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สารจากประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ 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
และการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทลั ในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจและวัฒนธรรม” (The 5th TNI Academic
Conference 2019: Engineering Technology and Digital Transformation in Industry, Business,
and Culture) เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ ตลอดจน นักวิจัย จากสถาบันต่างๆ ได้นาเสนอผลงานวิจัย ที่
นาไปสู่การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การถ่ายทอดความรู้ ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยต่อไปในอนาคต
ในการประชุมครั้งนี้ มีบทความส่งเข้าร่วมการพิจารณา จานวน 190 บทความ และบทความที่
ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับการตัดสินให้นาเสนอในการประชุมวิชาการครั้งนี้ จานวน
132 บทความ จากสถาบันต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ทั้งนี้ทางคณะกรรมการจัดงานขอขอบคุณ มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม บริษัทในเครือของ
ปตท. บริษัท ยิบอินซอย จากัด บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และ บริษัท พนัส
แอสเซมบลีย์ จากัด ที่ให้การสนับสนุนการประชุมวิชาการครั้งนี้
ขอขอบคุณผู้นาเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการทุกท่า น ผู้ทรงคุณวุฒิที่ป ระเมิน
บทความ คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการและบุคลากรทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้การจัดการประชุม
วิชาการครั้งนี้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เป็นอย่างดีทุกประการ
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Keynote Speakers

ศาสตราจารย์ ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
นายกสมาคม
สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ
“ปัญญาประดิษฐ์: สภาวการณ์ปัจจุบันและศักยภาพที่
เป็นไปได้ในอนาคต”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิมล แสนอุ้ม
ผู้อานวยการศูนย์เชี่ยวชาญการบูรณาการระบบอัจฉริยะ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ
“Futuristic Perspectives in Digital System
Integration and Logistics lnnovation”

7
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กาหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ TNIAC 2019 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
เวลา

กาหนดการ

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 โรจน์อารยานนท์ อธิการบดี สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น/ประธานการประชุมวิชาการ
กล่าวเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ TNIAC 2019

E601 A

09.30-10.30 น.

Keynote Speaker 1: ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
(นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย)

E601 A

10.30-11.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

E601 B

11.00-12.00 น.

Keynote Speaker 2: ผศ. ดร. วิมล แสนอุ้ม
(ผู้อานวยการศูนย์เชีย่ วชาญการบูรณาการระบบอัจฉริยะ)

E601 A

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

E601 B

13.00-14.45 น.

นาเสนอผลงานวิจัย Session A

อาคาร D

14.45-15.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

อาคาร D

15.00-16.30 น.

นาเสนอผลงานวิจัย Session B

อาคาร D

17.00-18.00 น.

พิธีมอบประกาศนียบัตร/งานเลี้ยง/ปิดการประชุม

E601 A

8
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ตารางการนาเสนอ
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
ID
หัวข้อ (Title)

ห้อง D 501

5

การพัฒนาโปรแกรมในการจัดลาดับเครือ่ งเล่นในสวนสนุก
โดยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและขัน้ ตอนวิธเี ชิงวิวัฒนาการ
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

48

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

143

144

149

179

Glauco Dtex Eye Glasses: Early Diagnostic Device
for Glaucoma Detection (Sirindhorn International
Institute of Technology)
การพยากรณ์ความต้องการชิ้นส่วนเครือ่ งปรับอากาศ
สาหรับการผลิตแบบ Mass Customization ด้วย
โครงข่ายประสารท (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
การเลือกกิจกรรมในสายงานวิกฤตเพือ่ เร่งโครงการ ด้วย
ขั้นตอนวิธีการเลือกสิ่งของใส่กระเป๋าเป้
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
การจัดตารางดาเนินกิจกรรมโครงการก่อสร้างโดย
พิจารณานโยบายการเติมเต็มวัสดุคงคลัง
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

9

(Author)
ปวิธ ไกรสรนุเคราะห์
รมิดายุ อยู่สุข
แพรวพรรณ ประหยัดทรัพย์
นราภรณ์ เภาประเสริฐ
Yuki Shuma
Akihiro Takahashi
Toshinobu Toyohiro
Naoyuki Yamamoto

หน้า
26

27

Paween Wongkornchaovalit
Thunyaseth Sethaput

28

อรรถพันธ์ จันทรกานต์สกุล
ดารงเกียรติ รัตนอมรพิน

29

ธีรพล ศิลาวรรณ์

30

พงศกร ชลวิสัยขจร
วิสุทธิ์ สุพิทกั ษ์

31
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Session A2 Electrical Engineering
Chair: Dr. Phaisarn Sudwilai
ID
หัวข้อ (Title)
A Peltier-Based Dry Block Heater for DNA
6
Isothermal Amplification (Mahidol University)
A 106-mA Trapezoid-shaped Bi-phasic ConstantCurrent Electrical Muscle Stimulator by Dual42
Output Time-Interleaving Current DAC
(Thai-Nichi Institute of Technology)
The Fractional Fourier Transform and their
58 Propagation in Graded-index Fibre
(Thai-Nichi Institute of Technology)
A Numerical Analysis of Wireless Battery Charging
141 System for Electric Vehicle
(Thai-Nichi Institute of Technology)
Speed Control BLDC Motor using Combination of
147 Boost Converter and Voltage Source Inverter
(Thai-Nichi Institute of Technology)
A Robust Discrete-Time Chaotic Oscillator and Its
189 Application on OTP Generation
(Thai-Nichi Institute of Technology)
Session A3 Mechanical, Production and Manufacturing
Engineering Chair: Asst. Prof. Dr. Pornchai Nivesrangsan
ID
หัวข้อ (Title)
ปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชันของกรดแอซิตกิ กับเอทานอล
44 โดยใช้อะลูมเิ นียมออกไซด์ที่ถกู กระตุน้ ด้วยกรดเป็นตัวเร่ง
ปฏิกิริยา (Chulalongkorn University)
76

การเพิ่มเปอร์เซ็นต์เวลาใบมีดทางาน (Cutting Time) เครือ่ ง
ตัดอัตโนมัติ (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)

83

การตรวจสอบค่าความถูกต้องและแม่นยาของหุ่นยนต์
เคลื่อนทีอ่ ิสระ 6 แกนตามมาตรฐาน ISO 928
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

10

ห้อง D 502
(Author)
Kakanand Srungboonmee
Bhunika Ngamwongsatit

หน้า

Atit Tamtrakarn

33

Siriaksorn Jakborvornphan

34

Peerathut Techachoonhakit
Phaisarn Sudwilai

35

Natthawat Thapayapattanakul

Phaisarn Sudwilai
Chatchai Wannaboon
Patinya Ketthong
Wimol San-Um

32

36

37

ห้อง D 503
(Author)

หน้า

วีรวัฒน์ ปรีดาฤทธิ์
เจิดศักดิ์ ไชยคุนา

38

ชลิตา ศรีสนิ ธรา
วิฐิณฐั ภัคพรหมินทร์
ประสิทธิ์ พงศ์ดารง
นริสา ทองนุ่ม
ชนะ รักษ์ศริ ิ
นราภรณ์ เภาประเสริฐ

39

40
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ID

หัวข้อ (Title)
การประมาณค่าความหยาบผิวแบบ 3 มิติ ด้วยวิธีพิจารณา
165 การตัดเฉือนเสมือนจริงบนเครือ่ งกัดซีเอ็นซี 5 แกนขนาด
เล็ก (Thai-Nichi Institute of Technology)
ปัจจัยสู่ความสาเร็จของโมโนซุครุ ิในอุตสาหกรรม
178
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
Session A4 Industrial Engineering
Chair: Asst. Prof. Dr. Nantachai Kantanantha
ID
หัวข้อ (Title)
การวิเคราะห์ปัจจัยทีท่ าให้เกิดของเสียภายในโรงงานอัด
26 ขึ้นรูปพลาสติกประเภทหูจับหม้อกรณีศึกษา : หูหม้อ
ขนาดใหญ่ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อเพิม่ กาลังการผลิต
33 กรณีศกึ ษา: โรงงานผลิตขึน้ รูปพลาสติกชนิดผงเบคกาไลค์
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
94

การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจไม้ประดับสาหรับผู้
อาศัยในคอนโดมิเนียม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

การปรับปรุงกระบวนการผลิตเครื่องปรับอากาศโดยใช้
VSM (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มอี ทิ ธิพลต่อผลกาไรและมูลค่าสินค้า
หมดอายุกอ่ นขายสินค้าเมือ่ ใช้นโยบายการเติมเต็มสินค้า
ร่วมกันตามรอบเวลาสาหรับสินค้าที่มกี าหนดวันหมดอายุ
183
และพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นแบบเข้าหลังออกก่อน
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น*)
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์**)
181

11

(Author)

หน้า

วีระชาติ เวชกามา
วิโรช ทัศนะ

41

มฤณีย์ แสงสว่าง
ดารงเกียรติ รัตนอมรพิณ

42

ห้อง D 504
(Author)
กาพร ไวยฤทธิ์
ปุณณมี สัจจกมล
สุวิชภรณ์ วิชกูล
วราภรณ์ งามชูธรรม
ปุณณมี สัจจกมล
นันทชัย กานตานันทะ
ภัทชราพร หงษ์ทอง
ปุณณมี สัจจกมล
นันทชัย กานตานันทะ
กังวาล ศรีโนนโคตร
ดารงเกียรติ รัตนอมรพิน

ดุษฎี จันทรจิโรจน์กุล*
วิสุทธิ์ สุพิทกั ษ์**

หน้า
43

44

45
46

47
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Session B1 Industrial Engineering
Chair: Asst. Prof. Anchalee Supithak
ID
หัวข้อ (Title)
Analysis of Multiple Key Success Factors in
Construction Project Management in the
19
Petrochemical Industry of Thailand
(Kasetsart University)
การปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิตในอุตสาหกรรม
22
เสื้อผ้าสาเร็จรูป (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
การประยุกต์ใช้วธิ ีการเชิงพันธุกรรมสาหรับการแก้ปัญหา
32 การใช้สนิ ค้าคงคลังร่วมกันสาหรับหลายผู้คา้ ปลีก
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
163

โปรแกรมช่วยการทาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาขั้นตอนวิธี
ด้านการจัดตารางงาน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Simulation on Inventory Management of Cross
Filling Policy for Multiple Warehouses and
180
Multiple Retailers Distribution System
(Thai-Nichi Institute of Technology)
Session B2 Computer Engineering
Chair: Assoc. Prof. Dr. Warakorn Srichavengsup
ID
หัวข้อ (Title)
การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีการอ่านป้ายทะเบียนในการ
20 ติดตามรถยนต์ถกู โจรกรรม
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
การปรับปรุงประสิทธิภาพของอัลกอริทึมต้นไม้ โดยใช้
66 โพรโทคอลการลดจานวนช่องสัญญาณที่ว่าง
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
The Proposed Model of Elderly EGCs
77 Monitoring System using LINE Application
(Thai-Nichi Institute of Technology)

12

ห้อง D 501
(Author)

หน้า

Tanit Traiyansuwan
Patcharaporn Yanpirat
Sansanee Supapa

48

กวิน อุทยานะกะ
รมิดายุ อยู่สุข
อธิรจุ น์ คงเนตร
รมิดายุ อยู่สุข
สุวิชภรณ์ วิชกูล
อนิศ สุดเสริฐสิน
พรเทพ อนุสสรนิติสาร
วรวุฒิ หวังวัชรกุล
Anchalee Supithak

49
50

51

52

ห้อง D 502
(Author)
ชมพูนทุ ไชยประสิทธิ์
กันติชา กิตติพีรชล
วรากร ศรีเชวงทรัพย์

หน้า

วรากร ศรีเชวงทรัพย์

54

Krit Dejsongjaras
Goragod Pongthanisorn
Titichaya Thanamitsomboon

55

53
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ID

หัวข้อ (Title)
การรู้จาภาพด้วยขั้นตอนวิธี Deep Belief Network บน
89
Raspberry Pi (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
การหาจานวนครั้งในการเข้าถึงทีเ่ หมาะสมของโพรโท
146 คอล IEEE 802.11 DCF ที่ใช้ขนาดเฟรมคงที่
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
Session B3 Mechanical Engineering
Chair: Asst. Prof. Dr. Wipawadee Wongsuwan
ID
หัวข้อ (Title)
Analysis of the Spin State of Adsorbed Oxygen
139 on Small Platinum Cluster
(Thai-Nichi Institute of Technology)
การประเมินสภาวะความสบายเชิงอุณหภาพของ
ห้องสมุด กรณีศึกษา : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
142
มหาวิทยาลัย (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น*)
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี**)
ศักยภาพอนุรักษ์พลังงานของร้านสะดวกซือ้ :
กรณีศกึ ษาในประเทศไทย
151
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น*)
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี**)
การตรวจวัดการทาสัญลักษณ์บนท่อด้วยภาพโดยใช้เว็บ
แคม (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
การทดสอบวงจรการทาความเย็นของตูจ้ าหน่าย
153 เครื่องดื่มอัตโนมัติ (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น*)
(บริษัท ซันร้อยแปด จากัด**)
152

190

การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ของสปริงขดทรงกรวยที่มี
หน้าตัดแตกต่างกัน (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)

13

(Author)

หน้า

อัดนา เซนโต๊ะ

56

วรากร ศรีเชวงทรัพย์
กันติชา กิตติพีรชล

57

ห้อง D 503
(Author)

หน้า

Sawanya Suwannawong

58

พรชัย ถิรชีวิน*
วิภาวดี วงษ์สวุ รรณ์*
พิพัฒน์ ชัยวิวฒ
ั น์วรกุล**

59

รัชดาพร ศาลากิจ*
วิภาวดี วงษ์สวุ รรณ์*
อภิญญา พัวพัฒนกุล**
อธิคม บางวิวัฒน์**
พิพัฒน์ ชัยวิวัฒน์วรกุล**

60

พรชัย นิเวศน์รังสรรค์

61

ฤชุดา กัลกะ*
วิภาวดี วงษ์สวุ รรณ์*
วิภพ เจนจิรายุทธ**
ณัฐนรี อภินนั ทนพงศ์
สมบัติ ทานา
เอกอุ ธรรมกรบัญญัติ

62

63

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

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
ID
หัวข้อ (Title)
การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารชัว่ โมงปฏิบัติงาน
11 ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
การนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์์มาใช ้จัดเก็บข้อมูล เพื่อลด
62 ระยะเวลาค้นหาเอกสารในการเรียกเก็บค่าบริการ
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
95

การจัดทาคูม่ ือการขอเสนอซื้อสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการใช้งานระบบERP กรณีศึกษา :
บริษัท ABC จากัด (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)

Empirical Dominance of Features for Predictive
98 Analytics of Particulate Matter Pollution in
Thailand (Thai-Nichi Institute of Technology)
การพัฒนาโปรแกรมประเมินภาวะความเสีย่ งด้าน
โภชนาการในผู้ป่วย ของบุคลากรทางการแพทย์และนัก
131 สถิติ กรณีศกึ ษา หอผู้ป่วยวิกฤติโรคระบบทางเดินหายใจ
(Respiratory Care Unit) โรงพยาบาลหาดใหญ่
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
Session B4:
Chair: Dr. Pramuk Boonsieng
ID
หัวข้อ (Title)

ห้อง D 505
(Author)

หน้า

สาเรศ วันโสภา
พงศ์ศรัณย์ วงศ์ชนเดช

64

จิรัชญา ลี้ภยั วงศ์

ปณภา ดวงดาว

65

ภูวดล ไวยเนตร
ฐิติวัฒน์ ชานุ
สุชีรา นวลทอง

66

Ferdin Joe
John Joseph

67

อาระฟาน เหมเหาะ
ปิติพงศ์ ผุดผ่อง
พญ. ธราพัชร์ อุปถัมภ์
กรกช วิจิตรสงวน เจ็ดวรรณะ
ชิดชนก โชคสุชาติ

68

ห้อง D 504

การพัฒนาแชทบอทที่ชาญฉลาด เพือ่ ให้คาแนะนา
133 สถานที่ทอ่ งเที่ยว (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น*)
(สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์**)

14

(Author)
นิติรุจน์ อติไชยทักษ์*
เมธาพร เจ็งธรรม*
ลักษณารีย์ อุดมปัญญาวรกุล*
อรรถวิชญ์ เกียวประเสริฐ*
ธนทัต จันทร์เกตุ*
ณัฐกิตติ์ จิตรเอื้อตระกูล*
ธงชัย แก้วกิริยา**

หน้า

69
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ID
154

155

156

158

หัวข้อ (Title)
กรอบแนวคิดการพัฒนาเรซูเม่ที่สมบูรณ์แบบด้วยข้อมูล
การศึกษาและตัวชี้วัดไมเออร์ส-บริกส์
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น*)
(สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์**)
การิเคราะห์รูปแบบความคิดเห็นของข้อมูลโรงแรม โดย
ใช้เทคนิคการตัดคาแบบผสมผสาน
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น*)
(สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์**)
กรอบแนวคิดสาหรับค้นหาอัลกอริทึมบนเกมกลยุทธ์นกั
บุกเบิกแห่งคาทาน (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น*)
(สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์**)
Scream Sound Detection in Noisy Environment
using Zero Phase Technique
(Panyapiwat Institute of Management)

Session B5:
Chair: Asst. Prof. Dr. Thitiporn Lertrusdachakul
ID
หัวข้อ (Title)
การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสาหรับแนะนาคณะ
14 เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
วิธีการใหม่ในการป้องกันการโจมตีที่ใช้เอสคิวแอล
38
(มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด)
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนใน
P2P lending แบ่งตามกลุ่มความเสี่ยง ด้วยเทคนิคการ
47
ทาเหมืองข้อมูล ภายใต้ภาวะการเข้าถึงข้อมูลอย่างจากัด
ของนักลงทุน (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
129 Home Insurance Policy Status Predictor Using
Logistic Regression Classification
(Thai-Nichi Institute of Technology*)
(Panyapiwat Institute of Management**)

15

(Author)

หน้า

สห ธิติถามวัต*
ธงชัย แก้วกิริยา**

70

สันติ สุขเกษม*
ประจักษ์ เฉิดโฉม*
ณัฐกิตติ์ จิตรเอื้อตระกูล*
ธงชัย แก้วกิริยา**

71

ภาสพล ประเทืองสิทธิ์*
ธงชัย แก้วกิริยา**

72

Weerawut Thanhikam

73

ห้อง D 505
(Author)

หน้า

ปราณิสา อิศรเสนา
เกียรติภมู ิ เจริญพจน์วจนะ

74

ชาตรี ทองวรรณ

75

สุพติ า วิพัฒน์กิจไพศาล
ประจักษ์ เฉิดโฉม

76

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

77
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ID
182

หัวข้อ (Title)
การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาฝึกงานสาหรับ
สถานประกอบการ (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)

(Author)
บัณฑิต จาปาราช
ธันยพร กณิกนันต์

หน้า
78

กานดา ทิวัฑฒานนท์

Topic 3: Educational Technology, Linguistics and Culture
Session A6 :
Chair: Asst. Prof. Supatsorn Jindathai
ID
หัวข้อ (Title)
THE FACTORS AFFECTING ACADEMIC MOBILITY
1
(Stamford International University)
Needs Analysis of Strategies for Essay Writing
15 Skills of TNI Students
(Thai-Nichi Institute of Technology)
การเรียนรู้คาศัพท์ของผูเ้ รียนชัน้ ต้นที่เรียนภาษาญี่ปุ่น
25
เป็นภาษาต่างประเทศ (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มอี ทิ ธิพลต่อคะแนนสอบของ
28 นักศึกษาที่มผี ลคะแนนสอบ TOEIC ตั้งแต่ 600 คะแนน
ขึ้นไป (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
Session B6:
Chair: Asst. Prof. Amarawadee Tappoon
ID
หัวข้อ (Title)
กลวิธกี ารอ่านที่มีประสิทธิภาพในการทาข้อสอบ TOEIC
18
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
Anxiety in an English Training Course for Thai
164 Supporting Staff at an Academic Institution
(Thai-Nichi Institute of Technology)
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)

16

ห้อง D601
(Author)
Anastasia A. Maga
Peter E. Nicolau

หน้า
79

Keerati Thongsonkleeb
Wipanee Pengnate

80

ฮิโตะมิ ยะมะกุจิ
พรรัตน์ เย็นใจ

81

สุภัสสร จินดาไทย

82

ห้อง D 601
(Author)

หน้า

กรทิพย์ รัตนภุมมะ

83

Amarawadee Tappoon

84

Bundit Anuyahong
Kornthip Ratanapumma

85
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ID

หัวข้อ (Title)
A Study of Behavior in Smartphones Usage for
187 Education of University Students
(Thai-Nichi Institute of Technology)
Needs of Using Infographics in TOEIC Reading
188 Test of Undergraduate Students
(Thai-Nichi Institute of Technology)

(Author)

หน้า

Bundit Anuyahong
Natthapol Pourprasert

86

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
ID
หัวข้อ (Title)
การวัดผลิตภาพและประสิทธิภาพของธุรกิจบริการ
13 ด้วยการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
PRICE PROMOTIONS AND BRAND EQUITY: THE
123 ROLE OF PRODUCT INVOLVEMENT
(Thai-Nichi Institute of Technology)
Factors positively impacting customers’
repatronage intentions of 7-Eleven convenient
134
stores in Thungkru District of Bangkok
(BANGKOK UNIVERSITY)
Factors positively affecting customer loyalty of
mobile phone game Rov (Realm Of Valor) of
135
employees in Khlong Toei District in Bangkok
(BANGKOK UNIVERSITY)
ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้บริหารชาวญี่ปุ่นต่อ
169 สมรรถนะของล่ามภาษาญี่ปุ่นในนิคมอุตสาหกรรม304
จังหวัดปราจีนบุรี (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
172 การตลาด4C’s ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียน
สอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปนุ่ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ในเขตกรุงเทพมหานคร
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)

17

ห้อง D 602
(Author)

หน้า

รังสรรค์ เลิศในสัตย์

88

Rachata Rungtrakulchai

89

Tunchanit Kirdsilpa
Penjira Kanthawongs

90

Chaianan Terdkiatkhachorn
Penjira Kanthawongs

91

กรพรรณ แม้นโกศล
บุญญาดา นาสมบูรณ์

92

ศศินิภา ห่อทอง
บุญญาดา นาสมบูรณ์

93
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Session A8:
Chair: Asst. Prof. Dr. Chark Tingsabhat
ID
หัวข้อ (Title)
แนวทางการบริหารสวัสดิการของพนักงานในกลุม่ ธุรกิจ
16
ยานยนต์ (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
การลดความสูญเปล่าในกระบวนการพิมพ์ระบบ Offset
23
บัตรสมาร์ทการ์ด (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
การปรับปรุงกระบวนการค้นหาและจับคู่เอกสารด้วยการ
ประยุกต์ใช้สัญลักษณ์การควบคุมด้วยการมองเห็น
111
กรณีศกึ ษา ; บริษัท ABC จากัด
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
การปรับปรุงสมดุลสายการผลิตรองเท้าแตะด้วยเทคนิค
132 ECRS กรณีศกึ ษาบริษัท แอ๊ดด้าฟุตแวร์ (ไทยแลนด)์
จากัด (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์
138 แบบน็อคดาวน์ด้วยการวิเคราะห์ต้นทุนบนฐานกิจกรรม
และเกณฑ์เวลา (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
Session A9:
Chair: Dr. Rungarun Krasasin
ID
หัวข้อ (Title)
การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ ขอต่ออายุ
56
สมาชิกบัตรจอดรถ (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
การออกแบบวิธกี ารถ่ายทอดความรู้เพือ่ เพิม่
68 ความสามารถในการดูดซับความรูแ้ ละทักษะการทางาน
กรณีศกึ ษาแผนกการตลาด(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
74 การออกแบบระบบจัดเก็บอุปกรณ์และอะไหล่สารองเพื่อ
ขจัดความสูญเปล่าและต้นทุนจมในกระบวนการ
กรณีศกึ ษาฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยาน
ยนต์ (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
88 การลด Lead Time ของกระบวนการจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ กรณีศกึ ษา บริษัท ช.การช่าง จากัด (มหาชน)
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)

18

ห้อง D 603
(Author)
ภัคชัญญา ลีลาเอกเลิศ
จักร ติงศภัทิย์
ชัยชนะ ประถมวงค์
จักร ติงศภัทิย์

หน้า
94
95

ภูวดล ไวยเนตร
รันดา ซาเซ็น
ประสิทธิ์ พงศ์ดารง

96

สุนิตา ฤทธิ์นอก
ภิกชญา คงแก้ว

97

พิมชนก เปรมสมาน
จักร ติงศภัทิย์

98

ห้อง D 604
(Author)
กรรณิกา กลับรอด
ปัณณทัต จอมจักร์
ลัลนา กัมพุสิรกิ ุล
พิชิต งามจรัสศรีวิชัย
ณัษรีน สุมาลย์แมน
พิชิต งามจรัสศรีวิชัย

บุณณดา ณ ระนอง
รวิช วงศ์สวัสดิ์

หน้า
99
100

101

102
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ID

หัวข้อ (Title)
อิทธิพลของผูน้ าทางความคิดในสื่อดิจิตัลทีม่ ีต่อการ
103 ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
การศึกษาการเพิ่มสมรรถนะเครื่องแรงดันน้า
107 กรณีศกึ ษา บริษทั บุญยนุช เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
Session A10:
Chair: Dr. Don Kaewdok
ID
หัวข้อ (Title)
79

(Author)

หน้า

พงศ์ศรัณย์ วงศ์ชนเดช
ปัณณทัต จอมจักร์

103

ธนวัฒน์ เทศประทีป
พงศ์ศักดิ์ สายธัญญา

104

ห้อง D 605

การปรับปรุงกระบวนการสั่งผลิตด้วยระบบคัมบังแบบ
Lot size (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)

การลดเวลาเปลี่ยนแม่พมิ พ์ของกระบวนการฉีดพลาสติก
90 กรณีศกึ ษาโรงงานผลิตเครือ่ งใช้ไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่น*) (บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จากัด**)
การประยุกต์ใช้หลักการบารุงรักษาตามแผนเพื่อเพิ่ม
ระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียหายในแต่ละครัง้ ของ
96 เครื่องจักร กรณีศกึ ษาโรงงานผลิตแหอวนประมง
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น*)
(บริษัท โปรดักติวิตี้ แอสโซซิเอทส์ จากัด**)
การศึกษาระบบแถวคอยโดยใช้ทฤษฎีแถวคอย ช่อง
ทางการให้บริการ (GH-2) เขตปลอดอากรท่าอากาศยาน
116
สุวรรณภูมกิ รณีศกึ ษา บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด
(มหาชน) (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
การศึกษาการคัดเลือกซัพพลายเออร์กาจัดกาก
117 อุตสาหกรรม เพื่อลดต้นทุน
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
127 การป้องกันชิ้นงานไม่มีคุณภาพถึงลูกค้าโดยการ Built-in
Qualityในกระบวนการเชื่อมประกอบ
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)

19

(Author)
พิชญ์สินี วรรณชิโนรส
วิฐิณฐั ภัคพรหมินทร์
ภูวดล ไวยเนตร
ปภัสสร มุ่งซ้อนกลาง*
วุฒิพงษ์ ปะวะสาร*
อัครเดช รัฐเสรี**

หน้า
105

106

นพัสร พิมพา*
วุฒิพงษ์ ปะวะสาร*
เกรียงไกร ดารงรัตน์**

107

มณฑิรา มินสุวรรณ
ประสิทธิ์ พงศ์ดารง

108

ภัทรวรรณ เชาว์แก้ว
ประสิทธิ์ พงศ์ดารง

109

หทัยรัตน์ แก้วกิ้ม
สุรเดช ภัทรวิเชียร

110
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Session A11:
Chair: Asst. Prof. Dr. Wanida Wadeecharoen
ID
หัวข้อ (Title)
ระบบแนะนาเส้นทางท่องเที่ยว โดยใช้ค่าคะแนนความ
นิยมของสถานที่ทอ่ งเที่ยวบน Google Ranking
118
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น*)
(สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์**)

145

170

171

177
185

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่สง่ ผลต่อผลสัมฤทธิ์
การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพสาหรับผู้สงู อายุชาวไทย
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
เจนเนอเรชั่นพฤติกรรมและแรงจูงใจที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อประกันภัยการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทย
ที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
ทักษะการสื่อสารการปรับตัวด้านวัฒนธรรมกับความสุข
ของคนญี่ปุ่นที่เข้ามาพานักระยะยาวในประเทศไทย
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
ศักยภาพการรองรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นแบบพานัก
ระยะยาวในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของ
ประเทศไทย (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
นโยบายค่าจ้างขั้นต่า 425 บาท กับผลกระทบต่อภาค
ธุรกิจของไทย (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)

Session A12:
Chair: Dr. Watcharin Noothong
ID
หัวข้อ (Title)
การเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาสินค้าในคลังสินค้า
40 กรณีศกึ ษา : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
การปรับปรุงพืน้ ที่จัดเก็บค้าเพือ่ ลดการใช้พนื้ ที่ภายใน
61
คลังสินค้า (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
การศึกษาการลดเวลาสอบเทียบเครือ่ งมือวัดด้วยการ
64 สร้างเครือ่ งมือช่วยปรับตั้งค่า
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
20

ห้อง D 701
(Author)
จักริน ชีพสัจญาณ*
ณัชชา ซาวปิง*
ณัฐภัทร พิตรปรีชา*
ธิษณา อุทยานัง*
ณัฐกิตติ์ จิตรเอื้อตระกูล*
ธงชัย แก้วกิริยา**

หน้า

มิรา เสงี่ยมงาม

112

ศุภาพิชญ์ พงศ์สร้อยเพ็ชร
บุญญาดา นาสมบูรณ์

113

สกุลเนตร สังวรณ์
บุญญาดา นาสมบูรณ์

114

วนิดา วาดีเจริญ
รังสรรค์ เลิศในสัตย์

115

วนิดา วาดีเจริญ
เอิบ พงบุหงอ

116

111

ห้อง D 401
(Author)

หน้า

ณัฐศรชัย พิริยะเสถียรกุล
ยุรนันท์ มูซอ

117

อาทิมา อ่าพุทรา
ภิกชญา คงแก้ว

118

ณัฏฐชา งามเสงี่ยม
พงศ์ศักดิ์ สายธัญญา

119
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ID

หัวข้อ (Title)
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการ
80
ทาใบขนสินค้าขาออก (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
การลดความสูญเปล่าเพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
125
ชิ้นส่วน A-537 (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
Session B7 :
Chair: Asst. Prof. Dr. Paleerat Lekawathana
ID
หัวข้อ (Title)
แนวทางการพัฒนาตลาดน้าไทย (กรณีศึกษาตลาดน้า
8
อัมพวา) (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
ตัวแปรทานายความตั้งใจลาออกของวิศวกรไทยในบริษัท
10
ญี่ปุ่น (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
การประยุกต์ใช้เทคนิค QFD เพื่อช่วยในการออกแบบ
37 และพัฒนาผลิตภัณฑ์ TERMINAL CONNECTOR
STUD (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
Factors positively influencing online review
intention of fashion clothing buyers in
92
Ramkhamhaeng areas in Bangkok via facebook
(BANGKOK UNIVERSITY)
Factors positively affecting purchase intention
126 of products or services of Facebook users at
Lumpini Park in Bangkok (BANGKOK UNIVERSITY)
Factors positively affecting purchase intention
130 of HACCP certified products of consumers in
Chengdu city in China (BANGKOK UNIVERSITY)
Session B8:
Chair: Asst. Prof. Pannathadh Chomchark
ID
หัวข้อ (Title)
การลดเวลานาการจัดการใบกากับภาษีในแผนกจัดซื้อ
53 กรณีศกึ ษา บริษทั พานาโซนิค เอเนอร์จี (ประเทศไทย)
จากัด (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)

21

(Author)
ญาณิพัณณ์ ธันยามาศรัตน์
ภิกชญา คงแก้ว
กนกวรรณ ถาไว
สุรเดช ภัทรวิเชียร

หน้า
120
121

ห้อง D 602
(Author)

หน้า

วุฒิ สุขเจริญ

122

สรรเสริญ สัตถาวร

123

ราชาตกุสุมภ์ จันหนู
ปาลีรัฐ เลขะวัฒนะ

124

Nawinda Kasemkiatthai
Penjira Kanthawongs

125

Saran Jamjongdumrongkit
Penjira Kanthawongs

126

Bai Tianyuhong
Penjira Kanthawongs

127

ห้อง D 603
(Author)

หน้า

กฤตเมธ สิริปิลันธนากร
รวิช วงศ์สวัสดิ์

128
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ID
54
55

59

63

65

หัวข้อ (Title)
การลดความสูญเปล่าเพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพของพื้นที่
จัดเก็บอุปกรณ์/ เครือ่ งมือ ด้วย Visual Control
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
การจัดการขัน้ ตอนเพือ่ ลดเวลาและลดการใช้ทรัพยากร
ภายในสานักงาน (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามการขนส่งสินค้าจาก
Suppliers เพื่อลดคาร้องเรียนของลูกค้า กรณีศึกษา
ธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
การลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บจากการทางานด้วย
หลักการทางการยศาสตร์ กรณีศกึ ษาสายการผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้รถขนส่งตามแนวคิดการขนส่ง
แบบมิลค์รัน กรณีศึกษาธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)

Session B9:
Chair: Asst. Prof. Dr. Dumrongkiat Rattana-amornpin
ID
หัวข้อ (Title)
การปรับปรุงกระบวนการทางานเพือ่ ลดระยะเวลาการ
รับ-ส่งเอกสาร กรณีศกึ ษา บริษทั จาหน่ายอุปกรณ์ป้าย
52
โฆษณาทุกประเภทแบบครบวงจร
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการจัดสมดุล
71 สายการผลิต กรณีศึกษา บริษัทผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์
แห่งหนึ่ง (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
72

การปรับปรุงวิธกี ารทางานเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์ On Time
Planning ตรวจโลหะ (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)

73

การลดเวลาเปลี่ยนแบบของเครือ่ ง Pad Printing B 100 (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)

การปรับปรุงเลเอาท์พสั ดุอุปกรณ์เพื่อลดระยะเวลาใน
108 การเบิกพัสดุ กรณีศึกษา บริษัท ท่าอากาศยานไทย
จากัด (มหาชน) (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
22

(Author)

หน้า

พิชยา ชนะภัย
ปัณณทัต จอมจักร์

129

ปัณณทัต จอมจักร์
ประภัสสร ตั้งไพฑูรย์สกุล

130

กฤษณกร เทศทอง
ปณภา ดวงดาว

131

กันทรากร ชินภาค
พิชิต งามจรัสศรีวิชัย

132

สิริภัทร นาคเกษม
ปณภา ดวงดาว

133

ห้อง D 604
(Author)

หน้า

กนกวรรณ หนกง
ยุรนันท์ มูซอ

134

โชติกาญจน์ เรืองขา
พงศ์ศักดิ์ สายธัญญา

135

วิฐิณฐั ภัคพรหมินทร์
วรินทร์ธร ธาดานุกูลวัฒนา
สุชีรา นวลทอง
นฏกร เพชรศิรวิ ิ
ฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์
โกศวัต รัตโนทยานนท์
จักรกฤษณ์ อาจหาญ
ประสิทธิ์ พงศ์ดารง

136

137

138
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ID

หัวข้อ (Title)
การประยุกต์ใช้เทคนิคการบารุงรักษาทวีผลที์ทุ่ กคนมี
ส่วนร่วมเพือ่ ลดอัตราการหยุดของเครื่องจักรในงาน
114
Service ห้องเย็นสาหรับลูกค้า
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
Session B10:
Chair: Dr. Boonyada Nasomboon
ID
หัวข้อ (Title)
การศึกษาพฤติกรรมการเลือกรับสือ่ โฆษณาจากเครือข่าย
สังคมออนไลน์โดยใช้บุคคลที่มีชอื่ เสียง (กรณีศึกษา คณะ
3
บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่ )
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
รูปแบบของเนือ้ หาบนเฟซบุ๊กที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
12 การกดถูกใจของวัยรุน่ ไทย
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
การใช้Microsoft Excel เพื่อลดความสูญเปล่าจาก
กระบวนการบันทึกเอกสารและทาประกันของส่วนงาน
84
การเดินทางไปต่างประเทศ
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
การศึกษาพฤติกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างการตลาด
ดิจิทัลกับการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นประเภท
168
บุฟเฟ่ต์ของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น Y และ เจนเนอเรชัน่
Z (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
ผลกระทบส่วนประสมทางการตลาด 7C และ 4F ต่อ
การตัดสินใจเลือกเช่าที่พกั อาศัยในเขตพัฒนาระเบียง
173
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
อิทธิพลของผูม้ ีชอื่ เสียงและช่องทางการตลาดออนไลน์ที่
175 มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารญีป่ ุ่น
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)

23

(Author)

หน้า

สุชีรา นวลทอง
พชรพงศ์ พงศ์พนรัตน์
ประสิทธิ์ พงศ์ดารง

139

ห้อง D 605
(Author)

หน้า

ยุรนันท์ มูซอ
พงศ์ศรัณย์ วงศ์ชนเดช
มนัญญา บุญมาเลิศ

140

ธนวรรต อุ่นพัฒนาศิลป์
วุฒิ สุขเจริญ

141

สุชีรา นวลทอง
ชวัลวิทย์ อุทิศวัฒนะ
ภูวดล ไวยเนตร

142

ปภาวี โอนฉะเอก
บุญญาดา นาสมบูรณ์

143

สุพิชฌา อ่อนศรี
บุญญาดา นาสมบูรณ์

144

ณัฐธมณท์ ณัฐวงศ์
รัตนกรสรรเสริญ สัตถาวร

145
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Session B11:
Chair: Dr. Chalisa Phukkarat
ID
หัวข้อ (Title)
การสารวจทักษะเพือ่ การทางานด้านการจัดการ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการผลิต สาหรับหลักสูตร
50 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต ของ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเมืองทอง
81 ธานีทมี่ ีต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
ทัศนคติที่มีตอ่ การพัฒนาผลการเรียนรูว้ ิชาจิตวิทยา
99 มนุษย์และองค์การของนักศึกษาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์แบบญี่ปุ่น (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
ปัจจัยที่มอี ิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
167 กรณีศกึ ษา บริษทั ด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เขต
ลาดกระบัง (มหาวิทยาลัยรามคาแหง)
อิทธิพลของอัตลักษณ์องค์กรที่เป็นตัวแปรสือ่ ของ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจและความผูกพันต่อองค์กร
176
ของพนักงานเจนเนเรชั่นวาย
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
ความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จงั หวัด
สมุทรปราการ (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น*)
184
(มหาวิทยาลัยปทุมธานี**)
(มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม***)

Session B12:
Chair: Dr. Korakot Hemsathapat
ID
หัวข้อ (Title)
Usefulness of Financial Information Provided in
Annual Reports of Listed Companies in Sri
24
Lanka (Thai-Nichi Institute of Technology*)
(University of Sri Jayewardenepura**)
24

ห้อง D 701
(Author)

หน้า

ชนนิกานต์ จุณจันทร์ขาว
ยุรนันท์ มูซอ

146

ชาลิสา พุกกะรัตน์

147

นฤตย์ราภา ทรัพย์ไพบูลย์

148

เบญจพร แก้วกิริยา
ประยงค์ มีใจซื่อ
นรพล จินนั ท์เดช

149

นิณณยา ภิญโญตระกูล
สรรเสริญ สัตถาวร

150

รุ่งอรุณ กระแสร์สนิ ธุ*์
บุณยวีร์ โชคประเสริฐสม*
ชาติชาญ โพธิ์พาด*
จริยาภรณ์ ศรีสังวาล*
ใกล้รุ่ง กระแสร์สินธุ*์ *
อาจารีย์ ประจวบเหมาะ***

151

ห้อง D 401
(Author)

หน้า

Prakaydao Krissadee*
Anil Jayantha Fernando**

152

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

Session B12:
Chair: Dr. Korakot Hemsathapat
ID
หัวข้อ (Title)
การลดเวลาและขัน้ ตอนการชาระค่าบริการจอดรถ ด้วย
ระบบการชาระแบบออนไลน์ กรณีศึกษา บริษัท ท่า
49
อากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
การศึกษาผลตอบแทนของการจัดพอร์ตหลักทรัพย์ที่มี
มูลค่าตามราคาตลาดสูงสุดของทุกกลุ่มดัชนีอุตสาหกรรม
87
ด้วยวิธีการถัวเฉลี่ยมูลค่าในช่วงปี 2550-2561
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
การลดต้นทุนสินค้าจากคู่ค่าด้วยการเจรจาต่อรอง
157
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
การวิเคราะห์ตลาดในอุตสาหกรรมสินค้าที่ใช้สารสกัด
161
จากธรรมชาติ (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
การศึกษาวิจัยทีส่ ่งผลต่อความสาเร็จและความล้มเหลว
ของธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทยโดยการใช้การวิจัย
166
เชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วทิ ยาเชิงประจักษ์
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)

25

ห้อง D 401
(Author)

หน้า

สายธาร สายชมจันทร์
ยุรนันท์ มูซอ

153

สมบัติ วรินทรนุวัตร
ก้องเกียรติ วีระอาชากุล

154

แคทรียา เธียรภาณุพงศ์
จักร ติงศภัทิย์
รชตะ รุ่งตระกูลชัย
วัชรินทร์ โชติชัยชรินทร์
ไตรรัตน์ นิลไพโรจน์
รชตะ รุ่งตระกูลชัย
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การพัฒนาโปรแกรมในการจัดลาดับเครื่องเล่นในสวนสนุกโดย
ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการ
ปวิธ ไกรสรนุเคราะห์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Bangkok Thailand
Pawit.kr@gmail.com

รมิดายุ อยู่สุข
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Bangkok Thailand
ramidayu.y@ku.ac.th

แพรวพรรณ ประหยัดทรัพย์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Bangkok Thailand
fengppps@ku.ac.th

นราภรณ์ เภาประเสริฐ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Bangkok Thailand
fengnpp@ku.ac.th

บทคัดย่อ — งานวิจัยนี้มวี ัตปุ ระสงค์เพื่อจัดลาดับการเทีย่ วเครื่องเล่นและชมการแสดงที่ผู้เล่นสนใจใน
สวนสนุก โดยประยุกต์ใช้ 2 ขั้นตอน คือ ประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm:
GA) และประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีเชิงวิวฒ
ั นาการ (Differential Evolution: DE) โดยงานวิจัยนี้ได้นา
ข้อมูลจากสวนสนุกดิสนียแ์ ลนด์ประเทศฮ่องกง ซึ่งผลคาตอบของแต่ละขัน้ ตอนวิธี จะถูกสรุปเป็น
ตารางลาดับรายการการเทีย่ ว โดยจะแสดงเวลาเข้าและออก เวลารอคอย เวลาทานอาหารเที่ยง แสดง
จานวนรายการที่สนใจ และจานวนรายการที่สามารถเล่นได้ แล้วจึงนาผลคาตอบของแต่ละขั้นตอนวิธี
มาเปรียบเทียบตามดัชนีชี้วดั ซึ่งตัวชีว้ ัดงานวิจัยนี้มี 3 ตัวคือ ผลจานวนรายการทีเ่ ล่นได้ เวลาทีเ่ ล่น
เสร็จ และระยะเวลาในการคานวณหาคาตอบ จากผลการทดลองทัง้ สองขั้นตอน จนได้ค่าดัชนีชี้วัดของ
การจัดลาดับรายการของแต่ละขั้นตอน จะสรุปได้ว่า ในกรณีที่จานวนเครื่องเล่นที่เล่นได้ทั้งสองขั้นตอน
มีค่าเท่ากัน โดยส่วนใหญ่จะพบว่าดัชนีชี้วัดเชิงเวลาที่เล่นเสร็จของขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (GA) จะมี
ค่าที่ดีกว่าขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการ (DE) และในกรณีทั้งหมดของการทดลองจะพบว่า ขั้นตอนเชิง
วิวัฒนาการ (DE) จะมีค่าดัชนีชี้วัดเชิงจานวนเครื่องเล่นและดัชนีชี้วัดเชิงระยะเวลาที่ใช้ในการคานวณ
ดีกว่าขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (GA) อยู่ 5.83 เปอร์เซ็นต์ และ 85.71 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ
คำสำคัญ — กำรจัดลำดับ , วิธีเชิงพันธุกรรม , วิธีเชิงวิวัฒนำกำร
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Fracture Pattern on Latewood in Japanese Cedar under
Tensile Stress
Yuki Shuma
Dept. of Mechanical Engineering, National
Institute of Technology, Miyakonojo
College
Miyakonojo City, Japan
akihiro@cc.miyakonojo-nct.ac.jp

Akihiro Takahashi
Dept. of Mechanical Engineering, National
Institute of Technology, Miyakonojo
College
Miyakonojo City, Japan
akihiro@cc.miyakonojo-nct.ac.jp

Naoyuki Yamamoto
Dept. of Mechanical Engineering, National
Institute of Technology, Miyakonojo
College
Miyakonojo City, Japan
naogen@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 stressstrain 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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Glauco Dtex Eye Glasses: Early Diagnostic Device for
Glaucoma Detection
Paween Wongkornchaovalit
Mechanical Engineering Program
Sirindhorn International Institute of
Technology, Thammasat University
Patum Thani, Thailand
paween.wongkornchaovalit@gmail.com

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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การพยากรณ์ความต้องการชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศสาหรับการ
ผลิตแบบ Mass Customization ด้วยโครงข่ายประสาทเทียม
อรรถพันธ์ จันทรกานต์สกุล
Faculty of Engineering
Thai-Nichi Institute of Technology
Bangkok / Thailand
ch.atthaphan_st@tni.ac.th

ดารงเกียรติ รัตนอมรพิน
Faculty of Engineering
Thai-Nichi Institute of Technology
Bangkok / Thailand
dumrongkiat@tni.ac.th

บทคัดย่อ — งานวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพื่อหารูปแบบโครงข่ายประสาทเทียมที่เหมาะสมเพื่อพยากรณ์
ความต้องการชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศสาหรับการผลิตแบบ Mass Customization ซึ่งมีความผัน
แปรสูง โดยใช้ข้อมูลความต้องการใช้จริงชิ้นส่วนประเภท มอเตอร์ ของเครื่องปรับอากาศชนิดแยก
ส่วน จานวน 10 รายการ เป็นกรณีศึกษา จานวนข้อมูล 120 เดือนสาหรับสร้างแบบจาลองโครงข่าย
ประสาทเทียม และข้อมูลชุดที่สองจานวน 12 เดือนเพื่อทดสอบความแม่นยาของการการพยากรณ์
แล้วนาข้อมูลนี้มาสร้างรูปแบบการพยากรณ์ด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น และให้การ
เรียนรู้ของโครงข่ายประสาทเทียมเป็นแบบแพร่ย้อนกลับ ผลการวิจัยพบว่าโครงข่ายประสาทเทียม
แบบแพร่ย้อนกลับให้ผลการพยากรณ์ โดยมีค่า MAPE ที่เหมาะสม
คำสำคัญ — เครื่องปรับอำกำศ, ชิ้นส่วนประกอบ, กำรพยำกรณ์, กำรผลิตแบบ Mass
Customization, โครงข่ำยประสำทเทียม
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การเลือกกิจกรรมในสายงานวิกฤตเพื่อเร่งโครงการ
ด้วยขั้นตอนวิธีการเลือกสิ่งของใส่กระเป๋าเป้
ธีรพล ศิลาวรรณ์
ห้องปฏิบัติการวิจยั วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์และเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok Thailand
Teerapol@tni.ac.th

บทคัดย่อ — ทุกโครงการเริ่มต้นด้วยขั้นตอนการวางแผนซึ่งมีส่วนประกอบของการบริหารจัดการเวลา
และทรัพยากร การเร่งโครงการเป็นสิ่งสาคัญในกรณีที่ระยะเวลาการปฏิบัติงานตามปกติมากกว่าระยะ
ที่ ผู้ใช้บ ริ การต้องการ อย่า งไรก็ต ามการเร่ ง โครงการมี ค่า ใช้จ่า ย ดัง นั้นการเลือกกิจกรรมเพื่ อ ลด
ระยะเวลาทางานรวมถึงการลดค่าเร่งเวลาให้น้อยที่สุดจึงเป็นสิ่งสาคัญ ในปัจจุบันขั้นตอนวิธีละโมบที่
พิจารณาค่าเร่งโครงการต่อวันถูกใช้เพื่อเรียงลาดับการเร่งกิจกรรม อย่างไรก็ตามขั้นตอนวิธีดังกล่าวไม่
สามารถรับประกันได้ว่าการเร่งโครงการจะมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด บทความนี้จึงนาเสนอการใช้ขั้นตอน
วิธีการเลือกสิ่งของใส่กระเป๋าเป้เพื่อเลือกกิจกรรมที่ต้องเร่ง ผลการทดสอบเชิงตัวเลขแสดงให้เห็นว่า
ขั้นตอนวิธีที่นาเสนอสามารถระบุกิจกรรมที่ต้องเร่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการเร่ง
กิจกรรมที่ถูกเลือกยังน้อยกว่าผลของการใช้ขั้นตอนวิธีละโมบอีกด้วย
คำสำคัญ — กำรเร่งโครงกำร, กำรแก้ปัญหำกำรใส่สิ่งของในกระเป๋ำเป้
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การจัดตารางดาเนินกิจกรรมโครงการก่อสร้างโดยพิจารณานโยบาย
การเติมเต็มวัสดุคงคลัง
พงศกร ชลวิสัยขจร
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Bangkok Thailand
Boom.1927@hotmail.com

วิสุทธิ์ สุพิทกั ษ์
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บทคัดย่อ — งานวิจัยนี้ทาการศึกษาระบบการดาเนินโครงการก่อสร้างซึ่งประกอบด้วยหลายกิจกรรม
แต่ละกิจกรรมมีการใช้งานวัสดุคงคลังหลายประเภท ต่างกิจกรรมสามารถมีการใช้งานทั้งวัสดุคงคลัง
ประเภทเดียวกันหรือต่างประเภทกัน ปริมาณการใช้วัสดุคงคลังแต่ละประเภทในแต่ละกิจกรรมทราบ
ค่าได้ชัดเจนและถูกคานวณไว้ล่วงหน้า อย่างไรก็ตามกาหนดการใช้งานสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ตาม
แผนการดาเนินกิจกรรม วัตถุประสงค์ของงานวิจัยคือการกาหนดตารางดาเนินกิจกรรมในงานโครงการ
ก่อสร้างที่เหมาะสม เพื่อลดค่าใช้จ่ายรวมจากการบริหารจัดการวัสดุคงคลังซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
จากการสั่ง ซื้อ และ ค่า ใช้จ่ายจากการถือครอง ตัวแบบการจัดตารางการดาเนินงานโดยหลักการ
วิเคราะห์สายงานวิกฤติถูกนามาประยุกต์ใช้ร่วมกับหลักการพลวัตของแวกเนอร์วิททิน เพื่อกาหนด
ตารางการดาเนินกิจกรรมที่เหมาะสม จากผลการศึกษาโครงการก่อสร้างรีสอร์ทพบว่า เมื่อเปรียบเทียบ
กับนโยบายดั้งเดิมซึ่งดาเนินทุกกิจกรรมเร็วที่สุดโดยต่างกิจกรรมมีการเติมเต็มวัสดุคงคลังเป็นอิสระต่อ
กั น นโยบายที่ น าเสนอสามารถลดค่ า ใช้ จ่ า ยต้น ทุ น แปรผั น รวมของระบบลง 49.07 เปอร์ เ ซ็ น ต์
โดยประมาณ
คำสำคัญ — วัสดุคงคลัง, นโยบำยเติมเต็ม, กำรบริหำรโครงกำร, โครงกำรก่อสร้ำง
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A Peltier-Based Dry Block Heater for DNA Isothermal
Amplification
Kakanand Srungboonmee
Center of Data Mining and Biomedical
Informatics, Faculty of Medical
Technology, Mahidol University
Nakornpathom, Thailand
kakanand.sru@mahidol.edu

Bhunika Ngamwongsatit
Department of Clinical Sciences and
Public Health, Faculty of Veterinary
Science, Mahidol University
Nakornpathom, Thailand
bhunika.nga@mahidol.edu

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, dryblock heater
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A 106-mA Trapezoid-shaped Bi-phasic Constant-Current
Electrical Muscle Stimulator by Dual-Output TimeInterleaving Current DAC
Atit Tamtrakarn
Department of Electrical Engineering
Thai-Nichi Institute of Technology
Bangkok, Thailand
atit@tni.ac.th

Abstract— This paper presents a trapezoid-shaped bi-phasic constant-current
electrical muscle stimulator for activating motor function of patients. The trapezoidshaped 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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The Fractional Fourier Transform and their Propagation
in Graded-index Fibre
Siriaksorn Jakborvornphan
School of Engineering
Thai-Nichi Institute of Technology
Bangkok, Thailand
siriaksorn@tni.ac.th

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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A Numerical Analysis of Wireless Battery Charging
System for Electric Vehicle
Peerathut Techachoonhakit
Advance Magnetics and Motor Drive
Research Laboratory (AMDRL)
Department of Electrical Engineering,
Faculty of Engineering
Thai-Nichi Institute of Technology
Bangkok, Thailand
te.peerathut.st@tni.ac.th

Phaisarn Sudwilai
Advance Magnetics and Motor Drive
Research Laboratory (AMDRL)
Department of Electrical Engineering,
Faculty of Engineering
Thai-Nichi Institute of Technology
Bangkok, Thailand
phaisarn@tni.ac.th

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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Speed Control of BLDC Motor using Combination
of Boost Converter and Voltage Source Inverter
Natthawat Thapayapattanakul
Advanced Magnetics and Motor Drive
Research Laboratory (AMDRL)
Department of Electrical Engineering,
Faculty of Engineering
Bangkok, Thailand
th.natthawat_st@tni.ac.th

Phaisarn Sudwilai
Advanced Magnetics and Motor Drive
Research Laboratory (AMDRL)
Department of Electrical Engineering,
Faculty of Engineering
Bangkok, Thailand
th.natthawat_st@tni.ac.th

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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A Robust Discrete-Time Chaotic Oscillator and Its
Application on OTP Generation
Chatchai Wannaboon
Intelligent Electronics
Systems Research
Laboratory Faculty of
Engineering, Thai-Nichi
Institute of Technology
chatchai@tni.ac.th

Patinya Ketthong
Intelligent Electronics
Systems Research
Laboratory Faculty of
Engineering, Thai-Nichi
Institute of Technology
patinya@tni.ac.th

Wimol San-Um
Intelligent Electronics
Systems Research
Laboratory Faculty of
Engineering, Thai-Nichi
Institute of Technology
wimol@tni.ac.th

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 crosscorrelation 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.

37

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

ปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชันของกรดแอซิติกกับเอทานอล
โดยใช้อะลูมิเนียมออกไซด์ที่ถูกกระตุ้นด้วยกรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
วีรวัฒน์ ปรีดาฤทธิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Bangkok/Thailand
Chem.engineer597@gmail.com

เจิดศักดิ์ ไชยคุนา
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Bangkok/Thailand
Chem.engineer597@gmail.com

บทคัดย่อ — งานวิจัยนี้ทาการศึกษาปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชันของกรดแอซิติกและเอทานอลโดยใช้
อะลูมิเนียมออกไซด์ที่ถุกกระตุ้นด้วยกรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ทาการทดลองในเครื่องปฏิกรณ์แบบกะ
ขนาด 2 ลิ ต ร ที่ ค วามดั น 500 ปอนด์ ต่ อ ตารางนิ้ ว ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่อ การเกิ ด ปฏิกิ ริ ย าได้แ ก่
ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาระหว่างร้อยละ 0-12 โดยน้าหนักของกรดแอซิติก อัตราส่วนโดยโมลของกรด
แอซิติกต่อเอทานอลระหว่าง 1:1-1:8 และอุณหภูมิที่ใช้ในการทาปฏิกิริยาระหว่าง 100-180 องศา
เซลเซียส ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาเอสเทอร์ ริฟิเคชันของกรดแอ
ซิติกกับเอทานอลเพียงปฏิกิริยาเดียวและเป็นปฏิกิริยาที่ผันกลับได้ การใช้อะลูมิเนียมออกไซด์ที่ถูก
กระตุ้นด้วยกรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ได้ค่าร้อยละการเปลี่ยนแปลงของกรดแอซิติกสูงกว่าแบบไม่ใช้
ตัวเร่งปฏิกิริยา ค่าร้อยละการเปลี่ยนแปลงของกรดแอซิติกมี ค่าเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา
อัตราส่วนโดยโมลของกรดแอซิติกต่อเอทานอลและอุณหภูมิที่ใช้ในการทาปฏิกิริยามีค่าเพิ่มขึน้ อย่างไร
ก็ตาม ที่ความเร็วรอบในการกวนมากกว่า 100 รอบต่อนาที และที่อัตราส่วนโดยโมลของกรดแอซิติก
ต่อเอทานอลที่มากกว่า 1:4 จะไม่ส่งผลต่อการเกิดปฏิกิริยา ค่าพลังงานก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยาใน
ระบบที่ไม่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา และ ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยามีค่าเท่ากับ 64.96 และ 13.33 กิโลจูลต่อโมลของ
กรดแอซิติกตามลาดับ
คำสำคัญ — ปฏิกิริยำเอสเทอร์ริฟิเคชัน , กรดแอซิติกกับเอทำนอล , กำรใช้อะลูมิเนียมออกไซด์ที่ถูก
กระตุ้นด้วยกรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยำ
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การเพิ่มประสิทธิภาพเวลาใบมีดทางานของเครื่องตัดอัตโนมัติ
ชลิตา ศรีสินธรา
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการ
จัดการอุตสาหกรรม สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok/Thailand
jeepchalita@hotmail.com

วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์
คณะบริหารธุรกิจ สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok/Thailand
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ประสิทธิ์ พงศ์ดารง
คณะบริหารธุรกิจ สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok/Thailand
prasit@tni.ac.th

บทคัดย่อ — งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทางานเครื่องตัดอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์เวลา
ใบมีดทางานและเพิ่มจานวนชิ้นงานทีต่ ัดได้ต่อนาทีแรงงาน กรณีศึกษา บริษัท อุตสาหกรรมการ์เม้นท์
จากัด โดยเก็บข้อมูลเวลาใบมีดทางาน ซึ่งก่อนการปรับปรุงเฉลีย่ อยู่ที่70.77% ซึ่งไม่บรรลุเป้าหมาย
ตาม KPI ที่กาหนด คือ (≥) 83% และได้วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาโดยใช้แผนภูมิก้างปลา และ
กาหนดมาตรการแก้ไขโดยใช้แผนภูมิตน้ ไม้ โดยแก้ไขตามมาตราการที่กาหนดไว้ ซึ่งผู้วิจัยพบว่าปัญหา
หลักที่ทาให้เวลาใบมีดทางานไม่บรรลุเป้าหมายคือ พนักงานกดปุ่มหยุดชัว่ คราวเพื่อทิ้งขยะและเมื่อ
สายพานดันชิ้นงานใหม่มาชนชิ้นงานเก่า อีกทั้งพนักงานกดปุ่มหยุดแก้ไขปัญหา/พัก เมื่อใช้พลาสติก
คลุมชิ้นงานจึงได้ทาการวิเคราะห์หาสาเหตุและทาการปรับปรุงแก้ไขด้วยหลักการ Kaizen และ ECRS
ได้ผลลัพธ์คือเปอร์เซ็นต์เวลาใบมีดทางาน เพิ่มขึ้นเป็น 83.8% เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนปรับปรุงคิด
เป็นเพิ่มขึ้น 17.7 % และสามารถเพิ่มจานวนชิ้นต่อนาทีแรงงานได้ ซึ่งก่อนการปรับปรุงอยูท่ ี่ 0.56 ชิ้น
ต่อนาทีแรงงาน และหลังการปรับปรุงอยู่ที่ 1.12 ชิ้นต่อนาทีแรงงาน
คำสำคัญ — (-)
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การตรวจสอบค่าความถูกต้องและแม่นยาของหุ่นยนต์เคลื่อนที่อิสระ
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นราภรณ์ เภาประเสริฐ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Bangkok/Thailand
fengnpp@ku.ac.th

บทคัดย่อ — งานวิจยั นี้นาเสนอการตรวจสอบค่าความถูกต้องและแม่นยาของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
เนื่องจากการนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิตจะต้องมีความถูกต้องและแม่นยาในการ
ใช้งาน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โดยจะดาเนินการสอบเทียบระบบที่พัฒนาขึ้นมา แล้ววัดค่า
ความผิดพลาดของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมซึ่งค่าที่ได้จะนามาเปรียบเทียบกับค่าที่วัดได้จากเลเซอร์แทรก
เกอร์ (Laser Tracker) ซึ่งจะอ้างอิงวิธีการวัดตามมาตรฐาน ISO 9283 โดยผลการเปรียบเทียบระบบ
ที่พัฒนาขึ้นกับเลเซอร์แทรกเกอร์ ค่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในแนวแกน X จะมีความผิดพลาดของ
ตาแหน่งแกน X ที่ 0.203 มิลลิเมตร แกน Y ที่ -0.424 มิลลิเมตร และแกน Z อยู่ที่ 0.209 มิลลิเมตร
และความผิดพลาดด้านทิศทาง i, j และ k อยู่ที่ 0.026 มิลลิเมตร, 0.006 มิลลิเมตร และ 0.000
มิลลิเมตร ตามลาดับ ส่วนค่าความผิดพลาดทีเ่ กิดขึ้นในแนวแกน Y มีค่าความผิดพลาดของตาแหน่ง
แกน X ที่ -0.126 มิลลิเมตร แกน Y ที่ -0.740 มิลลิเมตรและแกน Z อยู่ที่ -0.035 มิลลิเมตร และความ
ผิดพลาดด้านทิศทาง i, j และ k อยูท่ ี่ 0.008 มิลลิเมตร, 0.015 มิลลิเมตร และ 0.000 มิลลิเมตร
ตามลาดับ
คำสำคัญ — หุ่นยนต์อุตสำหกรรม, เลเซอร์แทรกเกอร์, องค์กำรระหว่ำงประเทศว่ำด้วยมำตรฐำน
9283
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การประมาณค่าความหยาบผิวแบบ 3 มิติ ด้วยวิธพี ิจารณาการตัด
เฉือนเสมือนจริงบนเครื่องกัดซีเอ็นซี 5 แกนขนาดเล็ก
วีระชาติ เวชกามา
ห้องปฏิบัติการวิจยั เทคโนโลยีการออกแบบและ
ผลิตขั้นสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok / Thailand
we.weerachart_st@tni.ac.th

วิโรช ทัศนะ
ห้องปฏิบัติการวิจยั เทคโนโลยีการออกแบบและ
ผลิตขั้นสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok / Thailand
wiroj@tni.ac.th

บทคัดย่อ — การตัดเฉือนเสมือนจริงเป็นเทคนิควิธีที่สาคัญในการประมาณค่าพารามิเตอร์การตัดเฉือน
ของชิ้นส่วนที่มีความซับซ้อนสูงก่อนที่จะนาไปสู่การตัดเฉือนจริง เพื่อให้ชิ้นส่วนมีความถูกต้อง แม่นยา
และเที่ยงตรง งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประมาณค่าความหยาบผิวแบบ 3 มิติ ด้วยวิธีพิจารณา
การตัดเฉือนเสมือนจริงบนเครื่องกัดซีเอ็นซี 5 แกนขนาดเล็ก บนพื้นฐานพารามิเตอร์การตัดเฉือน การ
เบี่ยงเบนการเคลื่อนที่คิเนเมติกส์ รูปร่างเรขาคณิตของดอกกัดบอลโนสเอ็นมิล แรงของการตัดเฉือน
และการโก่งงอของดอกกัด ด้วยวิธีการคานวณคณิตศาสตร์ทางโฮโมจีเนียส ทรานสฟอร์มเมชั่นเมทริกซ์
4x4 ผลการจาลองพบว่า ค่าความหยาบผิวแบบ 3 มิติ มีค่าเท่ากับค่าความหยาบผิวสูงสุดแบบ 2 มิติ
ซึ่งทั้งสองค่านั้นแตกต่างกับค่าความหยาบผิวทางทฤษฎีที่ 1.43 % และมีค่าเฉลี่ยความแตกต่างของ
ความหยาบผิวอยู่ที่ 0.0298 µm โดยผลการจาลองวิเคราะห์บนพื้นฐานการออกแบบการทดลองวิธี
Taguchi orthogonal array, L9 (33) ที่พิจารณาค่า S/N ratio ซึ่งค่าปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพความ
หยาบผิวแบบ 3 มิติ ที่ดีทสี่ ุดคือ ความลึกของการตัดที่ 0.06 mm อัตราการป้อนกัดที่ 0.25
mm/tooth และความเร็วตัดที่ 132 m/min
คำสำคัญ — ควำมหยำบผิวแบบ 3 มิติ, กำรตัดเฉือนเสมือนจริง, กำรเบี่ยงเบนกำรเคลื่อนที่คิเนเมติกส์,
กระบวนกำรกัดขึ้นรูป, กำรสร้ำงรูปร่ำงกำรเคลื่อนที่
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ปัจจัยสู่ความสาเร็จของโมโนซุคุริในอุตสาหกรรม
มฤณีย์ แสงสว่าง
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Bangkok, Thailand
sa.marunee_st@tni.ac.th

ดารงเกียรติ รัตนอมรพิน
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Bangkok, Thailand
dumrongkiat@tni.ac.th

บทคัดย่อ — สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการแข่งขันทางการตลาดสูง
อุตสาหกรรมต่างๆ จึงต้องปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีและความต้องการของลูกค้า อุตสาหกรรมญี่ปุ่นก็
พัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการนาแนวคิดการผลิตแบบโมโนซุคุริมาใช้ในการพัฒนาคนและการผลิต เพื่อ
สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นความก้าวหน้าเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยแห่งความสาเร็จของโมโนซุคุริในอุตสาหกรรม โดยค้นหา
งานวิจัยด้วยคาว่าโมโนซุคุริ (Monozukuri) ซึ่งรวบรวมผลงานวิจัยและวิชาการต่างประเทศในช่วง
พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2560 จ านวน 50 ฉบั บ งานวิ จั ย นี้ ใ ช้ ร ะเบี ย บวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) โดยส ารวจปั จ จั ย ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ส ารวจ (Exploratory Factor
Analysis: EFA) และยืนยันปัจจัยด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor
Analysis: CFA) เพื่อทาความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับความสาเร็จของโมโนซุคุริ ได้แก่
การศึกษา ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และการผลิต
คำสำคัญ — โมโนซุคุริ, กำรศึกษำ, ควำมคิดสร้ำงสรรค์, ทักษะ
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การวิเคราะห์ปัจจัยที่ทาให้เกิดของเสียภายในโรงงานอัดขึ้นรูป
พลาสติกประเภทหูจับหม้อ กรณีศึกษา : หูหม้อขนาดใหญ่
กาพร ไวยฤทธิ์
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

บทคัด ย่อ — โรงงานกรณีศึกษาเป็นโรงงานอัด ขึ้นรูปพลาสติกจาพวกหู จับหรื อด้า มจับหม้อ จาก
การศึกษาข้อมูล พบว่าวัตถุดิบที่ใช้สาหรับการอัดขึ้นรูป เมื่อแข็งตัวแล้วจะไม่สามารถนากลับมาใช้
ใหม่ได้ เมื่อมีของเสียเกิดขึ้นจึงทาให้สูญเสียต้นทุนทั้งต้นทุนด้านวัตถุดิบ ต้นทุนด้ านแรงงานการผลิต
และการแก้ ไ ขของเสี ย จากการเก็ บ ข้ อ มู ล พบว่ า ปริ ม าณของเสีย เฉลี่ ย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 3.17 ของ
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด เนื่องจากกระบวนการผลิตของแต่ละผลิตภัณฑ์มีความคล้ายคลึงกัน งานวิจัยนี้จึงได้
นาผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนสูงสุด คือ หูหม้อขนาดใหญ่ มาหาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดของ
เสีย มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิต และลดความสูญเปล่าที่ เกิดขึ้น โดยเริ่ม
จากการวิเคราะห์กระบวนการโดยรวมของการผลิต การเก็บรวบรวมข้อมูล และจาแนกสาเหตุของ
ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งคาดว่าปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุด 5 ปัจจัย ได้แก่ ผู้จัดส่งวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบ
อุณหภูมิ แรงกดอัด และเวลากดอัด จากนั้นได้นาการออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม โดยใช้การ
ทดลองเชิงแฟกทอเรียลเต็มรูปแบบ 2 ระดับมาใช้ เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดของเสีย ผลจากการ
ทดลองพบว่า การเตรียมวัตถุดิบ อุณหภูมิ แรงกดอัด และเวลากดอัด ส่งผลต่อการเกิดของเสีย เมื่อนา
ผลการวิจัยมาทดสอบใช้ในการบวนการ คือ การเตรียมวัตถุดิบโดยการอุ่นวัตถุดิบก่อนกดอัด อุณหภูมิ
180 องศาเซลเซียส แรงกดอัด 18 MPa และเวลาในการกดอัด 5 นาที พบว่าร้อยละของเสียที่เกิดขึ้น
ของหูหม้อขนาดใหญ่ลดลงจากเดิมจากร้อยละ 3.72 เหลือ ร้อยละ 1.60
คำสำคัญ — หูหม้อขนำดใหญ่, ของเสีย, ควำมสูญเปล่ำ, กำรออกแบบเชิงวิศวกรรม, กำรทดลองเชิง
แฟคทอเรียล
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การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อเพิ่มกาลังการผลิต กรณีศึกษา:
โรงงานผลิตขึ้นรูปพลาสติกชนิดผงเบคกาไลค์
วราภรณ์ งามชูธรรม
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 — งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้เพื่อเพิ่มกาลังการ
ผลิต ของโรงงานกรณีศึกษา โดยท าการศึกษาความเป็นไปได้ใ นการลงทุ นสร้ า งโรงงานผลิ ต ใหม่
เนื่องจากความต้องการของลูกค้ามีสูงกว่าอัตรากาลังการผลิตที่มีอยู่ ซึ่งปัจจุบันสามารถผลิตสินค้าได้
เพียง 30% ของความต้องการของลูกค้าทั้งหมด โดยศึกษาครอบคลุมในด้านการตลาด ด้านเทคนิค
ด้านการจัดการ และด้านการเงิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสมใน
การลงทุน ตลอดจนศึกษาถึงความเสี่ยงที่ยอดการสั่งผลิตลดน้อยลง วิธีการศึกษา โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องภายในโรงงาน รวมถึงเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และนาข้อมูลมาวิเคราะห์
ผลในด้านต่างๆ ประกอบด้วย ความต้องการของลูกค้า ตารางงานของพนักงาน ประสิทธิภาพการ
ทางานของพนักงาน วิเคราะห์แผนการเงินและผลตอบแทนของโรงงาน ระยะเวลาการดาเนินการ 5 ปี
ผลการศึกษาพบว่า ด้านการตลาด สินค้ามีลูกค้ารายเดิมรองรับอยู่แล้ว อีกทั้งยังสามารถตอบสนอง
ความต้องการลูกค้ารายใหม่ ด้านเทคนิคเป็นการเลือกความเหมาะสมของเครื่องจักรในเรื่องของขนาด
ก าลั ง การผลิ ต ด้ า นการจั ด การเป็ น การจั ด หาบุค ลากรให้ เ หมาะสมกั บ หน้ า ที่ การท างาน ผลการ
วิเคราะห์ด้านการเงินพบว่าให้ผลตอบแทนคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิ( NPV) เท่ากับ 3,914,537 บาท
อัตราผลตอบแทนภายใน(IRR) เท่ากับ 18.21% และมีระยะเวลาคืนทุน 3 ปี 4 เดือน ดังนั้นการสร้าง
โรงงานผลิตใหม่มีความเป็นไปได้ในการลงทุน
คำสำคัญ — กำรศึกษำควำมเป็นไปได้, ควำมต้องกำรของลูกค้ำ, กำลังกำรผลิต
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การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจไม้ประดับสาหรับผู้อาศัยใน
คอนโดมิเนียม
ภัทชราพร หงษ์ทอ
ภาควิชาวิศวอุตสาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Bangkok / THAILAND
patcharaporn.hon@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 — งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจไม้ประดับ
สาหรับผู้อาศัยในคอนโดมิเ นียม โดยศึก ษาการลงทุนแบบโรงเรื อนอัจฉริยะในจังหวัดนครปฐม ได้
ทาการศึกษาครอบคลุมทั้งในด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการเงิน และการจัดการโครงการ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการตัดสินใจถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสมในการลงทุน ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาและ
อุปสรรคที่มีผลกระทบต่อความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
ในการประกอบธุรกิจได้อย่างเหมาะสม วิธีการศึกษา ประกอบไปด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลความนิยม
ประเภทต้นไม้ที่นามาตกแต่งที่พักอาศัย ปัจจัยการปลูกต้นไม้และคัดเลือกชนิดของต้นไม้ที่มี ความ
เหมาะสมสาหรับการปลูกในคอนโดมิเนียม โดยนาข้อมูลมาวิเคราะห์ผลในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย
ความต้องการของผู้บริโภค วิเคราะห์ธุรกิจทั้งปัจจัยภายในและภายนอก วิเคราะห์ด้านการเงินและ
ผลตอบแทน วิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยที่ส่งผลทาให้เกิดผลกระทบของโครงการ จากการศึกษา
พบว่า ผู้ที่อาศัยในคอนโดมิเนียมมีความต้องการปลูกต้นไม้ในที่พักอาศัย แต่ตลาดต้นไม้สาหรับผู้อาศัย
ในคอนโดมิเนียมยังมีไม่แพร่หลาย ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเป็นระยะเวลา 5 ปี
ผลการวิ เ คราะห์ ด้ า นการเงิ น พบว่ า ให้ ผ ลตอบแทนคิ ด เป็ น มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น สุ ท ธิ ( NPV) เท่ า กั บ
2,329,349.94 บาท และค่าอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากับ 38.12% และมีระยะเวลาคืนทุน 2
ปี 7 เดือน จากการศึกษาทาให้โครงการนี้มีความเป็นไปได้ในการลงทุน
คำสำคัญ — กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรลงทุน , ผู้อยู่อำศัยในคอนโดมิเนียม, ธุรกิจไม้ประดับ,
โรงเรือนอัจฉริยะ, ต้นไม้ในคอนโดมิเนียม
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การปรับปรุงกระบวนการผลิตเครื่องปรับอากาศโดยใช้ VSM
ดารงเกียรติ รัตนอมรพิน
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
BANGKOK / THAILAND
dumrongkiat@tni.ac.th

กังวาล ศรีโนนโคตร
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
BANGKOK / THAILAND
srinonkote@gmail.com

บทคัด ย่อ —สภาพอากาศที่ ร้ อนขึ้นทุ กๆ ปีส่ง ผลให้ ความต้องการเครื่ องปรับอากาศเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง การปรับปรุงการกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและให้สามารถเติบโตต่อไป
ได้ในระยะยาวงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความสูญเปล่าโดยการวิเคราะห์กระบวนการผลิตด้วย
แผนผั ง สายธารคุ ณ ค่ า (Value Stream Mapping, VSM) และท าการปรั บ ปรุ ง ด้ ว ยการไคเซน
(Kaizen) และ หลักการ ECRS บนพื้นฐานการผสมผสานระหว่างระบบลีน (Lean System) กับระบบ
การผลิต แบบโตโยต้า (TPS: Toyota production system) เป็นระบบการผลิตแบบไดกิ้น (PDS:
Production of Daikin) ซึ่ง จากการด าเนินงานวิจัย พบว่ า การปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต ด้วยวิธี
ดั ง กล่ า ว ท าให้ ล ดงานระหว่ า งผลิ ต (work in process) ลง 22.16% ลดเวลาน าในการผลิ ต ได้
(process lead-time) 24.78% ลดเวลานาของสินค้าลง (stock lead-time) 23.26% และลดของ
เสียในไลน์ F1x ลง 4. 00 % ซึ่งทาให้ผลิตภาพเพิ่มขึ้น (productivity) 4.30 % ชี้ให้เห็นว่าการไค
เซนบนพื้นฐานระบบการ PDSที่เกิดจากการผสมผสานระหว่าง Lean System กับ TPS เป็นกิจกรรม
ที่นาไปสู่ต้นทุนการผลิตที่ลดลง
คำสำคัญ —ระบบลีน, ระบบกำรผลิตแบบโตโยต้ำ , ระบบกำรผลิตแบบไดกิ้น , สำยธำรคุณค่ำ VSM,
หลักกำร ECRS
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การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลกาไรและมูลค่าสินค้าหมดอายุ
ก่อนขายสินค้าเมื่อใช้นโยบายการเติมเต็มสินค้าร่วมกันตามรอบ
เวลาสาหรับสินค้าที่มีกาหนดวันหมดอายุและพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเป็นแบบเข้าหลังออกก่อน
ดุษฎี จันทรจิโรจน์กุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
dutsadee@tni.ac.th

วิสุทธิ์ สุพิทกั ษ์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Bangkok, Thailand
fengwsst@ku.ac.th

บทคัดย่อ — งานวิจัยนี้เป็นการหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความแตกต่างกาไรของระบบและมูลค่าสินค้า
เน่าเสียก่อนทาการขายสินค้า เมื่อใช้นโยบายการเติมเต็มสินค้าร่วมกันที่มีการพิจารณาอายุของสินค้า
กับนโยบายการเติมเต็มแบบดั้งเดิม จากการจาลองสถานการณ์ที่สินค้ามีกาหนดอายุและพฤติกรรม
ของผู้บริโภคมีลักษณะเป็นแบบเข้าทีหลังออกก่อน การสร้างปัญหาทดสอบจานวน 90 ปัญหา ถูกสร้าง
ขึ้นโดยการจาแนกตามปัจจัยหลักสองประการคือ จานวนสินค้าในระบบ 3 ระดับและอายุของสินค้า 3
ระดับ เมื่อเปรียบเทียบนโยบายการเติมเต็มสินค้าที่มีการพิจาณาอายุของสินค้ากับนโนบายการเติมเต็ม
สินค้าแบบดั้งเดิมพบว่านโยบายที่มีการพิจารณาอายุของสินค้าให้ผลกาไรของระบบสูงกว่า และมูลค่า
สิ นค้า หมดอายุต่ากว่ า นโยบายแบบดั้ง เดิม ทั้ง 90 ปัญ หาทดสอบ จากการวิเ คราะห์ สถิติแ บบไม่มี
พารามิเตอร์ พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความแตกต่างกาไรของระบบคือปัจจัยอายุของสินค้า ขณะที่ใน
การทดสอบความแปรปรวนสองทางพบว่าปัจจัยจานวนสินค้าในระบบมีผลต่อความแตกต่างมูลค่า
สินค้าเน่าเสียก่อนทาการขายสินค้าอย่างมีนัยสาคัญ
คำสำคัญ —ปัจจัย, รอบเวลำเติมเต็มสินค้ำ, สินค้ำมีกำหนดอำยุ, เข้ำหลังออกก่อน
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Analysis of Multiple Key Success Factors in Construction
Project Management in the Petrochemical Industry of
Thailand
Tanit Traiyansuwan
Engineering Management
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Kasetsart University
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tanit.tr@ku.th
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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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การปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิตในอุตสาหกรรมเสื้อผ้า
สาเร็จรูป
กวิน อุทยานะกะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Bangkok, Thailand
bass_40@windowslive.com

รมิดายุ อยู่สุข
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University
Bangkok, Thailand
ramidayu.y@ku.th

บทคัดย่อ — งานวิจัยนี้ศึกษาการปรับปรุงสายการผลิตของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสาเร็จรูป โดยปริมาณ
ความต้องการมี การเปลี่ย นแปลงอยู่ตลอดเวลา การจัด สายการผลิตในปัจจุบันไม่สามารถรองรับ
ลักษณะของความต้องการดังกล่าวได้ การผลิตล่วงเวลาจึงมีความจาเป็นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ
ของลูกค้า ส่งผลให้ต้นทุนค่าแรงสูง วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือการปรับปรุงสายการผลิตโดยอาศัย
เครื่องมือของการปรับปรุงงาน หลักการ ECRS และการจัดสมดุลสายการผลิตด้วยวิธีที่ถูกต้องเพื่อเพิ่ม
กาลังการผลิต และอัตราส่วนสมดุลสายการผลิต ผลจากการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพสูงสุดที่เคยทาได้
อยู่ ที่ 66.04% แต่ เ มื่ อ ใช้ โ ปรแกรมนี้ แ ล้ ว จะท าให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 80.00% นอกจากนี้
โปรแกรมเพื่อการจัดสมดุลสายการผลิตได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้เครื่องมือ VBA ในไมโครซอฟต์เอกเซล
เพื่อให้ง่ายต่อผู้ใช้งาน
คำสำคัญ — ควำมพึงพอใจแก่ลูกค้ำ , กำลังกำรผลิต , กำรจัดสมดุลสำยกำรผลิต , อัตรำส่วนสมดุล
สำยกำรผลิต
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การประยุกต์ใช้วิธีการเชิงพันธุกรรมสาหรับการแก้ปัญหาการใช้
สินค้าคงคลังร่วมกันสาหรับหลายผู้ค้าปลีก
อธิรุจน์ คงเนตร
ภาควิชาวิศวอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Bangkok / THAILAND
athirut.kh@ku.th
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คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Bangkok / THAILAND
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สุวิชภรณ์ วิชกูล
ภาควิชาวิศวอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Bangkok / THAILAND
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บทคัดย่อ — งานวิจัยชิ้นนี้นาเสนอการประยุกต์ใช้วิธีการเชิงพันธุกรรมสาหรับการแก้ปญ
ั หาพรีเว้นท์
ทีฟแลทเทอรอลทรานชิปเม้นท์ (Preventive Lateral Transshipment) ร่วมกับวิธีการขนส่งแบบ
ประหยัด(Saving Algorithm) ในการจัดกลุ่มผู้ค้าปลีก เพื่อหาต้นทุนรวมของระบบให้มีค่าเหมาะสม
ที่สุดในปัญหาสินค้าคงคลัง ภายใต้นโยบายระยะเวลาการสั่งคงที่ ปริมาณความต้องการมีการแจก
แจงปัวซ์ซอง ตัวแปรด้านต้นทุนและค่าเฉลีย่ ปริมาณความต้องการของผู้ค้าปลีกที่เหมือนกันจานวน 20
ราย โดยพิจารณาจาก 2 ตัวแปร คือ ระดับอ้างอิงสินค้าคลังคลังของผู้ค้าปลีกที่ใช้พิจารณาจานวนการ
ขนส่ง (Ri) และระดับสูงสุดของคลังสินค้า (Si) จากการหาคาตอบจากวิธีการเชิงพันธุกรรมในตัวอย่าง
การทดลองทีแ่ ตกต่างกันพบว่า วิธีการขนส่งแบบแลทเทอรอลทรานชิปเม้นท สามารถลดต้นทุนรวมใน
การบริหารสินค้าคงคลังได้ดีในกรณีทมี่ ีค่าเฉลีย่ ของปริมาณความต้องการทีต่ ่า และต้นทุนการเกิดสินค้า
ขาดที่สูง โดยต้นทุนที่ลดลงเกิดจากระดับสูงสุดของคลังสินค้า (Si) ร่วมกับการเกิดสินค้าขาดที่ต่าลงจึง
ส่งผลให้ต้นทุนการจัดเก็บและต้นทุนการเกิดสินค้าขาดต่าลง เปอร์เซ็นต์ต้นทุนที่ลดลงมีคา่ ระหว่าง
6.95 เปอร์เซ็นต์ ถึง 13.63 เปอร์เซ็นต์ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 11.65 เปอร์เซ็นต์
คำสำคัญ — กำรบริหำรสินค้ำคงคลัง, แลทเทอรอลทรำนชิปเม้นท์, ผู้ค้ำปลีกหลำยแห่ง วิธีกำรเชิง
พันธุกรรม
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โปรแกรมช่วยการทาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาขั้นตอนวิธีด้านการจัด
ตารางงาน
อนิศ สุดเสริฐสิน
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Bangkok / THAILAND
anis.su@ku.ac.th

พรเทพ อนุสสรนิติสาร
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Bangkok / THAILAND
fengpta@ku.ac.th

วรวุฒิ หวังวัชรกุล
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Bangkok / THAILAND
fengwww@ku.ac.th

บทคัดย่อ – งานวิจัยนี้พัฒนาโปรแกรมเพื่อสร้างเครื่องมือที่ช่วยนักวิจัยในการทาวิจัยด้านการพัฒนา
ขั้นตอนวิธีในการจัดตารางงาน โดยช่วยคานวณหาคาตอบของขั้นตอนวิธีที่นักวิจัยสนใจ และเป็น
ต้นแบบในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อรองรับการวิ จัยขั้นตอนวิธีที่มี ความหลากหลายในอนาคต เพื่อ
ตอบสนองต่อนักวิจัยแทนการใช้โปรแกรมที่ มีราคาสูง และมีข้อจากัดด้านจานวนงาน ด้วยหวังว่า
โปรแกรมนี้จะยังประโยชน์แก่นักวิจัยในการทาวิจัยและพัฒนา ประโยชน์แก่อาจารย์ในการช่วยการ
เรียนการสอน และประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
คำสำคัญ -- โปรแกรมกำรจัดตำรำงงำน, กำรพัฒนำขั้นตอนวิธี, วิชวลเบสิกสำหรับแอพพลิเคชัน
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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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การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการอ่านป้ายทะเบียนในการติดตามรถยนต์
ที่ถูกโจรกรรม
ชมพูนุท ไชยประสิทธิ์
หลักสูตรปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok Thailand
chompunoot.tni@gmail.co
m

กันติชา กิตติพีรชล
ห้องปฏิบัติการวิจยั วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์หุ่นยนต์และ
เทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok Thailand
kanticha@tni.ac.th

วรากร ศรีเชวงทรัพย์
ห้องปฏิบัติการวิจยั วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์หุ่นยนต์และ
เทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok Thailand
warakorn@tni.ac.th

บทคัดย่อ — บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเทคโนโลยีการอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติ มา
ช่วยลดระยะเวลาในการติดตามรถยนต์ที่ถูกโจรกรรม โดยใช้ประโยชน์จากกล้องวงจรปิดที่ถูกติดตั้งอยู่
บริเวณแยกต่าง ๆ ให้มากที่สุด โดยนาภาพที่ได้จากกล้องวิดีโอ มาทาการเปลี่ยนแปลง จากภาพสี เป็น
ภาพขาวดา ปรับขนาดและค่าความชัดเจนของภาพให้เหมาะสม เพื่อเพิ่มความชัดเจน และลดสิ่งที่ไม่
ต้องการออกจากภาพก่อนนามาทาการ Matching กับ Template ตัวอักษรพยัญชนะไทยต่าง ๆ และ
ตัวเลข ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความผิด พลาด ก่อนนาภาพไปเข้าโปรแกรมการอ่า นค่า ป้า ยทะเบีย น
รถยนต์อัตโนมัติ จึงมีการนาภาพมาปรับแต่งให้มีความชัดเจนและลดสิ่งที่ไม่ต้องการออกให้มากที่สุด
ก่อน ซึ่งจะทาให้สามารถอ่านค่าป้ายทะเบียนรถยนต์ได้ถูกต้องและแม่นยามากขึ้น ผลการวิจัยพบว่า
ภาพจากกล้องวงจรปิด เป็นภาพในมุมสูง และไกล มีความชัดเจนของป้ายทะเบี ยนน้อย ทาให้วิดีโอที่
ได้จากกล้ องวงจรปิด ยัง ไม่ ส ามารถนามาใช้ได้ จึง ได้ท าการทดลองกับ ภาพจากกล้ องวิ ดีโอ โดย
โปรแกรมการอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติสามารถนาข้อมูลที่ได้จากการอ่านค่าจากกล้องวิดีโอ
มาเปรียบเทียบกับค่าที่ต้องการได้อย่างถูกต้องถึง 97.10%
คำสำคัญ — ป้ำยทะเบียนรถยนต์, เทคโนโลยีกำรอ่ำนป้ำยทะเบียนอัตโนมัติ , เปรียบเทียบเทมเพลต,
กำรรู้จำตัวอักษร
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การปรับปรุงประสิทธิภาพของอัลกอริทึมต้นไม้
โดยใช้โพรโทคอลการลดจานวนช่องสัญญาณที่ว่าง
วรากร ศรีเชวงทรัพย์
ห้องปฏิบัติการวิจยั วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์และเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok Thailand
warakorn@tni.ac.th

บทคัดย่อ — บทความวิจัยฉบับนี้ ได้เสนอโพรโทคอลการลดจานวนช่องสัญญาณที่ว่าง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของอัลกอริทึมต้นไม้ จากผลการทดสอบพบว่า โพรโทคอลการ
ลดจานวนช่องสัญญาณที่ว่าง สามารถลดจานวนช่องสัญญาณที่ว่างได้ และทาให้ประสิทธิภาพของ
อัลกอริทึมต้นไม้ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังพบว่าเมื่อผู้ใช้ในระบบเพิ่มขึ้น โพรโทคอลนี้จะมีประสิทธิภาพทีด่ ี
ขึ้น
คำสำคัญ — อัลกอริทึมต้นไม้, โพรโทคอลกำรลดจำนวนช่องสัญญำณที่ว่ำง
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The Proposed Model of Elderly ECGs Monitoring System
using LINE Application
Krit Dejsongjaras
Computer Engineering,
Robotics and Technology
Research Laboratory,
Thai-Nichi Institute of
Technology
Bangkok, Thailand
de.krit_st@tni.ac.th

Goragod Pongthanisorn
Computer Engineering,
Robotics and Technology
Research Laboratory,
Thai-Nichi Institute of
Technology
Bangkok, Thailand
goragod@tni.ac.th

Titichaya
Thanamitsomboon
Computer Engineering,
Robotics and Technology
Research Laboratory,
Thai-Nichi Institute of
Technology
Bangkok, Thailand

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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การรู้จาภาพด้วยขั้นตอนวิธี Deep Belief Network บน
Raspberry Pi
อัดนา เซนโต๊ะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
adna@tni.ac.th

บทคัดย่อ — ขั้นตอนวิธีของการรู้จาภาพได้รับความสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ได้ถูก
นาไปใช้ในงานด้านต่าง ๆ มากมาย เช่น งานด้านการพัฒนาหุ่นยนต์ งานด้านการติดตามบุคคล งาน
ด้านการขับขี่ยานพาหนะแบบอัตโนมัติ เป็นต้น จึงทาให้เกิดงานวิจัยเพื่อสนับสนุนงานดังกล่ าวอย่าง
มากมาย แต่อย่างไรก็ตาม อุปสรรคสาคัญของงานในอดีตที่ผ่านคือ เมื่อนาขั้นตอนวิธีไปใช้งานที่มี
ปริมาณมาก หรือขนาดข้อมูลที่ใหญ่ทาให้การประมวลผลของขั้นตอนวิธีเกิดความล่าช้า ดังนั้นใน
งานวิจัยนี้จึงนาเสนอการรู้จาภาพที่มีปริมาณมาก และขนาดใหญ่ด้วยการหาคุณลักษณะภาพด้วย
ขั้นตอนวิธี Deep Belief Network ซึ่งเป็นการลดขนาดของรูปภาพด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบ
ขั้นสูง ท าให้ ช่ว ยลดเวลาของการประมวลการฝึกสอนเพื่อรู้จาภาพ โดยในงานวิ จัย นี้ได้นาบอร์ด
Raspberry Pi มาใช้เพื่อการทดสอบขั้นตอนวิธีที่นาเสนอ โดยได้นาตัวเลขที่เขียนด้วยลายมือจาก
ฐานข้อมูลของ MNIST มาทดสอบซึ่งผลปรากฏว่าขั้นตอนวิธีที่นาเสนอนี้สามารถลดขนาดข้อมูลลงถึง
70 เปอร์เซ็นต์ด้วยความถูกต้อง 99.60 เปอร์เซ็นต์
คำสำคัญ — ขั้นตอนวิธีกำรรู้จำภำพ, ขั้นตอนวิธีกำรเรียนรู้ของเครื่องจักรกล, บอร์ดรำสเบอร์รี่พำย,
ขั้นตอนวิธีกำรลดขนำดของภำพ, ขั้นตอนวิธีกำรหำคุณลักษณะ
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การหาจานวนครั้งในการเข้าถึงที่เหมาะสมของโพรโทคอล IEEE
802.11 DCF ที่ใช้ขนาดเฟรมคงที่
วรากร ศรีเชวงทรัพย์
ห้องปฏิบัติการวิจยั วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์
และเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
warakorn@tni.ac.th

กันติชา กิตติพีรชล
ห้องปฏิบัติการวิจยั วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์
และเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
kanticha@tni.ac.th

บทคัดย่อ — ในยุคอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผู้ใช้งานส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะส่งข้อมูลปริมาณ
มากและต่อเนื่อง อย่างเช่น การส่งข้อมูลวิดีโอความคมชัดสูง สาหรับโพรโทคอล IEEE 802.11 DCF
ผู้ใช้งานจะส่งข้อมูลได้เ พียง 1 ครั้งต่อเฟรม การยอมให้ผู้ส่ง ส่งข้อมูลได้มากกว่า 1 ครั้ง ต่อเฟรม
สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานส่งข้อมูลได้เร็วมากขึ้น บทความฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาจานวนครั้ง ใน
การเข้าถึงที่เหมาะสมของโพรโทคอล IEEE 802.11 DCF ที่ใช้ขนาดเฟรมคงที่ จากผลการทดสอบ
พบว่ า จ านวนครั้ ง ในการเข้ า ถึ ง ที่ เ หมาะสมจะขึ้ น อยู่ กั บ จ านวนผู้ ใ ช้ ง านในระบบ และจ านวน
ช่องสัญญาณทั้งหมด การใช้จานวนครั้งที่เหมาะสม สามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบให้ดี
ขึ้นได้ อย่างเช่น หากกาหนดให้จานวนผู้ใช้งานในระบบเท่ากับ 2 ราย และจานวนช่องสัญญาณต่อ
เฟรมเท่ากับ 8 ช่อง จะพบว่าจานวนครั้งในการเข้าถึงช่องสัญญาณที่เหมาะสมเท่ากับ 4 ครั้งต่อเฟรม
การใช้ค่าจานวนครั้งที่เหมาะสมนี้ จะส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบที่ดีที่สุด
คำสำคัญ —จำนวนครั้งในกำรเข้ำถึง, โพรโทคอล IEEE 802.11 DCF, ขนำดหน้ำต่ำงคงที่
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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
พรชัย ถิรชีวิน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
tr.pornchai_st@tni.ac.th

วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
Wipawadee@tni.ac.th

พิพัฒน์ ชัยวิวัฒน์วรกุล
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Bangkok, Thailand
pipatc@gmail.com

บทคัดย่อ — งานวิจัยนี้ทาขึ้นเพื่อประเมินความรู้สึกพึงพอใจและการยอมรับต่อสภาพความสบายเชิง
อุณหภาพ จากสภาพด้านอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และการไหลเวียนของลมภายในพื้นที่ห้องสมุ ด
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยใช้แบบสอบถามกับผู้ใช้บริการห้องสมุดในช่วงเดือน
มกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2562 พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่รู้สึกสบาย เย็นเล็กน้อย อากาศแห้งเล็กน้อย
และลมไหลเวียนต่าเล็กน้อย และส่วนใหญ่ยอมรับสภาพความสบายได้ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งยอมรับว่า
เย็นเล็กน้อย ซึ่งจากการวัดค่าพารามิเตอร์ของสภาพอากาศพบว่าอุณหภูมิ ความชื้น และความเร็วลม
ของอากาศกระจายไม่สม่าเสมอในชั้นที่ 3 จึงยังมีศักยภาพในการปรับปรุงการกระจายลมเย็นจาก
เครื่องส่งลมเย็นของเครื่องปรับอากาศต่อไป เพื่อให้มีระดับความพึงพอใจดีขึ้น
คำสำคัญ — ห้องสมุด, ควำมสบำยเชิงอุณหภำพ, แบบสอบถำม, อุณหภูมิ, ระบบปรับอำกำศ
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ศักยภาพอนุรักษ์พลังงานของร้านสะดวกซื้อ:
กรณีศึกษาในประเทศไทย
รัชดาพร ศาลากิจ
Faculty of Engineering,
Thai-Nichi Institute of
Technology
Bangkok, Thailand
Ratchadapornsalakij@gmail.com

อธิคม บางวิวัฒน์
The Joint Graduate School
of Energy and Environment
King Mongkut's University
of Technology Thonburi
Bangkok, Thailand

วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์
Faculty of Engineering,
Thai-Nichi Institute of
Technology
Bangkok, Thailand
wipawadee@tni.ac.th

อภิญญา พัวพัฒนกุล
The Joint Graduate School
of Energy and Environment
King Mongkut's University
of Technology Thonburi
Bangkok, Thailand

พิพัฒน์ ชัยวิวัฒน์วรกุล
The Joint Graduate School
of Energy and Environment
King Mongkut's University
of Technology Thonburi
Bangkok, Thailand
pipatc@gmail.com

บทคัดย่อ — ร้านสะดวกซื้อที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ได้เพิ่มจานวนขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในเขต
ชุมชนเมืองและพื้นที่ชนบทของประเทศไทย ภายในร้านค้ามีอุปกรณ์ไฟฟ้าติดตั้งมากมายสาหรับการ
ทาความเย็น การปรับอากาศ การส่องสว่าง การอุ่นอาหาร และอื่นๆ จึงต้องการใช้ไฟฟ้าสูง ร้าน
สะดวกซื้อหลายแบรนด์ได้ดาเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง งานวิจัยนี้ต้องการทราบ
ลักษณะการใช้พลังงานของร้านค้า เหตุปัจจัยรวมถึงกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการใช้พลังงาน โดยได้
สารวจภาคสนามร้านสะดวกซื้อจานวน 10 แห่ง การวิเคราะห์พลังงานจากผลตรวจวัดทาให้ทราบว่า
ร้านสะดวกซื้อมีการใช้ไฟฟ้าสูงในระดับ 172,800 kWh/year หรือ 823 kWh/m2.year และค่าความ
เข้มของการใช้พลังงานสูงกว่าอาคารสานักงานและห้างสรรพสินค้า ระบบทาความเย็นเป็นระบบที่ใช้
พลังงานรวมสูงที่สุดร้อยละ 60-80 โดยระบบปรับอากาศใช้พลังงานประมาณร้อยละ 25 ขณะที่การ
ส่องสว่างด้วยไฟฟ้าใช้พลังงานไม่เกินร้อยละ 5 ผลงานวิจัยนาเสนอเทคโนโลยีและแนวทางอนุรักษ์
พลังงาน อาทิ การใช้เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ การใช้คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์สาหรับ
ตู้เย็นแบบเปิดและแบบวอร์คอิน การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้า ซึ่งมาตรการทั้งหมดนี้สามารถ
ลดการใช้พลังงานของร้านสะดวกซื้อและประเมินได้ว่ามีความคุ้มค่าเชิงต้นทุน ระยะเวลาคืนทุน 0.8 –
5.9 ปี
คำสำคัญ — ร้ำนสะดวกซื้อ, กำรอนุรักษ์พลังงำน, กำรทำควำมเย็น, คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์ ,
กำรติดตั้งเซลล์แสงอำทิตย์ผลิตไฟฟ้ำ
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การตรวจวัดการทาสัญลักษณ์บนท่อด้วยภาพโดยใช้เว็บแคม
Vision Inspection of Marking on Hose Using Webcam
พรชัย นิเวศน์รังสรรค์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
pornchai@tni.ac.th

บทคัดย่อ — กระบวนการทาสัญลักษณ์เป็นกระบวนการหนึ่งที่สาคัญในการผลิตท่อไฮโดรลิกสาหรับ
ระบบบังคับเลี้ยว และมักเกิดข้อผิดพลาดขึ้นที่กระบวนการผลิตนี้ การศึกษานี้เป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
การใช้ แ นวคิ ด Pokayoke และ เทคโนโลยี ก ารตรวจวั ด ด้ ว ยภาพถ่ า ย มาประยุ ก ต์ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตนี้ ระบบการตรวจวัดนี้ใช้กล้องเว็บแคมถ่ายภาพท่อไฮดรอลิค
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทาหน้าที่ตรวจวั ดการทาสัญลักษณ์บนท่ อ ระบบมี
ส่ วนประกอบคือ กล้องเว็ บ แคม 2 ตัว ชุด ยึด จับ กล้ อง และโปรแกรมตรวจวั ด ภาพถ่า ย ก่อนการ
ประยุกต์ใช้ระบบตรวจวัดด้วยภาพพบว่า ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น 30 ppm ทาให้มีค่าใช้จ่ายในการแก้ไข
งาน และต้องมีการตรวจวัดชิ้นงานหลายขั้นตอน หลังจากการประยุกต์ใช้ระบบตรวจวัดด้วยภาพ
พบว่า ไม่มีของเสียเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต (0 ppm) ไม่มีค่าใช้จ่ายในการแก้ไขงาน และขั้นตอน
การตรวจคุณภาพชิ้นงานลดลง
คำสำคัญ — กำรตรวจสอบด้วยกำรถ่ำยภำพ, กล้องเว็บแคม, ท่อไฮโดรลิก, กำรทำสัญลักษณ์
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การทดสอบวงจรการทาความเย็นของตู้จาหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ
ฤชุดา กัลกะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
ka.ruechuda_st@tni.ac.th

วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
Wipawadee@tni.ac.th

วิภพ เจนจิรายุทธ
บริษัท ซันร้อยแปด จากัด
Bangkok, Thailand

บทคัดย่อ — การทดสอบระบบทาความเย็นของตู้จาหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ แบบคอมเพรสเซอร์เดีย่ ว
โดยการวัดอุณหภูมิที่หลายตาแหน่งต่างๆ จังหวะการเปิดปิดวาล์ว 3 ตัว เพื่อแบ่งน้ายาทาความเย็นไป
ยังเครื่องทาระเหย 3 ตัว และจังหวะการเปิดปิดคอมเพรสเซอร์ ทาให้ทราบพฤติกรรมการทางานของ
ระบบท าความเย็ น และประเมิ น ได้ ว่ า มี ก ารควบคุ ม การท างานแบบพี ไ อดี ซึ่ ง สามารถน าผลไป
พัฒนาการออกแบบโค้ดสาหรับบอร์ดควบคุมระบบทาความเย็นของตู้จาหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติได้
ต่อไป
ค ำส ำคั ญ — ตู้ จ ำหน่ ำ ยเครื่ อ งดื่ ม อั ต โนมั ติ , ระบบท ำควำมเย็ น , กำรเปลี่ ย นแปลงอุ ณ หภู มิ ,
คอมเพรสเซอร์, พีไอดีคอนโทรล
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การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ของสปริงขดทรงกรวยที่มีหน้าตัด
แตกต่างกัน
ณัฐนรี อภินันทนพงศ์
ห้องวิจัยคณิตศาสตร์ประยุกต์
และกลศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
ap.nutnaree_st@tni.ac.th

สมบัติ ทานา
ห้องวิจัยคณิตศาสตร์ประยุกต์
และกลศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
sombat_ae@tni.ac.th

เอกอุ ธรรมกรบัญญัติ
ห้องวิจัยคณิตศาสตร์ประยุกต์
และกลศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
ek-u@tni.ac.th

บทคัดย่อ — ระบบกันสะเทือนของรถยนต์นั่งและรถบรรทุกขนาดเล็กที่ใช้กนั แพร่หลายมักนิยมใช้
สปริงขดแบบทรงกระบอกเป็นชิ้นส่วนเพื่อรองรับภาระต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึ้นระหว่างการขับขี่ เนื่องจากมี
สมรรถนะในการถ่ายเทพลังงานทีด่ ี สามารถติดตั้งและใช้งานได้ในพื้นที่จากัด มีความทนทาน และ
ต้องการการบารุงรักษาต่า ในปัจจุบันสปริงขดทรงกรวยเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เพราะเป็นสปริงที่
มีความเสถียร และมีอัตราส่วนความชะลูดสูง แต่เนื่องจากรูปร่างที่ซับซ้อน โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของสปริงที่ไม่สม่าเสมอ จึงเป็นการยากที่จะทานายพฤติกรรมจากทฤษฎี และต้องใช้ประสบการณ์ใน
การออกแบบสูง งานวิจัยนี้จึงทาการวิเคราะห์สปริงขดทรงกรวยที่มีหน้าตัดแตกต่างกัน และมีจานวน
ขดของสปริงทีแ่ ตกต่างกันด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในการศึกษา พบว่าสปริงขดทรงกรวยที่มีจาน
วนรอบการขดเท่า ๆ กัน สปริงขดทรงกรวยหน้าตัดวงกลมมีค่าคงที่สปริงมากกว่าสปริงขดทรงกรวย
หน้าตัดสีเ่ หลี่ยม และสปริงขดทรงกรวยที่มีหน้าตัดเหมือนกัน สปริงทีม่ ีจานวนรอบการขดน้อยกว่าจะมี
ค่าคงที่สปริงมากกว่าสปริงที่มีจานวนรอบการขดมากกว่า
คำสำคัญ — สปริงขดทรงกรวย, ความแข็งเกร็งของสปริง, ค่าคงทีส่ ปริง, ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
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การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารชั่วโมงปฏิบตั งิ าน
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 แต่ทั้งนี้ก็
ยังมีหลายกระบวนการของดาเนินงานระหว่างฝ่ายงาน ที่ยังคงใช้งานกระดาษในการจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างฝ่ายงานอยู่ เช่น การจัดเก็บข้อมูลภาระงานสอนของคณาจารย์
ซึ่งแต่ละภาคการศึกษาคณาจารย์ต้องสรุปรายงานภาระงานสอนและภาระงานโหลดต่างๆ เพื่อส่ง
ให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ทาให้ประสบปัญหาบ่อยครั้งในการเรียกดูข้อมูล พื้นที่การจัดเก็บ
เอกสารไม่เพียงพอ เอกสารสูญหาย การค้นหาเอกสารย้อนหลังค่อนข้างลาบาก เป็นต้น งานวิจัยนี้จึง
น าเสนอแนวคิ ด การออกแบบ และพั ฒ นาระบบบริ ห ารชั่ ว โมงปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาใน
กระบวนการด าเนินงานดัง กล่ า ว ซึ่ง งานวิจัย นี้ป ระกอบด้วย 3 ส่วนสาคัญ คือ ส่ว นแรกเป็นการ
นาเสนอปัญ หาและเทคโนโลยีที่ เ กี่ย วข้องส าหรั บ การพัฒนางานวิ จัย ส่วนที่ สองเป็นการนาเสนอ
แนวคิ ด ในการออกแบบและการพั ฒ นาระบบ โดยใช้ เ ทคโนโลยีเ ว็บ เซอร์ วิส , Json, Mysql และ
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และส่วนสุดท้ายเป็นการสรุปผลที่ได้จากแนวคิดการพัฒนา และการใช้งาน
ระบบบริหารชั่วโมงปฏิบัติงาน โดยประโยชน์ของงานวิจัยนี้ เพื่อลดระบวนการทางานระหว่างฝ่ายงาน
ปรับกระบวนการการจัดการข้อมูลสารสนเทศของคณาจารย์ให้เป็นระบบ ง่ายต่อการรวบรวมข้อมูล
ค้นหา และการประมวลผลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
คำสำคัญ — ระบบบริกำร, ชั่วโมงปฏิบัติงำน, ระบบสำรสนเทศ
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การนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้จัดเก็บข้อมูล
เพื่อลดระยะเวลาในการค้นหาเอกสารในการเรียกเก็บค่าบริการ
จิรัชญา ลี้ภยั วงศ์
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
le.jirachaya_st@tni.ac.th

ปณภา ดวงดาว
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
panapa.d@tni.ac.th

บทคัดย่อ — โครงงานฉบับนี้เป็นการนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้จัดเก็บข้อมูล ในแผนก Customs
Broker Department กรณี ศึ ก ษา บริ ษั ท เฟรทลิ้ ง ค์ ส เอ็ ก ซ์ เ พรส (ประเทศไทย) จ ากั ด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อลดเวลาในการค้นหาเลขปิดจ็อบ (Closed Job Numbers) ที่มีความสาคัญ ในการ
สืบค้นข้อมูลในอดีต เพื่อนามาใช้เป็นฐานข้อมูลในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งประเมินความพึงพอใจ
ของพนักงาน หลังจากการนาผลงานที่ผู้วิจัยได้จัดทาขึ้นไปมีส่วนช่วยในการทางานต่อได้จริง โดยได้นา
หลักการ 7QC Tools ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง รวมทั้งนาหลักการกาจัดขั้นตอน
งานที่ไม่จาเป็น และการปรับปรุงวิธีการทางานให้ง่ายขึ้นมาเป็นแนวความคิดในการศึกษาเพื่อลดความ
สู ญ เปล่ า โดยได้ มี แ นวคิ ด ที่ จ ะน าโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ อย่ า ง LibreOffice เข้ า มาช่ว ยจัด เก็บ
ข้อมูล จากเดิมที่เก็บข้อมูลและค้นหาในรูปแบบของกระดาษ เปลี่ยนเป็นการจัดเก็บข้อมูลและค้นหา
ในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้จัดทาได้ตั้งเป้าหมายให้ลดเวลาค้นหาลง 50% ผลการวิจัย
พบว่า การนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยจัดเก็บข้อมูล สามารถลดเวลาในการค้นหา เลขปิดจ็
อบ (Closed Job Numbers) จากเดิมใช้เวลาในการค้นหาเฉลี่ย 11.64 นาที/ครั้ง เหลือเพียง 0.57
นาที/ครั้ง สามารถลดเวลาในการค้นหาเลขปิดจ็อบไปได้ 95.11% มากกว่าที่คาดไว้ถึง 45.11% และ
ผลจากการประเมินความพึงพอใจต่อโปรมแกรมที่ผู้จัดทาได้จัดทาขึ้นนั้น ทั้งรูปแบบการจัดวาง, การ
ค้นหาและการใส่ข้อมูลที่ทาได้ง่าย รวมทั้งการนาโปรแกรมมาใช้ต่อได้ในระยะยาว พบว่าภาพรวม
คะแนนความพึงพอใจโดยรวมของพนักงานที่มีต่อระบบที่ทางผู้จัดทาได้ทาขึ้นนั้น อยู่ที่ 3.75 คะแนน
จาก 5 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี
คำสำคัญ —ลดเวลำในกำรค้นหำ / จัดเก็บข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์/ LibreOffice
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การจัดทาคู่มือการขอเสนอซื้อสินค้าและบริการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการใช้งานระบบERP
กรณีศึกษา : บริษัท ABC จากัด
ภูวดล ไวยเนตร
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok/Thailand
phuwadon@tni.ac.th

ฐิติวัฒน์ ชานุ
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok/Thailand
Ch.thitiwat_st@tni.ac.th

สุชีรา นวลทอง
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok/Thailand
sucheera@tni.ac.th

บทคัดย่อ กำรจัดซื้อถือเป็นกระบวนกำรที่สำคัญของทุกหน่วยงำน เนื่องจำกกำรจัดซื้อถือเป็นขั้นตอน
แรกที่จะส่งผลต่องกระบวนกำรทำงำนอื่นๆของบริษัทในลำดับถัดไป ดังนั้น หำกกระบวนกำรจัดซื้อมี
กำรดำเนินกำรที่รวดเร็วและถูกต้อง ก็จะส่งผลทำให้กำรบริษัทนั้นๆเกิดควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน
จำกกำรศึกษำกระบวนกำรจัดซื้อของ บริษัท ABC จำกัด พบว่ำ ในปัจจุบัน ผู้ใช้งาน (User) ใช้เวลา
ในการสร้างใบขอเสนอซื้อ (Purchase Requisition) มากเกินไปและเมื่อฝ่ายจัดซื้อตรวจสอบข้อมูล
ในใบขอเสนอซื้อพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องผู้ใช้งานต้องแก้ไขข้อมูลและรอการอนุมัติจากหัวหน้าใหม่ อีก
ครั้งทาให้ระยะเวลาในกระบวนการมากเกินไปเกิดการรอคอยและพนักงานเกิดความเมื่อยล้าในการ
ทางานจากปัญหาที่เกิดขึ้นผู้จัดทาจึงได้จัดทาคู่มือปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในระบบ
ERP โดยยึดหลักทฤษฎี ECRS จากการวิจัยพบว่า สามารถลดเวลาเฉลี่ยในการสร้างใบขอเสนอซื้อใน
ระบบERP ลง 69.81% และสามารถลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นลงถึง 75%
คำสำคัญ :คู่มือปฏิบัติงำน / ใบขอเสนอซื้อ / จัดซื้อ / ECRS
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Empirical Dominance of Features for Predictive
Analytics of Particulate Matter Pollution in Thailand
Ferdin Joe John Joseph
Faculty of Information Technology
Thai-Nichi Institute of Technology
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

ปิติพงศ์ ผุดผ่อง
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Songkhla Thailand
6010210529@psu.ac.th

กรกช วิจิตรสงวน เจ็ดวรรณะ
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Songkhla Thailand
korakot.w@psu.ac.th

ชิดชนก โชคสุชาติ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Songkhla Thailand
chidchanok.ch@psu.ac.th

พญธราพัชร์ อุปถัมภ์ .
โรงพยาบาลหาดใหญ่
Songkhla Thailand
may.med29@gmail.com

บทคัด ย่อ — ภาวะโภชนาการของผู้ป่วยมี ความสาคัญ ต่อการพยากรณ์โรค ถ้า ผู้ป่ว ยมี ภ าวะทุ พ
โภชนาการร่วม จะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน เพิ่มอัตราการเสียชีวิต อัตราค่าใช้จ่ายที่
เพิ่มสูงขึ้น ปัจจุบันประเทศไทยมีเครื่องมือคัดกรองและประเมินภาวะทุพโภชนาการที่หลากหลาย ทาง
สามาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดาและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ได้เสนอเครื่องมือ 2 แบบ
คือ Nutrition Alert Form (NAF) และ Nutrition Triage (NT) โดยการบันทึกข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม
การประเมินด้วยการเขียนกระดาษจากนั้นต้องนาผลจากเขียนมาลงบันทึกต่อในระบบคอมพิวเตอร์
เพิ่มขั้นตอนในการทางาน เพิ่มภาระงานให้กับผู้เก็บข้อมูล ดังนั้นการจัดทาโปรแกรมในการบันทึก
ข้อมูลเพื่ออานวยความสะดวก ทาให้จัดข้อมูลได้เป็นระบบและลดความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูล
ขั้นตอนพัฒนาโปรแกรมประกอบด้วยเก็บข้อมูลจากผู้ใช้ที่เป็นแพทย์ พยาบาล นักโภชนาการและนัก
สถิติ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การเขียนโปรแกรม การทดสอบ ปรับปรุงและจัดทาคู่มือการใช้
งาน โดยโปรแกรมสามารถบันทึกและรวบรวมข้อมูลได้รวดเร็ว แม่นยา ช่วยลดระยะเวลาในการเก็บ
ข้อมูล และสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่บันทึกเป็นหลักฐานในเวชระเบียน รวมไปถึงการแจ้งเตือนการ
บันทึกซ้าเพื่อนักสถิติประเมินผลให้โภชนบาบัดได้อย่างต่อเนื่อง
คำส ำคัญ — ทุ พโภชนำกำร, เครื่ องมื อคัด กรอง, แบบฟอร์ม ประเมิ น , รวบรวมข้อมู ล , โปรแกรม
ประเมินภำวะควำมเสี่ยงด้ำนโภชนำกำร
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การพัฒนาแชทบอทที่ชาญฉลาด เพื่อให้คาแนะนาสถานที่ท่องเที่ยว
นิติรุจน์ อติไชยทักษ์1, เมธาพร เจ็งธรรม2, ลักษณารีย์ อุดมปัญญาวรกุล3, อรรถวิชญ์ เกียวประเสริฐ4,
ธนทัต จันทร์เกตุ5, ณัฐกิตติ์ จิตรเอื้อตระกูล6, ธงชัย แก้วกิรยิ า7*
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
*สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
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 — การสืบค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนั้นบางครั้งต้องโทรสอบถามกับ
เจ้าหน้าที่ที่บางครั้งบางเวลาทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถให้คาตอบได้ เนื่องจากปิดเวลาทาการหรือไม่
ได้รับความสะดวกในการเข้าถึงการบริการ งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบตอบโต้
อัตโนมัติแชทบอท แทนการใช้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ทาหน้าตอบคาถามให้กับนักท่องเที่ยวผ่านทาง
เครื อข่า ยอินเตอร์ เ น็ต เพื่อลดต้นทุ นในการจ้า งงานเจ้า หน้า ที่ Admin Operator และเพื่อท าให้
สามารถบริการตอบคาถามตลอด 24 ชั่วโมง โดยพัฒนาระบบผ่านเครื่องมือ Dialogflow เพื่อพัฒนา
แชทโต้ตอบใน เฟสบุ๊คแฟนเพจ และจัดเก็บคลังข้อมูลของสถานที่ภายในประเทศไทย เพื่อให้บริการ
กับนักท่องเที่ยวชาวไทยจึงพัฒนาระบบด้วยภาษาไทยที่มีความหลากหลายและความซับซ้อนทาง
ภาษา ที่ มี ม ากกว่า ภาษาอื่น จากผลการทดลองพบว่ า แชทบอทสามารถโต้ต อบคาถามได้ถูกต้อง
เทียบเท่ากับมนุษย์ทาให้ผู้ใช้งานเข้าใจง่ายมากกว่า และยังสามารถให้บริการได้ตลอดเวลา ทาให้
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานและค่าเลี้ยงดูพิเศษต่างๆให้กับพนักงานที่ทาหน้าที่ให้คาตอบ
เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วย และยังสามารถให้บริการได้ตลอดแล้วที่นักท่องเที่ยวต้องการคาตอบ
แนะนาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวได้อีกด้วย
คาสาคัญ: แชทบอท เฟสบุ๊คแฟนเพจ การท่องเที่ยวประเทศไทย ไดอะล็อกโฟรว์
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กรอบแนวคิดการพัฒนาเรซูเม่ที่สมบูรณ์แบบ
ด้วยข้อมูลการศึกษาและตัวชี้วัดไมเออร์ส-บริกส์
สห ธิติถามวัต
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok Thailand
th.saha_st@tni.ac.th

ธงชัย แก้วกิริยา
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
Bangkok Thailand
thongchaikae@pim.ac.th

บทคัด ย่อ — การเติบ โตที่ เ พิ่ม ขึ้นของประชากรและการรั บ สมั ครในระบบออนไลน์ส่ ง ผลต่ อ การ
ประมวลผลและวิเคราะห์ใบสมัครจานวนมากจากนายจ้าง ซึ่งทาให้รายละเอียดเอกสารของผู้สมั คร
งานหรือเรซูเม่มีความสาคัญทั้งในด้านการแข่งขัน ความน่าสนใจและความน่าเชื่อถือของข้อมูลในการ
ตรวจสอบ โดยจากการศึ ก ษาพบว่ า งานวิ จั ย ส่ ว นใหญ่ มุ่ ง เน้ น การจ าแนกและวิ เ คราะห์ ทั ก ษะ
กระบวนการที่เหมาะสมจากเรซูเม่ที่มีรูปแบบโครงสร้างหลากหลายจากเรซูเม่ที่ผู้สมัครงานเป็นผู้สร้าง
ด้วยตนเอง ซึ่งอาจมีการตกแต่งข้อมูลหรือมีรายละเอียดข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ผู้วิจัยจึงนาเสนอกรอบ
แนวคิดการพัฒนาเรซูเม่ที่สมบูรณ์แบบด้วยข้อมูลการศึกษาและตัวชี้วัดไมเออร์ส -บริกส์ ที่บ่งบอกถึง
ทั กษะทางด้า นอารมณ์ ทั กษะทางด้า นความรู้ แ ละลักษณะบุคลิ กภาพ อันเป็นปัจจัย สาคัญ ในการ
พิจารณาเข้าทางาน อีกทั้งยังเป็นข้อมูลที่มีความแม่นยาและน่าเชื่อถือจากสถาบันการศึกษา
คำสำคัญ — เหมืองข้อมูล, กำรศึกษำ, ไมเออร์ส-บริกส์, เรซูเม่
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การวิเคราะห์รูปแบบความคิดเห็นของข้อมูลโรงแรม โดยใช้เทคนิค
การตัดคาแบบผสมผสาน
สันติ สุขเกษม
คณะเทคโนโลยีสาสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok Thailand
su.santi_st@tni.ac.th

ประจักษ์ เฉิดโฉม
คณะเทคโนโลยีสาสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok Thailand
prajak@tni.ac.th

ณัฐกิตติ์ จิตรเอื้อตระกูล
คณะเทคโนโลยีสาสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok Thailand
nattagit@tni.ac.th

ธงชัย แก้วกิริยา
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
Nonthaburi, Thailand
tkaewkiriya@gmail.com

บทคัดย่อ — ปัจจุบันการวิเคราะห์คาไม่เพียงแต่มีคาไทยแท้เท่านั้น แต่ยังมีคาบางคาทีท่ ับศัพท์มาจาก
ภาษาต่างประเทศที่ถูกสะกดให้อยู่ในรูปแบบของคาอ่านภาษาไทยจึงมีกรผสมคาที่แตกต่างออกไปจาก
การตัดคาแบบใช้กฎ (Rule-based) แบบเดิมที่มีอยูเ่ นื่องจากคากากวมและคาที่อ่านได้หลาย
ความหมายแต่ยังคงรูปเดิมเหล่านี้เกิดขึ้นใหม่อยู่เสมอบทความนี้นาเสนอการตัดคาแบบเทคนิค
ผสมผสาน คือ การแยกคาแต่ละคาในความคิดเห็นของข้อมูลโรงแรมออกจากกันให้มีความยืดยุ่นที่มาก
ขึ้นเป็นประโยชน์สาหรับการตัดคาที่ไม่มีอยู่ในพจนานุกรมและคลังข้อมูลเพื่อนาวิเคราะห์รูปแบบความ
คิดเห็นของข้อมูลโรงแรม โดยรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์อโกด้า การตัดคาแบบผสมผสานเป็นการตัด
คาที่อาศัยการทางานร่วมกันโดยผ่านกระบวนการตัดคาในรูปแบบ PHP ที่เขียนขึ้นบนหน้าเว็บ
ผลการวิจัยครั้งนี้ได้ผลลัพธ์ในระดับพยางค์ดขี ึ้นเป็น 92.08% ในระดับคาดีขึ้นเป็น 80.03% และทา
ให้ผลลัพธ์ในระดับพยางค์ได้ผลที่สูงขึน้ 1.93% ในระดับคาได้ผลที่สูงขึ้น 1.78% มีค่าความถี่ของคาที่
พบมากที่สดุ จานนวน 251 ครั้ง ค่าน้าหนักเท่ากับ 83.66% ได้แก่คาว่า “พนักงาน”
คำสำคัญ — กำรตัดคำเทคนิคผสมผสำน, อโกด้ำ, ควำมคิดเห็น
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กรอบแนวคิดสาหรับค้นหาอัลกอริทึมบนเกมกลยุทธ์นักบุกเบิกแห่ง
คาทาน
ภาสพล ประเทืองสิทธิ์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok Thailand
pr.phassaphon_st@tni.ac.th

ธงชัย แก้วกิริยา
สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
Bangkok Thailand
thongchai_kaewkiriya@gmail.com

บทคัดย่อ — เกมกลยุทธ์ถือได้ว่าเป็นมาตรวัดสาคัญในการทดสอบขีดความสามารถของการประเมิน
สถานการณ์ และเลือกตัดสินใจมาอย่างยาวนาน งานวิจัยฉบับนี้จึงได้เลือกเกมกลยุทธ์นักบุกเบิกแห่ง
คาทานเป็นตัวทดสอบ เนื่องจากเกมดังกล่าวเป็นหนึ่งในเกมกลยุทธ์ของเยอรมนีที่ได้รับความนิ ยม
สูงสุด โดยมีจุดเด่นคือโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ในแง่ของการจัดการทรัพยากรภายใต้บริบทความ
ไม่ แ น่นอน จากปัจจัยต่า งๆ ที่ เ กี่ย วข้อง ซึ่ง ผู้วิจัย ได้นาเสนอกรอบแนวคิดในการค้นหาอัล กอริทึม
สาหรับช่วยตัดสินใจ โดยการวิเคราะห์การกระทาที่เกิดขึ้นและปัจจัยที่เกี่ยวข้องภายในเกม แล้วใช้
หลักการของระบบมัลติเอเจนท์ในการแบ่งส่วนปัญหาที่ต้องพิจารณา ร่วมกับการประยุกต์ใช้วิธีการ
ค้นหาต้นไม้แบบมอนติคาร์โล และทาการประเมินศักยภาพกรอบแนวคิดดังกล่าวโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งได้ให้ผลตอบรับในแนวทางที่ดีด้วยคะแนนเฉลี่ยรวม 3.7 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน พร้อมสาหรับ
การทดสอบผลกับปัญญาประดิษฐ์ในขั้นต่อไป
ค ำส ำคั ญ — กรอบแนวคิ ด , อั ล กอริ ทึ ม , เกมกลยุ ท ธ์ นั กบุก เบิก แห่ ง คำทำน, ระบบมั ล ติเ อเจนท์ ,
กระบวนกำรค้นหำต้นไม้แบบมอนติคำร์โล

72

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

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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การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสาหรับแนะนาคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ุ่น
ปราณิสา อิศรเสนา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok Thailand
pranisa@tni.ac.th

เกียรติภูมิ เจริญพจน์วจนะ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok Thailand
kiarttipum@hotmail.com

บทคัดย่อ — ในปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาของไทยมีการแข่งขันสูง มีสาขาและหลักสูตรต่างๆมากมาย
แต่จานวนผู้เข้าเรียนใหม่ที่ลดลงตามโครงสร้างประชากรของไทย ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
หลายแห่งต้องปิดตัวลง หรือประสบปัญหามีนักศึกษาเรียนน้อยเข้าขั้นวิกฤติ ทั้งที่สถาบันมีหลักสูตรที่
ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม แต่ขาดการประชาสัมพันธ์ที่เพียงพอ ทาให้ผู้สมัครเรียนไม่
เข้าใจถึงความสาคัญของสาขาวิชาทีเ่ ปิดสอนเทียบกับคู่แข่ง
งานวิจัยนี้นาเสนอการออกแบบและ
พัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน เพื่อแนะนาสาขา และหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญีป่ ุ่น โดยสามารถนาแอปพลิเคชันนี้มาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมแนะนาองค์กร เช่นงาน
IT Open House ค่ายแนะนาหลักสูตร เป็นต้น ผู้เยีย่ มชมหน่วยงานทัว่ ไปก็สามารถ สแกน QR
Code เพื่อร่วมกิจกรรม ตอบคาถามต่างๆ และรับข้อมูลข่าวสารเพิม่ เติมอย่างต่อเนื่อง ในการนี้
ผู้พัฒนาใช้แนวคิด โปรเกรสซีฟโมบายเว็บแอปพลิเคชัน และระบบ Firebase เป็นตัวสนับสนุน ใน
ส่วนของความพึงพอใจระบบจากการประเมินจากผู้เชีย่ วชาญ พบว่าอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลีย่ อยู่ที่
4.1 สรุปได้ว่าระบบนี้สามารถนาไปใช้งานได้จริง เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์คณะ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพิ่มจากสื่อเดิม
คำสำคัญ — โมบำยแอปพลิเคชัน ,ระบบปฎิบตั ิกำรแอนดรอยด์ ,หลักสูตร , อุดมศึกษำ
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วิธีการใหม่ในการป้องกันการโจมตีที่ใช้เอสคิวแอล
ชาตรี ทองวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
Roi Et / Thailand
chatree@reru.ac.th

บทคัดย่อ — ในทุกวันนี้เว็บแอปพลิเคชัน (web application) ได้รับความนิยมใช้งานเป็นอย่างมาก
เนื่องจากบริการส่วนใหญ่เปิดให้บริการแบบออนไลน์ (online) เช่น ซื้อขายสิ้นค้าออนไลน์ เครือข่าย
สั ง คมออนไลน์ โฆษณา และอื่นๆ เป็นต้น โดยทั่ว ไปแล้ วเว็บแอปพลิเ คชันเหล่ านี้จะเป็นการเปิด
ให้บริการให้กับผู้ใช้ทั่วโลก แน่นอนว่าการเปิด ให้บริการให้กับผู้ใช้ทั่วโลกก็จะนามาซึ่งความท้าทาย
ใหม่ๆ ในการรักษาความปลอดภัย เนื่องจากผู้ไม่หวังดี (attacker) ก็จะพยายามหาช่องโหว่ของเว็บ
แอปพลิ เ คชันในการเข้าโจมตีแ ละการโจมตีบนเว็บแอปพลิเ คชันส่ วนใหญ่ที่พบบ่อยที่สุดคือ SQL
injection (SQLi) ซึ่งส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อระบบและธุรกิจ เนื่องจากผู้ไม่หวังดีจะใช้การ
โจมตีด้วย SQLi เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่สาคัญ ที่จัดเก็บ ไว้บ นฐานข้อมู ล (database) ในบทความ
งานวิจัยนี้เราเสนอวิธีการใหม่ในการป้องกันการโจมตีด้วย SQLi โดยเราใช้สองวิธีในการป้องกันการ
โจมตี วิธี แ รกการเข้ารหัส และวิธี ที่ส องการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมู ลพร้ อมทั้ งมี การสร้าง
รายงานส าหรั บ ผู้ ดู แ ลระบบอี ก ด้ ว ย ผลการทดลองแสดงให้ เ ห็ น ว่ า วิ ธี ก ารใหม่ ท างานได้ อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ
คำสำคัญ — กำรโจมตีด้วย SQL, กำรเข้ำรหัสเว็บ, ควำมปลอดภัยของเว็บ
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การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนใน P2P
lending แบ่งตามกลุ่มความเสี่ยง ด้วยเทคนิคการทาเหมืองข้อมูล
ภายใต้ภาวะการเข้าถึงข้อมูลอย่างจากัดของนักลงทุน
สุพิตา วิพัฒน์กิจไพศาล
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
Wi.supita_st@tni.ac.th

ประจักษ์ เฉิดโฉม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
Prajak@tni.ac.th

บทคัดย่อ — การศึกษานี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจลงทุนใน peer-to-peer (P2P)
lending โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวแปรที่ใช้ทานายแนวโน้มการลงทุนใน P2P lending มี
ขั้นตอนดาเนินงาน ได้แก่ 1) การศึกษาตัวแปรด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนใน P2P
lending และ 2) การศึกษาเทคนิคการทาเหมืองข้อมูลสาหรับทานายแนวโน้มการผิดนัดชาระหนี้ของผู้
กู้ใน P2P lending โดยรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยในอดีต พบว่าปัจจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจลงทุน
ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านผู้กู้และสินเชื่อ ทั้งด้านฐานะทางการเงิน เช่น คะแนนเครดิต
หนี้สินต่อรายได้ วัตถุประสงค์การกู้ และด้านข้อมูลส่วนตัว เช่น อายุ การศึกษา อาชีพ สถานภาพ 2)
ปัจจัยด้านนักลงทุน เช่น การลอกเลียนพฤติกรรมของนักลงทุนก่อนหน้า 3) ปัจจัยด้านแพลตฟอร์ม
เช่น ความแข็งแรงของแพลตฟอร์ม ความสามารถการทากาไร การควบคุมความเสีย่ ง อีกทั้งยังมี
การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบเทคนิคการสร้าง predictive model สาหรับการลงทุน P2P lending ด้วย
เทคนิค classification ต่างๆ ได้แก่ วิธีการป่าแบบสุม่ (random forest), วิธีการถดถอยโลจิสติก
(logistic regression) และวิธีการเพือ่ นบ้านใกล้ที่สุด (k-nearest neighbor หรือ k-NN)
คำสำคัญ — Peer-to-peer (P2P) lending, กำรตัดสินใจของนักลงทุน, กำรผิดนัดชำระหนี้,
แบบจำลองพยำกรณ์, กำรทำเหมืองข้อมูล
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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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การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาฝึกงานสาหรับสถาน
ประกอบการ
นายบัณฑิต จาปาราช
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
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สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
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กานดา ทิวัฑฒานนท์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
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บทคัดย่อ — สถานประกอบการบางแห่งยังใช้ระบบการเก็บข้อมูลนักศึกษาฝึกงานเป็นแบบเอกสาร
ทาให้อาจจะเกิดการสูญหายของข้อมูลได้ และบางบริษัทที่มีการส่งนักศึกษาไปฝึกงานที่บริษัทของ
ลูกค้า จะไม่สามารถติดตามความคืบหน้าของงานจากนักศึกษาได้ อีกทั้งการเก็บข้อมูลแบบเอกสารนี้
ไม่สามารถประมวลผลงานหรือเปรียบเทียบข้อมูลได้ ดังนั้นการเก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์จึงมี
ประสิทธิภาพมากกว่าการเก็บแบบเอกสาร งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน
สาหรับสถานประกอบการ โดยจาแนกตามการทางานของผู้ใช้งาน 5 ประเภทได้แก่ 1.ผู้ดูแลระบบ ทา
หน้า ที่ ต รวจสอบข้อมู ล ภายในระบบ และสามารถเพิ่ม หรือลดการใช้ สิท ธิ์ ข องผู้ใ ช้ร ะบบอื่ นได้ 2.
นักศึกษา ทาหน้าที่กรอกข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการทางานในแต่ละวัน และความคืบหน้าของงานที่ได้รับ
มอบหมาย 3. พนักงานที่ปรึกษา ทาหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษา และประเมินนักศึกษา ส่วน
4. ฝ่ายบุคคล และ 5. ผู้บริหาร มีหน้าที่เหมือกันคือ ตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษา ดูคะแนนที่ได้จาก
การประเมิน และดูภาพรวมทั้งหมดของนักศึกษาที่เข้ามาฝึกงานและสหกิจภายในบริษัท ผลลัพธ์ของ
ระบบจัดเก็บข้อมูลนี้คือสามารถตรวจสอบข้อมูลและการทางานของนักศึกษาได้ อีกทั้งระบบนี้ยังช่วย
ในการติดตามการทางานหรือความคืบหน้าของนักศึกษาฝึกงานที่บริษั ทได้ส่งไปฝึกงานในบริษัทของ
ลูกค้า ประโยชน์ที่ได้จากระบบนี้คือสามารถประเมินคนที่เข้ามาทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลด
ความยุ่งยากในการเก็บข้อมูล หรื อค้นหาข้อมู ล สามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลัง ได้ และเปรียบเทียบ
คะแนนได้อีกด้วย
คำสำคัญ — 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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Needs Analysis of Strategies for Essay Writing Skills of
TNI Students
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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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การเรียนรู้คาศัพท์ภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชั้นต้น
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บทคัด ย่อ — การวิจัย ครั้ ง นี้มี วั ตถุประสงค์ เพื่อศึกษาว่ า ผู้เ รีย นภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นมี วิธีการเรียนรู้
คาศัพท์ภาษาญี่ปุ่นอย่างไร และเพื่อศึกษาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการเรีย นคาศัพท์
ภาษาญี่ปุ่นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ของสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้ อมู ล
ได้แก่ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นมีความ
คิดเห็นต่อการเรียนรู้คาศัพท์โดยการใช้วิธี Intentional Learning (การเรียนรู้โดยตั้งใจ) มากกว่าวิธี
Incidental Learning (การเรียนรู้โดยบังเอิญ) โดยวิธีการเรียนรู้คาศัพท์แบบ Intentional Learning
(การเรียนรู้โดยตั้งใจ) คือ วิธีการจาคาศัพท์เป็นจานวนมากในหนึ่งครั้ง แต่วิธีการนี้จะทาให้จาคาศัพท์
ในระยะยาวได้ยาก ส่วน Incidental Learning (การเรียนรู้โดยบังเอิญ) คือ การเรียนรู้คาศัพท์จาก
การเดาคาศัพท์ที่อยู่ในประโยค ซึ่งวิธีนี้จะทาให้มีประสิทธิภาพในการจดจาคาศัพท์ได้ในระยะ ยาว
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงคิดว่า มีความจาเป็นที่จะต้องสอนผู้เรียนตั้งแต่ชั้นต้นเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้คาศัพท์ที่
ผู้เรียนสามารถจาคาศัพท์ในระยะยาวได้

คำสำคัญ — กำรเรียนรู้คำศัพท์ภำษำญี่ปุ่น, ผู้เรียนภำษำญี่ปุ่นชั้นต้น กำรเรียนรู้โดยตั้งใจ, กำรเรียนรู้
โดยบังเอิญ
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การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคะแนนสอบของนักศึกษา
ที่มีผลคะแนนสอบ TOEIC ตั้งแต่ 600 คะแนนขึ้นไป
สุภัสสร จินดาไทย
สานักวิชาพื้นฐานและภาษา
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, THAILAND
supatsorn@tni.ac.th

บทคัดย่อ — การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคะแนนสอบTOEICของ
นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ุ่น ซึ่งมีผลสอบตัง้ แต่600คะแนนขึ้นไป โดยสร้างสมการและใช้
สมการเพื่อพยากรณ์ ผลสอบTOEICของนักศึกษากลุ่มดังกล่าว ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ เพศ แผน การ
เรียนที่จบในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดเฉลีย่ สะสมเมื่อจบการ ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (ENL-201) เกรดเฉลี่ยสะสมขณะเรียนวิชา
ภาษา อังกฤษเพื่อการเตรียมสอบวัดระดับ (ENL-412) ความพึงพอใจต่อการสอนของอาจารย์ การ
ประเมินตนเองของนักศึกษา และโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างมีจานวน 45 คนได้มาด้วย
การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ENL-412 ภาค
การศึกษาที่ 1/2561
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามและการวิเคราะห์เชิง
พรรณนา และการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้แบบจาลอง Logistic Model ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย
ซึ่งมีอิทธิพลต่อคะแนนสอบ TOEIC ของนักศึกษา คือ ผลการเรียนวิชา ENL-201 เพศ และแผนการ
เรียนที่จบในระดับมัธยม ศึกษาตอนปลาย
คำสำคัญ — ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคะแนนสอบโทอิค, คะแนนสอบ TOEIC, คะแนนสอบโทอิค, สถำบัน
เทคโนโลยีไทย-ญีป่ ุ่น
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กลวิธีการอ่านที่มีประสิทธิภาพในการทาข้อสอบ TOEIC
กรทิพย์ รัตนภุมมะ
สานักวิชาพื้นฐานและภาษา
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
kornthip@tni.ac.th

บทคัดย่อ การวิจยั ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ —1) เพื่อศึกษากลวิธีการอ่านที่มีประสิทธิภาพในการทา
ข้อสอบ TOEIC 2) เพื่อศึกษาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ุ่น ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา
2561 จานวน 260 คน จากประชากรทั้งหมด 850 คน ที่ได้มาโดยวิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบง่าย
)Simple Random Sampling Technique) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
)x̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน )S.D.) และวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา )Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า
1. นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ุ่นมีความเห็นว่ากลวิธีการอ่านที่มปี ระสิทธิภาพในการทาข้อสอบ
TOEIC โดยภาพรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.73 และเมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่า
กลวิธีการอ่านด้านความรู้ความคิด กลวิธีการอ่านด้านอภิปัญญา และกลวิธีการอ่านด้านการชดเชย อยู่
ในระดับมากทุกด้าน เช่นกัน
2. นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ุ่น ได้ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้
2.1 ผู้เรียนควรอ่านคาถามก่อนอ่านเนื้อเรื่อง
2.2 ผู้เรียนควรอ่านจับใจความสาคัญขณะทาข้อสอบ TOEIC ส่วนการอ่าน
2.3 ผุ้เรียนควรอ่านกวาดสายตาเร็วๆ (skim) เพื่อหา keyword
คำสำคัญ — กลวิธีกำรอ่ำน, กำรทำข้อสอบ 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
Kornthip Rattanapumma
English Department, College of General
Education and Languages
Thai-Nichi Institute of Technology
Bangkok, Thailand
kornthip@tni.ac.th

Bundit Anuyahong
English Department, College of General
Education and Languages
Thai-Nichi Institute of Technology
Bangkok, Thailand
bundit@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 SubjectVerb 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
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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 - งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลิตภาพและประสิทธิภาพภาคบริการของประเทศไทย
และเปรียบเทียบผลิตภาพของธุรกิจ เลือกศึกษาธุรกิจบริการแบบเจาะจง 4 หมวดธุรกิจ พิจารณาจาก
ความสาคัญของธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ธุรกิจ การขนส่ง
และคลังสินค้า และธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ดาเนินการวิจัยโดยใช้ข้อมูลงบการเงินปี 2558-2560 เก็บ
รวบรวมจากระบบคลังข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประมวลผลด้วยการวิเคราะห์อัตราส่วน
ทางการเงิ น 2 กลุ่ม ได้แ ก่ ความสามารถในการท ากาไรและประสิ ท ธิ ภ าพในการด าเนินงาน ผล
การศึกษาพบว่า ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารมีค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมและ
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 7.95 และ 27.22 ในขณะที่ธุรกิจโรงแรมและรี
สอร์ตมีค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมและผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นต่าสุดอยู่
ที่ร้อยละ 0.86 และ 10.23 ตามลาดับ ในด้านอัตราผลตอบแทนจากกาไรขั้นต้นและผลตอบแทนจาก
กาไรสุ ท ธิ ต่อรายได้รวม ธุ ร กิจธนาคารพาณิช ย์มี ค่า เฉลี่ยสูง สุด คิด เป็นร้ อยละ 71.78 และ 12.27
ตามลาดับ โดยธุรกิจการขนส่งและคลังสินค้ามีค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนจากกาไรขั้น ต้นต่าสุดอยู่
ที่ร้อยละ 27.08 และธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทมีค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนจากกาไรสุทธิต่าสุดมีค่า
ติดลบที่ร้อยละ 10.87 ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทมีประสิทธิภาพในการดาเนินงานต่าสุด โดยมีค่าเฉลี่ย
อัตราค่าใช้จ่ายดาเนินงานต่อรายได้รวมสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 45.54 ในขณะที่ธุรกิจการขนส่งและ
คลังสินค้ามีประสิทธิภาพในการดาเนินงานสูงสุด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 20.78 ผลิตภาพของธุรกิจมีความ
แตกต่างกันมากเนื่องจากมีลักษณะพิเศษของธุรกิจที่แตกต่างกัน
คำสำคัญ: 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 7Eleven 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
Bangkok University
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 สาขาบริหารธุรกิจญีป่ ุ่น
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
ma.korapan_st@tni.ac.th

บุญญาดา นาสมบูรณ์
คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญีป่ ุ่น
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
boonyada@tni.ac.th

บทคัด ย่อ — การวิจัย ครั้ งนี้มีวั ตถุประสงค์เ พื่อศึกษา 1) ความคาดหวั งของผู้บริ หารชาวญี่ปุ่นต่อ
สมรรถนะของล่ามภาษาญี่ปุ่นในนิคมอุตสาหกรรม304 จังหวัดปราจีนบุรี 2) การรับรู้ของผู้บริหารชาว
ญี่ปุ่นต่อสมรรถนะของล่ามภาษาญี่ปุ่นในนิคมอุตสาหกรรม304 จังหวัดปราจีนบุรีและ 3) เปรียบเทียบ
ความคาดหวั ง และการรั บ รู้ ข องผู้ บ ริ ห ารชาวญี่ ปุ่ น ต่ อ สมรรถนะของล่ า มภาษาญี่ ปุ่ น ในนิ ค ม
อุตสาหกรรม304 จังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารชาวญี่ปุ่นจานวน 133 คน เก็บข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้สถิติแบบแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบค่าเฉลี่ ย 1 กลุ่มตัวอย่างและการทดสอบแบบจับคู่ ผลการวิจัย
พบว่า ระดับความคาดหวังของผู้บริหารชาวญี่ปุ่นต่อสมรรถนะของล่ามภาษาญี่ปุ่น ในด้านภาพพจน์ที่
รั บ รู้ ตัวเอง เฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ สู ง และระดับ การรั บ รู้ ข องผู้บ ริห ารชาวญี่ปุ่ นต่ อสมรรถนะของล่ า ม
ภาษาญี่ปุ่น ในด้านภาพพจน์ที่รั บรู้ตัวเอง เฉลี่ยอยู่ในระดับสูง และพบว่าความคาดหวังและการรับรู้
ของผู้บริหารชาวญี่ปุ่นต่อสมรรถนะของล่ามภาษาญี่ปุ่น ไม่แตกต่างกัน
คำสำคัญ — ควำมคำดหวัง, กำรรับรู้, ผู้บริหำรชำวญี่ปุ่น, สมรรถนะของล่ำมภำษำญี่ปุ่น
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การตลาด 4C’s ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนสอนภาษา
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์
ในเขตกรุงเทพมหานคร
ศศินิภา ห่อทอง
คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญีป่ ุ่น
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
ho.sasinipa_st@tni.ac.th

บุญญาดา นาสมบูรณ์
คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญีป่ ุ่น
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
boonyada@tni.ac.th

บทคัดย่อ — การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เ พื่อศึกษา 1)การตลาด4C’s Bob Lauterborn (1990)
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น 2)การตลาด 4C’s Philip
Kotler (2017) ที่ มี ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเรียนโรงเรี ยนสอนภาษาสมาคมนักเรี ยนเก่าญี่ปุ่นกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน จานวน 273 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพีย ร์
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
คำสำคัญ — กำรตลำด 4C’s กำรตัดสินใจ
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แนวทางการบริหารสวัสดิการของพนักงานในกลุ่ม
ธุรกิจยานยนต์
ภัคชัญญา ลีลาเอกเลิศ
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
leelaeklert@gmail.com

จักร ติงศภัทิย์
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
chark@tni.ac.th

บทคัดย่อ — การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารสวัสดิการของพนักงานในกลุ่ม
ธุรกิจยานยนต์ ดาเนินการสารวจความคิดเห็นพนักงานของบริษัทกลุ่มธุรกิจยานยนต์ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบัง จานวน 284 คน โดยใช้แบบสอบถามเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยสวัสดิการแรงงานที่นอกเหนือจากกฎหมายกาหนด และปัจจัยด้านโครงสร้าง
ของตาแหน่งงาน ที่มีต่อความพึงพอใจในระบบการบริหารสวัสดิการ ประมวลผลข้อมูลด้วยหลักสถิติ
เชิง พรรณนา ค่า ร้ อยละ ค่า เฉลี่ ย ค่า เบี่ย งเบนมาตรฐาน ทดสอบสถิติ t-test และวิ เ คราะห์ ความ
แปรปรวน (ANOVA) ที่ค่านัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทั้งสามกลุ่มมี ผลต่อ
ระดับความพึงพอใจในระบบการบริหารสวัสดิการของพนักงานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
คำสำคัญ: สวัสดิกำร, กำรนำเสนอคุณค่ำให้แก่บุคลำกร, อุตสำหกรรมยำนยนต์
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การลดความสูญเปล่าในกระบวนการพิมพ์ระบบ Offset
บัตรสมาร์ทการ์ด
ชัยชนะ ประถมวงค์
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
Oilchai2524@gmail.com

จักร ติงศภัทิย์
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
chark@tni.ac.th

บทคัดย่อ — การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรและจัดทาคู่มือในการ
ปรั บ เซ็ต เครื่ องจักรในกระบวนการพิม พ์ระบบ Offset บัต รสมาร์ทการ์ด ด าเนินการศึกษาโดยใช้
เครื่องมือการบารุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (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 ทาให้
เวลาในการปรับเซ็ตเครื่องจักรทุกขั้นตอนลดลงร้อยละ 17.51 เมื่อปรับปรุงต่อเนื่องด้วยเทคนิค SMED
และ ECRS ทาให้สามารถลดเวลารวมในการปรับเซ็ตเครื่ องจักรทุกขั้นตอนจาก 108.50 นาที เหลือ
75.53 นาที หรื อลดลงร้ อยละ 30.38 ความสัม พันธ์ ข องเวลาในการปรั บ เซ็ต เครื่องจักรหลั ง การ
ปรับปรุงมีระยะเวลาลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01

คำสำคัญ: กำรลดควำมสูญเปล่ำ , กำรพิมพ์ระบบ Offset, กำรบำรุงรักษำแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วน
ร่วม
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การปรับปรุงกระบวนการค้นหาและจับคู่เอกสารด้วยการประยุกต์ใช้
สัญลักษณ์การควบคุมด้วยการมองเห็น
กรณีศึกษา ; บริษัท ABC จากัด
ภูวดล ไวยเนตร
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
phuwadon@tni.ac.th

รันดา ซาเซ็น
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
So.randa_st@tni.ac.th

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

บทคัดย่อ – ธุรกิจเกี่ยวกับระบบประตูอัตโนมัติ ถือเป็นธุรกิจที่กาลังได้รับความนิยม และกาลังเติบโต
อย่างมากในประเทศไทย ดังนั้น การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าด้วยระยะเวลาอันรวดเร็ว
ถือเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลให้บริษัทมีความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันกับคู่แข่ง การวิเคราะห์หาสิ่ง
ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการถือเป็นเครื่องมือสาคัญที่หลาย
ธุ ร กิจนาเข้า มาประยุกต์ใ ช้เ พื่อตอบสนองต่อ ความต้ องการและความเปลี่ย นแปลงดัง กล่า ว จาก
การศึกษากระบวนการของบริษัท ABC จากัดซึ่งเป็นบริษัทที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับประตูอัตโนมัติ พบว่า
กระบวนการคัดแยกและจับคู่เอกสารเป็นขั้นตอนคอขวดที่ทาให้เวลารวมของกระบวนการทั้งหมดเกิด
ความล่าช้า เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวยังใช้แรงงานในการคัดแยกด้วยสายตา อีกทั้งตัวเลขใน
เอกสารมีขนาดเล็ก จึงยากแก่กรคัดแยกด้วยสายตาของมนุษย์ ผู้วิจัย จึงได้ทาการปรับปรุงด้วยการ
ประยุกต์ใช้หลักการ Simplify ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการ ECRS ด้วยการจัดสร้างสัญลักษณ์ควบคุมด้วย
การมองเห็น เพื่อทาการปรับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้ง่ายต่อการมองเห็นและส่งผลให้กรับ
วนการดังกล่าวใช้เวลาในการดาเนินการลดลง ผลการวิจัยพบว่า สามารถลดระยะเวลารวมลงได้ จาก
12.98 นาที เหลือ 6.71 นาที คิดเป็น 52.91%
คำสำคัญ : เอกสำร,คอขวด,ECRS,Visual Control
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การปรับปรุงสมดุลสายการผลิตรองเท้าแตะด้วยเทคนิค ECRS
กรณีศึกษาบริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จากัด
สุนิตา ฤทธิ์นอก
สาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
solo_airry@hotmail.com

ภิกชญา คงแก้ว
สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
pikchaya@tni.ac.th

บทคัด ย่อ — สิ นค้า อุป โภคบริ โภคเป็ นสิ นค้า ที่ ผู้บ ริ โภคมี ท างเลื อ กในการเลื อกซื้อ ได้ห ลากหลาย
เนื่องจากมีผู้ผลิตหรือผู้จาหน่ายรายหลายในตลาด ทาให้ผู้ผลิตหรือผู้จาหน่ายจาเป็นต้องตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้าได้ คือ สิ นค้า ถูกต้องตรงตามความต้องการ คุณ ภาพตรงตามมาตรฐานที่
กาหนด และ จัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ตรงตามเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม เป็นต้น งานวิจัยฉบับนี้จึง
เลือกศึกษากระบวนการผลิตภายใน บริษัท แอ๊ ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จากัด เป็นบริษัทกรณีศึกษา
ซึ่งเป็นดาเนินการผลิตรองเท้ารายใหญ่ในประเทศไทย เนื่องจากรองเท้าแตะจัดอยู่ในประเภทสินค้า
อุปโภคบริโภคชนิดหนึ่ง และจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันเวลา
เนื่ อ งจากเป็ น สิ น ค้ า ที่ ค วามต้ อ งการเปลี่ ย นไปตามกระแส จากการศึ ก ษากระบวนการผลิ ต ของ
สายการผลิตรองเท้าแตะรุ่น 32B07 พบว่ามีงานระหว่างการผลิตกองอยู่ภายในบริเวณสายการผลิตสูง
และพนักงานไม่สามารถทางานได้ทันตามเป้าหมายที่กาหนด งานวิจัยฉบับนี้จึงได้นาหลักการการจัด
สมดุลสายการผลิตมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสายการผลิตและใช้หลักการ ECRS
มาประยุกต์ใช้เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการผลิต ผลลัพธ์ที่ได้ คือ เวลาในการผลิตลดลง
ไป 15.78 วินาที ประสิทธิภาพความสมดุลของสายการผลิตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น 13.42%
คาสาคัญ — ความสูญเปล่า 7 ประการ, สมดุลสายการผลิต, เทคนิค ECRS
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การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบน็อค
ดาวน์ด้วยการวิเคราะห์ต้นทุนบนฐานกิจกรรมและเกณฑ์เวลา
พิมชนก เปรมสมาน
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
pimchanok.psm@gmail.com

จักร ติงศภัทิย์
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
chark@tni.ac.th

บทคัดย่อ – การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพต้นทุนของกระบวนการผลิตตู้เสื้อผ้า
3 บาน ITEM WR-013-2 ของบริ ษั ท วู้ ด เทค เฟอร์ นิ ช จ ากั ด โดยใช้ การวิ เ คราะห์ ต้น ทุ น บนฐาน
กิจกรรมและเกณฑ์เวลา ดาเนินการศึกษาด้วยการสังเกตการณ์ จดบันทึกกิจกรรมที่เกิดขึ้นและเวลา
ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต โดยเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ช่วง ช่วงละ 3 เดือน วิเคราะห์หาความสูญ
เปล่ า ภายในกระบวนการผลิ ต และเปรีย บเที ย บประสิท ธิ ภ าพของกระบวนการผลิต ก่ อนและหลั ง
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
ปิด ขอบชิ้นส่ ว นไม้ ที่ มี ขั้นตอนที่ ใ ช้เ วลาผลิ ต เกิน 50 วินาที โดยใช้เ ทคนิค ECRS ผลการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการปิดขอบสามารถลดเวลาการผลิตตู้เสื้อผ้า 1 ตัว ลงเหลือ 48.38 นาที และสามารถลด
ต้นทุนรวมของการผลิตตู้เสื้อผ้า 3 บาน ลงได้ 88.09 บาทต่อตู้ การวิเคราะห์ต้นทุนบนฐานกิจกรรม
และเกณฑ์เวลาทาให้บริษัทสามารถลดต้นทุนการผลิตตู้เสื้อผ้า 3 บาน จานวน 400 ตู้ ได้เป็นจานวน
เงิน 35,236 บาท
คำสำคัญ: 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 จอมจักร์
สาขาการตลาดเชิงสร้างสรรค์
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
Pannathadh@tni.ac.th

บทคัดย่อ — การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ ขอต่ออายุสมาชิกบัตรจอดรถ กรณีศึกษา
บริษัทท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการต่ออายุ
สมาชิกบัตรจอดรถ ให้ดาเนินการได้อย่างรวดเร็วและเพื่อให้ผู้ประกอบการที่มาใช้บริการเกิดความพึง
พอใจ ซึ่งจากการศึกษาพบปัญหาคือ ปัญหาการทางานที่มีความซ้าซ้อนและปัญหางานที่ไม่สามารถ
ดาเนินงานได้ ดังนั้นจึงแก้ไขกระบวนการดาเนินงานโดยอาศัยหลักการ ECRS เพื่อช่วยเพิ่มผลิตภาพใน
การทางานโดยใช้ หลักการรวมงานเข้าด้วยกันจาก 3 สายงานให้เหลือ 1 สายงาน การกาจัดขั้นตอน
การทางาน โดยกาจัดการทางานที่มีความซ้าซ้อนจาก 9 ขั้นตอน เหลือ 3 ขั้นตอน และการจัดลาดับ
งานใหม่ ในขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร โดยให้ มี การตรวจสอบเอกสารตั้ง แต่ขั้นตอนแรกที่รับ
เอกสารมา เพื่อช่วยขจัดปัญหางานที่ไม่สามารถดาเนินงานได้
ผลการศึกษาสามารถช่วยลดเวลาการดาเนินงานได้จาก 31 ชั่วโมงเป็น 23 ชั่วโมงลดลง 8 ชั่วโมง คิด
เป็นร้อยละ 25.80 และลดปริมาณงานที่ไม่สามารถดาเนินงานได้จากร้อยละ 5.76 เหลือ 0 และช่วย
เพิ่มผลิตภาพด้านแรงงานจาก 7 เรื่องต่อชั่วโมง เป็น 10 เรื่องต่อชั่วโมง
คำสำคัญ — กำรลดเวลำ,กำรเพิ่มประสิทธิภำพ,ECRS
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การออกแบบวิธีการถ่ายทอดความรู้เพื่อเพิ่มความสามารถในการดูด
ซับความรู้และทักษะการทางาน 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

บทคัด ย่อ — งานวิ จัย นี้ศึกษาในเรื่องการออกแบบวิธี การถ่า ยทอดความรู้ของการท างาน โดยใช้
กรณีศึกษาแผนกการตลาด เพื่อเพิ่มความสามารถในการดูดซับความรู้ของบุคลากรและเพิ่มทักษะการ
เรียนรู้งาน พัฒนาทักษะการทางาน รวมถึงลดระยะเวลาการสอนงานสาหรับพนักงาน โดยใช้หลักการ
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) และรูปแบบการสร้างความรู้ตัวแบบ SECI Model
โดยการออกแบบโปรแกรมการเรียนรู้งาน ซึ่งประกอบด้วย 1) กาหนดการและรายละเอียดการเรียนรู้
งาน 2) คู่มื อการปฏิบัติง าน 3) แบบประเมิ นผลการปฏิบัติง าน เครื่ องมื อที่ ใ ช้ ได้แ ก่ แบบส ารวจ
รายการความรู้ ความต้องการของพนักงาน และท าการวิเ คราะห์ข้อมูล โดยการวิ เ คราะห์ สั ดส่วน
ประเภทความรู้ ร ะหว่ า งความรู้ ชั ด แจ้ ง ( Explicit Knowledge) และความรู้ ฝั ง ลึ ก (Tacit
Knowledge) เปรียบเทียบกับระยะเวลาในการเรียนรู้งาน หลังจากออกแบบโปรแกรมการเรียนรู้งาน
สัดส่วนความรู้ชัดแจ้งเพิ่มขึ้นเท่ากับ 82.35% ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้โดยผ่านคู่มือปฏิบัติงาน ทา
ให้พนักงานสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้และสามารถดูดซับความรู้ได้รวดเร็วขึ้น ส่งผลให้ระยะเวลาการ
เรียนรู้งานเหลือเพียง 4 สัปดาห์ (ลดลง 50%) ซึ่งช่วยส่งเสริมเส้นโค้งการเรียนรู้ (Learning Curve)
ได้เร็วขึ้นและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
คำสำคัญ — กำรจัดกำรควำมรู้ , เส้นโค้งกำรเรียนรู้ , ควำมสำมำรถในกำรดูดซับควำมรู้ , ตัวแบบ
SECI MODEL
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การออกแบบระบบจัดเก็บอุปกรณ์และอะไหล่สารอง
เพื่อขจัดความสูญเปล่าและต้นทุนจมในกระบวนการ
กรณีศึกษาฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์
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 — จากสภาพการณ์ปัจจุบันในพื้นที่ การศึกษาการทางานของกรณีศึกษาแผนกวิจัย และ
พัฒนา (R&D) ในส่วนของกระบวนการทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ ตรวจพบประเด็นปัญหาความ
สูญเปล่าและอัตราเกิดต้นทุนจม (Sunk costs) จึงเป็นที่มาของการออกแบบระบบจัดเก็บ รวมถึงการ
เบิกจ่ายและควบคุมการใช้งาน สาหรับพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์และอะไหล่สารองสาหรับกระบวนการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บ และช่วยลดต้นทุนจมจากระบบการจัดเก็บที่
ไม่มีประสิทธิภาพ โดยใช้แนวทางการควบคุมด้วยสายตา (Visual Control) และพื้นฐานการจัดการ 5
ส ในพื้นที่การทางาน ออกแบบผังใหม่โดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์พื้นที่และจัดทาระบบการควบคุม
สินค้าคงคลัง จากผลการดาเนินการจึงทาให้พบว่าระยะเวลาที่ใช้ในการค้นหาอุปกรณ์ก่อนเริ่มทาการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ได้ลดลง จากเดิมมีค่าเฉลี่ยประมาณ 27 นาทีต่อครั้ง เหลือระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ
16 นาที ต่ อ ครั้ ง โดยสามารถลดระยะเวลาค้ น หาอุ ป กรณ์ โ ดยเฉลี่ ย ได้ ถึ ง 11 นาที ต่ อ ครั้ ง เพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้เ วลาที่มี คุณ ค่า (Value Added Time) เท่ า กับ 41% การค้นหาอุป กรณ์แ ละ
อะไหล่สารองก่อนเริ่มทาการทดสอบผลิตภัณ ฑ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ลดระยะเวลาที่ใช้ใน
การเตรียมงานก่อนเริ่มการทดสอบผลิตภัณฑ์ ไม่เกิดความสูญเปล่าในด้านของเวลาการทางานและไม่
เกิดต้นทุนจมจากสินค้าที่ไม่แยกประเภท การจัดเก็บอุปกรณ์ชนิดต่างๆ และอะไหล่สารองของแผนก
วิจัยและพัฒนามีการแบ่งประเภทของอุปกรณ์ อย่างชัดเจนเป็นไปตามมาตรฐานหลักการ 5ส พร้อม
ระบบควบคุมด้วยสายตา
ค ำส ำคั ญ — แผนกวิ จั ย และพั ฒ นำ, ระบบจั ด เก็ บ อุ ป กรณ์ , 5ส, ระบบควบคุ ม ด้ ว ยสำยตำ,
ประสิทธิภำพ

101

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

การลด Lead Time ของกระบวนการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์
กรณีศึกษา บริษัท ช.การช่าง จากัด (มหาชน)
บุณณดา ณ ระนอง
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
na.bunnada_st@tni.ac.th

รวิช วงศ์สวัสดิ์
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
rawich@tni.ac.th

บทคัดย่อ — การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การลดเวลานาของการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์แผนก
จัดซื้อส่วนต่างประเทศ กรณีศึกษาบริษัท ช.การช่าง จากัด (มหาชน) จากการศึกษาพบว่าปัญหาที่พบ
โดยส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจากด้านการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ สินค้าผิด Spec สินค้าผลิตช้า ไม่ตรงตาม
แผนที่หน้างานกาหนดไว้ ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาจึงมีความคิดเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้น ทาให้เกิด
ความสูญเปล่าในการรอคอยสินค้าใหม่และเพิ่มขั้นตอนของกระบวนการทางาน จึงได้นาเครื่องมือ
PDCA มาใช้ในการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการทางาน นาหลัก ECRS และแผนภูมิ
กระบวนการไหล (Flow Process Chart) มาใช้ ร่ ว มด้ ว ยในการลดความสู ญ เปล่ า และวิ เ คราะห์
กระบวนการ ผลการวิจัยพบว่า ส่งผลให้เวลานาของกระบวนการและขั้นตอนการทางานลดลง ทาให้
ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานสู ง ขึ้น เนื่ อ งจากก าจั ด ขั้น ตอนที่ ท าให้ เ กิ ด ความล่ า ช้า โดยเวลานาของ
กระบวนการลดลง 86400 วินาที จากเดิม 99000 วินาที คิดเป็น 87.27% และขั้นตอนการทางาน
ลดลงเหลือ 6 ขั้นตอน จากเดิม 7 ขั้นตอน ลดลงทั้งหมด 1 ขั้นตอน

คำสำคัญ —เวลำนำ, กำรลดควำมสูญเปล่ำ, PDCA
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อิทธิพลของผู้นาทางความคิดในสื่อดิจิตัลที่มีต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าและบริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
พงศ์ศรัณย์ วงศ์ชนเดช
ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร
Bangkok, Thailand
Pongsaran@tni.ac.th

ปัณณทัต จอมจักร์
คณะบริหารธุรกิจ
Bangkok, Thailand
Pannathadh@tni.ac.th

บทคัดย่อ — การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับสื่อของ
ผู้บริโภคจากผู้นาทางความคิดเกี่ยวกับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในสื่อดิจิตัล และเพื่อวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับผู้นาทางความคิดเกี่ยวกับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในสื่อดิจิตัลที่
นาไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นการวิจัยโดยการเก็บข้อมูล
ปฐมภูมิ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน โดย
ใช้วิธีการสุ่มกลุ่ มตัวอย่างแบบบัง เอิญ เพื่อนาข้อมูลเชิงประจักษ์มาสร้างกรอบแนวคิด และนามา
วิเคราะห์สรุปผลถึงอิทธิพลของกลุ่มผู้นาทางความคิดเกี่ยวกับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในสื่อดิจิตัลที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อการ
เลือกรับสารจากผู้นาทางความคิดเกี่ยวกับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในสื่อดิจิตัล (2) ปัจจัยด้านสื่อ
และการนาเสนอมีอิทธิพลต่อการเลือกรับสารจากผู้นาทางความคิดเกี่ยวกับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในสื่อดิจิตัล (3) ปัจจัย ด้า นอิท ธิ พลทางสั ง คมมี อิท ธิ พลต่อการเลื อกรั บ สารจากผู้นาทางความคิด
เกี่ยวกับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในสื่อดิจิตัล (4) ปัจจัยด้านผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อการเลือกรับสาร
จากผู้นาทางความคิดเกี่ยวกับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในสื่อดิจิตัล (5) ผู้นาทางความคิดเกี่ยวกับ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในสื่อดิ จิตัลมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อสินค้าและบริการ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
คำสำคัญ — ผู้นำทำงควำมคิด, กำรตัดสินใจซื้อ, เครือข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่, กำรเปิดรับสื่อ

103

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

การศึกษาการเพิ่มสมรรถนะเครื่องแรงดันน้า
กรณีศึกษา บริษัท บุญยนุช เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
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 — งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเพิ่มสมรรถนะเครื่องแรงดันน้าด้วยการบารุงรักษา
เชิง ป้องกัน โดยนาหลั กการ 5ส. การบ ารุง รักษาเชิงป้องกัน และการบ ารุง รักษาด้วยตนเองไปใช้
เพื่อให้มีการตรวจเช็คเครื่องแรงดันน้าอย่างสม่าเสมอ และเพิ่มสมรรถนะการทางานของเครื่องจักรให้
สามารถใช้งานได้อย่างเต็มสมรรถนะ 100% โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลสมรรถนะการทางานของ
เครื่องแรงดันน้า และค่าใช้ จ่ายในการบารุงรักษาเครื่องแรงดันน้า โดยวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
ด้วยหลักการแผนผังก้างปลา และได้จัดทาแบบฟอร์มบันทึกการบารุงรักษาเครื่องจักรประจาวันและ
ประจาสัปดาห์ขึ้นเพื่อให้พนักงานคอยตรวจเช็คเครื่องจักรเบื้องต้น ตามหลักการการบารุงรักษาด้วย
ตนเอง จากการปรับปรุงทาให้มีเครื่องแรงดันน้าที่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มสมรรถนะ100% ทุก
เครื่ อง และสามารถลดค่า ใช้จ่า ยการบ ารุ ง รั กษาเครื่องแรงดันน้าไปได้ 606,240 บาท/ปี คิด เป็น
91.74%
คำส ำคัญ — แผนผังก้ำงปลำ, แบบฟอร์ม บันทึ กกำรบ ำรุ งรั กษำเครื่ องจักรประจำวันและประจำ
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 – งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดเวลาการทางานของพนักงานที่เสียเวลาในการยืนนับคัม
บังและลดขนาดตู้จัดเก็บคัมบังที่มากเกินไป โดยรวบรวมข้อมูลมาทาการวิเคราะห์ด้วย QC Story และ
QC 7 Tools พบสาเหตุ ข องปั ญ หาคื อ การดี ไ ซน์ ตู้ ตั้ ง แต่ แ รก โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ Work Chart,
Yamasumi Chart, Word Combination Table, Time Measurement Sheet ,PI Calculation
ในการปรับปรุงจะทาตู้ Model Lot Post (Toyota / 27 รายการ) ขึ้นมาให้พนักงานได้ทดลองใช้
โดยเปลี่ยนช่องใส่คัมบังให้ใส่ได้ 1 ใบ / 1 ช่อง พร้อมทั้งป้ายบงชี้ที่บอกข้อมูลจานวน Lot สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ไม่ว่าจานวน Lot เพิ่มลดในแต่ละเดือนและสร้างป้ายขั้นครบ Lot ให้ดึงไปใส่ตู้ Waiting
Post ผลลัพท์ที่ได้ด้านเวลาทางานของพนักงานคนที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบ 1 รายการ ก่อนปรับปรุงจะ
เป็นเวลา 53.6 วินาทีหลังปรับปรุงจะลดลง 16 วินาที มีผลต่าง 19 วินาที ในส่วนของตู้จัดเก็บคัมบัง
ก่อนปรับปรุงมีขนาดอยู่ที่ 1.794 ตารางเมตรหลังปรับปรุงลดลงได้ถึง 1.3 ตารางเมตร มีผลต่าง 0.494
ตารางเมตร คิดเป็น 38 %
คำสำคัญ – กำรปรับปรุง, Lot size, ระบบคัมบัง, กระบวนกำรสั่งผลิต
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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
จากัด
Samutprakarn, Thailand
peak_102@hotmail.com

บทคัดย่อ — งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดเวลาเปลี่ยนแม่พิมพ์ของกระบวนการฉีดพลาสติก โดย
นาเทคนิคการลดเวลาเปลี่ยนรุ่นเครื่องจักร ให้มีหน่วยเวลาเป็นนาที (ไม่เกิน 10 นาที) หรือ SMED มา
ประยุกต์ใช้ จากการศึกษากระบวนการเปลี่ยนแม่พิมพ์ปัจจุบันพบว่าใช้เวลาเปลี่ยนแม่พิมพ์ฉลี่ย 56
นาที ซึ่งนโยบาย คือ ต้องการให้เวลาเปลี่ยนแม่พิมพ์ลดลง 50% หรือ 28 นาที ผู้วิจัยทาการเก็บข้อมูล
แม่พิมพ์ที่ใช้เวลาเปลี่ยนแม่พิมพ์กับเครื่องฉีดตัวอย่างนานที่สุดจานวน 3 แม่พิมพ์ โดยใช้แผนภูมิคน
และเครื่องจักรในการกาหนดกิจกรรมภายในและกิจกรรมภายนอก และทาการวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ความสูญเปล่าด้วยแผนภูมิก้างปลา เมื่อทราบสาเหตุของปัญหาแล้วจึงดาเนินการตามเทคนิค SMED
โดยการปรับเปลี่ยนกิจกรรมภายในให้เป็นกิจกรรมภายนอกและกาหนดกิจกรรมที่ทาขนานกันด้วย
หลักการ ECRS จากนั้นนาหลักการไคเซ็นมาประยุกต์ใช้เ พื่อลดเวลาของกิจกรรมภายใน จากการ
ดาเนินงานพบว่าเวลาเปลี่ยนแม่พิมพ์หลังการปรับปรุงใช้เวลาเปลี่ยนแม่พิมพ์ 28 นาที , 25.5 นาที
และ 27.3 นาที ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายทั้ง 3 แม่พิมพ์ ซึ่งส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นรวม 1,189 ชิ้นต่อ
เดือน หรือ 14,268 ชิ้นต่อปี
คำสำคัญ — กำรลดเวลำเปลี่ยนรุ่นเครื่องจักร, กระบวนกำรฉีดพลำสติก, ECRS
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การประยุกต์ใช้หลักการบารุงรักษาตามแผนเพื่อเพิ่มระยะเวลาเฉลี่ย
ก่อนการเสียหายในแต่ละครั้งของเครื่องจักร กรณีศึกษาโรงงานผลิต
แหอวนประมง
นพัสร พิมพา
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
pi.napatsorn_st@tni.ac.th

วุฒิพงษ์ ปะวะสาร
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
wuttipong@tni.ac.th

เกรียงไกร ดารงรัตน์
บริษัท โปรดักติวิตี้ แอสโซซิ
เอทส์ จากัด
kriangkrai@productivityware.com

บทคัดย่อ — งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรื่องการเพิ่มระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียหายในแต่ละ
ครั้ ง ของเครื่ อ งจั ก รในโรงงานผลิ ต แหอวนประมง ซึ่ ง เครื่ อ งจั ก รในสายการผลิ ต นั้ น ท าการผลิ ต
ตลอดเวลา พบว่าในระยะการทางาน 6 วัน เวลาเฉลี่ยก่อนที่เครื่องจักรเสียหายคือ 4 วันต่อการเสีย 1
ครั้ง ซึ่งหมายความว่าประสิทธิภาพของเครื่องนั้นทางานได้ไม่เต็มที่ โดยทางผู้วิจัยได้หาเครื่องจักร
ตัวอย่างและวิเคราะห์หาสาเหตุด้วยแผนผังเหตุและผลเพื่อหารากเหง่าของปัญหา ทั้งนี้คือการขาด
แผนการบารุงรักษาเครื่องจักรที่เป็นระบบ จึงดาเนินการวิจัยโดยการใช้หลักการบารุงรักษาตามแผน
เพื่อทาแผนการบารุงรักษาเครื่องจักรโดยใช้ ระบบการจัดการงานบารุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์มาเป็น
เครื่องมือในการสร้างแผนการบารุงรักษา แล้วทาการเปรียบเทียบผลที่ได้ก่อนและหลัง จากการศึกษา
พบว่าอัตราการทางานของเครื่องจักรเฉลี่ย 8 เครื่องนั้นจากเมื่อก่อ นอยู่ที่ 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
คำส ำคัญ — กำรบ ำรุ งรั กษำตำมแผน, อัต รำกำรท ำงำนของเครื่องจักร, ระยะเวลำเฉลี่ย ก่อนกำร
เสียหำยในแต่ละครั้ง
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การศึกษาระบบแถวคอยโดยใช้ทฤษฎีแถวคอย ช่องทางการ
ให้บริการ (GH-2) เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
กรณีศึกษา บริษัทท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
มณฑิรา มินสุวรรณ
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
mi.monthira_st@tni.ac.th

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

บทคัดย่อ — โครงงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สภาพการทางานและศึกษาระบบแถวคอย
ระบบการให้บริการปัจจุบนั ของช่องทางการให้บริการ (GH-2) เขตปลอดอากร ดาเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในช่วงเวลา 08.00-09.00 น. ระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2561 เฉพาะวันทาการตั้งแต่
วันจัทร์-วันศุกร์เป็นระยะเวลา 5 วัน การให้บริการเป็นแบบมาก่อนได้รับบริการก่อน ระบบรองรับผู้มา
รั บ บริ ก ารไม่ จ ากั ด และจ านวนผู้ ม ารั บ บริ ก ารไม่ จ ากั ด ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ตั ว แบบแถวคอย
M/M/1:FCFS/∞/∞ ผลการวิเคราะห์สภาพการทางานในระบบปัจจุบันพบว่า จานวนผู้มารับบริการ
เฉลี่ยในระบบเท่ากับ 3 คันต่อนาที จานวนผู้มารับบริการที่รอในแถวคอย 2.25 คันต่อนาที ระยะเวลา
เฉลี่ยที่ผู้มารับบริการรอในแถวคอยเท่ากับ 0.75 นาทีหรือ 45 วินาทีต่อคัน โดยเวลารอคอยเฉลี่ยที่ผู้
มารับบริการพึงพอใจ เท่ากับ 20.55 วินาทีต่อคัน จะเห็นได้ว่ามีค่าแตกต่างกันกับระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้
มารับบริการรอในแถวคอยในระบบปัจจุบันหากเพิ่มหน่วยให้บริการจากเดิม 1 หน่วย เป็น 3 หน่วย
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ รู ป แบบแถวคอยM/M/3:FCFS/∞/∞ จะท าให้ เ วลาในการรอรั บ บริ ก ารเฉลี่ ย ใน
แถวคอยลดลง เป็น 0.711นาทีต่อคัน ดังนั้นความสาคัญจากการทาวิจัยนี้จะช่วยทาให้เวลาเฉลี่ยใน
แถวคอยน้อยกว่า เวลารอยคอยที่ ผู้ม ารั บ บริ การพึง พอใจ ผู้ให้ บ ริการสามารถให้ บ ริการได้เร็วขึ้น
สามารถเพิ่มจานวนผู้มารับบริการต่อวัน
คำสำคัญ — เขตปลอดอำกร,ผู้มำรับบริกำร,ผู้ให้บริกำร
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การศึกษาการคัดเลือกซัพพลายเออร์กาจัดกากอุตสาหกรรม
เพื่อลดต้นทุน
ภัทรวรรณ เชาว์แก้ว
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
ch.pattarawan_st@tni.ac.th

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

บทคัดย่อ — โครงงานสหกิจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนในการกาจัดกากอุตสาหกรรมขององค์กร
ด้วยการศึกษาแนวทางในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย Why
Why Analysis เพื่อหาแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม จัดทาดัชนี้วัดทั้งทางปริมาณและคุณภาพ การ
ตั้งหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกซัพพลายเออร์เพื่อสรรหาซัพพลายเออร์ในการกาจัดกากอุตสาหกรรมราย
ใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและมีต้นทุนต่าที่สุด
ผลจากการศึกษาทาให้องค์กรได้ซัพพลายเออร์ในการกาจัดกากอุตสาหกรรมรายใหม่ ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามความต้องการขององค์กร โดยมีต้นทุนในการดาเนินการประมาณ 2,400,000 บาทต่อปีซึ่งลดลง
จากซัพพลายเออร์รายเดิมถึง 44.38% และคะแนนจากดัชนีชี้วัดเชิงคุณภาพที่ 90 คะแนนจาก 100
คะแนนเต็ม
คำสำคัญ — กำรกำจัดกำกอุตสำหกรรม,กำรลดต้นทุน
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การป้องกันชิ้นงานไม่มีคณ
ุ ภาพถึงลูกค้า
โดยการ Built-in Qualityในกระบวนการเชื่อมประกอบ
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 – งานวิจัยนี้ จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันชิ้นงานเสียหลุดไปถึงลูกค้าตามนโยบาย
คุณภาพ (≤2 PPM) ซึ่งมีการเก็บข้อมูลย้อนหลัง 6 เดือน พบว่าชิ้นงาน Seat Sub – Assy Spring มี
ชิ้นงานเสียหลุดต่อเนื่อง แต่ภายในเดือนสิงหาคม และกันยายนมีของเสียอาการลวดเชื่อมติดแนวเชื่อม
หลุดไปถึงลูกค้า 11 PPM ซึ่งเกิน PPM ที่ลูกค้ากาหนด โดยงานวิจัยนี้ได้ใช้เทคนิค FMEA มาใช้หาค่า
RPN เพื่อยืนยันแนวโน้มข้อบกพร่องดังกล่าว และใช้เครื่องมือ Why Why Analysis และ Yamazumi
Chart มาใช้วิเคราะห์หาสาเหตุ พบว่าขั้นตอนการตรวจสอบชิ้นงานใช้เวลาเกิน Takt Time ทาให้
ต้องเร่ง ตรวจสอบชิ้นงาน ส่ ง ผลให้ ต รวจสอบชิ้นงานผิดพลาด ต่อมาได้แ ก้ไขปรับปรุง โดยใช้หลัก
Built-in quality โดยกาหนดหัวข้อตรวจสอบแนวเชื่อมให้เป็นหน้าที่ของพนักงานประกอบ ให้มีการ
มาร์คสีเขียวไว้บนแนวเชื่อม และ มีการจัดทา 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
คำสำคัญ – FMEA ,Built-in quality
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ระบบแนะนาเส้นทางท่องเที่ยว โดยใช้ค่าคะแนนความนิยม
ของสถานที่ท่องเที่ยวบน Google Ranking
จักริน ชีพสัจญาณ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
ch.jakarin_st@tni.ac.th

ณัชชา ซาวปิง
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
za.nacha_st@tni.ac.th

ณัฐภัทร พิตรปรีชา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
pi.nattapat_st@tni.ac.th

ธิษณา อุทยานัง
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
ud.dhisana_st@tni.ac.th

ณัฐกิตติ์ จิตรเอื้อตระกูล
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
nattagit@tni.ac.th

ธงชัย แก้วกิริยา
สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒ
ั น์

Nonthaburi, Thailand
tkaewkiriya@gmail.com

บทคัดย่อ — ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยอยู่ระหว่างการเติบโต และมีแนวโน้ม
ไปในทางที่ดีอย่างต่อเนื่อง จากการศึกษาพบว่าสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยในหลายพื้นที่ที่ยังไม่ได้
รับความนิยม เริ่มเข้ามามีบทบาทกับการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น เนื่องด้วยการส่งเสริมการท่ องเที่ยวที่มี
รูปแบบแปลกใหม่ เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับ
ธุรกิจครัวเรือนภายในจังหวัด อาเภอ และ ชุมชน แต่ยังพบปัญหาในการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่
สามารถให้ข้อมูลได้ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยว งานวิจัยนี้มุ่งเน้นในการสร้างระบบแนะนา
เส้นทางการท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยคัดเลือกจากจังหวัดที่ได้รับความนิยมจากจานวนคนผู้เข้ามา
เยี่ยมเยือน ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างประเทศ และนาเสนอระบบแนะนา (Recommendation
System) แบบ Content-Based Filtering เพื่อเสนอเส้นทางการท่องเที่ยว โดยใช้ทฤษฎีการแนะนา
สถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบเส้นทาง ไม่เพียงแต่จะสร้างความสะดวกในการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวยัง
สามารถใช้ในการวางแผน เพื่อเพิ่มโอกาส และแนวโน้มในการตัดสินใจสาหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามา
เยี่ยมเยือนในประเทศไทย
คำสำคัญ — เทคนิคกำรกรองแบบอิงเนื้อหำ, ระบบแนะนำข้อมูล, สถำนที่ท่องเที่ยว, กำรจัดอันดับบน
กูเกิล

111

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

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิก์ าร
ท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุชาวไทย
มิรา เสงี่ยมงาม
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
mira@tni.ac.th

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของส่วนประสมการตลาดบริการที่
ส่ ง ผลต่อผลสัมฤทธิ์ การท่องเที่ย วเชิง ส่งเสริมสุข ภาพส าหรับผู้สูง อายุชาวไทย ซึ่ง เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ สุ่มตัวอย่างโดยใช้ การสุ่มแบบหลายขั้นตอน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้ วยแบบสอบถาม จาก
กลุ่มตัวอย่างที่ นักท่องเที่ยวสูงอายุชาวไทย กลุ่ม Active aging (กลุ่มที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้)
อายุ 60 ปีขึ้นไป จานวน 400 คน ส าหรั บ สถิติที่ ใ ช้ใ นการวิจัย ครั้ง นี้ ได้แ ก่ ค่า ความถี่ ค่า ร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาด ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และปัจจัย
ด้านราคา สามารถร่วมกันพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุชาว
ไทยได้ร้อยละ 46.9 (adjusted R2 = .469) ซึ่ง สามารถสร้างเป็นสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์การ
ท่ องเที่ ย วเชิงส่งเสริ มสุ ขภาพส าหรับผู้สูงอายุชาวไทยในรู ปแบบคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน
ตามลาดับได้ดังนี้ y=1.572+.291(สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ) + .107(การสื่อสารการตลาด) + .144(
ผลิตภัณฑ์และบริการ) + .078(ราคา ค่าใช้จ่าย) y ̂ = .415(สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ) + .171(การ
สื่อสารการตลาด) + .157(ผลิตภัณฑ์และบริการ) + .106(ราคา ค่าใช้จ่าย)
คำสำคัญ — ส่วนประสมกำรตลำดบริกำร กำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ นักท่องเที่ยวสูงอำยุ
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เจนเนอเรชั่น พฤติกรรม และแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ประกันภัยการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปประเทศ
ญี่ปุ่น
ศุภาพิชญ์ พงศ์สร้อยเพ็ชร
คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญีป่ ุ่น
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
po.supapit_st@tni.ac.th

บุญญาดา นาสมบูรณ์
คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญีป่ ุ่น
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
boonyada@tni.ac.th

บทคัดย่อ — การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทย
ที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น 2) เปรียบเทียบเจนเนอเรชั่นมีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยการเดินทาง
ของนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น และ 3) ปัจจัยด้านแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ประกันภัยการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น จานวน 470 คน และใช้ความถี่
ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน One-Way Analysis of Variance, และ Simple
Regression ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวเจนเนอเรชั่นบี เอ๊กซ์และวายมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่
เหมือนกัน คือจานวนวันเดินทาง 4-6 วัน โดยชอบเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเก็บประสบการณ์ เดินทาง
ด้วยตนเอง ถึงแม้เจนเนอเรชั่นบีจะเดินทางไปกับสมาชิกในครอบครัว/ญาติ แต่เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และ
วายมีการเดินทางไปกับเพื่อน/แฟน และพบว่าเจนเนอเรชั่นบีมีผลในการตัดสินใจซื้อประกันภัย การ
เดินทางแตกต่างจากเจนเนเรชั่นเอ๊กซ์และวาย และยังพบว่าแรงจูงใจด้านอารมณ์ (R2 = 0.268) มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นมากกว่ า
แรงจูงใจด้านเหตุผล (R2 = 0.263)
คำสำคัญ — เจนเนอเรชั่น, พฤติกรรมกำรเดินทำง, ประกันภัยกำรเดินทำง, แรงจูงใจ, กำรตัดสินใจซื้อ
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ทักษะการสื่อสารการปรับตัวด้านวัฒนธรรมกับความสุขของคน
ญี่ปุ่นที่เข้ามาพานักระยะยาวในประเทศไทย
สกุลเนตร สังวรณ์
คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญีป่ ุ่น
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
Sungworn.nan@gmail.com

บุญญาดา นาสมบูรณ์
คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญีป่ ุ่น
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
boonyada@tni.ac.th

บทคั ด ย่ อ — การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่า งการปรั บ ตัว ทาง
วัฒนธรรมกับความสุขของคนญี่ปุ่นที่เข้ามาพานักระยะยาว 2)เพื่อเปรียบเทียบทักษะการสื่อสารที่
แตกต่างกันส่งผลกับความ สุขของคนญี่ปุ่นที่เข้ามาพานักระยะยาวเก็บข้อมูลจากชาวญี่ปุ่ นที่เข้ามาพา
นักระยะยาวในกรุงเทพมหานคร จานวน 428 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ใช้สถิติแบบแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ค่า เฉลี่ ย ค่า เบี่ย งเบนมาตรฐาน การวิ เ คราะห์ ความแปรปรวนทางเดีย ว และ ค่า
สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสัม พันธ์ เ พีย ร์ สั น ผลการวิ จัย พบว่ า การปรับ ตัวด้า นสุ ข ภาพ ด้า นทางสั ง คม ด้า น
บ้านเรือน ด้านการเมือง ด้านทัศนคติ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย มีความสัมพันธ์กับความสุข
ของชาวญี่ปุ่นที่ เ ข้า มาพานักระยะยาวในประเทศไทย ในระดับ สูง ทุ กด้า น ยกเว้นด้า นการเมื องมี
ความสัมพันธ์กันระดับปากลาง และผลการทดสอบพบว่า ทักษะการสื่อสารภาษาไทยด้านการพูดและ
การอ่ า น-การเขี ย นส่ ง ผลกั บ ความสุ ข แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ที่ ร ะดั บ 0.05 และทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษด้านการฟังส่งผลกับความสุขแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
คำสำคัญ — กำรปรับตัวทำงวัฒนธรรม, ทักษะกำรสื่อสำร, ควำมสุข, พำนักระยะยำว, ชำวญี่ปุ่น
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ศักยภาพการรองรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นแบบพานักระยะยาวใน
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย
วนิดา วาดีเจริญ
หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
เชิงนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
wanida@tni.ac.th

รังสรรค์ เลิศในสัตย์
หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
เชิงนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
rungsun@tni.ac.th

บทคัดย่อ — การท่องเที่ยวนับเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และกระจาย
รายได้จากภาคการผลิ ต ไปสู่ ภูมิ ภาคและชุม ชนของไทย ด้ว ยเหตุนี้การท่องเที่ย วแห่ งประเทศไทย
(ททท.) จึ ง สนั บ สนุ น นโยบายการท่ อ งเที่ ย วเมื อ งรอง เพื่ อ กระจายความหนาแน่ น ของจ านวน
นั ก ท่ อ งเที่ ย วพร้ อ มกั บ สร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ คนในชุ ม ชนที่ ก ระจายตั ว อยู่ ยั ง ภู มิ ภ าคต่ า งๆ ของไทย
โดยเฉพาะภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่ยังมีอัตราการมาเยือนของนักท่องเที่ยวต่าโดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ เมื่ อพิจารณาจากความพร้อมในด้านต่างๆ พบว่าภูมิภาคนี้มีมรดกทาง
วัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะ “ปราสาทหินพิมาย” ในจังหวัดนครราชสีมา และ “ปราสาทหิน
พนมรุ้ง” ในจังหวัดบุรีรัมย์ จึงทาให้ทั้งสองจังหวัดในภาคตะวันออกเหนือเฉียงตอนล่างกลายเป็น
เส้ นทางท่ องเที่ ย วเชิง วั ฒนธรรมที่ น่า สนใจส าหรั บ นักท่ องเที่ ย วชาวญี่ปุ่นที่ มี ความต้องการศึกษา
วั ฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ไทย ประกอบกับ มีร ะบบคมนาคมที่ทั นสมั ย สิ่ ง อานวยความสะดวก
สถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม
ของคนในชุมชน ทาให้เส้นทางการท่องเที่ยวในภูมิ ภาคนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของนักท่องเที่ยวชาว
ญี่ปุ่นแบบพานักระยะยาว
คำสำคัญ —ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง, นักท่องเที่ยวชำวญี่ปุ่น, รำชอำณำจักรไทย

115

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

นโยบายค่าจ้างขั้นต่า 425 บาท กับผลกระทบต่อภาคธุรกิจของไทย
วนิดา วาดีเจริญ
หลักสูตรการจัดการธุรกิจญี่ปุ่นมหาบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
wanida@tni.ac.th

เอิบ พงบุหงอ
หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
oeb@tni.ac.th

บทคัดย่อ — โครงงานสหกิจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนในการกาจัดกากอุตสาหกรรมขององค์กร
ด้วยการศึกษาแนวทางในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย Why
Why Analysis เพื่อหาแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม จัดทาดัชนี้วัดทั้งทางปริมาณและคุณภาพ การ
ตั้งหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกซัพพลายเออร์เพื่อสรรหาซัพพลายเออร์ในการกาจัดกากอุตสาหกรรมราย
ใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและมีต้นทุนต่าที่สุด ผลจากการศึกษาทาให้องค์กรได้ซัพพลายเออร์ใน
การกาจัดกากอุตสาหกรรมรายใหม่ ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการขององค์กร โดยมีต้นทุนในการ
ดาเนินการประมาณ 2,400,000 บาทต่อปีซึ่งลดลงจากซัพพลายเออร์รายเดิมถึง 44.38% และคะแนน
จากดัชนีชี้วัดเชิงคุณภาพที่ 90 คะแนนจาก 100 คะแนนเต็ม
คำสำคัญ — กำรกำจัดกำกอุตสำหกรรม,กำรลดต้นทุน
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การเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาสินค้าในคลังสินค้า กรณีศึกษา :
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-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 — งานวิจัยนี้ได้ศึกษาเพื่อปรับปรุงการระบุตาแหน่งและการค้นหาสินค้าในคลังสินค้าของ
สมาคมส่ง เสริ ม เทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น พบว่า มี การจัด เรี ย งสินค้า ด้ว ยวิธี การจัด เก็บ ที่ ไม่ ได้กาหนด
ต าแหน่ ง ตายตัว Random Location System โดยไม่ มี การระบุต าแหน่ ง การจัด เก็บ ของชั้นวางที่
ชัดเจน มีการย้ายตาแหน่งสินค้าอยู่บ่อยครั้ง และยังไม่มีระบบบันทึกข้อมูลอัพเดทตาแหน่งที่ ตั้งสินค้า
ทาให้การหาสินค้าแต่ละครั้งพบการสูญเสียในการเดินหาสินค้า ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทาการวิเ คราะห์
ขั้นตอนการทางานโดยใช้ Flow Process Chart เพื่อพิจารณาขั้นตอนการทางานในคลังสินค้า โดยนา
หลักการ ECRS มาใช้ในการจัดทาแผนผังการจัดเก็บระบุตาแหน่งของชั้นวาง เพื่อลดความสูญเปล่า
ทางด้านเวลาในการการค้นหาสินค้า และจัดการฐานข้อมูลรายการสินค้าโดยใช้ฟังค์ชั่นใน Microsoft
Excel เพื่อช่วยค้นหาและระบุตาแหน่งของสินค้า ผลจากการปรั บปรุงท าให้ เวลาในการหาสิ นค้า
จานวน 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%
คำสำคัญ — กำรศึกษำกำรทำงำน, กำรจัดกำรคลังสินค้ำ, กำรระบุตำแหน่งสินค้ำ
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การปรับปรุงพื้นที่จัดเก็บสินค้าเพื่อลดการใช้พื้นที่ภายในคลังสินค้า
อาทิมา อ่าพุทรา
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 — งานวิจัยฉบับนี้ศึกษาการดาเนินงานและกลยุทธ์การจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าแห่ง
หนึ่งพบว่า สินค้าประเภทม้วนผ้ามีรอบการหมุนเวียนต่าแต่ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บสูงถึงจานวน 168
ช่องจัดเก็บสินค้า (Bin Locations) จากทั้งหมด 1,600 ช่องจัดเก็บสินค้า รวมถึงมีรูปแบบการจัดเก็บ
และตาแหน่งที่ไม่เหมาะสม ซึ่งกระจัดกระจายทั่วคลังสินค้ามีสาเหตุมาจากใช้หลักการจัดเก็บแบบสุ่ม
(Random Location) นอกจากนี้ จานวนการจัดเก็บม้วนผ้าต่อหนึ่งช่องเก็บสินค้ามีจานวนน้อยทาให้
การใช้ พื้ น ที่ ใ นคลั ง มากเกิ น ความจ าเป็น ประกอบกั บ ช่ อ งจั ด เก็ บ สิ น ค้ า ที่ ก ระจายกระจายทั่ ว ทั้ ง
คลังสินค้า ส่งผลให้การดาเนินงานมีความล่าช้า และมีระยะทางในการเคลื่อนที่มาก ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์รูปแบบการจัดเก็บโดยนาทฤษฎี ABC Analysis มาประยุกต์ใช้ เพื่อจัดประเภทของสินค้า
และออกแบบชั้นวางม้วนผ้าแบบใหม่ ผลลัพธ์ที่ได้คื อเพิ่มความสะดวกต่อค้นหาสินค้าและตรวจนับ
สินค้า ซึ่งเวลาจัดเก็บสินค้าลดลง 5 นาทีต่อพาเลท คิดเป็น 36.93% และ ระยะทางลดลง 30 เมตร
คิดเป็น 77.92% สาหรับเวลาหยิบสินค้าลดลง 8 นาทีต่อพาเลท คิดเป็น 48.53% และระยะทางลดลง
71.5 เมตร คิดเป็น 74.48% และชั้นวางแบบใหม่สามารถจัดเก็บม้วนผ้าได้ 84 ม้วนต่อ 2 ช่องจัดเก็บ
สินค้า ทาให้พื้นที่ในการเก็บม้วนผ้าทั้งหมดจากเดิม 10.5% เหลือเพียง 1.62% ของพื้นที่ทั้งหมด
คำสำคัญ — หลักกำรเอบีซี, กำรจัดเก็บสินค้ำ, กำรออกแบบพื้นที่จัดเก็บสินค้ำ
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การศึกษาการลดเวลาสอบเทียบเครื่องมือวัดด้วยการสร้าง
เครื่องมือช่วยปรับตั้งค่า
ณัฏฐชา งามเสงี่ยม
สาขาการจัดการอุตสาหกรรม/คณะบริหารธุรกิจ/
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
ng.natthacha_st@tni.ac.th

พงศ์ศักดิ์ สายธัญญา
สาขาการจัดการอุตสาหกรรมส/คณะบริหารธุรกิจ/
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
pongsak@tni.ac.th

บทคั ด ย่ อ — การศึ ก ษางานนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ลดเวลาในการสอบเที ย บเครื่ อ งมื อ วั ด โดยได้
ทาการศึกษาการสอบเทียบประแจวัดแรงบิด (Torque Wrench) ซึ่งได้พบปัญหาจากการปฏิบัติงาน
ที่ใช้เวลาในการสอบเทียบนาน ซึ่งเกิดความสูญเปล่า ด้วยหลักการ ECRS โดยขจัดขั้นตอนที่ไม่จาเป็น
(Eliminate) และทาให้ง่ายขึ้น (Simplify) โดยการออกแบบและสร้างเครื่องมือช่วยปรับตั้งในการ
สอบเที ย บ ผลจากการด าเนินการ พบว่ า เวลาการสอบเที ยบลดลงจากเดิม 669.21 วิ นาที เหลือ
305.45 วินาที คิดเป็น ร้อยละ 45.64 และขั้นตอนในการทางาน ลดลงจาก 33 ขั้นตอน เหลือ 17
ขั้นตอน ซึ่ง สามารถลดลงได้ 16 ขั้นตอน คิด เป็นลดลงร้อยละ 48.48 ท าให้ พนักงานปฏิบัติง าน
สามารถทางานตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ และการทางานมีความง่ายมากยิ่งขึ้นความสะดวกมากขึ้น

คำสำคัญ — ประแจวัดแรงบิด,กำรสอบเทียบเครื่องมือวัด,ควำมสูญเปล่ำ,หลักกำร ECRS,คิวซีสตอรี่
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การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการทา
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 — งานวิจัยฉบับนี้ศึกษากระบวนการทางานของการทาเอกสารขนสินค้าส่งออก ซึ่งได้มีการ
ทาเอกสารเดินพิธีการส่งออกกับกรมศุลกากร และจาเป็นต้องใช้เอกสารประกอบการส่งออก เพื่อนาไป
ขอใช้สิ ท ธิ พิเ ศษต่า งๆ ดัง นั้นข้อมู ล ที่ สาแดงในใบขนสิ น ค้า ขาออกจาเป็น อย่า งยิ่ง ที่ จะไม่ มี ความ
ผิดพลาดเกิดขึ้นเลย เพราะจะไม่สามารถผ่านพิธีการศุลกากรได้ จากการศึกษาข้อมูลจานวนครั้งที่มี
ความผิดพลาดในการทาเอกสารใบขนสินค้าขาออกเฉลี่ย 82 ชุดเอกสารต่อเดือน คิดเป็นมูลค่าความ
เสียหายประมาณ 246,000 บาทต่อเดือน หลังจากศึกษากระบวนการทางานอย่างละเอียด ศึกษาเวลา
ในการทางาน และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาพบว่า ความผิดพลาดในการทาเอกสารเกิดขึ้นจาก ไม่มี
กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร ดังนั้น ผู้วิจัยจึงนาเทคนิค ECRS มาเป็นแนวทางในการ
ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทางาน และสร้างแบบฟอร์มในการกรอกข้อมูลผ่านโปรแกรม Excel เพื่อช่วย
ให้การกรอกข้อมูลสาหรับการจัดทาเอกสารมีความถูกต้อง ผลการวิจัยพบว่าหลังจากการปรับปรุงการ
ทางานแล้วสามารถลดความผิดพลาดบนใบขนสินค้าขาออกลดลงเหลือ 24 ชุด คิดเป็นมูลค่าความ
เสียหายประมาณ 36,000 บาทต่อเดือน และสามารถช่วยให้การป้อนข้อมู ลมีความถูกต้อง และ
รวดเร็วขึ้น
คำสำคัญ — สินค้ำส่งออก, เทคนิค ECRS, โปรแกรม Excel
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การลดความสูญเปล่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
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 — วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพื่อศึกษาการลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต จาก
นโยบายของบริษัทต้องการให้มีสต็อกไว้รองรับลูกค้าจานวนมาก แต่พนักงานไม่สามารถผลิตตามแผน
เนื่องจากมีความสูญเปล่าเกิดขึ้น พนักงานต้องทางานล่วงเวลา จึงทาการเก็บข้อมูลความสูญเปล่ าและ
วิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ Why-Why Analysis แก้ไขความสูญเปล่า 3 ประเด็นปัญหา คือ 1. การ
ติดตั้งไฟอันดง เพื่อลดปัญหาการรอพาเลต 2. ทาใบตรวจสอบสภาพตรวจเครื่องจักรก่อนการทางาน
ไม่ให้เกิดการขัดข้องระหว่างการผลิต เมื่อพบปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้เอง ให้ทาตามป้ายบ่งชี้คือ
หยุด เรี ย ก รอ 3.ท าการปรั บผัง โรงงานใหม่เ พื่อลดเวลาการขนย้ายชิ้นงานไกล จากการปรับปรุง
สามารถลดสาเหตุปัญหาเวลาความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตจาก 16168.3 วินาที คิดเป็น 100%
ลดลงเหลือ 6989.1 วินาที คิดเป็น 43.23 ซึ่งสามารถลดเวลาความสูญเปล่าได้ 9179.2 วินาที คิดเป็น
56.77%
คำสำคัญ — ควำมสูญเปล่ำ 7 ประกำร, ควำมสูญเสีย 6 ประกำร, Why-Why Analysis
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แนวทางการพัฒนาตลาดน้าไทย กรณีศึกษาตลาดน้าอัมพวา
วุฒิ สุขเจริญ
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
Wut@tni.ac.th

บทคัดย่อ — ในประเทศไทย ตลาดน้านับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมทั้งจากชาวต่างชาติ
และชาวไทย การวิจัยในครั้งนี้เป็นมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความคาดหวังและประสบการณ์ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อตลาดน้าอัมพวาและนาเสนอแนวทางการพัฒนาตลาดน้าอัมพวา ผู้วิจัย
เก็บ ข้อมู ลจากกลุ่ม ตัวอย่า งจานวน 400 ตัว อย่า งโดยใช้แ บบสอบถาม ข้อมู ลถูกวิ เ คราะห์ โดยใช้
Paired sample t-test และ ANOVA ผลการวิจัยพบว่า ตลาดน้าอัมพวาควรพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่
ด้านสถานที่ ด้านบริการ ด้านกิจกรรม ด้านสินค้า และด้านราคา
คำสำคัญ — กำรพัฒนำ, ตลำดน้ำ, อัมพวำ
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ตัวแปรทานายความตั้งใจลาออกของวิศวกรไทยในบริษัทญี่ปุ่น
สรรเสริญ สัตถาวร
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
sansoen@tni.ac.th

บทคัดย่อ — งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตุประสงค์เพื่อวิเ คราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุข องความตั้งใจลาออกของ
วิศวกรไทยในบริษัทร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น ตามโมเดลการตัดสินใจลาออกจากงานของ Hom & Griffeth
ซึ่งเสนอว่าความพึงพอใจในการทางานและความผูกพันองค์การ เป็นสาเหตุของ การตัดสินใจลาออก
จากงาน การวิจัยเชิงประจักษ์ในครั้งนี้ มีวิศวกรไทยในบริษัทร่วมทุน ไทย-ญี่ปุ่น ทั่วประเทศเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง ผลการวิจัย พบความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างความพึงพอใจในการทางานและความผูกพัน
องค์การ แต่พบความสัมพันธ์ทางลบระหว่างอายุกับความพึงพอใจในการทางาน ความผูกพันองค์การ
และความตั้งใจลาออก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าความพึงพอใจในการทางานและความผูกพัน
องค์การที่สูงขึ้นทาให้ความตั้งใจในการลาออกจากงานของวิศวกรลดลง ซึ่งเป็นไปตามโมเดลการ
ตัดสินใจลาออก และยังพบว่าความผูกพันองค์การและความตั้งใจลาออกมีความแตกต่างตามกลุ่มอายุ
ของวิศวกรอีกด้วย ผลการวิจัยครั้งนี้ นอกจากเป็นการยืนยันโมเดลการตัดสินใจลาออกแล้ว ยังใช้เป็น
แนวทางในการรักษาวิศวกรซึ่งมีอัตราการลาออกจากงานสูงไว้กับองค์กรอีกด้วย
คำสำคัญ — ควำมตั้งใจลำออก, ควำมพึงพอใจในกำรทำงำน, ควำมผูกพันองค์กำร, วิศวกร, บริษัท
ญี่ปุ่น
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การประยุกต์ใช้เทคนิค QFD เพื่อช่วยในการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
ราชาตกุสุมภ์ จันหนู
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
rachatkusumj@gmail.com

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

บทคั ด ย่ อ — การศึ ก ษาวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประยุ ก ต์ ใ ช้เ ทคนิ ค การแปรหน้ า ที่ เ ชิ ง คุณ ภาพ
(Quality Function Deployment: QFD)และกาหนดแนวทางในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
TERMINAL CONNECTOR STUD จากการศึกษาพบว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาการออกแบบมา
จากแนวคิด QFD ได้ผลลั พธ์เ ป็นที่น่าพอใจ ประกอบกับการใช้โปรแกรม CAE เป็นตัวช่วยในการ
ประมวลผลเบื้องต้น ซึ่งสามารถสรุปผลการออกแบบที่สาคัญได้ดังนี้ ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทาการออกแบบ
และพัฒนาสามารถสวมใส่เข้ากับอุปกรณ์ได้โดยง่ายกว่าผลิตภัณฑ์ชนิดเดิม สามารถยึดจับได้สนิทกัน
พอดีกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ โดยการใช้หลักการประกบกันของตัว Body และ Keeper จึงไม่จาเป็นต้อง
อาศัยการยืดหยุ่นของอลูมินัมในการจับยึด ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าหลักการ QFD สามารถนามาประยุกต์ใช้
เป็นแนวทางในการค้นหาและแก้ไขปัญหาในด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี
โดยเฉพาะปัญหาที่มุ่งเน้นด้านความสาคัญของลูกค้าเป็นหลัก
นอกเหนือจากประโยชน์ที่ได้รับจากการออกแบบที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้าแล้ว หลักการ QFD
ยังสามารถแก้ปัญหาด้านเวลาและต้นทุนการผลิตที่เป็นผลมาจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีขนึ้ อีกด้วย
ค ำส ำคั ญ — เทคนิ ค กำรแปรหน้ ำ ที่ เ ชิ ง คุ ณ ภำพ (Quality Function Deployment: QFD),
TERMINAL CONNECTOR STUD, Computer-Aided Engineering (CAE)
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Factors positively influencing online review intention of
fashion clothing buyers in Ramkhamhaeng areas in
Bangkok via facebook
Nawinda Kasemkiatthai
Graduate School
Bangkok University
Bangkok, Thailand
nawinda.kase@bumail.net

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 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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Factors positively affecting purchase intention of
products or services of Facebook users at Lumpini Park
in Bangkok
Saran Jamjongdumrongkit
Graduate School
Bangkok University
Bangkok, Thailand
csaranj@gmail.com

Penjira Kanthawongs
School of Business Administration
Bangkok University
Pathum Thani, Thailand
penjira.k@bu.ac.th

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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Factors positively affecting purchase intention of
HACCP certified products of consumers in Chengdu city
in China
Bai Tianyuhong
Graduate School
Bangkok University
Bangkok, Thailand
bai.tian@bumail.net

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 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

127

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

การลดเวลานาการจัดการใบกากับภาษีในแผนกจัดซื้อ
กรณีศึกษา บริษัท พานาโซนิค เอเนอร์จี (ประเทศไทย) จากัด
กฤตเมธ สิริปิลันธนากร
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
si.krittamate_st@tni.ac.th

รวิช วงศ์สวัสดิ์
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
rawich@tni.ac.th

บทคัดย่อ — เนื่องด้วยแผนกจัดซื้อของบริษัทมีใบกากับภาษีที่ต้องได้รับการตรวจสอบก่อนส่งมอบให้
แผนกบั ญ ชี เ ป็ น จ านวนมากในแต่ ล ะเดื อ น โดยเฉพาะกระบวนการจั บ คู่ ใ บแจ้ ง หนี้ (Invoice
Matching) ซึ่งใช้ระยะในการจัดการใบกากับภาษีนานถึง 5 วันทาการ จึงเป็นที่มาของงานวิจัย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการใบกากับภาษีในแผนกจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพและลด
เวลานาในการส่งมอบใบกากับภาษีให้แผนกบัญ ชี ซึ่งได้ดาเนินการแก้ไขตามหลักการคิวซีสตอรี่ใน 2
ประเด็น คือ การปรับปรุงกระบวนการด้วยหลักการ ECRS และการจัดระเบียบการทางานด้วยหลักการ
5ส ในแผนกจัดซื้อ มีการเก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ การสังเกตและจับเวลาการปฏิบัติจริง จากการ
ปรับปรุงพบว่าสามารถลดเวลานาในการจัดการใบกากับภาษีในแผนกจัดซื้อได้ร้อยละ 92.29 และ
สามารถส่งมอบใบกากับภาษีในรอบเดือนให้แผนกบัญชีได้ทั้งหมด
คำสำคัญ — กำรจับคู่ใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภำษี, ECRS, 5ส, คิวซีสตอรี่
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การลดความสูญเปล่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์
/ เครื่องมือ ด้วย Visual Control
พิชยา ชนะภัย
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
Ch.pichaya_st@tni.ac.th

ปัณณทัต จอมจักร์
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
Pannathadh@tni.ac.th

บทคัดย่อ – เวลาสูญเสียในกระบวนการทางานถือว่าเป็นปัญหาสาหรับงานทุกชนิด เพราะว่าเป็นเวลา
ที่ไม่ก่อให้เกิดผลผลิตหรือผลประโยชน์แก่องค์กร งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดเวลาในการค้นหา
อุปกรณ์ / เครื่องมือ ในกระบวนการเตรียม ของช่างเพื่อนาอุปกรณ์ไปใช้ ปัจจุบันเวลาสูญเสียที่ใช้ไป
ของช่าง Mechanic เฉลี่ย 46 นาที / สัปดาห์ ช่าง Electric เฉลี่ย 42.75 นาที / สัปดาห์ สาเหตุมา
จากการหาอุปกรณ์ / เครื่องไม่เจอ เพราะมีคนนาไปใช้แล้วไม่นามาคืน ไม่ทราบว่าจะสามารถตามหา
ได้จากใคร เนื่องจากไม่ทราบว่าใครเป็นผู้เอาไป รวมถึงมีสิ่งที่ไม่จาเป็นอยู่ในกล่องอุปกรณ์ของช่างและ
มีอุปกรณ์ที่ไม่ตรงกับกล่องประเภทงานมาปะปนอยู่ ดังนั้ นจึงมุ่งลดเวลาที่สูญเสียไปในกระบวนการ
เตรียมอุปกรณ์ของช่าง โดยใช้เทคนิค 5ส. , Check Sheet และ Visual Control โดยขั้นตอนทั้งหมด
อยู่ในวงจร PDCA มาปรั บ ปรุ ง การท างาน หลัง จากการปรั บ ปรุ ง พบว่ า เวลาที่ ใ ช้ค้นหาของช่ า ง
Mechanic ลดลงเฉลี่ย 27 นาที / สัปดาห์ หรือร้อยละ 58.7 และช่าง Electric ลดลงเฉลี่ย 27.25
นาที / สัปดาห์ หรือร้อยละ 63.74
คำสำคัญ – กำรลดเวลำ , Check Sheet , Visual Control
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การจัดการขั้นตอนเพื่อลดเวลาและลดการใช้ทรัพยากรภายใน
สานักงาน
ปัณณทัต จอมจักร์
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
pannathadh@tni.ac.th

ประภัสสร ตั้งไพฑูรย์สกุล
สาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
ta.prapatsorn_st@tni.ac.th

บทคัดย่อ – การศึกษาเรื่อง การจัดการขั้นตอนเพื่อลดเวลาและลดการใช้ทรัพยากรภายในสานักงานนี้
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของการเดินเอกสาร กรณีศึกษา ส่วนแผนการขนส่งสินค้าทาง
อากาศ เขตปลอดอากร บริษัท การท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการ
เพิ่มประสิทธิภาพการทางาน โดยนาหลักการการกาจัดขั้นตอนงานที่ไม่จาเป็น การรวมขั้นตอนให้เหลือ
น้อยลง และการปรับปรุงวิธีการทางานให้ง่ายขึ้นมาเป็นแนวคิดในการศึกษาเพื่อลดความสูญเปล่าและ
ลดงานที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ลง โดยการเก็บรวบรวมเวลาการทางานในแต่ละขั้นตอนของการทางาน
ก่อนและหลังการปรับปรุงวิธีการใหม่ รวมไปถึงช่วยลดการใช้ทรัพยากรจาพวกกระดาษเอกสาร และ
ลดการสิ้ นเปลืองทรั พยากร โดยใช้ห ลักการ PDCA , แผนภาพกระบวนการไหล (Flow Process
Chart) , ทฤษฎี ก้ า งปลาหรื อ ผั ง แสดงเหตุ แ ละผล (Cause and Effect Diagram) , Why-Why
Analysis นาหลักการต่างๆมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาผู้วิจัยจึงทาการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อ
นามาแก้ไขปัญหา จากการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยเล็งเห็นจุดที่เป็นปัญหา และผู้วิจัยได้ทาการ
แก้ไขปัญหาโดยการนา Shared ไดร์ฟเข้ามาใช้ทางานภายในส่วนงาน เพื่อทาให้สามารถลดระยะเวลา
ในการเดินเอกสาร และลดปริมาณการใช้ทรัพยากรกระดาษภายในสานักงาน
คำสำคัญ – ประสิทธิภำพ,ควำมสูญเปล่ำ,ทรัพยำกร
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การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามการขนส่งสินค้าจาก Suppliers
เพื่อลดคาร้องเรียนของลูกค้า
กรณีศึกษา บริษัทเอเชียทรานส์ แอ็คเซส
กฤษณกร เทศทอง
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
te.krissanakorn_st@tni.ac.th

ปณภา ดวงดาว
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
panapa.d@tni.ac.th

บทคัดย่อ — การวิจยั ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดคาร้องเรียนจากลูกค้า โดยเพิ่มการติดตามการขนส่ง
สินค้าจากซัพพลายเออร์ไปยังลูกค้าที่ Vietnam ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ขัน้ ตอนการตรวจสอบคาสั่ง
ซื้อเพื่อติดตามสินค้าจากซัพพลายเออร์ ไม่มีการแจ้งเตือนใดๆ จากระบบ ส่งผลให้ลูกค้าไม่ได้รับสินค้า
ตามเวลาที่กาหนด ทางบริษัทต้องส่งของให้ลูกค้าเลือกทางอากาศเป็นการเร่งด่วนแทนการขนส่งทาง
เรือ จากความผิดพลาดดังกล่าวทาให้บริษัท เอเซีย ทรานส์ แอ็คเซส ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การขนส่งเร่งด่วนทางอากาศสาหรับการสั่งซื้อสินค้านั้นๆ
จึงนาหลักการจากการศึกษาเข้ามา
ประยุกต์ใช้ได้แก่ หลักการการควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) และความรู้เรื่องสูตร Excel
เข้ามาช่วยในการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า เมื่อนาหลักการ การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual
Control) เข้ามาประยุกต์ใช้โดยการใช้สูตร Excel ที่ออกแบบมาเพื่อให้เกิดการแจ้งเตือนคาสั่งซื้อ
สินค้าที่จะครบกาหนดวันส่งสินค้า จากการประเมินมาตรการแก้ไข ผลที่ได้รบั คือขั้นตอนการตรวจสอบ
และติดตามสินค้าจากซัพพลายเออร์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถลดคาร้องเรียนจากลูกค้าเป็น 0
ในเดือน มกราคม
คำสำคัญ : กำรควบคุมด้วยกำรมองเห็น, เอกสำรเรียกเก็บเงิน, ธุรกิจซื้อมำขำยไป, ผู้ผลิตสินค้ำและ
วัตถุดิบ
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การลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บจากการทางานด้วยหลักการ
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 — จากการสารวจสภาพปัญหาในสายการผลิต พบว่า พนักงานปฏิบัติงาน มีการหยุดการ
ทางานเนื่องจากอาการปวดเมื่อยจากการทางาน ส่งผลให้แผนการผลิตชิ้นงาน Piece Balance ต้อง
เลื่อนออกไปและกระทบกับกาลังการผลิตโดยรวม ดังนั้น จึงมีการศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคเพื่อลดความ
เสี่ ย งต่ออาการเมื่อยล้า และการเคลื่ อนไหวที่สูญเปล่า ของพนักงานปฏิบัติการ ด้ว ยการออกแบบ
อุปกรณ์ชุบน้ามันกันสนิมตามหลักการยศาสตร์โดยใช้วิธี REBA (Rapid Entire Body Assessment)
ร่วมกับหลักการ Karakuri Kaizen สาหรับการวิเคราะห์ REBA จะใช้โปรแกรม Kinovea เข้าช่วย
และการเขียนแบบจะใช้โปรแกรม Solidwork ในการเขียนแบบ ผลจากการดาเนินงานพบว่า ในการ
วิเคราะห์ REBA ของท่าทางการยกกล่องเทชิ้นงานลงถังชุบน้ามันกันสนิม ท่าทางการชุบน้ามันกันสนิม
และท่าทางการยกถังชุบน้ามันกันสนิมเทใส่ถุง มีคะแนนเป็น 13, 10 และ 13 หลังปรับปรุงเหลือ 0, 6
และ 1 คะแนนตามลาดับ และระยะทางหลังปรับปรุงลดลง 32 % และผลของการทาแบบประเมิน
ความเสี่ยงต่ออาการเจ็บปวดได้คะแนนจาก 2 คะแนน หลังปรับปรุงเหลือ 1 คะแนน ส่งผลให้แผนการ
ผลิ ต Piece Balance ไหลได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อี ก ทั้ ง สามารถลดค่ า ใช้ จ่ า ยการรั ก ษาของพนั ก งาน
ปฏิบัติการในแต่ละเดือนที่เกิดอาการเจ็บปวดได้อีกทางหนึ่ง
คำสำคัญ — หลักกำรยศำสตร์, REBA, Kinovea, ควำมเสี่ยงกำรทำงำน, 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 — การศึกษานี้เป็นการประยุกต์ใช้แนวคิดการขนส่งแบบมิลค์รันในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้รถขนส่ง กรณีศึกษา ธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อลดจานวนเที่ยวการ
เดินรถในการรับสินค้า 2) เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่ง วิธีดาเนินงานประกอบไปด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา นาไปสู่การแก้ไขปัญหา โดยจัดเส้นทางการเดินรถรับสินค้าจากซัพ
พลายเออร์ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันจัดเป็นเส้นทางการเดินรถเดียวกันตามแนวคิดการขนส่งแบบ
มิลค์รัน และออกแบบตารางการจองรถรับสินค้า หลังจากนั้นทาการเปรียบเทียบผลการดาเนินงาน
ก่อนและหลังการปรับปรุง ผลการศึกษาพบว่าจานวนเที่ยวการขนส่งแบบดั้งเดิมมีจานวน 61 เที่ยวต่อ
เดือน ต้นทุนค่าขนส่งรวม 87,100 บาทต่อเดือน แต่หลังจากได้มีการนาแนวคิดการขนส่งแบบมิลค์รัน
มาประยุกต์ใช้ในการจัดตารางการเดินรถรับสินค้าประจาวัน ทาให้สามารถลดจานวนเที่ยวการขนส่ง
ลงเหลือจานวน 54 เที่ยวต่อเดือน ทาให้ต้นทุนค่าขนส่งลดลงเหลือ 78,100 บาทต่อเดือน ส่งผลให้
สามารถลดต้นทุนค่าขนส่ง และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้รถขนส่งได้ดียิ่งขึ้น
คำสำคัญ — แนวคิดกำรขนส่งแบบมิลค์รัน, ต้นทุนค่ำขนส่ง, จำนวนเที่ยวกำรขนส่ง
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การปรับปรุงกระบวนการทางานเพื่อลดระยะเวลาการรับ-ส่งเอกสาร
กรณีศึกษา บริษัทจาหน่ายอุปกรณ์ป้ายโฆษณาทุกประเภทแบบครบ
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 — งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ลดเวลาในการรอเอกสารของสาขาต่างจังหวัดโดยการ
จัดทาระบบการส่งเอกสารออนไลน์แบบเรียลไทม์เพื่อแสดงสถานะของสินค้า 2) เพื่อลดขั้นตอนในการ
ทางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากปัญหาด้านการรับ -ส่งเอกสารล่าช้าของสาขาต่างจังหวัด ใน
การทาเอกสารส่งคืนสินค้า ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือ 7 QC Tools เพื่อศึกษาขั้นตอนการจัดส่งสินค้าพบว่า
มีฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คือพนักงานฝ่ายบัญชี พนักงานฝ่ายจัดซื้อ พนักงานฝ่ายคลังสินค้า พนักงานขับรถส่ง
สิ นค้า ฝ่า ยการเงิ น จากนั้นได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดการเอกสาร ให้ อยู่ใน
รูปแบบออนไลน์ในการสร้างฟอร์มข้อมูลรายละเอียดที่ต้องการทราบใน Google Form ซึ่งจะทาให้แต่
ละสาขาสามารถกรอกข้อมูลได้ ทุกแผนกที่เกี่ยวข้องยังสามารถเข้าไปดูข้อมูลใน Google Sheet ได้
แบบทันที หลังจากที่ได้การดาเนินงานปรับปรุงกระบวนการทางานและนาการส่งเอกสารแบบออนไลน์
มาใช้งาน สามารถลดระยะเวลาในรอเอกสารจากเดิมเวลารวมเฉลี่ย 2,016 นาที/ครั้ง ลดลงเหลือ 3.4
นาที/ครั้ง คิดเป็น 99.83% ลดขั้นตอนในการส่งเอกสารกลับ สามารถดาเนินการตามขั้นตอนของการ
ทางานและจัดส่งสินค้าใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คำสำคัญ — กำรลดเวลำตรวจสอบสถำนะสินค้ำ, เอกสำรออนไลน์, Google Form, Google Shee
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การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการจัดสมดุลสายการผลิต
กรณีศึกษา บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่ง
โชติกาญจน์ เรืองขา
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 โดยจัดทา
Yamazumi chart โดยค้นหาแนวทางในการปรับปรุง การลดความสูญเปล่าในขั้นตอนและการไคเซ็น
ขั้นตอน แก้ไขจุดที่เป็นคอขวด ผลการศึกษาพบว่าสามารถลดความสูญเปล่าจากการเคลื่อนไหว ลด
ขั้นตอนการทางานที่ซ้าซ้อน หรือรวมขั้นตอนการทางานเข้าด้วยกัน เพื่อลดรอบเวลาการผลิตลงและ
แก้ไขจุด ที่ เ ป็นคอขวด โดยการจัด สมดุล สายการผลิต ท าให้ ส ามารถลดเวลาจุด ที่เ ป็นคอขวดของ
กระบวนการจากเดิม 33 วินาที ลดลงเหลือ 28.7 วินาที ซึ่ง Takt Time ของสายการผลิตนี้เท่ากับ 29
วิ น าที และประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น จากเดิ ม ผลิ ต ได้ 80.30 เปอร์ เ ซนต์ เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 97.09
เปอร์เซ็นต์ และสามารถทาให้ยอดการผลิตต่อเดือนผลิตเพิ่มขึ้น 4,819 ชิ้นต่อเดือน จากเดิมก่อนการ
ปรับปรุงเท่ากับ 20,481 ชิ้นต่อเดือน หลังการปรับปรุงเท่ากับ 25,300 ชิ้นต่อเดือน
คำสำคัญ — กำรจัดสมดุลสำยกำรผลิต, Yamazumi chart, ECRS
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การปรับปรุงวิธีการทางานเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์ 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 — งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของกระบวนการตรวจ
โลหะเพื่อเพิ่ม%OTP (On Time Planning) จากข้อมูลผลการตรวจโลหะประจาวันย้อนหลังพบว่า
%OTP ไม่ เ ป็นไปตามเป้า หมายที่ ตั้ง ไว้ที่ 95% ส่ง ผลกระทบต่อความสามารถในการแปรรูป ของ
สายการผลิต สาเหตุเกิดจากพนักงานหยุดพักปฏิบัติหน้าที่ระหว่างช่วงเวลาการทางานพร้อมกันเพื่อ
เข้าห้องน้าทาให้เครื่องจักรนั้นหยุดชะงักส่งผลต่อผลผลิตการตรวจโลหะไม่ได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
ผู้วิจัยจึงได้จัดทาแผนภาพงานมาตรฐานเพื่อ ลาดับขั้นตอนในการทางานและจัดทาแผนภูมิ Man Man Chart เพื่อวิเคราะห์เวลาในการปฏิบัติงานพบว่าพนักงานหยุดพักเกินเวลาเฉลี่ย 6 นาที/ชั่วโมง
หรือคิดเป็นเวลาสูญเปล่า 10% ของเวลาทางานทั้งวัน ดาเนินการแก้ไขปัญหาโดยการสลับตาแหน่ง
หมุนเวียนการทางาน โดยเปลี่ยนจากการให้ พนักงานทุกคนพักพร้อมกันทุกชั่วโมงหลังการคาลิเบรท
เครื่องจักร มาพักในช่วงเวลาว่างระหว่างการทางานโดยพักสลับกันแทน จึงสามารถทางานได้ต่อเนื่อง
ส่งผลให้ผลผลิตการตรวจโลหะเพิ่มขึ้น โดยก่อนการปรับปรุงค่าเฉลี่ย %OTP เท่ากับ 87.31% หลัง
ปรับปรุง เท่ากับ 97.60% โดยค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นคิดเป็น 11.79% ทาให้ค่าเฉลี่ย %OTP เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด
คำสำคัญ — ปรับปรุงวิธีกำรทำงำน, เพิ่มเปอร์เซ็นต์ On time planning, ตรวจโลหะ
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การลดเวลาเปลี่ยนแบบของเครื่อง 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 รัตโนทยานนท์
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
kosawat@tni.ac.th

บทคัดย่อ — งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลดเวลาของการเปลี่ยนแบบ ของเครื่อง Pad Printing B100 โดยศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมีกระบวนการต่างๆ เป็นสิ่งสาคัญคือการหยดสารเคมี
ผสมสีที่ส่งผลให้ผลลัพธ์ออกมาสมบูรณ์และมีความผิดพลาดน้อยที่สุดเพื่อลดกระบวนการที่เกิดเป็นคอ
ขวดในสายการผลิต จากขั้นตอนของการผสมสารเคมี งในการพิม พ์งานชิ้นแรก ซึ่ง ท าให้ การเก็บ
รวบรวมผลข้อมูลแล้วพบว่าใช้ระยะเวลาในการทางานนานถึง 60.07 นาที ซึ่งนานเกินความจาเป็น
เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการทางานอยู่ที่ 90% และเป้าหมายของการปรับปรุง10% ส่งผลกระทบ
ต่อแผนก Decoration หน่วยเลเซอร์เวลดิ้ง ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุโดยเครื่องมือในการ
วิเคราะห์จากการจาแนกจัดลาดับความสาคัญด้วยพาเรโต้และวิเคราะห์ด้วยแผนภูมิก้างปลา ส่งผลให้
พบปัญหาแก้ไขใน 2 ประเด็น คือ 1. อุปกรณ์มาตรฐานต่า 2. ขาฟอร์มใบออกแบบด้วยหลักการ จึงทา
ให้มีมาตรฐานแก้ไขปรับปรุงโดยการจัดทาแผนงานมาตฐานเพื่อลาดับขั้นตอนการทางาน และจัดทา
กระบวนการไหล (Flow Process Chart) เพื่อวิเคราะห์เวลาการทางาน ทาให้พบว่าในขั้นตอนการ
เปลี่ ย นแบบนั้นใช้เวลานานคิด เป็น 18% ของกระบวนการ โดยใช้พลาสติกฝังสเกวและจัดทาใบ
ออกแบบในการทางาน ในการทางานพบว่าลดเวลาการทางานของเครื่อง Pad Printing B-100 ให้ไว
ขึ้นเหลือเวลา 38.53 นาที โดยในก่อนปรับปรุงมีเป้าหมายเท่ากับ 10% หลังปรับปรุงเท่ากับ 7% ทา
ให้ค่าเฉลี่ยนเพิ่มขึ้น 38.8% และกระบวนการขั้นตอนนี้มีกรอบแนวคิดภายใต้หลักการของ QC Story
ในการดาเนินงาน
คำสำคัญ - ลดเวลำเปลี่ยนแบบ / เครื่อง Pad Printing B-100 / QC Story / กระบวนกำรไหล /
แผนภูมิก้ำงปลำ
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การปรับปรุงเลเอาท์พัสดุอุปกรณ์เพื่อลดระยะเวลาในการเบิกพัสดุ
กรณีศึกษา บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
จักรกฤษณ์ อาจหาญ
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
ar.jakrit_st@tni.ac.th

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

บทคัดย่อ — งานวิจัยนี้เป็นการศึกษา และพัฒนากระบวนการเบิกพัสดุอุปกรณ์ เพื่อลดระยะเวลาใน
การค้นหา และการเบิกจ่าย โดยใช้ทฤษฎี ABC Analysis และหลักการ Kaizen โดยเริ่มศึกษาจาก
สภาพผังปัจจุบัน และจัดทาการวิเคราะห์โดยใช้แผนผังสาหรับขั้นตอนการทางาน (Flow Chart) และ
ข้อมูลจานวนการเบิกพัสดุ จึงได้ข้อสรุปในการปรับแผนผังพื้นที่จัดเก็บพัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตาม
ทฤษฎี ABC Analysis โดยแบ่งอุปกรณ์ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภท A มีจานวนการเบิกมาก
ที่สุด, ประเภท B มีอัตราการเบิกรองลงมาจาก A, ประเภท C มีอัตราการเบิกน้อยที่สุด โดยให้อุปกรณ์
A อยู่ใกล้ทางออกมากที่สุด เพื่อสะดวกในการเบิก และขนย้าย พร้อมทั้งจัดทาป้ายชื่อ และหมายเลข
ของพัสดุอุปกรณ์ เพื่อลดระยะเวลาในการค้นหา และง่ายต่อการตรวจสอบ จากการปรับผังครั้ ง นี้
สามารถลดระยะเวลาในการเบิกลงเหลือ 149.56 วินาทีจากเดิม 217.26 วินาที และลดระยะทางลง
เหลือ 44 เมตรจากเดิม 50 เมตร
คำสำคัญ — Layout, ABC Analysis
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การประยุกต์ใช้เทคนิคการบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม
เพื่อลดอัตราการหยุดของเครื่องจักรในงาน Service ห้องเย็น
สาหรับลูกค้า
สุชีรา นวลทอง
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
sucheera@tni.ac.th

พชรพงศ์ พงศ์พนรัตน์
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
po.pacharapong_@tni.ac.th

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

บทคัดย่อ — งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิคการบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมี
ส่วนร่วมเพื่อลดอัตราการหยุดของเครื่องจักรในงาน Service ห้องเย็นสาหรับลูกค้า มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ลดอัตราการหยุดของเครื่องจักรในห้องเย็นสาหรับลูกค้าและจัดทาแผนบารุงรั กษาเชิงป้องกัน จากข้อ
ร้องเรียนของลูกค้าทั้งหมดพบว่าปัญหาเครื่องจักรหยุดมีจานวนที่พบมากที่สุดและผลของเครื่องจักร
หยุดก่อนเข้า Service ตามรอบระยะเวลาสร้างความเสียหายให้กับสินค้าและทาให้ลูกค้าเกิดความไม่
พอใจ จึงดาเนินงานโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคด้า น TPM ซึ่งมุ่งเน้นไปที่เสากิจกรรมการปรั บ ปรุ ง
เฉพาะเรื่อง เสากิจกรรมการบารุงรักษาด้วยตนเอง และเสากิจกรรมการบารุงรักษาตามแผน โดย
ดาเนินการศึกษาเลือกห้องเย็นจากกลุ่มลูกค้า Service Contract 1 ราย ทาการเก็บข้อมูลการแจ้ง
ซ่อมย้อนหลัง จากนั้นนาเครื่องมือ Why-Why Analysis มาวิเคราะห์สาเหตุปัญหาที่ส่งผลต่อการหยุด
ของเครื่องจักร แล้วดาเนินการแก้ไขตามแผนบารุงรักษาเชิงป้องกันที่จัดทาได้แก่ การจัดทา Visual
Control ที่เครื่องจักรในห้องเย็น การจัดทามาตรฐานการบารุงรักษาด้วยตนเองให้กับลูกค้า และการ
วางแผนการเปลี่ยนอุปกรณ์ตามรอบ และกาหนดให้เป็นแผนมาตรฐานการบารุงรักษาเชิงป้องกันที่
นามาใช้ในงาน Service Contract ห้องเย็นสาหรับลูกค้า การประเมินผลโดยเปรียบเทียบผลการหยุด
ของเครื่องจักรก่อน และหลังการปรับปรุง ผลที่ได้จากการศึกษาปรากฏว่าจากการประยุกต์ใช้เทคนิค
TPM เข้ามาในงาน Service สามารถลดอัตราการหยุดของเครื่องจักรก่อนการเข้าบารุงรักษาตามรอบ
จากเดิมการแจ้งปัญหาการหยุดของเครื่องจักร 5 ครั้งต่อเดือน ลดลงเหลือ 1 - 2 ครั้งต่อเดือน และได้
จัดทาแผนเป็นมาตรฐานการบารุงรักษาเชิงป้องกันสาหรับการหยุดของเครื่องจักร
คำส ำคัญ — กำรบ ำรุ งรั กษำทวี ผลที่ ทุ กคนมี ส่ว นร่วม, กำรบ ำรุ งรักษำเชิงป้องกัน, กำรหยุด ของ
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 — งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกรับสื่อโฆษณาจากเครือข่ายสังคม
ออนไลน์โดยใช้บุคคลที่ มี ชื่อเสี ย งของกลุ่มตัวอย่า งที่ มี อายุ 15-35 ปี ผู้วิ จัย ได้จัด ท าสื่อโฆษณาใน
รูปแบบวีดิโอ โดยเลือกใช้นักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น ที่มีผลงานเป็น
ที่รู้จักและได้รับความนิยมในสื่อสังคมออนไลน์มาเป็นพรีเซ็นเตอร์สาหรับการทาสื่อโฆษณา ดังนี้ 1)
นักศึกษาศิลปินไอดอลเกิร์ลกรุ๊ป 2) นักศึกษาแต่งคอสเพลย์การ์ตูนญี่ปุ่น 3) นักศึกษานางแบบวัยรุ่น
เพื่ อ น าไปเผยแพร่ ผ่ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน์ เ ฟสบุ๊ ค ในหน้ า แฟนเพจของคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และทาการโปรโมทสื่อโฆษณาในจานวนเงินและกลุ่มเป้าหมายที่เหมือนกัน ผล
การศึกษาพบว่าสื่อโฆษณาประเภทวีดิโอที่มีนักศึกษาแต่งคอสเพลย์การ์ตูนญี่ปุ่นเป็นพรีเซ็นเตอร์ มี
ผู้รั บ ชมจานวน 88,285 คน และมี การแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และการแชร์ รวม 1,454 มี
จานวนสูงสุดจากการเปรียบเทียบสื่อโฆษณาจากทั้ง 3 คลิป ผลการวิจัยเชิงคุณภาพของสื่อโฆษณา
จากเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง พบว่าการสื่อสารโดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงส่งผลดี
ต่อทัศนคติที่มีต่อโฆษณาและตราผลิตภัณฑ์ เนื่องจากทาให้เกิดการชื่นชอบจดจาโฆษณา และตรา
ผลิตภัณฑ์ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดความสนใจ และส่งผลทาให้เกิดการตัดสินใจซื้อในที่สุด
ผลการวิ จัย จากการศึกษานี้ส ามารถนามาใช้เ ป็นแนวทางและปรับใช้ใ นการวางแผนกลยุท ธ์ ทาง
การตลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้สื่อโฆษณาเพื่อสร้างการรับรู้ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
คำสำคัญ — สื่อดิจิทัล, กำรสื่อสำรกำรตลำด, สื่อสังคมออนไลน์
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รูปแบบของเนื้อหาบนเฟซบุ๊กที่สง่ ผลต่อพฤติกรรม
การกดถูกใจของวัยรุ่นไทย
ธนวรรต อุ่นพัฒนาศิลป์
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
toey_wat@hotmail.com

วุฒิ สุขเจริญ
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
wut@tni.ac.th

บทคัดย่อ — งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการกดถูกใจบนเฟซบุ๊กและค้นหา
รูปแบบเนื้อหาที่ทาให้ผู้บริโภคกดถูกใจมากที่สุด ศึกษาในประชากรที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี สถิติที่ใช้
ในการวิจัย คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
เชิง อนุม าน ได้แ ก่การวิ เ คราะห์ ถดถอยเชิงพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิ จัย
พบว่า ปัจจัยด้านมีประโยชน์ของเนื้อหา ปัจจัยด้านตามกระแสของเนื้อหา ปัจจัยด้านไลฟ์สไตล์ ปัจจัย
ด้า นส่ง เสริม การขาย และของเนื้อหามี อิท ธิ ผลต่อการกดถูกใจบนเฟซบุ๊กของวัย รุ่ นไทยมากที่สุด
ตามลาดับ แต่ปัจจัยด้านสะเทือนอารมณ์ และปัจจัยด้านให้ความบันเทิงของเนื้อหา ไม่มีอิทธิพลต่อ
การกดถูกใจบนเฟซบุ๊ก
คำสำคัญ: เนื้อหำ, เฟซบุ๊ก, ถูกใจ

141

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

การใช้ Microsoft Excel เพื่อลดความสูญเปล่าจากกระบวนการ
บันทึกเอกสารและทาประกัน ของส่วนงานการเดินทางไป
ต่างประเทศ
สุชีรา นวลทอง
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
sucheera@tni.ac.th

ชวัลวิทย์ อุทิศวัฒนะ
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
ut.chawanvit_st@tni.ac.th

ภูวดล ไวยเนตร
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
phuwadon@tni.ac.th

บทคัดย่อ — งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง การใช้ Microsoft Excel เพื่อลดความสูญเปล่าของ
กระบวนการบันทึกเอกสารและทา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนการทางานที่ก่อให้เกิดความ
สูญเปล่าศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานโดยประยุกต์ใช้ Microsoft Excel และปรับปรุง
กระบวนการทางานเพื่อลดระยะเวลาในการดาเนินการ โดยนาเครื่องมือการวิ เคราะห์อาการขัดข้อง
และผลกระทบ (FMEA) มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ศึ ก ษากระบวนการท างานของส่ ว นงานการเดิ น ทางไป
ต่ า งประเทศ และบริ ษั ท ต้อ งรั บ ผิ ด ชอบมากที่ สุ ด ต่อ ค่ า ใช้จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้น เช่ น ค่ า ตั๋ ว เครื่ อ งบิน ค่ า
รักษาพยาบาล ค่าประกันอุบัติเหตุ หรือค่าปรับ และจัดทา Flow Process Chart เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินการเพื่อหาความสูญเปล่าจากกระบวนการบันทึกข้อมูลและ
จัดทาประกันการเดินทาง โดยนาโปรแกรม Microsoft excel มาประยุกต์ใช้เพื่อลดขั้นตอนการค้นหา
ข้อมูล ทาให้การทางานมีขั้นตอนที่ลดลง นาข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบ ก่อนปรั บปรุง – หลังปรับปรุง
ผลจากการวิจัยทาให้เ ห็นถึงประสิ ทธิ ภาพการทางานเพิ่ม มากขึ้นโดยการนาโปรแกรม Microsoft
Excel เข้ามาประยุกต์ใช้ ส่งผลให้ขั้นตอนการดาเนินงานตั้งแต่บันทึกข้อมูลจนเสร็จสิ้นกระบวนการทา
ประกันเดินทาง ขั้นตอนการดาเนินงานลดลงจากเดิม 18 ขั้นตอน เหลือ 9 ขั้นตอน และระยะเวลาใน
การดาเนินงานลดลงจาก 23 นาที เหลือ 4 นาที 10 วินาที คิดเป็น 82%
คำสำคัญ ควำมสูญเปล่ำ, ลีน, Excel, FMEA
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การศึกษาพฤติกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดดิจิทัลกับ
การตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นประเภทบุฟเฟ่ต์ของผู้บริโภค
เจนเนอเรชั่น Y และ เจนเนอเรชั่น Z
ปภาวี โอนฉะเอก
คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญีป่ ุ่น
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
art_ppw@hotmail.com

บุญญาดา นาสมบูรณ์
คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญีป่ ุ่น
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
boonyada@tni.ac.th

บทคัด ย่อ — การวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์เ พื่อศึกษา 1) พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น
ประเภทบุฟเฟ่ต์ 2) ความสั ม พันธ์ ข องการตลาดดิจิทั ลกับ การตัดสิ นใจใช้บริการร้ า นอาหารญี่ปุ่น
ประเภทบุฟ เฟ่ ต์ กลุ่ ม ตั ว อย่า งเป็น ผู้ บ ริ โ ภคGen Y และ Gen Z ที่ เ คยใช้ บ ริ การร้ า นอาหารญี่ปุ่น
ประเภทบุฟเฟ่ต์ 409 คน เก็บเครื่องมือด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ผลการศึกษาพฤติกรรม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการ เวลา 15:01 - 18:00 น. ใช้บริการเฉลี่ยเดือน
ละ 1 - 2 ครั้ ง จ านวนผู้ มี ส่ ว นร่ ว มโดยเฉลี่ย 4 - 5 คน ผู้ มี ส่ ว นร่ ว มตั ด สิน ใจคื อ เพื่อ น เพศชายมี
ค่าใช้จ่ายต่อครั้งต่ากว่า 400 บาท เพศหญิงมีค่าใช้จ่ายต่อครั้ง 401 - 600 บาท Gen Y นิยมใช้บริการ
วันเสาร์-อาทิตย์ Gen Z ใช้บริการวันจันทร์ -ศุกร์ ผลการทดสอบสมมติฐาน การตลาดดิจิทัล ด้าน
จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ด้ า นเว็ บ ไซต์ ด้ า นการตลาดแบบใช้ ผู้ มี อิ ท ธิ พ ล และด้ า นสื่ อ สั ง คม มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นประเภทบุฟเฟ่ต์ของผู้บริโภค Gen Y และ
Gen Z
คำสำคัญ: พฤติกรรม, กำรตลำดดิจิทัล, กำรตัดสินใจ
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ผลกระทบส่วนประสมทางการตลาด 7C และ 4F ต่อการตัดสินใจ
เลือกเช่าที่พักอาศัยในเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก
สุพิชฌา อ่อนศรี
คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญีป่ ุ่น
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
On.supicha_st@tni.ac.th

บุญญาดา นาสมบูรณ์
คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญีป่ ุ่น
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
Boonyada@tni.ac.th

บทคัดย่อ — การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)ส่วนประสมทางการตลาด 7C มีผลต่อการ
ตัดสินใจเช่าที่พักอาศัยของผู้ที่อยู่อาศัยในเขต EEC และ 2) ส่วนประสมทางการตลาด 4F มีผลต่อการ
ตัดสินใจเช่าที่พักอาศัยในเขต EEC กลุ่มตัวอย่าง 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ วิเคราะห์
ข้ อ มู ล ด้ ว ยความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และการถดถอยเชิ ง เส้ น แบบพหุ
ผลการวิจัยพบว่า 1) ส่วนประสมทางการตลาด7C ในด้านความสะดวก (C3), ด้านการดูแลเอาใจใส่
(C5), ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ (C1), ด้านความสบาย (C7) และด้านการตอบสนองความต้องการ
(C6) สามารถพยากรณ์การตัดสินใจเลือกเช่าที่พักอาศัยในเขต EEC ได้ร้อยละ 48.4 อย่างมีนัยสาคัญที่
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 อย่างมีนัยสาคัญที่
ระดับ 0.05 สมการพยากรณ์ Y1 = 1.288 + 0.389 (F1) + 0.284 (F3)
คำสำคัญ — ส่วนประสมทำงกำรตลำด7C, ส่วนประสมทำงกำรตลำด4F , เขตพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภำคตะวันออก
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อิทธิพลของผู้มีชื่อเสียงและช่องทางการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น
ณัฐธมณท์ ณัฐวงศ์รัตนกร
คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญีป่ ุ่น
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
na.natthamon_st@tni.ac.th

สรรเสริญ สัตถาวร
คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญีป่ ุ่น
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
sansoen@tni.ac.th

บทคัดย่อ — การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง 1) อิทธิพลของคุณลักษณะของแหล่งข้อมูลที่มี
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการประเภทร้านอาหารญี่ปุ่น และ 2) อิทธิพลของช่องทางการสื่อสาร
- การตลาดออนไลน์ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการประเภทร้านอาหารญี่ปุ่น กลุ่มตัวอย่างเป็น
บุคคลทั่วไปที่ติดตามข่าวสารออนไลน์ ผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์ที่เคยใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น
จานวน 446 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้สถิติแบบแจกแจง
ความถี่ ร้ อยละ ค่า เฉลี่ ย ค่า เบี่ย งเบนมาตรฐาน ค่า สัม ประสิทธิ์ สหสัม พันธ์ เพียร์สัน วิเ คราะห์การ
ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะบุคคลที่มีชื่อเสียงด้านความไว้วางใจ ด้านความ
เหมือนกับกลุ่มเป้าหมาย และช่องทางการสื่อสาร - การตลาดออนไลน์ด้า นความหลากหลายของ
ช่องทางการตลาดออนไลน์ และความถี่ในการโฆษณาผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์ มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของร้านอาหารญี่ปุ่นโดยรวมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ผลการวิจัย นี้
สามารถนาไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางให้แก่ธุรกิจ หรือองค์กรต่างๆ ที่ต้องการใช้พรีเซนเตอร์เป็นหนึ่ง
ในกลยุทธ์การตลาดในการประชาสัม พันธ์ได้ โดยสอดคล้องกับ ทฤษฏีการโฆษณาโดยใช้บุค คลที่ มี
ชื่อเสียงและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค
คำสำคัญ — อิทธิพล, ผู้มีชื่อเสียง, ช่องทำงกำรตลำดออนไลน์, กำรตัดสินใจซื้อ, ร้ำนอำหำรญี่ปุ่น
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การสารวจทักษะเพื่อการทางานด้านการจัดการอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีการผลิต สาหรับหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการผลิต ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
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 — การวิจัยเรื่องสารวจทักษะเพื่อการทางานด้านการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการ
ผลิต สาหรับหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต ของสถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น มี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาทักษะในการทางานและทักษะอาชีพ ที่ผู้สถานประกอบการต้องการรับ
นักศึกษาเข้าทางาน 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีต่อนักศึกษาเข้าทางาน
3) เพื่อปรับปรุงคุณภาพและทักษะของนักศึกษาให้สอดคล้องกับ คุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงานที่ดีเข้า
ทางานในสถานประกอบการตามที่นายจ้าง/ผู้ประกอบการต้องการ โดยมีตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ
การทางาน ระดับผลการเรียนเฉลี่ย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) อาจารย์
ผู้สอนหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมและพี่เลี้ยงพี่ดูแลสถานประกอบการ จานวน 19 คน 2) นัก
ศึกษาสหกิจศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรมปีการศึกษา 2561 จานวน 42 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิ จัย คือ แบบสอบถามการส ารวจทั กษะการท างานด้านต่างๆ มี ค่า ความเชื่อมั่น 0.95 โดยใช้
โปรแกรม SPSS for window มาช่วยในวิเคราะห์และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มีอายุการทางาน 7 ปีขึ้นไป และนักศึกษาสหกิจศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.50-3.00 ซึ่งโดยรวม
ความต้องการทักษะด้านการทางานอยู่ที่มาก แยกเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีความต้องการมากที่สุด
จนถึงน้อยที่สุดได้แก่ อันดับแรกทักษะด้านการคิด อันดับรองทักษะด้านการสื่อสาร อันดับสามทักษะ
การแก้ปัญหา และอันดับสุดท้ายทักษะด้านอาชีพ
คำสำคัญ: ทักษะเพื่อกำรทำงำน , คุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงำนที่ดีเข้ำทำงำน , โปรแกรม SPSS for
window
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การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเมืองทองธานีที่มีต่อการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
ชาลิสา พุกกะรัตน์
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
chalisa@tni.ac.th

บทคัดย่อ — การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนในเขตเมืองทอง
ธานี 2) ศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนในเขตเมืองทองธานีที่มีต่อ การวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ เป็นประชาชนในเขตเมืองทองธานี จานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย 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 ส่วนด้านกาหนดเป้าหมายที่ต้องการ ด้านจัดสรรภาระหนี้ให้น้อย
ด้านจัดหาเวลาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางการเงิน และด้านลงทุนให้เหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง
คำสำคัญ: กำรวำงแผนกำรเงินส่วนบุคคล, ควำมคิดเห็นของประชำชนในเขตเมืองทองธำนี
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ทัศนคติที่มีต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาจิตวิทยามนุษย์และ
องค์การ ของนักศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น
นฤตย์ราภา ทรัพย์ไพบูลย์
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
naritrumpa@tni.ac.th

บทคัดย่อ — การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาจิตวิทยา
มนุษย์และองค์การของนักศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม
จริ ย ธรรม ด้า นความรู้ ด้า นทั กษะทางปัญ ญา ด้า นทั กษะความสั ม พั นธ์ ระหว่า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติที่มีต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาจิตวิทยามนุษย์และองค์การของนักศึกษา
การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น โดยรวม และในแต่ละด้าน จาแนกตาม เพศ และผลการเรียน
เฉลี่ย กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น จานวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้
คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว การทดสอบสมมติฐาน
พบว่า เพศต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาจิตวิทยามนุษย์และองค์การไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ นักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยต่างกันทัศนคติ
ต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาจิตวิทยามนุษย์และองค์การ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านคุณธรรม
จริ ย ธรรม ด้า นความรู้ ด้า นทั กษะทางปัญ ญา ด้า นทั กษะความสั ม พั นธ์ ระหว่า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่
พบว่า แตกต่างกัน
คำสำคัญ — ทัศนคติ, กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้, วิชำจิตวิทยำมนุษย์และองค์กำร, นักศึกษำกำรจัดกำร
ทรัพยำกรมนุษย์แบบญี่ปุ่น
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
กรณีศึกษา บริษัทด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เขตลาดกระบัง
เบญจพร แก้วกิรยิ า
มหาวิทยารามคาแหง
Bangkok, Thailand
bkaewkiriya@gmail.com

ประยงค์ มีใจซื่อ
มหาวิทยารามคาแหง
Bangkok, Thailand
p.meechaisue@gmail.com

นรพล จินันท์เดช
มหาวิทยารามคาแหง
Bangkok, Thailand
norapol9@yahoo.com

บทคัดย่อ — จากสภาพการแข่งขันในทางธุรกิจที่มีแนวโน้มจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น ปัจจัยที่สาคัญ
ต่อการประกอบธุรกิจและมีผลกระทบโดยตรงคือกาลังคน โดยจะเห็นได้ว่ากาลังคนในระดับใดก็ตา ม
ล้วนแล้วมีความสาคัญมากทั้งสิ้น ซึ่งการพัฒนาบุคลากรที่ดีควรเริ่มจากทาให้องค์การมีการเรียนรู้การ
เรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อประยุกต์และพัฒนาสร้างเป็นนวัตกรรมที่ยั่งยืนและทาให้ได้เปรียบคู่แข่งทางธุรกิจ
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาทฤษฎีและปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเป็ นองค์การแห่ง การเรียนรู้โดยท า
แบบสอบถามพนักงานบริษัทด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์เอกชนในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 300 คนจากประชากรทั้งหมด 970 คน มาวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยการ
เรียนรู้ด้านทักษะการเรียนรู้ ปัจจัยองค์การด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสาตร์ และการจูงใจ เป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มากที่สุด
คำสำคัญ — วิเครำะห์ข้อมูล, ปัจจัยกำรเรียนรู้ , ปัจจัยด้ำนองค์กำร, ปัจจัยองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ ,
อุตสำหกรรมโลจิสติกส์
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อิทธิพลของอัตลักษณ์องค์กรที่เป็นตัวแปรสื่อของความสัมพันธ์
ระหว่างแรงจูงใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเจน
เนเรชั่นวาย
นิณณยา ภิญโญตระกูล
คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญีป่ ุ่น
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
pi.ninnaya_st@tni.ac.th

สรรเสริญ สัตถาวร
คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญีป่ ุ่น
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 จานวน 426 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ข้อมูล
องค์กร และระดับความคิดเห็นตามตัวแปร วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สหสั ม พั น ธ์ เ พี ย ร์ สั น และการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ เ ชิ ง ชั้ น ผลการวิ จั ย พบว่ า
ความสั ม พั น ธ์ ข องแรงจู ง ใจตามทฤษฎี ERG อั ต ลั ก ษณ์ อ งค์ ก ร และความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ระหว่าง 3.63 –
3.79 และการศึกษาอิท ธิพลของอัตลักษณ์ในฐานะตัวแปรสื่ อความสัม พันธ์ ระหว่างแรงจูงใจตาม
ทฤษฎี ERG และความผูกพันต่อองค์กร พบว่า อิทธิพลของอัตลักษณ์องค์กรในฐานะตัวแปรสื่อส่งผล
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจตามทฤษฎี ERG และความผูกพันต่อองค์กร เพื่อเป็นประโยชน์เชิง
บริหารจัดการองค์กร การพัฒนาอัตลักษณ์องค์ และปรับกระบวนการสรรหาบุคลากร นาพาไปสู่การ
เกิดความผูกพันต่อองค์กร
คำสำคัญ — แรงจูงใจตำมทฤษฎี ERG, อัตลักษณ์องค์กร, ควำมผูกพันต่อองค์กร
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ความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ
รุ่งอรุณ กระแสร์สินธุ์
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
rungarun@tni.ac.th
จริยาภรณ์ ศรีสังวาลย์
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
chariyaporn@tni.ac.th

บุณยวีร์ โชคประเสริฐสม
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
bunyawee@tni.ac.th
ใกล้รุ่ง กระแสร์สินธุ์
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
PathumThani Thailand
kairung2011@yahoo.com

ชาติชาญ โพธิ์พาด
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
chartchan@tni.ac.th
อาจารีย์ ประจวบเหมาะ
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

Bangkok, Thailand
arjaree_prachuabmoh
@yahoo.com

บทคัดย่อ — ความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และเพื่อเปรียบเทียบ
ความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยกลุ่มตั วอย่างคือผู้สูงอายุใน
เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จานวน 400 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสารวจรายการ (Check List) ใช้สถิติเชิงพรรณาในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบโดยใช้สถิติ F-test ttest One-way ANOVA และ LSD ผลการวิจัย พบว่า ในภาพรวมผู้สูง อายุส่ว นใหญ่ใ นเขตพื้ น ที่
จังหวัดสมุทรปราการ มีความต้องการสวัสดิการอยู่ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์รายด้าน ผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่ให้ความสาคัญสวัสดิการด้านความมั่นคงทางสังคมอยู่ในระดับมาก รองลงมาสวัสดิการด้านการ
บริการทางด้านสุขภาพ สวัสดิการด้านรายได้ และสวัสดิการด้านนันทนาการ ตามลาดับ และผลการ
เปรียบเทียบความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุ พบว่าผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการที่มี
สถานภาพสมรส ที่พักอาศัย รายได้ เงินออม และหนี้สินต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำสำคัญ : ควำมต้องกำร, สวัสดิกำร, ผู้สูงอำยุ
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Usefulness of Financial Information Provided in Annual
Reports of Listed Companies in Sri Lanka
Prakaydao Krissadee
Thai-Nichi Institute of Technology
Bangkok, Thailand
prakaydao@tni.ac.th

Anil Jayantha Fernando
University of Sri Jayewardenepura
Nugegoda, Sri Lanka
anil@sjp.ac.lk

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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การลดเวลาและขั้นตอนการชาระค่าบริการจอดรถ ด้วยระบบการ
ชาระแบบออนไลน์ กรณีศึกษา บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด
(มหาชน)
สายธาร สายชมจันทร์
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
sa.saitharn_st@tni.ac.th

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

บทคัดย่อ — การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อทราบถึงความพึงพอใจต่อการชาระเงินใน
ปัจจุบัน 2) เพื่อลดเวลาและขั้นตอนในการชาระเงิน โดยจะศึกษาในด้านเทคนิคและด้านการจัดการ
ความเป็นไปได้ในการดาเนินโครงการคือ การเพิ่มช่องทางในการชาระเงินค่าบริการต่ออายุบัตรจอดรถ
โดยระบบการชาระเงินแบบ E-Payment ทางด้านการจัดการมีการทาแบบสอบถามเก็บข้อมูล โดยมี
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ กลุ่มผู้มาใช้บริการชาระค่าบริการจอดรถ ต่ออายุบัตรจอดรถ ณ ห้อง
ออกบัตรคนเข้า – ออก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด มหาชน จานวน 50 คน ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มตัวอย่างจานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 68 เปอร์เซ็นต์ มีพฤติกรรมการใช้ Mobile Banking โดย
ส่วนมากมีแอพพลิเคชั่นธนาคารบนมือถือของธนาคารกสิกรไทย 22 คน คิดเป็นร้อยละ 44 เปอร์เซ็นต์
และผู้ใช้บริการจานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 88 เปอร์เซ็นต์ เห็นด้วยกับการเพิ่มช่องทางการชาระ
เงิ นแบบ E-Payment และมี ความประสงค์ให้ มีการเพิ่ม ช่องทางในการช าระเงินผ่า นมือถือโดยใช้
ธนาคารกสิกร สรุปผลได้ว่าการนาระบบการชาระเงินแบบ E-Payment ช่วยลดเวลาในการรอคิว
จ่ายเงินจากเดิม 150 นาที เป็น 30 นาที นอกจากนี้ยังสามารถลดขั้นตอนความสูญเปล่าด้วยหลักการ
ระบบ ECRS ลงได้ 1 ขั้นตอน
คำสำคัญ — Mobile Banking , E-Payment , แบบสอบถำม
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การศึกษาผลตอบแทนของการจัดพอร์ตหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตาม
ราคาตลาดสูงสุดของทุกกลุ่มดัชนีอุตสาหกรรม ด้วยวิธีการถัวเฉลี่ย
มูลค่าในช่วงปี 2550-2561
สมบัติ วรินทรนุวัตร
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
Sombat@tni.ac.th

ก้องเกียรติ วีระอาชากุล
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
Kongkiat@tni.ac.th

บทคัดย่อ — งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ศึกษาอัตราผลผลตอบแทนของการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยมูลค่า
ภายใต้จังหวะการเข้าลงทุน 4 สถานการณ์ คือ จุดสูงสุดก่อนเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ , จุดพักตัว
หลังจากลงจากจุดสูงสุด , จุดต่าสุด และจุดที่เป็นขาขึ้น ของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศ
ไทย โดยใช้กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ที่มากสุดของดัชนีราคาราย
กลุ่มอุตสาหกรรม ในการศึกษาใช้การจาลองสถานการณ์ด้วยวิธีการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยมูลค่า และใช้
โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซลในการสร้างเครื่องมือจาลองการลงทุน 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) จุดต่าสุดให้ค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนเท่ากับ 18.19% ,ชาร์ป เรโช เฉลี่ยเท่ากับ 2.38
และ 4) จุดที่เป็นขาขึ้น ให้ค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนเท่ากับ 13.94% ,ชาร์ป เรโช เฉลี่ยเท่ากับ 1.99
สาหรับสภาวะตลาดปกติ ต้องสารองเงิ นสดในช่วง 1.62-1.89 เท่า และ สภาวะตลาดผันผวนสูง ต้อง
สารองเงินสดในช่วง 9.35- 25.36 เท่าของมูลค่าที่ลงทุนในแต่ละงวด
คำสำคัญ: กำรลงทุนแบบถัวเฉลี่ยมูลค่ำ, อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน
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การลดต้นทุนสินค้าจากคู่ค้าด้วยการเจรจาต่อรอง
แคทรียา เธียรภาณุพงศ์
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
Kattareeya@gmail.com

จักร ติงศภัทิย์
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
chark@tni.ac.th

บทคัดย่อ — การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยสาเร็จของการเจรจาต่อรอง และเปรียบเทียบ
ผลการด าเนินงานของแผนกจัด ซื้ อระหว่ า งปี 2017 และปี 2018 ด าเนินการศึกษาเป็ น 2 ระยะ
(Phase) โดยศึกษาความคิดเห็นของพนักงานแผนกจัดซื้อ บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จากัด ที่มีต่อ
ปัจจัยสาเร็จของการเจรจาต่อรอง 5 ด้าน และศึกษาต้นทุนสินค้าจากการจัดซื้อสินค้าและจัดหาบริการ
ประเภทชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรมจากคู่ค้าด้านการผลิต 8 ราย และคู่ค้ารับเหมาช่วงให้บริการจัดส่ง
และติดตั้ง 12 ราย ที่ดาเนินการในปี 2017 เปรียบเทียบกับต้นทุนสินค้าของปี 2018 ภายหลังจากการ
เจรจาต่อรอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างของต้นทุนสินค้าระหว่างก่อนและหลังการดาเนินการ
เจรจาต่อรองด้วยสถิติ Paired T-test กาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย
สาเร็จของการเจรจาต่อรองในด้านคุณสมบัติของพนักงานจะให้ความสาคัญกับการยึดถือเหตุผลหลัก
ในการเจรจาต่อรองเพื่อได้รับประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กร ด้านคุณลักษณะสินค้าต้องดีทั้งคุณภาพและ
ราคา ด้านความมั่นคง บริษัทคู่ค้าต้องยังคงมีสถานะการดาเนินธุรกิจ ด้านการส่งมอบสินค้าของคู่ค้า
พิจารณาจากการได้รับสินค้าตรงตามเวลาที่กาหนด และด้านความยืดหยุ่นและความสัมพันธ์ของคู่ค้า
จะให้ความสาคัญกับความสามารถในการพูดคุยสื่อสารเข้าใจกันง่ายและให้ผลประโยชน์แก่บริษัท การ
ทดสอบประสิทธิภาพของการเจรจาต่อรองเพื่อลดต้นทุนสินค้าด้วยการวิเคราะห์ Pair T-Test พบว่า
การเจรจาต่อรองมีผลทาให้ต้นทุนสินค้าและบริการลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คำสำคัญ: กำรเจรจำต่อรอง, กำรจัดซื้อจัดหำ, กลยุทธ์กำรจัดซื้อ
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การวิเคราะห์ตลาดในอุตสาหกรรมสินค้าที่ใช้สารสกัดจากธรรมชาติ
รชตะ รุ่งตระกูลชัย
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
rachata@tni.ac.th

วัชรินทร์ โชติชยั ชรินทร์
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand
watcharin.c@tni.ac.th

บทคัดย่อ — การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาแนวทางการใช้สารสกัดจาก
ธรรมชาติในการพัฒนาสินค้าและตลาดที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย
เครื่ องส าอางและเวชภัณฑ์จากธรรมชาติ การศึกษาในครั้ ง นี้เป็นการวิจัยเชิง คุณภาพ โดยใช้การ
วิเคราะห์ด้วย Porter's Five Forces Model และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่ มี การสั่ ง ซื้อวั ต ถุดิบ สารสกัด เย็นนาไปผลิ ต ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัย ที่ นาไปสู่
แนวทางในการพั ฒ นาสิ น ค้ า และตลาดที่ เ กี่ ย วข้ อ งและการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมสมุ น ไพรไทย
เครื่องสาอางและเวชภัณฑ์จากธรรมชาติ ได้แก่ 1) สร้างการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 2)
สร้างทัศนคติการยอมรับผลิตภัณฑ์ 3) การให้ความสาคัญต่อแผนธุรกิจและการตลาด 4) การให้
ความสาคัญในการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบที่เป็นสารประกอบจากธรรมชาติ 5) ภาครัฐส่งเสริมและผลักดัน
ให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการเครื่องสาอาง 6) พัฒนาทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญบุคลากร
7) ยกระดับผลิตภัณฑ์ที่มาจากภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยการสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ 8) ภาครัฐ
ควรมี ก ารสนั บ สนุ น เชิง นโยบายที่ ชัด เจน 9) หน่ ว ยงานภาครัฐ ควรสนั บ สนุ น ด้า นนวั ต กรรมและ
การตลาด
คำส ำคัญ : สำรสกัด จำกธรรมชำติ สมุ นไพรไทย สิ นค้ำเพื่อสุข ภำพ เครื่องส ำอำง วิ เ ครำะห์ ตลำด
พัฒนำตลำด
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การศึกษาวิจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จและความล้มเหลวของธุรกิจ
สตาร์ทอัพในประเทศไทยโดยการใช้การวิจัยเชิงคุณภาพแบบ
ปรากฏการณ์วิทยาเชิงประจักษ์
ไตรรัตน์ นิลไพโรจน์
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok Thailand
Trirat.ninphairot@gmail.com

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

บทคัดย่อ — Startup ในประเทศไทยนั้นได้เป็นที่เริ่มรู้จักกันอย่างแพร่หลายมาประมาณ 5 ปี และเป็น
ความหวังของรัฐบาลที่จะพัฒนา startup ไทยให้ประสบความสาเร็จเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนา
ประเทศตามนโยบายของรัฐบาล แต่โดยธรรมชาติธุรกิจ startup จะประสบความสาเร็จใน อัตราที่ต่า
ดังนั้นจึงทาให้ผู้วิจัยสนใจว่า ความสาเร็จของ startup นั้นเกิดจากปัจจัยใดบ้าง ซึ่งเมื่อศึกษาจาก
งานวิ จั ย ต่ า งประเทศแล้ ว พบว่ า ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จ ของ startup ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ด้ า น
ผู้ประกอบการ ซึ่งประกอบด้วย บุคลิกภาพ แนวความคิด ลักษณะความเป็นผู้นาของผู้ก่อตั้งและทีม
ผู้บริหาร, ปัจจัยด้านการเงิน ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบการลงทุน เงื่อนไขการลงทุนของนักลงทุน, ปัจจัย
ด้านรูปแบบธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หรือบริการ กลยุทธ์ด้านการตลาด,และ ปัจจัยด้านระบบ
นิเวศของstartup ซึ่งประกอบด้วย กฎระเบียบของภาครัฐ นโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐ รวมถึง
การสนับสนุนอื่น ๆ จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทยนั้น
ประกอบด้ว ยหลายปัจ จั ย และแต่ล ะปัจ จั ย จะส่ง ผลต่อ ความส าเร็ จ ของแต่ล ะธุ รกิ จ ประกอบด้ว ย
ประเด็นของผู้ร่วมก่อตั้งเนื่องจากทั้งสามสตาร์ทอัพเป็นสตาร์ทอัพที่ก่อตั้งหรือดาเนินธุรกิจมาในช่วงที่
ธุรกิจสตาร์ทอัพเพิ่งเริ่มต้นดังนั้นทีมผู้เริ่มต้นจะเป็นทั้งแรงงานและบางส่วนอาจจะเป็นผู้ลงทุนด้วย
ส่ ว นสตาร์ ท อั พ C ที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การตลาดเนื่ อ งจากเป็ น สตาร์ ท อั พ ที่ ก่ อ ตั้ ง มาในช่ ว ง
ที่ Ecosystemเริ่ม พัฒนาขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วการหาผู้ร่ว มก่อตั้งหรือเงินทุ นจึงไม่ ยากมาก และ
สตาร์ทอัพ E ที่ให้ความสาคัญกับรูปแบบธุรกิจและโอกาสทางธุรกิจเนื่องจากธุรกิจของสตาร์ทอั พ E
นั้นเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจสตาร์ทอัพอยู่แล้วจึงทาให้มีโอกาสที่จะพบธุรกิจและช่องทางในการทา
ธุรกิจ
คำสำคัญ: Start Up, SMEs, Success, Business Model
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รายชื่อกรรมการประเมินบทความ
รศ. ดร. แคทลียา
รศ. ดร. กฤษณ์ชนม์
รศ. ดร. ณฐา
รศ. ดร. บัณฑิต
รศ. ดร. พิพัฒน์
รศ. ดร. รุ่งรัตน์
รศ. ดร. วัสกา
ผศ. ดร. ระพี
ผศ. ดร. กอบกูล
ผศ. ดร. กาพล
ผศ. ดร. คณิศร์
ผศ. ดร. คมสิทธิ์
ผศ. ดร. ดัชกรณ์
ผศ. ดร. นันทชัย
ผศ. ดร. วิจิตรา
ผศ. ดร. วิภาวรรณ
ผศ. ดร. วิสุทธิ์
ผศ. ดร. ศิริชัย
ผศ. ดร. ศุภวิชญ์
ผศ. ดร. สมชาย
ผศ. ดร. อนุพงษ์
ผศ. สุรัตน์
ดร. เจนจบ
ดร. คุณัชญ์
ดร. ณฐมน
ดร. ปฐมพงศ์
ดร. ปารเมศ
ดร. อนินท์
ดร. อัญชลี
ศ. ดร. อุทิส

ปัทมพรหม
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บทคัดย่อ — งานวิ จยั นี้ มีวตั ปุ ระสงค์เพื่อจัดลาดับการเที่ยวเครื่องเล่น
และชมการแสดงที่ ผ้เู ล่นสนใจในสวนสนุก โดยประยุกต์ใช้ 2 ขัน้ ตอน คือ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ข ั น้ ตอนวิ ธี เ ชิ งพั น ธุ ก รรม (Genetic Algorithm: GA) และ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ข นั ้ ตอนวิ ธี เ ชิ ง วิ ว ฒ
ั นาการ (Differential Evolution: DE) โดย
งานวิ จ ยั นี้ ได้ น าข้ อ มู ล จากสวนสนุ ก ดิ ส นี ย์แ ลนด์ป ระเทศฮ่ อ งกง ซึ่ ง ผล
คาตอบของแต่ ละขัน้ ตอนวิ ธี จะถูกสรุปเป็ นตารางลาดับรายการการเที่ยว
โดยจะแสดงเวลาเข้ าและออก เวลารอคอย เวลาทานอาหารเที่ ยง แสดง
จานวนรายการที่ สนใจ และจานวนรายการที่สามารถเล่นได้ แล้วจึงนาผล
ค าตอบของแต่ ล ะขัน้ ตอนวิ ธี ม าเปรี ย บเที ย บตามดัช นี ชี้ ว ัด ซึ่ ง ตัว ชี้ ว ดั
งานวิ จ ยั นี้ มี 3 ตัว คื อ ผลจ านวนรายการที่ เล่ น ได้ เวลาที่ เล่ น เสร็จ และ
ระยะเวลาในการคานวณหาคาตอบ จากผลการทดลองทัง้ สองขัน้ ตอน จน
ได้ค่าดัชนี ชี้วดั ของการจัดลาดับรายการของแต่ละขัน้ ตอน จะสรุปได้ว่า ใน
กรณี ที่จานวนเครื่องเล่นที่ เล่นได้ทงั ้ สองขัน้ ตอนมีค่าเท่ ากัน โดยส่ วนใหญ่
จะพบว่าดัชนี ชี้วดั เชิ งเวลาที่เล่นเสร็จของขัน้ ตอนวิ ธีเชิ งพันธุกรรม (GA) จะ
มี ค่าที่ ดีกว่ าขัน้ ตอนวิ ธีเชิ งวิ วฒ
ั นาการ (DE) และในกรณี ทงั ้ หมดของการ
ทดลองจะพบว่า ขัน้ ตอนเชิ งวิ วฒ
ั นาการ (DE) จะมีค่าดัชนี ชี้วดั เชิ งจานวน
เครื่องเล่นและดัชนี ชี้วดั เชิ งระยะเวลาที่ ใช้ ในการคานวณดีกว่าขัน้ ตอนวิ ธี
เชิ งพันธุกรรม (GA) อยู่ 5.83 เปอร์เซ็นต์ และ 85.71 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ

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

คำสำคัญ — การจัดลาดับ , วิ ธีเชิ งพันธุกรรม , วิ ธีเชิ งวิ วฒ
ั นาการ
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I. บทนา
สวนสนุกฮ่องกงดิสนียแ์ ลนด์เป็นสวนสนุ กทีใ่ ห้บริการทัง้ เครือ่ งเล่นและ
การแสดงหลายรายการ และมีนักท่องเทีย่ วเข้ามามากมายในแต่ละวัน ซึ่ง
ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ กับนักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่คอื ปญั หาในการจัดลาดับการเล่น
เครื่องเล่นหรือการแสดงทีน่ กั ท่องเทีย่ วสนใจ เพื่อให้เล่นเครื่องเล่นหรือชม
การแสดงแสดงที่สนใจให้ได้มากที่สุด ซึ่งจะมีปจั จัยที่ต้องพิจารณาหลาย
รายการ เริม่ จากพิจารณาเวลาทีม่ าถึงสวนสนุก พร้อมทัง้ กาหนดเวลาทีจ่ ะ
ออกจากสวนสนุ ก เวลาทานอาหารมือ้ กลางวัน และจานวนเครื่องเล่นและ
จ านวนการแสดงที่ส นใจ ซึ่ง จะส่ ง ผลให้ต้อ งพิจ ารณาระยะเวลาในการ
เดินทางระหว่างเครื่องเล่นหรือสถานที่จดั การแสดงด้วยเช่นกัน และสิง่
สุดท้ายทีจ่ ะพิจารณา คือลักษณะของเครื่องเล่นและการแสดง ในส่วนของ
เครือ่ งเล่นจะมีส่วนทีต่ อ้ งพิจารณา คือเวลาทีเ่ ข้ามาถึงเครือ่ งเล่นนัน้ ๆ เวลา
ในการรอคอยของเครือ่ งเล่นทีข่ น้ึ อยู่กบั ช่วงเวลาทีเ่ ข้ามาถึงเครือ่ งเล่นนัน้ ๆ
และระยะเวลาทีใ่ ช้เล่นของแต่ละเครือ่ งเล่น ในส่วนของการแสดงจะแยกเป็น
2 ลักษณะ คือการแสดงทีไ่ ม่ได้กาหนดรอบเวลาจะสามารถรับชมได้ทนั ที
เช่น จุดถ่ายรูป และการแสดงทีก่ าหนดรอบเวลา เช่น การแสดงละครเวลา
ซึ่งการแสดงที่กาหนดรอบเวลาจะมีส่วนที่พจิ ารณา คือ เวลาที่เข้ามาถึง
สถานทีจ่ ดั การแสดง ตารางรอบเวลาการแสดง และเวลาทีใ่ ช้ในการรับชม
การแสดง
งานวิจยั นี้ได้เห็นถึงปญั หาที่กล่าวมาข้างต้น จึงได้สนใจในการพัฒนา
โปรแกรมที่จดั ลาดับเครื่องเล่นและการแสดงที่นักท่องเที่ยวสนใจ และใช้
ข้อมูลของสวนสนุ กฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เป็ นกรณีศกึ ษา โดยข้อมูลที่ใช้ใน
โครงงานนี้คอื รายการเครื่องเล่นและการแสดงรวม 81 รายการ ระยะทาง
ระหว่ า งเครื่อ งเล่ น แต่ ล ะรายการ โดยแหล่ ง ข้อ มูล ระยะทางหาได้จ าก
Google Map รอบเวลาของการแสดง เวลารอคอยในแต่ละช่วงเวลาของแต่
ละเครือ่ งเล่นจากแอปพิเคชันฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (Hong Kong Disneyland
Application) และไม่ใช้บตั รผ่ านพิเศษ (Fast Track) จากนัน้ ประยุ กต์ ใ ช้
ขัน้ ตอนจัดลาดับ 2 ขัน้ ตอนคือ 1) ขัน้ ตอนวิธเี ชิงพันธุกรรม (GA) เขียน
ภ า ษ า วิ ช ว ล เ บ สิ ก ( Visual Basic for Applications: VBA) ค ว บ คู่ กั บ
โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Microsoft Excel) และ 2) ขัน้ ตอนวิธเี ชิง
วิวฒ
ั นาการหาคาตอบ (DE) ด้วยฟงั ก์ชนั โซลเวอร์ (Solver) ในโปรแกรม
ไมโครซอฟท์เ อ็ก เซล (Microsoft Excel) ซึ่ง เข้า มาช่ ว ยในการวางแผน
ลาดับขัน้ ตอนในการเที่ยวเครื่องเล่นและการแสดงที่โปรแกรมคานวณว่า
สามารถเล่ น ได้เ ป็ น ตารางล าดับ แผนรายการการเที่ย ว แล้ว น าผลการ
จัดลาดับของแต่ละขัน้ ตอนมาเปรียบเทียบกันเป็นผลสรุป
ลักษณะของปญั หาทีม่ คี วามซับซ้อน ในเรือ่ งของเวลารอคอยของแต่ละ
รายการที่ข้นึ อยู่กบั ช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวจะมาถึง และรอบเวลาการชม
การแสดงที่มกี ารกาหนดรอบไว้ ซึ่งยากที่จะหาคาตอบที่ดที ส่ี ุด (Optimal
Solution) จึ ง ไ ด้ เ ลื อ ก วิ ธี แ ก้ ไ ข ป ัญ ห า ด้ ว ย วิ ธี ก า ร เ ม ต าฮิ ว ริ ส ติ ก
(Metaheuristic Methods) ซึ่งเป็ นวิธกี ารทีไ่ ด้รบั ความนิยมอย่างแพร่หลาย
สามารถปรับใช้งานได้ง่ายหลากหลายปญั หา สามารถเปลี่ยนค่าตัว แปร
ต่างๆ ได้ตามทีผ่ ใู้ ช้งานต้องการ เช่น จานวนประชากรเริม่ ต้น โอกาสการ
กลายพันธุ์ และเงื่อนไขการสิ้นสุด และมีประสิทธิภาพในการหาคาตอบที่
เหมาะสม จึงเป็ นเหตุให้นาขัน้ ตอนวิธเี ชิงพันธุกรรม(GA) และขัน้ ตอนวิธี
เชิงวิวฒ
ั นาการหาคาตอบ (DE) มาใช้ในงานวิจยั นี้

II. ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง
II.I. การหาค่าเหมาะสมทีส่ ุด (Optimization) [1]
วัตถุประสงค์ของการจัดลาดับรายการเครือ่ งเล่นและการแสดง
เพือ่ ทีจ่ ะได้เล่นเครือ่ งเล่นและชมการแสดงตามรายการทีเ่ ลือกให้ได้มาก
และระยะเวลาทีใ่ ช้ในการเทีย่ วรายการทัง้ หมดให้น้อย
จะสังเกตได้ว่ามีวตั ถุประสงค์ 2 ตัว คือ
 จานวนเครือ่ งเล่นทีส่ ามารถเล่นได้และจานวนการแสดงที่
สามารถชมได้
 ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการเทีย่ วรายการทัง้ หมด
ซึง่ สามารถเขียนฟงั ก์ชนั วัตถุประสงค์เป็ นแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ได้ดงั
สมการที่ (1)
Z = α∑Yi + (1 - α)(O - Fn)
โดย

(1)

α คือ น้าหนักความสาคัญของวัตถุประสงค์
∑Yi คือ ผลรวมของจานวนเครือ่ งเล่นทีส่ ามารถเล่นได้และ
จานวนการแสดงทีส่ ามารถชมได้
O คือ เวลาทีก่ าหนดออกจากสวนสนุก (Out time)
Fn คือ เวลาทีเ่ ล่นเสร็จของรายการลาดับที่ n
เนื่องจากการศึกษาโครงงานนี้เห็นความของผลรวมของจานวนเครือ่ ง
เล่นทีส่ ามารถเล่นได้และจานวนการแสดงทีส่ ามารถชมได้เป็นหลัก จึง
กาหนดค่าน้าหนักค่าสาคัญของวัตถุประสงค์เป็น 0.99
II.II. ขัน้ ตอนวิธเี ชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm: GA)
ขัน้ ตอนวิธเี ชิงพันธุกรรม (GA) ถูกนามาใช้ในการแก้ไขปญั หาโดยโก้
ธเี ชิงพันธุกรรม เป็นเทคนิคทีใ่ ช้ใน
ลเบิรก์ (Goldberg) [2] จากการขันตอนวิ
การค้นหาคาตอบด้วยการเลียนแบบกระบวนการวิวฒ
ั นาการตามธรรมชาติ
ทีม่ คี วามทนทานต่อความผิดพลาดและความหลากหลายของรูปแบบข้อมูล
จุดเด่นของการค้นหาคาตอบด้วยขัน้ ตอนวิธเี ชิงพันธุกรรม คือการค้นหา
คาตอบจากชุดข้อมูลจานวนมาก หรือ กลุ่มประชากรของโครโมโซม แทน
การพิจารณาข้อมูลทีละคาตอบในวิธกี ารค้นหาแบบอื่นๆ โดยหลักการของ
ขันตอนวิ
้
ธเี ชิงพันธุกรรมคือการคัดเลือกคาตอบทีด่ กี ว่าจากชุดคาตอบ หรือ
กลุ่มประชากร และการผสมผสานรายละเอียดข้อมูลย่อยในชุดคาตอบ หรือ
การผสมผสานยีนในโครโมโซม เพื่อค้นหาคาตอบทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ร่วมกับการสุ่ม
เปลีย่ นข้อมูลย่อย หรือการกลายพันธุ์เพื่อป้องกันการยึดติดกับคาตอบทีด่ ี
เฉพาะที่ (Local Minima / Local Maxima)
กระบวนการของขัน้ ตอนวิธี เ ชิ ง พัน ธุ ก รรม เป็ น การเลี ย นแบบ
กระบวนการวิว ฒ
ั นาการและการถ่ า ยทอดลัก ษณะทางพัน ธุ ก รรมตาม
ธรรมชาติ โดยเริม่ ต้นจากการกาหนดปญั หาในรูปของยีนและโครโมโซม
และการก าหนดฟ งั ก์ช นั ความเหมาะสม (Fitness Function) เพื่อ ใช้เป็ น
พืน้ ฐานในกระบวนการวิวฒ
ั นาการชุดคาตอบ จากนัน้ จะกาหนดชุดคาตอบ
ชุดแรก (Initial Generation) ในรูปของโครโมโซมด้วยการสุ่ม และนาชุด
คาตอบนัน้ เข้าสู่กระบวนการวิว ฒ
ั นาการ ซึ่งเป็ น กระบวนการต่อเนื่องที่
ประกอบด้วยตัวดาเนินการ (Operator) ได้แก่ เลือกพ่อพันธุ์และแม่พนั ธุ์
(Selection) การผสมยีน (Crossover) กับการกลายพันธุ์ (Mutation) และ
น าไปประเมิน ความเหมาะสมด้ ว ยฟ งั ก์ ช ัน ความเหมาะสม (Fitness
Function) ขันตอนการท
้
างานของขัน้ ตอนวิธเี ชิงพันธุกรรมแสดงดังรูปที่ l
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รูปที่ II ตัวอย่างรายการเครือ่ งเล่นและการแสดงทีส่ นใจ
ขันตอนที
้
่ 2 สร้างประชากร
โดยประชากรแต่ ล ะคนจะอยู่ ใ นรู ป ของโครโมโซมแต่ ล ะสาย ซึ่ง
โครโมโซมแต่ละสายคืออาเรย์ของบิททีเ่ กิดมาจากการสุ่มการจัดเรียงลาดับ
ในอาเรย์ ข องบิท เริ่ม จากการสุ่ ม เพื่อ สร้า งประชากรมา 1 กลุ่ ม โดย
กาหนดให้ประชากร 1 กลุ่ม มีจานวนสายโครโมโซมอยู่ 5 สาย จากนัน้ ทา
การเก็บผลลัพธ์จานวนรายการทีส่ ามารถเล่นได้ของแต่ละโครโมโซม และ
เก็บเวลาที่เล่นเสร็จของแต่ละโครโมโซม เพื่อนามาคานวณค่าเป้าหมาย
(Fitness Evolution)ตามสมการที่ 1 ดังตัวอย่างประชากรในรูปที่ III
จำนวน

เวลำทีเล่่ นเสร็จ FitnessValue

Chromosome

Array of Bit

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

รำยกำรทีเล่่ นได้

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

รูปที่ III ตัวอย่างประชากรจากการสุ่ม
รูปที่ I ขัน้ ตอนการทางานของขัน้ ตอนวิธเี ชิงพันธุกรรม

ขันตอนที
้
่ 3 สุ่มเลือกโครโมโซมพ่อและโครโมโซมแม่
การสุ่ ม เลือ กโครโมโซมพ่ อ และโครโมโซมแม่ท่ีม าจากโครโมโซม
ประชากรทัง้ หมด จะใช้ ห ลัก การเลือ กวงล้ อ รู เ ล็ ต (Roulette Wheel
Selection) โดยโอกาสที่จะถูกสุ่มให้เป็ นโครโมโซมพ่อหรือโครโมโซมพ่อ
หรือ โครโมโซมแม่ ข้ึน อยู่ ก ับ ค่ า เป้ าหมาย (Fitness Value) ของแต่ ล ะ
โครโมโซมในประชากรทุกตัว กล่าวคือโครโมโซมสายไหนมีค่าเป้าหมาย
(Fitness Value) มาก ยิง่ ทาให้มโี อกาสถูกสุ่มเลือกได้มาก โดยจะสร้างเลข
สุ่มในการเลือกโครโมโซมพ่อและโครโมโซมแม่ จากนัน้ นาเลขสุ่มทีไ่ ด้ไป
เปรียบเทียบกับค่าความน่าจะเป็ นสะสมของตารางเลือกโครโมโซมพ่อและ
ตารางเลือกโครโมโซมแม่ และถ้าโครโมโซมไหนถูกเลือกให้เป็นโครโมโซม
พ่อแล้วจะถูกตัดออก และจะทาการสุ่มหาโครโมโซมแม่อกี สาย ดังรูปที่ IV

II.II.I. การทางานของโปรแกรมตามขัน้ ตอนวิธเี ชิงพันธุกรรมตัวอย่าง
จากการเก็บข้อมูลของสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ และศึกษาขันตอน
้
วิธีเ ชิง พัน ธุ ก รรม จึง ท าการเขีย นรูป แบบตารางค าณวนในโปรแกรม
ไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Microsoft Excel) และทาการเขียนภาษาวิชวลเบสิก
(Visual Basic for Applications: VBA) ซึ่งจะแสดงตัวอย่างขัน้ ตอนทางาน
ของโปรแกรมเป็นดังต่อไปนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 เลือกรายการเครือ่ งเล่นและการแสดงทีต่ อ้ งการ
โดยรายการที่เลือกอยู่ในรูปของตัวเลขตามเช็คลิส (Check List) และ
กาหนดเวลาเข้าออกจากสวนสนุก จากตัวอย่างจะเลือกรายการ 10 รายการ
และกาหนดเวลาเข้าสวนสนุ ก 10.00 น. และออกจากสวนสนุ ก 21.00 น.
ดังรูปที่ II
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RandomNumber




0.5330

First Parent Number

3

สุ่มหาช่วงทีจ่ ะทาการผกผันเลขอาเรย์ของบิทในโครโมโซม
โครโมโซมลูกแต่ละสายจะสลับเลขอาเรย์ของบิทแบบผกผันดัง
รูปที่ VI

รูปที่ V ตัวอย่างการข้ามสายพันธุล์ กู คนที่ 1
รูปที่ IV ตัวอย่างการหาโครโมโซมพ่อ
ขัน้ ตอนที่ 4 สลับข้ามสายพันธุ์
หลังจากได้โ ครโมโซมพ่อ และแม่มาแล้ว ก็จาการสลับข้ามสายพัน ธุ์
(Crossover) ด้วยวิธกี าร Davis’ Order Crossover (OX) [3]
(OX1: ลอกตาแหน่งจากโครโมโซมพ่อ) ดังรูปที่ V
 สุ่มหาช่วงทีจ่ ะทาการสลับข้ามสายพันธุ์จากโครโมโซมพ่อที่จะ
ส่งไปยังโครโมโซมลูกที่ 1
 พิ จ ารณาโครโมโซมแม่ ใ นช่ ว งและต าแหน่ งเดี ย วกั น กั บ
โครโมโซมพ่อ และหาเลขรหัสทีย่ งั ไม่มใี นโครโมโซมลูกที่ 1 มา
เติมก่อนในตาแหน่ งทีโ่ ครโมโซมลูกที่ 1 ในตาแหน่ งยังว่างจาก
ซ้ายไปขวา
 น าเลขรหัส ที่เ หลือ ตามล าดับ จากโครโมโซมแม่ ม าเติม ใน
ตาแหน่งทีว่ ่างของโครโมโซมลูกที่ 1
(OX2: ลอกตาแหน่งจากโครโมโซมแม่)
 สุ่มหาช่วงที่จะทาการสลับข้ามสายพันธุ์จากโครโมโซมแม่ทจ่ี ะ
ส่งไปยังโครโมโซมลูกที่ 2
 พิ จ ารณาโครโมโซมพ่ อ ในช่ ว งและต าแหน่ ง เดี ย วกัน กับ
โครโมโซมแม่ และหาเลขรหัสทีย่ งั ไม่มใี นโครโมโซมลูกที่ 2 มา
เติมก่อนในตาแหน่ งทีโ่ ครโมโซมลูกที่ 2 ในตาแหน่ งยังว่างจาก
ซ้ายไปขวา
 น าเลขรหัส ที่เ หลือ ตามล าดับ จากโครโมโซมพ่ อ มาเติม ใน
ตาแหน่งทีว่ ่างของโครโมโซมลูกที่ 2

รูปที่ VI ตัวอย่างการผกผันเลขอาเรย์ของบิทในโครโมโซม
ขันตอนที
้
่ 6 การแทนที่
การแทนที่ (Replace) โดยนาค่าความเหมาะสม (Fitness Value) ของ
โครโมโซมของประชากรทัง้ หมดเทีย บกับโครโมโซมลูกหลานที่ไ ด้จ าก
ขัน้ ตอนที่ 5 การแทนที่จะเกิดก็ต่อเมื่อค่าความเหมาะสมของโครโมโซม
ลูกหลานมีค่ามากกว่าค่าเความเหมาะสมของหนึ่งในประชากรทีม่ คี ่าความ
เหมาะสมน้ อ ยที่สุ ด โครโมโซมของประชากรสายนัน้ จะถูก แทนที่ด้ว ย
โครโมโซมลูกหลาน แต่ถ้าค่าความเหมาะสมของโครโมโซมลูกหลานมีค่า
น้อยกว่าค่าเความเหมาะสมของประชากรทุกสาย จะไม่เกิดการแทนที่
ขันตอนที
้
่ 7 เงือ่ นไขสิน้ สุด
ขัน้ ตอนนี้จะทาการตรวจสอบเงื่อนไขการสิ้น สุดการหาคาตอบก่อน
โดยจะดูการทาซ้าต้องไม่เกินค่ าที่กาหนด โดยการศึกษานี้กาหนดให้ใช้
500 ครัง้ หากไม่เข้าเงือ่ นไขดังกล่าว ขันตอนวิ
้
ธกี ารจะถูกย้อนกลับไปทีส่ ุ่ม
เลือกโครโมโซมพ่อและโครโมโซมแม่
II.III. ขัน้ ตอนวิธเี ชิงวิวฒ
ั นาการ (Differential Evolution: DE) [4]
ลัก ษณะของขัน้ ตอนวิธีเ ชิง วิว ัฒ นาการ (DE) มีข นั ้ ตอนที่ค ล้า ยกับ
ขัน้ ตอนวิธเี ชิงพันธุกรรม (GA) คือจะมีการสร้างจานวนประชากร การผสม
ข้ามสายพันธุ์ การกลายพันธุ์ และการคัดเลือก หลังจากผ่านกระบวนการ
ต่างๆ จะได้ผลลัพธ์ทไ่ี ด้เป็ นค่าทีเ่ หมาะสม (Good) ซึ่งจะไม่ยนื ยันว่าเป็ น
ผลลัพธ์ทด่ี ที ส่ี ุด (Optimal Solution) เพราะในขัน้ ตอนวิธใี นการคานวณจะ
ทาการเฟ้นหาค่าทีด่ กี ว่าไปเรือ่ ยๆ จนกระทัง้ ค่าเป้าหมาย (Fitness Value)
มีการพัฒนาทีช่ า้ หรือไม่มกี ารพัฒนา จึงสันนิษฐานว่าได้คาตอบทีด่ แี ล้ว

ขัน้ ตอนที่ 5 การเกิดการกลายพันธุ์
การเกิดการกลายพันธุใ์ นโครโมโซมลูก จะขึน้ อยู่กบั โอกาสการเกิดการ
กลายพันธุ์ (Mutation Probability ,Pm) ที่กาหนดไว้ โดยจะหาเลขสุ่ มไป
เทียบกับโอกาสการเกิดการกลายพันธุ์ หากเลขสุ่มมีค่าไม่เกินโอกาสการ
เกิดการกลายพันธุ์ จะเกิดการกลายพันธุ์จะใช้ขนั ้ ตอนการกลายพันธุ์แบบ
ผกผัน (Inversion Mutation) โดยมีขนั ้ ตอนดังนี้
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พารามิเตอร์ทใ่ี ช้ขนตอนวิ
ั้
ธเี ชิงวิวฒ
ั นาการมีดงั ต่อไปนี้
 ค่าลู่เข้า (Convergence) คือ ค่าที่ใช้เป็ นเงื่อนไขสิ้นสุดขัน้ ตอน
วิธี โดยจะน าค่ าเป้าหมายที่ดีท่สี ุ ดหลังจากผ่ านกระบวนการ
เทียบกับค่าเป้าหมายของกลุ่มประชากรที่ 99% ของประชากร
ทั ้ง หมด ถ้ า หากมี ค่ า เป้ าหมายต่ า งกั น ไม่ เ กิ น ค่ า ลู่ เ ข้ า
(Convergence) นั น่ ถือ ว่ า ได้ผ ลลัพ ธ์ ท่ีเ หมาะสมแล้ว และจะ
สิน้ สุดขันตอนวิ
้
ธี
 อัตราการกลายพันธุ์ (Mutation Rate) คือ ค่าตัวเลขทีอ่ ยู่ระหว่าง
0 ถึง 1 ซึ่งจะใช้เทียบกับเลขสุ่มของประชากรบางส่วนเพื่อให้
เกิดความหลากหลายของประชากร และเพิ่มโอกาสที่พ บค่ า
เป้าหมายทีด่ กี ว่า
 ขนาดประชากร (Population Size) คือ จานวนประชากรทีจ่ ะใช้
ในการเฟ้ น หาค าตอบ ซึ่งการมีประชากรจานวนมาก จะเพิ่ม
ความหลากหลาย และเพิม่ โอกาสทีพ่ บค่าเป้าหมายทีด่ กี ว่า
 ชุดเลขสุ่ม (Random Seed) คือ เลขสุ่มทีไ่ ด้จากขัน้ ตอนการหา
เลขสุ่ม จะใช้ในขัน้ ตอนวิธเี ชิงวิวฒ
ั นาการ
 ระยะเวลาที่ไ ร้ก ารพัฒ นาค าตอบ (Maximum Time without
improvement) คือ ระยะเวลาที่มากที่สุดทีย่ อมให้โปรแกรมทา
ตามขัน้ ตอน โดยปราศจากการพัฒนาค่าเป้าหมาย

รูปที่ VII แสดงการใช้งาน Differential Evolution ใน Solver

II.III.I. การทางานของโปรแกรมในตามขัน้ ตอนวิธเี ชิงวิวฒ
ั นาการตัวอย่าง
รูปแบบของตารางคานวณใช้เช่น เดียวกับขัน้ ตอนวิธีเชิงพันธุกรรม
(GA) และตัว อย่ า งรายการเครื่อ งเล่ น และการแสดงที่จ ะใช้ด ัง ต่ อ ไปนี้
เหมือนกับรายการของตัวอย่างขัน้ ตอนวิธเี ชิงพันธุกรรม (GA)
 ขัน้ ตอนที่ 1 เลือกรายการที่สนใจ โดยรายการทีเ่ ลือกอยู่ในรูป
ของตัวเลขตามเช็คลิส (Check List) และกาหนดเวลาเข้าออก
จากสวนสนุ ก จากตัว อย่ างจะเลือกรายการ 10 รายการ และ
ก าหนดเวลาเข้า สวนสนุ ก 10.00 น. และออกจากสวนสนุ ก
21.00 น. ตัวอย่างเช่นเดียวกับวิธเี ชิงพันธุกรรม ดังรูปที่ ll
 ขัน้ ตอนที่ 2 การประยุ ก ต์ ใ ช้ ข ัน้ ตอนวิ ธี เ ชิ ง วิ ว ัฒ นาการ
(Differential Evolution: DE) ได้ ใ ช้ ฟ ัง ก์ ช ั น เสริ ม Solver ใน
Microsoft Excel โดยการกาหนดเงือ่ นไขเป็ นจานวนเครื่องเล่น
ที่ ส า ม า ร ถ เล่ น ( Objective Function) ก า ห น ด ค่ า ตั ว แปร
(Changing Variable Cells) คือ ล าดับ ของรายการเครื่อ งเล่ น
และการแสดง กาหนดเงื่อนไขให้ค่าตัวแปรเป็ น “AllDifferent”
พร้อ มปรับ กระบวนการให้เ ป็ น ขัน้ ต้ อ งเชิง วิว ัฒ นาการ (All
Differential Evolutionary) จะยกตัวอย่างรายการจะเหมือนกับ
ตัวอย่างในวิธขี อง GA ซึ่งจะแสดงตัวอย่างการใช้งาน Solver
ดังรูปที่ VII และตารางคานวณทีใ่ ช่ค่กู บั Solver เป็นดังรูปที่ VIII

รูปที่ VIII ตารางคานวณทีใ่ ช้ควบคู่กบั Solver
II.IV. ตารางลาดับแผนการเทีย่ วเครือ่ งเล่นและชมการแสดง
จากรายการตัว อย่ า งถู ก น ามาเข้า สู่ ก ระบวนการขัน้ ตอนวิธีเ ชิง
พัน ธุกรรม (GA) ซึ่งได้แผนล าดับการเที่ย วดังรูปที่ IX และจากรายการ
เดียวกันถูกนามาเข้าสู่กระบวนการขัน้ ตอนวิธเี ชิงวิวฒ
ั นาการ (DE) ซึ่งได้
แผนลาดับการเทีย่ วดังรูปที่ X
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III. ผลการวิจยั
จากการแสดงตัวอย่างเดียวยังสรุปผลไม่ได้ว่าวิธกี ารไหนดีกว่ากัน จึง
ได้ทาการทดลองเพิม่ เติม โดยการนารายการที่มเี ครื่องเล่นและการแสดง
เหมือนกัน นามาผ่านกระบวนการแต่ละกระบวนการจนได้คาตอบ โดยทา
การทดลอง 12 ครัง้ โดยครัง้ แรกจะมาจานวนรายการที่เลือก 5 รายการ
และจะเพิม่ อีก 5 รายการในการทดสอบครัง้ ถัดมา โดยในแต่ละกระบวนการ
ได้กาหนดค่าพรารามิเตอร์ดงั นี้
 กร ะ บว นการ วิ ธี เ ชิ ง พั น ธุ ก รร ม : Number of Initial = 100
Mutation Probability = 0.8 และNumber of Generation = 500
เป็นดังรูปที่ XI
 กระบวนการวิ ธี เ ชิ ง วิ ว ัฒ นาการ : Convergence = 0.0001
Mutation Rate = 0.075 Population Size = 100 Random
Seed = 0 แ ล ะ Maximum Time without improvement = 30
เป็นดังรูปที่ XII
รูปที่ IX ตารางลาดับแผนการเทีย่ วจาก GA

รูปที่ XI พารามิเตอร์ของ GA

รูปที่ X ตารางลาดับแผนการเทีย่ วจาก EM
จากตารางลาดับแผนการเทีย่ วทีไ่ ด้จากขัน้ ตอนวิธเี ชิงพันธุกรรม (GA)
จะแสดงเวลาทีค่ วรไปถึงของรายการนัน้ ชื่อรายการ เวลารอคอยเมือ่ มาถึง
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการเล่นหรือชมการแสดง เวลาทีค่ วรออกจากรายการนัน้
ดังนัน้ จะอ่านแผนการเทีย่ วได้ดงั นี้ จากการกาหนดเวลาเข้ามาถึงสวนสนุก
ณ เวลา 10:00:00 AM ควรไปถึง รายการที่ 1 คือ Entertainment “A
Celebration of Coco” เวลาทีค่ วรไปถึงคือ 10:00:24 AM ระยะเวลาในการ
ราคอยทีจ่ ะได้เล่นรายการนี้คอื 0 นาที เวลาทีใ่ ช้เล่นรายการนี้คอื 30 นาที
และเวลาที่ค วรออกจากรายการที่ 1 คือ 10:30:24 AM ในส่ ว นท้ายของ
รายการจะบอกเวลาที่ผู้ใช้กาหนดเวลาเข้า เวลาที่จะเล่นเสร็จโดยไม่เกิน
เวลาออกที่ผู้ใช้งานกาหนดไว้ตงั ้ แต่ต้น จานวนรายการที่ผู้ใช้เลือก และ
จานวนทีส่ ามารถเล่นได้จากกระบวนการจัดลาดับ และส่วนสุดท้ายคือ ลิงค์
(Link) แผนทีเ่ ชื่อไปยัง Google Map โดยแต่ละลิงค์เรียงรายการลิงค์ละ 3
ถึง 4 รายการ เพือ่ แสดงตาแหน่งและเส้นทางของแต่ละเครือ่ งเล่น

รูปที่ XVIIพารามิเตอร์ของ EM
ซึ่งผลการทดลองในแต่ละครัง้ ของแต่ละวิธกี ารจะแสดงดัชนีชว้ี ดั 3 ตัว
คือ จานวนรายการทีส่ ามารถเล่นได้ เวลาทีเ่ ล่นเสร็จ และเวลาทีใ่ ช้ในการ
คานวณ ผลจากการทดลองเป็นตารางที่ I
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ตารางที่ I ตารางผลของดัชนีชว้ี ดั ในการทดลอง

คาตอบจานวนรายการทีส่ ามารถเล่นได้มคี ่าเท่ากันมาเปรียบเทียบ ซึง่ ผล
จากการเปรียบเทียบคือ ขัน้ ตอนวิธเี ชิงพันธุกรรม (GA) จะมีค่าดัชนีชว้ี ดั ที่
ดีกว่าขันตอนวิ
้
ธเี ชิงวิวฒ
ั นาการ (DE) อยู่ 5 ใน 6 ครัง้ ของผลการทดลอง
ในกรณีดงั กล่าว ดังตารางที่ III
ตารางที่ III เปรียบเทียบดัชนีชว้ี ดั เชิงเวลาทีเ่ ล่นเสร็จ

GeneticAlgorithm
Evolution
เวลำทีใช้
่ ใน จำนวนรำยกำร
เวลำทีใช้
่ ใน
ROUND #Attraction จำนวนรำยกำร
เวลำทีเล่่ นเสร็จ
เวลำทีเล่่ นเสร็จ
ทีเล่่ นได้
กำรคำ
นวณ
ทีเล่่ นได้
กำรคำ
นวณ
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

1

5

5 11:20:42 AM

5 11:22:42 AM

GA

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

2

10

10 1:02:30 PM

10 1:07:06 PM

GA

10

50

29 9:06:00 PM

00:07:27

36 9:00:00 PM

00:01:38

3

15

15 2:51:54 PM

15 3:16:18 PM

GA

11

55

28 9:13:00 PM

00:08:15

35 9:05:24 PM

00:01:22

4

20

20 5:07:32 PM

20 5:25:06 PM

GA

12

60

28 9:11:48 PM

00:09:12

35 9:15:12 PM

00:01:46

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

GeneticAlgorithm

III.I. การเปรียบเทียบดัชนีช้วี ดั ของขัน้ ตอนวิธเี ชิงพันธุกรรมและขันตอนวิ
้
ธี
เชิงวิวฒ
ั นาการ
III.I.I ดัชนีชว้ ี ดั เชิงจานวนรายการทีเ่ ล่นได้
นาผลจากการทดลองของแต่ละขัน้ ตอนวิธมี าเปรียบเทียบกับจานวน
รายการทีเ่ ลือกในแต่ละรอบของการทดลอง และวัดเป็นร้อยละของ
ประสิทธิภาพจากการนาจานวนรายการทีส่ ามารถเล่นได้ของแต่ละขันตอน
้
เทียบกับจานวนรายการทีเ่ ลือก จะเป็นไปดังตารางที่ II
ตารางที่ II เปรียบเทียบดัชนีชว้ี ดั เชิงจานวนรายการทีส่ ามารถเล่นได้
ค่ำดชนี
ั ชีว้ดั

GA
ROUND#Attraction จำนวนรำยกำร
ทีเล่่ นได้

ประสิทธิภำพ
จำนวนรำยกำรที่
สำมำรถเล่นได้

III.I.III ดัชนีชว้ ี ดั เชิงระยะเวลาทีใ่ ช้ในการคานวณ
ทาการจับเวลาเพือ่ หาระยะเวลาทีใ่ ช้ในการคานวณของแต่ละขันตอน
้
วิธกี าร แล้วนามาเปรียบเทียบกัน ซึง่ ผลจากการเปรียบเทียบคือ ขันตอน
้
้
ธี
วิธเี ชิงวิวฒ
ั นาการ (DE) จะใช้ระยะเวลาในการคานวณเร็วกว่าขันตอนวิ
เชิงพันธุกรรม (GA) โดยเฉลีย่ อยู่ 85.71% โดยผลทีไ่ ด้เป็นดังตารางที่ IV
ตารางที่ IV เปรียบเทียบดัชนีชว้ี ดั เชิงระยะเวลาทีใ่ ช้ในการคานวณ
GeneticAlgorithm
ROUND #Attraction

ค่ำดชนี
ั ชีว้ดั

DE
จำนวนรำยกำร
ทีเล่่ นได้

้ั
เปรียบเทียบค่ำดชนี
ั ชีวด

Evolution

จำนวนรำยกำร
GAหรือDEเวลำทีเล่่ น
ROUND #Attraction จำนวนรำยกำร
เวลำทีเล่่ นเสร็จ
เวลำทีเล่่ นเสร็จ
ทีเล่่ นได้
ทีเล่่ นได้
เสร็จเร็วสุด

Evolution

เปรียบเทียบค่ำดชนี
ั ชีว้ดั

เวลำทีใช้
่ ในกำรคำ
นวณ เวลำทีใช้
่ ในกำรคำ
นวณ ผลต่ำงเวลำทีใช้
่ ในกำรคำ
นวณ

1

5

00:00:53

00:00:03

94.34%

จำนวนรำยกำรที่

2

10

00:01:27

00:00:03

96.55%

3

15

00:02:06

00:00:04

96.83%

สำมำรถเล่นได้

4

20

00:02:43

00:00:04

97.55%

ประสิทธิภำพ

1

5

5

100.00%

5

100.00%

5

25

00:04:06

00:00:09

96.34%

2

10

10

100.00%

10

100.00%

6

30

00:04:20

00:00:31

88.08%

3

15

15

100.00%

15

100.00%

4

20

20

100.00%

20

100.00%

5

25

25

100.00%

25

6

30

30

100.00%

7

35

31

8

40

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%

100.00%

10

50

00:07:27

00:01:38

78.08%

30

100.00%

11

55

00:08:15

00:01:22

83.43%

88.57%

33

94.29%

12

60

00:09:12

00:01:46

80.80%

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

เฉลีย่ ผลต่ำง

85.71%

IV. สรุปผล
งานวิ จ ัย นี้ ไ ด้ จ ัด ล าดับ รายการของเครื่ อ งเล่ น และการแสดงที่
นักท่องเทีย่ วสนใจ โดยใช้ขนั ้ ตอน 2 ขัน้ ตอนคือ ขัน้ ตอนวิธเี ชิงพันธุกรรม
(Genetic Algorithm: GA) และขัน้ ตอนวิธี เ ชิง วิว ัฒ นาการ (Differential
Evolution: DE) เพื่อ ให้ไ ด้ต ารางแผนล าดับการเที่ย วเครื่อ งเล่ น และการ
แสดงอย่ า เหมาะสม ภายใต้ เ งื่อ นไขเวลาเข้า ออก และระยะเวลาที่
นักท่องเทีย่ วกาหนดไว้
จากผลการทดลองทัง้ สองขัน้ ตอน จนได้ค่าดัชนีช้วี ดั ของการจัดลาดับ
รายการของแต่ละขัน้ ตอน จะสรุปได้ว่า ในกรณีทจ่ี านวนเครือ่ งเล่นทีเ่ ล่นได้
ทัง้ สองขัน้ ตอนมีค่าเท่ากัน โดยส่วนใหญ่จะพบว่าดัชนีช้วี ดั เชิงเวลาทีเ่ ล่น
เสร็ จ ของขัน้ ตอนเชิง พัน ธุ ก รรม (GA) จะมีค่ า ที่ดีก ว่ า ขัน้ ตอนวิธีเ ชิง
วิวฒ
ั นาการ (DE) และในกรณีทงั ้ หมดของการทดลองจะพบว่า ขัน้ ตอนวิธี
เชิงวิวฒ
ั นาการ (DE) จะมีค่าดัชนีช้วี ดั เชิงจานวนเครื่องเล่นและดัชนีช้วี ดั

88.19%

จากตารางที่ II ค่าดัชนีชว้ี ดั ประสิทธิภาพจานวนรายการทีส่ ามารถเล่น
ได้ของขัน้ ตอนวิธเี ชิงพันธุกรรม (GA) เป็น 82.36% และค่าดัชนีชว้ี ดั
ประสิทธิภาพจานวนรายการทีส่ ามารถเล่นได้ของขันตอนวิ
้
ธเี ชิง
วิวฒ
ั นาการ (DE) เป็น 88.19% ดังนัน้ ขันตอนวิ
้
ธเี ชิงวิวฒ
ั นาการ (DE) มี
ประสิทธิภาพในการจัดหาลาดับมากกว่าขัน้ ตอนวิธเี ชิงพันธุกรรม (GA) ใน
เชิงประสิทธิภาพจานวนรายการทีส่ ามารถเล่นได้อยู่ 5.83%
III.I.II ดัชนีชว้ ี ดั เชิงเวลาทีเ่ ล่นเสร็จ
เนื่องจากเวลาทีใ่ ช้ในการเล่นเสร็จขึน้ อยู่กบั จานวนรายการที่เล่นได้
เพือ่ ให้เกิดความเท่าเทียมในการวัดผล จึงนาผลการทดลองในกรณีทผ่ี ล
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เชิงระยะเวลาทีใ่ ช้ในการคานวณดีกว่ าขัน้ ตอนวิธเี ชิงพันธุกรรม (GA) อยู่
5.83%และ 85.71% ตามลาดับ
แต่ อ ย่ างไรก็ต ามหากมีการเปลี่ย นแปลงค่ าพารามิเตอร์จะส่ งผลต่อ
โอกาสการหาคาตอบทีด่ ที ส่ี ุดเพิม่ มากขึน้ เช่น จานวนประชากรเริม่ ต้นยิง่ มี
จ านวนมากยิ่ง ส่ ง ผลต่ อ โอกาสที่จ ะเจอค าตอบที่ดีม ากขึ้น จากความ
หลากหลายของประชากร และพารามิเตอร์ทเ่ี กีย่ วข้องกับเงือ่ นไขสิน้ สุด ซึง่
สาหรับขัน้ ตอนวิธเี ชิงพันธุกรรม (GA) คือ พารามิเตอร์กาหนดจานวนรอบ
การหาค าตอบ (Number of Generation) ยิ่ง มากยิ่ง เพิ่ม โอกาสการหา
ค าตอบที่ดี และส าหรับ ขัน้ ตอนวิธีเ ชิง วิว ัฒ นาการ (DE) คือ ค่ า ลู่ เ ข้า
(Convergence) ยิง่ น้อยยิง่ เพิม่ โอกาสการหาคาตอบทีด่ ี ระยะเวลาทีไ่ ร้การ
พัฒ นาค าตอบ (Maximum Time without improvement) ยิ่ง มากยิ่ง เพิ่ม
โอกาสการหาคาตอบทีด่ ี

รมิดายุ อยู่สุข
อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
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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.

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.

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 (CO 2 ) for
own photosynthesis, and the CO 2 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.

Fig.1 Growth rings; earlywood and latewood in tree
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.

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

Cross-section
of a cedar log

Fig.2 Schematic showing the cross section and
orientation for the latewood sample

Latewood

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.

1mm

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

130
G.L.=70

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 noncontact extensometer are used. In all specimens, when the
applied load peaked, the specimens was quickly fractured.

8

3

E poxy resin

Latewood

20

Fig.3 Tensile specimen of the latewood in this study
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 (FLK1-11, 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.

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.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 (S 2 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.

Non-contact extensometer
Strain gage
(a) Principal stress fracture

(b) Shear fracture
E lastic modulus measurement range
Strain, ε/ -

Fig.6 Tensile stress-strain curve of the latewood

Tensile direction

Strain gage

0.25mm

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 S 2 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.

Fig.7 Fractured latewood specimen along the edge of
attached strain gage

Tensile Strength, σB / MPa

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.
(a) Principal stress fracture
(n=9, R=0.85)

T

R
L
(b) Shear fracture
(n=11, R=0.36)

Principal stress fracture
Shear fracture
Failure strain, ε
f /-

Tensile direction

Tensile direction

Fig.8 Plots of tensile strength and failure strain in all
tensile experimental results

5m m

(a) Principal stress fracture

Fig.10 Distribution of the ray tissue in wood [12]

5m m

(b) Shear fracture

Fig.9 Fracture pattern of the latewood specimen tested
with non-contact extensometer
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Tensile direction

View orientation

T

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:

Fractured
ray tissue

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.

R
L

2. Two fracture behaviors: principal stress fracture and shear
fracture were observed in latewood specimen under tensile
stress.

150μm

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.

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 openangle 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].

Keywords—glaucoma, ophthalmoscope, diagnosis, optic cup,
optic disc

I. INTRODUCTION

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].

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 openangle 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.

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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2.9. System Requirement : IOS/Android

processing program to forecast the probability of being
glaucoma.

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.

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.

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.

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

1.

Wi-Fi
Endoscope
Eye Glasses Frame
3/8 Inch PVC Pipe

2.5 V Halogen Lamp

X10 Folding Hand Loupe Lens

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 WiFi 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.

Power Supply
Charging port

Fig. 2. Schematic diagram of Glauco Dtex Eye Glasses

B. Specification of lamp and wi-fi endoscope
1.

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

2.

Wi-Fi Endoscope
2.1. Cable Length: 1 m
2.2. Camera Head Outer Diameter: 8 mm

Endoscope port

2.3. Lens: 2 Megapixels CMOS camera

Fig. 3. Wi-Fi Box of the endoscope

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
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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].

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.

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.

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.

Image from
Our prototype

Image
Processing
Algorithm

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.

Glaucoma

Normal

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.

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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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].
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บทคัดย่อ—งานวิ จยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อหารูปแบบโครงข่ายประสาท
เที ยมที่ เหมาะสมเพื่ อ พยากรณ์ ความต้ องการชิ้ น ส่ ว นเครื่อ งปรับอากาศ
ส าหรับ การผลิ ต แบบ Mass Customization ซึ่ งมี ค วามผัน แปรสู ง โดยใช้
ข้อมูลความต้องการใช้จริ งชิ้ นส่วนประเภท มอเตอร์ ของเครื่องปรับอากาศ
ชนิ ดแยกส่ วน จานวน 10 รายการ เป็ นกรณี ศึกษา จานวนข้อมูล 120 เดือน
สาหรับสร้างแบบจาลองโครงข่ายประสาทเทียม และข้อมูลชุดที่สองจานวน
12 เดือนเพื่อทดสอบความแม่นยาของการการพยากรณ์ แล้วนาข้อมูลนี้ มา
สร้างรูป แบบการพยากรณ์ ด้วยโครงข่ายประสาทเที ยมแบบหลายชัน้ และ
ให้การเรียนรู้ของโครงข่ายประสาทเทียมเป็ นแบบแพร่ย้อนกลับ
ผลการวิ จ ยั พบว่ า โครงข่ า ยประสาทเที ย มแบบแพร่ ย้ อ นกลับ ให้ ผ ลการ
พยากรณ์ โดยมีค่า MAPE ที่เหมาะสม

I. บทนา
การเปลี่ย นแปลงทางเศรษฐกิจของโลกในป จั จุบ ัน เกิดขึ้น อย่ าง
ต่ อเนื่ องและรวดเร็ ว สภ าพ แวดล้ อ มท างธุ ร กิ จ มี ก ารแข่ ง ขั น สู ง
ผู้ประกอบการจาเป็ นต้องหาวิธีการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
เหนื อ คู่ แ ข่ ง ทางการค้า ให้ไ ด้ ม ากที่สุ ด เช่ น เดีย วกัน ในธุ ร กิจ การผลิต
เครื่องปรับอากาศก็มกี ารแข่งขัน รุนแรงทัง้ ในเรื่อ งราคา และรูปแบบของ
สินค้ารวมถึงระยะเวลาในการส่งมอบ การตอบสนองทุกความต้อ งการของ
ลูกค้าจึงเป็ นสิง่ ที่สาคัญ การผลิตสินค้าทีเ่ หมือนกันครัง้ ละจานวนมากหรือ
แบบ Mass Production ไม่สามารถตอบสนองความต้องการทีห่ ลากหลาย
ในป จั จุ บ ัน ได้ การสร้างความได้เปรีย บทางการแข่ ง ขัน โดยการพัฒ นา
ศักยภาพด้านการผลิต มาเป็ น แบบ Mass Customization ทาให้การผลิต
สินค้ามีความแตกต่างในสายตาลูกค้าได้อย่างชัดเจน และในขณะเดียวกันก็
สามารถตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า ในแต่ ล ะกลุ่ ม ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
บริษั ท กรณี ศ ึ ก ษา เป็ นผู้ ป ระกอบการที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต
เครื่อ งปรับอากาศทุกประเภท ผลิต ภัณฑ์ข องบริษัท มีความหลากหลาย
เข้าถึงทุกกลุ่มลูกค้าตัง้ แต่ เครือ่ งปรับอากาศทีใ่ ช้กบั บ้านพักอาศัย ร้านค้า
อาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม การรับคา
สังซื
่ ้อมีทงั ้ แบบทีเ่ ป็ นสินค้ารุ่นมาตรฐาน และรุ่นพิเศษแบบ customization
ตามที่ลูก ค้าต้ อ งการ เพื่อ ให้ส ามารถตอบสนองทุ ก ความต้ อ งการของ
ลูกค้าทุกกลุ่ม บริษทั ได้พฒ
ั นาการผลิตจากแบบ Mass Production มาเป็ น
แบบ Mass Customization เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในกระบวนการผลิต
โดยเริม่ ตัง้ แต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้สามารถใช้ช้นิ ส่วนร่วมกันได้
(common component part) ปรับปรุงสายการผลิตขัน้ ตอนการประกอบให้
มีค วามยื ด หยุ่ น สามารถประกอบเครื่อ งปรับ อากาศได้ ห ลายรุ่ น ใน
สายการผลิต เดีย วกัน ได้ และจัดท าสต็อ กชิ้น ส่ ว นประกอบ (component

คำสำคัญ—เครื่องปรับอากาศ, ชิ้ นส่วนประกอบ, การพยากรณ์, การ
ผลิ ตแบบ 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
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IV. ฟ งั ก์ ช ั น่ การรวม (Summation function: S) เป็ น ผลรวมของข้ อ มู ล
ป้อนเข้าและค่ าน้ าหนัก ในแต่ ล ะชัน้ เพื่อ ใช้ส าหรับ สรุปผลความสัมพัน ธ์
ระหว่างข้อมูลนาเข้าทัง้ หมด
V. ฟ งั ชั ่นการแปลง (transfer function) เป็ น การค านวณการจ าลองการ
ทางานของโครงข่ายประสาทเทียม โดยการน าสารสนเทศมาแปลง เพื่อ
น าไปใช้ส าหรับ การแสดงผลลัพ ธ์ซ่ึ งฟ งั ก์ ช ั ่นในองค์ ป ระกอบนี้ เรีย กว่ า
“Activation Function” เช่น ซิกมอยด์ฟงั ก์ช ั ่น (sigmoid function) ฟงั ก์ช ั ่น
ไฮเปอร์โบลิกแทนเจนต์ (hyperbolic tangent function) เป็นต้น

part inventory) เพือ่ ให้พร้อมสาหรับการประกอบสินค้าทัง้ รุ่นมาตรฐานและ
รุ่นพิเศษ เพือ่ ทาให้ระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าสัน้ ทีส่ ุด
ชิน้ ส่วนประกอบ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชิ้นส่วนประกอบ
ทีผ่ ลิตขึน้ เองภายใน เช่น ชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็ก ชิ้นส่วนแผงคอยล์ และ
กลุ่มชิน้ ส่วนมาตรฐานทีส่ งซื
ั ่ ้อมาจากภายนอก เช่น มอเตอร์ ซึง่ การกาหนด
ปริมาณการจัดเก็บชิน้ ส่วน แต่ละรายการมาจากเป้าหมายการขายสินค้ารุ่น
มาตรฐานในแต่ละรุ่น (sale forecasting) ซึ่งไม่สอดคล้องกับการขายจริง
ซึ่งมีทงั ้ แบบที่เป็ น สิน ค้ารุ่น มาตรฐาน และรุ่น พิเศษแบบ customization
ตามที่ลูกค้าต้องการ ทาให้ช้นิ ส่วนบางรายการไม่เพียงพอและเกิดความ
ล่าช้าในการผลิตรวมถึงการส่งมอบ และชิ้นส่ว นบางรายการมีมากเกินไป
ั หาคือ กลุ่ ม ชิ้น ส่ ว นมาตรฐานที่ส งั ่ ซื้อ จากภายนอก
โดยชิ้น ส่ ว นที่ม ีป ญ
เนื่ อ งจากมีเ งื่อ นไขในการสัง่ ซื้ อ ได้ แ ก่ จ านวนสัง่ ซื้ อ ขัน้ ต่ า (MOQ :
Minimum Order Quantity) และระยะเวลาการส่งมอบ (Order Lead time)
ดังนัน้ หากมีรูปแบบในการพยากรณ์ความต้องการชิ้นส่วนที่เหมาะสมกับ
การผลิต แบบ Mass Customization จะมีป ระโยชน์ อ ย่ างมาก ป จั จุ บ ัน มี
เทคนิ ค การพยากรณ์ ท างสถิ ติ เช่ น การวิเคราะห์ อ นุ ก รมเวลา (Time
Series) การวิเคราะห์การทดถอย (Regression) และการพยากรณ์โดยใช้
โครงข่ายประสาทเทียม เป็นต้น
จากการศึกษาเทคนิคของการพยากรณ์จากงานวิจยั ต่างๆ พบว่า
เทคนิคการพยากรณ์โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมเป็นวิธกี ารทีไ่ ด้รบั ความ
นิ ย มเป็ น อย่ า งมาก และถู ก น าไปใช้ ในการพยากรณ์ ในหลายๆ ด้า น
เนื่องจากโครงข่ายประสาทเทียมสามารถเรียนรู้รูปแบบของข้อมูลในอดีต
และหาความสัมพันธ์ของข้อมูลปจั จัยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลทีต่ ้องการ
พยากรณ์ เพื่อน าไปพยากรณ์ ขอ้ มูลที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตได้เป็ นอย่ างดี
ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ เลือกใช้โครงข่ายประสาทเทียม แบบแพร่ยอ้ นกลับ มา
ใช้ในการเรีย นรู้และหาความสัม พัน ธ์ข องข้อ มูล ป จั จัย ต่ างๆ ที่เชื่อ ว่ า มี
นัยสาคัญกับปริมาณความต้องการชิน้ ส่วน

รูปที่ 1 โครงสร้างการทางานของโครงข่ายประสาทเทียม [4]
II. III โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ยอ้ นกลับ
การแพร่แบบย้อนกลับเป็ น ขัน้ ตอนใช้สอนโครงข่ายประสาทเทียม โดย
โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ย้อนกลับ เป็ น รูปแบบโครงข่ายที่ได้รบั
ความนิยม เนื่องจากสามารถแก้ปญั หาในลักษณะเชิงเส้น (linear) และไม่
เป็ น เชิงเส้น (nonlinear) ได้ โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ย้อนกลับมี
ลักษณะสาคัญดังนี้ [1]
I.เป็นโครงข่ายแบบหลายชัน้ (multi-layer)
II.การเชือ่ มโยงในแต่ละชัน้ เป็นแบบต่อถึงกันหมด (fully connected)
III.เป็นโครงข่ายทีส่ ่งสัญญาณไปข้างหน้า (feed forward network)
IV.การเรียนรูแ้ บบแพร่ยอ้ นกลับ เพือ่ ปรับน้าหนักบนเส้นเชือ่ มโยงระหว่าง
โหนด แสดงดังรูปที่ 2.

II. วิธกี ารวิจยั
II.I ข้อมูลในการวิจยั
ข้อ มูล ที่น ามาใช้ในการวิจยั เป็ น ข้อ มูล ทุ ติย ภูม ิ เป็ น ข้อ มูล การเบิกใช้
ชิ้นส่วนประเภท มอเตอร์ จานวน 10 รายการ ของเครื่องปรับอากาศชนิด
แยกส่วน แบบตัง้ แขวนที่ใช้กบั บ้านพักอาศัย และอาคารสานักงานขนาด
ตัง้ แต่ 12,000 บีทยี ู ถึง 60,000 บีทยี ู ของบริษทั กรณีศกึ ษา เป็ นข้อมูลราย
เดือ นตัง้ แต่ เดือนมกราคม 2551 ถึง เดือ นธัน วาคม 2561 รวมทัง้ สิ้น 132
เดือน

รูปที่ 2 แสดงโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ยอ้ นกลับ

II.II โครงข่ายประสาทเทียม
โครงข่ายประสาทเทียม คือแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ ท่พี ฒ
ั นาขึ้นเพื่อ
จาลองการทางานของโครงข่ายประสาทของมนุ ษย์โครงข่ายประสาทเทียม
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ แสดงดังรูปที่ 1
I. ข้อมูลนาเข้า (input) เป็นข้อมูลทีร่ ะบบจะนาเข้ามาประมวลผล โดยข้อมูล
เป็นตัวเลขเชิงปริมาณ
II. ข้อมูลส่งออก (output) คือ ผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ จริง
III. น้ าหนัก (weight) คือ ค่าเฉพาะทีก่ าหนดให้ขอ้ มูลนาเข้าแต่ละตัว เพื่อ
ใช้แยกแยะความแตกต่างของข้อมูลนาเข้า

II.IV ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั
ตัว แปรที่ใช้ในการวิจ ัย ทัง้ หมดมี 4 ตัว โดยผู้ว ิจยั ได้ศ ึก ษารวบรวมและ
คัดเลือกปจั จัยทีม่ ผี ลต่อยอดการขายเครื่องปรับอากาศและยอดการเบิกใช้
ชิน้ ส่วนประเภทมอเตอร์ ดังนี้
Y คือ ยอดการเบิกใช้ชน้ิ ส่วนประกอบประเภทมอเตอร์
X1 คือ อุณหภูมเิ ฉลีย่
X2 คือพืน้ ทีส่ งิ่ ก่อสร้างประเภทโรงเรือน
X3 คือ GDP
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(-1, 1) ค่าอัตราการเรียนรูจ้ ะมีผลต่อความเร็วในการปรับแก้ค่าถ่วงน้าหนัก
และค่าถ่วงน้าหนักแต่ละค่าในแต่ละรอบของการคานวณ ถ้ากาหนดค่า
อัตราการเรียนรูส้ งู จะทาให้เวลาในการเรียนรู้เร็วขึน้ แต่กอ็ าจข้ามค่าถ่วง
น้าหนักทีเ่ หมาะสมไป โดยทัวไปจะก
่
าหนดค่าอัตราการเรียนรูต้ ่าๆ ส่วนค่า
โมเมนตัมมีผลต่อการลดการสันในการปรั
่
บแก้ค่าถ่วงน้าหนัก และค่าถ่วง
น้าหนักในการเข้าสู่ค่าถ่วงน้าหนักทีเ่ หมาะสม โดยทัวไปจะก
่
าหนดค่า
โมเมนตัมสูงๆ ซึง่ ในงานวิจยั นี้ได้กาหนดค่าอัตราการเรียนรูเ้ ป็น 0.1, 0.2,
0.3, 0.4, 0.5 และกาหนดค่าโมเมนตัมเป็น 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 สาหรับ
จานวนรอบการสอนถ้ากาหนดให้สงู เกินไป ไม่ได้ทาให้โครงข่ายประสาท
เทียมเรียนรูไ้ ด้มากไปกว่านี้ ควรประมาณจานวนรอบในการสอนทีน่ ้อย
ั
่งๆ ทีท่ าให้โครงข่ายเกิดการเรียนรู้
เท่าทีจ่ าเป็ นสาหรับการแก้ปญหาหนึ
จานวนรอบการสอนอาจใช้ตงั ้ แต่ 20,000 ถึง 100,000 รอบขึน้ อยู่กบั
ลักษณะของโครงข่าย ในงานวิจยั นี้ กาหนดจานวนรอบการสอนเท่ากับ
20,000 รอบ และทรานสเฟอร์ฟงั ก์ชนั ทีใ่ ช้คอื ซิกมอยด์ฟงั ก์ชนั เนื่องจากมี
คุณสมบัตใิ ห้ค่าส่งออก (output) เป็นค่าต่อเนื่องมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1
และเป็ นฟงั ก์ชนั ทีห่ าค่าอนุ พนั ธ์ได้

II.V การวิเคราะห์ขอ้ มูล
I.ใช้โปรแกรม Weka เวอร์ช ัน 3.9 ในการวิเคราะห์ข ้อ มูล ด้ว ยโครงข่าย
ประสาทเทียม โดยมีขนตอนในการวิ
ั้
เคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
แบ่ งข้อ มูล ที่เก็บ รวบรวมเป็ น 2 ชุ ด คือ ชุ ด ที่ 1 เพื่อ ใช้ในการฝึ ก สอน
โครงข่า ยประสาทเทีย มเป็ น ข้อ มูล ตัง้ แต่ เดือ นมกราคม 2551 ถึงเดือ น
ธั น วาค ม 2560 จ าน ว น 120 เดื อ น แล ะข้ อ มู ล ชุ ดที่ 2 เพื่ อ ใช้ ว ั ด
ประสิทธิภาพและความแม่นยาของโครงข่ายประสาทเทียม เป็ นข้อมูลราย
เดือนตัง้ แต่เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561 จานวน 12 เดือน
II.กาหนดโครงสร้างของโครงข่ายประสาทเทียม โดยจานวนโหนดในชัน้
ข้อมูลนาเข้า (input) เท่ากับจานวนตัวแปรอิสระทัง้ หมดทีใ่ ช้ในการ
วิเคราะห์คอื 3 โหนด จานวนโหนดในชัน้ ข้อมูลส่งออก (output) เท่ากับ 1
โหนด แต่เนื่องจาก การกาหนดจานวนโหนดในชัน้ ซ่อน (hidden) จะได้
จากการทดลอง สาหรับการกาหนดจานวนโหนดในชัน้ ซ่อน งานวิจยั นี้จะใช้
กฎของ Baum and Haussle ในการกาหนดจานวนโหนดในชัน้ ซ่อน โดย
สามารถคานวณได้จากสมการ (1 ) ดังนี้
𝑁ℎ𝑖𝑑𝑑𝑒𝑛 ≤ 𝑁ℎ 𝑚𝑎𝑥 = 𝑁

𝑁𝑠𝑒𝑡 ×𝑁𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡
𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 +𝑁𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

(1)

II.VI ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ยอ้ นกลับนี้
ได้โครงข่ายประสาทเทียมมีค่า RMSE (Root Mean Square Error) ต่าสุด
ทีเ่ หมาะสาหรับการพยากรณ์ความต้องการชิน้ ส่วนประกอบประเภท
มอเตอร์ในแต่ละรายการแสดงตามตารางที่ 1 จากนัน้ ได้นาโครงข่ายทีด่ ี
ทีส่ ุดทีม่ คี ่า RMSE ต่าทีส่ ุด จากการฝึ กสอนด้วยข้อมูลชุดที่ 1 มาทาการ
พยากรณ์ เพือ่ วัดประสิทธิภาพและความแม่นยาของโครงข่ายประสาท
เทียมด้วยข้อมูลชุดที่ 2

𝑁ℎ𝑖𝑑𝑑𝑒𝑛 คือ จานวนโหนดในชัน้ ซ่อน (hidden)
𝑁ℎ 𝑚𝑎𝑥 คือ จานวนโหนดมากทีส่ ุดในชัน้ ซ่อน (hidden)
𝑁𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 คือ จานวนโหนดในชัน้ ข้อมูลส่งออก (output)
𝑁𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 คือ จานวนโหนดในชัน้ ข้อมูลนาเข้า (input)
𝑁𝑠𝑒𝑡 คือ จานวนข้อมูลในการฝึกสอน
จานวนโหนดทีม่ ากทีส่ ุดในชัน้ ซ่อนมีจานวน 90 โหนด ในงานวิจยั นี้ได้
กาหนดจานวนโหนดในชัน้ ซ่อน เพือ่ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยแบ่งเป็นช่วงห่าง
ช่วงละ 5 ดังนี้ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70,
75, 80, 85, 90 ดังนัน้ จะได้โครงข่ายประสาทเทียม ดังรูปที่ 1

ตารางรางที่ 1 แสดงโครงข่ายประสาทเทียมทีม่ คี ่า RMSE ต่าสุด

Hidden Layer
Input Layer
อุณหภูมิเฉลี่ย X1

Output Layer

พื้นที่สิ่งก่อสร้าง X2
ประเภทโรงเรือน
GDP. X3

จานวนความต้องการ
การชิ้ นส่วน
Node=1
Node=3

Max Node=90

รูปที่ 3 แสดงโครงข่ายประสาทเทียมตามทีก่ าหนด
III.ทาการแปลงค่าข้อมูลป้อนเข้าให้มคี ่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 และกาหนดค่า
ถ่วงน้าหนักให้กบั เส้นเชือ่ มโยงระหว่างโหนดให้มคี ่าอยู่ในช่วง

ลาดับ
ที่

หมายเลข
มอเตอร์

โครงข่าย
ประสาท
เทียม

อัตราการ
เรียนรู้

โม
เมนตัม

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 การประเมินความแม่นยาของการพยากรณ์
เมือ่ ได้ตวั โครงข่ายประสาทเทียมทีเ่ หมาะสมของชิน้ ส่วนประเภทมอเตอร์
แต่ละรายการแล้ว ได้นารูปแบบนัน้ มาพยากรณ์ล่วงหน้าทีละเดือน จากนัน้
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นาค่าพยากรณ์ทไ่ี ด้มาทาการเปรียบเทียบกับค่าความต้องการใช้งานจริง
จากข้อมูลชุดที่ 2 เพือ่ หาค่าความแม่นยาของการพยากรณ์ สาหรับ
งานวิจยั นี้ได้เลือกใช้ ค่าเฉลีย่ ร้อยละความคลาดเคลือ่ นสมบูรณ์ (MAPE :
Mean Absolute Percentage Error) ในการทดสอบความแม่นยาของการ
พยากรณ์ เพราะสามารถหาได้จากการนาค่าความคลาดเคลือ่ นทีแ่ ท้จริงมา
ใช้คานวณหาค่าเฉลีย่ ร้อยละ ทาให้สามารถวัดผลและเปรียบเทียบได้งา่ ย
ซึง่ ค่าทีไ่ ด้น้อยทีส่ ุดแสดงถึงความแม่นยาของการพยากรณ์ทส่ี งู ทีส่ ุดด้วย
โดยมีสมการ (2) ดังนี้

ขอขอบคุณ บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี ดีเวลลอปเม้น จากัด ผู้ผลิต
เครื่องปรับอากาศทุกชนิด ที่อนุ เคราะข้อมูลเพื่อใช้เป็ นกรณีศกึ ษาในการ
วิจยั ครัง้ นี้
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𝑛

MAPE =

𝑒
| 𝑡|
𝑡=1 𝑌𝑡

∑

𝑛

×

100

(2)

เมือ่ 𝑒𝑡 คือ ค่าความคลาดเคลือ่ น
𝑌𝑡 คือ ข้อมูลจริง
𝑛 คือ จานวนข้อมูล
III. สรุปผลการการวิจยั
ผลการประเมินความแม่นยาของการการพยากรณ์ดว้ ยโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบหลายชัน้ แพร่ยอ้ นกลับและให้การเรียนรูข้ องโครงข่าย
ประสาทเทียมเป็นแบบแพร่ยอ้ นกลับ โดยการคานวณหาค่าเฉลีย่ ร้อยละ
ความคลาดเคลือ่ นสมบูรณ์ หรือค่า MAPE แสดงตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สรุปค่า MAPE ของมอเตอร์แต่ละตัว
ลาดับที่

หมายเลขมอเตอร์

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%

สรุปผลการวิจยั ในเบือ้ งต้นจากค่า MAPE ทีค่ านวณได้ มอเตอร์ลาดับที่ 9
มีค่า MAPE ต่าสุดเท่ากับ 40.32% และมอเตอร์ลาดับที่ 7,8 และ 10 มีค่า
MAPE ทีค่ ่อนข้างสูง ส่วนมอเตอร์ทเ่ี หลืออีก 6 ตัว มีค่า MAPE อยู่ระหว่าง
90.36% ถึง 129.13% อย่างไรก็ดี ในงานวิจยั ครัง้ ต่อไปควรนาเทคนิค
พยากรณ์ทางสถิตวิ ธิ กิ ารอืน่ มาทาการพยากรณ์เปรียบเทียบหาค่า MAPE
ทีต่ ่าทีส่ ุด เพือ่ หารูปแบบและวิธกี ารพยากรณ์ทเ่ี หมาะสมทีส่ ุด
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การเลือกกิจกรรมในสายงานวิกฤตเพือ่ เร่งโครงการ
ด้วยขัน้ ตอนวิธกี ารเลือกสิง่ ของใส่กระเป๋าเป้
Activities Choosing in a Critical Path for Project Crashing
by Using Knapsack Problem Algorithm
ธีรพล ศิลาวรรณ์
Teerapol Silawan
ห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์และเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
Computer Engineering Robotics and Technology Research Laboratory : CERT
Thai-Nichi Institute of Technology
Bangkok Thailand
Teerapol@tni.ac.th
crashing cost of the indicated activities is less than the results of the
greedy algorithm.

บทคั ด ย่ อ — ทุ ก โครงการเริ่ ม ต้ น ด้ ว ยขัน้ ตอนการวางแผนซึ่ ง มี
ส่ วนประกอบของการบริ หารจัดการเวลาและทรัพยากร การเร่งโครงการ
เป็ นสิ่ งสาคัญในกรณี ที่ระยะเวลาการปฏิ บตั ิ งานตามปกติ มากกว่าระยะที่
ผู้ใช้ บริ การต้ องการ อย่ างไรก็ตามการเร่งโครงการมีค่าใช้ จ่าย ดังนั น้ การ
เลื อกกิ จกรรมเพื่ อลดระยะเวลาทางานรวมถึ งการลดค่ าเร่งเวลาให้ น้ อ ย
ที่สุดจึงเป็ นสิ่ งสาคัญ ในปั จจุบนั ขัน้ ตอนวิ ธีละโมบที่พิจารณาค่าเร่งโครงการ
ต่ อ วัน ถูก ใช้ เ พื่ อ เรี ย งล าดับ การเร่ ง กิ จ กรรม อย่ า งไรก็ต ามขัน้ ตอนวิ ธี
ดังกล่าวไม่สามารถรับประกันได้ว่าการเร่งโครงการจะมีค่าใช้จ่ายน้ อยที่ สุด
บทความนี้ จึงนาเสนอการใช้ ขนั ้ ตอนวิ ธีการเลือกสิ่ งของใส่ กระเป๋าเป้ เพื่ อ
เลือกกิ จกรรมที่ ต้องเร่ง ผลการทดสอบเชิ งตัวเลขแสดงให้ เห็นว่าขัน้ ตอน
วิ ธีที่นาเสนอสามารถระบุกิจกรรมที่ ต้องเร่งได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อี กทัง้
ค่าใช้จ่ายในการเร่งกิ จกรรมที่ถกู เลือกยังน้ อยกว่าผลของการใช้ขนั ้ ตอนวิ ธี
ละโมบอีกด้วย

Keywords — Project crashing, Knapsack problem algorithm

I. บทนา
เมือ่ มีขอ้ มูลว่าโครงการอาจจะไม่สามารถปิดได้ตามเวลาทีก่ าหนด การ
เลือกกิจกรรมเพือ่ เร่งโครงการให้แล้วเสร็จทันเวลารวมถึงต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการเร่งโครงการให้น้อยทีส่ ุดจึงเป็ นสิง่ จาเป็ น [1] ขัน้ ตอนวิธใี นการเลือก
กิจกรรมเพื่อเร่งโครงการให้แล้วเสร็จทันเวลาถูกนาเสนอในหลายงานวิจยั
ได้แก่ linear programming [2], convex geometric programming [3] และ
Genetic algorithm [4] อย่างไรก็ตามขัน้ ตอนวิธเี หล่านี้มคี วามซับซ้อนสูง
อีกทัง้ ผูใ้ ช้งานต้องมีความเชีย่ วชาญอีกด้วย เพือ่ ให้ขนั ้ ตอนวิธใี ช้งานง่ายขึน้
บางงานวิจยั จึงนาเสนอขัน้ ตอนวิธใี นการเลือกกิจกรรมเพือ่ เร่งโครงการโดย
ตัง้ สมมุตฐิ านให้ระยะเวลาในการเร่งกิจกรรมเป็ นฟงั ก์ชนั ของค่าใช้จ่ายใน
การเร่งโครงการ [5, 6] อย่างไรก็ตามฟงั ก์ชนั ดังกล่าวยังไม่ได้รบั การพิสูจน์
ว่าสอดคล้องกับสถานการณ์จริง ด้วยเหตุท่แี ต่ละกิจกรรมมีลกั ษณะงาน
จานวนทรัพยากรและบุคลากรทีต่ ้องใช้แตกต่างกัน ทาให้ไม่สามารถสรุป
ความเกีย่ วพันระหว่างจานวนวันทีส่ ามารถเร่งโครงการกับค่าใช้จ่ายในการ
เร่ ง โครงการได้ นอกจากนัน้ ยัง มีแ นวคิด ให้เ ลือ กกิจ กรรมตามล าดับที่
กาหนด [7] เช่น การเลือกกิจกรรมอย่างสุ่ม การเลือกกิจกรรมทีล่ ดจานวน
วันได้มากก่อน การเลือกกิจกรรมที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยก่อน และการเลือก
กิจกรรมที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายต่อวันน้อยที่สุดก่อน (หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า
ขัน้ ตอนวิธลี ะโมบ โดยจะกล่าวถึงรายละเอียดในส่วนที่ II) อย่างไรก็ตาม

คำสำคัญ — กำรเร่งโครงกำร, กำรแก้ปัญหำกำรใส่สิง่ ของในกระเป๋ำเป้
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
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ตารางที่ II. กิจกรรมในสายงานวิกฤต

ตารางที่ I. ข้อมูลระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเร่งกิจกรรม
กิ จกรรม
A
B
C
D
E
F
G
H
I

กิ จกรรมที่ต้อง
เสร็จก่อน
A
A
B
B
C,D
C,D
E,F
G,H

ระยะเวลา
ปกติ เร่ง
3
1
4
3
6
2
7
6
5
3
6
5
10
7
1
1
4
1

ค่าใช้จ่ายในการเร่ง
กิ จกรรม 1 วัน (พันบาท)
150
75
100
25
115
180
200
125

กิ จกรรม
A
B
D
G
I

ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการเร่งกิ จกรรม
1 วัน (พันบาท)
ปกติ เร่ง
3
1
150
4
3
75
7
6
25
10
7
200
4
1
125

ข้อ มูล ที่จาเป็ น ในการประกอบการตัดสินใจเกี่ย วกับการเร่งโครงการจึง
ได้แ ก่ กิจ กรรมในแต่ ล ะขัน้ ตอน ระยะเวลาที่ใ ช้ใ นการท ากิจ กรรมทัง้
ตามปกติแ ละระยะเวลาที่เ ร่ ง กิจ กรรมแล้ว รวมถึง ค่ า ใช้จ่ า ยในการเร่ง
กิจกรรม ทัง้ นี้กจิ กรรมทีถ่ ูกเลือกเพื่อเร่งโครงการจะต้องถูกเร่งเต็มจานวน
วันตามทีถ่ ูกกาหนด เพือ่ ให้เข้าใจกระบวนการเร่งโครงการมากยิง่ ขึน้ จึงขอ
ยกเป็นตัวอย่างที่ 1 ดังต่อไปนี้
ตัว อย่ างที่ 1: ในการท าโครงการครัง้ หนึ่ ง ประกอบด้ว ยกิจ กรรม 9
กิจ กรรม โดยมีข ้อ มูล ดัง ตารางที่ I ถ้า ก าหนดให้โ ครงการต้อ งแล้ว เสร็จ
ภายในระยะเวลา 25 วัน กลุ่มของกิจกรรมใดทีต่ ้องเร่งเพื่อให้โครงการแล้ว
เสร็จทันเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการเร่งโครงการน้อยทีส่ ุด
จากการวิเคราะห์ส ายงานวิกฤตพบว่ าสายงานวิกฤตประกอบด้ว ย
กิจกรรม A, B, D, G, I ดังนัน้ จึงสามารถสร้างตารางทีป่ ระกอบด้วยกิจกรรม
ในสายงานวิกฤตได้ดงั ตารางที่ II ซึ่งใช้เวลาปกติรวม 3+4+7+10+4 = 28
วัน จึงต้อ งเร่งเวลาอย่ างน้ อ ย 3 วัน จึงจะทัน กาหนด โดยปกติการเลือก
กิจกรรมเพื่อเร่งโครงการจะเลือกตามลาดับค่าใช้จ่ายในการเร่งกิจกรรม 1
วัน ซึ่ง เป็ น ที่รู้จ ัก ในชื่อ ของขัน้ ตอนวิธีล ะโมบ (greedy algorithm) จาก
ตัวอย่างนี้ กิจกรรมทีม่ คี ่าใช้จ่ายต่อวันเรียงจากน้อยไปมากได้แก่ กิจกรรม
D, B, I, A, G ตามลาดับ เริม่ จากกิจกรรม D เร่งเวลาได้ 1 วัน (จาก 7 วัน
เหลือ 6 วัน) ต้องเสียค่าใช้จ่าย 1(25,000) = 25,000 บาท ซึง่ ยังไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการ จึงเร่งกิจกรรม B เร่งเวลาได้อกี 1 วัน (จาก 4 วันเหลือ 3
วัน ) ต้อ งเสีย ค่ า ใช้จ่ า ย 1(75,000) = 75,000 บาท ซึ่ง ยัง ไม่เพีย งพอต่ อ
ความต้องการ จึงเร่งกิจกรรม I เร่งเวลาได้อกี 3 วัน (จาก 4 วันเหลือ 1 วัน)
ต้อ งเสีย ค่ า ใช้จ่ า ย 3(125,000) = 375,000 บาท ซึ่ง เพีย งพอต่ อ การเร่ง
โครงการ (ระยะเวลาทาโครงการรวมไม่เกิน 25 วัน) เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเร่ง
โครงการทัง้ สิน้ 25,000 + 75,000 + 375,000 = 475,000 บาท เป็นต้น
อย่างไรก็ตามวิธกี ารเลือกกิจกรรมเพื่อเร่งโครงการดังกล่าวไม่ได้เป็ น
วิธกี ารทีม่ องภาพรวม ทาให้กลยุทธ์การเลือกกิจกรรมเพือ่ เร่งโครงการด้วย
ขัน้ ตอนวิธลี ะโมบไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะเป็นแผนการเลือกกิจกรรมที่
เสียค่าใช้จ่ายในการเร่งโครงการโดยรวมน้อยทีส่ ุด

การเลือ กกิจกรรมโดยใช้ก ฎเกณฑ์เหล่ านัน้ ไม่ส ามารถรับ ประกัน ได้ว่ า
ค่าใช้จ่ายในการเร่งโครงการโดยรวมจะน้อยทีส่ ุด ประสิทธิภาพของขันตอน
้
วิธกี ารเลือกกิจกรรมเพือ่ เร่งโครงการถูกนาเสนอในรูปแบบทีแ่ ตกต่างกันใน
แต่ละงานวิจยั ซึง่ การใช้ความน่าจะเป็ นทีโ่ ครงการจะแล้วเสร็จทันเวลาเป็ น
ตัวชี้วดั ที่นิยมที่สุดในปจั จุบนั [6, 8, 9] แต่ในสถานการณ์จริงจะใช้ค วาม
น่าจะเป็นในการชีว้ ดั ความสามารถของขัน้ ตอนวิธกี ารเลือกกิจกรรมเพื่อเร่ง
โครงการไม่ได้ เพราะโครงการต้องปิดให้ทนั เวลาทีก่ าหนดเท่านัน้ กล่าวคือ
ความน่าจะเป็นทีโ่ ครงการจะเสร็จทันเวลาต้องมีค่าเป็น 1 เสมอ
บทความนี้ จึง น าเสนอขัน้ ตอนวิ ธี ก ารเลื อ กสิ่ ง ของใส่ ก ระเป๋ าเป้
(Knapsack Problem Algorithm) ซึ่ ง เดิม ใช้ ส าหรับ การเลือ กสิ่ง ของใส่
กระเป๋าเป้ท่มี คี วามจุจากัดให้มมี ูลค่าสิง่ ของที่เลือกรวมสูงสุด ขัน้ ตอนวิธี
ดังกล่าวสามารถประยุกต์ใช้กบั การเลือกกิจกรรมเพื่อเร่งโครงการได้ โดย
ขัน้ ตอนวิธีท่นี าเสนอจะพิจารณาสายงานวิกฤตครัง้ ละสายงาน และทา
ขัน้ ตอนวิธที น่ี าเสนอซ้ากับสายงานวิกฤตทีอ่ าจเกิดขึน้ มาใหม่จนกระทังไม่
่
เหลือ สายงานใดที่ใ ช้ร ะยะเวลาเกิน ก าหนดอีก แล้ว ทัง้ นี้ ข นั ้ ตอนวิธีท่ี
นาเสนอมีความซับซ้อนอยู่ในระดับ 𝑂(𝑛𝑘) เท่านัน้ เมื่อกาหนดให้ 𝑛 คือ
จานวนกิจกรรมทัง้ หมดในสายงานวิกฤตและ 𝑘 คือ ผลต่างของระยะเวลา
รวมของทุกกิจกรรมที่ทางานตามปกติกบั ระยะเวลารวมของทุกกิจกรรม
เมื่อเร่งเวลาแล้ว นอกจากนัน้ ค่าใช้จ่ายในการเร่งกิจกรรมกับจานวนวันที่
เร่งกิจกรรมยังเป็ นอิสระต่อกันอีกด้วย ทาให้สามารถปรับใช้ได้ในทุกกรณี
ของค่ า ใช้จ่ า ยในแต่ ล ะโครงการและมัน่ ใจได้ว่ า ขัน้ ตอนวิธีท่ีน าเสนอ
เหมาะสมและสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในทางปฏิบตั ิ
บทความนี้ถูกแบ่งออกเป็นหลายส่วนตามลาดับการนาเสนอดังต่อไปนี้
ส่วนที่ II การเร่งโครงการ กล่าวถึงความรูพ้ ้นื ฐานและรายละเอียดเบือ้ งต้น
เกีย่ วกับการเร่งโครงการ ส่วนที่ III ขัน้ ตอนวิธกี ารเลือกสิง่ ของใส่กระเป๋าเป้
กล่าวถึงวิธกี ารในการเลือกสิง่ ของให้มมี ลู ค่ารวมมากทีส่ ุดเท่าทีก่ ระเป๋าเป้
จะสามารถจุได้ ส่วนที่ IV ขัน้ ตอนวิธที น่ี าเสนอ กล่าวถึงวิธกี ารประยุกต์ใช้
ขันตอนวิ
้
ธกี ารเลือกสิง่ ของใส่กระเป๋าเป้ให้สามารถเลือกกิจกรรมสาหรับเร่ง
โครงการให้ทนั กาหนดและเสียค่าใช้จ่ายในการเร่งโครงการน้อยทีส่ ุด ส่วน
ที่ V ผลการทดสอบเชิงตัว เลข เป็ น ส่ ว นน าเสนอผลการทดสอบรวมถึง
แสดงความสามารถของขันตอนวิ
้
ธที น่ี าเสนอ

III. ขันตอนวิ
้
ธกี ารเลือกสิง่ ของใส่กระเป๋าเป้
การแก้ปญั หาการใส่สงิ่ ของในกระเป๋าเป้เป็ นการหาค่าทีด่ ที ส่ี ุดเชิงการ
จัด (combinatorial optimization) เมื่อกาหนดให้มสี งิ่ ของหลายชิ้น แต่ละ
ชิ้นมีน้ าหนักและมูลค่าทีอ่ าจไม่เท่ากัน จะต้องเลือกสิง่ ของชิน้ ใดให้มมี ลู ค่า
รวมสูงสุดเท่าที่กระเป๋าเป้จะรับน้ าหนักได้ เพื่อให้เข้าใจกระบวนการเร่ง
โครงการมากยิง่ ขึน้ จึงขอยกเป็นตัวอย่างที่ 2 ดังต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 2: มีส ิ่งของอยู่ 3 ชิ้น ได้แก่ ก ข ค โดยมีน้ าหนัก 5 4 7
กิโลกรัม ตามลาดับ และมีมลู ค่า 40 36 70 บาท ตามลาดับ ต้องการเลือก

II. การเร่งโครงการ
การวางแผนการเร่งโครงการคือการเลือกกิจกรรมเพื่อเร่งโครงการให้
ทันกาหนดส่งมอบงานโดยเสียค่าใช้จ่ายในการเร่งโครงการน้อยทีส่ ุด ดังนัน้
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สิง่ ของใส่กระเป๋าเป้ทส่ี ามารถรับน้าหนักได้ 10 กิโลกรัม จะต้องเลือกสิง่ ของ
ชิ้นใด ให้มมี ลู ค่ารวมสูงสุดเท่าทีก่ ระเป๋าเป้จะรับน้ าหนักได้ สังเกตว่ามูลค่า
ต่อน้าหนักของ ก ข ค คือ 40/5 36/4 และ 70/7 ซึง่ มีค่าเท่ากับ 8 9 10 บาท
ต่อกิโลกรัม ตามลาดับ ถ้าหากใช้มลู ค่าต่อน้าหนักเป็ นตัวชีว้ ดั ตามขันตอน
้
วิธีล ะโมบจะทาให้ต้อ งเลือ ก ค ก่อ น เพราะมีมูล ค่ าต่ อ น้ าหนักมากที่สุด
อย่างไรก็ตามหากเลือก ค แล้วจะทาให้ไม่สามารถเลือกสิง่ ของอื่นได้อีก
ดัง นัน้ มูล ค่ า รวมโดยใช้ข นั ้ ตอนวิธีล ะโมบจะได้ 70 บาท จากตัว อย่ า ง
ดัง กล่ า วเห็น ได้ช ัด ว่ า ยัง มีค าตอบอื่น ที่ดีก ว่ า การใช้ข นั ้ ตอนวิธีล ะโมบ
กล่าวคือ หากเลือก ก และ ข จะมีน้ าหนักรวมเป็ น 5 + 4 = 9 กิโลกรัม ซึ่ง
กระเป๋าเป้สามารถรองรับได้ อีกทัง้ มูลค่ารวมเป็ น 40 + 36 = 76 บาท ซึ่ง
มากกว่าผลลัพธ์จากการใช้ขนั ้ ตอนวิธลี ะโมบ
กลยุทธ์ของขันตอนวิ
้
ธกี ารเลือกสิง่ ของใส่กระเป๋าเป้ คือ การเพิม่ ขนาด
กระเป๋าเป้จาก 0 กิโลกรัมไปจนถึงน้าหนักกระเป๋าเป้ทต่ี อ้ งการ เพื่อสังเกต
การเปลี่ยนแปลงว่ากระเป๋าเป้ในแต่ละระดับน้ าหนักสามารถบรรจุสงิ่ ของ
ชิ้นใดได้บา้ ง จากนัน้ จะทดลองเลือกสิง่ ของทีม่ นี ้ าหนักเบาใส่ลงในกระเป๋า
เป้ก่อนแล้วจึงเพิม่ สิง่ ของทีห่ นักมากขึน้ ลงในกระเป๋าเป้ตามลาดับ ถ้าการ
เพิม่ สิง่ ของชิน้ ใหม่ไม่ทาให้มลู ค่าของสิง่ ของทีบ่ รรจุมากขึน้ กว่าเดิมถือว่าไม่
ควรเลือกสิง่ ของนัน้ ใส่ลงในกระเป๋าเป้ กลยุทธ์ดงั กล่าวสามารถพรรณาเป็ น
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ตามขัน้ ตอนดังนี้

การแทนค่าสมาชิกของเมตริกซ์มูลค่า ทาได้โดยการพิจารณาการใส่
ลงในกระเป๋าเป้ ถ้าใส่ 𝑎(𝑖) ลงในกระเป๋าเป้แล้วสิง่ ของมีมูลค่ารวม
มากขึน้ จะได้ว่ามูลค่าสิง่ ของรวมในกระเป๋าเป้หลังจากใส่สงิ่ ของใหม่ลงไปมี
ค่าเท่ากับ มูล ค่าสิง่ ของรวมในกระเป๋าเป้ก่อนใส่ส ิ่งของใหม่ล งไปรวมกับ
มูลค่าสิง่ ของใหม่ กล่าวคือ 𝑀(𝑖, 𝑦) = 𝑀(𝑖 − 1, 𝑦 − 𝑤𝑖 ) + 𝑣𝑖 แต่ถ้าใส่
𝑎(𝑖) ลงในกระเป๋ าเป้ แล้ว สิ่ง ของมีมูลค่ า รวมไม่มากขึ้น ท าให้มูล ค่ ารวม
สูงสุดมีค่าเท่าเดิม กล่าวคือ 𝑀(𝑖, 𝑦) = 𝑀(𝑖 − 1, 𝑦) แต่โดยนิยามของ 𝑀
คือ การเก็บมูล ค่ า สูง สุด ของสิ่ง ของที่บ รรจุ ใ นกระเป๋ าเป้ ดัง นัน้ จึงหาค่า
𝑀(𝑖, 𝑦) ได้ดงั สมการที่ (1)
𝑎(𝑖)

𝑀(𝑖, 𝑦) = max(𝑀(𝑖 − 1, 𝑦 − 𝑤𝑖 ) + 𝑣𝑖 , 𝑀(𝑖 − 1, 𝑦))

(1)

ทัง้ นี้เมื่อ 𝑖 ≤ 0 หมายถึง ไม่มสี งิ่ ในกระเป๋าเป้ ดังนัน้ 𝑀(𝑖 ≤ 0, 𝑦) มีค่า
เป็น 0 เสมอ ในขณะที่ 𝑀(𝑖, 0) มีค่าเป็น 0 เสมอเพราะหมายถึงกระเป๋าเป้
ไม่ ส ามารถใส่ ส ิ่ง ของได้ (ความจุ เ ป็ น 0) ถึง แม้ว่ า 𝑀(𝑖 ≤ 0, 𝑦) และ
𝑀(𝑖, 0) จะไม่อ ยู่ใ นเมตริก ซ์ ก็ต าม แต่ ป ระกาศไว้เ พื่อ ให้ส ะดวกต่ อ การ
คานวณเท่านัน้ จากตัวอย่างที่ 2 สามารถสร้างเมตริกซ์มลู ค่าดังตารางที่ III

𝒂

ตารางที่ III. เมตริกซ์มลู ค่าของตัวอย่างที่ 2
𝒚 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

คาอธิ บายตัวแปรและสัญลักษณ์ย่อ
𝑛
จานวนสิง่ ของทีพ่ จิ ารณาทัง้ หมด
𝑖
ลาดับในการพิจารณา (𝑖 น้อยกว่าเมือ่ สิง่ ของมีน้าหนักเบากว่า
และ 𝑖 ≤ 𝑛)
สิง่ ของชิน้ ที่ 𝑖 ทีเ่ รียงลาดับตามน้าหนักและมูลค่าแล้วโดย 𝑎(1)
𝑎(𝑖)
คือสิง่ ของทีเ่ บาทีส่ ุด และ 𝑎(𝑛) คือสิง่ ของทีห่ นักทีส่ ุด
𝑤𝑖
น้าหนักของ 𝑎(𝑖)
𝑣𝑖
มูลค่าของ 𝑎(𝑖)
𝐶
ความจุของกระเป๋าเป้
𝑀
เมตริกซ์มลู ค่า
𝑦
น้าหนักของกระเป๋าเป้ทก่ี าลังพิจารณา

ขัน้ ตอนที่ 3 (ขันตอนการเลื
้
อกสิ่ งของใส่กระเป๋าเป้ )
เริม่ พิจารณาจากกรณีท่กี ระเป๋าเป้เต็มไปด้วยสิง่ ของและพิจารณาไล่
จากสิ่งของที่มนี ้ าหนักมากที่สุ ด 𝑀(𝑛, 𝐶) ถ้า 𝑀(𝑖, 𝑦) = 𝑀(𝑖 − 1, 𝑦)
แสดงว่าสิง่ ของ 𝑖 ไม่ควรใส่ลงในกระเป๋าเป้เพราะไม่ทาให้มูล ค่าเพิม่ ให้
พิจารณา 𝑀(𝑖 − 1, 𝑦) ต่อไปแต่ถา้ 𝑀(𝑖, 𝑦) มากกว่า 𝑀(𝑖 − 1, 𝑦) แสดง
ว่าการใส่สงิ่ ของ 𝑖 ลงในกระเป๋าเป้ทาให้มลู ค่าสิง่ ของรวมเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ ให้
ทดไว้ว่ า เลือ กสิ่ง ของ 𝑖 ใส่ ก ระเป๋ าเป้ และพิจ ารณา 𝑀(𝑖 − 1, 𝑦 − 𝑤𝑖 )
ต่อไป
จากตารางที่ III เริม่ จาก 𝑀(3,10) มีค่าเป็ น 76 ซึ่งเท่ากับ 𝑀(2,10)
แสดงว่าการใส่สงิ่ ของ ค ลงในกระเป๋าเป้ไม่ได้เพิม่ มูลค่าสิง่ ของในกระเป๋า
เป้ ดังนัน้ สิ่งของ ค จึงไม่ถูก เลือ ก พิจารณา 𝑀(2,10) ซึ่งมีค่ ามากกว่า
𝑀(1,10) แสดงว่าสิง่ ของ ก เพิม
่ มูลค่ารวมให้กบั สิง่ ของในกระเป๋าเป้ ให้
ทดไว้ว่าเลือกสิง่ ของ ก ทัง้ นี้หากใส่สงิ่ ของ ก ทีม่ นี ้ าหนัก 5 กิโลกรัม ลงใน
กระเป๋าเป้ทม่ี คี วามจุเป็ น 10 กิโลกรัม ดังนัน้ ก่อนใส่สงิ่ ของ ก กระเป๋าเป้นนั ้
ต้ อ งมีค วามจุ 10-5 = 5 กิโ ลกรัม ดัง นั ้น จึง พิจ ารณา 𝑀(1,5) ต่ อ ไป
เนื่องจาก 𝑀(1,5) มีค่ามากกว่า 𝑀(0,5) (กาหนดให้ 𝑀(0,5) มีค่าเป็ น 0
เพราะถือว่าไม่ได้ใส่อะไรลงไปในกระเป๋าเป้เลย) แสดงว่าสิง่ ของ ข เพิม่
มูล ค่ า รวมให้ก ับ สิ่ง ของในกระเป๋ าเป้ ให้ท ดไว้ว่ า น าสิ่ง ของ ข ใส่ ล งใน
กระเป๋าเป้ดว้ ย ดังนัน้ สรุปว่าควรเลือกสิง่ ของ ก และ ข ใส่ในกระเป๋าเป้ มี
มูล ค่ ารวม 𝑣1 + 𝑣2 = 36 + 40 = 76 บาท ซึ่งให้ผ ลลัพ ธ์ ดีกว่าใช้
ขัน้ ตอนวิธลี ะโมบ

ขันตอนที
้
่ 1 (ขัน้ ตอนการเรียงลาดับสิ่ งของ)
เรียงลาดับสิง่ ของทีพ่ จิ ารณา โดยกาหนดให้สงิ่ ของทีม่ นี ้ าหนักเบาทีส่ ุด
ได้รบั การพิจารณาก่อน ถ้าสิง่ ของมีน้าหนักเท่ากันจะเรียงสิง่ ของตามมูลค่า
จากน้อยไปมาก ดังตัวอย่างที่ 2 พบว่า ก ข ค มีน้าหนักเป็น 5 4 7 กิโลกรัม
ตามลาดับ เมือ่ เรียงลาดับใหม่ตามน้ าหนักแล้วพบว่า ข มีน้ าหนักเบาทีส่ ุด
รองลงมาคือ ก และ ค ตามล าดับ ดัง นั น้ 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
ขันตอนที
้
่ 2 (ขัน้ ตอนการสร้างเมตริ กซ์มลู ค่า)
สร้างเมตริกซ์ 𝑀𝑛×𝐶 (𝑖, 𝑦) เพื่อเป็ นเมตริกซ์มลู ค่าสูงสุดของการบรรจุ
สิง่ ของในลาดับที่ 1 ถึง 𝑖 ลงในกระเป๋าเป้ทม่ี คี วามจุท่กี าลังพิจารณาอยู่ 𝑦
(0 ≤ 𝑦 ≤ 𝐶) ทัง้ นี้จากนี้ไปจะขอเรียกเมตริกซ์ 𝑀 อย่างสัน
้ ว่า “เมตริกซ์
มูลค่า” เพือ่ ความสะดวก
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ตารางที่ IV. กิจกรรมบนสายงานวิกฤตของตัวอย่างที่ 1
กิ จกรรม
A
B
D
G
I

ค่าใช้จ่ายในการเร่งเวลา
(พันบาท)
2 (จาก 3 วันเหลือ 1 วัน) 2(150) = 300
1 (จาก 4 วันเหลือ 3 วัน) 1(75) = 75
1 (จาก 7 วันเหลือ 6 วัน) 1(25) = 25
3 (จาก 10 วันเหลือ 7 วัน) 3(200) = 600
3 (จาก 4 วันเหลือ 1 วัน) 3(125) = 375
ระยะเวลาเร่ง (วัน)

ตารางที่ V. เมตริกซ์มลู ค่าของตัวอย่างที่ 1
𝒂

𝒚

𝒂(𝟏) = 𝑫, 𝒘𝟏 = 𝟏
𝒂(𝟐) = 𝑩, 𝒘𝟐 = 𝟏
𝒂(𝟑) = 𝑨, 𝒘𝟑 = 𝟐
𝒂(𝟒) = 𝑰, 𝒘𝟒 = 𝟑
𝒂(𝟓) = 𝑮, 𝒘𝟓 = 𝟑

1
25
75
75
75
75

2
25
100
300
300
300

3
25
100
375
375
600

4
25
100
400
450
675

5
25
100
400
675
900

6
25
100
400
750
975

7
25
100
400
775
1050

รูปที่ I. ตัวอย่างการจาลองสายงานวิกฤตแบบ monte carlo เพือ่ หาจานวน
ครัง้ ทีเ่ พียงพอสาหรับการหาค่าประสิทธิภาพเชิงสัมพัทธ์ กรณี 𝑛 = 5
ไม่ได้เร่งกิจกรรมใดเลย เพราะไม่มคี วามจาเป็ นทีจ่ ะต้องเร่งโครงการที่ทา
ทุกกิจกรรมทันกาหนดอยู่แล้วหรือโครงการทีถ่ งึ แม้จะเร่งทุกกิจกรรมแล้วก็
ไม่สามารถทากิจกรรมให้ทนั ตามกาหนดเป้าหมายอยู่ดี
สาหรับสายงานวิกฤตใด ๆ จะใช้ทงั ้ วิธกี ารเลือกสิง่ ของใส่กระเป๋าเป้
และขัน้ ตอนวิธลี ะโมบ จากนัน้ จึงเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายสาหรับเร่งโครงการ
ทัง้ หมด กาหนดให้ค่าประสิทธิภาพเชิงสัมพัทธ์ (Relative Efficiency) คือ
ค่าเฉลีย่ ของร้อยละของค่าใช้จ่ายในการเร่งโครงการได้หากเปลีย่ นจากการ
ใช้ขนั ้ ตอนวิธลี ะโมบมาเป็ นขัน้ ตอนวิธกี ารเลือกสิง่ ของใส่กระเป๋าเป้ ด้วย
การทดสอบสายงานวิ ก ฤตเป็ น จ านวนครัง้ ที่ม ากเพีย งพอ พบว่ า ค่ า
ประสิทธิภาพเชิงสัมพัทธ์มคี ่าไม่น้อยกว่า 0 ในทุกกรณีและส่วนใหญ่จะมีค่า
มากกว่า 0 ทาให้สามารถสรุปได้ว่าขันตอนวิ
้
ธกี ารเลือกสิง่ ของใส่กระเป๋าเป้
มีประสิทธิภาพดีกว่าขัน้ ตอนวิธลี ะโมบ
จานวนสายงานวิกฤตทีม่ ากเพียงพอสาหรับการทดสอบหาได้จากการ
ทา monte carlo simulation ซึ่งเป็ นการจาลองเหตุการณ์เป็ นจานวนมาก
และหาค่าเฉลีย่ หากค่าเฉลีย่ มีความคลาดเคลือ่ นในระดับทีย่ อมรับได้จะถือ
ว่ า จ านวนเหตุ การณ์ ท่ีใ ช้ในการจ าลองมีจ านวนมากเพีย งพอแล้ว จาก
ตัวอย่างดังรูปที่ I แกนนอนคือจานวนครัง้ ในการหาค่าเฉลีย่ และแกนตัง้ คือ
ค่าประสิทธิภาพเชิงสัมพัทธ์ ในกรณีท่สี ายงานวิกฤตมี 5 กิจกรรม พบว่า
เมื่อ ก าหนดให้ค่ า ประสิท ธิภ าพเชิง สัม พัท ธ์มคี วามคลาดเคลื่อ นไม่เกิน
ร้อยละ 1 คานวณจากค่าเฉลีย่ ล่าสุด 1,000 สายงานต้องใช้จานวนตัวอย่าง
สายงานวิกฤตไม่น้อยกว่า 8,599 สายงาน และเพือ่ ให้มนใจมากขึ
ั่
น้ ว่าจะได้
ผลลัพธ์ทม่ี คี วามคลาดเคลื่อนน้อยลงกว่านี้ จึงทดสอบด้วยจานวนสายงาน
วิกฤตอย่างน้อย 10,000 สายงานในทุกการทดสอบ
ขัน้ ตอนวิธี ท่ี น าเสนอถู ก เปรีย บเที ย บกับ ขัน้ ตอนวิธี เ อาแต่ แ รง
(Brute force algorithm) ซึง่ เป็นขัน้ ตอนวิธที ค่ี น้ หาทุกรูปแบบของการเลือก
กิจ กรรมเพื่อ เร่ ง โครงการที่เ ป็ น ไปได้ และคืน ค่ า เป็ น รูป แบบการเลือ ก
กิจกรรมทีต่ อ้ งเสียค่าใช้จ่ายน้อยทีส่ ุด พบว่าขันตอนวิ
้
ธที น่ี าเสนอได้ผลลัพธ์
เหมือ นกับ ขัน้ ตอนวิธีเ อาแต่ แ รงทุ ก ประการจึง สรุ ป ได้ว่ า ขัน้ ตอนวิธีท่ี
นาเสนอเป็ นขัน้ ตอนวิธที ด่ี ที ส่ี ุดและไม่มขี นตอนวิ
ั้
ธใี ดสร้างผลลัพธ์ได้ดกี ว่า
นี้อกี แล้ว ทัง้ นี้ขนั ้ ตอนวิธเี อาแต่แรงมีขอ้ ดีคอื คาตอบเป็ นคาตอบแม่นตรงที่
สามารถใช้อ้างอิงประสิทธิภาพของขัน้ ตอนวิธที น่ี ามาเปรียบเทียบได้ แต่ม ี
ข้อเสียคือใช้ระยะเวลาในการประมวลผลนานเนื่องจากเป็นการทดลองทุก

IV. ขันตอนวิ
้
ธที น่ี าเสนอ
ขัน้ ตอนวิธกี ารเลือกสิง่ ของใส่กระเป๋าเป้สามารถประยุกต์ใช้ได้กบั การ
เลือกกิจกรรมในสายงานวิกฤตเพือ่ เร่งโครงการ แต่ต้องเปลีย่ นมุมมองของ
ปญั หาให้เหมาะสม จากการเลือกกิจกรรมทีต่ ้องเร่งเพื่อให้ทนั เวลาทีล่ ูกค้า
ต้อ งการโดยเสีย ค่ า ใช้จ่ า ยในการเร่ ง กิจ กรรมน้ อ ยที่สุ ด กลายเป็ น ถ้า
กิจกรรมทุกกิจกรรมถูกเร่งทัง้ หมด ต้องเลือกกิจกรรมใดให้กลับมาใช้เวลา
ทางานตามปกติโดยไม่เกินเวลาที่กาหนดและประหยัดค่าเร่งเวลาให้มาก
ทีส่ ุด เพื่อให้เข้าใจวิธกี ารมากยิง่ ขึน้ สมมุตวิ ่าทุกกิจกรรมในสายงานวิกฤต
ของตัวอย่างที่ 1 ถูกเร่งทัง้ หมดดังตารางที่ IV จะได้ว่าต้องใช้เวลาทางาน
1+3+6+7+1 = 18 วัน แต่ลกู ค้าต้องการให้โครงการแล้วเสร็จภายใน 25 วัน
ดังนัน้ จึงมีเวลา 25-18 = 7 วันสาหรับการเลือกกิจกรรมทีไ่ ม่ตอ้ งเร่งเวลา
ระยะเวลาเร่งกิจกรรมและค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จในการเร่งกิจกรรมแต่ ละ
กิจกรรมแสดงในตารางที่ IV ซึ่งสามารถสร้างเมตริกซ์มลู ค่าได้ดงั ตารางที่
V จากการเลือ กกิจกรรมที่ไ ม่ต้อ งเร่งโครงการด้ว ยขัน้ ตอนวิธีการเลือ ก
สิง่ ของใส่กระเป๋าเป้ พบว่าการเลือกกิจกรรม B, I, G ให้ไม่ตอ้ งเร่งกิจกรรม
ทาให้ประหยัดค่าเร่งกิจกรรมมากทีส่ ุด นอกจากนัน้ ยังใช้เวลาเพิม่ ขึ้นจาก
การเร่งกิจกรรมรวม 7 วันพอดี ดังนัน้ กิจกรรมที่เหลือจึงถู กเลือกให้เ ป็ น
กิจกรรมที่ต้อ งเร่ง ได้แก่ กิจกรรม A และ D โดยต้อ งเสีย ค่ าใช้จ่ายรวม
300,000+25,000 = 325,000 บาท ซึง่ เสียค่าใช้จ่ายในการเร่งโครงการน้อย
กว่าการเลือกกิจกรรมโดยใช้ขนั ้ ตอนวิธลี ะโมบ (475,000 บาท)
V. ผลการทดสอบเชิงตัวเลข
สายงานวิก ฤตจ านวนมากถู ก สร้า งเพื่อ ทดสอบประสิท ธิภ าพของ
ขัน้ ตอนวิธกี ารเลือกสิง่ ของใส่กระเป๋าเป้และขัน้ ตอนวิธลี ะโมบ แต่ ละสาย
งานวิกฤตจะกาหนดจานวนกิจกรรม ระยะเวลาในการทากิจกรรมตามปกติ
และระยะเวลาทีใ่ ช้เร่งกิจกรรม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเร่งกิจกรรมต่อ 1 วัน
อย่างสุ่ม โดยกาหนดให้ร ะยะเวลาหลังเร่งโครงการของแต่ละกิจกรรมมีค่า
ไม่เกิน 10 วัน ระยะเวลาตามปกติของแต่ละกิจกรรมมีค่าไม่เกิน 3 เท่าของ
ระยะเวลาหลังเร่งกิจกรรมแล้ว ค่าใช้จ่ายในการเร่งกิจกรรมต่อ 1 วันมีค่า
อย่างสุ่มอยู่ระหว่าง 1,000 ถึง 20,000 บาท กาหนดให้ระยะเวลาเป้าหมาย
มีค่าอยู่ระหว่างจานวนวันรวมทีเ่ ร่งกิจกรรมทัง้ หมดกับจานวนวันรวมเมือ่ ยัง
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ตารางที่ VI. ค่าประสิทธิภาพเชิงสัมพัทธ์
ในแต่ละจานวนของกิจกรรมในสายงานวิกฤต

[4] Mokhtari, Hadi, and A. Aghaie, "The effect of price discount on timecost trade-off problem using genetic algorithm," Engineering 1.01, vol.
33, 2009.
[5] Ghodsi, Reza, et al., "A new practical model to trade-off time, cost,
and quality of a project," Australian Journal of Basic and Applied
Sciences, vol. 3, no. 4, pp. 3741-3756, 2009.
[6] Islam, M. Nazrul, M. S. Uddin, and A. R. KHAN, "Crashing PERT/CPM
Network: A Mathematical and Numerical Approach," TEXTILE.
PIELĂRIE: 71, Jan 2014.
[7] Sajjan, S. P., et al., "A New Approach to Solve Knapsack Problem,"
Oriental Journal of Computer Science & Technology, vol. 7, no. 2,
2014.
[8] Abbasi, Y. Ghaleb, and A. M. Mukattash, "Crashing PERT networks
using mathematical programming," International Journal of Project
Management, vol. 19, no. 3, pp. 181-188, 2001.
[9] Nunez, A. Manuel, L. Kuo, and I. R. Chiang, "Managing risk-adjusted
resource allocation for project time-cost tradeoffs," Annals of
Operations Research, pp. 1-19, 2016.

จานวนกิ จกรรม ค่าประสิ ทธิ ภาพเชิ งสัมพัทธ์
ในสายงานวิ กฤต
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 ผลการเปรีย บเทีย บประสิทธิภ าพเชิง สัม พัท ธ์เ มื่อ เปลี่ย นจานวน
กิจกรรมในสายงานวิกฤต นาเสนอในตารางที่ VI
จากผลการทดสอบในตารางที่ VI พบว่าค่าประสิทธิภาพเชิงสัมพัทธ์
แปรผันตามจานวนสายงาน เนื่องจากการเพิม่ กิจกรรมในสายงานวิกฤตจะ
เป็ นการเพิม่ ตัวเลือกของขัน้ ตอนวิธลี ะโมบ เป็ นผลให้มโี อกาสที่จะเลือ ก
กิจกรรมที่ต้องลดเวลาเกินความจาเป็ นเพิม่ ขึ้นด้วย ทาให้ต้องเสียค่าเร่ง
โครงการมากเกิน ความจาเป็ น ทัง้ นี้ส งั เกตว่าสายงานวิกฤตที่มจี านวน
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 4 กิจกรรมมีค่าประสิทธิภาพเชิงสัมพัทธ์มากกว่าร้อย
ละ 10 จึงสรุปได้ว่าขัน้ ตอนวิธีท่นี าเสนอสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเร่ง
โครงการจากขัน้ ตอนวิธลี ะโมบที่ใช้อยู่ในปจั จุบนั ได้เป็ นอย่างมากในทาง
ปฏิบตั ิ
VI. สรุปและอภิปรายผล
บทความนี้นาเสนอการเลือกกิจกรรมในสายงานวิกฤตเพือ่ เร่งโครงการ
ด้วยขันตอนวิ
้
ธกี ารเลือกสิง่ ของใส่กระเป๋าเป้เพือ่ ให้โครงการสามารถทางาน
ได้เสร็จตามกาหนด อีกทัง้ ยังเสียค่าใช้จ่ายในการเร่งโครงการน้อยทีส่ ุดอีก
ด้ว ย จากผลการทดสอบความสามารถของขัน้ ตอนวิธีท่นี าเสนอ พบว่า
ขันตอนวิ
้
ธที น่ี าเสนอให้ผลการทดสอบทีเ่ หมือนกับขัน้ ตอนวิธเี อาแต่แรงทุก
ประการอีกทัง้ ยังเสียค่าใช้จ่ายในการเร่งโครงการน้อยกว่าการใช้ขนตอนวิ
ั้
ธี
ละโมบทีใ่ ช้อยู่ในปจั จุบนั ได้มากกว่าร้อยละ 10 ในกรณีทม่ี กี จิ กรรมในสาย
งานวิกฤตอย่างน้อย 4 กิจกรรมได้อกี ด้วย
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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.
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บทคัดย่อ — งานวิจยั นี้ทาการศึกษาระบบการดาเนินโครงการก่อสร้าง

ซึง่ ประกอบด้วยหลายกิจกรรม แต่ละกิจกรรมมีการใช้งานวัสดุคงคลังหลาย
ประเภท ต่างกิจกรรมสามารถมีการใช้งานทัง้ วัสดุคงคลังประเภทเดียวกัน
หรือ ต่ างประเภทกัน ปริม าณการใช้ว สั ดุ ค งคลังแต่ ล ะประเภทในแต่ ล ะ
กิจ กรรมทราบค่ า ได้ช ัด เจนและถู ก ค านวณไว้ล่ ว งหน้ า อย่ างไรก็ต าม
กาหนดการใช้งานสามารถถูกเปลีย่ นแปลงได้ตามแผนการดาเนินกิจกรรม
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องงานวิจยั คือ การก าหนดตารางด าเนิ น กิจ กรรมในงาน
โครงการก่อสร้างที่เหมาะสม เพื่อลดค่าใช้จ่ายรวมจากการบริหารจัดการ
วัสดุคงคลังซึง่ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายจากการสังซื
่ ้อ และ ค่าใช้จ่ายจากการ
ถือครอง ตัวแบบการจัดตารางการดาเนิน งานโดยหลักการวิเคราะห์สาย
งานวิกฤติถูกนามาประยุกต์ใช้ร่วมกับหลักการพลวัตของแวกเนอร์วทิ ทิน
เพื่อ ก าหนดตารางการด าเนิ น กิจ กรรมที่เหมาะสม จากผลการศึก ษา
โครงการก่ อ สร้างรีส อร์ท พบว่า เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ นโยบายดัง้ เดิมซึ่ง
ดาเนินทุกกิจกรรมเร็วทีส่ ุดโดยต่างกิจกรรมมีการเติมเต็มวัสดุคงคลังเป็ น
อิสระต่อกัน นโยบายทีน่ าเสนอสามารถลดค่าใช้จ่ายต้นทุนแปรผันรวมของ
ระบบลง 49.07 เปอร์เซ็นต์ โดยประมาณ

I. บทนา
ในสภาวะปั จจุบนั ที่ธุรกิจก่อสร้างมีการแข่งขัน สูง การลดต้นทุน การ
ดาเนินงานเป็ นเรื่องทีม่ คี วามสาคัญ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถเพิม่
ศัก ยภาพ ในการแข่ ง ขัน โดยทั ว่ ไปต้ น ทุ น หลัก ของธุ ร กิ จ ก่ อ สร้ า ง
ประกอบด้ว ยต้ น ทุ น แรงงาน ต้ น ทุ น เครื่อ งจัก ร และ ต้ น ทุ น วัส ดุ การ
วางแผนและควบคุมการดาเนินกิจกรรมอย่างเหมาะสม ไม่ให้เกิดการรอ
คอยที่ไม่จาเป็ น และสามารถดาเนิน โครงการก่อสร้างต่ างๆ ให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ เป็ นสิง่ สาคัญทีช่ ่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่การลดต้นทุน แรงงานและต้นทุนเครื่องจักร
สาหรับธุรกิจก่อสร้างที่เป็ นงานโครงการขนาดใหญ่ประกอบด้วยกิจกรรม
ย่อยหลายกิจกรรม ระเบียบสายงานวิกฤติ (Critical Path Method: CPM)
ซึ่งถูกพัฒนาช่วงปี คศ. 1950 [1] และ เทคนิคการประเมินผลและทบทวน
โครงการ (Program Evaluation and Review Technique: PERT) ซึ่งถู ก
พัฒนาโดยกองทัพเรือสหรัฐในช่วงปี คศ. 1957 [2] ได้ถูกนามาประยุกต์ใช้
ในการวางแผนด าเนิ น กิจ กรรมต่ า งๆของโครงการ เทคนิ ค CPM และ
PERT ช่วยให้ผวู้ างแผนสามารถทราบกาหนดการแล้วเสร็จทีส่ นั ้ ที่สุดของ
โครงการ ระบุสายงานวิกฤติ กาหนดระยะเวลาเริม่ งานและสิ้นสุดงานของ
แต่ ละกิจกรรม ทัง้ กิจกรรมที่อยู่ในสายงานวิกฤตซึ่งมีผ ลต่อ กาหนดแล้ว

คำสำคัญ — วัสดุคงคลัง, นโยบายเติ มเต็ม, การบริ หารโครงการ,
โครงการก่อสร้าง
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
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เสร็จของโครงการ ไม่สามารถล่าช้า รวมถึงกิจกรรมอื่นทีไ่ ม่อยู่ในสายงาน
วิก ฤติ ซ่ึ งสามารถล่ า ช้า ได้ [3] ทัง้ นี้ ปั ญ หาการก าหนดตารางกิจ กรรม
โครงการที่ม ีข ้อ จ ากัด ด้า นทรัพ ยากร (Resource Constrained Project
Scheduling Problems: RCPSP) จั ด เป็ น ปั ญ ห า ช นิ ด NP-hard [4 ]
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตารางการทางานที่เหมาะสมโดยพิจารณา
การเลื่อ นงานที่ไ ม่ อ ยู่ ใ นสายงานวิก ฤติ เพื่อ จัด สรรทรัพ ยากรอย่ า งมี
ประสิท ธิภ าพ มีค วามแตกต่ างกัน ตามข้อ จากัด ของทรัพ ยากรและการ
แบ่งแยกกิจกรรม [5-8] ได้นาเสนอตัวแบบการแก้ปัญหาทีก่ จิ กรรมย่อยไม่
สามารถถูกแบ่งแยก สาหรับปั ญหาทีก่ จิ กรรมย่อยสามารถแบ่งแยกได้ ถูก
ศึกษาโดย [9-10] ทัง้ นี้งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดตารางการทางานของ
กิจกรรม โดยส่วนใหญ่มวี ตั ถุประสงค์เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรคนและ
เครือ่ งจักรในการทางานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกเหนือจากต้นทุนแรงงานและเครื่องจักร ต้นทุนวัสดุคงคลังจัดเป็ น
ต้นทุนทีส่ าคัญในธุรกิจก่อสร้าง การใช้งานวัสดุคงคลังแต่ละประเภทขึน้ อยู่
กับ กิจ กรรมที่ด าเนิ น การ โดยทัง้ ชนิ ด และปริม าณของวัส ดุ ค งคลัง ที่ใช้
สามารถถู ก ตรวจสอบได้จ ากรายการบัญ ชีแ สดงปริม าณวัส ดุ (Bill of
Quantities: BOQ) ซึง่ มีการคานวณไว้ล่วงหน้าโดยผูอ้ อกแบบก่อสร้าง วัสดุ
คงคลังประเภทเดียวกันอาจถูกใช้งานในต่างกิจกรรมกันได้ เช่น ปูน หิน
ทราย และเหล็ก เป็ นวัส ดุค งคลังที่ใช้ในกิจกรรมทาฐานราก กิจกรรมทา
โครงสร้างเสา และ กิจกรรมท ารัว้ เป็ น ต้น โดยทัวไปต้
่
น ทุ น วัส ดุค งคลัง
ประกอบด้วยสองส่วน คือต้นทุนคงที่ ซึ่งเกิดจากมูลค่าวัสดุคงคลังทีถ่ ูกใช้
งาน และ ต้น ทุน แปรผัน ซึ่งเกิด จากต้น ทุน การสังซื
่ ้อ และต้น ทุ น การถือ
ครองวัส ดุคงคลัง การกาหนดช่วงเวลาและปริมาณการสังซื
่ ้อที่เหมาะสม
ของวัสดุคงคลังมีผลโดยตรงต่อต้นทุนแปรผัน ทัง้ นี้ลกั ษณะอุปสงค์วสั ดุคง
คลังในธุรกิจก่อสร้าง สามารถถูกพิจารณาได้ว่าเป็ นรูปแบบอุปสงค์ทท่ี ราบ
ค่ า และไม่ ต่ อ เนื่ อ ง (Known Discrete Demand) โดยอุ ป สงค์ ใ นแต่ ล ะ
คาบเวลาแตกต่างกัน [11] ได้นาเสนอหลักการโปรแกรมพลวัต (Dynamic
Programming) ในการกาหนดคาบเวลาและปริมาณการสังซื
่ ้ อที่เหมาะสม
สาหรับระบบทีม่ สี นิ ค้าคงคลังประเภทเดียว มีรปู แบบอุปสงค์ดงั กล่าวโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ค่าใช้จ่ายรวมต่าทีส่ ุด กระบวนการหาคาตอบทีแ่ น่ นอน
(Exact Solution Procedures) สาหรับปั ญหาดังกล่าวถูกนาเสนอโดย [1214] ทัง้ นี้งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบอุปสงค์รูปแบบ Unknown Discrete
Demand โดยส่วนใหญ่เป็ นการกาหนดนโยบายการเติมเต็มวัสดุคงคลังทีม่ ี
การระบุคาบเวลาทีเ่ กิดขึน้ ของอุปสงค์และปริมาณอุปสงค์ในแต่ละคาบเวลา
อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามหากพิจารณาลักษณะอุปสงค์วสั ดุคงคลังทีถ่ ูกใช้
ในแต่ ล ะกิจ กรรมของโครงการก่ อ สร้าง คาบเวลาที่อุ ป สงค์ว ัส ดุ ค งคลัง
เกิด ขึ้น จะแตกต่ า งกัน ส าหรับ ตารางการด าเนิ น กิจ กรรมที่แ ตกต่ า งกัน
เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่เหมาะสมสาหรับวัสดุคงคลังซึ่งเป็ นต้นทุน
หลักประการหนึ่งของโครงการก่อสร้าง การจัด ตารางการดาเนินกิจกรรม
สาหรับงานโครงการก่อสร้างจึงควรมีการพิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
นโยบายการเติมเต็มวัสดุคงคลังเป็ นองค์ประกอบ
งาน วิ จ ั ย นี้ ท าการศึ ก ษ าการด าเนิ น งาน โครงการก่ อ สร้ า งซึ่ ง
ประกอบด้วยหลายกิจกรรม แต่ละกิจกรรมมีการใช้งานวัสดุคงคลังหลาย
ประเภท ต่างกิจกรรมสามารถมีการใช้ทงั ้ วัสดุคงคลังประเภทเดียวกันหรือ
ต่างประเภทกัน ปริมาณการใช้วสั ดุคงคลังแต่ ละประเภทในแต่ละกิจกรรม
ทราบค่ า ได้ ช ั ด เจน อย่ า งไรก็ ต ามก าหน ดการใช้ ง านสามารถถู ก

เปลีย่ นแปลงได้ตามแผนการดาเนินกิจกรรม วัตถุประสงค์ของงานวิจยั คือ
การกาหนดตารางดาเนินกิจกรรมในงานโครงการก่อสร้างทีเ่ หมาะสม เพื่อ
ลดค่าใช้จ่ายรวมในการบริหารจัดการวัสดุคงคลังซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
จากการสังซื
่ ้อ และ ค่าใช้จ่ายจากการถือครอง ตัวแบบการจัดตารางการ
ดาเนินงานโดยหลักการ CPM ถูกนามาประยุกต์ใช้ร่วมกับหลักการพลวัต
ของ Wagner-Whitin เพือ่ กาหนดตารางการดาเนินกิจกรรมทีเ่ หมาะสม
II. คาอธิ บายสัญลักษณ์ ย่อ
กาหนดให้ระบบมีการใช้วสั ดุคงคลัง n ชนิด และมีจานวนคาบเวลาที่
พิจารณาทัง้ สิน้ t คาบเวลา โดยมีดชั นีวสั ดุคงคลังและดัชนีคาบเวลาเป็ น
(i =1, 2,…., n) และ (j = 1, …, t) ตามลาดับ
่ ้อวัสดุคงคลังชนิดที่ i เป็ นบาทต่อครัง้
si ค่าใช้จ่ายในการสังซื
hi ค่าถือครองวัสดุคงคลังชนิดที่ i เป็ นบาทต่อหน่ วยต่อคาบเวลา
xij สถานะการสังซื
่ ้ อ วัส ดุ ค งคลังชนิ ด ที่ i ในคาบเวลาที่ j โดย xij =1
หากมีการสังซื
่ ้อและ xij = 0 หากไม่มกี ารสังซื
่ ้อ
I ij จานวนวัสดุคงคลังชนิดที่ i ทีถ่ ูกถือครองในคาบเวลาที่ j เป็ นชิน้
ESi คาบเวลาเริม่ งานทีเ่ ร็วทีส่ ุดทีเ่ ป็ นได้สาหรับกิจกรรม i
LSi คาบเวลาเริม่ งานทีช่ า้ ทีส่ ุดทีเ่ ป็ นได้สาหรับกิจกรรม i
้ สุดงานทีช่ า้ ทีส่ ุดทีเ่ ป็ นได้สาหรับกิจกรรม i
LFi คาบเวลาสิน
Pi ระยะเวลาดาเนินงานสาหรับกิจกรรม i เป็ นคาบเวลา
III. ตัวอย่างแสดงคุณลักษณะของปัญหา
ตัวอย่างที่1: โครงการก่อสร้างประกอบด้วย 6 กิจกรรม โดยมีการใช้งาน
วัส ดุ ค งคลัง 4 ชนิ ด คือ A B C และ D รายละเอี ย ดความสัม พัน ธ์ ข อง
กิจกรรมและวัสดุคงคลังทีใ่ ช้ในแต่ละกิจกรรมแสดงได้ดงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1. ข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมสาหรับปั ญหาตัวอย่าง
กิจกรรม
เวลาดาเนินการ วัสดุคงคลังและจานวน (ชิน้ )
กิจกรรม
ก่อนหน้า
(สัปดาห์)
A
B
C D
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมที่ 5
กิจกรรมที่ 6

2
2
1
3
1
4
2, 4
3
3, 5
2
จานวนวัสดุคงคลังรวม (ชิน้ )

40
20

30
20
30

10
70

10
70

20
15
15
70

30
20

50

รายละเอี ย ดค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เกี่ ย วข้อ งกับ วัส ดุ ค งคลัง แต่ ล ะประเภท
ประกอบด้วย ราคาต่อหน่วยเป็ นบาทต่อชิ้น ต้นทุนถือครองเป็ นบาทต่อชิ้น
ต่อสัปดาห์ และต้นทุนสังซื
่ ้อเป็ นบาทต่อครัง้ ถูกแสดงดังตารางที่ 2

187

ตารางที่ 2. ข้อมูลค่าใช้จ่ายของวัสดุคงคลังสาหรับปั ญหาตัวอย่าง
วัสดุ
A
B
C
D

ราคาต่อหน่วย(Ci)
(บาท/ชิน้ )
15
20
30
20

ต้นทุนถือครอง(Hi)
(บาท/ชิน้ /สัปดาห์)
3
4
6
4

ตารางที่ 3. อุปสงค์และการสังซื
่ อ้ วัสดุคงคลังสาหรับคาตอบที่ 1

ต้นทุนสังซื
่ อ้ (Si )
(บาท/ครัง้ )
1000
2000
200
500

A
B
C

เมือ่ พิจารณาโจทย์ปัญหาตัวอย่าง ความสัมพันธ์ของกิจกรรมโครงการ
ที่แสดงในตารางที่ 1 สามารถถู กน ามาเขีย นเป็ น โครงข่ายกิจกรรมตาม
หลักการกิจกรรมบนลูกศร (Activity on Arc: AOA) ได้ดงั รูปที่ 1

D

จากรูปที่ 1 พบว่ากิจกรรมวิกฤติหรือกิจกรรมทีไ่ ม่สามารถล่าช้าได้คอื
กิจกรรมทีอ่ ยู่บนลูกศร (Arc) ซึง่ เชือ่ มระหว่างจุด(Node) ทีม่ คี ่าเวลาเริม่ งาน
เร็วทีส่ ุด(Earliest Start: ES) เท่ากับเวลาสิ้นสุดงานช้าทีส่ ุด(Latest Finish:
LF) ดังนัน้ กิจกรรมที่อยู่ในสายงานวิกฤติคอื กิจกรรม 1 4 5 และ 6 โดยมี
สายงานวิกฤติคอื 1  4 5 6 ด้วยสาเหตุท่ีกจิ กรรมที่อยู่ในสาย
วิกฤติไม่สามารถล่าช้า กิจกรรมในกลุ่มดังกล่าวจึงมีเวลาเริม่ งานและสิ้นสุด
งานชัดเจน สาหรับกิจกรรมที่ไม่อยู่ในสายงานวิกฤติ (กิจกรรม 2 และ 3)
เป็ นกิจกรรมที่สามารถเริม่ งานล่าช้าได้ โดยกิจกรรมที่ 2 สามารถเริม่ งาน
เร็วที่สุดในต้นสัปดาห์ท่หี นึ่งและเริม่ งานช้าทีส่ ุดในต้นสัปดาห์ท่สี ่ี สาหรับ
กิจกรรมที่ 3 สามารถเริม่ งานเร็วที่สุดในต้นสัปดาห์ท่สี ามและเริม่ งานช้า
ทีส่ ุดในต้นสัปดาห์ทห่ี ก
หากกาหนดให้คาตอบที่ 1 เป็ นนโยบายที่ทุกกิจกรรมเริม่ ดาเนินการ
เร็วทีส่ ุดและการสังซื
่ ้อวัสดุคงคลังแต่ละชนิดของแต่ละกิจกรรมเป็ นรูปแบบ
สังตามขนาดรุ
่
่ น (Lot For Lot: LFL) ซึ่งไม่ ม ีก ารสัง่ ซื้อ ร่ว มกัน ของวัส ดุ
ประเภทเดียวกันจากคนละกิจกรรม (คาตอบดังกล่าวอาจไม่ใช่คาตอบที่ดี
ที่สุ ด ) เวลาดาเนิน งานของแต่ ละกิจกรรมสามารถถูกแสดงด้ว ยแผนภูม ิ
แกนท์ (Gantt Chart) ดังรูปที่ 2 หากกาหนดให้ค่าอุปสงค์และการเติมเต็ม
วัสดุสามารถแบ่งย่อยโดยไม่เป็ นจานวนเต็มได้ (เพื่อให้สามารถแสดงการ
คานวณได้โดยง่าย) ลักษณะการเกิดขึน้ ของอุปสงค์วสั ดุคงคลังแต่ละชนิด
และนโยบายการเติมเต็มวัสดุคงคลังแสดงได้ดงั ตารางที่ 3
ประเภท

1
2
3
4
5
6

วิกฤติ
ไม่วก
ิ ฤติ
ไม่วก
ิ ฤติ
วิกฤติ
วิกฤติ
วิกฤติ

1

2

3

4

5

สัปดาห์ท ี่
6
7

8

9

10

สัปดาห์
6

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

อุปสงค์
การสั ่ง
อุปสงค์
การสั ่ง

30.0

30.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.3

3.3

3.3

0.0

0.0

30.0

30.0

-

-

-

-

3.3

3.3

3.3

-

-

15.0

15.0

10.0

10.0

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

5.0

15.0

15.0

10.0

10.0

10.0

-

-

-

-

5.0

5.0

อุปสงค์
การสั ่ง
อุปสงค์
การสั ่ง

10.0

10.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

7.5

7.5

10.0

10.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

7.5

7.5

0.0

0.0

15.0

15.0

15.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-

-

15.0

15.0

15.0

5.0

-

-

-

-

-

เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นพบว่า ค่าใช้จ่ายรวมในการสังซื
่ ้อ วัสดุคง
ค ลั ง ป ระเภ ท A B C แล ะ D มี ค่ าเท่ ากั บ (1000x5) + (2000x7) +
(200x11) + (500x4) = 23,200 บาท ค่าใช้จ่ายในการถือครองวัสดุคงคลัง
ทัง้ สีป่ ระเภทมีค่าเท่ากับศูนย์ (เนื่องจากเป็ นการสังตามขนาดรุ
่
่น ไม่มกี าร
จัดเก็บ) ดังนัน้ ค่าใช้จ่ายรวมของระบบจากคาตอบจึงเท่ากับ 23,200 บาท
หากกาหนดให้คาตอบที่ 2 เป็ นนโยบายที่กจิ กรรมวิกฤติ (1 4 5 และ
6) ถูกเริม่ ดาเนินการเร็วทีส่ ุด กิจกรรม 2 และ 3 ถูกเริม่ ดาเนินการในวันที่
2และ 4 ตามลาดับ โดยกาหนดนโยบายให้วสั ดุคงคลังชนิดเดียวกัน ทีม่ อี ุป
สงค์ในหลายคาบเวลา สามารถถูกสังซื
่ ้อรวมกันเพื่อนามาใช้ตอบสนองอุป
สงค์ในคาบเวลาที่ต่ างกัน (วัส ดุ ค งคลังชนิ ด เดีย วกัน อาจถู กน ามาใช้ใน
กิจ กรรมที่แ ตกต่ า งกัน จึง ท าให้ เกิด อุ ป สงค์ ในหลายคาบเวลา) ทัง้ นี้
กาหนดให้จานวนครัง้ ของการสังซื
่ ้อวัสดุคงคลังประเภท A B C และ D มี
ค่าเท่ากับ 2 2 1 และ 1 ตามลาดับ (คาตอบดังกล่าวอาจไม่ใช่คาตอบที่ดี
ทีส่ ุด) จากคาตอบที่ 2 เวลาดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสามารถถูกแสดง
ด้วยแผนภูมแิ กนท์ (Gantt Chart) ดังรูปที่ 3 โดยมีลกั ษณะการเกิดขึน้ ของ
อุปสงค์วสั ดุคงคลังแต่ละชนิดและนโยบายการเติมเต็มวัสดุคงคลังแสดงดัง
ตารางที่ 4

รูปที่ 1.โครงข่ายกิจกรรมในรูปแบบ AOA สาหรับปั ญหาตัวอย่าง

กิจกรรม

จานวน
(ชิน้ )

วัสดุ

กิจกรรม

ประเภท

1
2
3
4
5
6

วิกฤติ
ไม่วก
ิ ฤติ
ไม่วก
ิ ฤติ
วิกฤติ
วิกฤติ
วิกฤติ

1

2

3

สัปดาห์ท ี่
5
6
7

4

8

9

10

11

0
0

รูปที่ 3. แผนภูมแิ กนท์แสดงระยะเวลาของกิจกรรมสาหรับคาตอบที่ 2
ตารางที่ 4. อุปสงค์และการสังซื
่ อ้ วัสดุคงคลังสาหรับคาตอบที่ 2
วัสดุ
A
B
C

11

D

จานวน
(ชิน้ )
อุปสงค์
การสั ่ง
อุปสงค์
การสั ่ง
อุปสงค์
การสั ่ง
อุปสงค์
การสั ่ง

1

2

3

4

สัปดาห์
5
6

7

8

9

10

11

20.0

30.0

10.0

0.0

0.0

0.0

3.3

3.3

3.3

0.0

0.0

60.0
15

15

0

10

10

10

10.0
0

0

0

5

5

60.0

-

-

-

-

-

-

-

-

10.0

-

0.0

10.0

15.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

7.5

7.5

-

70.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

5

15

15

15

0

0

0

0

0

-

-

50.0

-

-

-

-

-

-

-

-

เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นพบว่า ค่าใช้จ่ายรวมในการสังซื
่ ้อ วัสดุคง
คลังประเภท A B C และ D มีค่าเท่ากับ (1000x2) + (2000x2) + (200x1)
+ (500x1) = 6,700 บาท ค่าใช้จ่ายในการถือครองวัสดุคงคลังทัง้ สีป่ ระเภท

รูปที่ 2. แผนภูมแิ กนท์แสดงระยะเวลาของกิจกรรมสาหรับคาตอบที่ 1
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เท่ ากับ 180 560 1,665 และ 360 ตามล าดับ ดัง นัน้ ค่ าใช้จ่ ายรวมของ
ระบบจากคาตอบทีพ่ จิ ารณา จึงมีค่าเท่ากับ 9,465 บาท จากโจทย์ตวั อย่าง
แสดงคุณลักษณะปั ญหา สามารถพิจารณาได้ว่าเวลาเริม่ ต้นและสิน้ สุดของ
กิจกรรมส่งผลต่อการกาหนดนโยบายการเติมเต็มวัสดุคงคลังทีเ่ หมาะสม

รูปที่ 5 แสดงส่วนของตัวแปรตัดสินใจ(Q3:AA8) และตารางการดาเนิน
กิจกรรมทีส่ อดคล้องกับค่าของตัวแปรตัดสินใจ ทัง้ นี้จากรูปแสดง กิจกรรม
ที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 มี (เวลาเริม่ ดาเนินกิจกรรม, เวลาสิ้นสุดกิจกรรม)
ในสัปดาห์ท่ี (1, 2), (1, 2), (3, 5), (3, 6), (7, 9), และ (10,11) ตามลาดับ

IV.ตัวแบบการแก้ปัญหางานวิ จยั
ปั ญหาในงานวิจยั สามารถถูกพิจารณาได้ว่า เป็ นการกาหนดคาบเวลา
และปริมาณการเติมเต็มวัสดุคงคลังเพื่อให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมของระบบ ซึ่ง
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการสังซื
่ ้อและค่าใช้จ่ายในการถือครองวัสดุคงคลัง
ทัง้ นี้อุปสงค์วสั ดุคงคลังแต่ละคาบเวลามีค่าขึน้ อยู่กบั กาหนดการเริม่ ต้นและ
สิ้น สุดของการดาเนินกิจกรรมในโครงการ จากรูปแบบปั ญหาในงานวิจยั
ดังกล่าวสามารถกาหนดคุณสมบัตขิ องปั ญหาได้ดงั นี้
คุณสมบัติที่ 1: หากทราบกาหนดเวลาเริม่ ดาเนินกิจกรรม จะสามารถระบุ
ปริมาณอุปสงค์วสั ดุคงคลังแต่ละชนิดในแต่ละคาบเวลา ซึง่ ส่งผลให้สามารถ
กาหนดนโยบายการเติมเต็มวัสดุคงคลังทีด่ ที ส่ี ุดได้จากโปรแกรมพลวัต
คุณสมบัติที่ 2: กิจกรรมวิกฤติเป็ นกิจกรรมทีไ่ ม่สามารถเลือ่ นกาหนดเวลา
ดาเนินกิจกรรมได้ จึงทาให้ทราบเวลาเริม่ ต้นและสิน้ สุดกิจกรรมทีช่ ดั เจน
คุณสมบัติที่ 3: กิจกรรมที่ไม่อยู่ในสายงานวิกฤติเป็ นกิจกรรมที่สามารถ
เลือ่ นกาหนดเวลาเริม่ ต้นและสิน้ สุดกิจกรรมได้ โดยหากกาหนดให้กจิ กรรม
a เป็ น กิจกรรมที่ไม่อ ยู่ในสายงานวิกฤติ เวลาเริม่ ต้นเร็วที่สุดที่เป็ น ไปได้
(Earliest Start: ES) ของกิจกรรม i คือ ค่า ESi และเวลาเริ่ม ต้น ช้าสุ ด ที่
เป็ นไปได้ (Latest Start: LS) ของกิจกรรม i ถูกคานวณได้ดงั สมการที(่ 1)

LSi  LFi  Pi

รูปที่ 5. ตัวแปรตัดสินใจและตารางการดาเนินงานของกิจกรรม
ฟั งก์ชนั สาหรับสร้างตารางการดาเนินงานของกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับค่า
ของตัวแปรตัดสินใจถูกแสดงในตารางที่ 5 ด้านล่าง
ตารางที่ 5. ฟั งก์ชนั การสร้างตารางการดาเนินงานของแต่ละกิจกรรม
เซลล์
ฟั งก์ชนั
ค่าแสดง
Q14
ค่าตัง้ ต้น
IF(Q3=1,1,IF(Q14>0, “1” หมายถึง มีการดาเนินงาน
R13
IF(Q14<$D3,1,0),0)) ในสัปดาห์ท่ี 1
R14
Q14+R13
ค่าสะสมเวลาดาเนินงานกิจกรรม 1
IF(Q4=1,1,IF(Q16>0, “0” หมายถึง ไม่มกี ารดาเนินงานใน
R15
IF(Q16<$D4,1,0),0)) สัปดาห์ท่ี 1
R16
Q16+R15
ค่าสะสมเวลาดาเนินงานกิจกรรม 2
IF(R3=1,1,IF(R14>0, “1” หมายถึง มีการดาเนินงาน
S13
IF(R14<$D3,1,0),0)) ในสัปดาห์ท่ี 2
S14
R14+S13
ค่าสะสมเวลาดาเนินงานกิจกรรม 1
IF(R4=1,1,IF(R16>0, “1” หมายถึง มีการดาเนินงาน
S15
IF(R16<$D4,1,0),0)) ในสัปดาห์ท่ี 2

(1)

จากคุณสมบัติปัญหางานวิจยั ตัวแบบการแก้ปัญหาได้ถูกพัฒนาโดย
การกาหนดเวลาเริม่ ดาเนินการของแต่ละกิจกรรมภายใต้ขอบเขตทีเ่ ป็ นไป
ได้ ในแต่ละชุดของเวลาเริม่ ดาเนินกิจกรรม นโยบายการเติมเต็มวัสดุค ง
คลังที่เหมาะสมที่สุดถูกกาหนดโดยโปรแกรมพลวัตของ Wagner–Whitin
เพื่อหาคาตอบของปั ญหาด้วยวิธกี ารดังกล่าว ตัวแบบการแก้ปัญหาได้ถูก
พัฒนาบนโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Microsoft Excel) โดยกาหนด
ตัวแปรตัดสินใจ (Decision Variables) เป็ นเวลาเริม่ ดาเนินการของแต่ละ
กิจ กรรม และเซลล์ เป้ าหมาย (Target Cell) เป็ นผลรวมของค่ าใช้จ่ า ย
ต้นทุนการสังซื
่ ้อและต้นทุนการถือครองที่คานวณได้จากโปรแกรมพลวัต
รูปที่ 4 แสดงส่วนข้อมูลนาเข้าสาหรับการคานวณ

จากตารางการดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมที่แสดงในรูปที่ 5 ทาให้ทราบ
ถึงค่ าอุ ปสงค์ ข องวัส ดุค งคลังแต่ ละชนิด ที่จะต้องถูกใช้งานส าหรับแต่ ล ะ
กิจกรรมในแต่ ละคาบเวลา ซึ่งข้อมูล ดังกล่าวได้ถูกนาไปเชื่อ มต่อกับการ
คานวณตามหลักการพลวัตเพื่อกาหนดคาบเวลาและจานวนการเติมเต็ม
วัสดุทเ่ี หมาะสมทีส่ ุด โดยมีฟังก์ชนั วัตถุประสงค์ลดต้นทุนแปรผันรวมวัสดุ
คงคลัง ประกอบด้วยค่าสังซื
่ ้อและค่าถือครองวัสดุคงคลัง ดังสมการที่ (2)

Min  si xij  hi I ij 
n

t

(2)

i 1 j 1

รูปที่ 6 และตารางที่ 6 แสดงการกาหนดนโยบายการเติมเต็มวัสดุคงคลัง
และฟั งก์ชนั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการคานวณ
เมื่อนาข้อมูลการจัดตารางดาเนินกิจกรรมมาประกอบรวมกับการวาง
นโยบายการเติมเต็มวัสดุดว้ ยโปรแกรมพลวัต คาตอบของปั ญหางานวิจยั

รูปที่ 4. ข้อมูลนาเข้า

189

รูปที่ 6. หน้าต่างแสดงการคานวณการเติมเต็มวัสดุ
ตารางที่ 6. ฟั งก์ชนั การคานวณโปรแกรมพลวัตสาหรับกาหนดนโยบายการเติมเต็มวัสดุ
เซลล์

ค่าแสดง

AH2

30

AH7
AH11

1360
0

AI11

TC1

AS22

TC

AI23:AS23

1-->1

ฟั งก์ชนั
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)
MAX(AI22:AS22)
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)),""))
IF(MAX(AS$11:AS$21)=0,0,(SMALL(AS$11:AS$21,COUNTIF(AS
$11:AS$21,0)+1)))
IF(AND(AI8<>MIN(AJ23:$AS$23),AJ8<>AJ23),"",INDEX($AG$11
:$AG$21,MATCH(AI22,AI11:AI21,0)))

สามารถถู กค้น หาโดยการใช้ solver เปลี่ย นค่าก าหนดเวลาเริ่ม ดาเนิ น
กิจกรรมซึ่งเป็ น ตัว แปรตัดสิน ใจ และ วัดค่ าใช้จ่ายรวมต้น ทุน แปรผัน ที่
เกิดขึ้น จากการสังซื
่ ้ อ และถือครองวัส ดุ เป็ น เซลล์เป้ าหมาย (Target Cell)
หน้าต่างของ solver สามารถแสดงได้ดงั รูปที่ 7 ซึ่งมีเซลล์เป้ าหมายที่ถูก
ระบุเป็ นเซลล์ AH7 (แสดงในรูปที่ 6) และเซลล์ตวั แปรตัดสินใจเป็ น กลุ่ ม
เซลล์ Q4:AA5 (แสดงในรูปที่ 5) โดยสังเกตได้ว่ากลุ่มเซลล์ดงั กล่ าวเป็ น
คาบเวลาเริม่ งานของกิจกรรม 2 และ 3 ซึง่ เป็ นกิจกรรมทีไ่ ม่อยู่ในสายงาน

คาอธิบาย
ปริมาณวัสดุคงคลังทีต่ อ้ งการในคาบงานที1่
ค่าใช้จ่ายรวมของระบบทีเ่ ป็ น Target Cell
จุดเริม่ ต้นของค่าใช้จ่ายรวม fij
ค่าใช้จา่ ยโดยรวมของระบบเมือ่ การสังวั
่ สดุ
ร่วมกันตัง้ แต่คาบที่ j จนถึง คาบปั จจุบนั
ค่าใช้จ่ายโดยรวมสุทธิของระบบเมือ่ มีการสัง่
วัสดุตงั ้ แต่คาบที่ j จนถึงคาบปั จจุบนั
เส้นทางในการสังวั
่ สดุคงคลังทีเ่ หมาะสมตัง้ แต่
คาบที่ j จนถึงคาบที่ t

วิกฤติ ทัง้ นี้การเลือกเซลล์ตวั แปรตัดสินใจเฉพาะกิจกรรมในกลุ่ม ดังกล่าว
ทาให้จานวนตัวแปรตัดสินใจลดลง (จากคุณสมบัติท่ี 2 และ 3 กิจกรรมที่
สามารถเลื่อนเวลาเริม่ งานได้มเี ฉพาะกิจกรรมในกลุ่มที่ไม่อยู่ในสายงาน
วิกฤติ) โดยมีสมการเงื่อนไขของตัวแปรตัดสินใจเป็ นเฉพาะค่า 0 หรือ 1
(Binary Variables) และผลรวมของตัวแปรตัดสินใจในแต่ละแถวเป็ น 1 ซึ่ง
หมายถึงแต่ละกิจกรรมสามารถมีเวลาเริม่ งานได้เพียงคาบเวลาเดียว
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V.การประยุกต์ใช้งานตัวแบบแก้ปัญหา
ตัว แบบที่ถูก น าเสนอในงานวิจ ัย ได้ถูก น าไปประยุ กต์ ใช้ในการวาง
ตารางการดาเนินกิจกรรมของงานโครงการก่อสร้างรีสอร์ทขนาดกลาง โดย
มีรายละเอีย ดกิจกรรมที่เกี่ย วข้อ งและวัส ดุใช้งานส าหรับ แต่ ละกิจกรรม
แสดงดังตารางที่ 7 ทัง้ นี้วสั ดุใช้งานทีถ่ ูกนามาพิจารณา เป็ นวัสดุทม่ี กี ารใช้
งานร่วมกันระหว่างต่างกิจกรรม เนื่องจากวัสดุทไ่ี ม่มกี ารใช้งานร่วมกันใน
ต่างกิจกรรม มีการสังซื
่ ้อตามการใช้งานของกิจกรรมเฉพาะเท่านัน้ จึงไม่
ไม่มผี ลทาให้ค่าใช้จ่ายต้นทุนแปรผันเปลีย่ นแปลงแต่อย่างใด
ตัวแบบงานวิจยั ทีน่ าเสนอได้ถูกนามาจัดตารางการดาเนินกิจกรรมของ
โครงการดังกล่าว แล้วนาผลลัพธ์ทไ่ี ด้มาเปรียบเทียบกับนโยบายดัง้ เดิมซึ่ง
ทาการดาเนินทุกกิจกรรมเร็วทีส่ ุดโดยมีการเติมเต็มวัสดุคงคลังแต่ละชนิด
ของแต่ ละกิจกรรมครัง้ เดีย วเป็ นอิสระต่อกัน (ไม่มกี ารสังซื
่ ้อร่วมกัน ของ
วัสดุประเภทเดียวกันจากคนละกิจกรรม) รูปที่ 8 และรูปที่ 9 แสดงแผนภูม ิ
แกนท์ส าหรับตารางการดาเนิน งานที่ได้ จากตัว แบบการแก้ปัญ หาที่ถู ก
น าเสนอในงานวิจยั และ ตัว แบบดัง้ เดิมซึ่งเป็ น การด าเนิน กิจกรรมทุ ก
กิจกรรมเร็วทีส่ ุด ตามลาดับ

รูปที่ 7. หน้าต่าง Solver สาหรับหาคาตอบ
ตารางที่ 7. รายละเอียดกิจกรรมโครงการก่อสร้างรีสอร์ทขนาดกลาง
กิจกรรม
1.งานการเตรียมการ
2.งานดิน
3.งานโครงสร้างเสาเข็ม
4.งานตอม่อ
5.งานโครงสร้างคานคอดิน
6.งานโครงสร้างพืน้ ชัน้ ล่าง
7. งานโครงสร้างเสาชัน้ ที่1
8.งานโครงสร้างคานชัน้ ที่2
9.งานโครงสร้างพืน้ ชัน้ ที่2
10.งานโครงสร้างเสาชัน้ ที่2
11.งานโครงสร้างสระว่ายน้า
12.งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ
13.งานมุงหลังคา
14.งานเชิงชายไม้
15.งานโครงสร้างบันได
16.งานผนังก่อฉาบและฝั งท่องานระบบ
17.งานพืน้ กระเบื้อง
18.งานเฝ้ าและระบบไฟฟ้ าบนฝ้ า
19.งานประตู งานหน้าต่าง
20.งานสถาปั ตย์เบ็ดเตล็ด
21.งานวางระบบไฟฟ้ า ปลักสวิ
๊ ตซ์
22.งานระบบประปา และสุขภัณฑ์
23.งานทาสีครัง้ ที่ 1 (สีรองพืน้ )
24.งานทาสีครัง้ ที่ 2 (สีจริงครัง้ ที1่ )
25.งานเก็บตกแต่ง
26.งานทาสีครัง้ ที่ 3 (สีจริงครัง้ ที2่ )

หมายเหตุ วัสดุ 1:
วัสดุ 2:
วัสดุ 3:
วัสดุ 4:
วัสดุ 5:
วัสดุ 6:
วัสดุ 7:

งานก่อน
หน้า
1,2
3
4
5
5
6,7
8
8
2
9,10
12
13
8
9,10
16
16
16
19
16
17
17
22
24
25

เวลาทีใ่ ช้
(สัปดาห์)
1
2
3
1
2
3
2
2
3
2
4
4
1
1
2
4
2
4
2
3
4
2
1
1
1
1

ชนิดวัสดุ
-

กิจกรรม ประเภท
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

6,7,8
1,2,3,6,8,9,10
1,2,3,4,6,7,8,9,10
1,2,3,4,5,9,10
1,6,7,8,9,10
1,2,3,4,6,8,9,10
1,2,3,4,5,8,9,10
1,2,3,5,6,8,9,10
1,2,3,4,6,8,9,10
1,2,3,5,9,10
-

1
2
2
2
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
2
2
2

สัปดาห์
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
X X
X X X
X
X X
X X X
X X
X X X

X X X X
X X

X X
X
X
X

หมายเหตุ:

กิจกรรมประเภท 1: กิจกรรมไม่วกิ ฤติ
กิจกรรมประเภท 2: กิจกรรมวิกฤติ
รูปที่ 8. แผนภูมแิ กนท์แสดงการดาเนินกิจกรรมจากตัวแบบทีน่ าเสนอ

กิจกรรม ประเภท
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

ปูนโครงสร้าง
วัสดุ 8: ลวดผูกเหล็ก no.18
ไม้แบบ
วัสดุ 9: หิน
ตะปูขนาดต่างๆ
วัสดุ 10: ทรายหยาบ
เหล็ก RB .6 mm (SR-24)
เหล็ก RB .9mm (SR-24)
เหล็ก DB .12 mm (SD-40)
เหล็ก DB .20 mm (SD-40)

1
2
2
2
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
2
2
2

หมายเหตุ:

สัปดาห์
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
X X
X X X
X
X X
X X X
X X
X X X

X X X X
X X

X X
X
X

กิจกรรมประเภท 1: กิจกรรมไม่วกิ ฤติ
กิจกรรมประเภท 2: กิจกรรมวิกฤติ
รูปที่ 9. แผนภูมแิ กนท์แสดงการดาเนินกิจกรรมจากนโยบายดัง้ เดิม
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ตารางที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการสังซื
่ ้อและค่าใช้จ่าย
ในการถือครองวัสดุค งคลังระหว่างนโยบายการดาเนินกิจกรรมแบบเดิม
และนโยบายการด าเนิ น กิ จ กรรมที่ น าเสนอในงานวิจ ัย จากผลการ
เปรียบเทียบพบว่า นโยบายดัง้ เดิมให้ผลลัพธ์ค่าใช้จ่ายในการสังซื
่ ้อและถือ
ครองวัสดุคงคลัง เท่ากับ 44,400.00 บาท และ 7094.79 บาท ตามลาดับ
นโยบายทีน่ าเสนอให้ผลผลลัพธ์ค่าใช้จ่ายในการสังซื
่ ้อและถือครองวัสดุคง
คลัง เท่ากับ 18,000.00 บาท และ 8,379.05 บาท ตามลาดับ ทัง้ นี้การจัด
ตารางการดาเนินกิจกรรมและรูปแบบการสังซื
่ ้อตามนโยบายใหม่ทน่ี าเสนอ
ส่งผลให้ตน้ ทุนแปรผันรวมลดลง 25,415.74 บาท หรือ 49.07 เปอร์เซ็นต์
ตารางที่ 8. การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างนโยบายเดิมและ
นโยบายทีน่ าเสนอ
นโยบายดัง้ เดิม
นโยบายทีน่ าเสนอ
ชนิดวัสดุ
ค่าสังซื
่ ้อ ค่าถือครอง ค่าสังซื
่ ้อ ค่าถือครอง
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม
ค่าใช้จา่ ยรวม

9,000.00
8,000.00
1,600.00
5,000.00
5,000.00
7,000.00
2,000.00
1,400.00
2,700.00
3,000.00
44,700.00

42.14
1,417.84
179.26
159.88
970.49
2,876.33
276.42
411.60
471.48
289.35
7,094.79
51.794.79 บาท

2,000.00
3,000.00
600.00
1,000.00
3,000.00
4,000.00
2,000.00
600.00
600.00
1,200.00
18,000.00

682.20
2,320.52
292.53
1,139.39
1,049.94
1,374.83
92.14
333.61
570.83
523.06
8,379.05
26,379.05 บาท

VI สรุปและวิ จารณ์
งานวิจยั ท าการศึกษาการจัด ตารางการด าเนิ น กิจกรรมส าหรับ งาน
โครงการก่อสร้าง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดต้นทุ นแปรผันที่เกี่ยวข้องกับ
วัสดุคงคลังทีถ่ ูกใช้งาน ได้แก่ค่าใช้จ่ายในการสังซื
่ ้อและค่าใช้จ่ายในการถือ
ครอง ทัง้ นี้แต่ละกิจกรรมทีต่ อ้ งดาเนินการสามารถมีการใช้งานวัสดุคงคลัง
ได้หลายชนิดและต่างกิจกรรมอาจมีการใช้งานวัสดุคงคลังชนิดเดียวกัน ได้
ตัวแบบการแก้ปัญหาได้ถูกพัฒนาโดยการกาหนดเวลาเริม่ ดาเนินการของ
แต่ละกิจกรรมภายใต้ขอบเขตทีเ่ ป็ นไปได้ ในแต่ละชุดของเวลาเริม่ ดาเนิน
กิจกรรม นโยบายการเติมเต็มวัสดุคงคลังทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดถูกกาหนดโดย
โปรแกรมพลวัตของ Wagner–Whitin จากการทดสอบการประยุกต์ใช้งาน
ตัวแบบที่นาเสนอกับงานโครงการก่อสร้างรีสอร์ทขนาดกลางพบว่า เมื่อ
เปรีย บเทีย บกับ นโยบายการจัด ตารางกิจ กรรมแบบดัง้ เดิม วิธีก ารที่
นาเสนอสามารถลดค่าใช้จ่ายต้นทุนแปรผันทีเ่ กีย่ วข้องกับวัสดุคงคลังลงได้
49.07 เปอร์เซ็นต์ โดยประมาณ
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ว ิสุ ท ธิ ์ สุพ ิทกั ษ์ ประธานกรรมการที่
ปรึก ษาที่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลือ ในการวางแผนบทความวิจ ั ย ฉบับ นี้
ตลอดจนให้คาแนะนาแนวทางและปรับปรุงงานวิจยั
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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.

Abstract—The cost-effectiveness of the LAMP (Loopmediated 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.

One of such method is loop-mediated isothermal
amplification (LAMP). LAMP is a popular DNA isothermal
amplification technique, often developed for the costeffective 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.

Keywords—DNA amplification, Clostridium perfringens,
thermoelectric module, dry-block heater

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].

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

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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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].

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.

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 dryblock 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.

Fig. 1. Peltier driving circuit

TEMPERATURE CHARACTERISTICS OF THE DEVELOPED
DRY-BLOCK HEATER
Temperatures

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.

Rising time (seconds)
Stability (max/min)
Average temperature (°C)

60 °C

65 ºC

552

630

59.5/60.4

64.3/65.3

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. 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.

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).

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.

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.

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.

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 autocycling 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
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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.

Abstract— This paper presents a trapezoid-shaped bi-phasic
constant-current electrical muscle stimulator for activating
motor function of patients. The trapezoid-shaped constantcurrent 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.

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 'Biphasic pulse'.

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.

One technique of generating bi-phasic pulse is using Hbridge 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 Hbridge 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.

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
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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.

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

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

(a) Positive pulse generating phase

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
(b) Negative pulse generating phase

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

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

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 kiloohms [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.

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.

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 (V POS) and
negative supply voltage (VNEG), low-gain boost converter can
be used and this approach improves power efficiency for
supply voltage generation [9].

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.

When the first clock signal Φ1 is on, the current source iPOS
and the switch S2 are turned on. Then, the current i POS 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, 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
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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.

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

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

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

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

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.

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.

Then, the clock signal Φ1 is off and the clock signal Φ2 is
on for discharging period. Now, the NMOS switch M S1 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

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 gatesource 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.

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.

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.

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.

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.

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, gatesource 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.

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 biphasic 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

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
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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.

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.

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

ACKNOWLEDGEMENT
This paper is partially financial supported by Fudo
Solutions Co., Ltd. under Bio-Medical Electronics Research
Project.
REFERENCES

TABLE I.
Item
Pulse type
Amplitude
Pulse width
Topology

Pulse shape
Supply voltage
OPAMP
(Prefer 'No')
Transformer
(Prefer 'No')

COMPARISON WITH SELECTED PREVIOUS WORKS
This work
Bi-phasic &
Monophasic
< 106mA
> 16µs
Dual-output
current DAC
Rectangle /
Trapezoid /
Triangle /
and etc.
9V

[2]
Bi-phasic &
Monophasic
< 125mA
> 10µs
Flyback
Switched
Capacitor

[6]

[7]

Bi-phasic

Bi-phasic

< 110mA
> 50µs

< 15mA
> 50µs
Howland
current
source

Push-pull

Rectangle
only

Rectangle
only

Rectangle
only

N/A

N/A

N/A

No

No

Yes

Yes

No

Yes

No

No

[1]

Younghun Jung, Junhyung Yang, and Doohee Jung, "A Study on the
Improvement of Error Detection and Power Efficiency Performance in
Electrical Muscle Stimulator," Proceeding of 88th The IIER
International Conference, pp. 17-19, Singapore, December 2016.
[2] Santa C. Huerta, Massimo Tarulli, Aleksandar Prodic, Milos R. Popovic,
and Peter W. Lehn, "A Universal Functional Electrical Stimulator Based
on Merged Flyback-SC Circuit," Proceeding of 15th International Power
Electronics and Motion Control Conference, EPE-PEMC 2012 ECCE
Europe, Novi Sad, Serbia, September 2012.
[3] M. Ilic, D. Vasiljevic, and D. Popovic, "A Programmable Electronic
Stimulator for FES Systems," IEEE Transaction on Rehabilitation
Engineering, vol.2, pp.6, 1994.
[4] M. Goldfarb and D. Truex, "Multi-channel Bi-phasic Signal Generator
Circuit." US Patent Application Publication No. US2017/0095668 A1,
April 6, 2017.
[5] Alan H. Woodcock, Pual N. Taylor, and David J. Ewins, " Long Pulse
Biphasic Electrical Stimulation of Denervated Muscle," Artificial
Organs Vol.23, No.5, pp.457-459, December 1999.
[6] Han-Chang Wu, Shuenn-Tsong Young, and Te-Son Kuo, "A versatile
multichannel direct-synthesized electrical stimulator for FES
applications," IEEE Transaction on Instrumentation and Measurement
Vol.51, No.1, pp.2-9, February 2002.
[7] Soheil Mottaghi, and Ulrich G. Hofmann, "Dynamically adjusted,
scalable electrical stimulator for exciteable tissue," Proceeding of the 7th
Annual International IEEE EMBS Conference on Neural Engineering,
Monepellier, France, April 22-24, 2015.
[8] Ouazani Abdellah, and Habi Idir, "The electric impedance of the human
body," Proceeding of the 4th International Conference on Electrical,
Electronics and Civil Engineering, Dubai, UAE, October 6-7, 2013.
[9] A. Tamtrakarn, "A 115V bi-phasic pulse electrical muscle stimulator by
using inductor-sharing dual-output boost converter with supply-stepping
switch driver," Proceeding of the 24th IEEE International Conference on
Electronics, Circuits and Systems (ICECS2017), Batumi, Georgia,
December 5-8, 2017.
[10] Adel S. Sedra, and Kenneth C. Smith, "Microelectronics Circuits Sixth
Edition", Oxford University Press. ISBN 978-01-95323-03-0.
[11] D.B. Popovic, and T. Sinkjaer, "Control of Movement for the Physically
Disabled", London, U.K.: Springer Company Inc. 2000.

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
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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.

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.

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], fibreoptic 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].

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.

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.

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

Self-mode of a GRIN medium is known as HermiteGaussian (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
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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 HG function set can decompose any arbitrary field
distribution 𝑓(𝑥, 𝑦) with the form
𝑓(𝑥, 𝑦) = Σ Σ 𝐴𝑙𝑚 𝜓𝑙𝑚 (𝑥, 𝑦)
𝑙 𝑚

where the amplitude of the field, denoted by 𝐴𝑙𝑚 is
defined as

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 (

−𝑥 2 +𝑦 2
𝜔2

)

+∞

𝑛2
𝑛

)

= ( 1)

1⁄
4

𝑛2

√

ℎ𝑙𝑚 = 2𝑙+𝑚 𝑙! 𝑚! (

2

(1)

𝜋𝜔2
2

𝑙 𝑚

𝑧 = 𝑎𝑡ℎ 𝐿

(8)

where 𝐿 is given as
1

𝐿=

𝜋

𝑛 2
( ) ( 1)
2
𝑛2

(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

1/2

Fig. 1. Configurations of light propagation inside a quadratic gradient index medium at different planes.
1

+ 𝑚 + 1)

(7)

PROPAGATION OF AN OPTICAL FIELD
IN A GRADED-INDEX MEDIUM

(2)

𝑘

2 𝑛2 2
= 𝑘 [1 − ( ) (𝑙 + 𝑚 + 1)]
𝑘 𝑛1

≈𝑘−

(6)

where 𝐿 is a fractional propagation length that provides the
𝑎 fractional Fourier transform order.

Each of the HG modes in which it travels through the
GRIN medium has different propagation constant values
𝛽𝑙𝑚 , defined as

𝑛 2
( 2) (𝑙
𝑛1

)

𝔉𝑎 {𝑓(𝑥, 𝑦)} = Σ Σ 𝐴𝑙𝑚 𝜓𝑙𝑚 (𝑥, 𝑦) exp(𝑖𝛽𝑙𝑚 𝑎𝐿)

where 𝑛1 and 𝑛2 are the refractive index of the core and
2𝜋𝑛1
cladding of the GRIN medium, respectively with 𝑘 =
𝜆
and 𝜆 is known as the operating wavelength.

𝛽𝑙𝑚

(5)

The amplitude field distributions in the GRIN fibre can
be observed in any fractional plane and described as

1⁄
2

1

𝑑𝑥𝑑𝑦

Hence, the fractional Fourier transform of a function
𝑓(𝑥, 𝑦) with the fractional order 𝑎𝑡ℎ is described by

𝜆
𝜋

( )

ℎ𝑙𝑚

and

III.
𝜔=(

+∞ 𝑓(𝑥,𝑦)𝜓𝑙𝑚

𝐴𝑙𝑚 = ∫−∞ ∫−∞

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
1
𝑛1 ⁄4

(4)

field to be found at the Fourier plane.
(3)
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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.

(a)

(b)
Fig. 3. (a) Original grayscale image [16] and (b) Imaginary part of
fractional Fourier transform of an order a = 0.
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 selffocusing 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.

(a)

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.

(b)
(b)

(c)
(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.

applications related to the fractional Fourier
transform apart from the optical applications.
VI.
[1]
[2]

[3]
[4]

[5]
Fig. 5. Imaginary plot of the a = 1 st -order fractional Fourier
transforms of the two-dimensional Lena grayscale image.

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

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

[12]

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.

[13]

[14]

[15]

CONCLUSION

[16]

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
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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 Liion 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.

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].

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

I. INTRODUCTION

II. INDUCE COUPLING TRANSFORMER CORE DESIGN

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.

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 (I max )
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 (I ml ) 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 (d ena ) = 0.5mm, I me = 0.457A and f =
85kHz. Therefore, a characteristic of litz wire for the ICT can
be calculated with equations (2.1) and (2.2).
I ml
= nlines
I me

dlitz = d ena nlines

N=

N


Llitz= 2π  rpitch + ∑ ( N − 1) dlitz 
i =1



Pout
ηVin

=
Lena 2 ( nena × Llitz )

Parameter
P out
V out
I out

(2.1)
(2.2)

η

P in
V in
I in
f resonant
N
Gap(l)
Total Diameter (D T )
Pitch Area (A pitch )
Diameter Pitch(d pitch )
Diameter litz(d litz )
L litz
L ena

(2.3)
(2.4)

π

(2.13)

Value
400
40
10
0.5
800
80
10
50
50
0.2
30.43
2.312x10-3
54.26
2.5
25.3429
1,520.57

Unit
W
V
A
W
V
A
kHz
Turns
m
cm
m2
mm
mm
m
m

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

Pitch diameter (d pitch ) can be calculated by;
4 × Apitch

(2.12)

TABLE I
PARAMETERS OF THE ICT MODELS FROM CALCULATION.

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
(P in = 800W), which means V in = 80V and I in = 10A.

d pitch =

(2.11)

Total length of enameled wire;

Then;
I in =

4.44 f µ0 I in VA

Total length of litz wire;

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 V out = 40V, I out = 10A and P out = 400W.
Pout = η Pin

El × 5.58 × 1,550

(2.5)

Total Diameter of the ICT (D T ) can be calculated by;
DT =d pitch + 2 ( dlitz × N )

(2.6)

Pitch Area of the coil (A pitch );
Apitch =

VA
5.58 × 1,550

(2.7)

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

In order to obtain number of turns (N), the equation of
electromagnetic field (EMF) for transformer are used. The
equation of EMF is
(2.8)
E = 4.44 BANf
When;
=
B µ=
H

µ0 NI

(2.9)

l

Therefore;
E=

4.44 f µ0 N 2 IA
l

(2.10)

Then;
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TABLE II
THE ICT MODEL WITHOUT FERRITE AND WITH FERRITE AT
DIFFERENT GAPS.

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.

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.

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

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

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-

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.
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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 doubleside 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 circularcircular pad with ferrite type on both primary and secondary
sides.

L=
C=

Z0

(3.1)

π fc

1
Z 0π f c

fc =

(3.2)

1

π LC

(3.3)

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

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.

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. 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 doublesided LCLC compensate for ICT and 3) charging of battery
control system with buck converter as shown in block diagram
Fig. 9.

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

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.

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
(SW 1 :SW 2 /SW 3 :SW 4 ) by toggle switch ON/OFF which can
control duty cycle with pulse width modulation (PWM) at
resonant frequency at 50kHz and C 1 , C 2 to compensate the
loss from L 1 , L 2 by have a specific value that can be
calculated in equation (3.4).
f =

1
2π LC

(3.3)

Then;
L=

C

( 2π f )

2

(3.4)

As for the L 1 and L 2 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.

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).
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TABLE III
PARAMETER OF INVERTER WITH DOUBLE-SIDED LCLC
COMPENSATE FOR ICT CIRCUIT.

Parameter
fr
C r , C r1
L1, L2
V in
Co
Ro

Value
50
200
50.66
80
200
3.84

have two pairs of function were Q 1 -Q 4 /Q 2 -Q 3 as shown in
Fig. 16. Second, is voltage of WPT coils in L 1 and L 2 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 Q 14 and Q 23 which
is voltage switch (V sw ) at 80V and peak current at diode (I d )
/switch (I sw ) about 7A/10A. Between switch Q 14 and Q 23 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.

Unit
kHz
nF
µH
V
µF
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.

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 (L 1 ) at primary side of WPT system and the right side was
voltage output in coil (L 2 ) at secondary side of WPT system.
V L1 peak is about 230V and V L2 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.

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 stepdown transformer (Input from grid) and parameters of L, C in
low pass filter.
120
100
80

Vd (V)

Idiode-Rectifier

Id (A)

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
-0.1
-0.2

Fig. 14. A simulation results of voltage output from WPT coils.
Vo-Rectifier

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 (V out ) was 38V
and power output (P out ) was 380W. Which means I out = 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 (V o ) was 38 Volts and power output
(P o ) was 380 Watts.

60
c
40

0.01 0.02 0.03 0.04 0.05
0.01

20
0

0.01 0.02 0.03 0.04 0.05

Time (Second)
Time (Second)
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
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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.

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.
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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.

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 backEMF are 𝑒𝑎 , 𝑒𝑏 and 𝑒𝑐 . The natural point is 𝑉𝑛 .

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.

Fig. 1. The equivalent circuit of BLDC motor.

The terminal phase voltage can be written as equations (1),
(2) and (3)

dia
 Ra ia  ea  Vn
dt
di
Vb  Lb b  Rbib  eb  Vn
dt
dic
Vc  Lc
 Rcic  ec  Vn
dt

Va  La

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.

(1)
(2)
(3)

The electromagnetic power of the motor can be written as

Pe  eaia  ebib  ecic

(4)

The electromagnetic power is turned into kinetic energy which
the mechanical loss and stray loss ignoring can be written as

Pe  Tem
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(5)

[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.

The electromagnetic power in electromechanical system
which includes load torque, rotor moment of inertia and
viscous friction coefficient can be written as

Te  J

d m
 Bm  TL
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.
Hall sensor signal

Battery

Voltage source
Inverter

BLDC
Motor

Duty
cycle

Microcontroller

Hall sensors

Inverter command signal

Sector

0

3

Ha

Hb

Hc

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

1

0

0

1

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

0

0

0

0

-

0

1

0

0

1

1

0

0

0

- 4

0

1

1

0

0

1

1

0

0

-

3

- 2
3

2
3





3

4
3

- 5

0

0

1

0

0

0

1

1

0

5
3

- 2

1

0

1

0

0

0

0

1

1

3

Fig. 2. The topology of traditional BLDC motor drive system..

The speed of BLDC motor is determined by voltage constant
can be written as

KV 

Va , peak
 60 
m  
 2 

Fig. 3. The PWM generating with carrier wave. (a) PWM signal. (b) PWM
signal generation by comparison carrier wave and inverter command signal.

(7)

The torque of the BLDC motor can depend on the current.
The predicament is also called torque constant can be written
as

KT 

Te
ia , peak

(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.

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

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

214

method is uses speed feedback from hall sensors for
calculating PWM duty cycle to regulation speed of the motor.

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.

Fig. 5. PWM signal generator with speed feedback control.

IV. SIMULATION RESULTS

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.

Boost
converter

Battery

*

Voltage
Measure


 
m



Voltage source
Inverter

BLDC
Motor

Microcontroller

Hall sensors

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.



P Controller

Fig. 6. The topology of BLDC motor drive by using boost converter and
PWM technique.

Start

Read command speed.
Calculating voltage for boost
converter.

Fig. 8. MATLAB with simulink of BLDC motor speed control with boost
converter and VSI.

Read voltage from
boost converter.

TABLE II.

Command boost
converter.

Yes

V calculation
< V measure
No
Read rotor position
from hall sensors.

Generate inverter command signal
TABLE I.

Read actually speed.

Actually speed >
Command speed

Yes

No

Generate PWM signal

Do nothing.

Fig. 7. Flowchart of BLDC speed control with boost converter and voltage
source inverter.
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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
Stator phase
inductance
Number of pole
pairs

Rs

0.3202



Ls

629.23

H

P

8

-

Voltage Constant

KV

30.8

Rotor Inertia

J

001.0

kg m 2

Friction coefficient

B

0.003

N ms

V

peak , L  L

/ RPM

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. 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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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].

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.

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 onedimensional evolution function in discrete-time domain as
follows

xn 1  f  xn 

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,

(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

 1  xn  ; xn  12
xn 1  
; xn  12
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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.

1

y

g(x)

Fig. 1. Modified chaotic tent map circuit.
1

;x 1

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.

M3

0

y   1  g x 
2  x
g x   
x


vdd

M1

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

1.8

vin

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
 xn  1 ; xn  1
xn1  
 1  xn  ; xn  1 


where the output characteristic can be expressed as

 x  1 ; x  1
y
 1  x  ; x  1 
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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.

IV.

property is suitable for the OTP generation where the desirable
performances require the truly random generator and nondeterministic 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

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.
Chaos map circuit

132.68 µm.

Comparator

DFF

C1

vout

C2

167.28 µm.

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.
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Fig. 4. The bifurcation diagram and LE versus parameter α.
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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.

0.7
0.6
0.5
0.4

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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Fig. 5. Chaotic time-series obtain from the oscillator.
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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.

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
Frequency Test
Block Frequency
Runs
Longest Run of Ones Block
Binary Matrix Rank
Discrete Fourier Transform
Non-overlapping Template Matching
Overlapping Template Matching
Universal Statistical
Linear Complexity
Serial
Approximate Entropy
Cumulative Sums
Random Excursions
Random Excursions Variant

p-values
0.3975
0.7967
0.8404
0.6691
0.2841
0.3636
0.0654
0.7712
0.7837
0.8651
0.8053
0.0539
0.4619
0.8074
0.8253

VI.

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 crosscorrelation 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.

Results
Success
Success
Success
Success
Success
Success
Success
Success
Success
Success
Success
Success
Success
Success
Success
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บทคัดย่ อ — งานวิ จยั นี้ ทาการศึ กษาปฏิ กิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชันของ
กรดแอซิ ติกและเอทานอลโดยใช้อะลูมิเนี ยมออกไซด์ที่ถกุ กระตุ้นด้วยกรด
เป็ นตัวเร่งปฏิ กิริยา ทาการทดลองในเครื่องปฏิ กรณ์ แบบกะขนาด 2 ลิ ตร ที่
ความดัน 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ ว ศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่ อการเกิ ดปฏิ กิริยา
ได้แก่ ปริ มาณตัวเร่งปฏิ กิริยาระหว่างร้อยละ 0-12 โดยน้ าหนักของกรดแอ
ซิ ติก อัตราส่ วนโดยโมลของกรดแอซิ ติกต่ อเอทานอลระหว่าง 1:1-1:8 และ
อุณหภูมิ ที่ใ ช้ ในการท าปฏิ กิริ ยาระหว่ าง 100-180 องศาเซลเซี ยส ผลการ
ทดลองแสดงให้เห็นว่าปฏิ กิริยาที่เกิ ดขึ้นเป็ นปฏิ กิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชันของ
กรดแอซิ ติกกับเอทานอลเพียงปฏิ กิริยาเดียวและเป็ นปฏิ กิริยาที่ผนั กลับได้
การใช้ อะลูมิเนี ยมออกไซด์ที่ถกู กระตุ้นด้วยกรดเป็ นตัวเร่งปฏิ กิริยา ได้ค่า
ร้อยละการเปลี่ ยนแปลงของกรดแอซิ ติกสูงกว่าแบบไม่ใช้ ตวั เร่งปฏิ กิริยา
ค่าร้อยละการเปลี่ยนแปลงของกรดแอซิ ติกมีค่าเพิ่ มขึ้นเมื่อปริ มาณตัวเร่ง
ปฏิ กิริยา อัตราส่ วนโดยโมลของกรดแอซิ ติกต่ อเอทานอลและอุณหภูมิที่ใช้
ในการทาปฏิ กิริยามีค่าเพิ่ มขึ้น อย่ างไรก็ตาม ที่ ความเร็วรอบในการกวน
มากกว่า 100 รอบต่อนาที และที่อตั ราส่วนโดยโมลของกรดแอซิ ติกต่อเอทา
นอลที่ มากกว่า 1:4 จะไม่ส่งผลต่ อการเกิ ดปฏิ กิริยา ค่าพลังงานก่ อกัมมันต์
ของปฏิ กิริยาในระบบที่ ไม่ ใช้ ตวั เร่งปฏิ กิริยา และ ใช้ ตวั เร่งปฏิ กิริยามี ค่า
เท่ากับ 64.96 และ 13.33 กิ โลจูลต่อโมลของกรดแอซิ ติกตามลาดับ

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

บทนา
ั
ปจจุ บนั อุ ต สาหกรรมพลาสติก แลกเกอร์ ทิน เนอร์ และหมึก
พิมพ์เป็ นธุรกิจที่มคี วามจาเป็ นและเป็ นที่ต้องการมากขึ้นในตลาด การมี
แพคเกจจิ้งทีส่ วยงามจะเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสินค้า นัน้ ๆ การพิมพ์
ภาพหรือฉลากทีม่ รี ูปแบบซ้าๆและได้ปริมาณทีม่ ากเพื่อเป็ นการลดต้นทุน
การผลิ ต จึ ง เป็ นที่ นิ ย มในการท าแบรนด์ หรื อ ฉลากต่ า งๆ ซึ่ ง ใน
อุตสาหกรรมหมึกพิมพ์มอี ยู่ดว้ ยกันหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมหมึก
พิม พ์ ก ราเวีย ร์ โดยหลัก การพื้น ฐานหมึก พิม พ์ จ ะมีอ งค์ ป ระกอบ 4

คำสำคัญ — ปฏิ กิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชัน , กรดแอซิ ติกกับเอทานอล ,
การใช้อะลูมิเนี ยมออกไซด์ที่ถกู กระตุ้นด้วยกรดเป็ นตัวเร่งปฏิ กิริยา
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 %
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ส่ ว นประกอบ ใหญ่ ๆ คือ 1) วานิช (Varnish) ที่ใช้ส าหรับยึดเกาะบนตัว
รองรับ 2) ผงสี (Pigment) เป็ น สารให้ส ี 3) สารเติมแต่ง (Additive) ช่วย
เพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิตและการพิมพ์ 4) ตัวทาละลาย (Solvent) ใช้ใน
การละลายเรซิน เพื่อให้ได้วานิชและใช้ในการปรับความหนืดให้เหมาะสม
อีกทัง้ ยังใช้ปรับสมดุล ตลอดการพิมพ์งานต่างๆ ซึ่งจะเห็นว่าในตลอดการ
พิมพ์จะมีการใช้ตวั ทาละลายจานวนมาก
ดังนัน้ ตัวทาละลาย (Solvent) ในอุตสาหกรรมหมึกพิมพ์จงึ เป็ น
ส่วนประกอบหนึ่งในสีห่ ลักทีส่ าคัญ และเป็นสิง่ ทีจ่ าเป็นมากในอุตสาหกรรม
หมึกพิมพ์กราเวียร์ เนื่องจากการพิมพ์กราเวียร์เป็นหมึกพิมพ์ทม่ี แี นวคิดที่
มีการพิมพ์งานทีใ่ ช้ความหนืดของสีทต่ี ่าในระหว่างการพิมพ์ชน้ิ งาน จึงมีตวั
ท าละลายหลายชนิ ด เช่ น โทลูอีน เอทานอล และเอทิล อะซิเ ตท เพื่อ
ปรับปรุงและควบคุมประสิทธิภาพในการพิมพ์ ซึ่งในปจั จุบนั มีขอ้ กาหนด
ของการพิมพ์งานประเภทแพคเกจจิ้งที่ใช้บรรจุ เพื่อ ห่ อ หุ้มอาหาร หรือ
สัมผัสกับอาหารโดยตรง โดยมีการห้ามใช้ตวั ทาละลายทีเ่ ป็ นสารก่อมะเร็ง
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนในอาหารทางอุตสาหกรรมตัวอย่างเช่น
โทลูอีน ซึ่งเป็ น ตัว ทาละลายหลักที่ใช้ อ ย่ างแพร่ห ลายในปจั จุ บนั ดังนัน้
อุ ต สาหกรรมต่ า งๆจึง เริ่ม มองหาตัว ละลายใหม่ส าหรับ ละลายเรซิน ได้
ตัวอย่างเช่น ตัวทาละลายกลุ่มแอลกอฮอล์และกลุ่ม อะซิเตทและจะค่อยๆ
ลดการใช้โ ทลูอีน ลง ตัว ทาละลายกลุ่ มอะซิเตท จึงเป็ น ทางเลือ กหนึ่ ง ที่
นามาใช้ทดแทน เนื่องจาก เอทิลอะซิเตท (Ethyl acetate) มีคุณสมบัตทิ ม่ี ี
กลิน่ หอมคล้ายผลไม้และสามารถละลายน้ าได้เล็กน้อย [1] และยังไม่มขี อ้
ห้า มในการพิม พ์ง านในกลุ่ ม แพ็ต เกจจิ้ง ส าหรับ อาหาร อีก ทัง้ สามารถ
ละลายเรซินได้หลากหลายกว่ากลุ่ มแอลกอฮอล์ ซึ่งในกระบวนการผลิต
เอทิลอะซิเตทสามารถผลิตได้โดยปฏิกริ ยิ าเอสเทอร์รฟิ ิเคชัน
ปฏิ กิ ร ิ ย าเอสเทอร์ ร ิ ฟิ เ คชัน (Esterification reaction) เป็ น
ปฏิกริ ยิ าทีใ่ ช้กนั ทัวไปที
่ ใ่ ช้สารตัง้ ต้นในการทาปฏิกริ ยิ าระหว่าง เอทานอล
กับ กรดแอซิติก โดยจะได้ผ ลิต ภัณ ฑ์เ ป็ น เอทิล อะซิเ ตท และน้ า เป็ น
ผลิตภัณฑ์ร่วมปฏิกริ ยิ านี้สามารถทาได้ 2 วิธี คือ ปฏิกริ ยิ าแบบไม่ใช้ตวั เร่ง
ปฏิกริ ยิ าและปฏิกริ ยิ าแบบใช้ตวั เร่งในการทาปฏิกริ ยิ า
1.1. ปฏิกริ ยิ าแบบไม่ใช้ตวั เร่งปฏิกริ ยิ าสามารถเกิดขึน้ ได้ แต่ให้
ผลผลิต ที่ต่ า โดยใช้ อุ ณ หภู ม ิแ ละความดัน ที่ต่ า แต่ จ ะให้ร้อ ยละของ
ผลิตภัณฑ์มากขึน้ เมือ่ ใช้อุณหภูมแิ ละความดันสูงมากขึน้ [2] โดยจะมี ข้อดี
คือ เกิดสารผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว และได้ผลผลิตร้อยละของผลิตภัณฑ์ท่ี
สูง [13] อีกทัง้ ไม่ต้องมีกระบวนการแยกตัว เร่งปฏิกริ ิย าออกหลังจากทา
ปฏิกริ ยิ าจึงได้สารผลิตภัณฑ์ทบ่ี ริสุทธิ ์ แต่มขี อ้ เสีย [1,4] คือ ต้องใช้พลังงาน
สูง เพื่อให้เกิดในสภาวะทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะเกิดปฏิกริ ยิ า ส่งผลให้มตี ้นทุนการ
ผลิตทีส่ งู ขึน้ ตามไปด้วย
1.2. ปฏิกริ ยิ าแบบใช้ตวั เร่งปฏิกริ ยิ าสามารถแบ่งย่อยขนิดของ
ตัวเร่งได้อกี 3 ชนิดดังนี้
1.2.1. ตัวเร่งแบบเอกพันธุ์ ทีน่ ิยมใช้โดยทัวไป
่ คือ สารละลาย
โดยเฉพาะ กรดซัล ฟิ ว ริก [1,3] มีข ้อ ดีค ือ ตัว เร่ ง ปฏิกิร ิย ามีร าคาที่ถู ก
ปฏิกริ ยิ ามีราคาถูก เกิดสารผลิตภัณฑ์ได้เร็ว และได้ผลผลิตร้อยละทีส่ งู แต่
มีขอ้ เสีย [1,4] คือความเป็นกรดทีร่ ุนแรงทาให้เครือ่ งมือสึกกร่อนได้เร็ว และ
ผลิต ภัณฑ์ม ีการปนเปื้ อนตัวเร่งดังกล่าว เนื่อ งจากผลิตภัณฑ์และตัวเร่ง
ปฏิกริ ยิ าจะรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกัน ทาให้ตอ้ งมีกระบวนการแยกตัวเร่งออก
จากผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ส้นิ เปลืองค่าใช้จ่ายในการแยกอีกทัง้ ไม่สามารถนา
ตัวเร่งปฏิกริ ยิ ากลับมาใช้ใหม่ได้อกี

1.2.2. ตัวเร่งแบบวิวธิ พันธุ์ สามารถแก้ไขข้อบกพร่องจากการ
ใช้ตวั เร่งแบบเอกพันธุ์ โดยตัวเร่งปฏิกริ ยิ าจะมีสถานะเป็นของแข็งและสาร
ตัง้ ต้นจะเป็นของเหลว ซึง่ สภานะของสารมีความแตกต่างกันจึงสามารถ
แยกตัวเร่งออกจากผลิตภัณฑ์ได้งา่ ย ตัวอย่างเช่น ตัวเร่งแบบชนิดของแข็ง
[5,6] สามารถแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเร่งปฏิกริ ยิ าแบบเอกพันธ์ โดยมีขอ้ ดี
คือสามารถทนความร้อนทีส่ งู ทาให้สามารถเพิม่ อุณหภูมติ ามความต้องการ
เพือ่ ให้เหมาะสมกับปฏิกริ ยิ า อีกทัง้ สามารถแยกตัวเร่งปฏิกริยากับสาร
ผลิตภัณฑ์ได้งา่ ย โดยไม่ทาลายหรือกัดกร่อนเครือ่ งมือในการผลิต และ
สามารถนาตัวเร่งปฏิกริ ยิ ากลับมาใช้ใหม่ได้ [15] โดยปฏิกริ ยิ าทัง้ สองแบบ
คือแบบไม่ใช้ตวั เร่งปฏิกริ ยิ าและแบบใช้ตวั เร่งปฏิกริ ยิ าดังตัวอย่างงานวิจยั
ของ A. Wang และคณะ [11] พบว่าในส่วนของปฏิกริ ยิ าเอสเทอร์รฟิ ิเคชัน
โดยใช้ตวั เร่งปฏิกริ ยิ าสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ขัน้ ตอน ขัน้ แรกคือการทา
ปฏิกริ ยิ าระหว่างกรดแอซิตกิ และตัวเร่งปฏิกริ ยิ า โดยตัวเร่งปฏิกริ ยิ าจะทา
การดึงประจุบวกออกจากกรดแอซิตกิ ทาให้เกิดเป็นประจุลบของคาร์บอ
เนียมไออน (Carbonium ions) ขันที
้ ส่ องคือ อิเล็กตรอนของเอทานอลทา
ปฏิกริ ยิ ากับคาร์บอเนียม ไอออนเกิดเป็นสาร มัธยันตร์ (intermediate)
และประจุลบ ขันที
้ ส่ ามคือขัน้ ตอนการกาจัดน้า (Dehydration) จากประจุลบ
ของสารมัธยันตร์ (intermediate) และขันตอนสุ
้
ดท้ายคือ การเปลีย่ นจาก
สารมัธยันตร์เอทิลอะซิเตท (Desorption) ดังแสดงขันตอนกลไกในรู
้
ปที่ 7

รูปที่ 1 แบบจาลองกลไกการเกิดปฏิกริ ยิ าของปฏิกริ ยิ าเอสเทอร์รฟิ ิ เค
ชันของกรดแอซิติกกับเอทานอลบนอะลูมเิ นียมออกไซด์ทถ่ี ูกกระตุ้นด้วย
กรดเป็นตัวเร่งปฏิกริ ยิ า [11]
และงานวิจยั ของ S. Akyalcin and M. Altiokka [3] ได้
ทาการศึกษาจลนพลศาสตร์ของปฏิกริ ยิ าเอสเทอร์รฟิ ิเคชันของกรดแอซิตกิ
กับออกทานอล ทัง้ แบบไม่ใช้ตวั เร่งปฏิกริ ยิ าและแบบใช้ตวั เร่งปฏิกริ ยิ าชนิด
ของแข็งคือ แอมเบอร์ลสิ ต์ 36 ทาการทดลองในเครือ่ งปฏิกรณ์แบบกะ
ั ยทีม่ ผี ลต่อการเกิดปฏิกริ ยิ าคือ ปริมาณตัวเร่งปฏิกริ ยิ าอัตราส่วน
ศึกษาปจจั
โดยโมลของกรดแอซิตกิ ต่อออกทานอลในช่วงระหว่าง 1:1.20 – 1:3.53
และอุณหภูมทิ ใ่ี ช้ในการทาปฏิกริ ยิ าระหว่าง 60 – 85 องศาเซลเซียส ผล
การศึกษาพบว่า ปฏิกริ ยิ าเอสเทอร์รฟิ ิเคชันของกรดแอซิตกิ กับออคทานอล
แบบไม่ใช้ตวั เร่งปฺฏกิ ริ ยิ ามีอตั ราการเกิดปฏิกริ ยิ าทีช่ า้ มาก โดยมีรปู แบบ
ทางจลนพลศาสตร์คอื ปฏิกริ ยิ าอันดับสองแบบผันกลับได้ สาหรับปฏิกริ ยิ า
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เอสเทอร์รฟิ ิเคชันของกรดแอซิตกิ กับออคทานอลแบบใช้ตวั เร่งปฺฏกิ ริ ยิ า
ปริมาณตัวเร่งปฏิกริ ยิ าทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่งผลโดยตรงต่ออัตราการเกิดปฏิกริ ยิ า ทา
ให้ปฏิกริ ยิ าเกิดได้รวดเร็วขึน้ และได้รอ้ ยละการเปลีย่ นแปลงของกรดแอ
ซิตกิ สูงมากขึน้ ถึงร้อยละ 90 นอกจากนี้ การเพิม่ อัตราส่วนโดยโมลของกรด
แอซิตกิ ต่อออคทานอล และอุณหภูมทิ ใ่ี ช้ในการทาปฏิกริ ยิ าส่งผลโดยตรง
ต่ออัตราการเกิดปฏิกริ ยิ าด้วยศึกษาจลนพลศาสตร์ของปฏิกริ ยิ าโดยใช้
โมเดล Eley-Rideal
จากเหตุ ผ ลที่กล่ าวมาข้างต้น งานวิจยั นี้จึง ศึกษากระบวนการ
ผลิตเอทิลอะซิเตรตแบบกะด้วยปฏิกริ ยิ าเอสเทอร์รฟิ ิเคชันของกรดแอซิตกิ
กับเอทานอล เนื่องจากกรดแอซิตกิ มีความว่องไวในปฏิกริ ยิ า มีราคาถูก ไม่
ส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ง แวดล้อ ม [1,6] โดยจะศึก ษาป จั จัย ที่ ม ีผ ลต่ อ การ
เกิดปฏิกริ ยิ า ได้แก่ ปริมาณตัวเร่งปฏิกริ ยิ า อัตราส่วนโดยโมลของกรดแอ
ซิตกิ ต่อเอทานอล และอุณหภูมทิ ใ่ี ช้ในการทาปฏิกริ ยิ า เป็นต้น

สิง่ เจือปนอื่นๆทีอ่ ุณหภูม ิ 120 องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 24 ชัวโมง
่
จากนัน้
นาไปเผาทีอ่ ุณหภูม ิ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 ชัวโมง
่ [1]
3. เครือ่ งปฏิกรณ์และวิธดี าเนินการทดลอง
ในกระบวนการผลิตเอทิลอะซิเตท (Ethyl acetate) ทีเ่ กิดจาก
ปฏิกริ ยิ าเอสเทอร์รฟิ ิเคชันของกรดแอซิตกิ กับเอทานอล โดยใช้อะลูมเิ นียม
ออกไซด์ทถ่ี ูกกระตุน้ ด้วยกรดเป็นตัวเร่งปฏิกริ ยิ านี้ เลือกใช้เครือ่ งปฏิกรณ์
แบบกะ (Stirrer batch reactor) ดังแสดงในแผนผังรูปที่ 2

วัตถุประสงค์ของการทางานวิจยั
1. ศึกษาปฏิกิร ิยาเอสเทอร์รฟิ ิ เคชันของกรดแอซิติกกับเอทา
นอลโดยใช้อะลูมเิ นียมออกไซด์ทถ่ี ูกกระตุน้ ด้วยกรดเป็นตัวเร่งปฏิกริ ยิ า
2. ศึกษาอิทธิพลและปจั จัยต่างๆทีม่ ผี ลต่อปฏิกริ ยิ าเอสเทอร์รฟิ ิ
เคชันโดยใช้อะลูมเิ นียมออกไซด์ทถ่ี ูกกระตุน้ ด้วยกรดเป็นตัวเร่งปฏิกริ ยิ า
รูปที่ 2 แบบแผนผังเครือ่ งปฏิกรณ์แบบกะ [1]
วิธดี าเนินการวิจยั
บทความนี้ จ ะอธิบ ายถึง ขัน้ ตอน วิธีก ารเตรีย ม และวิธีก ารทดลอง
รวมถึงวิธกี ารวิเคราะห์ โดย แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อคือ
1.อุปกรณ์และสารเคมีทใ่ี ช้ในการทดลอง
2.วิธกี ารดาเนินการทดลอง
3.วิธกี าร วิเคราะห์
4.ผลการทดลองและการวิเคราะห์ผลการทดลอง
1. อุปกรณ์และสารเคมี
สารเคมีท งั ้ หมดที่ใ ช้ส าหรับ การทดลองเป็ น สารที่ม ีค วามบริสุ ท ธิส์ ูง
สาหรับงานวิเคราะห์ทางเคมี รับรองความบริสุทธิ ์ และปริมาณสารปนเปื้อน
ดังแสดงในตารางที่ 1

โดยเครือ่ งปฏิกรณ์น้ปี ระกอบไปด้วยส่วนต่างๆดังต่อไปนี้
หมายเลข 1 คือ ถังแก๊สไนโตรเจนทีต่ ่อกับเกจวัดความดัน
หมายเลข 2 คือ ถังบรรจุแอลกฮอล์
หมายเลข 3 คือ เครื่องปฏิกรณ์แบบกะขนาด 2 ลิตร ซึ่งทาจากสแตนเลส
เพื่อ ป้อ งกัน การกัดกร่ อ นที่ เกิดจากสารเคมีท่ใี ช้ และยังสามารถทนต่อ
สภาวะต่างๆทีใ่ ช้ทาการทดลอง โดยเครือ่ งปฏิกรณ์สามารถ ทนความดันได้
ถึง 2,000 ปอนด์ต่ อ ตารางนิ้ ว และสามารถควบคุ ม อุ ณ หภูม ิไ ด้ถึง 400
องศาเซลเซียส
ตารางที่ 2 สภาวะการทดลอง

ตารางที่ 1 สารเคมีทใ่ี ช้ในงานวิจยั

4. วิธกี ารวิเคราะห์ผลการทดลอง
4.1. วิเคราะห์หาปริมาณของกรดแอซิตกิ ที่เหลือจากการทาปฏิกริ ยิ า
ด้วยวิธกี ารไทเทรต กับสารละลายเบสโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 1.00
โมลต่อลิตร เพือ่ ใช้ในการคานวณร้อยละการเปลีย่ นแปลงของกรดแอซิตกิ

2. การเตรียมตัวเร่งปฏิกริ ยิ า
นาอะลูมเิ นียมออกไซด์ทถ่ี ูกกระตุน้ ด้วยกรดทาการอบเพือ่ กาจัดน้าและ
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ตารางที่ 3 แสดง Retention time ของสารตัวอย่าง
ร้อยละการเปลีย่ นแปลงของกรดแอซิตกิ = [(C1-C2)/C1]x100
โดยที่
C1 = ความเข้มข้นของกรดแอซิตกิ ทีเ่ วลาเริม่ ต้น (โมลต่อลิตร)
C2 = ความเข้มข้นของกรดแอซิตกิ ทีเ่ วลาใดๆ (โมลต่อลิตร)
ผลการทดลองและอภิปราย
งานวิจยั นี้เป็นการศึกษาปฏิกริ ยิ าเอสเทอร์รฟิ ิเคชันของกรดแอ
ซิตกิ กับเอทานอลแบบไม่ใช้ตวั เร่งปฏิกริ ยิ า เพือ่ ศึกษาการดาเนินไปของ
ปฏิกริ ยิ าอีกทัง้ ปจั จัยต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อปฏิกริ ยิ าดังนี้ เช่น อัตราส่วนโดยโม
ลของเอทานอลต่อกรดแอซิตกิ 1:1 1:2 1:4 และ 1:8 อุณหภูมทิ ใ่ี ช้ในการ
ทาปฏิกริ ยิ า 100 120 150 และ 180 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบ 400
รอบต่อนาที และทาการการทดลองศึกษาโดยใช้อะลูมเิ นียมออกไซด์ท่ี
กระตุน้ ด้วยกรดเป็นตัวเร่งปฏิกริ ยิ าทีส่ ภาวะการทดลองเดียวกัน และใช้
ปริมาณตัวเร่งปฏิกริ ยิ าที่ 0 3 5 7 10 และ 12 โดยน้าหนักของกรดแอซิตกิ
ผลการทดลองทัง้ หมดจะถูกนามาวิเคราะห์โดยแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ การ
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทเ่ี กิดขึน้ ด้วยเครือ่ งแก็สโครมาโทรกราฟี ผลการทดลอง
จะถูกนาเสนอและ อภิปรายตามลาดับดังต่อไปนี้

CAVA = CBVB
CA = ความเข้มข้นของกรดแอซิตกิ ทีม่ อี ยู่ในสารตัวอย่าง (โมลต่อลิตร)
VA = ความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ (โมลต่อลิตร)
CB = ปริมาตรของสารตัวอย่างทีน่ ามาใช้ในการไทเทรต (มิลลิลติ ร)
VB = ปริม าตรของสารละลายโซเดีย มไฮดรอกไซต์ ท่ีไ ทเทรตกับ สาร
ตัวอย่าง (มิลลิลติ ร)
4.2. การวิเคราะห์องค์ประกอบของสารทีอ่ ยู่ในตัวอย่าง
นาไปวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคแก๊สโครมาโตกราฟฟี โดยใช้เครือ่ งแก๊สโคร
มาโตกราฟแวเรีย ล (Varian 3800) คอลัม น์ แ บบคาปิ ล ารี HP-Innowax
(Polyethylene glycol) , เส้น ผ่ า นศูน ย์ก ลางภายในหลอดคาปิ ล ารี 0.32
มิลลิเมตร ความยาว 30 เมตร และความหนาขัน้ ฟิ ล์ม 0.25 ไมโครเมตร
โดยใช้ ต ัว ตรวจวัด แบบเฟรมไอออนไนซ์ (flame ionization detector)
อุ ณ หภู ม ิ injector และ detector จะใช้ท่ี 300 องศาเซลเซีย ส อุ ณ หภู ม ิ
คอลัมน์ เริม่ ต้น 55 องศาเซลเซีย ส และ เพิ่มอุ ณหภูมดิ ้วยอัตรา 1 องศา
เซลเซียสต่อนาที จนกระทังคอลั
่ มน์มอี ุณหภูม ิ 150 องศาเซลเซียส โดยใช้
Methyl Isobutyl Ketone (MIBK) เป็ น internal standard และใช้ acetone
เป็ นตัวทาละลาย โดยการเปรียบเทียบ Retention time ของเอทิลเอสเทอร์
กับ Methyl Isobutyl Ketone standard ดังแสดงในโครมาโทรแกรมดังรูปที่
3 และตาแหน่งของสารดังตารางที่ 3

1. ปฏิกริ ยิ าเอสเทอร์รฟิ ิเคชันระหว่างกรดแอซิตกิ กับเอทานอล
การทดลองชุดแรกเป็ นการทดลองเพื่อศึกษาปฏิกริ ยิ าเอสเทอร์รฟิ ิ เค
ชันสาหรับการผลิตเอทิลอะซิเตท ทีเ่ กิดจากการทาปฏิกริ ยิ าระหว่างกรดแอ
ซิติก กับ เอทานอล โดยท าการทดลองแบบไม่ใช้ต ัว เร่ง ปฏิกิร ิย าและใช้
ปริมาณตัวเร่งปฏิกริ ยิ าอะลูมเิ นียมออกไซด์ทถ่ี ูกกระตุ้นด้วยกรดร้อยละ 3
โดยน้ าหนักของกรดแอซิติก น ามาวิเคราะห์ด้วยเทคนิคแก๊ส โครมาโทร
กราฟฟี
10
ความเข้ มข้ น(MOL/L)

Acetic acid

Ethanol

Ethyl acetate

8
6
4
2
0
0

รูปที่ 3 โครมาโทรแกรมของสารตัวอย่างแบบไม่ใช้ตวั เร่งปฏิกริ ยิ า
(อัตราส่วนโดยโมลของกรดแอซิตกิ กับเอทานอล 1:1 อุณหภูม ิ 180 องศา
เซลเซียส เวลาในการทาปฏิกริ ยิ า 360 นาที และทีค่ วามเร็วรอบ 400 รอบ
ต่อนาที)

100

200
เวลา (นาที)

300

400

รูปที่ 4 แสดงความเข้มข้นของสารตัวอย่างทีไ่ ด้จากการศึกษาปฏิกริ ยิ า
เอสเทอร์รฟิ ิเคชันของกรดแอซิตกิ กับเอทานอลโดยไม่ใช้ตวั เร่งปฏิกริ ยิ า
(ทีส่ ภาวะการทดลองที่ ความเร็วรอบในการกวน 400 รอบต่อนาที
อัตราส่วนโดยโมลของกรดแอซิตกิ กับเอทานอล 1:1 อุณหภูมทิ ใ่ี ช้ 180°C
และเวลาในการทาปฏิกริ ยิ า 360 นาที)
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แอมโมเนียไว้ทอ่ี ุณหภูมติ ่างๆ ซึง่ มีค่าเท่ากับ 2299.4 µmol/g.
ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Thanabhorn Nitiwattana [4] ได้
ทาการศึกษาปฏิกริ ยิ าเอสเทอร์รฟิ ิเคชันของไดคาร์บอกซิลกิ และ
แอลกอฮอล์โดยใช้เรซินแลกเปลีย่ นไอออนแอมเบอร์ลสิ ต์ 15, แอมเบอร์
ลิสต์ 16 และ แอมเบอร์ลสิ ต์ IR-120 เพือ่ เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการ
เร่งปฏิกริ ยิ าซึง่ ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าทัง้ 3 ชนิด มีค่าพืน้ ทีผ่ วิ (53, 30 และ1.53
m2/g ตามลาดับ) , การกระจายตัวของรูพรุน (0.4, 0.2 และ0.01 cm3/g
ตามลาดับ) และค่าความเป็นกรด (1400, 1300 และ 1000 µmol/g
ตามลาดับ) โดยศึกษาผลของชนิดตัวเร่งปฏิกริ ยิ า ปริมาณตัวเร่งปฏิกริ ยิ า
1-10 % ของกรดแอดิพกิ อัตราส่วนโดยโมลของกรดแอดิพกิ ต่อ 2-เอทิล-1เฮกซานอล 0.25 , 0.33 และ 0.5 และอุณหภูมใิ นการทดลอง 0.5 – 10
ชัวโมง
่ พบว่าประสิทธิภาพของ แอมเบอร์ลสิ ต์ 15 เป็นตัวเร่งปฏิกริ ยิ าทีม่ ี
ความว่องไวมากทีส่ ุด ซึง่ ความว่องไวของตัวเร่งปฏิกริ ยิ าสัมพันธ์กบั ขนาดรู
พรุนและพืน้ ผิวของตัวเร่งปฏิกริ ยิ า การเพิม่ ปริมาณตัวเร่งปฏิกริ ยิ าและการ
เพิม่ อุณหภูม ิ ส่งผลให้ได้ไดเอสเทอร์ทเ่ี ป็นสารผลิตภัณฑ์เพิม่ มากขึน้ และ
พลังงานกระตุน้ ของปฏิกริ ยิ านี้เท่ากับ 63.7 กิโลจูลต่อโมล

รูปที่ 5 ปฏิกริ ยิ าเอสเทอร์รฟิ ิ เคชันของกรดแอซิตกิ กับเอทานอลโดยไม่ใช้
ตัวเร่งปฏิกริ ยิ า [1]
จากผลการวิเคราะห์ดงั รูปที่ 4 ของสารตัวอย่างแบบไม่ใช้ตวั เร่ง
ปฏิกริ ยิ า พบว่ามีปริมาณของเอทิลอะซิเตทเกิดขึน้ แต่มปี ริมาณค่อนข้างต่า
ซึง่ ปฏิกริ ยิ าเกิดขึน้ อย่างรวดเร็วใน 30 นาทีแรก และค่อยๆช้าลงจนความ
เข้มข้นไม่เปลีย่ นแปลง แสดงให้เห็นว่าปฏิกริ ยิ าสามารถเกิดขึน้ ได้โดยไม่ใช้
ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าแต่ยงั เกิดขึน้ ได้ไม่ดนี กั เมือ่ วิเคราะห์ผลการทดลองจากโคร
มาโทรแกรมดังแสดงในรูปที่ 3 แสดงให้เห็นว่าในสารตัวอย่างมีเพียงกรด
แอซิตกิ เอทานอล และเอทิลอะซิเตท ซึง่ เป็นสารตัง้ ต้นและสารผลิตภัณฑ์
หลักในปฏิกริ ยิ าเอสเทอร์รฟิ ิเคชันดังรูปที่ 5 โดยสารทีต่ รวจพบในการ
ทดลองแบบไม่ใช้ตวั เร่งปฏิกริ ยิ าทีเ่ กิดขึน้ นี้มเี พียงปฏิกริ ยิ าเดียว เนื่องจาก
ไม่พบสารชนิดอื่น หรือปฏิกริ ยิ าข้างเคียงอื่นๆ
จากการศึกษาปฏิกริ ยิ าเอสเทอร์รฟิ ิเคชันของกรดแอซิตกิ และเอ
ทานอลแบบไม่ใช้ตวั เร่งปฏิกริ ยิ าข้างต้น จึงได้มงี านวิจยั ทีท่ าการศึกษาและ
นาตัวเร่งปฏิกริ ยิ ามาใช้ โดยมุง่ เน้นการทาปฏิกริ ยิ าทีร่ วดเร็วขึน้ และให้รอ้ ย
ละการเปลีย่ นแปลงหรือให้ผลิตทีม่ ากขึน้
ตัวอย่างเช่น Y. Wua et al. [14] ได้ทาการศึกษาเปรียบเทียบ
ในการผลิตเอทิลอะซิเตท โดยทาปฏิกริ ยิ าระหว่างกรดแอซิตกิ และเอทา
นอล แบบไม่ใช้ตวั เร่งปฏิกริ ยิ า, ใช้ตวั เร่งปฏิกริ ยิ าชนิดเอกพันธุ์ (กรด
ซัลฟิวริก) และตัวเร่งชนิดปฏิกริ ยิ าชนิดวิวธิ พันธุช์ นิดกรด (เรซินแลก
เปลีย่ นไอออน พิวโรไลต์ ซีที 179 จากผลการศึกษาพบว่า การไม่ใช้ตวั เร่ง
ปฏิกริ ยิ า มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานทีส่ งู เนื่องจากต้องใช้อุณหภูมแิ ละความ
ดันทีส่ งู การใช้ตวั เร่งปฏิกริ ยิ าแบบเอกพันธุม์ ตี น้ ทุนค่าใช้จ่ายทีส่ งู กว่าแบบ
ไม่ใช้ตวั เร่งปฏฺกริ ยิ า แต่มคี ่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานทีน่ ้อยกว่า อีกทัง้ มี
ปญั หาทางด้านการติดตัง้ อุปกรณ์และการเปลีย่ นถ่ายตัวเร่งปฏิกริ ยิ า แต่
การใช้ตวั เร่งปฏิกริ ยิ าแบบวิวธิ พันธุช์ นิดกรดจะเกิดปฏิกริ ยิ าได้เร็วกว่าทัง้
ปฏิกริ ยิ าไปข้างหน้าและปฏิกริ ยิ าย้อนกลับ แสดงให้เห็นว่าการใช้ตวั เร่ง
ปฏิกริ ยิ าแบบวิวธิ พันธุม์ กี ารตอบสนองต่อการวนลูปได้เร็วกว่า และปรับ
เสถียรภาพของระบบในการทาให้เกิดผลิตภัณฑ์ให้บริสุทธิได้
์ น้อยกว่า
ดังนัน้ ประสิทธิภาพในการควบคุม กระบวนการทีใ่ ช้ตวั เร่งปฏิกริ ยิ าแบบ
วิวธิ พันธุจ์ ะดีกว่าการใช้ตวั เร่งปฏิกริ ยิ าแบบเอกพันธุ์ และแบบไม่ใช้ตวั เร่ง
ปฏิกริ ยิ า
จากตัวอย่างการศึกษาข้างต้นจึงแสดงให้เห็นว่าปฏิกริ ยิ าสามารถเกิด
ได้ดขี น้ึ ในตัวเร่งปฏิกริ ยิ าทีเ่ ป็นกรด ซึง่ งานวิจยั นี้ได้ทาการทดสอบ
ประสิทธิภาพของอะลูมเิ นียม ออกไซด์ทถ่ี ูกกระตุน้ ด้วยกรดเป็นตัวเร่ง
ปฏิกริ ยิ า โดยการศึกษาพืน้ ทีผ่ วิ จาเพาะโดยวิธี Brunaure-Emmet-Teller
(BET) ได้ค่าพืน้ ทีผ่ วิ เท่ากับ 237.698 m²/g , วิธี Barrett-Joyner-Halenda
(BJH) Analysis วิเคราะห์ขนาด (Pore dimeter ) เท่ากับ 7.762 nm และ
การกระจายตัวของรูพรุน (Pore volume) เท่ากับ 0.588 cc/g และวิเคราะห์
ค่าความเป็นกรดด้วยเทคนิค ammonia temperature programmed
desorption (NH3-TPD) ซึง่ เป็นการวิเคราะห์ความเป็นกรดทีด่ ดู ซับ

CONCENTATION (MOL/L)

จากผลงานวิจยั ข้างต้นจึงได้ทาการศึกษาปฏิกริ ยิ าเอสเทอร์รฟิ ิเคชัน
ของกรดแอซิตกิ กับเอทานอล โดยใช้อะลูมเิ นียมออกไซด์ทถ่ี ูกกระตุน้ ด้วย
กรดเป็นตัวเร่งปฏิกริ ยิ าในปริมาณร้อยละ 3 โดยน้าหนักของกรดแอซิตกิ ที่
สภาวะการทดลองเดียวกันกับแบบไม่ใช้ตวั เร่งปฏิกริ ยิ า และนามาวิเคราะห์
ด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทรกราฟฟี
Actic acid
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Ethyl acetate
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รูปที่ 6 แสดงความเข้มข้นของสารตัวอย่างทีไ่ ด้จากการศึกษาปฏิกริ ยิ าเอส
เทอร์รฟิ ิเคชันของกรดแอซิตกิ กับเอทานอลโดยใช้อะลูมเิ นียมออกไซด์ทถ่ี ูก
กระตุน้ ด้วยกรดเป็นตัวเร่งปฏิกริ ยิ า (ความเร็วรอบในการกวน 400 รอบต่อ
นาที อัตราส่วนโดยโมลของกรดแอซิตกิ กับเอทานอล 1:1 อุณหภูมทิ ใ่ี ช้
180°C เวลาในการทาปฏิกริ ยิ า 360 นาที และปริมาณตัวเร่งปฏิกริ ยิ าร้อย
ละ 3 โดยน้าหนักของกรดแอซิตกิ )
จากผลการทดลองแสดงดังรูปที่ 6 พบว่าการใช้อะลูมเิ นียม ออกไซด์ท่ี
ถูกกระตุน้ ด้วยกรดเป็นตัวเร่งปฏิกริ ยิ าในปฏิกริ ยิ าเอสเทอร์รฟิ ิเคชันของ
กรดแอซิตกิ กับเอทานอล ส่งผลให้ปฏิกริ ยิ าดาเนินไปข้างหน้ามากขึน้
เนื่องจากการใช้ตวั เร่งปฏิกริ ยิ าเป็นการเพิม่ โอกาศในการเข้าทาปฏิกริ ยิ า
(Active site) ระหว่างสารตัง้ ต้นและเป็นการเพิม่ ความเป็นกรดให้ปฏิกริ ยิ า
เพือ่ ให้สารตัง้ ต้นแตกตัวได้ดขี น้ึ ส่งผลให้เกิดปฏิกริ ยิ าได้เร็วขึน้ ทาให้
ปฏิกริ ยิ าเข้าสู่สภาวะสมดุลได้เร็วขึน้ ตามไปด้วย ซึง่ ในช่วงการทาปฏิกริ ยิ า
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120 นาทีแรก ปริมาณของกรดแอซิตกิ จะมีรอ้ ยละการเปลีย่ นแปลงที่
รวดเร็ว และค่อยๆช้าลงจนคงที่ ที่ 150 นาที จากผลการทดลองนี้แสดงให้
เห็นว่าปฏิกริ ยิ าเกิดขึน้ ได้เร็วมากขึน้ เมือ่ ใช้ตวั เร่งปฏิกริ ยิ าจากผลการ
วิเคราะห์สอดคล้องกับงานวิจยั ของ A. Wang et al. [11] โดยศึกษากรดแอ
ซิตกิ กับบิวทานอล โดยใช้ kaolinite-supported SO42-/ ZnAl2O4 ดังอัตราส่วน
ดังนี้ 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) ซึง่ มีอตั ราส่วนของความเป็ นกรด
Bronsted/Lewis เท่ากับ 25, 35, 42, 57, 62, 70 และ 41 ตามลาดับ โดยทา
การทดลองทีอ่ ุณหภูม ิ 90 – 115 °C ปริมาณตัวเร่งปฏิกริ ยิ า 7.26% โดย
น้าหนักของกรดแอซิตกิ อัตราส่วนโดยโมลของกรดแอซิตกิ กับบิวทานอล
1:3 และเวลาในการทาปฏิกริ ยิ า 0.5 – 1 ชัวโมง
่ สามารถสรุปว่า อัตราส่วน
ของตัวเร่งปฏิกริ ยิ า S/ZA-Kao (6:4) ทีม่ คี ่าความเป็นกรดสูงสุด จะเข้าสู่
สมดุลของปฏิกริ ยิ าอย่างรวดเร็ว และให้ค่าร้อยละการเปลีย่ นแปลงสูงสุด
ร้อยละ 91 ดังนัน้ คุณสมบัตพิ น้ื ผิวของตัวเร่งปฏิกริ ยิ าจึงมีความสาคัญต่อ
การเร่งปฏิกริ ยิ า

ความเข้ มข้ น (MOL/L)

Ethyl acetate

Ethanol
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จากการทดลองชุดแรกนี้สามารถสรุปได้ว่า ปฏิกริ ยิ าเอสเทอร์รฟิ ิเคชัน
ของกรดแอซิตกิ และเอทานอลโดยไม่ใช้ตวั เร่งปฏิกริ ยิ าสามารถเกิดขึ้นได้
แต่ เ กิด ขึ้น ได้ไ ม่ดีนัก เมื่อ ทดลองที่ส ภาวะเดีย วกัน โดยใช้อ ะลู ม ิเ นี ย ม
ออกไซด์ทถ่ี ูกกระตุน้ ด้วยกรดเป็ นตัวเร่งปฏิกริ ยิ า พบว่าปริมาณเอทิลอะซิ
เตทเพิ่มสูงขึ้น แสดงให้เห็น ว่าการใช้ตวั เร่งปฏิกิรยิ าส่ งผลให้ร้อยละการ
เปลีย่ นของกรดแอซิตกิ และเอทานอล ดาเนินไปข้างหน้ามากขึน้ และจาก
การศึกษาปฏิกริ ยิ าการผันกลับของปฏิกริ ยิ าเอสเทอร์รฟิ ิ เคชันแบบไม่ใช้
ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าและแบบใช้ตวั เร่งปฏิกริ ยิ า ให้ผลเหมือนกันคือ พบว่ามีกรด
แอซิติกและเอทานอลเกิดขึ้นแต่ไม่มากนัก แสดงให้เห็นว่าปฏิกริ ยิ าเป็ น
ปฏิกริ ยิ าทีส่ ามารถเกิดแบบผันกลับได้ (Reversible reaction)
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ผลการทดลองจากรูปที่ 7 และ จากรูปที่ 8 เป็นการศึกษาการ
ผันกลับของปฏิกริ ยิ าเอสเทอร์รฟิ ิเคชันของเอทิลอะซิเตท และน้า เป็น
ผลิตภัณฑ์ร่วมโดยทาการทดลองแบบไม่ใช้ตวั เร่งปฏิกริ ยิ าและแบบใช้
อะลูมเิ นียมออกไซด์ทถ่ี ูกกระตุน้ ด้วยกรดเป็นตัวเร่งปฏิกริ ยิ า พบว่ามีเพียง
กรดแอซิตกิ และเอทานอลเกิดขึน้ แต่ไม่มากนัก และไม่พบสารผลิตภัณฑ์
อื่นๆ หรือปฏิกริ ยิ าข้างเคียงใดๆเกิดขึน้ แสดงให้เห็นว่าปฏิกริ ยิ าเอสเทอร์
ริฟิเคชันของกรดแอซิตกิ และเอทานอลเป็นปฏิกริ ยิ าทีส่ ามารถผันกลับได้
(Reversible reaction) ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ตติยา กาแหงเดชพล
[16] ได้ทาการศึกษาจลนพลศาสตร์ของปฏิกริ ยิ าเอสเทอร์รฟิ ิเคชันของกร
ดลอริกและกรดเสตียริกกับเอทานอลโดยไม่ใช้ตวั เร่งปฏิกริ ยิ า พบว่าเมือ่
วิเคราะห์ดว้ ยวิธแี ก๊สโครมาโทรกราฟฟี ผลทีไ่ ด้ไม่พบสารชนิดอื่น สามารถ
สรุปได้ว่าการทดลองไม่ปรากฏปฏิกริ ยิ าข้างเคียง และจากการวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ทถ่ี ูกเก็บจากสารตัวอย่างสุดท้ายโดยพบเอทานอลและน้าเป็น
ส่วนประกอบซึง่ เป็นไปตามกลไกของปฏิกริ ยิ าโดยมีเพียงปฏิกริ ยิ าเดียว
และเป็นปฏิกริ ยิ าทีส่ ามารถผันกลับได้
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รูปที่ 8 แสดงความเข้มข้นของสารตัวอย่างทีไ่ ด้จากการศึกษาการผันกลับ
ของปฏิกริ ยิ าแบบใช้อะลูมเิ นียมออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกริ ยิ า (ความเร็วรอบ
ในการกวน 400 รอบต่อนาที อัตราส่วนโดยโมลของกรดแอซิตกิ กับเอทา
นอล 1:1 อุณหภูมทิ ใ่ี ช้ 180°C เวลาในการทาปฏิกริ ยิ า 360 นาที และ
ปริมาณตัวเร่งปฏิกริ ยิ าร้อยละ 3 โดยน้าหนักขิงกรดแอซิตกิ )
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เวลา (นาที)

จากการศึกษาปฏิกริ ยิ าเอสเทอร์รฟิ ิเคชันของกรดแอซิตกิ และเอทานอล
แบบไม่ใช้ตวั เร่งปฏิกริ ยิ า และใช้อะลูมเิ นียมออกไซด์ทถ่ี ูกกระตุ้นด้วยกรด
เป็ น ตัว เร่ ง ปฏิกิร ิย า ดัง ผลการทดลองรูป ที่ 4 และรูป ที่ 6 จะพบว่ าเมื่อ
ปฏิกริ ยิ าดาเนินไปจนร้อยละการแปลงผันของกรดแอซิตกิ เปลีย่ นแปลงน้อย
มากจนคงที่ แต่ปริมาณของกรดแอซิตกิ ยังคงไม่หมดไป แสดงให้เห็นว่ามี
ปฏิกริ ยิ าย้อนกลับเกิดขึ้น ดังนัน้ จึงทาการทดลองศึกษาการผันกลับของ
ปฏิกริ ยิ าเอสเทอร์รฟิ ิเคชัน โดยไม่ใช้ตวั เร่งปฏิกริ ยิ า และใช้ตวั เร่งปฏิกริ ยิ า
ตามลาดับโดยทาการทดลองทีส่ ภาวะเดียวกัน
Acetic acid

Ethanol
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0

ดังนัน้ จากงานวิจยั ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าจากผลการทดลองดังรูปที่ 4
พบว่าการเพิม่ ปริมาณตัวเร่งปฏิกริ ยิ าที่มากขึ้น ส่งผลให้การเร่งปฏิกริ ยิ า
สูงขึ้น [9] เนื่องจากการใช้ตวั เร่งปฏิกริ ยิ าชนิดกรด (Acid site) จะดูดซับ
กรดแอซิติกไว้บนพื้นผิวซึ่งเป็ น การเพิ่มความเป็ นกรดให้ปฏิกริ ิยา [7,8]
เพือ่ ให้กรดแอซิตกิ แตกตัวได้ดขี น้ึ [10,12] และช่วยเพิม่ โอกาศให้เอทานอล
เข้าทาปฏิกริ ยิ าได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้เกิดปฏิกริ ยิ าได้เร็วขึ้น ปฏิกริ ยิ าเข้าสู่
สภาวะสมดุลได้เร็วขึน้ ตามไปด้วย
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400

เวลา (นาที)

รูปที่ 7 แสดงความเข้มข้นของสารตัวอย่างทีไ่ ด้จากการศึกษาการผันกลับ
ของปฏิกริ ยิ าแบบไม่ใช้ตวั เร่งปฏิกริ ยิ า (ความเร็วรอบในการกวน 400 รอบ
ต่อนาที อัตราส่วนโดยโมลของกรดแอซิตกิ กับเอทานอล 1:1 อุณหภูมทิ ใ่ี ช้
180°C เวลาในการทาปฏิกริ ยิ า 360 นาที )

2. ผลกระทบของอัตราส่วนโดยโมลของกรดแอซิตกิ ต่อเอทานอล
CH3CH2OH + CH3COOH
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CH3COOCH2CH3 + H2O

(3.1)

การทดลองชุดนี้เป็ นการทดลองเพือ่ ศึกษาผลของอัตราส่วนโดย
โมลของกรดแอซิตกิ ต่อเอทานอลทีส่ ่งผลต่อค่าร้อยละการเปลีย่ นแปลงของ
กรดแอซิตกิ และค่าร้อยละผลได้ของเอทิลอะซิเตท ทีส่ ภาวะการทดลองที่
ความเร็วรอบในการกวน 400 รอบต่อนาที อัตราส่วนโดยโมลของกรดแอ
ซิตกิ กับเอทานอล 1:1-1:8 อุณหภูมทิ ใ่ี ช้ 180°C เวลาในการทาปฏิกริ ยิ า
360 นาที และปริมาณตัวเร่งปฏิกริ ยิ าร้อยละ 10 โดยน้าหนักของกรดแอซิ
ติก ดังแสดงในสมการที่ 3.1 เมือ่ นาผลการทดลองมาคานวณหาค่าร้อยละ
การเปลีย่ นแปลงของกรดแอซิตกิ ทีเ่ วลาต่างๆ ดังรูปที่ 8
1:1

ACETIC ACID CONVERSION

100

1:2

1:4

เปลีย่ นแปลงของกรดแอซิตกิ มีค่าการเปลีย่ นแปลงทีช่ า้ ลงจนคงที่ โดยผล
การทดลองมีแนวโน้มเดียวกันในทุกอัตราส่วนโดยโมลของกรดแอซิตกิ ต่อ
เอทานอลแสดงให้เห็นว่าค่าร้อยละการแปลงผันของกรดแอซิตกิ ณ สภาวะ
สมดุลเมือ่ อัตราส่วนโดยโมลของกรดแอซิตกิ ต่อเอทานอลเปลีย่ นแปลงไป
เมือ่ อัตราส่วนโดยโมลระหว่างกรดแอซิตกิ ต่อเอทานอลมีค่ามากขึน้ จะ
ส่งผลให้ค่าร้อยละการแปลงผันของกรดแอซิตกิ มีค่าเพิม่ มากขึน้ โดย
อัตราส่วนโดยโมลของกรดแอซิตกิ ต่อเอทานอลที่ 1:1 และ 1:2 ให้ค่าร้อย
ละการแปลงผันของกรดแอซิตกิ คือ 70.23 และ 81.53 ตามลาดับซึง่
แตกต่างจากอัตราส่วนโดยโมลของกรดแอซิตกิ ต่อเอทานอล 1:4 และ 1:8
ทีใ่ ห้ค่าร้อยละการแปลงผันของกรดแอซิตกิ สูงกว่าร้อยละ 90 แสดงให้เห็น
ว่า การเพิม่ ปริมาณเอทานอลส่งผลกระทบต่อการเกิดปฏิกริ ยิ า ปฏิกริ ยิ า
เข้าสู่สมดุลเร็วขึน้ และลดการเกิดปฏิกริ ยิ าการผันกลับ ซึง่ ผลการทดลองนี้
ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของนายชิตธวัช วิทยากูล [6] ซึง่ ได้ทาการศึกษา
ปฏิกริ ยิ าเอสเทอร์รฟิ ิเคชันของกรดโอเลอิกต่อเมทานอล บนตัวเร่งปฏิกริ ยิ า
แอมเบอร์ลสิ ต์ บีดี 20 (Amberlyst BD 20 ) โดยได้ทาการทดลองที่
อุณหภูม ิ 90องศาเซลเซียส ปริมาณตัวเร่งปฏิกริ ยิ า 20 กรัม และอัตราส่วน
โดยโมลของกรดโอเลอิกต่อเอทานอล 1:1 1:3 1:9 และ1:12 ได้สรุปว่าการ
เพิม่ อัตราส่วนโดยโมลของกรดโอเลอิกต่อเมทานอลให้มากเกินพอจะ
สามารถช่วยผลักสมดุลของปฏิกริ ยิ าไปข้างหน้ามากขึน้ ทาให้ได้ค่าร้อยละ
การเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ แต่เมือ่ เพิม่ อัตราส่วนโดยโมลของกรดไขมันปาล์ม
ต่อเมทานอลมากกว่า 1:9 พบว่าค่าร้อยละการเปลีย่ นแปลงของกรดไขมัน
ปาล์มไม่มคี วามแตกต่างกัน เนื่องจากเมือ่ ใช้อตั ราส่วนโดยโมลของกรด
ไขมันต่อเมทานอลตัง้ แต่ 1:9 ขึน้ ไป ความเข้มข้นของเมทานอลในระบบจะ
มีค่ามากจนเสมือนว่าความเข้มข้นไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงเมือ่ เวลาในการทา
ปฏิกริ ยิ าดาเนินไป

1:8
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รูปที่ 8 ผลกระทบของอัตราส่วนโดยโมลของกรดแอซิตกิ ต่อเอทานอล
ทีม่ ตี ่อปฏิกริ ยิ าเอส เทอร์รฟิ ิเคชันของกรดแอซิตกิ กับเอทานอลโดยใช้
อะลูมเิ นียมออกไซด์ทถ่ี ูกกระตุน้ ด้วยกรดเป็นตัวเร่งปฏิกริ ยิ า(ความเร็วรอบ
ในการกวน 400 รอบต่อนาที อัตราส่วนโดยโมลของกรดแอซิตกิ กับเอทา
นอล 1:1 - 1:8 อุณหภูมทิ ใ่ี ช้ 180°C เวลาในการทาปฏิกริ ยิ า 360 นาที
และปริมาณตัวเร่งปฏิกริ ยิ าร้อยละ 10 โดยน้าหนักของกรดแอซิตกิ )

ดังนัน้ จึงสามารถสรุปได้ว่า การทาปฏิกริ ยิ าเอสเทอร์รฟิ ิเคชันของกรด
แอซิตกิ และเอทานอล โดยใช้อะลูมเิ นียมออกไซด์ทถ่ี ูกกระตุน้ ด้วยกรดเป็น
ตัว เร่ ง ปฏิกิร ิย านัน้ อัต ราส่ ว นโดยโมลของกรดแอซิติก ต่ อ เอทานอลที่
เหมาะสมคือ อัตราส่วนโดยโมลของกรดแอซิตกิ ต่อเอทานอลที่ 1:4 ซึ่งให้
ค่าร้อยละการแปลงผันของกรดแอซิติก 92.28 เมื่อเพิม่ อัตราส่วนโดยโม
ลของกรดแอซิติก กับ เอทานอลจาก 1:4 เป็ น 1:8 พบว่ า ค่ า ร้อ ยละการ
เปลี่ย นแปลงของกรดแอซิติกไม่มคี วามแตกต่ างกัน แสดงให้เห็น ว่า ที่
อัตราส่วนโดยโมลของกรดแอซิตกิ กับเอทานอล 1:4 ขึน้ ไป จะไม่ส่งผลต่อ
การเกิดปฏิกริ ยิ า เนื่องจากอัตราการเกิดปฏิกริ ยิ าไปข้างหน้าจะไม่ขน้ึ กับ
ความเข้มข้นของเอทานอลอีก เพราะในระบบมีความเข้มข้นของเอทานอล
มากเกินพอจนเสมือนว่าความเข้มข้นของเอทานอลไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง
เมื่อ เวลาในการทาปฏิกิร ิย าดาเนิน ไป ดังนัน้ ในการทดลองต่ อ ไป จะใช้
อัตราส่วนโดยโมลของกรดแอซิติกต่ออาทานอลที่อ ัตราส่ว น 1:4 เพื่อให้
ความเข้ม ข้น ของเอทานอลเป็ น ค่ า ที่เ ปลี่ย นแปลงน้ อ ยมากเสมือ นเป็ น
ค่าคงทีใ่ นปฏิกริ ยิ า

ตารางที่ 4 ร้อยละการเปลีย่ นแปลงของกรดแอซิตกิ ทีส่ ภาวะสมดุลที่
อัตราส่วนโดยโมลของกรดแอซิตกิ ต่อเอทานอลต่างๆ

จากผลการวิเคราะห์รปู ที่ 8 และตารางที่ 4 ผลกระทบของอัตราส่วน
โดยโมลของกรดแอซิตกิ ต่อเอทานอลทีม่ ตี ่อปฏิกริ ยิ าเอส เทอร์รฟิ ิเคชันของ
กรดแอซิตกิ กับเอทานอลโดยใช้อะลูมเิ นียมออกไซด์ทถ่ี ูกกระตุน้ ด้วยกรด
เป็นตัวเร่งปฏิกริ ยิ า

4. ผลกระทบของปริมาณตัวเร่งปฏิกริ ยิ า

ผลการทดลองในรูปที่ 10 แสดงให้เห็นว่าค่าร้อยละการ
เปลีย่ นแปลงของกรดแอซิตกิ เทียบกับเวลา พบว่า ค่าร้อยละการ
เปลีย่ นแปลงของกรดแอซิตกิ มีค่าเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วในช่วง 180 นาทีแรก
ของปฏิกริ ยิ า เมือ่ ปฏิกริ ยิ าดาเนินไปมากกว่า 300 นาที ค่าร้อยละการ

จากการศึกษาการเกิดปฏิกริ ยิ าเอสเทอร์รฟิ ิเคชันของกรดแอ
ซิตกิ กับเอทานอล โดยไม่ใช้ตวั เร่งปฏิกริ ยิ า เปรียบเทียบกับการใช้
อะลูมเิ นียม ออกไซด์ทถ่ี ูกกระตุน้ ด้วยกรดเป็นตัวเร่งปฏิกริ ยิ า ทีส่ ภาวะการ
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ทดลองที่ ความเร็วรอบในการกวน 400 รอบต่อนาที อัตราส่วนโดยโม
ลของกรดแอซิตกิ กับเอทานอล 1:4 อุณหภูมทิ ใ่ี ช้ 180°C เวลาในการทา
ปฏิกริ ยิ า 360 นาที และปริมาณตัวเร่งปฏิกริ ยิ าร้อยละ 0-12 โดยน้าหนัก
ของกรดแอซิตกิ ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ มีความสนใจศึกษาผลกระทบของ
ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าดังรูปที่ 9
0%

ร้ อยละการเปลีย่ นแปลงของกรดอะซิติก
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กรดมีเพียงพอต่อการเกิดปฏิกริ ยิ า ดังนัน้ การเพิม่ ปริมาณตัวเร่งปฏิกริ ยิ า
มากกว่า 20 กรัม จึงไม่ส่งผลต่อปฏิกริ ยิ า
จากผลการทดลองข้างต้นสรุปได้ว่าการทาปฏิกริ ยิ าเอสเทอร์รฟิ ิ
เคชันของกรดแอซิตกิ และเอทานอล โดยใช้อะลูมเิ นียมออกไซด์ทถ่ี ูก
กระตุน้ ด้วยกรดเป็นตัวเร่งปฏิกริ ยิ านัน้ ปริมาณตัวเร่งปฏิกริ ยิ าทีด่ ที ส่ี ุดคือ
ปริมาณตัวเร่งปฏิกริ ยิ าทีร่ อ้ ยละ 10 โดยน้าหนักของกรดแอซิตกิ ซึง่ ให้ค่า
ร้อยละการแปลงผันของกรดแอซิตกิ สูงถึง 92.27 แต่เมือ่ ปริมาณตัวเร่ง
ปฏิกริ ยิ ามากกว่า ร้อยละ 10 โดยน้าหนักของกรดแอซิตกิ ขึน้ ไป จะไม่มผี ล
ต่อการเกิดปฏิกริ ยิ า เนื่องจากมีบริเวณทีม่ คี วามเป็นกรดมีเพียงพอต่อการ
เกิดปฏิกริ ยิ า
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5. ผลกระทบของอุณหภูมทิ ใ่ี ช้ในการทาปฏิกริ ยิ าเอสเทอร์รฟิ ิเคชัน

20

การทดลองชุดนี้เป็ นการทดลองเพื่อศึกษาผลของอุณหภูม ิท่มี ตี ่ อ ค่ า
ร้อ ยละการแปลงผัน ของกรดแอซิติก โดยใช้อ ะลูม ิเ นี ย มออกไซด์ท่ถี ูก
กระตุ้นด้วยกรดเป็ นตัวเร่งปฏิกริ ยิ า ที่สภาวะการทดลอง ความเร็วรอบที่
400 รอบต่อนาที ปริมาณตัวเร่งปฏิกริ ยิ าทีใ่ ช้รอ้ ยละ 10 โดยน้ าหนักของ
กรดอะซิตกิ อัตราส่วนโดยโมลของกรดแอซิตกิ ต่อเอทานอล 1:4 เวลาใน
การทาปฏิกริ ยิ า 360 นาทีและอุณหภูมทิ ่ใี ช้ในการทาปฏิกริ ยิ าต่างๆดังนี้
คือ 100 120 150 และ 180 องศาเซลเซีย ส เมื่อ น าผลการทดลองมา
คานวณหาค่าร้อยละการเปลีย่ นแปลงของกรดแอซิตกิ จะได้ผลดังรูปที่ 9
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รูปที่ 9 ผลกระทบของปริมาณตัวเร่งปฏิกริ ยิ าปริมาณต่างๆทีม่ ผี ลต่อ
ปฏิกริ ยิ าเอสเทอร์รฟิ เคชันระหว่างกรดแอซิตกิ กับเอทานอลโดยใช้
อะลูมเิ นียมออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกริ ยิ า (ความเร็วรอบในการกวน 400
รอบต่อนาที อัตราส่วนโดยโมลของกรดแอซิตกิ กับเอทานอล 1:4 อุณหภูม ิ
ทีใ่ ช้ 180°C เวลาในการทาปฏิกริ ยิ า 360 นาที และปริมาณตัวเร่งปฏิกริ ยิ า
ร้อยละ 0 - 12 โดยน้าหนักของกรดแอซิตกิ )
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รูปที่ 10 ผลกระทบของอุณหภูมทิ ใ่ี ช้ในการทาปฏิกริ ยิ าทีม่ ผี ลต่อ
ปฏิกริ ยิ าเอสเทอร์รฟิ ิเคชันระหว่าง กรดแอซิตกิ กับเอทานอลโดยใช้
อะลูมเิ นียมออกไซด์ ทีถ่ ูกกระตุน้ ด้วยกรด เป็นตัวเร่งปฏิกริ ยิ า (ความเร็ว
รอบในการกวน 400 รอบต่อนาที อัตราส่วนโดยโมลของกรดแอซิตกิ กับเอ
ทานอล 1:4 อุณหภูมทิ ใ่ี ช้ 100 - 180°C เวลาในการทาปฏิกริ ยิ า 360 นาที
และปริมาณตัวเร่งปฏิกริ ยิ าร้อยละ 10 โดยน้าหนักของกรดแอซิตกิ )

จากผลการวิเคราะห์ผ ลรูปที่ 9 และ ตารางที่ 5 สามารถสรุป ได้ว่ า
ปริมาณตัวเร่งปฏิกริ ยิ าที่เพิม่ ขึ้นส่งผลต่อการแตกตัวของกรดแอซิติกไป
เป็นสารผลิตภัณฑ์มากขึน้ และปริมาณตัวเร่งปฏิกริ ยิ าทีเ่ กินร้อยละ 10 โดย
น้าหนักของกรดแอซิตกิ จะไม่ส่งผลต่อปฏิกริ ยิ า
จากผลการทดลองข้างต้นสอดคล้องกับงานวิจยั ของ งานวิจยั ของ Y.
Jiang และคณะ [5] ได้ทาการศึกษาผลของปริมาณตัวเร่งปฏิกริ ยิ าเอสเทอร์
ริฟิเคชันระหว่างกรดโอเลอิกกับเอทานอล โดยใช้เรซินแลกเปลีย่ นไอออน
ชนิ ด ซัล โฟเนต ไอออนบวกเป็ น ตัว เร่ ง ปฏิกิร ิย า โดยท าการทดลองที่
ปริมาณตัวเร่งปฏิกริ ยิ าระหว่าง 52-80 มิลลิกรัม อุณหภูม ิ 30 °C อัตราส่วน
โดยโมลของกรดลอริกต่ อเอทานอล 1:9 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าการเพิม่
ปริมาณเกิดปฏิกริ ยิ าเพิม่ ขึ้น แต่เมื่อปริมาณตัวเร่งปฏิกริ ยิ ามากกว่า 20
กรัมขึน้ ไป จะไม่มผี ลต่อการเกิดปฏิกริ ยิ า เนื่องจากมีบริเวณทีม่ คี วามเป็ น

ผลการทดลองในรูปที่ 10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าร้อยละ
การเปลีย่ นแปลงของกรดแอซิตกิ เทียบกับเวลา ผลการทดลองแสดงให้เห็น
ว่า เมือ่ อุณหภูมใิ นการทาปฏิกริ ยิ าเพิม่ มากขึน้ ส่งผลให้ค่าร้อยละการแปลง
ผันของกรดแอซิตกิ เพิม่ มากขึน้ ด้วย โดยจากการเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมทิ ่ี
100 120 150 และ 180 องศาเซลเซียส ปฏิกริ ยิ าเกิดเร็วขึน้ อย่างเก็นได้ชดั
ซึง่ แตกต่างจากการเพิม่ อุณหภูมใิ นการทาปฏิกริ ยิ าจาก 150 ไปเป็น 180
องศาเซลเซียส คือ ณ อุณหภูม ิ 80 องศาเซลเซียส ค่าร้อยละการแปลงผัน
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ของกรดแอซิตกิ และอัตราเร็วในการเกิดปฏิกริ ยิ าเปลีย่ นแปลงไปจาก 150
องศาเซลเซียสน้อยมาก เมือ่ พิจารณาค่าร้อยละการแปลงผันของกรดแอซิ
ติก ณ สภาวะสมดุลพบว่า ค่าร้อยละการแปลงผันของกรดแอซิตกิ ที่
อุณหภูมใิ นการทาปฏิกริ ยิ า 180 องศาเซลเซียสแตกต่างกันน้อยมากกับที่
อุณหภูม ิ 150 องศาเซลเซียส คือ ร้อยละ 92.72 และ 91.96 ตามลาดับ
จากผลการทดลองทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้นสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ K. Ghoreishi และคณะ [17] ได้ทาการศึกษาปฏิกริ ยิ าเอสเทอร์รฟิ ิเค
ชันของกลีเซอรอลกับกรดแอซิตกิ โดยใช้โพลีไพโรลทีถ่ ูกกระตุน้ ด้วยกรดแอ
ซิดกิ และทาการเปรียบเทียบอุณหภูมใิ นการทาปฏิกริ ยิ าตัง้ แต่ 50 องศา
เซลเซียสจนถึง 110 องศาเซลเซียส พบว่าร้อยละของการเปลีย่ นแปลงกลี
เซอรอลเพิม่ สูงขึน้ ตัง้ แต่ 58.8 จนถึง 98 และเปอร์เซ็นต์การเลือกเกิดสาร
ผลิตภัณฑ์ โมโน-อะซิทนิ ลดลงจาก 75 เปอร์เซ็นต์ เหลือเพียง 10
เปอร์เซ็นต์ และ ไตร-อะซิทนิ เพิม่ ขึน้ จาก 5 เปอร์เซ็นต์ไปเป็น 70
เปอร์เซ็นต์ ซึง่ สอดคล้องกับทฤษฎีทก่ี ล่าวว่า ปฏิกริ ยิ าเอสเทอร์รฟิ ิเคชัน
เป็นปฏิกริ ยิ าดูดความร้อน ดังนัน้ เมือ่ อุณหภูมเิ พิม่ ขึน้ จะส่งผลให้ปฏิกริ ยิ า
เกิดขึน้ ได้ดขี น้ึ

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาปฏิกริ ยิ าเอสเทอร์รฟิ ิเคชันของกรดแอซิตกิ กับเอทานอล
โดยใช้อะลูมเิ นียมออกไซด์ทถ่ี ูกกระตุ้นด้วยกรดเป็ นตัวเร่ งปฏิกริ ยิ าในการ
ผลิตเอทิลอะซิเตทสรุปได้ดงั นี้ ปฏิกริ ยิ าเอสเทอร์รฟิ ิ เคชันของกรดแอซิตกิ
กับเอทานอลเป็ นปฏิกริ ยิ าผันกลับได้และมีปฏิกริ ยิ าข้างเคียงเกิดขึน้ น้อย
เมือ่ เทียบกับปฏิกริ ยิ าหลัก และการใช้อะลูมเิ นียมออกไซด์ทถ่ี ูกกระตุน้ ด้วย
กรดเป็ น ตัว เร่งปฏิกิร ิย าจะเกิดขึ้น ได้ดีและรวดเร็ว กว่าแบบไม่ใช้ต ัว เร่ ง
ปฏิกริ ยิ า ทีส่ ภาวะการเพิม่ อัตราส่วนโดยโมลของกรดแอซิตกิ ต่อเอทานอล
ส่งผลให้ปฏิกริ ยิ าเกิดได้ดขี ้นึ เนื่องจากการเพิม่ เอทานอลมากขึ้นจะเป็ น
การผลักปฏิกริ ยิ าไปด้านหน้ามากขึน้ และทีอ่ ตั ราส่วนโดยโมลของกรดอะ
ซิติก ต่ อ เอทานอลที่ม ากกว่ า 1:4 จะไม่ม ีผ ลต่ อ อัต ราการเกิด ปฏิกิร ิย า
เนื่องจากมีปริมาณเอทานอลทีม่ ากเกินพอ ซึ่งทาให้ความเข้มข้นของเอทา
นอล ในระบบมีค่ามากจนเสมือนว่าความเข้มข้นไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงเมื่อ
เวลาในการทาปฏิกริ ยิ าดาเนินไป การเพิม่ ปริมาณตัวเร่งปฏิกริ ยิ าส่งผลให้
เกิดปฏิกริ ยิ าได้เร็วขึน้ เนื่องจาก การเพิม่ ปริมาณตัวเร่งเป็ นการเพิม่ โอกาส
การเข้าทาปฏิกริ ยิ าของกรดแอซิตกิ กับเอทานอลและเป็ นการเพิม่ บริเวณที่
มีความว่องไวในการเกิดปฏิกริ ยิ าให้มากขึน้ และการเพิม่ อุณหภูมสิ ่งผลให้
ร้อยละการเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ และปฏิกริ ยิ าเข้าสู่สมดุลเร็ว อีกทัง้ ปฏิกริ ยิ า
เป็ น ปฏิกิร ิย าดูดความร้อ น การเพิ่ม อุ ณหภูมจิ ะทาให้ปฏิกิรยิ าเร็วขึ้น ซึ่ง
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บทคัดย่อ  งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการทางานเครื่องตัด
อัตโนมัติ เพื่อเพิม่ เปอร์เซ็นต์เวลาใบมีดทางานและเพิม่ จานวนชิน้ งานทีต่ ดั ได้
ต่อนาทีแรงงาน กรณีศกึ ษา บริษัท อุตสาหกรรมการ์เม้นท์ จากัด โดยเก็บ
ข้อมูลเวลาใบมีดทางาน ซึ่งก่อนการปรับปรุงเฉลี่ยอยู่ท่ี70.77% ซึ่งไม่บรรลุ
เป้ า หมายตาม KPI ที่ก าหนด คือ (≥) 83% และได้วิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปั ญหาโดยใช้แผนภูมกิ า้ งปลา และกาหนดมาตรการแก้ไขโดยใช้แผนภูมติ น้ ไม้
โดยแก้ไขตามมาตราการทีก่ าหนดไว้ ซึ่งผูว้ จิ ยั พบว่าปั ญหาหลักทีท่ าให้เวลา
ใบมีดทางานไม่บรรลุเป้ าหมายคือ พนักงานกดปุ่มหยุดชัวคราวเพื
่
่อทิ้งขยะ
และเมื่อสายพานดันชิน้ งานใหม่มาชนชิน้ งานเก่า อีกทัง้ พนักงานกดปุ่มหยุด
แก้ไขปั ญหา/พัก เมื่อใช้พลาสติกคลุมชิน้ งานจึงได้ทาการวิเคราะห์หาสาเหตุ
และทาการปรับ ปรุง แก้ไขด้ว ยหลัก การ Kaizen และ ECRS ได้ผลลัพ ธ์คือ
เปอร์เซ็นต์เวลาใบมีดทางาน เพิ่มขึน้ เป็ น 83.8% เมื่อเปรียบเทียบกับก่อน
ปรับปรุงคิดเป็ นเพิม่ ขึน้ 17.7 % และสามารถเพิม่ จานวนชิน้ ต่อนาทีแรงงานได้
ซึ่งก่อนการปรับปรุงอยู่ท่ี 0.56 ชิน้ ต่อนาทีแรงงาน และหลังการปรับปรุงอยู่ท่ี
1.12 ชิน้ ต่อนาทีแรงงาน

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. บทนา
จากกรณีศกึ ษาบริษทั ผูผ้ ลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูป ประเภทเสื้อแจ็คเก๊ตและ
เสือ้ กีฬา ในแผนกตัดและจัดงานมีการกาหนดได้มกี ารกาหนด KPIเกีย่ วกับ % เวลา
ใบมีดทางานไว้ท่มี ากกว่าหรือเท่ากับ 83% ซึ่งเมื่อทาการอ้างอิงข้อมูลของเดือน
กรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม 2561 พบว่า % เวลาใบมีดทางานของเครื่องตัดอัตโนมัติ
ไม่ได้ตามเป้ าหมาย Kpi ทีก่ าหนดไว้ ซึง่ แสดงได้ดงั ภาพที่ l ดังนี้
กราฟแท่งแสดง % เวลาใบมีดทางาน
เครื่องตัดอัตโนมัตเิ ฉลีย่ 4 เดือนเปรียบเทียบกับเป้ าหมาย
100.00%
≥ 83%
80.00%
77.79%
76.21%
75.80%
60.00%
68.38%
40.00%
20.00%
0.00%
เครื่องที่ 1 เครื่องที่ 2 เครื่องที่ 3 เครื่องที่ 4

คำสำคัญ  (-)
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

ภาพที่ l. กราฟแท่งแสดง % เวลาใบมีดทางานเครื่องตัดอัตโนมัตเิ ฉลีย่ 4 เดือน
เปรียบเทียบกับเป้ าหมาย
จากภาพที่ l. สรุปได้ว่า % เวลาใบมีดทางานของเครื่องตัดอัตโนมัติ ต่อ
เดือนและต่อเครื่อง ไม่สามารถบรรลุเป้ าหมายที่ตงั ้ ไว้คือ (≥) 83% โดยเครื่องที่ม ี
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ค่ า เฉลี่ยของ % เวลาใบมีดทางานเฉลี่ย 4 เดือนเทียบกับเป้ าหมาย ได้ %
เฉลี่ ย ต่ า ที่สุ ด คื อ เครื่อ งตัด อัต โนมัติ เครื่อ งที่ 3 ของกรณี ศึก ษาบริษั ท
อุตสาหกรรมการ์เม้นท์ จากัด
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้เลือกทาการแก้ไขเครื่องตัดอัตโนมัติ เครื่องที่ 3
ก่อนเพื่อศึกษาหาสาเหตุของปั ญหาและกาหนดแนวทางการปรับปรุงเพื่อทีจ่ ะ
เพิม่ % เวลาใบมีดทางานของเครื่องตัดอัตโนมัติ เพื่อให้ได้ตามเป้ าหมาย KPI
ที่กาหนดไว้และหลังจากนัน้ จึงทาการต่อยอดไปยังเครื่องอื่นๆต่อไป โดยมี
วัตถุประสงค์ดงั นี้
 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพปั จจุบนั ของกระบวนการตัดผ้า
แผนกตัดและจัดงาน
 เพื่อเพิม่ เปอร์เซ็นต์เวลาใบมีดทางานให้ได้ตามเป้ าหมายที่
กาหนดไว้
 เพื่อเพิม่ จานวนชิน้ งานทีต่ ดั ได้ต่อนาทีแรงงาน

I.I ขอบเขตในการดาเนินงาน
ทาการศึกษากระบวนการแผนกตัดและจัดงานของเครื่องตัด
อัตโนมัติ บริษทั อุตสาหกรรมการ์เม้นท์ จากัด

II. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
II.I ทฤษฎีทเี ่ กีย่ วข้อง
II.I.I การประยุกต์ใช้ชุดเครือ่ งมือแก้ปัญหา (7QC Tools ) คือ
กระบวนการแก้ไขปั ญหาในการทางานหรือการปรับปรุงคุณภาพงานอย่างเป็ น
ระบบนัน้ จาเป็ นต้องอาศัยเทคนิคทางสถิตพิ น้ื ฐานบางประการเพื่อช่วยในการ
รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ขอ้ มูลนาเสนอข้อมูลและเปรียบเทียบผลในการแก้ไข
ปรับปรุงซึง่ เทคนิคทางสถิตเิ หล่านี้เรียกว่า QC 7 TOOLS ซึง่ ประกอบด้วย
1. ใบตรวจสอบ 2. กราฟชนิดต่างๆ 3. แผนผังพาเรโต 4.แผนผังก้างปลา
5. แผนผังการกระจาย 6. ฮิสโตแกรม 7. แผนภูมคิ วบคุม
II.I.II QC Story คือขัน้ ตอนการด าเนินการแก้ปั ญหาจะต้องมี
การลาดับเรื่องราวตามขัน้ ตอนการพัฒนาคุณภาพและเรียกการดาเนินการ
ดังกล่าวนี้ว่าคิวซีสตอรี่ (QC Story) ประกอบด้วย 7 ขัน้ ตอนดังต่อไปนี้ 1. การ
ค้นหาปั ญหาและคัดเลือกหัวข้อในการเลือกปั ญหา 2. การสารวจสภาพปั จจุบนั
และกาหนดเป้ าหมาย 3. การวางแผนการดาเนินกิจกรรม 4. การวิเคราะห์หา
สาเหตุ 5. การวางแผนการแก้ไขและการปฏิบตั กิ ารตามมาตรการการแก้ไข
6. การตรวจสอบผลและประเมินผลการแก้ไข 7. การกาหนดมาตรฐานการทา
ให้เป็ นมาตรฐาน
I.I.III ไคเซ็น (Kaizen) คือ การปรับปรุง (Improvement) ซึง่ เป็ น
กิจกรรมการบริหารทีน่ ามาใช้ในการบริหารการจัดการการอย่างมีประสิทธิผล
โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนร่วมกันแสวงหาแนวทางใหม่ๆ
เพื่อปรับปรุงวิธกี ารทางานและสภาพแวดล้อมในการทางานให้ดขี น้ึ อยู่เสมอ
ต้องมีก ารปรับ ปรุง อย่ า งต่ อเนื่ องไม่ม ีท่สี ้ิน สุ ด (Continuous Improvement)
และมีจติ สานึกอยู่ตลอดเวลาว่าจะทาให้ดีขน้ึ เพื่อให้เกิดการลดต้นทุนลดการ
สูญเสียต่างๆมีระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just in Time) และต้องสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า [1]
II.I. IV การลดความสูญเปล่าด้วยหลักการ ECRS ประกอบไปด้วย
II.I. IV.Iการกาจัด (Eliminate) คือการศึกษาดูจากสภาพปั จจุบนั และทาการ
กาจัดความสูญเปล่าทัง้ 7 ประการในการผลิต II.I. IV.IIการรวมกัน (Combine)
คือการลดการทางานลดขัน้ ตอนการทางานที่ไม่จาเป็ นลง II.I. IV.III การจัด
ใหม่ (Rearrance) คือการทาการจัดขัน้ ตอนการผลิตใหม่เพื่อให้จะลดการรอ
คอยลดการเคลื่อนที่ท่ไี ม่จาเป็ น II.I. IV.IV การทาให้ง่าย (Simplify) คือการ
ปรับปรุงการทางานให้งา่ ยและสะดวกยิง่ ขึน้ ซึง่ ในส่วนนี้เองสามารถลดของเสีย
ลงได้และลดการเคลื่อนทีแ่ ละลดการทางานทีไ่ ม่จาเป็ น [2]

II.II งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
จักรกฤษณ์ฮนยะลา
ั่
(2557) บทคัดย่องานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาและพัฒนา
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตกางเกงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธกี ารทางานของ
พนักงานในโรงงานตัวอย่างเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาวิธกี ารทางานใหม่ให้ม ี
ประสิทธิภาพมากขึน้ โดยใช้หลักการการกาจัดการรวมกัน การจัดใหม่ การทาให้งา่ ย
เพื่อลดขัน้ ตอนและลดเวลาในกระบวนการผลิตโดยวิธกี ารศึกษาเวลามาตรฐานของ
การท างานในแต่ ล ะขัน้ ตอนการผลิต ของพนั ก งานก่ อ นและหลัง การประยุ ก ต์ใ ช้
หลักการ ECRS [3]
สุภรัตน์ พูลสวัสดิ ์ (2559) งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การทางานของแผนกเอกสารขาออก มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การทางานของแผนกเอกสารขาออก และศึกษาแนวทางการเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ทางานของพนักงานเอกสารขาออก เพื่อนา ไปสู่การปรับปรุงวิธกี ารทางานใหม่ โดย
การนาหลักการการการจัดขัน้ ตอนงานทีไ่ ม่จาเป็ น การรวมขัน้ ตอนงานให้เหลือน้อยลง
การจัดลาดับงานใหม่ และการปรับปรุงวิธกี ารทางานให้งา่ ยขึน้ มาเป็ นแนวความคิดใน
การศึกษาเพื่อลดความสูญเปล่าและลดงานทีไ่ ม่ก่อให้เกิดประโยชน์ [4]
สุภาวิตา ผลเจริญและฐิตมิ า ไชยะกุล (2559) การวิจยั ในครัง้ นี้มวี ตั ถุปะ
สงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
(ไคเซ็น) โดยใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงสารวจเพื่อทดสอบวัตถุประสงค์ท่รี ะบุไว้ขา้ งต้น โดย
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ นพนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านในอุตสาหกรรมยานยนต์ นิคม
อุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด จังหวัดระยอง จาก 5 บริษทั จานวน 400 ตัวอย่าง จาก
พนักงาน 3 ระดับ คือผูบ้ ริหาร หัวหน้างาน พนักงานปฏิบตั กิ ารและสานักงาน สถิตทิ ่ี
ใช้ในการทดสอบได้แก่ สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณผลการวิเคราะห์พบว่า การรับรู้ การสื่อสาร การสนับสนุนขององค์การ
มีความสัมพันธ์กบั การมีส่วนร่วมในกิจกรรมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ทีร่ ะดับ
ความเชื่อมัน่ 99.99 และสามารถพยากรณ์ได้รอ้ ยละ 41.10 [5]

III. วิธกี ารดาเนินงาน
เริม่
ั
ั
ค้นหาปญหาคั
ดเลือกปญหาและมู
ลเหตุจงู ใจ
ั บนั และกาหนดเป้าหมาย
สารวจสภาพปจจุ
วิเคราะห์หาสาเหตุ
กาหนดมาตรการแก้ไข
ลงมือปฏิบตั ติ ามมาตรการแก้ไข

ตรวจสอบผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลและทามาตรฐาน

จบ

ภาพที่ II.รปทีแผนภู
มกิ ระบวนการแสดงขันตอนในการด
้
าเนินงาน
่ 3.2 แผนภูมกิ ระบวนการแสดงขัน้ ตอนในการดาเนินงาน
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III.I วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
ศึก ษาที่ม าของปั ญ หาสาเหตุ ท่ีท าให้เ กิด ปั ญ หาด้ว ยเครื่องมือ
แผนภูมกิ ้างปลา (Fish-Bone Diagram) โดยมีปัจจัยหลักของปั ญหา 4 ด้าน
ประกอบด้วย 1.คน (Man) 2.เครื่องจักร (Machine) 3.วิธกี าร (Method)
4.วัต ถุ ดิบ (Martial) และใช้ห ลัก การ 2S ในการประเมิน ค้น หาสาเหตุ ของ
ปั ญหาโดยกาหนดให้ S1 คือสาเหตุมผี ลต่อปั ญหาหรือไม่ S2 คือสาเหตุอยู่ใน
ความรับผิดชอบกลุ่มหรือไม่ต่อมาทาการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้หลักการ 3
จริงคือการเข้าไปศึกษาที่ช้นิ งานจริงสถานการณ์ จริงสถานที่จริงเพื่อศึกษา
สาเหตุทท่ี าให้เกิดปั ญหาและใช้เครื่องมือ ECRS และใช้เครื่องมือ Kaizen ใน
การปรับปรุงแก้ไขและมีการเก็บข้อมูลจากรายงาน%เวลาใบมีดทางานทาการ
จับเวลาจดบันทึกข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์สาเหตุการเกิดปั ญหาต่อมาคือการ
ท าการคัด เลื อ กแนวทางเพื่ อ ไปปฏิ บ ัติ จ ริง ใช้ เ ครื่ อ งมื อ มีแ ผนผัง ระบบ
(Systematic Diagram) หรือแผนผัง ต้น ไม้ (Tree Diagram) ในการคัดเลือก
โดยกาหนดเกณฑ์การคัดเลือก3ด้านประกอบด้วยด้านต้นทุนด้านระยะเวลา
และด้านผลกระทบต่อหน่ วยงานอื่นและใช้เครื่องมือแผนผังเมทริกซ์ (Matrix
Diagram) ในการค้นหาแนวทางทีผ่ า่ นเกณฑ์คดั เลือก

อยู่ ท่ี 63.00% และสู ง สุ ด อยู่ ท่ี 79.8% ซึ่ง ไม่ บ รรลุ เ ป้ า หมายที่บ ริษัทก าหนดไว้คือ
มากกว่าหรือเท่ากับ 83%

ภาพที่ IV. แสดงกราฟแท่งการเปรียบเทียบเครื่องตัดอัตโนมัติ เครื่องที่ 3 ก่อน
ปรับปรุงเปรียบเทียบกับเป้ าหมาย
หมายเหตุ จานวนชิน้ ต่อนาทีแรงงานก่อนปรับปรุงเท่ากับ 0.56 ชิน้ ต่อนาทีแรงงาน

III.II กาหนดตัวชี้วดั ในด้านต่างๆทีจ่ ะทาวิจยั
ในการกาหนดตัวชีว้ ดั ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดโดยใช้ KPI แผนกตัดและ
จัดงาน เป็ นตัวชีว้ ดั โดยการคานวณบาทต่อนาทีแรงงานเท่ากับ 2.10
สูตรคานวณบาทต่อนาทีแรงงาน
เวลาสูญเสียทีล่ ดลง = เวลาสูญเสียก่อนปรับปรุง - เวลาสูญเสีย
หลังปรับปรุงเวลาสูตรเสียทีล่ ดลง X บาท/นาทีแรงงาน

IV.II.ศึกษาทีม่ าของปั ญหาสาเหตุทที ่ าให้เกิดปั ญหาวิเคราะห์สาเหตุดว้ ย
แผนผังก้างปลา

IV. ผลการดาเนินงาน
IV.I. ศึกษากระบวนการทางานและกาหนดหัวข้อปั ญหา
จากการเข้าไปศึกษากระบวนการทางานของบริษทั อุตสาหกรรม
การ์เ ม้น ท์ จ ากัด พบว่ า เมื่อ ได้ ร ับ แผนงานจะท าการสัง่ ซื้อ วัต ถุ ดิบ จาก
Supplier เมื่อรับวัตถุดบิ เข้ามาจะนาไปเก็บในสต๊อกสินค้าและส่งไปแผนกตัด
ต่อมาแผนกตัดเบิกผ้าเพื่อปูตดั ตามแผน ส่งไปยังแผนกจัดงานนางานจาก
แผนกตัดไปจัดเป็ นชุดเพื่อให้แผนกเย็บ หากมีงานพิมพ์จะทาการส่งแผนก
Decoration ก่อน จึงนามาให้แผนกจัดงาน จัดงานประกอบตัว จากนัน้ จึงส่งไป
แผนกเย็บ แผนกเย็บทาการเย็บประกอบตัวและบรรจุลงกล่อง และส่งไปยัง
แผนก Pre-Final เพื่อทาการตรวจโลหะและจัดส่งให้ลูกค้าต่อไป
จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลพบว่าเมื่ออ้างอิงข้อมูล %เวลา
ใบมีดทางานเครื่องตัดอัตโนมัติเครื่องที่ 3 ก่อนการปรับปรุงของเดือนตุลาคม
2561 ซึง่ แสดงรายละเอียดในภาพที่ III
เป้ าหมาย

ภาพที่ V. ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปั ญหา % ใบมีดทางานต่า
จากการประเมินสามารถวิเคราะห์สาเหตุทส่ี ่งผลต่อปั ญหาของ %เวลา
ใบมีดทางาน ได้ 3 สาเหตุดงั นี้
ประเด็นที่ 1 ทิง้ ขยะใช้เวลานาน
ประเด็นที่ 2 สายพานดันชิน้ งานใหม่มาชนชิน้ งานเก่า
ประเด็นที่ 3 พนักงานกดปุ่มหยุดเพื่อใช้พลาสติกคลุมชิน้ งาน
IV.III. วิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้ดว้ ยวิธที างสถิตหิ รือเครือ่ งมือทดสอบ
IV.III.I. วิเคราะห์สาเหตุทง้ิ ขยะใช้เวลานาน จากการเข้าไปศึกษาหน้างาน
จริง โดยใช้หลักการ 3 จริง พบว่าในทุกๆวันจะต้องมีพนักงาน 1 คนต่อเครื่อง นาขยะ
บริเวณท้ายเครื่อง ไปทิง้ บริเวณปล่องทิง้ ขยะ ซึง่ ในส่วนนี้เอง ทาให้พนักงานหน้างาน
หายไป1คนจากทัง้ หมด 3 คน ทาให้ตอ้ งกดปุ่มหยุดชัวคราวเพื
่
่อไปทิง้ ขยะ

ภาพที่ III กราฟเส้นแสดง % เวลาใบมีดทางานเครื่องตัดอัตโนมัตเิ ครื่องที3่
ของเดือนตุลาคม
จากภาพที่ 3 แสดงให้เห็นว่าเวลาใบมีดทางานเครื่องตัดอัตโนมัติ
เครื่องที3่ มีเวลาใบมีดทางานมีค่าเฉลี่ยก่อนการปรับปรุงอยู่ท่ี 70.77% ต่ าสุด

ภาพที่ VI. พนักงานบริเวณท้ายเครื่องนาขยะไปทิง้
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จากการจับเวลาการกดปุ่มหยุดชัวคราว
่
เพื่อไปทิง้ ขยะของพนักงาน
และทาการเก็บข้อมูลเวลาการกดปุ่มหยุดชัวคราว
่
โดยเก็บข้อมูลสุ่ม 10 วันจะ
เห็นได้ว่า พนักงานใช้เวลาในการปุ่มหยุดชัวคราวเพื
่
่อไปทิง้ ขยะ10รอบต่อวัน
เวลาเฉลีย่ ต่อวันเท่ากับ 49.868 นาที ปั ดขึน้ เท่ากับ 50 นาทีต่อวัน ซึง่ สามารถ
นามาคานวณได้ดงั นี้ การกดปุ่มหยุดชัวคราวเพื
่
่ อไปทิ้งขยะแต่ละครัง้ จะใช้
เวลาเฉลี่ย5นาทีต่อครัง้ ทัง้ วันทิง้ ขยะ 10 ครัง้ เวลาทางานทัง้ หมดไม่รวมOT
7.75ชม. 1 วัน ทิง้ ขยะ = 5 x 10 = 50 นาทีเวลาทางานทัง้ หมด = 7.75 x 60
= 465 นาที เวลาทางานทัง้ หมด – เวลาทิง้ ขยะ = 465 – 50 =415 นาที เวลา
ทางานจริงอยู่ท่ี 415 / 465 = 89% จึงสามารถสรุปได้ว่า สาเหตุสาเหตุทง้ิ ขยะ
ใช้เวลานานนี้เกิดขึน้ จริง และส่งผลต่อปั ญหาฉะนัน้ จึงเป็ นต้นเหตุ

IV.IV. คัดเลือกเลือกแนวทางทีเ่ ป็ นไปได้ในการปฏิบตั จิ ริง เพือ่ นาไปปรับปรุง

วิธกี ารเก่าๆ
IV.IV.I แนวทางการแก้ไขปั ญหาทิ้งขยะใช้เวลานาน

IV.III.II. วิเคราะห์สาเหตุสายพานดันชิน้ งานใหม่มาชนชิน้ งานเก่า
พบว่าขัน้ ตอนทีส่ ายพานดันชิน้ งานใหม่มาชนชิน้ งานเก่า เป็ นผลทา
ให้พนักงานกดปุ่มหยุดชัวคราว
่
ภาพที่ VIII. แผนภูมติ น้ ไม้
ผู้วิจ ัย จึง ได้ เ ลือ กมาตรการติด ตัง้ โทรโข่ง เพื่อ เรีย กหัว หน้ า งานมา เมื่อ
พนักงานต้องไปทิง้ ขยะ ไปปรับปรุงปั ญหาการกดปุ่มหยุดชัวคราว
่
IV. IV. I I แนวทางการแก้ไขปั ญหาสาเหตุสายพานดันชิ้นงานใหม่มาชนชิ้นงานเก่า
ชิน้ งานใหม่

ชิน้ งานเก่า

ภาพที่ VII. แสดงเมื่อสายพานดันชิน้ งานใหม่มาชนชิน้ งานเก่า
จากการจับเวลาในการกดปุ่มหยุดชัวคราวเมื
่
่อสายพานดันชิน้ งาน
ใหม่ม าชนชิ้น งานเก่ า และทาการเก็บ ข้อมูล สุ่ม 10วัน การที่เ รากดปุ่ มหยุด
ชัวคราวเมื
่
่อสายพานดันชิ้นงานใหม่มาชนชิน้ งานเก่า ทาให้พนักงานต้องใช้
เวลา 4.97 นาทีในการกดปุ่มหยุด ปั ดขึน้ เท่ากับ 5 นาทีต่อครัง้ ซึ่งสามารถ
นามาคานวณได้ดงั นี้การกดปุ่มหยุดเมื่อสายพานดันชิน้ งานใหม่ชนชิน้ งานเก่า
ใช้เวลาเฉลีย่ 5 นาทีต่อครัง้ ทัง้ วันตัดผ้าเฉลีย่ 20 มาร์คต่อเครื่อง เวลาทางาน
ทัง้ หมดไม่ร วม OT 7.75 ชม. 1วัน ตัด ได้ 20 มาร์ค = 5 x 20 = 100 นาที
เวลาท างานทัง้ หมด= 7.75 x 60 =465 นาที เวลาท างานทัง้ หมด-เวลาที่
สายพานใหม่มาชนชิน้ งานเก่า = 465 – 100 = 365นาที เวลาทางานจริงอยู่ท่ี
365/465 = 78% จึง สามารถสรุป ได้ว่ า สาเหตุ ส ายพานดัน ชิ้น งานใหม่ช น
ชิน้ งานเก่านี้เป็ นจริงและส่งผลต่อปั ญหาจริงฉะนัน้ เป็ นต้นเหตุ

ภาพที่ IX. แผนภูมติ น้ ไม้
ผูว้ จิ ยั จึงได้เลือกมาตรการทารถเก็บชิน้ งานไปปรับปรุงปั ญหาสายพานดัน
ชิน้ งานใหม่มาชนชิน้ งานเก่า
IV. IV.III แนวทางการแก้ไขปั ญหาสาเหตุพนักงานกดปุ่มหยุดเพื่อใช้พลาสติกคลุม
ชิน้ งาน

IV.III . III วิเคราะห์หาสาเหตุพนักงานกดปุ่ มหยุดแก้ไขปั ญหา/พัก เพือ่ ใช้

พลาสติกคลุมชิ้นงาน
ใช้หลักการ 3 จริง พบว่าพนักงานจะทาการกดปุ่มหยุดแก้ไขปั ญหา/
พัก ทุ ก ครัง้ เมื่อ น าพลาสติก มาคลุ ม ชิ้น งาน โดยพนั ก งานหน้ า งานจะใช้
พลาสติกคลุมชิ้นงานก่อนที่เครื่องตัดอัตโนมัติ ทางานและระหว่างเครื่องตัด
อัตโนมัติ ทางาน
จากการจับเวลาและรวบรวมข้อมูลพบว่า จานวนครัง้ ทีพ่ นักงานใช้
พลาสติกคลุมชิน้ งานและจานวนครัง้ ทีพ่ นักงานกดปุ่มหยุดเครื่องตัดอัตโนมัติ
พนักงานจะใช้พลาสติกคลุมชิ้นงานเฉลี่ยต่อมาร์ค 3 ครัง้ ครัง้ ละประมาณ 1
นาที (ขึน้ อยู่กบั ความยาวมาร์ค) ทัง้ วันตัดผ้าเฉลีย่ 20 มาร์คต่อเครื่อง เท่ากับ
จะใช้เ วลาทัง้ หมด 60 นาทีใ นการคลุมชิ้น งานต่ อวัน เวลาทางานทัง้ หมด =
7.75 x 60 =465 นาที เวลาทางานทัง้ หมด - เวลาทีใ่ ช้พลาสติกคลุมชิน้ งานต่อ
วัน = 465 - 60= 405 นาที เวลาทางานจริงอยู่ท่ี 405/465 = 87% จึงสามารถ
สรุปได้ว่า สาเหตุพนักงานกดปุ่มหยุดเพื่อใช้พลาสติกคลุมชิน้ งานนี้เป็ นสาเหตุ
นี้เกิดขึน้ จริง ส่งผลต่อปั ญหาฉะนัน้ จึงเป็ นต้นเหตุ

ภาพที่ X. แผนภูมติ น้ ไม้
ผูว้ จิ ยั จึงได้เลือกมาตรการทาให้พนักงานเตรียมพลาสติกทีค่ ลุมชิน้ งานไว้ให้
พร้อมเมื่อต้องคลุมชิ้นงาน จะได้หยิบคลุมชิ้นงานได้เลย โดยไม่ต้องหยุดเครื่องตัด
อัตโนมัติ ไปปรับปรุงปั ญหาพนักงานกดปุ่มหยุดชัวคราว
่
IV.V การดาเนินการทดลอง
IV .V .I การดาเนินการทดลองมาตรการติดตัง้ โทรโข่งเพื่อเรียกหัวหน้า
งานมาทีห่ น้างาน โดยเริม่ จากการทาการทดลองเมื่อพนักงานกดปุ่มหยุดชัวคราวแล้
่
ว
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จึงนาขยะไปทิง้ และเมื่อพนักงานต้องนาขยะไปทิง้ ให้พนักงานใช้โทรโข่งเรียก
หัวหน้างาน เพื่อให้หวั หน้างานมาทีห่ น้างาน โดยไม่ตอ้ งกดปุ่มหยุดชัวคราว
่

ภาพที่ XIII. ข้อมูลเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง

ภาพที่ XI. ข้อมูลเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง
หลังการปรับปรุงทาให้สามารถลดเวลาการกดปุ่มหยุดแก้ไขปั ญหา/
พักจากเดิม 18.67 นาที ลดลงเหลือ 11.8 นาที คิดเป็ นเวลาทีล่ ดลง 6.87 นาที
โดยคิดเป็ นประมาณ 37%
IV .V .II การดาเนินการทดลองมาตรการทารถเก็บชิน้ งาน โดยเริม่
จากทาการนารถเก็บชิน้ งาน มาวางไว้บริเวณท้ายเครื่องตัด เพื่อจัดเก็บชิน้ งาน
ทีต่ ดั ออกจากเครื่องตัดอัตโนมัติ เพื่อลดปั ญหาการกดปุ่มหยุดชัวคราว
่

ภาพที่ XII. ข้อมูลเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง

จากการเข้าไปทาการทดลองพบว่า หลังการปรับปรุงเมื่อเตรียมพลาสติก
เพื่อทีจ่ ะคลุมชิน้ งาน โดยไม่กดปุ่มเวลาหยุดแก้ไขปั ญหา/พัก ทาให้สามารถลดปั ญหา
พนัก งานกดปุ่ มหยุ ด เพื่อใช้พ ลาสติก คลุ ม ชิ้น งานและสามารถลดเวลาหยุ ด แก้ ไ ข
ปั ญหา/พัก ได้จากเดิม 1.68 นาที ลดลงเหลือ 1.17 นาที คิดเป็ นเวลาที่ลดลง 0.51
นาทีต่อมาร์ค

IV. VI สรุปผล กาหนดตัวชีว้ ดั ในด้านต่างๆทีจ่ ะทาวิจยั
จากการดาเนินการตามแนวทางการแก้ไขในจุดทีเ่ ป็ นปั ญหา ทีส่ ่งผลกระทบ
ต่อ%เวลาใบมีดทางานเครื่องตัดอัตโนมัติ เครื่องที่ 3 โดยการใช้โทรโข่งเรียกหัวหน้า
งานมา โดยไม่ตอ้ งกดปุ่มหยุดชัวคราวท
่
าให้ใช้เวลาลดลงจาก18.67 นาที ลดลงเหลือ
11.8 นาที การใช้รถเก็บชิน้ งาน ทาให้สามารถลดปั ญหาสายพานดันชิน้ งานใหม่มา
ชนชิน้ งานเก่าและสามารถทาให้พนักงานเก็บชิน้ งานด้วยรถเก็บชิน้ งานได้รวดเร็วมาก
ขึน้ อีกทัง้ ยังทาให้เวลาในการกดปุ่มหยุดชัวคราวจากเดิ
่
ม 16.20 นาที ลดลงเหลือ
11.30นาที และการให้พนักงานเตรียมพลาสติกเพื่อที่จะคลุมชิ้นงาน โดยไม่กดปุ่ม
เวลาหยุดแก้ไขปั ญหา/พัก ทาให้ใช้เวลาลดลงจาก 1.68 นาที ลดลงเหลือ 1.17 นาที
ซึ่ง ส่ ง ผลให้เวลาใบมีดทางานจากเดิม ก่อนการแก้ไขอยู่ ท่ี 70.77% เป้ า หมายอยู่ท่ี
มากกว่าหรือเท่ากับ 83% หลังการปรับปรุงได้เท่ากับ 83.80% นอกจากนัน้ ยังส่งผล
ให้จานวนชิน้ ต่อนาทีแรงงานเพิม่ ตามลาดับ โดยก่อนการปรับปรุงอยู่ท่ี 0.56 ชิน้ ต่อ
นาทีแรงงาน หลังการปรับปรุงอยู่ท่ี 1.12 ชิน้ ต่อนาทีแรงงาน
จากตารางที่ 4.17 แสดงให้เห็นว่า % เวลาใบมีดทางานเครื่องตัดอัตโนมัติ
สามารถบรรลุเป้ าหมายได้ โดยสามารถนามาเขียนเป็ น กราฟเส้นเพื่อแสดงเวลา
ใบมีดทางานเครื่องตัดอัตโนมัติ ได้ดงั ภาพที่ XIV

หลังการปรับปรุงเมื่อใช้รถเก็บชิน้ งานโดยไม่กดปุ่มหยุดชัวคราวท
่
า
ให้สามารถลดปั ญหาสายพานดันชิน้ งานใหม่มาชนชิน้ งานเก่าและสามารถทา
ให้พนักงานเก็บชิ้นงานด้วยรถเก็บชิ้นงานได้รวดเร็วมากขึน้ จากเดิม 16.2
นาที ลดลงเหลือ 11.34 นาที คิดเป็ นเวลาทีล่ ดลง 4.86 นาทีต่อมาร์ค โดยคิด
เป็ น 30 %
IV .V . การดาเนินการทดลองมาตรการให้พนักงานเตรียมพลาสติกที่
คลุมชิน้ งานไว้ให้พร้อมเมื่อต้องหลุมชิน้ งาน จะได้หยิบคลุมชิน้ งานได้เลย โดย
ไม่ต้องหยุดเครื่องตัด โดยเริม่ จากการปรับเปลื่ยนทีพ่ นักงาน โดยให้พนักงาน
บริเวณหน้างานตัดพลาสติกคลุมชิน้ งาน ระหว่างทีเ่ ครื่องตัดอัตโนมัติ ทางาน
เมื่อต้องคลุมพลาสติกทีช่ น้ิ งาน พนักงานจะได้ใช้พลาสติกคลุมชิน้ งานได้เลย
เพื่อลดปั ญหาการกดปุ่มเวลาหยุดแก้ไขปั ญหา/พัก
ภาพที่ XIV. ข้อมูลเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุงเทียบกับเป้ าหมาย
หลังจากการปรับปรุงได้มกี ารจัดทามาตรฐานขัน้ ตอนการตัดด้วยเครื่องตัด
อัตโนมัติ ใหม่ โดยมีการกาหนดให้มกี ารใช้ชนั ้ เก็บชิน้ งาน และเมื่อพนักงานหน้างาน
จะต้องนาขยะไปทิง้ โดยให้พนักงานใช้โทรโข่งเรียกหัวหน้างานเมื่อต้องไปทิง้ ขยะ อีก
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ทัง้ เมื่อต้องใช้พลาสติกคลุมชิน้ งาน ให้พนักงานตัดพลาสติกออกเป็ นชิน้ ๆเพื่อ
ง่ายต่อการคลุมชิน้ งาน แต่ไม่ต้องกดปุ่มเวลาหยุดแก้ไขปั ญหา/พัก ผูว้ จิ ยั ได้
กาหนดโดยใช้ KPI แผนกตัดและจัดงาน เป็ นตัวชีว้ ดั โดยการคานวณบาทต่อ
นาทีแรงงานเท่ากับ 2.10 สูตรคานวณบาทต่อนาทีแรงงานเวลาสูญเสียทีล่ ดลง
= เวลาสูญเสียก่อนปรับปรุง -เวลาสูญเสียหลังปรับปรุงเวลาสูตรเสียทีล่ ดลง X
บาท/นาทีแรงงาน
V. สรุป
จากการเข้าไปสหกิจศึกษาที่บริษทั อุตสาหกรรมการ์เม้นท์ จากัด
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาสภาพปั จจุบนั ในส่วนของแผนกตัดและจัดงาน ได้คน้ พบ
ปั ญหาในขัน้ การตัดด้วยเครื่องตัดอัตโนมัติ จากการเข้าไปสารวจสิง่ แรกทีพ่ บ
คือในแผนกตัดและจัดงาน คือการส่งงานให้แผนกอื่นได้ไม่ทนั ตามเป้ าหมายที่
กาหนดไว้ และผูว้ จิ ยั ได้รบั หน้าทีใ่ ห้จดบันทึกข้อมู ล จับเวลา เมื่ออ้างอิงข้อมูล
ของเดือนกรกฎาคมถึง เดือนตุ ล าคม 2561 จึง สัง เกตเห็น ได้ว่ า เวลาใบมีด
ทางานยัง ไม่ส ามารถบรรลุเ ป้ าหมายที่บ ริษัทตัง้ ไว้ได้ คือ (≥) 83% จาก
การศึก ษาพบว่ า ปั ญ หาที่เ กิด ขึ้น เกิด จากการท างานของพนั ก งานไม่เ ต็ม
ประสิทธิภาพ อีกทัง้ ปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ เกิดจากวัสดุอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในกระบวนการ
จึงได้สนใจทีจ่ ะเพิม่ % เวลาใบมีดทางานของเครื่องตัดอัตโนมัติ
ซึ่งจากการเข้าไปศึกษาปั ญหา % เวลาใบมีดทางานของเครื่องตัด
อัต โนมัติวิเ คราะห์โดยใช้แ ผนภูม ิก้า งปลา นัน้ เกิด จากสาเหตุ 3ประเด็นคือ
ประเด็นที่ 1 ทิง้ ขยะใช้เวลานาน ,ประเด็นที่ 2 สายพานดันชิน้ งานใหม่มาชน
ชิน้ งานเก่า,ประเด็นที่ 3 พนักงานกดปุ่มหยุดเพื่อใช้พลาสติกคลุมชิน้ งาน จาก
การวิเคราะห์ด้วยหลักการ 2S พบว่าเป็ นสาเหตุท่สี ่งผลต่อปั ญหาและอยู่ใน
ความรับผิดชอบของแผนกตัดและจัดงาน
จากนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ทาการเข้าไปพิสูจน์ว่าสาเหตุทงั ้ 3 ประเด็นเป็ นสาเหตุจริง
ด้วยการใช้หลักการ 3 จริง คือสถานการณ์จริง ชิน้ งานจริง สถานทีจ่ ริงในการ
พิสูจน์ โดยประเด็นสาเหตุการทิง้ ขยะใช้เวลานาน ได้ใช้เครื่องมือ Kaizen มา
ช่วยในการปรับปรุงการทางานของพนักงานหน้างาน โดยเมื่อพนักงานหน้ า
งานจะต้องนาขยะไปทิง้ ให้ใช้โทรโข่งเรียกหัวหน้างาน โดยไม่ตอ้ งกดปุ่มหยุด
ชัวคราว
่
เพื่อไปทิง้ ขยะ ซึง่ ก่อนการทดลองใช้เวลาเฉลีย่ ในกดปุ่มหยุดชัวคราว
่
เพื่อไปทิง้ ขยะอยู่ท่ี 18.67 นาที หลังการปรับปรุงใช้โทรโข่งเรียกหัวหน้างาน
โดยไม่ต้องกดปุ่มหยุดชัวคราวเพื
่
่ อไปทิ้ง ขยะอยู่ท่ี 11.8 นาที จากประเด็น
สาเหตุท่ี 2 คือสายพานดันชิน้ งานใหม่มาชนชิน้ งานเก่าได้ใช้เครื่องมือ Kaizen
และหลักการ ECRS ผูว้ จิ ยั จึงได้เข้าไปทาการเก็บข้อมูลและค้นพบสาเหตุว่า
เกิดจากการมัดชิน้ งานไม่ทนั ของพนักงานทาให้ชน้ิ งานใหม่มาชนชิน้ งานเก่า
ซึ่งมาตรการที่จะช่วยในการแก้ไขคือโต๊ ะเก็บชิ้นงานอันเก่า ไม่สามารถเก็บ
ชิน้ งานได้เพียงพอเมื่อเทียบกับชัน้ เก็บงาน ซึงจากการทดลองเวลาในการมัด
ชิ้น งานโดยใช้โ ต๊ ะ อยู่ ท่ี 16.20 นาที หลัง จากการทดลองอยู่ ท่ี 11.34 นาที
ประเด็นที่ 3 พนักงานกดปุ่มหยุดเพื่อใช้พลาสติกคลุมชิน้ งาน ได้ใช้เครื่องมือ
Kaizen มาช่วย จากเดิมที่พนักงานกดปุ่มหยุดเพื่อใช้พลาสติกคลุมชิ้นงาน
จากการปรับปรุงจะให้พนักงานเตรียมพลาสติกเพื่อทีจ่ ะคลุมชิน้ งานเลย โดย
ไม่ต้องกดปุ่มหยุดเพื่อคลุมชิน้ งาน ต่อมาทาการเก็บข้อมูลจานวนหลาต่อนาที
แรงงานในเดือนมกราคม พบว่ าในเดือนมกราคม 2562 เวลาใบมีดทางาน
สามารถบรรลุเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้ โดยบริษทั ตัง้ เป้ าหมาย%เวลาใบมีดทางานไว้
ที่ 83% หลังจากการปรับปรุงตามมาตรการแก้ไขแล้ว %เวลาใบมีดทางาน
เพิม่ ขึน้ เป็ น 13.03 %ผลทางอ้อมทีไ่ ด้คอื จานวนชิน้ งานทีต่ ดั ได้ต่อนาทีแรงงาน

คิดเห็นของพนักงานหน้ างาน เนื่องจากพนักงานหน้ างานพบเจอกับปั ญหาและอุป
สรรค์ในการทางานมากทีส่ ุด เราควรนาสิง่ ทีพ่ นักงานมาคิดปรับปรุงและแก้ไข
V. II.ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการทาวิจยั
ปรับปรุงขัน้ ตอนกระบวนการตัดชิน้ งานแผนกตัดและจัดงานโดยกาหนดเป็ น
มาตรฐานขัน้ ตอนการทางาน เพิม่ เปอร์เซ็นต์เวลาใบมีดทางานให้ได้ตามเป้ าหมายที่
บริษทั ได้กาหนดไว้และเพิม่ จานวนชิน้ งานทีต่ ดั ได้ต่อนาทีแรงงาน
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บทคัดย่ อ — งานวิ จยั นี้ นาเสนอการตรวจสอบค่ าความถูก ต้ องและ
แม่นยาของหุ่นยนต์อตุ สาหกรรม เนื่ องจากการนาหุ่นยนต์อตุ สาหกรรมมา
ใช้ ใ นกระบวนการผลิ ตจะต้ อ งมี ความถูกต้ อ งและแม่ น ยาในการใช้ งาน
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ ภาพ โดยจะด าเนิ นการสอบเที ย บระบบที่
พัฒนาขึ้นมา แล้ววัดค่าความผิ ดพลาดของหุ่นยนต์อตุ สาหกรรมซึ่งค่าที่ได้
จะนามาเปรียบเที ยบกับค่าที่ วดั ได้จากเลเซอร์แทรกเกอร์ (Laser Tracker)
ซึ่ ง จะอ้ า งอิ งวิ ธี ก ารวัดตามมาตรฐาน ISO 9283 โดยผลการเปรี ยบเที ยบ
ระบบที่ พฒ
ั นาขึ้ น กับเลเซอร์แ ทรกเกอร์ ค่ า ความผิ ดพลาดที่ เกิ ด ขึ้ น ใน
แนวแกน X จะมีความผิ ดพลาดของตาแหน่ งแกน X ที่ 0.203 มิ ลลิ เมตร แกน
Y ที่ -0.424 มิ ลลิ เมตร และแกน Z อยู่ที่ 0.209 มิ ลลิ เมตร และความผิ ดพลาด
ด้ านทิ ศทาง i, j และ k อยู่ที่ 0.026 มิ ลลิ เมตร, 0.006 มิ ลลิ เมตร และ 0.000
มิ ลลิ เมตร ตามลาดับ ส่ วนค่ าความผิ ดพลาดที่ เกิ ดขึ้นในแนวแกน Y มี ค่า
ความผิ ดพลาดของตาแหน่ งแกน X ที่ -0.126 มิ ลลิ เมตร แกน Y ที่ -0.740
มิ ลลิ เมตรและแกน Z อยู่ที่ -0.035 มิ ลลิ เมตร และความผิ ดพลาดด้านทิ ศทาง
i, j และ k อยู่ ที่ 0.008 มิ ล ลิ เมตร, 0.015 มิ ล ลิ เมตร และ 0.000 มิ ล ลิ เมตร
ตามลาดับ
ค ำส ำคัญ — หุ่น ยนต์ อุ ต สาหกรรม, เลเซอร์แ ทรกเกอร์, องค์ก าร
ระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน 9283

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. บทนา
ในช่วงหลายปี ทผ่ี ่านมาประเทศไทยมีการนาเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ
(Automation Technology) เข้า มาใช้ง านในอุ ต สาหกรรมต่ า งๆ ซึ่ง จาก
การศึกษาของ World Robotics ในปี 2015 พบว่าประเทศไทยจัด อยู่ ใ น
อันดับที่ 8 ของประเทศทีม่ กี ารนาเข้าหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมากทีส่ ุดในโลก
[1] เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ทัง้ ในด้านราคาและ
ด้านคุ ณภาพจึงจาเป็ นจะต้องอาศัยเทคโนโลยีท่มี คี วามยืดหยุ่ นสูงอย่าง
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมมาประยุกต์ใช้ในการผลิต ซึง่ จะต้องถูกออกแบบมาให้
มีคุณสมบัตใิ นเรือ่ งของความถูกต้องและแม่นยาในการเคลือ่ นทีต่ ามการใช้
งานต่ า ง ๆ โดยค่ า ความถู ก ต้ อ งและแม่ น ย าเป็ นค่ า ที่ บ่ ง บอกถึ ง
ความสามารถของเครือ่ งมือวัดในการอ่านค่าหรือแสดงค่าทีว่ ดั ได้เข้าใกล้ค่า
จริง

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
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หุ่ น ยนต์อุ ต สาหกรรมจากคาจากัดความของหุ่ น ยนต์ต ามมาตรฐาน
ISO หุ่นยนต์อุตสาหกรรม คือ เครื่องจักรที่ถูกควบคุมอัตโนมัติ สามารถ
เขียนโปรแกรมใหม่ได้ ใช้งานอเนกประสงค์ โปรแกรมการเคลื่อนทีจ่ ะต้อง
สามารถโปรแกรมให้เคลื่อนที่ได้อย่างน้อย 3 แกนหรือมากกว่า หุ่นยนต์
อาจจะอยู่กบั ทีห่ รือย้ายตาแหน่ง (Mobile) เพือ่ ใช้ในงานอุตสาหกรรม [2]
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ทงั ้ หมดได้ท่คี วาม
ละเอียด 40 ไมครอน (0.04 มิลลิเมตร) แต่ในความเป็ นจริงไม่สามารถผลิต
ชิ้นงานทีม่ คี วามละเอียดดังกล่าวได้ เนื่องจากในหุ่นยนต์อุตสาหกรรมจะมี
ค่ า ความผิ ด พลาดที่ เ กิ ด ขึ้น จากการประกอบชิ้ น ส่ ว นของหุ่ น ยนต์
อุ ต สาหกรรม การเปลี่ย นแปลงขนาดของชิ้น งานเนื่ อ งจากอุ ณ หภู ม ิท่ี
เปลี่ย นแปลงขณะทาการผลิต การสัน่ สะเทือ นจากแรงในการตัด เฉือ น
ชิ้นงาน ความผิดพลาดของชุดควบคุมการเคลื่อนทีใ่ นตาแหน่ งต่าง ๆ การ
สึกกร่อนของมีดตัดเฉือนและระบบยึดชิน้ งานไม่มนคง
ั ่ จึงต้องมีการพัฒนา
ระบบทีส่ ามารถตรวจสอบค่าความผิดพลาดทีเ่ กิดจากสาเหตุดงั กล่าวได้
ทัง้ นี้ เครื่อ งมือ ที่ใช้ในการตรวจสอบการวัดที่มจี าหน่ ายอยู่ทวไปใน
ั่
ท้องตลาดเป็ นเครือ่ งมือทีต่ อ้ งนาเข้าจากต่างประเทศและมีราคาแพง ซึง่ ทา
ให้มตี ้นทุนในการผลิตสูง การนาชุดเซ็นเซอร์วดั ระยะซึ่งถูกพัฒนามาให้
สามารถตรวจสอบค่าความถูกต้องของหุ่ นยนต์อุตสาหกรรมและมีร าคา
จาหน่ ายอุปกรณ์ทถ่ี ูกกว่าเข้ามาใช้จะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพและลดต้นทุน
ในการผลิต เพราะเมื่อ สามารถตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของหุ่ นยนต์
อุตสาหกรรมได้ ผู้ประกอบการก็จะสามารถออกแบบกระบวนการในการ
ผลิต ที่เ หมาะสมและสามารถลดปริม าณของเสีย ในการผลิต ได้ แต่ ชุ ด
เซ็นเซอร์วดั ระยะเป็ นระบบทีเ่ พิง่ ได้รบั การพัฒนาขึน้ มาทาให้ยงั ขาดความรู้
ความเข้าใจ อีกทัง้ ยังขาดความน่าเชือ่ ถือของค่าทีว่ ดั ได้
ผู้วจิ ยั จึงมีแนวคิดที่จะตรวจสอบค่าความถูกต้องและแม่นยาของการ
เคลื่อนทีข่ องหุ่นยนต์อุตสาหกรรมด้วยชุดเซ็นเซอร์วดั ระยะทีเ่ พิง่ พัฒนาขึน้
มา โดยผู้ว ิจยั จะใช้ชุดเซ็น เซอร์ว ัดระยะจานวน 6 ตัว ในการตรวจสอบ
เพื่อให้สามารถตรวจสอบค่าความผิดพลาดที่เกิดขึน้ ได้ โดยอ้างอิงวิธกี าร
ตรวจสอบตามมาตรฐาน International Organization for Standardization
หรือ ISO แล้วนามาคานวณหาค่าความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ จากนัน้ นาค่าที่
ได้จากชุดเซ็นเซอร์วดั ระยะมาเปรียบเทียบกับค่าทีว่ ดั ได้จากเลเซอร์แทรก
เกอร์ (Laser Tracker) ซึ่งเป็ นเครื่องมือทีเ่ ป็ นมาตรฐานในมาตรวิทยาด้าน
ความแม่นยาและความน่าเชือ่ ถือ เพือ่ ตรวจสอบความน่าเชือ่ ถือของข้อมูลที่
ได้จากชุดเซ็นเซอร์วดั ระยะ

จานวน 6 ชุด ระบบเคลื่อนทีข่ องอุปกรณ์ LVDT และฐานประกอบอุปกรณ์
ซึง่ ชุดเซ็นเซอร์วดั ระยะ LVDT แสดงดังรูปที่ I.

รูปที่ I. ชุดเซ็นเซอร์วดั ระยะ LVDT
III.I. สอบเทียบระบบเซ็นเซอร์วดั ระยะด้วยเครือ่ งมือวัดเอนกประสงค์
(CMM)
การสอบเทียบระบบเซ็นเซอร์วดั ระยะด้วยเครือ่ ง CMM จะเป็ นการสอบ
เทียบหาการยุบตัวของชุดเซ็นเซอร์วดั ระยะทัง้ 6 ตัว เนื่องจากเซ็นเซอร์แต่
ละตัว เมื่อ มีการน าวัต ถุ มากดจะเกิดการยุ บตัว แต่ ในเซ็น เซอร์แต่ ล ะตัว
อาจจะมีมุมทีย่ ุบตัวไม่เท่ากัน เพื่อให้สามารถชดเชยค่ามุมยุบตัวของแต่ละ
เซ็นเซอร์ได้ถูกต้องและเป็ นไปตามทีไ่ ด้ออกแบบไว้ ซึง่ ได้ออกแบบให้แต่ละ
เซ็นเซอร์ทามุมเอีย ง 45 องศากับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ดังนัน้ จะทาการ
สอบเทีย บโดยใช้เพลากลม เนื่อ งจากเพลากลมมีข นาดที่แน่ น อนท าให้
สามารถกาหนดระยะที่จะวัดค่าได้ โดยเพลากลมที่ใช้มขี นาดตัง้ แต่ 14.5
มิลลิเมตรและเพิม่ ขนาดทีละ 0.5 มิลลิเมตรไปจนถึงขนาด 24.5 มิลลิเมตร
ติดตัง้ เข้ากับเครือ่ ง CMM จากนัน้ เคลือ่ นลงมากดทีช่ ุดเซ็นเซอร์วดั ระยะทัง้
6 ตัวแล้วเก็บค่าข้อมูล โดยมีจานวนรอบทาซ้า 30 รอบ ซึ่งการสอบเทียบ
ระบบเซ็นเซอร์วดั ระยะด้วยเครือ่ ง CMM แสดงดังรูปที่ II.

รูปที่ II. การสอบเทียบระบบเซ็นเซอร์วดั ระยะด้วยเครือ่ งมือวัด
เอนกประสงค์ (CMM)
III.II. การวัดค่าความผิดพลาดของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
การวัด ค่ า ความผิด พลาดของหุ่ น ยนต์ใ นที่น้ีจ ะเป็ น การวัดค่ า ความ
ผิดพลาดในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์เคลื่อนที่อิสระ 6 แกน ABB โดยทา
การออกแบบวิธีก ารวัด ชุ ด ลูก บอลทรงกลมมาตรฐาน ซึ่ง เป็ นแท่ ง ชุ ด
อุปกรณ์ทดสอบที่มลี ูกบอลทรงกลมมาตรฐานขนาดเท่ากันจานวน 8 ลูก
ติดตัง้ ในแนวแกน X และแกน Y ซึ่งจะกาหนดระบบพิกดั การเคลื่อนทีข่ อง
หุ่นยนต์จากชุดลูกบอลทรงกลมมาตรฐานทีไ่ ด้สอบเทียบระยะจริง แล้วนา
พิกดั การเคลือ่ นทีเ่ ข้าโปรแกรม ซึง่ โค้ดทีไ่ ด้จากโปรแกรมจะนาไปอัพโหลด
ลงในหุ่ น ยนต์เคลื่อ นที่อิสระ 6 แกน ABB เพื่อ ให้หุ่ น ยนต์เคลื่อนที่ไปยัง
ต าแหน่ งที่อ อกแบบไว้ดงั ตารางที่ I. และตารางที่ II. แล้ว ติดตัง้ หุ่ นยนต์
เคลื่อ นที่อิส ระ 6 แกน ABB และชุ ด อุ ป กรณ์ ท ดสอบดัง รูป ที่ III. ซึ่ง จะ

II. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้ เพื่อตรวจสอบค่าความถูกต้องและแม่นยา
ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมด้วยชุดเซ็นเซอร์วดั ระยะทัง้ 6 ตัวทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มา
โดยอ้างอิงวิธกี ารตรวจสอบตามมาตรฐาน ISO 9283 เปรียบเทียบกับค่าที่
วัดได้จากเลเซอร์แทรกเกอร์ (Laser Tracker) เพื่อหาค่าความผิดพลาดที่
เกิดขึน้
III. วิธดี าเนินการวิจยั
การดาเนินการวิจยั จะดาเนินการโดยใช้ชุดเซ็นเซอร์วดั ระยะทัง้ 6 ตัวที่
พัฒ นาขึ้น มาในการตรวจวัด ค่ า ความถู ก ต้อ งและแม่น ย าของหุ่ น ยนต์
เคลื่อ นที่อิส ระ 6 แกน ABB โดยชุ ด อุ ป กรณ์ ท ดสอบนี้ ป ระกอบด้ว ยชุด
เซ็น เซอร์ว ดั ระยะ คือ Linear Variable Differential Transformer (LVDT)
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กาหนดให้จานวนรอบในการทาซ้าเท่ากับ 30 รอบตามทีร่ ะบุไว้ในมาตรฐาน
ISO 9283

ทฤษฎี Singular Value Decomposition (SVD) เพื่อ หาค่ า เฉลี่ย ของจุ ด
ศูนย์กลางระนาบวงกลม จากนัน้ ใช้ทฤษฎี Rodrigues Rotation เพื่อปรับ
ระนาบวงกลมให้อยู่ในแนวแกน X และแกน Y แล้วใช้วธิ กี าลังสองน้อยทีส่ ุด
ในการหาจุดศูนย์กลางและรัศมีของวงกลม เมื่อได้จุดศูนย์กลางและรัศ มี
วงกลมแล้วจะแปลงจุดศูนย์กลางวงกลมกลับ ไปอยู่ในแนวแกน X แกน Y
และแกน Z ด้วยทฤษฎี Rodrigues Rotation ซึง่ จะได้ค่าจุดศูนย์กลาง รัศมี
และเวกเตอร์กากับวงกลมของระนาบทีต่ ้องการ ทาให้สามารถคานวณหา
ค่าความผิดพลาดของหุ่นยนต์ได้
การตรวจวัดค่าความผิดพลาดของหุ่ นยนต์เคลื่อนที่อิสระ 6 แกนจะ
ดาเนินการวัดด้วยชุดเซ็น เซอร์วดั ระยะทัง้ 6 ตัวควบคู่ไปกับการวัดด้ว ย
Laser Tracker ที่มคี วามแม่น ย าและน่ าเชื่อ ถือ มากกว่า เพื่อ ให้ส ามารถ
เปรียบเทียบความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ ได้ โดยจะดาเนินการติดตัง้ ชุด Laser
Tracker FARO ION ใน 2 แกน คือ แนวแกน X และแนวแกน Y ตามทิศ
ทางการวัดของชุดลูกบอลทรงกลมมาตรฐาน แล้วติดตัง้ กระจกสะท้อนแสง
เลเซอร์ไว้ในตาแหน่ งของเป้ าหมายที่เราต้องการวัดค่า นัน่ ก็คอื ตาแหน่ ง
ของชุดเซ็นเซอร์วดั ระยะ ซึง่ จะครอบคลุมพืน้ ทีก่ ารทางานทัง้ หมด แล้วค่าที่
วัด ได้จ ะถู ก ส่ ง เข้า มาในโปรแกรมรับ ค่ า ของ Laser Tracker [3] ท าให้
สามารถวัดค่าความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ ในตาแหน่งต่างๆ ของชุดลูกบอลทรง
กลมมาตรฐานไปพร้อมกันได้ โดยจะดาเนินการทดสอบจานวน 30 รอบ
ทาซ้า ดังรูปที่ V.

ตารางที่ I. พิกดั การเคลือ่ นทีข่ องหุ่นยนต์ตามแนวแกน X
พิ กดั
ลูกบอล 1
ลูกบอล 2
ลูกบอล 3
ลูกบอล 4
ลูกบอล 5
ลูกบอล 6
ลูกบอล 7
ลูกบอล 8
หน่วย : มิลลิเมตร

x
0
99.9978
200.0011
300.0018
400.0042
500.0044
599.9997
700.0119

y
0
0
0
0
0
0
0
0

z
0
0
0
0
0
0
0
0

i
0
0
0
0
0
0
0
0

j
0
0
0
0
0
0
0
0

k
1
1
1
1
1
1
1
1

ตารางที่ II. พิกดั การเคลือ่ นทีข่ องหุ่นยนต์ตามแนวแกน Y
พิ กดั
ลูกบอล 1
ลูกบอล 2
ลูกบอล 3
ลูกบอล 4
ลูกบอล 5
ลูกบอล 6
ลูกบอล 7
ลูกบอล 8
หน่วย : มิลลิเมตร

x
0
0
0
0
0
0
0
0

y
0
-99.9978
-200.0011
-300.0018
-400.0042
-500.0044
-599.9997
-700.0119

z
0
0
0
0
0
0
0
0

i
0
0
0
0
0
0
0
0

j
0
0
0
0
0
0
0
0

k
1
1
1
1
1
1
1
1

รูปที่ V. การวัดค่าความผิดพลาดด้วย Laser Tracker
ซึ่ง ค่ า ความผิด พลาดที่เ กิด ขึ้น ในการวัด ค่ า การเคลื่อ นที่ข องหุ่ น ยนต์
เคลือ่ นทีอ่ สิ ระ 6 แกน ABB สามารถคานวณได้ดว้ ยสมการต่อไปนี้
การคานวณค่าความผิดพลาดจากการวัด
 ค่าความผิดพลาดสัมบูรณ์ (Absolute Error) คือ ค่าผลต่างของ
ค่าทีว่ ดั ได้ลบด้วยค่าจริง

รูปที่ III. การติดตัง้ อุปกรณ์สาหรับทดสอบ
ซึง่ เมือ่ ชุดเซ็นเซอร์วดั ระยะทัง้ 6 ตัวสัมผัสกับชุดลูกบอลทรงกลมมาตรฐาน
จะมี ก ารยุ บ ตั ว ตามสมมุ ติ ฐ านที่ ว่ า ชุ ด เซ็ น เซอร์ ว ั ด ระยะทั ง้ 6 ตั ว
เปรียบเสมือนระนาบของหุ่นยนต์ โดยใช้หลักการตัดกันของทรงกลมกับ
ระนาบชุดเซ็นเซอร์วดั ระยะ ดังรูปที่ IV.

  Xm  Xt

(1)

โดย
คือ ค่าทีว่ ดั ได้
คือ ค่าจริง
Xt

คือ ค่าผิดพลาดสัมบูรณ์
III.III. การหาค่า Positioning Accuracy และ Positioning Repeatability ของ
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
การค านวณหาค่ า Positioning Accuracy (AP) และค่ า Positioning
Repeatability (RP) ทีเ่ กิดขึน้ เพื่อให้ทราบถึงความถูกต้องและแม่นยาของ
ตาแหน่ งและทิศทางการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในการทดสอบ
Xm

รูปที่ IV. การตัดกันของระนาบหุ่นยนต์กบั ลูกบอลทรงกลมมาตรฐาน
แหล่งทีม่ า : International Standard
รูปที่ IV. แสดงการคานวณหาจุดสัมผัสจากการยุบตัวของชุดเซ็นเซอร์วดั
ระยะทัง้ 6 ตัว จากนัน้ ทาการสร้างสมการวงกลมทีม่ จี ุดหมุนที่เวกเตอร์ C
และมีเวกเตอร์ i, j และ k เป็ นเวกเตอร์กากับวงกลม โดยจะเริม่ จากการใช้
3
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ต า ม ม า ต ร ฐ า น ISO 9283 [4] ซึ่ ง ค่ า Positioning Accuracy แ ล ะ ค่ า
Positioning Repeatability สามารถคานวณได้ดงั สมการต่อไปนี้


มุม θ เฉลีย่

Positioning Accuracy
APp 

เมือ่

เซ็นเซอร์

x  x   y  y   z  z 
2

c

APx  x  xc









APy  y  y c



APz  z  zc

x

y

z

2

c

2

c

(2)



 xv

1
n

 yv

1
n

 zv

v 1
n

v 1
n

v1

โดย
คือ ค่าเฉลีย่ ของพิกดั ทีว่ ดั ได้หลังจากทาซ้าใน
ท่าทางเดิมจานวน n ครัง้
คือ พิกดั ของจุดอ้างอิงทีก่ าหนด
คือ พิกดั ของลูกบอลต่างๆ

x , y, z

xc, yc, zc
x v, y v, z v



เมือ่

l

1
n

lv 

มุม θ
CH4
47.6023

มุม θ
CH5
56.7893

มุม θ
CH6
54.2293

ซึ่งค่าความผิดพลาดของชุดเซ็นเซอร์วดั ระยะทีไ่ ด้ในแนวแกน X แสดงดัง
ตารางที่ IV. และแนวแกน Y แสดงดังตารางที่ V.
ตารางที่ IV. ผลการวัดของชุดเซ็นเซอร์วดั ระยะในแนวแกน X
พิ กดั
ลูกบอล 1
ลูกบอล 2
ลูกบอล 3
ลูกบอล 4
ลูกบอล 5
ลูกบอล 6
ลูกบอล 7
ลูกบอล 8

(3)

n

 lv
v1

xv  x2  yv  y 2  zv  z 2
n

 (lv  l ) 2
Sl 

มุม θ
CH3
52.6632

ระยะยุบ (mm) = ระยะยุบ (Volt)/(Sensitivity x Excitation Voltage) (4)

Positioning Repeatability
RPl  l  3Sl

มุม θ
CH2
51.4278

จากตารางที่ III. จะเห็นได้ว่ามุมยุบตัวของเซ็นเซอร์ทงั ้ 6 ตัวจะมีค่า
แตกต่างกันและค่าทีไ่ ด้จะมีความเบีย่ งเบนไปจากค่าทีอ่ อกแบบไว้ ซึ่ง อาจ
เนื่องมาจากการประกอบอุปกรณ์หรือปั จจัยอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยค่าทีไ่ ด้จะ
ถูกนามาชดเชยมุมยุบตัวของแต่ละเซ็นเซอร์ เพื่อให้สามารถคานวณพิกดั
ความผิดพลาดของชุดเซ็นเซอร์วดั ระยะได้ถูกต้อง
IV.II. ผลการวัดค่าความผิดพลาดของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
ค่าที่ว ดั ได้จากชุดเซ็น เซอร์ว ดั ระยะทัง้ 6 ตัว จะเป็ น ค่าที่ไ ด้จากการ
ยุบตัวของเซ็นเซอร์ซ่งึ มีหน่ วยวัดเป็ นความต่ างศักย์โวลต์ ดังนัน้ จึงต้อ ง
แปลงค่ าความผิดพลาดของชุดเซ็น เซอร์ว ดั ระยะทัง้ 6 ตัว ให้เป็ น หน่ ว ย
มิลลิเมตร แล้วนามาคานวณระยะยุบตัวให้อยู่ในรูปพิกดั X, Y และ Z เพื่อ
นาไปสร้างเป็ นสมการวงกลมหาจุดศูนย์กลางของการเคลื่อนที่และสร้าง
สมการระนาบด้วยวิธกี าลังสองน้อยทีส่ ุดเพือ่ หาเวกเตอร์ i, j และ k ซึ่งเป็ น
เวกเตอร์กากับวงกลม เพือ่ ให้สามารถคานวณค่าความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ ได้
โดยเซ็น เซอร์จะมีค่ าไฟเลี้ย ง (Excitation Voltage) เท่ากับ 24.11 โวลต์
และเซ็น เซอร์แต่ ล ะตัว จะมีค่า Sensitivity ที่ไ ม่เท่ากัน ดังนัน้ การแปลง
ระยะยุบตัวของชุดเซ็นเซอร์วดั ระยะจะเป็ นดังสมการ (4)

n

1
n

มุม θ
CH1
41.3153

x
0.038
100.132
200.238
300.200
400.201
500.275
600.213
700.282

y
-0.574
-0.486
-0.455
-0.468
-0.547
-0.437
-0.481
-0.546

z
0.023
0.003
0.078
0.023
0.073
0.088
0.122
0.051

i
-0.001
0.013
0.029
0.023
0.026
0.035
0.026
0.039

j
0.000
0.009
0.011
0.010
-0.001
0.012
0.009
-0.004

k
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-0.999
-1.000
-0.999

หน่วย : มิลลิเมตร

v 1

n 1

ตารางที่ V. ผลการวัดของชุดเซ็นเซอร์วดั ระยะในแนวแกน Y

โดย
x , y, z

xv, yv, zv

พิ กดั
ลูกบอล 1
ลูกบอล 2
ลูกบอล 3
ลูกบอล 4
ลูกบอล 5
ลูกบอล 6
ลูกบอล 7
ลูกบอล 8

คือ ค่าเฉลีย่ ของพิกดั ทีว่ ดั ได้หลังจากทาซ้าใน
ท่าทางเดิมจานวน n ครัง้
คือ พิกดั ของลูกบอลต่างๆ

IV. ผลการวิจยั
IV.I. ผลการสอบเทียบระบบเซ็นเซอร์วดั ระยะด้วยเครือ่ งมือวัด
เอนกประสงค์ (CMM)
การสอบเทีย บระบบเซ็น เซอร์ว ัดระยะด้ว ยเครื่อ งวัดอเนกประสงค์
(CMM) เมือ่ นาผลทีไ่ ด้มาคานวณหามุมทีย่ ุบตัวของเซ็นเซอร์แต่ละตัว ผลที่
ได้จะแสดงดังตารางที่ III.
ตารางที่ III. มุมยุบตัวของระบบเซ็นเซอร์วดั ระยะของเซ็นเซอร์แต่ละตัว

x
0.030
0.046
0.027
-0.032
-0.047
0.026
-0.030
-0.102

y
-0.580
-100.673
-200.780
-300.674
-400.765
-500.774
-600.799
-700.721

z
0.023
0.007
0.049
0.030
0.013
0.021
-0.037
-0.092

i
0.003
-0.004
-0.004
0.010
0.010
-0.004
0.005
0.021

j
0.000
0.015
0.028
0.011
0.023
0.027
0.030
0.016

k
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000

หน่วย : มิลลิเมตร

ส่ ว นการวัดค่า ความผิดพลาดด้ว ย Laser Tracker ผลการวัดที่ไ ด้จะ
ออกมาเป็ น ค่ าพิกดั X, Y และ Z ซึ่ง การหาค่ า ทิศ ทางนัน้ จะท าการเก็บ
ตาแหน่ งการเคลื่อนที่ 2 ตาแหน่ ง คือ P1 และ P2 จากนัน้ จะนาค่าที่ได้ไป
คานวณหาทิศทางการเคลื่อนทีจ่ ริงของหุ่นยนต์ทว่ี ดั ได้ดงั สมการที่ (5), (6)
4
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และ (7) ซึ่งผลที่วดั ได้จาก Laser Tracker ทัง้ ในแนวแกน X และแกน Y
แสดงดังตารางที่ VI. และตารางที่ VII.
Vector

P2 x  P1 x
i
Norm( P2  P1 )

(5)

Vector

j

P2 y  P1 y
Norm( P2  P1 )

(6)

P2 z  P1 z
Norm( P2  P1 )

(7)

Vector k 

ตารางที่ IX. ค่าความผิดพลาดระหว่างผลการวัดจากชุดเซ็นเซอร์วดั ระยะ
กับผลการวัดทีไ่ ด้จาก Laser Tracker ในแนวแกน Y
พิ กดั
ลูกบอล 1
ลูกบอล 2
ลูกบอล 3
ลูกบอล 4
ลูกบอล 5
ลูกบอล 6
ลูกบอล 7
ลูกบอล 8
หน่วย : มิลลิเมตร

เมือ่
NormP2  P1  

P2 x  P1x 2  P2 y  P1 y 2  P2 z  P1z 2

โดย
P1x , P1 y , P1z

P2 x , P2 y , P2 z

คือ ตาแหน่งที่ 1 ของพิกดั X, Y และ Z
คือ ตาแหน่งที่ 2 ของพิกดั X, Y และ Z

x
0.019
100.012
199.991
300.049
399.997
499.971
599.935
699.977

y
0.021
-0.006
-0.061
-0.058
-0.090
-0.105
-0.117
-0.188

z
-0.072
-0.004
-0.136
-0.009
-0.155
-0.164
-0.379
-0.292

i
0.000
-0.001
-0.004
-0.002
-0.002
-0.003
-0.004
-0.003

j
0.003
0.001
-0.001
-0.001
-0.001
0.000
0.000
0.000

k
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000

ตารางที่ VII. ผลการวัดของ Laser Tracker ในแนวแกน Y
พิ กดั
ลูกบอล 1
ลูกบอล 2
ลูกบอล 3
ลูกบอล 4
ลูกบอล 5
ลูกบอล 6
ลูกบอล 7
ลูกบอล 8
หน่วย : มิลลิเมตร

x
0.013
0.049
0.080
0.107
0.124
0.175
0.189
0.194

y
0.017
-99.950
-199.912
-299.980
-399.952
-499.974
-600.001
-700.090

z
-0.027
0.017
-0.002
0.017
0.035
0.042
0.086
0.128

i
-0.001
-0.004
-0.004
-0.004
-0.004
-0.004
-0.003
-0.003

j
0.003
0.004
0.005
0.004
0.005
0.006
0.003
0.003

Result

k
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000

ลูกบอล 1
ลูกบอล 2
ลูกบอล 3
ลูกบอล 4
ลูกบอล 5
ลูกบอล 6
ลูกบอล 7
ลูกบอล 8

จากนัน้ จะนาผลการวัดที่ได้จากชุดเซ็นเซอร์วดั ระยะและผลที่ได้จาก
การวัด ด้ว ย Laser Tracker มาเปรีย บเทีย บเพื่อ หาค่ า ความผิด พลาดที่
เกิดขึน้ ตามสมการที่ 1 ซึง่ ผลทีไ่ ด้ในแนวแกน X แสดงดังตารางที่ VIII. และ
แกน Y แสดงดังตารางที่ IX.
ตารางที่ VIII. ค่าความผิดพลาดระหว่างผลการวัดจากชุดเซ็นเซอร์วดั ระยะ
กับผลทีไ่ ด้จาก Laser Tracker ในแนวแกน X
พิ กดั
ลูกบอล 1
ลูกบอล 2
ลูกบอล 3
ลูกบอล 4
ลูกบอล 5
ลูกบอล 6
ลูกบอล 7
ลูกบอล 8
หน่วย : มิลลิเมตร

x
0.019
0.120
0.247
0.151
0.204
0.304
0.278
0.305

y
-0.595
-0.480
-0.393
-0.410
-0.457
-0.332
-0.364
-0.358

ค่าความผิดพลาด (Error)
z
i
0.095
-0.001
0.007
0.014
0.214
0.033
0.032
0.025
0.228
0.028
0.253
0.038
0.501
0.030
0.343
0.042

j
-0.003
0.008
0.011
0.010
0.000
0.012
0.008
-0.003

y
-0.597
-0.723
-0.868
-0.694
-0.812
-0.800
-0.798
-0.631

ค่าความผิดพลาด (Error)
z
i
0.050
0.004
-0.010
0.000
0.052
0.000
0.013
0.014
-0.022
0.014
-0.020
0.000
-0.123
0.008
-0.219
0.024

j
-0.003
0.011
0.023
0.007
0.019
0.021
0.027
0.013

k
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

จากตารางที่ VIII. และตารางที่ IX. จะเห็น ได้ว่ าค่ า ความผิด พลาด
ระหว่างผลการวัดของชุดเซ็นเซอร์วดั ระยะในแนวแกน X และแนวแกน Y
กับ ผลการวัดที่ไ ด้จาก Laser Tracker ในแนวแกน X และแนวแกน Y ที่
คานวณได้ มีค่าความผิดพลาดเกิดขึน้ ในตาแหน่ งแกน X ตาแหน่ งแกน Y
และตาแหน่งแกน Z รวมทัง้ มีความผิดพลาดในด้านทิศทาง 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 ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมด้วยสมการ (2) และสมการ (3) ผล
ทีไ่ ด้แสดงดังตารางที่ X. และตารางที่ XI.
ตารางที่ X. ค่า Positioning Accuracy และ Positioning Repeatability
ของชุดเซ็นเซอร์วดั ระยะ

ตารางที่ VI. ผลการวัดของ Laser Tracker ในแนวแกน X
พิ กดั
ลูกบอล 1
ลูกบอล 2
ลูกบอล 3
ลูกบอล 4
ลูกบอล 5
ลูกบอล 6
ลูกบอล 7
ลูกบอล 8
หน่วย : มิลลิเมตร

x
0.017
-0.003
-0.053
-0.139
-0.171
-0.149
-0.218
-0.296

แนวแกน X
Positioning Positioning
Accuracy
Repeatability
(AP)
(RP)
0.576
0.042
0.458
0.459
0.519
0.027
0.508
0.033
0.586
0.024
0.521
0.024
0.540
0.025
0.611
0.023

แนวแกน Y
Positioning
Positioning
Accuracy
Repeatability
(AP)
(RP)
0.581
0.041
0.677
0.026
0.781
0.031
0.673
0.030
0.762
0.027
0.770
0.027
0.800
0.032
0.722
0.027

ตารางที่ XI. ค่า Positioning Accuracy และ Positioning Repeatability
ของ Laser Tracker
Result

k
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.001
0.000
0.001

ลูกบอล 1
ลูกบอล 2
ลูกบอล 3
ลูกบอล 4
ลูกบอล 5
ลูกบอล 6
ลูกบอล 7
ลูกบอล 8

5
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แนวแกน X
Positioning Positioning
Accuracy
Repeatability
(AP)
(RP)
0.077
0.080
0.016
0.087
0.150
0.086
0.075
0.110
0.179
0.074
0.198
0.084
0.402
0.092
0.349
0.097

แนวแกน Y
Positioning
Positioning
Accuracy
Repeatability
(AP)
(RP)
0.034
0.162
0.070
0.180
0.120
0.176
0.110
0.174
0.139
0.187
0.182
0.175
0.207
0.179
0.245
0.178

จากตารางที่ X. และตารางที่ XI. จะเห็นได้ว่าหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมีค่า
ค่ า Positioning Accuracy และ Positioning Repeatability ที่ไ ด้ จ ากการ
ตรวจวัดด้วยชุดเซ็นเซอร์วดั ระยะในแนวแกน X และแกน Y แตกต่างกัน
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 วั ด ด้ ว ย Laser Tracker จ ะ มี ค่ า
Positioning Accuracy ที่ใ กล้ เ คีย งกัน แต่ ค่ า Positioning Repeatability
แตกต่างกัน
V. สรุปและอภิปรายผล
จากการทดสอบพบว่า เมือ่ นาผลการวัดทีไ่ ด้จากชุดเซ็นเซอร์วดั ระยะ
ทัง้ 6 ชุดมาคานวณและเปรียบเทียบกับผลการวัดทีไ่ ด้จาก Laser Tracker
จะเห็นได้ว่าค่าความผิดพลาดที่เกิดขึน้ ในแนวแกน X จะมีความผิดพลาด
ของตาแหน่ งแกน X ที่ 0.203 มิลลิเมตร แกน Y ที่ -0.424 มิลลิเมตร และ
แกน Z อยู่ท่ี 0.209 มิลลิเมตร และความผิดพลาดด้านทิศทาง i, j และ k
อยู่ท่ี 0.026 มิลลิเมตร, 0.006 มิลลิเมตรและ 0.000 มิลลิเมตร ตามลาดับ
ส่ ว นค่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ในแนวแกน Y มีค่ าความผิดพลาดของ
ตาแหน่ งแกน X ที่ -0.126 มิลลิเมตร แกน Y ที่ -0.740 มิลลิเมตรและแกน
Z อยู่ท่ี -0.035 มิลลิเมตรและความผิดพลาดด้านทิศทาง i, j และ k อยู่ท่ี
0.008 มิลลิเมตร, 0.015 มิลลิเมตรและ 0.000 มิลลิเมตร ตามลาดับ
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การประมาณค่าความหยาบผิวแบบ 3 มิติ ด้วยวิธพี จิ ารณาการตัดเฉือนเสมือนจริง
บนเครือ่ งกัดซีเอ็นซี 5 แกนขนาดเล็ก
Estimation of Three-Dimensional Surface Roughness Considering Virtual
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บทคัดย่ อ — การตัดเฉื อนเสมื อนจริ งเป็ นเทคนิ ควิ ธี ที่ ส าคัญในการ
ประมาณค่าพารามิ เตอร์การตัดเฉื อนของชิ้ นส่ วนที่ มีความซับซ้ อนสูงก่ อนที่
จะน าไปสู่ การตัดเฉื อนจริ ง เพื่ อให้ ชิ้ นส่ วนมี ความถูก ต้ อง แม่ นย า และ
เที่ ยงตรง งานวิ จยั นี้ จึงมี วตั ถุประสงค์เพื่ อประมาณค่ าความหยาบผิ วแบบ 3
มิ ติ ด้วยวิ ธีพิจารณาการตัดเฉื อนเสมือนจริ งบนเครื่องกัดซีเอ็นซี 5 แกนขนาด
เล็ก บนพื้นฐานพารามิ เตอร์การตัดเฉื อน การเบี่ยงเบนการเคลื่ อนที่ คิเนเม
ติ กส์ รูปร่างเรขาคณิ ตของดอกกัดบอลโนสเอ็นมิ ล แรงของการตัดเฉื อน และ
การโก่ งงอของดอกกัด ด้ วยวิ ธี การค านวณคณิ ตศาสตร์ทางโฮโมจี เนี ยส
ทรานสฟอร์มเมชันเมทริ
่
กซ์ 4x4 ผลการจาลองพบว่า ค่าความหยาบผิ วแบบ 3
มิ ติ มี ค่าเท่ ากับค่ าความหยาบผิ วสูงสุดแบบ 2 มิ ติ ซึ่ งทัง้ สองค่ านัน้ แตกต่ าง
กับค่ าความหยาบผิ วทางทฤษฎี ที่ 1.43 % และมี ค่าเฉลี่ ยความแตกต่ างของ
ความหยาบผิ วอยู่ที่ 0.0298 µm โดยผลการจาลองวิ เคราะห์บนพื้ นฐานการ
ออกแบบการทดลองวิ ธี Taguchi orthogonal array, L9 (33) ที่ พิจารณาค่า S/N
ratio ซึ่ งค่ าปั จจัยที่ ส่งผลต่ อคุณภาพความหยาบผิ วแบบ 3 มิ ติ ที่ ดีที่ สุ ดคื อ
ความลึ กของการตัดที่ 0.06 mm อัตราการป้ อนกัดที่ 0.25 mm/tooth และ
ความเร็วตัดที่ 132 m/min

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.

คำสำคัญ — ความหยาบผิ วแบบ 3 มิ ติ, การตัดเฉื อนเสมือนจริ ง,
การเบี่ยงเบนการเคลื่อนที่คิเนเมติ กส์, กระบวนการกัดขึ้นรูป, การสร้างรูปร่าง
การเคลื่อนที่

I. บทนา
ปั จจุบนั เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ได้มกี ารพัฒนาเพื่อตอบสนอง
ความต้องการและอานวยความสะดวกในการดารงชีวติ ของมนุ ษย์ เทคโนโลยี
ได้ ม ีค วามก้ า วหน้ า และพัฒ นาอย่ า งรวดเร็ว จนสามารถประยุ ก ต์ ใช้ใน
ภาคอุ ตสาหกรรมการผลิตแบบดิจิตอลที่ใช้ระบบ CAD CAM โดยพัฒนา
เทคโนโลยีส่อื สารกับเครื่องจักรและระบบการผลิตอัจฉริยะได้อย่างสิ้นเชิง
ส าหรับในภาคอุ ตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ ชิ้นส่ วนไฟฟ้ าและ
อิเล็คทรอนิ กส์ ชิ้นส่ วนแม่พ ิมพ์ ชิ้นส่ วนอากาศยาน จ าเป็ นต้อ งน าเอา
เทคโนโลยีส มัย ใหม่ แบบต่ าง ๆ เข้ามาประยุ กต์ ใช้อ ย่ างเหมาะสมเพื่อ
ประโยชน์ในการเพิม่ ประสิทธิภาพทางการผลิตและเพิม่ มูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์
ชิ้นส่ วนดังกล่ าวจะผลิตได้ตามขนาดรูปร่ างและพิ้นผิวชิ้นงานให้ตรงตาม

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
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ข้อกาหนดของแบบงานทีล่ ูกค้าต้องการ จาเป็ นต้องพึง่ ระบบการตัดเฉือนทีม่ ี
ความเทีย่ งตรงและถูกต้องแม่นยาสูง
เครื่องกัดซีเอ็นซีแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ 5 แกน ในปั จจุบนั ก็มคี วามสาคัญ
ต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิตแบบดิจติ อล ซึ่งต้องมีการกาหนดพารามิเตอร์
การตัดเฉือน การเลือกเครื่องมือตัดและการชดเชยค่ าความผิดพลาดของ
เครื่องจักรที่เหมาะสม จากเทคโนโลยีท่ผี ่านมาการตัดเฉือนที่พจิ ารณาเรื่อง
ความหยาบผิวของแม่พมิ พ์นนั ้ จะพิจารณาบนพื้นฐานทฤษฎีความหยาบผิว
และใช้เครื่องมือวัดผิวชิ้นงานหลังจากทาการผลิตเสร็จแล้ว ถ้าชิ้นงานทีผ่ ลิต
ออกมามีลกั ษณะตรงตามแบบที่ต้องการก็สามารถส่งมอบให้ลูกค้าทันเวลา
แต่ ถ้ า ไม่ เ ป็ นไปตามข้ อ ก าหนดของลู ก ค้ า ก็ จ ะมีก ารแก้ ไ ขใหม่ ต ัง้ แต่
กระบวนการเริ่มต้นการตัดเฉือน ทาให้ระยะเวลาของการผลิตและส่ งมอบ
ยาวนาน ดังนัน้ ขัน้ ตอนในการจาลองการตัดเฉือนเสมือนจริง จึงมีความสาคัญ
ก่อนที่จะนาไปสู่การตัดเฉือนจริงผ่านเครื่องกัดซีเอ็นซีแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์
5 แกน โดยเทคโนโลยีการตัดเฉือนเสมือ นจริงจะช่ ว ยในการเลีย นแบบ
พฤติกรรมและจาลองรูปแบบความหยาบผิวของชิน้ งานของการตัดเฉือนก่อน
จะน าไปสู่กระบวนการตัดเฉือนจริง โดยใช้เทคนิ คทางคอมพิวเตอร์และ
ซอฟท์แวร์ช่วยในการจาลองทางกายภาพ แต่อย่างไรก็ตามก็ยงั ไม่มคี าตอบที่
ชัดเจนในการศึกษานี้ ในปั จจุบนั ได้มนี ักวิจยั ศึกษาคุณภาพความหยาบผิว
ของชิน้ งานจากการตัดเฉือนเสมือนจริงก่อนการผลิตจริง
Soori และคณะ (2013) [1] ได้น าเสนอการจ าลองการตัด เฉือ นใน
สภาพแวดล้อมเสมือนจริงเทียบกับผลการตัดเฉือนจริงด้วยรูปทรงอิส ระ
แบบเส้นโค้งสไปล์น โดยพิจารณาการเบี่ยงเบนเคลื่อนที่คเิ นเมติกส์ข อง
เครื่องกัดซีเอ็นซีชนิด 3 แกน และความผิดพลาดระบบพิกดั ทางเรขาคณิต
และการโก่งงอของดอกกัดเอ็นมิล ผลการศึกษาพบว่าลักษณะรูปทรงของ
เส้นโค้งสไปล์นจากการจาลองการตัดเฉือนในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง
และจากสภาวะการตัดเฉือนจริงมีค วามใกล้เคียงกันที่ 98.3 % อย่างไรก็
ตามผูว้ จิ ยั ดังกล่าวยังไม่ได้พจิ ารณาการเบีย่ งเบนการเคลื่อนทีค่ เิ นเมติกส์
ที่ปลายของดอกกัดเอ็นมิลเพื่อนามาประมาณค่าการตัดเฉือนเสมือนจริง
และเครือ่ งจักรซีเอ็นซี 5 แกน
Thasana และคณะ (2014) [2-3] ได้ศกึ ษาการประมาณค่าความหยาบผิว
แบบสามมิตขิ องชิ้นงานคว้านขึน้ รูปบนเครื่องกัดซีเอ็นซีแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์
3 แกน ด้วยวิธีพ ิจารณาการเบี่ยงเบนเคลื่อนที่คิเนเมติกส์ ระบบพิกดั ทาง
เรขาคณิตของเม็ดมีดอินเสิร์ต การสึกหรอเครื่องมือตัด และพารามิเตอร์การ
ตัดเฉือนเพื่อสร้างพื้นผิวจาลองการตัดเฉือนสาหรับประมาณค่าความหยาบ
ผิว แบบสามมิติ และค่ า พิก ัด ความผิด พลาดแบบสามมิติ ซึ่ ง ได้ ม ีก าร
เปรียบเทียบผลการศึกษาความเป็ นทรงกระบอกจากการจาลองการตัดเฉือน
เสมือนจริงและชิน้ งานจริง โดยมีค่าความแตกต่างกันที่ 4.055 % อย่างไรก็ตาม
ผูว้ จิ ยั ดังกล่าวยังไม่ได้พจิ ารณาค่าความหยาบผิวของชิน้ งานของการตัดเฉือน
เสมือนจริงบนเครือ่ งกัดซีเอ็นซีแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ 5 แกน
Layegh และคณะ (2017) [4] ได้ศกึ ษาลักษณะพื้นผิวสามมิติในงานกัด 5
แกนด้วยดอกกัดบอลโนสเอ็นมิล เพือ่ ทานายลักษณะพืน้ ผิวและค่าพารามิเตอร์
ความหยาบผิวชิ้นงานเช่น ค่าความหยาบผิวเฉลี่ยและค่าเฉลี่ยกาลังสองของ
ความหยาบผิว โดยพิจารณาพารามิเตอร์ในการตัดเฉือนคืออัตราการป้ อนกัด
จานวนร่องฟั นของดอกกัด ระยะห่างของทางเดินดอกกัด (step over) และความ
ลึกของการกัด ด้วยการจาลองลักษณะพืน้ ผิวสามมิตจิ ากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เทียบกับการกัดชิน้ งานจริงแต่กย็ งั ไม่ได้พจิ ารณาการโก่งงอของดอกกัด

จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีการศึกษาและท าการ
วิจยั เกี่ยวข้องกับการตัดเฉือนเสมือนจริงด้วยวิธกี ารพิจารณาการเบี่ยงเบน
คิเนเมติกส์ อย่างไรก็ตามยังไม่มกี ารพิจารณาปั จจัยการเบีย่ งเบนการเคลื่อนที่
คิเนเมติกส์ท่ปี ลายของดอกกัดบอลโนสเอ็นมิลและพารามิเตอร์ของการตัด
เฉือนบนพืน้ ผิวหน้าของรูปทรงกระบอกบนเครื่องกัดซีเอ็นซี 5 แกนขนาดเล็ก
แบบแนวนอน สาหรับนามาประมาณค่าความหยาบผิวแบบ 3 มิตบิ นพื้นฐาน
การประมาณค่าที่เหมาะสมที่สุ ดแบบ Minimum Zone Cylinder (MZC) และ
เพื่อเป็ นแนวทางในการนาโมเดลการจาลองที่สร้างขึ้นไปประยุกต์ใช้ในระบบ
Virtual machining CAD CAM กับเครื่อ งซี เอ็ น ซี แ มชชีน นิ่ ง เซนเตอร์ แ บบ
แนวนอนในภาคอุตสาหกรรมการผลิตจริง
II. การจาลองกระบวนการกัดขึน้ รูป
II.I. โมเดลการเคลือ่ นทีค่ เิ นเมติกส์ของกระบวนการกัดขีน้ รูป
เครื่องกัดซีเอ็นซีแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ 5 แกน ทีใ่ ช้ในภาคอุตสาหกรรม
การผลิตปั จจุบนั มีอยู่หลายชนิด แต่ละชนิดก็มโี ครงสร้างและองค์ประกอบ
ทางกายภาพทีแ่ ตกต่างกัน สาหรับงานวิจยั นี้เลือกศึกษาเครื่องกัดซีเอ็นซี
5 แกนขนาดเล็ก ที่มลี กั ษณะโครงสร้างและองค์ประกอบเป็ น แบบชนิด
ชิ้น งานเคลื่อ นที่ (workpiece rotation type) โดยมีก ารเคลื่อ นที่ใ นแนว
เส้นตรงสามแกน คือแกน X, Y, Z และมีการเคลื่อนทีใ่ นแนวหมุนรอบแกน
สองแกน คือแกน X และแกน Z ซึ่งเรียกว่าแกน A และ C ตามลาดับ การ
สร้างรูปร่างการเคลื่อ นที่ (shape generation motion) [5] ของเครื่อ งกัด
ซีเอ็นซี 5 แกน ขนาดเล็ก พิจารณาจากแผนผังการเคลือ่ นทีแ่ นวป้ อน (feed
motion) และการเคลื่อ นที่ห ลัก (main motion) จากชิ้น งานบนแท่ น วาง
ประกอบกับพิกดั รูปร่างเรขาคณิตของดอกกัด ดังแสดงในรูปที่ I โดยจัดให้
อยู่ในรูปแบบการคานวณคณิตศาสตร์ทางโฮโมจีเนียสทรานสฟอร์มเมชัน่
เมทริกซ์ (homogeneous transformation matrix: HTM) 4X4 และสามารถ
สรุปสมการการสร้างรูปร่างการเคลื่อนทีท่ ร่ี วมความผิดพลาดของตาแหน่ง
และทิศทางระหว่างคู่ของแกนการเคลือ่ นทีโ่ ดยเริม่ จากตาแหน่ งของชิน้ งาน
บนเครือ่ งกัดสามารถแสดงได้ดงั สมการที่ (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)
โดยที่
rW
rT
A1(*)
A2(*)
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คือ เวกเตอร์ตาแหน่งของจุดในระบบพิกดั ชิน้ งาน
คือ เวกเตอร์ตาแหน่งของจุดในระบบพิกดั ทีป่ ลายดอกกัด
คือ HTM 4x4 การเคลือ่ นทีใ่ นแนวเส้นตรงตามแกน X
คือ HTM 4x4 การเคลือ่ นทีใ่ นแนวเส้นตรงตามแกน Y

รูปที่ I. แผนผังการเคลือ่ นทีแ่ นวป้ อน (feed motion) และการเคลือ่ นทีห่ ลัก (main motion) ของเครือ่ งกัดซีเอ็นซี 5 แกน ขนาดเล็ก
A3(*) คือ HTM 4x4 การเคลือ่ นทีใ่ นแนวเส้นตรงตามแกน Z
A4(*) คือ HTM 4x4 การเคลือ่ นทีใ่ นแนวหมุนรอบแกน X
A6(*) คือ HTM 4x4 การเคลือ่ นทีใ่ นแนวหมุนรอบแกน Z
x, y, z คือ พารามิเตอร์การเคลือ่ นทีใ่ นแนวเส้นตรงตามแกน X, Y
และ Z ตามลาดับ
φ, θ คือ พารามิเตอร์การเคลือ่ นทีใ่ นแนวหมุนรอบแกน X และ Z
ตามลาดับ
di
คือ ระยะทางในแนวการเคลือ่ นทีแ่ บบเลือ่ นตาแหน่งระหว่างคู่ท่ี
i ของแท่นเคลือ่ นที่
ECA คือ ความผิดพลาดการเคลือ่ นทีข่ องตาแหน่งและทิศทาง
ระหว่างแกน C กับแกน A
EAY คือ ความผิดพลาดการเคลือ่ นทีข่ องตาแหน่งและทิศทาง
ระหว่างแกน A กับแกน Y
EYX คือ ความผิดพลาดการเคลือ่ นทีข่ องตาแหน่งและทิศทาง
ระหว่างแกน Y กับแกน X
EXZ คือ ความผิดพลาดการเคลือ่ นทีข่ องตาแหน่งและทิศทาง
ระหว่างแกน X กับแกน Z
EZS คือ ความผิดพลาดการเคลือ่ นทีข่ องตาแหน่งและทิศทาง
ระหว่างแกน Z กับเพลาหมุน (spindle)
EST คือ ความผิดพลาดการเคลือ่ นทีข่ องตาแหน่งและทิศทาง
ระหว่างเพลาหมุนกับดอกกัด
EDF คือ ความผิดพลาดจากการโก่งงอของดอกกัด

ระหว่างในแต่ละคู่ของการเคลื่อนที่จะนาไปใส่ ใน HTM 4x4 ของสมการ
ที่ (1)
ตารางที่ I. ความผิดพลาดของตาแหน่งและทิศทางจากมาตรฐาน
ISO 230-1:2012
Caxis
0

0
Ɛxc
Ɛyc
(0)

Aaxis
δya

Yaxis
-

Xaxis
(0)

0

(0)
-

-

(0)
Ɛya
Ɛza

0
Ɛzy

0
0

Zaxis
(0)
Ɛxz
Ɛyz
-

(C1) Spindle
δx(c1)
δy(c1)
Ɛx(c1)
Ɛy(c1)
-

โดยที่
δya คือ ตาแหน่ งความผิดพลาดในแนวเส้นตรง y ทิศทางเคลือ่ นทีไ่ ป
δx(c1)
δy (c1)
Ɛxc
Ɛyc

ส าหรับ ความผิด พลาดของเครื่อ งกัด ซีเ อ็น ซี 5 แกน ขนาดเล็ก ใน
งานวิจ ัย นี้ อ้ า งอิง ความผิด พลาด (geometric error) ของต าแหน่ ง และ
ทิศทางจากมาตรฐาน ISO 230-1:2012 [6] ประกอบด้วย 12 พารามิเตอร์
ดังตารางที่ I และจากตารางที่ I ความผิดพลาดของตาแหน่ งและทิศทาง

Ɛya
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ยังแกน A
คือ ตาแหน่งความผิดพลาดในแนวเส้นตรง x ทิศทางเคลือ่ นทีไ่ ป
ยังเพลาหมุน
คือ ตาแหน่งความผิดพลาดในแนวเส้นตรง y ทิศทางเคลือ่ นทีไ่ ป
ยังเพลาหมุน
คือ ความผิดพลาดเชิงมุมในแนวหมุนรอบแกน X ทิศทางเคลือ่ นที่
ไปยังแกน C
คือ ความผิดพลาดเชิงมุมในแนวหมุนรอบแกน Y ทิศทางเคลือ่ นที่
ไปยังแกน C
คือ ความผิดพลาดเชิงมุมในแนวหมุนรอบแกน Y ทิศทางเคลือ่ นที่
ไปยังแกน A

Ɛza
Ɛzy
Ɛxz
Ɛyz
Ɛx(c1)
Ɛy(c1)

hj

คือ ความผิดพลาดเชิงมุมในแนวหมุนรอบแกน Z ทิศทางเคลือ่ นที่
ไปยังแกน A
คือ ความผิดพลาดเชิงมุมในแนวหมุนรอบแกน Z ทิศทางเคลือ่ นที่
ไปยังแกน Y
คือ ความผิดพลาดเชิงมุมในแนวหมุนรอบแกน X ทิศทางเคลือ่ นที่
ตามแกน Z
คือ ความผิดพลาดเชิงมุมในแนวหมุนรอบแกน Y ทิศทางเคลือ่ นที่
ตามแกน Z
คือ ความผิดพลาดเชิงมุมในแนวหมุนรอบแกน X ทิศทางเคลือ่ น
ทีไ่ ปยังเพลาหมุน
คือ ความผิดพลาดเชิงมุมในแนวหมุนรอบแกน Y ทิศทางเคลือ่ น
ทีไ่ ปยังเพลาหมุน

คือ ความสูงของสันคมตัด

ซึง่ แรงทัง้ สามรูปแบบสามารถคานวณได้ดงั สมการที่ (2-4) ดังนี้ [8]
Ft(ɸ) = Ktcah(ɸ) + Ktea
Fr(ɸ) = Krcah(ɸ) + Krea
Fa(ɸ) = Kacah(ɸ) + Kaea
(2)
โดยที่
a คือ ความลึกของการตัด
h(ɸ) คือ ความหนาของเศษโลหะ (chip thickness) ซึง่ จะเปลีย่ นแปลงไป
ตามตาแหน่งการตัดและการหมุนของดอกกัด ทีค่ านวณได้ดงั นี้

II.II. โมเดลแรงการตัดเฉือนของดอกกัดบอลโนสเอ็นมิล
การตัดเฉือนในกระบวนการกัดขึน้ รูปบนเครือ่ งกัดซีเอ็นซี 5 แกน จะอาศัยการ
เคลื่อนที่ส ัมพัทธ์ระหว่ างเครื่องมือตัดกับชิ้นงาน ซึ่งในการตัดเฉือนนี้จะ
เกี่ยวข้องกับแรงของการตัดเฉือนและท าให้เกิดเศษตัดโลหะออกมาเมื่อ
พิจารณาแรงทีเ่ กิดขึน้ กับเศษตัดและดอกกัดบอลโนสเอ็นมิลของการกัดขึน้ รูป
ชิน้ งาน สามารถแยกองค์ประกอบของแรงได้สามรูปแบบคือ แรงในแนวสัมผัส
(tangential force: Ft) แรงในแนวรัศมี (radial force: Fr) และแรงในแนวแกน
(axial force: Fa) [7] ดังแสดงในรูปที่ II

h(ɸ) = c sin(ɸ)
(3)
โดยที่
c
Kte, Kre, Kae
Ktc, Krc, Kac

คือ ระยะป้ อนต่อฟั น (mm/tooth)
คือ สัมประสิทธ์แรงตัดทีส่ นั คมตัดของดอกกัด
คือ สัมประสิทธ์แรงเฉือน

ซึ่ง ค่ า สัม ประสิท ธ์ นั น้ หาได้จ ากการทดสอบการกัด ที่น าเสนอโดย
Budak และคณะ [9] สัญลักษณ์ (c) และ (e) คือ องค์ประกอบของแรงเฉือน
และแรงทีส่ นั คมตัดของดอกกัดบอลโนสเอ็นมิลตามลาดับ ซึ่งงานวิจยั นี้จะ
ใช้ค่าสัมประสิทธ์แรงตัดที่น าเสนอโดย Soori และคณะ [1] ที่ไ ด้ทาการ
ทดลองและยืนยันผลแล้วมาใช้ในการคานวณค่าองค์ประกอบของแรงทัง้
สามชนิด เพือ่ นามาหาแรงลัพธ์ของการตัดเฉือนได้ดงั นี้
Fx(ɸ) = - Ft cos ɸ – Fr sin ɸ
Fy(ɸ) = + Ft sin ɸ – Fr cos ɸ
Fz(ɸ) = + Fa
(4)
II.III. โมเดลการโก่งงอของดอกกัด
การโก่งงอของดอกกัดขณะดาเนินการตัดเฉือนมีอิทธิพลต่อคุณภาพของ
ชิน้ งานเป็ นอย่างมาก โดยการโก่งงอของดอกกัดเกิดจากการทีด่ อกกัดทาการตัด
เฉือนเนื้อวัสดุช้นิ งาน แรงในการตัดเฉือนส่งผลทาให้เกิดการเบีย่ งเบนตาแหน่ง
ดอกกัด โดยเคลื่อนทีเ่ บีย่ งเบนเป็ นระยะจากตาแหน่ งทางทฤษฎี เพื่อให้เส้นทาง
เดินการตัดเฉือนเสมือนจริงของดอกกัดมีค่าใกล้เคียงกับเส้นทางเดินการตัด
เฉือนจริงมากที่สุดจึงต้องพิจารณาการโก่งงอของดอกกัดซึ่งการคานวณระยะ
การโก่งงอของดอกกัดได้มนี กั วิจยั ได้ทาการนาเสนอไว้ดงั สมการที่ 5 [1]

รูปที่ II. รูปร่างเรขาคณิตของดอกกัดบอลโนสเอ็นมิล
จากรูปที่ II สัญลักษณ์พารามิเตอร์ทใ่ี ช้ในการคานวณแรงในการตัด
เฉือนมีดงั นี้
φ คือ มุมการหมุนของคมตัดที่
φpj คือ มุมระหว่างร่องฟั นคมตัดที่ j (Pitch angle of flute j)
φj(Z) คือ มุมการหมุนของเพลาหมุนของร่องฟั นคม
ตัดที่ j ทีร่ ะดับ z บนระนาบ XY
Ψ(z) คือ มุมรัศมีขา้ งหลังของคมตัด (radial lag angle)
K(z) คือ มุมแกนของจุดทีท่ าการตัดเฉือน (axial immersion angle)
dz คือ ความสูงเชิงอนุพนั ธ์ในหนึ่งส่วนของเศษโลหะ
db คือ ความยาวของสันคมตัด

δ=

F

(L - 0.5a)

3

3EI

(5)
โดยที่
F คือ แรงการตัดเฉือนเฉลีย่ ของแกน X, Y และ Z ทีไ่ ด้จากสมการที่ (4)
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E คือ ค่ายังมอดูลสั ของสภาพยืดหยุ่น
I คือ โมเมนต์ความเฉื่อย
L คือ ความยาวของดอกกัด

IV. การประมาณค่าทีด่ ที ส่ี ุดของเส้นแนวแกนทรงกระบอกด้วยวิธี MZC
การจาลองการสร้างพื้นผิวความเป็ นทรงกระบอกให้มคี วามใกล้เคียง
พื้ น ผิ ว งานจริ ง มากที่ สุ ด จะประมาณค่ า ความหยาบผิ ว แบบ 3 มิติ
โดยประมาณค่ าที่ดีท่สี ุดของเส้นแนวแกนทรงกระบอกด้วยวิธี MZC ซึ่ง
พิจารณาสมการจากงานวิจยั ทีน่ าเสนอโดย Thasana และคณะ [10]
การจ าลองการสร้า งพื้น ผิว ความเป็ น ทรงกระบอกแบบ 3 มิติ ของ
กระบวนการกัดขึ้นรูปใช้จุดพิกดั Pi(Xi, Yi, Zi) คือจุดใด ๆ ที่อยู่บนพื้นผิว
ทรงกระบอกจ าลองที่ห่ า งจากแนวแกนกลางเป็ นระยะทาง Ri โดย
กาหนดให้ t คือ ผลต่างของระยะทาง Ri ทีจ่ ุด Pi ทีม่ คี ่ามากสุดกับจุด Pi ที่
มีร ะยะน้ อ ยสุด คือ พื้น ที่ท่เี รีย กว่า MZC ที่เป็ น เทคนิค ในการประเมินค่า
ความผิดพลาดพืน้ ผิวของทรงกระบอก แสดงได้ดงั สมการที่ (6) [10]

III. การจาลองการตัดเฉือนเสมือนจริงของงานกัดรูปทรงกระบอก
การจ าลองการตั ด เฉื อ นเสมื อ นจริ ง ของกระบวนการกัด ขึ้น รู ป
ทรงกระบอกกระท าโดยการสร้า งผิว ตัว แทนการกัด ขึ้น รู ป จากจุ ด พิก ัด
ต าแหน่ ง X, Y และ Z ที่พ ิจารณาการเบี่ย งเบนการเคลื่อนที่ค ิเนเมติกส์
ระบบพิกดั ทางเรขาคณิตและการโก่งงอทีป่ ลายของดอกกัดบอลโนสเอ็นมิล
ของการตัดเฉือนสาหรับเครือ่ งกัดซีเอ็นซี 5 แกน ขนาดเล็ก ด้วยการใส่ขอ้ มูล
พืน้ ฐานการเบีย่ งเบนการเคลือ่ นทีค่ เิ นเมติกส์ใช้ตวั เลขแบบสุ่ม จากโปรแกรม
MATLAB และเรขาคณิตของแรงตัดเฉือนสาหรับดอกกัดบอลโนสเอ็นมิลเพือ่
หาการโก่งงอของดอกกัดเป็ นปั จจัยป้ อนเข้า ซึ่งขัน้ ตอนการจาลองการตัด
เฉือนเสมือนจริงในงานวิจยั นี้ จะอ้างอิงและประยุกต์จากการนาเสนอของ
Thasana และคณะ [2]
จากรูปที่ III ตัวอย่างการจาลองการตัดเฉือนเสมือนจริงของกระบวนการ
กัดขึน้ รูปทรงกระบอกวัสดุ AL7075T651 ด้วยโปรแกรม MATLAB โดยตลอด
การจาลองมีจุดพิกดั บนพืน้ ผิวทีไ่ ด้รบั 10,000 จุด

t = ƒ(a0, b0, l0, m0,)
= min(max(Ri) - min(Ri))
= min(Rmax- Rmin)
(6)
โดยที่
l0 และ m0 คือ เวกเตอร์บอกทิศทางของแกนทรงกระบอกทีไ่ ด้จากการ
จาลอง
a0, b0 คือ ตาแหน่งของแกน X และแกน Y ของทรงกระบอก
จาลองทีส่ ร้างขึน้
Rmax
คือ ระยะทางห่างจากแกนกลางทีม่ ากทีส่ ุด
Rmin
คือ ระยะทางห่างจากแกนกลางทีน่ ้อยทีส่ ุด
ความผิดพลาด MZC คานวณจากสมการ (6) บนพื้นฐานค่าพารามิเตอร์
l0, m0, a0, b0 และพิกดั จุด Pi(Xi, Yi, Zi) ที่สร้างขึ้น โดยค่ า t ที่คานวณได้ค่ า
ที่น้อยที่สุดจะนามาใช้ในการประมาณค่าความหยาบผิวแบบ 2 มิติ คือ Rz,
Ra, และ Rq ตามมาตรฐาน JIS B 0601:2001 ส่วนความหยาบผิวแบบ 3 มิติ
คือ Sz, Sa และ Sq จะประมาณค่าความหยาบผิวตามมาตรฐาน ISO 25178
part 2 และ JIS B 0633:2001

รูปที่ III. ตัวอย่างการจาลองการตัดเฉือนเสมือนจริงทีพ่ จิ ารณาการ
เบีย่ งเบนการเคลือ่ นทีค่ เิ นเมติกส์และการโก่งงอ

V. ผลการจาลองการประมาณค่าความหยาบผิว 3 มิติ
V.I. การกาหนดกาหนดพารามิเตอร์การตัดเฉือนและระดับการทดลอง
ทุ กๆ จุ ด ที่อ ยู่บนพื้น ผิว ทรงกระบอกจ าลองที่ส ร้างขึ้น ได้จากการ
ออกแบบการทดลองด้ ว ยวิธี Taguchi Orthogonal Array, L9 (3 3) โดย
งานวิจยั นี้เลือกใช้ปัจจัยควบคุมทีเ่ ป็ นตัวแปรต้นคือ ความลึกของการตัด (a)
ระยะป้ อนกัดต่อฟั น (c) และความเร็วตัด (Vc) รวม 3 ตัวแปร โดยมีระดับการ
ทดลอง 3 ระดับดังแสดงในตารางที่ II ซึ่งในแต่ละระดับของปั จจัยควบคุม
อ้างอิงค่าจากแค็ตตาล็อกดอกกัดบอลโนสเอ็นมิลยีห่ อ้ sumitomo รุ่น GSX
mill ballnose และพารามิเตอร์อ่นื ๆ ตามหัวข้อที่ III

สาหรับค่าพารามิเตอร์การเบีย่ งเบนการเคลื่อนทีค่ เิ นเมติกส์ของรูปที่ III
ตามสมการที่ (1) จะใช้ต ัว เลขแบบสุ่ มที่ม ีการแจกแจงแบบปกติโ ดยค่ า
ตาแหน่ งความผิดพลาด (δ) ใช้ค่าระหว่าง 0 – 1 µm และค่าความผิดพลาด
เชิงมุม (Ɛ) ใช้ค่าระหว่าง 0 – 1 µrad การตัดเฉือนใช้ดอกกัดบอลโนสเอ็นมิล
ทาจากวัสดุเหล็กกล้ารอบสูง (HSS) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. มุมเอียง
คมตัด 30 องศา แบบ 2 ร่องคมตัด สัมประสิทธ์แรงตัด 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
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VI. การออกแบบการทดลอง Orthogonal Array, L9 (33)
ตารางที่ IV แสดงจานวนรูปแบบการทดลองทัง้ หมด 9 การทดลองของ
พารามิเตอร์การตัดเฉือน 3 ปั จจัยควบคุมที่ 3 ระดับการทดลอง ซึ่งในการ
ออกแบบการทดลอง Orthogonal Array, L9 (33) ใช้โปรแกรม MINITAB
ในการออกแบบการทดลองเพื่อ หาค่ า พารามิเ ตอร์ท่เี หมาะสมของการ
จาลองการตัดเฉือนเสมือนจริงทีพ่ จิ ารณาการเคลื่อนทีค่ เิ นเมติกส์ และการ
โก่งงอของดอกกัด ดังแสดงในตารางที่ IV

ตารางที่ II. การออกแบบปั จจัยควบคุมและระดับการทดลอง
ลาดับ
ปั จจัยควบคุม
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
0.12
1 ความลึกของการตัด (a) 0.06
0.18
2 ระยะป้ อนกัดต่อฟั น (c)
0.08
0.17
0.25
3 ความเร็วตัด (Vc)
132
264
396

V.II. การเปรียบเทียบผลการจาลองความหยาบผิว
การเปรียบเทียบค่าความหยาบผิวระหว่างค่าความหยาบผิวทางทฤษฎี
กับค่าความหยาบผิวแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ทีไ่ ด้จากการจาลองโดยยังไม่ได้
พิจารณาค่าการเบีย่ งเบนการเคลือ่ นทีค่ เิ นเมติกส์ และการโก่งงอของดอกกัด
โดยค่าความหยาบผิวทางทฤษฎีคานวณจากพารามิเตอร์ของระยะป้ อนกัด
ต่อฟั น และรัศมีดอกกัด (ball nose radius: re) [2] ซึ่งสามารถใช้เป็ นค่าการ
ยืนยันโมเดลการเปรียบเทียบผลการจาลองค่าความหยาบผิวแบบเฉลีย่ (Ra)
และค่าความหยาบผิวสูงสุ ด (Rz) และค่ าความหยาบผิวเฉลี่ยแบบ 3 มิติ
(Sa) ได้
จากตารางที่ III สาหรับผลลัพท์ค่า Ra, Rz และ Sa มีค่าเท่ากันเนื่องจาก
จุ ด พิก ัด บนพื้น ผิว ทรงกระบอกจ าลองที่ส ร้า งขึ้น ดัง กล่ า วปราศจากค่ า
เบีย่ งเบนการเคลื่อนทีค่ เิ นเมติกส์ และการโก่งงอของดอกกัด เมือ่ พิจารณา
พื้นทีห่ น้าตัดของระนาบ 2 มิติ จึงทาให้ค่าความหยาบผิวทุกหน้าตัดเท่ากัน
ทุกระนาบ และหากพิจารณาบนระนาบ 3 มิติ ที่ประกอบไปด้วยหน้ าตัด
ระนาบ 2 มิติ หลาย ๆ ระนาบรวมกันแล้วจะส่งผลให้ค่าความหยาบผิวแบบ
3 มิตมิ คี ่าเท่ากันกับค่าความหยาบผิว 2 มิติ ซึ่งทัง้ สามค่ามีความใกล้เคียง
กับค่ าทางทฤษฎี (Rz_th) ที่การประมาณค่ า 10,000 จุ ดพิก ัดบนพื้น ผิว
ทรงกระบอกจาลองทีส่ ร้างขึ้นโดยแตกต่างกันที่ 1.43 % และค่าเฉลีย่ ความ
แตกต่างอยู่ท่ี 0.0298 µm

ตารางที่ IV. รูปแบบการทดลองแบบ Orthogonal Array, L9 (33)
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

a
(mm)
0.06
0.06
0.06
0.12
0.12
0.12
0.18
0.18
0.18

Control factors
c
(mm/tooth)
0.08
0.17
0.25
0.08
0.17
0.25
0.08
0.17
0.25

vc
(m/min)
132
264
396
264
396
132
396
132
264

ตารางที่ V แสดงผลของความหยาบผิวแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ทีไ่ ด้จากการ
จาลองกระบวนการกัดขึน้ รูปทีพ่ จิ ารณาการเบีย่ งเบนการเคลื่อนที่คเิ นเมติกส์
และการโก่งงอของดอกกัด โดยค่าความหยาบผิวแบบ 3 มิติ มีค่าน้อยกว่าความ
หยาบผิวแบบ 2 มิติ ทุกลาดับการทดลอง

ตารางที่ III. การเปรียบเทียบค่าความหยาบผิวทางทฤษฎีและค่าจากการจาลองทีไ่ ม่ได้พจิ ารณาการเบีย่ งเบนการเคลือ่ นทีค่ เิ นเมติกส์
และการโก่งงอของดอกกัด
Surface roughness (µm)
Machining parameters

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

re
(mm)
1
1
1
3
3
3
5
5
5

a
(mm)
0.06
0.06
0.06
0.12
0.12
0.12
0.18
0.18
0.18

c
(mm/tooth)
0.08
0.17
0.25
0.08
0.17
0.25
0.08
0.17
0.25

vc
(m/min)
132
264
396
264
396
132
396
132
264
Total

Theory
Rz_th
(a)
0.8
3.6125
7.8125
0.2667
1.2042
2.6042
0.1600
0.7225
1.5625
18.7451
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Rz
(b)
0.7977
3.567
7.6045
0.2666
1.2024
2.5962
0.1599
0.7218
1.5606
18.4767

Simulation
Ra
Sa
(c)
(d)
0.7977
0.7977
3.567
3.567
7.6045
7.6045
0.2666
0.2666
1.2024
1.2024
2.5962
2.5962
0.1599
0.1599
0.7218
0.7218
1.5606
1.5606
18.4767 18.4767
AVG.
%Diff

Diff
( a-b )
0.0023
0.0455
0.2080
0.0001
0.0018
0.0080
0.0001
0.0007
0.0019
0.2684
0.0298
1.43

ตารางที่ V. ค่าความหยาบผิวของการจาลองพืน้ ผิวทรงกระบอกทีพ่ จิ ารณา
ค่าการเบีย่ งเบนการเคลือ่ นทีค่ เิ นเมติกส์และการโก่งงอของดอกกัด

No.
re
(mm)
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ตารางที่ VII ปั จจัยพารามิเตอร์ทม่ี ผี ลต่อค่าผลตอบสนอง S/N ratio
Control factor
S/N ratios
Level
Control factors
a
c
vc
1 -7.196 -7.722 -7.286
2 -7.914 -7.963 -8.250
3 -7.855 -7.280 -7.430
Delta 0.718 0.683 0.964
Rank
2
3
1

Surface
Machining parameters
roughness
Simulation
Ra
Sa
a
c
vc
(mm) (mm/tooth) (m/min) (µm)
(µm)
0.06
0.08
132
3.4133 2.3497
0.06
0.17
264
2.8954 2.4607
0.06
0.25
396
2.6059 2.0763
0.12
0.08
264
3.4171 2.608
0.12
0.17
396
3.2419 2.6679
0.12
0.25
132
2.7443 2.2113
0.18
0.08
396
3.4133 2.3497
0.18
0.17
132
2.9263 2.3835
0.18
0.25
264
2.7148 2.6921

Control factor
Means
Control factors
a
c
vc
2.296 2.436 2.315
2.496 2.504 2.587
2.475 2.327 2.365
0.200 0.177 0.272
2
3
1

จากการวิเคราะห์การออกแบบการทดลองด้วยวิธี Taguchi orthogonal
array L9 (3 3), ที่พ ิจารณาค่ า S/N ratio ที่สู งที่สุ ด จากรู ปที่ IV ค่ าปั จจัย ที่
ส่งผลต่อคุณภาพความหยาบผิวแบบ 3 มิติ คือ ความลึกของการตัด (a) =
0.06 mm ที่ระดับ 1 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความหยาบผิวที่ 2.296 µm และอัตราการ
ป้ อนกัด (c) = 0.25 mm/tooth ที่ระดับ 3 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความหยาบผิวที่ 2.327
µm และความเร็วตัด (Vc) = 132 m/min ที่ระดับ 1 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความหยาบ
ผิวที่ 2.315 µm

VII. การวิเคราะห์ผลการจาลองค่าความหยาบผิวแบบ 3 มิติ
หลังจากได้ออกแบบการทดลองของการจาลองการกัดขึน้ รูปตามตารางที่
IV แล้ว แต่ละพารามิเตอร์การตัดเฉือนทีร่ ะดับต่างกันส่งผลให้ค่าความหยาบ
ผิวแตกต่ างกันไปตามจ านวนการทดลองที่ได้ออกแบบ ในงานวิจยั นี้ การ
ยืนยันผลปั จจัยควบคุมทีเ่ ป็ นค่าดีทส่ี ุดจะพิจารณาค่าอัตราส่วนสัญญาณต่อ
สิ่งรบกวน (signal to noise ratio: S/N) โดยผลตอบสนองค่ า S/N ratio ของ
พารามิเตอร์การตัดเฉือนจากการจาลองส าหรับความหยาบผิวแบบ 3 มิติ
แสดงในตารางที่ VI ซึง่ ลักษณะพารามิเตอร์ทส่ี ่งผลต่อคุณภาพความหยาบผิว
คือลักษณะ S/N ratio ทีค่ ่ายิง่ น้อยยิง่ ดี (smaller-the-better)

สาหรับค่าของปั จจัยควบคุมหลักแต่ละปั จจัยและปั จจัยร่วม (interaction
factor) ทีส่ ่งผลต่อความหยาบผิวแบบ 3 มิตนิ นั ้ สามารถทาการวิเคราะห์ดว้ ย
วิธกี ารวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และวิธกี ารวิเคราะห์สมั ประสิทธิ ์
ความถดถอย เพือ่ กาหนดเงือ่ นไขค่าพารามิเตอร์ทด่ี ที ส่ี ุด ซึง่ วิธกี ารดังกล่าว
ผูว้ จิ ยั จะดาเนินการในงานวิจยั ในอนาคตต่อไป

ตารางที่ VI ผลลัพธ์ของการจาลองค่าความหยาบผิวแบบ 3 มิติ
และค่า S/N ratio
Level of factor
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

a

c

vc

0.06
0.06
0.06
0.12
0.12
0.12
0.18
0.18
0.18

0.08
0.17
0.25
0.08
0.17
0.25
0.08
0.17
0.25

132
264
396
264
396
132
396
132
264

Simulation
Sa
S/N ratio
(µm)
(dB)
2.3497
-7.42025
2.4607
-7.82117
2.0763
-6.34580
2.608
-8.32615
2.6679
-8.52339
2.2113
-6.89295
2.3497
-7.42025
2.3835
-7.54430
2.6921
-8.60182

(a)

ตารางที่ VII แสดงปั จจัยพารามิเตอร์ท่มี ีผ ลต่ อค่าผลตอบสนอง S/N
ratio และค่ าผลตอบสนองเฉลี่ย ของความหยาบผิว ส าหรับ กระบวนการ
จาลองการกัดขึน้ รูปบนพืน้ ฐานค่าพารามิเตอร์การตัดเฉือนของความลึกของ
การตัด (a) ระยะป้ อนต่อฟั น (c) และความเร็วตัด (Vc) ทีเ่ ป็ นปั จจัยควบคุม

(b)
รูปที่ IV. ผลกระทบหลักของปั จจัยควบคุมทีส่ ่งผลต่อ a) ค่าเฉลีย่ ของความ
หยาบผิว b) ค่าเฉลีย่ ของ S/N ratio
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VIII. สรุปผล
การประมาณค่ าความหยาบผิว แบบ 3 มิติ ด้ว ยวิธีพ ิจารณาการตัด
เฉือ นเสมือ นจริงบนเครื่อ งกัดซีเอ็น ซี 5 แกนขนาดเล็ก โดยการจาลอง
พืน้ ผิวทรงกระบอกจากกระบวนการกัดขึน้ รูป สามารถสรุปได้ดงั นี้
1) การจาลองการตัดเฉือนเสมือนจริงที่พ ิจารณาบนพื้นฐานของการ
สร้างรูปร่างการเคลื่อนทีด่ ว้ ยวิธกี ารทางคณิตศาสตร์ HTM โดยพิจารณาค่า
ความผิดพลาดการเคลื่อนทีข่ องเครื่องกัดซีเอ็นซี 5 แกนขนาดเล็กและการ
โก่งงอของดอกกัดทีเ่ ป็ นผลมาจากแรงตัดเฉือน ซึง่ จาลองพืน้ ผิวทรงกระบอก
จากกระบวนการกัด ขึ้น รู ป ที่ ด าเนิ น การโดยวิธี MZC ด้ ว ยโปรแกรม
MATLAB บนจุดพิกดั พืน้ ผิวทีไ่ ด้รบั 10,000 จุด
2) ผลความหยาบผิวที่ได้จากการจ าลองพื้นผิวทรงกระบอกจะน ามา
เปรียบเทียบกับผลการคานวณค่าทางทฤษฎี โดยค่าความหยาบผิวแบบ 3 มิติ
มีความแตกต่ างกับค่ าความหยาบผิวที่ได้จากค่ าทฤษฎีท่ี 1.43 % และมี
ค่าเฉลีย่ ความแตกต่างของความหยาบผิวอยู่ท่ี 0.0298 µm
3) การวิเคราะห์ผลการจาลองค่าความหยาบผิวแบบ 3 มิติ พิจารณาจาก
ค่ า S/N ratio ที่ได้จากการออกแบบการทดลองด้วยวิธี Taguchi orthogonal
array L9 (33), ซึ่งค่าปั จจัยที่ส่งผลต่ อคุณภาพความหยาบผิวแบบ 3 มิติ ที่ด ี
ทีส่ ุดคือ ความลึกของการตัดที่ 0.06 mm อัตราการป้ อนกัดที่ 0.25 mm/tooth
และความเร็วตัดที่ 132 m/min

[1]

[2]

[3]

[4]
[5]

[6]

[7]

[8]
[9]

[10] W. Thasana, and S. Chianrabutra, “A comparison between simulation and
experiment of virtual machining in CNC turning machine motion deviations,
tool wear and workpiece deflection errors considering kinematic,” JSME,
vol.13, January 2019.
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ั นาอย่าง
ต่อเนื่ องโดยการนาแนวคิ ดการผลิ ตแบบโมโนซุครุ ิ มาใช้ ในการพัฒนาคน
และการผลิ ต เพื่อสร้างผลิ ตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพและตอบสนองความพึงพอใจ
ของลูกค้า ซึ่ งเป็ นความก้ าวหน้ าเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผู้วิจยั จึงสนใจ
ศึ ก ษาปั จจัย แห่ งความส าเร็จ ของโมโนซุ คุริ ในอุตสาหกรรม โดยค้ น หา
งานวิ จยั ด้ วยคาว่ าโมโนซุคุริ (Monozukuri) ซึ่ งรวบรวมผลงานวิ จ ยั และ
วิ ช าการต่ า งประเทศในช่ ว งพ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2560 จ านวน 50 ฉบับ
งานวิ จยั นี้ ใช้ ระเบียบวิ จยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) โดยสารวจ
ปั จ จัย ด้ ว ยการวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ งส ารวจ (Exploratory Factor
Analysis: EFA) และยืนยันปั จจัยด้วยการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพื่ อทาความเข้ าใจความสัมพัน ธ์
ระหว่ า งปั จ จัย กับความส าเร็จ ของโมโนซุ คุริ ได้ แ ก่ ก ารศึ ก ษา ความคิ ด
สร้างสรรค์ ทักษะ และการผลิ ต
คำสำคัญ—โมโนซุครุ ิ , การศึกษา, ความคิ ดสร้างสรรค์, ทักษะ

1. บทนา
ประเทศญี่ ป่ ุ น ประสบภั ย พิ บ ั ติ ท างธรรมชาติ บ่ อย เช่ น
แผ่ นดิน ไหวครัง้ ใหญ่ เมื่อปี 2011 (The Great East Japan Earthquake
(GEJE) Takahiro Fujimoto และ Young Won Park [1] ได้ ส ารวจการ
ตอบสนองของผู้ผลิตหลังเกิดแผ่นดิน ไหว พบว่าเกิดการหยุดชะงักของ
ห่วงโซ่อุปทาน และการปรับสมดุลความแข็งแกร่งเพื่อต่ อสู้กบั ภัยพิบตั ิ
กับความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่ง บริษทั จึงต้องปรับ ตัวเพื่อฟื้ นฟู
การผลิต โดยเฉพาะสายการผลิต ที่เสีย หายจากภัย พิบตั ิ การฟื้ นฟู ใช้
แนวคิ ด การผลิต แบบ Monozukuri ในการสร้ า งและส่ ง ผ่ า น valuecarrying design information กับลูกค้าการพัฒนาการสังซื
่ ้อ และการขาย
ทัง้ สินค้าและบริการ ในมุมมองของห่วงโซ่อุปทาน ให้ความสาคัญกับการ
รัก ษ า technical cores หลั ง เกิ ด แผ่ น ดิ น ไหวปี 2011 บริษั ท MCU
Supplier สามารถฟื้ นฟู การผลิตได้ภายในเวลา 2 – 3 สัปดาห์ จากการ
กาหนดเป้ าหมายทีน่ ่ าเชื่อถือ การทางานล่วงเวลา การทางานในวันหยุด
การท างานร่ว มกัน (Working together) และการหา weak links โดยหา
จาก taking time แล้ว มุ่งเสริม ความแข็งแกร่ง ของห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน โดย
ประหยัดและไม่ ผลิต ของเสีย เช่น เดียวกับ Toyota ที่รบั รู้รายละเอีย ด
ของอุ ป กรณ์ และสถานการณ์ ก ารผลิต ผ่ า นทาง The Entire Supply
Network แบบวันต่อวัน จึงกระจายการปฏิบตั งิ านและควบคุมข้อมูลการ
ผลิต อย่างไรก็ตาม ภัยพิบตั มิ โี อกาสเกิดขึน้ บางวัน แต่การแข่งขันเกิดขึน้
ทุกวัน บริษัทญี่ปนุ่ จึงต้องเตรียมตัวรับมือกับภัยพิบตั แิ ละการแข่งขันใน
เวลาเดียวกัน

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

2. นิ ยามของโมโนซุครุ ิ
โ ม โ น ซุ คุ ริ (Monozukuri) [2, 3] เป็ น ค า ภ า ษ า ญี่ ปุ่ น
ประกอบด้วย mono หมายถึง สิง่ ของหรือผลิตภัณฑ์ และ zukuri หมายถึง
ขัน้ ตอนการทาหรือการสร้างด้วยความเป็ นเลิศ (excellence) ทักษะ (skill)
จิต วิญ ญาณ (spirit) ความมีช ีว ิต ชีว า (zest) และ ความภู ม ิใจ (pride)
ในการสร้างสิง่ ของทีด่ ตี อ้ งใช้ความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์ผ่านการ
ฝึ กฝนที่ย าวนาน กล่ าวคือ โมโนซุ คุ ร ิเป็ น ปรัชญาในการแสวงหาความ
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ฟั งผู้อ่ืน โดยไม่มอี คติได้ กล่ าวคือ Hitozukuri เป็ น กระบวนการพัฒ นา
มนุษย์อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ
การพัฒ นามนุ ษ ย์มุ่งเน้ น ด้านการศึกษาและการวิจยั การตัง้
ส ถ า บั น วิ จ ั ย แ ล ะ พั ฒ น า เท ค โ น โ ล ยี (Institute of Research for
Technology Development: IR4D) ขึ้น เพื่อ สร้า งสิ่งแวดล้อ มที่ดีส าหรับ
นักวิจยั สร้างความกระตือรือร้น ในการศึกษา การฝึ กฝนและพัฒนาความ
ถนัดของแต่ ละบุค คล ส่งเสริมการทางานเป็ น ทีม การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ซึ่งช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
(Kaizen) น าไปสู่ ค วามก้า วหน้ า แบบ Breakthrough จากการปรับ ปรุ ง
เล็กๆ จนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่

สมดุลและความกลมกลืนกับธรรมชาติ เป็ นศิลปะมากกว่าวิทยาศาสตร์
นอกจากนี้ยงั มีการนาโมโนซุคุรมิ าประยุกต์ใช้ในหลายด้าน ดังต่อไปนี้
2.1 การเรียนรู้และการส่งผ่านความรู้
Toshiko Asai [4] เมือ่ 1,000 ปี ก่อน ในการย้ายเมืองหลวงจาก
เกีย วโตไปโตเกีย ว ท าให้เกีย วโตกลายเป็ น แหล่ งก าเนิ ด อุ ต สาหกรรม
มากมาย การผลิต นัน้ ตระหนัก ถึงความสวยงามที่ผ สมผสานระหว่ าง
วัฒ นธรรมที่แ ตกต่ างกับ ธรรมชาติ เช่ น การน าสีชุ ด kimono ในแต่ ล ะ
ฤดูกาล งานฝี มอื อาหารพื้นเมือง การพัฒนาประเพณีและวัฒนธรรมใน
ชุมชน ทาให้เกิดโครงสร้างการแบ่งงาน การทางานทีม่ แี บบแผน ส่งผ่าน
คนรุ่นไปอย่างต่อเนื่อง
มาถึ ง ศตวรรษที่ 21 ที่ม นุ ษ ย์ แ สวงหาความร่ า รวยทางจิต
วิญญาณในสังคมแบบ digital social platform จากศูนย์กลางการเกิดโม
โนซุ คุ ร ิใ นเกี ย วโต ระบบสัง คมและรากฐานของโมโนซุ คุ ร ิน าไปสู่
ความส าเร็จในการใช้พ้นื ฐานของเทคโนโลยีทนั สมัย ที่แตกต่ างกัน และ
ส่ งเสริมความเข้าใจและยอมรับเทคโนโลยีเหล่ านี้ ในสังคม ในมุม มอง
ความคิดสร้างสรรค์ รากฐานเหล่านี้ค่อยๆ ปลูกฝั งจนรูปแบบเปลี่ยนไป
จนถึงยุคทีโ่ มโนซุคุรสิ ามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ เป็ น
พืน้ ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศญีป่ ่ นุ ทีส่ าคัญ
ญี่ ปุ่ นได้ เรีย นรู้จ ากประเทศตะวัน ตกในสมัย เมจิ โดยการ
เลียนแบบและการยืมจากตะวันตก รูปแบบการเรียนรู้ของญี่ป่ ุน ในการ
ฝึกฝนต้องการสถานการณ์และโครงสร้าง เกีย่ วกับความรูส้ ะสมของมนุษย์
จากประสบการณ์และการเรียนรู้ ความรูท้ ส่ี าคัญได้รบั จากการลองผิดลอง
ถู ก (trial and error) ที่ส่ือ สารผ่ า นสื่อ ที่ม ีรูป แบบเฉพาะ รูป แบบการ
เรียนรู้ท่ชี าวญี่ป่ ุนฝึ กฝนมา 1,000 ปี คือ การเรียนรู้+เชื่อฟั ง-แตกสลายแยกตัว (learning + obedience - breakdown – breakaway) แนวคิด
การเรีย นรู้ เชื่อฟั ง แตกสลาย แยกตัว “Form,” learning + obedience breakdown – breakaway มาจาก Higashiyama Culture จากการแสดง
ละคร Noh จนถึงศิลปะการชงชา และประยุกต์ใช้ในศิลปะการต่อสู้
จิตวิญญาณเหล่านี้ส่งผ่านจากยุค Edo สู่ยุคทันสมัยโดยระบบ
ฝึกงานแบบโมโนซุคุร ิ ความสามารถและความรู้ของมนุ ษย์อยู่บนพื้นฐาน
ของความมีประสิทธิผลการใช้ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) และการ
จัดการความรู้ ความรู้ค ือ การแสดงและการใช้ร่ว มกัน จนเป็ น ระเบีย บ
กลายเป็ นความรู้ในทางปฏิบ ัติข องบริษั ท แต่ Tacit Knowledge เป็ น
ความรูเ้ ฉพาะบุคคลไม่ใช่ทรัพย์สนิ ของบริษทั จึงจาเป็ นต้องจัดการความรู้
นัน้ ให้ส ามารถแบ่งปั น แลกเปลี่ย นซึ่งกัน และกัน และเป็ น ความรู้ข อง
องค์กรได้

2.3 การผลิ ต
Mr. Hiroshi Ito [5] กล่ าวถึงความแข็งแกร่งของ Monozukuri
ว่า Monozukuri คือการนาการออกแบบข้อมูลตามความต้องของลูกค้ามา
สร้างผลิตภัณฑ์ท่มี มี ลู ค่าการออกแบบเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์จะต้องมีความ
เข้า ใจเกี่ย วกับ ผลิต ภัณ ฑ์ ท่ีผู้ใช้ต้อ งการจริงๆ สายการผลิต ที่ม ีค วาม
ยืดหยุ่นสามารถเปลี่ยน Model ได้ง่ายต้องทาให้สามารถผลิตชิ้นงานได้
หลากหลายและผลิต ชิ้น งานจานวนน้ อยได้ทาให้ผ ลิต ชิ้น งานได้อ ย่างที่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว เช่ นระบบการผลิตแบบ
Just in time (JIT), Toyota production system (TPS), Kanban, Total
Productive Maintenance (TPM), 5S อย่างไรก็ต าม ความสามารถใน
การแข่งขัน ของ Monozukuri ขึ้น อยู่ก ับ ความสามารถในการผลิต ของ
องค์ก รซึ่ง ความสามารถในการผลิต ขององค์ก ารขึ้น อยู่ก ับ ทัก ษะและ
ความสามารถของแต่ละบุคคลความรู้และเอกสารในการฝึ กอบรมนัน้ ไม่
ควรเก็บไว้เพียงลาพังควรแบ่งปั นใช้ร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายได้อย่าง
รวดเร็ว
2.4 ทักษะและประสบการณ์
Hisashi Togawa [6] ศู น ย์ ฝึ ก อบรมทางเทคนิ ค (Technical
Training Center: TTC) มีโปรแกรมการฝึ กอบรมทีห่ ลากหลาย ได้พฒ
ั นา
หลักสูตรสาหรับนักเรียนมัธยมต้นให้นกั เรียนได้ประสบการณ์ความสุขของ
Monozukuri ผ่านการประดิษฐ์ส่งเสริมการทางานเป็ นทีม การแสดงความ
คิดเห็น เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายของการพัฒนา เห็นความสาคัญ
ของการแสดงความสามารถเฉพาะตัว ความส าคัญ ของการมีส่ ว นร่ว ม
ความส าคัญ ของข้อ มู ล การทดลองการตรวจสอบ การป้ องกัน และ
แก้ปั ญ หาจากประสบการณ์ เชื่อ ว่ าประสบการณ์ ด ัง กล่ า วจะช่ ว ยให้
นักเรียนมีความสนใจในวิทยาศาสตร์และการผลิต ซึ่งความร่วมมือระหว่าง
ภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรภาคปฏิบตั ิ
จะเป็ นพื้นฐานของความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมการผลิต
ของญีป่ นุ่
Kosaku Doi [7] กล่ า วถึ ง ประสบการณ์ การสร้ า งสิ่ ง ของ
(Monozukuri) ในวัยเด็ก ทาให้เด็กมีทกั ษะในการใช้เครือ่ งมือต่างๆ เด็กที่
มีประสบการณ์สงู จะมีความมันใจสู
่ ง มีแนวโน้มมีความภูมใิ จและแรงจูงใจ
ในการทางาน

2.2 การพัฒนาคน
K. Saito [2, 3] ก ล่ าว ถึ ง Monozukuri แ ล ะ Hitozukuri ว่ า
Monozukuri ประกอบด้ว ย “Mono” หมายถึง ผลิต ภัณ ฑ์ และ “Zukuri”
หมายถึงกระบวนการผลิตทีส่ ร้างสรรค์ ดังได้กล่าวแล้วข้างต้น ส่วน “Hito”
หมายถึง คน ดังนัน้ Hitozukuri หมายถึงการสร้างคน การพัฒนามนุ ษย์ท่ี
แตกต่ างกัน 5 ขัน้ ตอนแบบ Confucius เมื่อ อายุ 15 ตัดสินใจเรียน อายุ
30 เป็ นอิสระ อายุ 40 มุ่งเน้น อายุ 50 รูภ้ ารกิจในชีวติ อายุ 60 สามารถ
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2.5 ความคิ ดสร้างสรรค์
Masayuki Sasaki [8] กล่าวถึงเมือง Kanazawa ในฐานะเมือง
แห่ ง การสร้า งสรรค์ ข อง UNESCO ในปี 2009 จากความร่ ว มมือ ของ
ประชาชนและรัฐบาลท้องถิน่ ในการฟื้ นฟูและพัฒนาเมือง ด้วยระบบการ
ผลิต ทางวัฒ นธรรมและการบริโ ภคทางวัฒ นธรรมที่ใช้ป ระโยชน์ จ าก
วัฒนธรรมทีส่ ะสมมานานดาเนินงานแบบโมโนซุคุร (ิ Monozukuri) คืองาน
ฝี มอื หรือศิลปะการผลิต (craftsmanship, art of manufacturing) ส่งเสริม
งานฝี มอื และงานศิลปะแบบดัง้ เดิมทีส่ อ่ื ถึงวิถชี วี ติ และจิตวิญญาณ นาไปสู่
การสรรสร้างคุณค่า (creation of values)
งานฝี มอื และศิลปะของเมือง Kanazawa มีช่างฝี มอื ที่สบื ทอด
มาจากยุ ค สมัย Edo ทัง้ ในด้านเซรามิค การย้อ มผ้าด้วยเทคนิค Yuzen
การแกะสลัก การปิ ด ทองและหัต ถกรรมพื้น บ้าน ที่ช าวเมือ งพยายาม
ปกป้ อ งและรัก ษาอุ ต สาหกรรมท้อ งถิ่น ไว้ ท าให้เมือ ง Kanazawa เป็ น
เมืองทีม่ ชี วี ติ ชีวาและชาวเมืองให้ความสาคัญและภูมใิ จใน Monozukuri

แปรปรวนในตัวแปรเดิมโดยใช้เกณฑ์ค่าไอเกน (Eigen values) มากกว่า
1 และความแปรปรวนสะสม 0.6 ขึ้น ไปเลือ กปั จ จัย โดยพิจ ารณา ค่ า
Factor Loading มากกว่า 0.6 กาหนดชื่อ กลุ่ ม ปั จจัย และทดสอบความ
เชื่อมัน(Reliability)
่
ของแต่ ละกลุ่ มปั จจัยโดยการทดสอบค่ าสัมประสิท ธิ ์
แอลฟา (Cronbach's Alpha) ซึง่ ควรมีค่ามากกว่า0.7 แสดงว่าตัวแปรของ
ปั จจั ย นั ้ น มี ค ว าม เชื่ อ มั น่ เชิ งค ว าม ส อ ด ค ล้ อ งภ าย ใน (Internal
Consistency) กลุ่มเดียวกันสูง
4. ผลการศึกษา
การสารวจและรวมปั จจัยจากเอกสารวิชาการ 50 ฉบับดังกล่าว
ข้ า งต้ น โดยการวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา (Content Analysis) ใช้ โ ปรแกรม
วิเคราะห์ ท างสถิ ติ ใ นการนั บ ความถี่ แล้ ว พิ จ ารณาเลือ กปั จจัย จาก
ความหมายและความสอดคล้องของเนื้อหา พบปั จจัยแห่งความสาเร็จของ
โมโนซุคุรจิ านวน 30 ปั จจัย ความถีข่ องปั จจัยแสดงรูปที่ 1 พบว่าปั จจัยที่
มี ค ว า ม ส า คั ญ 1 0 อั น ดั บ แ ร ก ไ ด้ 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%) ตามลาดับ เบื้องต้น เพื่อดาเนินการตามหลักการ Monozukuri
นั น้ ปั จ จัย ทัง้ 10 ปั จ จัย ต้ อ งยึด ถือ เป็ นปั จ จัย หลัก ในการด าเนิ น การ
เพือ่ เป้ าประสงค์ความสาเร็จผลการดาเนินการ
ส่วนปั จจัยที่สาคัญรองมาและค่าทางสถิติแสดง ดังตารางที่ 1
ซึ่ง ประกอบด้ว ย ปั จ จัย 30 ปั จ จัย อาจใช้เป็ น ภาพรวมช่ ว ยเสริม เพื่อ
ประสบผลสาเร็จตามวิถี Monozukuri
เมือ่ พิจารณาความสัมพันธ์ของแต่ละปั จจัยทัง้ 30 ปั จจัยโดยใช้
โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิตสิ ร้างเมทริกซ์สหสัมพันธ์ (Correlation Matrix)
และสร้างกราฟแสดงค่ าสัมประสิท ธิส์ หสัมพัน ธ์ได้ผ ล ดังรูปที่ 2 พบว่า
ปั จจัย ส่ วนใหญ่ มคี วามสัมพัน ธ์กนั สูงไปในทิศ ทางบวก ดังรายละเอีย ด
ต่อไปนี้
ปั จจัย Monozukuri มักจะพบปั จจัย Standard, Management,
Kaizen และ apply ซึ่งมีความสัมพันธ์สูงและมีค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์
ตามลาดับดังนี้ 0.804, 0.675, 0.663 และ 0.514
ปั จ จัย Motivation มัก จะพบปั จ จัย Human, Sense, Kaizen
และ Standard apply มีความสัมพันธ์สูงและมีค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพัน ธ์
ตามลาดับดังนี้ 0.750, 0.641, 0.591 และ 0.528
ปั จ จั ย Customer มั ก จ ะ พ บ ปั จ จั ย Production, Variety,
Function, Adaptation, Management แ ล ะ Activity apply ซึ่ ง มี
ความสัมพัน ธ์สูงและมีค่าสัมประสิท ธิสหสั
์ มพัน ธ์ต ามล าดับดังนี้ 0.870,
0.865, 0.774, 0.707, 0.561 และ 0.560

3. ระเบียบวิ จยั
การวิจยั ทาการวิจยั เชิงคุณ ภาพโดยศึกษาปั จจัย ความสาเร็จ
ของ Monozukuri ในอุ ตสาหกรรมจากการค้น หาด้วยคาว่า Monozukuri
โดยรวบรวมข้อมูลจากผลงานวิจยั และบทความทางวิชาการทีเ่ ผยแพร่และ
ตีพ ิมพ์ในแหล่งที่น่ าเชื่อ ถือ เช่น Emerald, Science Direct, IEEE และ
Springer ที่ เผ ย แ พ ร่ ใน ช่ ว งปี 2 0 0 5 - 2017 จ า น ว น 5 0 ฉ บั บ
ดังรายละเอียด ในเอกสารอ้างอิง [1-50] นามาวิเคราะห์ดงั ต่อไปนี้
3.1 การวิ เคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis)
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) พิจารณาตามลาดับ
ความถีข่ องปั จจัยทีส่ ารวจพบโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิตใิ นการนับ
3.2 การวิ เคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)
การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) โดยใช้โปรแกรม
วิเคราะห์ทางสถิติ ด้วยเทคนิค Principal Components Analysis และการ
หมุน แกนองค์ประกอบแบบตัง้ ฉาก (Verimax Rotation) ทดสอบความ
เหมาะสมของข้อ มูล ในการวิเคราะห์อ งค์ป ระกอบด้ว ย Kaiser-MeyerOlkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) ซึ่ ง ค่ า KMO ต้ อ งมีค่ า
มากกว่ า 0.5 และ Bartlett’s Test of Sphericity ค่ า Significance ควร
น้ อ ยกว่ า 0.05 ข้อ มูล จึง มีค วามเหมาะสมในการใช้ เทคนิ ค วิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor Analysis)
สมมติฐาน H0: ตัวแปรต่างๆ ไม่มคี วามสัมพันธ์กนั
H1: ตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กนั
การสกัดองค์ประกอบ (Factor extraction) พิจารณาค่ าความ
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ตารางที่ 1 ผลการสารวจปั จจัยจากผลงานวิจยั
No.
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
28
29
30

Factors
Activity
Adaptation
Apply
Breakthrough
Creativity
Culture
Customer
Development
Education
Engineering
Environment
Experience
Failure
Focus
Function
Human
Innovation
Kaizen
Make
Management
Monozukuri
Motivation
Production
Sense
Skill
Standard
Sustainable
Technology
TPS
Variety

Mean
4.56
5.42
12.02
2.48
20.22
7.38
10.44
33.16
49.40
9.06
6.14
7.52
1.96
4.90
21.44
17.74
10.30
7.22
18.14
30.34
23.62
2.40
58.84
5.40
31.74
15.92
4.30
21.98
17.66
9.38

Std.
Deviation
6.98
10.57
28.46
5.91
40.60
17.14
19.93
22.61
80.43
13.42
8.23
9.63
3.51
7.65
23.96
22.71
17.29
9.60
23.82
44.58
29.97
3.03
64.75
5.90
31.73
25.43
20.41
26.23
24.98
20.82
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Activity
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รูปที่ 1. แสดงความถีข่ องปั จจัยทีส่ ารวจพบ
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รูปที่ 2. เมทริกซ์สหสัมพันธ์ (Correlation Matrix)

ปั จจัย Standard มักจะพบปั จจัย Monozukuri, Management,
Kaizen และ Customer ซึ่ ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ สู ง และมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ์
สหสัมพันธ์ตามลาดับดังนี้ 0.836, 0.804, 0.676 และ 0.565
ปั จจั ย Adaptation มั ก จะพ บ ปั จจั ย Function, Customer,
Production และ Variety ซึ่ ง มีค วามสัม พั น ธ์ สู ง และมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ์
สหสัมพันธ์ตามลาดับดังนี้ 0.755, 0.707, 0.644 และ0.621
ปั จจั ย ที่ ม ี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ส์ ห สั ม พั น ธ์ เ ป็ น บวกสู ง ห รื อ มี
ความสัมพันธ์กนั สูงในทิศทางบวก ควรจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันเช่น ปั จจัย
Creativity และ Culture จึงนาข้อมูลมาวิเคราะห์ต่อด้วยโปรแกรมวิเคราะห์
ทางสถิติเพื่อ หาว่าควรจัดปั จจัย เป็ น กี่กลุ่ มและแต่ ล ะกลุ่ มประกอบด้ว ย
ปั จ จัย อะไรบ้าง โดยการวิเคราะห์อ งค์ป ระกอบ (Factor Analysis) เชิง
สารวจ

การวิเคราะห์ อ งค์ ป ระกอบ (Factor Analysis) โดยทดสอบ
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) ดั ง ไ ด้
กล่าวแล้วข้างต้นได้พบว่าค่า KMO เท่ากับ 0.548 และทดสอบ Bartlett’s
Test of Sphericity พบว่าค่า Significance เท่ากับ 0.000 แสดงว่าข้อมูลมี
ความเหมาะสมในการใช้เทคนิ ค การวิเคราะห์ อ งค์ ป ระกอบ (Factor
Analysis) ยอมรับสมมติฐาน H1: ตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กนั
เมื่อสกัดองค์ประกอบหลังการหมุนแกนองค์ประกอบแบบตัง้
ฉาก (Varimax Rotation) พบว่ า ปั จจัย ที่ ส กัด ได้ ค วรมี 9 กลุ่ ม ได้ แ ก่
การผลิต (Production) ไคเซ็น (Kaizen) การศึกษา (Education) มนุ ษ ย์
(Human) น วั ต ก ร ร ม (Innovation) ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ (Experience)
ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ความยังยื
่ น (Sustainable) และทักษะ
(Skill) และทดสอบความน่าเชือ่ ถือ (Reliability) ของแต่ละกลุ่มปั จจัยโดย
การทดสอบค่าสัมประสิทธิแอลฟา
(Cronbach's Alpha) ดังแสดงในตาราง
์
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โดยสะดวก รวดเร็ว ท าให้ส ามารถผลิต ชิ้น งานได้ห ลากหลายและผลิต
ชิน้ งานจานวนน้อยได้ทาให้ผลิตชิน้ งานได้อย่างมีสมรรถภาพ
2. ปั จจัยไคเซ็น [2, 3, 11, 12] ไคเซ็น คือกิจกรรมการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิม่ ความสามารถและประสิทธิภาพในการผลิต โดย
การใช้กจิ กรรมสนับสนุน PDCA ได้แก่
การวางแผน(Planning):จากการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล
การลงมือปฏิบตั (ิ Do):ทาให้เป็ นมาตรฐาน(Standardize)
การตรวจสอบ(Checking):ด้วยเทคนิค Genchi-Genba,5S,5W
การปรับปรุง(Action) : การแก้ไขปั ญหา
3.ปั จจัยการศึกษา [13] การพัฒ นาความสามารถในการผลิต
และเทคโนโลยีโ ดยการน า Monozukuri มาใช้ในการจัด การโครงสร้า ง
ความรู้จากการทดลองการรวบรวมความรู้จากคนหลากหลายสาขาวิช า
การบูรณาการความรูท้ าให้สามารถเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ เพือ่ ให้ได้
ได้ผลลัพธ์ (Outcome) ตามผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ต้องการ
4.ปั จจัยมนุ ษ ย์ [2, 3] การน าโมโนซุ คุรมิ าใช้ในการพัฒนาคน
หรือฮิโตซุ คุ ร ิ มุ่งเน้ น ที่การให้การศึกษา การพัฒนาความคิด จิต ใจการ
ฝึ กฝนเฉพาะบุคคล เพื่อหาความถนัดการทางานเป็ นทีม ความเป็ นผู้นา
จริย ธรรม ความกระตือ รือ ร้น และแรงจูงใจในการท างาน ฝึ กฝนให้เป็ น
บุ ค คลที่ เ รีย นรู้ ต ลอดชี พ (Lifelong Learning) เตรี ย มพ ร้ อ มต่ อ การ
เคลือ่ นย้ายแรงงาน (Labor Mobility) ในอนาคตอันใกล้น้ี
5. ปั จจัย นวัต กรรม [14-16] การพัฒ นาการผลิต ที่มคี ุ ณ ภาพ
และการเพิ่มกาลังการผลิตร่วมกับการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์โดยการ
อบรมพนัก งานให้ม ีค วามสามารถในหลายสาขาวิช า และการพัฒ นา
เทคโนโลยีในระยะยาว
6.ปั จจัย ประสบการณ์ [5] ส่งเสริมการฝึ กงานให้นักศึกษาที่ม ี
ความรู้แต่ ข าดประสบการณ์ [6] การสอนและการฝึ กฝนนัก เรีย นท าให้
นักเรียนมีโอกาสได้ลองผิดลองถูก การแก้ไขปั ญหาเครื่อ งจักรเสีย การ
ฝึกงานหลายตาแหน่ งงาน การแข่งขันระหว่างกลุ่ม ทาให้นักเรียนมีความ
สนใจในการผลิตมีความคิดริเริม่ และความเฉลียวฉลาด
7.ปั จ จัย ความคิด สร้า งสรรค์ [8, 17] ความหลากหลายของ
ความคิดสร้างสรรค์มาจากวัฒนธรรม ความทักษะ ความรู้ท่แี ตกต่างกัน
และเทคนิคเฉพาะตัว ในการนามาออกแบบผลงาน
8.ปั จจั ย ค วาม ยั ง่ ยื น [16] การส ร้ า งโม เดล ธุ ร กิ จ ยั ง่ ยื น
(Sustainable Business Model: SBM) เป็ นโครงการด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มที่
ส่งเสริมความเข้าใจการพัฒนาความยังยื
่ นในอุตสาหกรรมทีม่ มี ูลค่า เช่น
การสร้างมูล ค่ า (Value creation) และการขนส่ ง โดยใส่ ใจผู้บริโภคและ
ความยังยื
่ นของโลก
9.ปั จจัยทักษะ [6, 18] การพัฒนาทักษะและความสามารถจาก
การฝึ กฝนการลงมือ ปฏิบตั ิ การอบรมพนักงานให้ม ีทกั ษะพื้น ฐานและ
ทักษะเฉพาะด้าน การฝึกเทคนิคเฉพาะตัว (Core skill) จนถึงการพัฒนา
พนักงานให้มที กั ษะหลากหลาย (Multi skill) ทาให้พนักงานมีความรูแ้ ละ
ความชานาญในการควบคุมคุณภาพการผลิต

กลุ่ ม ปั จจัย การผลิต (Production) ประกอบด้ ว ยปั จจัย ที่ ม ี
ความสัม พัน ธ์แ ละสอดคล้อ งกัน ดัง นี้ Activity, Adaptation, Customer,
Function, Make, Production และ variety มีค่าสัมประสิทธิแอลฟาภายใน
์
กลุ่ม เท่ากับ 0.811
ก ลุ่ ม ปั จ จั ย ไ ค เซ็ น (Kaizen) ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ปั จ จั ย ที่ มี
ความสัม พั น ธ์ แ ละสอดคล้ อ งกัน ดัง นี้ Apply, Kaizen, Management,
Monozukuri และ Standard มีค่าสัมประสิท ธิแอลฟาภายในกลุ
่มเท่ากับ
์
0.861
กลุ่ ม ปั จ จัย การศึก ษา (Education) ประกอบด้ ว ยปั จ จัย ที่ ม ี
ความสัมพันธ์และสอดคล้องกันดังนี้ Breakthrough, Education, Failure
และ Technology มีค่าสัมประสิทธิแอลฟาภายในกลุ
่ม เท่ากับ 0.439
์
ก ลุ่ ม ปั จ จั ย ม นุ ษ ย์ (Human) ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพัน ธ์และสอดคล้องกัน ดังนี้ Human, Motivation และ Sense มี
ค่าสัมประสิทธิแอลฟาภายในกลุ
่ม เท่ากับ 0.506
์
กลุ่ ม ปั จ จัย นวัต กรรม (Innovation) ประกอบด้ว ยปั จ จัย ที่ม ี
ความสัม พั น ธ์ แ ละสอดคล้ อ งกั น ดัง นี้ Development, Engineering,
Focus และ Innovation ค่าสัมประสิทธิแอลฟาภายในกลุ
่ม เท่ากับ 0.593
์
กลุ่มปั จจัยประสบการณ์ (Experience) ประกอบด้วยปั จจัยที่ม ี
ความสั ม พั น ธ์ แ ละสอดคล้ อ งกั น ดั ง นี้ Experience และ TPS ค่ า
สัมประสิทธิแอลฟาภายในกลุ
่ม เท่ากับ 0.359
์
กลุ่มปั จจัยความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ประกอบด้วยปั จจัย
ที่ม ีค วามสัม พัน ธ์แ ละสอดคล้อ งกัน ดังนี้ Creativity และ Culture ค่ า
สัมประสิทธิแอลฟาภายในกลุ
่ม เท่ากับ 0.706
์
กลุ่มปั จจัยความยังยื
่ น (Sustainable) ประกอบด้วยปั จจัยทีม่ ี
ความสัมพันธ์และสอดคล้องกันดังนี้ Environment และ Sustainable ค่า
สัมประสิทธิแอลฟาภายในกลุ
่ม เท่ากับ 0.686
์
กลุ่มปั จจัยทักษะ (Skill) ซึ่งในกลุ่มนี้ก่อนนาข้อมูลมาวิเคราะห์
ผูว้ จิ ยั ได้จดั ให้ปัจจัยทีม่ คี วามหมายสอดคล้องกันอยู่ในปั จจัย Skill ได้แก่
Ability, Competence, Craftsmanship, Intuition, Talent, Training แ ล ะ
Specialization เป็ นการลดจานวนปั จจัยเพื่อความเหมาะสมของข้อมูลใน
การวิเคราะห์องค์ประกอบ
5. สรุปผลการวิ จยั
จากศึกษาปั จจัยแห่งความสาเร็จของโมโนซุคุรใิ นอุตสาหกรรม
จากผลงานวิจยั และบทความทางวิชาการจานวน 50 ฉบับ พบปั จจัยแห่ง
ความสาเร็จจานวน 30 ปั จจัย มาวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมทางสถิติพบว่า
ควรจัดปั จจัยเป็ น 9 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
1.ปั จจัย การผลิต [9, 10] มีการน าโมโนซุ คุรมิ าใช้ในการเพิ่ม
ความหลากหลาย (Variety) ของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า (Customer) [5] ซึ่งการออกแบบเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์จะต้องมี
ความเข้า ใจเกี่ย วกับ ผลิต ภัณ ฑ์ ท่ี ลู ก ค้ า หรือ ผู้ ใช้ ต้ อ งการจริง ๆ หรือ
คุณสมบัติตรงตามการใช้งาน (Fitness of Use) หรือการนาข้อ มูลความ
ต้องการของลูกค้าจากเสียงสะท้อนของลูกค้า (Voice of Customer) มาใช้
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ทม่ี มี ลู ค่าโดยใช้สายการผลิตทีม่ คี วามยืดหยุ่น
(Flexibility/Function) ส าม ารถ ป รั บ เป ลี่ ย น (Adaptation) Model ได้
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กลุ่มปั จจัยทัง้ 9 กลุ่มนี้ มีความสาคัญต่อความสาเร็จของการ
นาโมโนซุคุรไิ ปใช้อุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึง่ อันดับความสาคัญของแต่ละกลุ่ม
ปั จจัยแสดงดังรูปที่ 3 พบว่ากลุ่มปั จจัยการผลิตมีความสาคัญมากทีส่ ุดถึง
27% ประกอบด้ ว ยปั จจัย Activity, Adaptation, Customer, Function,
Make, Production แ ล ะ Variety ต าม ด้ ว ย ก ลุ่ ม ปั จจั ย ไค เซ็ น 19%
ประกอบ ปั จจัยการศึกษา 16% ปั จจัยทักษะ 7% ปั จจัยมนุ ษย์ 6% ปั จจัย
นวัตกรรม 12% ปั จจัยประสบการณ์ 5% ปั จจัยความคิดสร้างสรรค์ 6%
และปั จจัยความยังยื
่ น 2% ตามลาดับการนาปั จจัยแห่งความสาเร็จเหล่านี้
ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม ควรเริม่ จากปั จจัยย่อยในกลุ่มเดียวกันก่อน
จนถึงการประยุกต์ใช้กลุ่มปั จจัยอื่นร่วมกัน จะช่วยให้ดาเนินการโมโนซุคุร ิ
ได้อย่างมีผลิตภาพ

Skill

Creativity
Production
Experience
Innovation

Human

Kaizen
Education

รูปที่ 3 กลุ่มปั จจัยแห่งความสาเร็จของโมโนซุคุรใิ นอุตสาหกรรม

ตารางที่ 2 กลุ่มปั จจัยแห่งความสาเร็จของโมโนซุครุ หิ ลังการหมุนแกนองค์ประกอบแบบตัง้ ฉากและการทดสอบค่าสัมประสิทธิแอลฟา
์
Reliability
Rotated Component Matrix
Success
Dimension
Factors
Cronbach's Alpha
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Activity
.671 -.137 -.058 -.084
.013 -.150
.092
.043
-.473
Adaptation
.725
.173
.053
.016 -.089
.052
-.004
.003
.451
Customer
.922
.246 -.070
.007
.029
.048
-.009
.150
.035
Production Function
.754
.160
.106 -.085
.012 -.028
-.092
.261
.164
0.811
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
Apply
.152
.713 -.044
.178 -.050
.171
.188
.197
.200
Kaizen
-.015
.842
.007
.151
.125
.300
.113 -.060
.130
Kaizen
Management
.383
.773
.110
.100
.153 -.064
.030
.083
.249
0.861
Monozukuri
.187
.845
.243
.176 -.072 -.101
.013 -.120
-.268
Standard
.120
.897
.001
.149
.140 -.221
-.005 -.054
.002
Breakthrough -.140 -.030
.648
.029
.015
.631
-.004
.000
-.207
Education
.062
.007
.855
.122
.107
.101
.078 -.012
.199
Education
0.439
Failure
-.033
.183
.853
.017
.026 -.140
.149 -.019
.084
Technology
-.126
.014
.648 -.019
.589 -.018
-.058 -.004
.052
Human
-.025
.196
.092
.836
.012 -.056
.124 -.021
.253
Human
Motivation
-.049
.475 -.073
.773
.018
.079
.023 -.024
.251
0.506
Sense
-.125
.215
.151
.766 -.044
.269
.104 -.042
-.216
Development
.178
.414
.217
.098
.459
.227
.210
.214
.231
Engineering
-.107 -.032
.210
.086
.529
.463
-.051 -.099
-.257
Innovation
0.593
Focus
.180
.190 -.025 -.005
.767
.166
-.002
.044
.313
Innovation
-.001
.034
.091 -.014
.801 -.225
-.032
.204
-.127
Experience
-.054 -.152
.079
.370
.017
.708
-.021
.003
.134
Experience
0.359
TPS
.158
.328 -.264 -.094 -.030
.659
.020 -.068
.146
Creativity
.008
.057
.170
.040
.027 -.016
.944
.073
-.002
Creativity
0.760
Culture
-.014
.152
.009
.156 -.061
.004
.928
.030
.088
Environment
.049 -.049
.047 -.032
.179 -.021
.177
.882
.094
Sustainable
0.686
Sustainable
.053
.045 -.078 -.039
.029 -.045
-.056
.949
-.065
Skill
Skill
.126
.142
.276
.171
.090
.049
.127
.029
.637
-
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Analysis of Factors Causing Waste Inside the Plastic Extrusion Factory Type
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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.

บทคัดย่อ — โรงงานกรณี ศึกษาเป็ นโรงงานอัดขึ้นรูปพลาสติ กจาพวกหูจบั
หรือด้ามจับหม้อ จากการศึกษาข้อมูล พบว่าวัตถุดิบทีใ่ ช้สาหรับการอัดขึ้น
รูป เมือ่ แข็งตัวแล้วจะไม่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ เมือ่ มีของเสียเกิ ดขึ้น
จึงทาให้ สูญเสี ยต้ นทุนทัง้ ต้ นทุนด้ านวัตถุดิบ ต้ นทุนด้ านแรงงานการผลิ ต
และการแก้ ไขของเสี ย จากการเก็บข้ อมูลพบว่ าปริ มาณของเสี ยเฉลี ย่ คิ ด
เป็ นร้อยละ 3.17 ของผลิ ตภัณฑ์ทงั ้ หมด เนื อ่ งจากกระบวนการผลิ ตของแต่
ละผลิ ตภัณ ฑ์มีความคล้ ายคลึ งกัน งานวิ จยั นี้ จึ งได้ น าผลิ ตภัณ ฑ์ที ส่ ่ งผล
กระทบต่อต้นทุนสูงสุด คือ หูหม้อขนาดใหญ่ มาหาปั จจัยทีม่ ีผลต่อการเกิ ด
ของเสี ย มี วตั ถุประสงค์เพื อ่ ปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิ ต และลด
ความสูญเปล่าทีเ่ กิ ดขึ้น โดยเริ ม่ จากการวิ เคราะห์กระบวนการโดยรวมของ
การผลิ ต การเก็บรวบรวมข้อมูล และจาแนกสาเหตุของปั ญหาทีเ่ กิ ดขึ้น ซึ ง่
คาดว่ าปั จจัยที ส่ ่ งผลมากที ส่ ุด 5 ปั จจัย ได้ แก่ ผู้จดั ส่ งวัตถุดิบ การเตรียม
วัตถุดิบ อุณหภูมิ แรงกดอัด และเวลากดอัด จากนั น้ ได้ นาการออกแบบ
การทดลองเชิ งวิ ศวกรรม โดยใช้การทดลองเชิ งแฟกทอเรียลเต็มรูปแบบ 2
ระดับมาใช้ เพื อ่ หาปั จจัยที ส่ ่ งผลต่ อ การเกิ ดของเสี ย ผลจากการทดลอง
พบว่ า การเตรียมวัตถุดิบ อุณหภูมิ แรงกดอัด และเวลากดอัด ส่ งผลต่ อ
การเกิ ดของเสี ย เมือ่ นาผลการวิ จยั มาทดสอบใช้ ในการบวนการ คื อ การ
เตรียมวัตถุดิบโดยการอุ่นวัตถุดิบก่ อนกดอัด อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส
แรงกดอัด 18 MPa และเวลาในการกดอัด 5 นาที พบว่าร้อยละของเสี ยที ่
เกิ ดขึ้ นของหูหม้ อขนาดใหญ่ ลดลงจากเดิ มจากร้อยละ 3.72 เหลือ ร้อยละ
1.60
คาสาคัญ — หูหม้อขนาดใหญ่, ของเสีย, ความสูญเปล่า, การออกแบบ
เชิ งวิ ศวกรรม, การทดลองเชิ งแฟคทอเรียล

Keywords — Big size pot handle, Defect, Waste, Design of
Experiment, Factorial Experiment
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II. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
I.เพือ่ หาปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบต่อการเกิดของเสีย
II.เพือ่ เสนอแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
III.เพือ่ ลดจานวนผลิตภัณฑ์ของเสีย

I. บทนา
หูจ ับหรือ ด้ามจับจัด เป็ น ส่ ว นประกอบส าคัญ ของผลิต ภัณ ฑ์จาพวก
หม้อ กระทะ หรือผลิตภัณฑ์เครื่องครัวทีใ่ ช้งานคู่กบั ความร้อน ถูกสร้างขึน้
เพื่ อ อ านวยความสะดวกต่ อ การใช้ ง าน ป้ องกัน ความร้ อ น และการ
เคลือ่ นย้ายทีส่ ะดวกรวดเร็ว
โรงงานกรณี ศ ึก ษาเป็ น โรงงานขนาดเล็ก มีรูป แบบการท างานเป็ น
ลักษณะรับจ้างผลิตส่วนประกอบเครื่องครัวประเภทหูจบั หรือด้ามจับ มีผู้
จัดหาวัตถุดบิ สาหรับการอัดขึน้ รูป และลูกค้าที่ต้องการผลิตภัณฑ์ทาให้ม ี
กาลังการผลิต และยอดขายตลอดทัง้ ปี
หูจบั หรือด้ามจับของโรงงาน ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็ น
พลาสติก และส่วนทีเ่ ป็นอลูมเิ นียม ทางโรงงานได้ใช้วสั ดุพลาสติกประเภท
เทอร์โ มเซตติง มีช่ือ ว่ า เบคกาไลท์ มีล ัก ษณะเป็ น เม็ด ผงสีด า ซึ่ง วัส ดุ
พลาสติกประเภทนี้จะหลอมเหลวได้ในขันตอนขึ
้
น้ รูปครัง้ แรกเท่านัน้ และจะ
แข็ ง ตั ว ทนทานต่ อ ความร้ อ น ดั ง นั ้น เมื่ อ ขึ้ น รู ป แล้ ว จึ ง ไม่ ส ามารถ
เปลีย่ นแปลงหรือแก้ไข และไม่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ [1]
ปจั จุบนั ทางโรงงานประสบปญั หาด้านของเสียจากผลิตภัณฑ์จงึ ส่งผล
ให้เกิดความสูญเปล่าตามมาทัง้ ด้านกระบวนการทางานมีความล้าช้า การ
สูญเสียทรัพยากรโดยไม่จาเป็ น และการส่งสินค้าไม่ได้ตามเป้าหมาย โดย
ผลิตภัณฑ์หลักของโรงงานประกอบไปด้วย 5 ชนิด ได้แก่ หูหม้อขนาดใหญ่
พิเศษ หูห ม้อ ขนาดใหญ่ หูห ม้อ ขนาดเล็ก ด้ามกระทะ และหูแผ่ น และ
ลักษณะของเสียทีพ่ บแบ่งได้เป็ น ลักษณะรอยร้าวหรือแตก ลักษณะชิน้ งาน
ไม่สุก ลักษณะชิน้ งานไม่เต็ม ลักษณะรอยกดหรือร่องลึก และลักษณะทีเ่ สีย
จากอลูมเิ นียม ผู้วจิ ยั จึงได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งแสดงใน
ตารางที่ I ดังนี้

III. วิธดี าเนินการวิจยั
III.I. ศึกษาสภาพทัวไปของโรงงาน
่
โรงงานกรณีศ ึกษา เป็ น โรงงานรับจ้างอัดขึ้น รูปพลาสติก โดยลูกค้า
เป็ นผูจ้ ดั หาอลูมเิ นียมซึ่งเป็นโครงของหูจบั หรือด้ามจับมาให้ เพื่ออัดขึน้ รูป
เป็ น ผลิต ภัณ ฑ์ หูจบั หรือ ด้ ามจับ ต่ างๆ ผลิต ภัณ ฑ์ ห ลัก ของทางโรงงาน
ประกอบไปด้วย 5 ประเภท ได้แก่ หูห ม้อขนาดใหญ่ พ ิเศษ หูห ม้อ ขนาด
ใหญ่ หูหม้อขนาดเล็ก ด้ามกระทะ และหูแผ่น แสดงดังรูปที่ I และรูปที่ II

รูปที่ I. ลักษณะผลิตภัณฑ์ประเภทหูหม้อ

ตารางที่ I. รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ภายในโรงงานกรณีศกึ ษา
ผลิ ตภัณฑ์

หูหม้อขนาดใหญ่พเิ ศษ
หูหม้อขนาดใหญ่
หูหม้อขนาดเล็ก
ด้ามกระทะ
หูแผ่น
รวม

ร้อยละ
สัดส่วนการ
ผลิ ต

17.76
21.75
38.58
14.19
7.72

ร้อยละของ
เสีย
ของแต่ละ
ผลิ ตภัณฑ์
3.38
3.72
2.16
2.92
3.65

ร้อยละ
ผลกระทบ
ด้านการ
สูญเสีย
ต้นทุน
23.72
25.34
19.79
20.64
10.50
100.00

รูปที่ II. ลักษณะผลิตภัณฑ์ประเภทด้ามกระทะ และหูแผ่น
III.I.I. ศึกษากระบวนการอัดขึน้ รูปพลาสติกของทางโรงงานกรณีศกึ ษา
กระบวนการอัดขึ้น รูปพลาสติก ประกอบไปด้วยกระบวนการกดอัด
กระบวนการตัด กระบวนการตะไบ และตรวจสอบ ขันตอนการกดอั
้
ดแสดง
ดังรูปที่ III หลังจากการกดอัดได้ช้นิ แล้ว จะส่งต่อไปยังกระบวนการถัดไป
เพือ่ ทาการตัดครีบ และลบคม

เนื่องจากกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมีความคล้ายคลึง
กัน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้เลือกผลิตภัณฑ์ทส่ี ่งผลกระทบด้านการสูญเสียต้นทุน
วัตถุดิบสูงสุ ดอัน ดับแรกคือ หูห ม้อ ขนาดใหญ่ สาหรับการวิเคราะห์ และ
ผูว้ จิ ยั มีความสนใจทีจ่ ะศึกษาปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการเลือกผูจ้ ดั ส่งวัตถุดบิ ซึ่ง
คาดว่ าวัต ถุ ดิบ อาจเป็ น ป จั จัย ส าคัญ ต่ อ การเกิด ของเสีย ของผลิต ภัณ ฑ์
จากนัน้ หาสาเหตุ และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข เพื่อลดปญั หาของเสียที่
เกิดในกระบวนการ
้
ดผลิตภัณฑ์ของทางโรงงาน
รูปที่ III. แสดงขันตอนการกดอั
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จากรูปที่ IV แสดงให้เห็นถึงลักษณะของเสียทีพ่ บ จากการศึกษาพบว่า
การเกิด ของเสีย ส่ งผลให้ สูญ เสีย ต้ น ทุ น และเกิดการท างานซ้ า จากการ
แก้ไข ซึง่ ทาให้เกิดต้นทุนทีส่ ญ
ู เปล่าขึน้ ทัง้ ด้านวัตถุดบิ และด้านแรงงาน จึง
ได้นาผลิตภัณฑ์ทส่ี ่งผลกระทบต่อต้นทุนสูงสุด คือ หูหม้อขนาดใหญ่ มาทา
การวิเคราะห์ดว้ ยการออกแบบเชิงวิศวกรรม (DOE) [3]

III.II. การวิเคราะห์ความสูญเปล่า
ผู้วจิ ยั ได้ใช้หลักและทฤษฎีความสูญเปล่า 7 ประการ [2] สาหรับการ
ตรวจสอบปญั หาที่ส่งผลกระทบต่ อต้น ทุ น ในการผลิต สูงที่สุด เพื่อ น ามา
จัดการ และแก้ไขเป็นอันดับแรกซึง่ แสดงดังตารางที่ II
ตารางที่ II. การศึกษาความสูญเปล่าทีเ่ กิดขึน้ ภายในโรงงาน
ความสูญเปล่า
Overproduction
(การผลิตมากเกินไป)
Defects
(การผลิตของเสีย)

Unnecessary inventory
(การเก็บสินค้าคงคลังที่
เกินกว่าจาเป็ น)
Inappropriate processing
(การดาเนินการทีไ่ ม่
เหมาะสม)

Excessive transportation
(การขนส่งทีม่ ากเกินไป)

Waiting or inactivity
(การรอหรือไม่ได้ทา
กิจกรรมใดๆ)
Unnecessary motion
(การเคลื่อนไหวทีไ่ ม่จา)

ปั ญหาที่พบ

III.IV. การวิเคราะห์สาเหตุทเี ่ กิดของเสียด้านผลิตภัณฑ์
จาการศึกษาสามารถนาหลักการแผนภูมกิ ้างปลา [4] เพื่อตรวจสอบ
สาเหตุของของเสียและคัดเลือกปจั จัยทีค่ าดว่าจะส่งผลต่อการเกิดของเสีย
มาทาการทดลอง ดังรูปที่ V

ไม่พบปญั หา
มีผลิตภัณฑ์เสียส่งผลให้เสียเวลาการทางาน
และวัตถุดบิ ซึง่ อาจเป็ นผลมาจาก การเลือก
วัตถุดบิ วิธกี ารทางานของคนงาน และความ
พร้อมสมบรูณ์ของเครื่องจักร
การเก็บวัตถุดบิ ทีใ่ ช้อดั ขึน้ รูปจะสังครั
่ ง้ ละมากๆ

มีการทางานซ้าเกิดขึน้ ในกระบวนการซึง่ บาง
กระบวนการสามารถทาไปพร้อมกันได้ เช่น
การตะไบและตรวจสอบกับการนับจานวน
ผลิตภัณฑ์
การไม่ระบุพน้ื ทีท่ างาน หรือช่องทางเดินให้
เหมาะสมกับพืน้ ทีท่ างาน
การเคลื่อนย้ายงานจากแผนกหนึ่งไปยังอีก
แผนกหนึ่งใช้เวลามากเกินไปและจาเป็ นต้องใช้
รถเข็นในการเคลื่อนย้ายเนื่องมีการขนย้าย
ปริมาณครัง้ ละมากๆ และมีระยะห่างกัน
โดยประมาณ 2-3 เมตร
พนักงานทางานได้ไม่เท่ากันและยังไม่เต็ม
ประสิทธิภาพมีการรอคอยเครื่องจักร

รูปที่ V. แผนภูมกิ า้ งปลาของการเกิดของเสียของหูหม้อขนาดใหญ่
III.V. การคัดกรองปจั จัยทีท่ าให้เกิดของเสียด้วยการทดลองเชิง
แฟกทอเรียลเต็มรูปแบบ 2 ระดับ
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล สามารถสรุปปจั จัยทีค่ าดว่าจะมีผลต่อการเกิด
ของเสีย ได้ท งั ้ หมด 5 ป จั จัย โดยแต่ ล ะป จั จัย จะมี 2 ระดับ คือ ระดับ ต่ า
(แทนด้วย -1) และระดับสูง (แทนด้วย +1) ดังแสดงในตารางที่ III

ลักษณะการทางานอาจไม่เหมาะสมทาให้
พนักงานเกิดความล้า เช่น โต๊ะทางานทีต่ ่ า
จนเกินไป การยืนทางานงานเป็นต้น

III.III. การวิเคราะห์ความสูญเปล่า

ั ยทีใ่ ช้ในการทดลอง
ตารางที่ III. ปจั จัยและระดับของปจจั
พารามิ เตอร์

สัญลักษณ์

ผูจ้ ดั ส่ง
การเตรียมวัตถุดบิ
อุณหภูม ิ
แรงกดอัด
เวลาการกดอัด

A
B
C
D
E

ระดับตา่
(-1)
S2
ไม่อนุ่
140
14
4

ระดับสูง
(+1)
S3
อุน่
180
21
6

หน่ วย

MPa
นาที

รายละเอียดของแต่ละปจั จัย
1. ผูจ้ ดั ส่ง ผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูล และใช้หลักการวิเคราะห์ลาดับ
ชัน้ (Analytic Hierarchy process: AHP) เพื่ อ ตรวจสอบป จั จัย ในการ
คัดเลือกผู้จดั ส่งวัต ถุดิบ เนื่อ งจากเป็ น วิธกี ารที่ง่าย สะดวก และสามารถ
นาไปใช้ได้จริง [5]

รูปที่ IV. ลักษณะผลิตภัณฑ์หหู ม้อขนาดใหญ่ทเ่ี ป็นของเสีย
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ตารางที่ IV. ประเมินปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการคัดเลือกวัตถุดบิ
ปั จจัย
ปจั จัยด้านคุณภาพของ
สินค้า
ปจั จัยด้านกาหนดเวลา
ส่งสินค้า
ปจั จัยด้านการบริการ
ก่อนและหลังการขาย
ปจั จัยด้านเงื่อนไขการ
ชาระเงิน
ปจั จัยด้านรับประกัน
สินค้า
ปจั จัยด้านการบรรจุ
ภัณฑ์
ั
ปจจัยด้านความไว้ใจได้
ของผูจ้ ดั หาสินค้า
ปจั จัยด้านราคา

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

เฉลี่ย

23.85%

15.26%

22.20%

20.44%

15.87%

8.71%

16.83%

13.80%

1.91%

5.61%

2.03%

3.18%

3.95%

6.77%

4.43%

5.05%

15.87%

14.11%

16.07%

15.35%

6.11%

4.12%

4.93%

5.05%

17.45%
15.00%

18.45%
26.99%

16.49%
17.02%

17.46%
19.67%

IV. ผลการวิจยั
IV.I. ผลการออกแบบการทดลองแฟคทอเรียล 25
วิธกี ารทดลองโดยการกาหนดระดับของปจั จัย และกาหนดจานวนครัง้
ทดลอง โดยก าหนด 8 ชิ้น ต่ อ 1 ครัง้ 10 ครัง้ ต่ อ 1 วิธีป ฏิบ ัติ ตัว แปร
ตอบสนอง (Y) คือร้อยละของเสียของหูหม้อขนาดใหญ่ทไ่ี ด้จากวิธปี ฏิบตั ิ
จากข้อมูลที่ได้จากการทดลองนามาวิเคราะห์ด้วย โปรแกรม Minitab
17 โดยแสดงผลกาทดลองดังรูปที่ VI

ตารางที่ V. ผลการประเมินผูจ้ ดั ส่งวัตถุดบิ
ผูจ้ ดั ส่งที่
1
2
3

สัญลักษณ์
S1
S2
S3

คนที่ 1
31.23%
30.79%
37.98%

คนที่ 2
32.67%
36.43%
30.90%

คนที่ 3
35.34%
29.16%
35.51%

เฉลีย่
33.08%
32.13%
34.79%

ั ย
รูปที่ VI. กราฟพล็อตการกระจายแบบปกติของอิทธิพลในแต่ละ่ ปจจั

จากตารางที่ IV และตารางที่ V แสดงให้เห็นว่าปจั จัยใดทีส่ ่งผลต่อการ
คัดเลือกวัตถุดบิ และผูจ้ ดั ส่งทีค่ วรเลือกใช้
ดังนั น้ ป จั จัย ผู้จ ัด ส่ ง ระดับ ต่ า (-1) ก าหนดให้ เป็ น ผู้จ ัด ส่ ง S2 และ
ระดับสูง (+1) กาหนดให้เป็นผูจ้ ดั ส่ง S3
2. การเตรียมวัตถุดบิ เนื่องจากคาดว่าความชืน้ ในวัตถุดบิ อาจมีผลต่อ
การอัดขึ้นรูป จึงส่งผลให้เกิดของเสียตาม จึงกาหนดให้ ระดับต่า (-1) ไม่
อุ่นวัตถุดบิ และระดับสูง (+1) อุ่นวัตถุดบิ
3. อุ ณ หภู ม ิ ก าหนดให้ ร ะดับ ต่ า (-1) ที่ 140 องศาเซลเซี ย ส และ
ระดับ สูง (+1) ที่ 180 องศาเซลเซีย ส ซึ่งอุ ณ หภูม ิก ารเกิดปฏิกิร ิย าการ
เชื่อมโยงของสายโซ่โมเลกุลจะอยู่ในช่วง 140 ถึง 200 องศาเซลเซียส [1]
ขึน้ กับชนิดและประเภทของพลาสติก
4.แรงกดอัด กาหนดให้ร ะดับ ต่ า (-1) ที่ 14 MPa และระดับสูงที่ 20
MPa อ้างอิงจากความดันทีใ่ ช้อดั ขึน้ รูปชิ้นงานขนาดความหนา 0 ถึง 0.75
นิ้ว โดยความดันที่เมื่อไม่ให้ค วามร้อนก่อ นการกดอัดอยู่ท่ี 21 MPa และ
เมือ่ ให้ความร้อนก่อนกดอัดอยู่ท่ี 7 ถึง 14 MPa [1]
5.เวลาการกดอัด กาหนดให้ระดับต่า (-1) ที่ 4 นาที และระดับสูง (+1)
ที่ 6 นาที [6]
ผู้ว ิจ ัย ได้น าหลัก วิธีก ารทดลองด้ว ยแผนการออกแบบการทดลอง
แฟคทอเรีย ล 25 (25 Fractional Factorial Experiment) [7] เพื่อ ใช้ในการ
ั ยเบือ้ งต้น
วิเคราะห์ผลกระทบของปจจั

ั ย
รูปที่ VII. ผลการวิเคราะห์ ANOVA 5 ปจจั
จากรูปที่ VI และรูป ที่ VII เมื่อ พิจารณาที่ผ ลกระทบของป จั จัย หลัก
(Main effects) พบว่ า ป จั จัย ที่ ม ี นั ย ส าคั ญ ที่ ม ี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ค่ า ตั ว แปร
ั ย ได้แก่
ตอบสนอง Y มีทงั ้ หมด 3 ปจจั
1. การเตรียมวัตถุดบิ (B)
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2. แรงกดอัด (D)
3. เวลาการกดอัด (E)
ั ย
และเมือ่ พิจารณาทีผ่ ลกระทบร่วม (Interaction Effects) ของปจจั
ั
พบว่า ผลกระทบของปจจัยร่วมทีม่ นี ยั สาคัญทีม่ อี ทิ ธิพลค่าตัวแปร
ตอบสนอง Y มีทงั ้ หมด 1 ปจั จัย คือ
1. อุณหภูม ิ (C) ร่วมกับแรงกดอัด (D) และเวลาการกดอัด (E)

อุณหภูม ิ (C) มีนัยสาคัญ เมื่อพิจารณาจากรูปที่ VIIII พบว่า ระดับสูง
(+1) ที่อุณหภูม ิ 180 องศาเซลเซียส ส่งผลให้เกิดของเสียน้อยกว่า ระดับ
ต่า (-1) ทีอ่ ุณหภูม ิ 140 องศาเซลเซียส
แรงกดอัด (D) มีนัยสาคัญ เมือ่ พิจารณาจากรูปที่ VIIII พบว่า ระดับสูง
(+1) แรงกดอัดที่ 20 MPa ส่งผลให้เกิดของเสียน้อยกว่า แรงกดอัดที่ 14
MPa
เวลาการกดอัด (E) มีนัย ส าคัญ เมื่อ พิจารณาจากรูปที่ VIIII พบว่า
เวลากดอัด 6 นาที สาหรับการอัดขึน้ รูปหูหม้อขนาดใหญ่ ส่งผลให้เกิดของ
เสียน้อยกว่า เวลา 4 นาที
ั ยทีเ่ หมาะสมด้วยการทดลองแฟกทอเรียลเต็ม
IV.III. หาระดับของปจจั
รูปแบบ
จากการวิเคราะห์ปจั จัยหลักทีม่ ผี ลต่อร้อยละของเสียของหูหม้อขนาด
ใหญ่ พบว่า ปจั จัยการเตรียมวัตถุดบิ อุณหภูม ิ แรงกดอัด และเวลากดอัด
มีผลอย่างมีนัยสาคัญ จึงทาการทดลองถัดมาเป็ นการทดลองเพื่อหาระดับ
ของปจั จัยทีเ่ หมาะสมสาหรับกระบวนการ แต่เนื่องจากการเตรียมวัตถุดบิ มี
2 ระดับทีส่ ามารถปรับระดับได้ คือ ไม่อุ่นวัตถุดบิ กับอุ่นวัตถุดบิ ดังนัน้ จึง
นาผลการทดลองหาค่าทีเ่ หมาะสมทีไ่ ด้ คือ การอุ่นวัตถุดบิ มาใช้
ปจั จัยที่เหลืออีก 3 ปจั จัย เป็ นปจั จัยที่สามารถปรับได้ จึงนาผลลัพธ์ท่ี
ได้มาเป็นแนวทาง ในการกาหนดระดับต่อไปดังแสดงในตารางที่ VI

รูปที่ VIII. กราฟวิเคราะห์สดั ส่วนตกค้างของข้อมูล

ั ยและระดับของปจั จัยทีใ่ ช้ในการทดลองถัดมา
ตารางที่ VI. ปจจั

จากรูปที่ VIII พิจารณารูปแบบการการกระจายตัวของค่าส่วนตกค้าง
(Residual) พบว่า มีการกระจายแบบปกติลกั ษณะของจุดส่วนตกค้างเรียง
ตัว กัน และมีแนวโน้มเป็ น เส้นตรง มีความเป็ น อิสระต่อ กัน และจากการ
พล็อตกราฟระหว่างค่าของส่วนตกค้างกับลาดับการทดลองพบว่า กราฟไม่
มีลกั ษณะแนวโน้มเกิดขึน้
ดังนัน้ สามารถสรุป ได้ว่าลักษณะการกระจายตัว เป็ น แบบอิส ระไม่
ขึน้ อยู่กบั ลาดับการทดลอง การทดลองนี้จงึ มีความถูกต้อง และน่าเชือ่ ถือ

พารามิ เตอร์

อุณหภูม ิ
แรงกดอัด
เวลาการกดอัด

สัญลักษณ์

C
D
E

ระดับ
ตา่
(-1)
160
18
5

ระดับ
กลาง
(0)
180
20
6

ระดับ
สูง
(+1)
200
22
7

หน่ วย

MPa
นาที

กาหนดอานาจการทดสอบทีร่ อ้ ยละ 95 และกาหนดจานวนครัง้ ทดลอง
8 ชิ้นต่อ 1 ครัง้ 20 ครัง้ ต่อ 1 วิธปี ฏิบตั ิ ตัวแปรตอบสนอง (Y) คือร้อยละ
ของเสียของหูหม้อขนาดใหญ่ทไ่ี ด้จากวิธปี ฏิบตั ิ ทดลองทาซ้า 2 ครัง้

IV.IV. การหาค่าทีเ่ หมาะสม

รูปที่ VIIII. กราฟวิเคราะห์การพล็อตของอิทธิพลหลัก
ผลจากการทดลองพบว่า ผู้จดั ส่ง (A) ไม่มนี ัยสาคัญ ดังนัน้ จึงสามารถ
ใช้วตั ถุดบิ ของผูจ้ ดั ส่งใดก็ได้ เมือ่ พิจารณาจากต้นทุนพบว่า ผูจ้ ดั ส่ง S2 มี
ต้นทุนต่ากว่า จึงเลือกใช้วตั ถุดบิ จากผูจ้ ดั ส่ง S2
การเตรียมวัตถุดบิ (B) มีนัยสาคัญ เมือ่ พิจารณาจากรูปที่ VIIII พบว่า
ระดับสูง (+1) การอุ่นวัตถุดบิ ส่งผลให้เกิดของเสียน้อยกว่า ระดับต่า (-1)
การไม่อุ่นวัตถุดบิ

รูปที่ X. ผลการวิเคราะห์ ANOVA 3 ปจั จัยของการทดลองถัดมา
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จากรูปที่ X ผลจากการวิเคราะห์ ANOVA พบว่า อุณหภูม ิ (C) มีผลต่อ
ตัวแปรตอบสนอง Y เพียงตัวเดียว จึงใช้การวิเคราะห์จากกราฟอิทธิพ ล
หลัก (Main Effects Plot) สาหรับการพิจารณาค่าทีเ่ หมาะสม

รูปที่ XII.ผลการวิเคราะห์สดั ส่วนของเสีย
จากรูปที่ XII พบว่าทีร่ ะดับนัยสาคัญ 95 เปอร์เซ็นต์ ค่า p-value มีค่า
เท่ากับน้อยกว่า 0.05 ดังนัน้ ค่าสัดส่วนของเสียของทัง้ สองกลุ่มแตกต่างกัน
โดยจะแตกต่างกันเฉลีย่ 0.0236 และในที่ช่วงความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์
จะมีค่าสัดส่วนของเสียทีแ่ ตงกันอยู่ในช่วง (0.0178, 0.0295)
ดังนัน้ ผลการทดลองที่ได้จงึ สามารถลดปริมาณของเสีย เกิดขึ้นกับหู
หม้อขนาดใหญ่ได้

ั ยอุณหภูม ิ
รูปที่ XI. กราฟวิเคราะห์การพล็อตอิทธิพลหลักของปจจั
อุณหภูม ิ (C) มีนัยสาคัญ เมือ่ พิจารณาจากรูปที่ XI พบว่า ทีอ่ ุณหภูม ิ
200 องศาเซลเซีย ส ส่งผลให้เกิดของเสียน้อยกว่า ที่อุณหภูม ิ 160 องศา
เซลเซียส
แรงกดอัด (D) ไม่มมี นี ัย สาคัญ นัน่ คือ ที่ระดับต่ า (-1) และระดับสูง
(+1) ส่งผลให้เกิดของเสียไม่ต่างกัน
เวลาการกดอัด (E) ไม่มมี นี ัยสาคัญ นัยสาคัญ นัน่ คือ ทีร่ ะดับต่า (-1)
และระดับสูง (+1) ส่งผลให้เกิดของเสียไม่ต่างกัน

V. สรุปและอภิปรายผล
ั
ป จ จัย ที่ม ีผ ลกระทบต่ อ การเกิด ของเสีย ได้ แ ก่ การเตรีย มวัต ถุ ดิบ
อุณหภูม ิ แรงกดอัด และเวลาการกดอัด

IV.V.ทาการทดลองเพือ่ ยืนยันผล
เพื่อเป็ นการยืนยันว่าระดับของปจั จัยทีไ่ ด้จากการทดลองสามารถลด
ปริมาณของเสีย ได้ จึงทาการทดลองซ้ าเพื่อทดสอบว่าจานวนของเสีย ที่
เกิดขึน้ จากการทางานปจั จุบนั และจากการปรับระดับของปจั จัยตามผลการ
ทดลองมีความแตกต่างกันหรือไม่ ดังแสดงในตารางที่ VII

V.I. การจัดเตรียมวัตถุดบิ ก่อนการกดอัด
การเตรียมวัตถุดบิ (B) การอุ่นวัตถุดบิ เพื่อไล่ความชื้น หรือไอน้ าใน
วัตถุดบิ ก่อนการกดอัด จะส่งผลให้เกิดของเสียน้อยกว่าการไม่อุ่นวัตถุดบิ
V.II. การปรับตัง้ เครือ่ งจักรให้เหมาะสม
1. อุ ณ หภู ม ิ (C) การตัง้ อุ ณ หภู ม ิท่ี 180 ถึง 200 องศาเซลเซีย ส จะ
ส่งผลให้เกิดของเสีย น้อ ย และเมื่อพิจารณาจากการใช้พ ลังงาน สามารถ
เลือกใช้ได้ทอ่ี ุณหภูม ิ 180 องศาเซลเซียส
2. แรงกดอัด (D) สามารถตัง้ แรงกดอัดได้ท่ี 18 ถึง 22 MPa จะส่งผล
ให้เกิดของเสียน้อย และเมือ่ พิจารณาจากการใช้พลังงาน สามารถเลือกใช้
ได้ทแ่ี รงกดอัด 18 MPa
3. เวลากดอัด (E) สามารถกาหนดเวลากดได้ท่ี 5 ถึง 7 นาที จะส่งผล
ให้เกิดของเสียน้อย และเมือ่ พิจารณาจากความสูญเปล่าด้านเวลา สามารถ
เลือกใช้เวลากดอัดที่ 5 นาที

ตารางที่ VII. จานวนของเสียทีเ่ กิดขึน้ จากการทางานในปจั จุบนั และ
จากการปรับระดับปจั จัยตามผลการทดลอง
ลาดับการ
ทดลอง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เฉลีย่

จานวนชิ้ นงาน (ชิ้ น)
การทางานในปัจจุบนั
การปรับระดับของปัจจัย
ตามผลการทดลอง
ผลิ ต
เสีย สัดส่วน ผลิ ต
เสีย สัดส่วน
500
17
3.40
500
10
2.00
500
22
4.40
500
13
2.60
500
17
3.40
500
8
1.60
500
23
4.60
500
6
1.20
500
25
5.00
500
10
2.00
500
17
3.40
500
7
1.40
500
15
3.00
500
9
1.80
500
24
4.80
500
7
1.40
500
19
3.80
500
8
1.60
500
16
3.20
500
6
1.20
500
21
4.20
500
5
1.00
500
22
4.40
500
7
1.40
6,000 298
3.97
6,000
96
1.60

V.III.ต้นทุนในการทางาน
สามารถลดของเสีย ของหูหม้อ ขนาดใหญ่ ลงจากเดิมร้อยละ 3.72 ลด
เหลือ ร้อ ยละ 1.60 ซึ่งสามารถลดต้น ทุ น ทางด้านการผลิต ลงได้ คิดเป็ น
ต้น ทุ น ต่ อ ชิ้น ที่ล ดได้ร้อ ยละ 6.84 และผลิต ผลเพิ่ม ขึ้น ประมาณร้อ ยละ
14.78
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บทคัดย่อ —งานวิ จยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาและวิ เคราะห์ความ
เป็ นไปได้เพือ่ เพิ ม่ กาลังการผลิ ตของโรงงานกรณี ศึกษา โดยทาการศึ กษา
ความเป็ นไปได้ในการลงทุนสร้างโรงงานผลิ ตใหม่ เนื อ่ งจากความต้องการ
ของลูกค้ามีสงู กว่าอัตรากาลังการผลิ ตทีม่ ีอยู่ ซึง่ ปั จจุบนั สามารถผลิ ตสิ นค้า
ได้เพียง 30% ของความต้องการของลูกค้าทัง้ หมด โดยศึกษาครอบคลุมใน
ด้านการตลาด ด้านเทคนิ ค ด้านการจัดการ และด้านการเงิ น เพือ่ ใช้ เป็ น
ข้ อ มู ล ในการตัด สิ น ใจถึ ง ความคุ้ม ค่ าและความเหมาะสมในการลงทุ น
ตลอดจนศึ กษาถึ งความเสี ย่ งที ย่ อดการสังผลิ
่ ตลดน้ อยลง วิ ธีก ารศึ กษา
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ทีเ่ กีย่ วข้องภายในโรงงาน รวมถึงเอกสาร
งานวิ จั ย ที ่เ กี ่ย วข้ อง และน าข้ อ มู ล ม าวิ เคราะห์ ผ ลในด้ านต่ างๆ
ประกอบด้ ว ย ความต้ องการของลู ก ค้ า ตารา งงานของพนั ก งาน
ประสิ ทธิ ภาพการท างานของพนั ก งาน วิ เคราะห์ แ ผนการเงิ น และ
ผลตอบแทนของโรงงาน ระยะเวลาการดาเนิ นการ 5 ปี ผลการศึกษาพบว่า
ด้ า นการตลาด สิ น ค้ า มี ลู ก ค้ า รายเดิ ม รองรับ อยู่ แ ล้ ว อี ก ทัง้ ยัง สามารถ
ตอบสนองความต้ องการลูกค้ ารายใหม่ ด้ านเทคนิ คเป็ นการเลื อกความ
เหมาะสมของเครือ่ งจักรในเรือ่ งของขนาดกาลังการผลิ ต ด้ านการจัดการ
เป็ นการจัดหาบุคลากรให้ เหมาะสมกับหน้ าที ก่ ารทางาน ผลการวิ เคราะห์
ด้านการเงิ นพบว่าให้ ผลตอบแทนคิ ดเป็ นมูลค่ าปั จจุบนั สุทธิ (NPV) เท่ ากับ
3,914,537 บาท อัต ราผลตอบแทนภายใน(IRR) เท่ า กั บ 18.21 % และมี
ระยะเวลาคื น ทุ น 3 ปี 4 เดื อ น ดังนั ้น การสร้า งโรงงานผลิ ต ใหม่ มี ค วาม
เป็ นไปได้ในการลงทุน

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.

คาสาคัญ —การศึกษาความเป็ นไปได้, ความต้องการของลูกค้า, กาลัง
การผลิ ต

Keywords —Feasibility, Customers' demands, Production capacity
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ต้องมีการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของโครงการอย่างละเอียดและรอบคอบ
เพือ่ ให้เกิดความคุม้ ค่าในการลงทุนมากทีส่ ุด

I. บทนา
เครื่องครัวทีท่ าจากอะลูมเิ นียม เป็ นภาชนะในครัวเรือนที่สามารถพบ
เห็นได้ในชีวติ ประจาวันและทุกบ้านมีตดิ ครัวเช่น หม้อ กระทะ เป็นต้น จาก
การขยายตัวของธุรกิจเครือ่ งครัวทีท่ าจากอะลูมเิ นียมในปจั จุบนั [1] ทาให้ม ี
ปริมาณความต้องการของสิน ค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่ อเนื่อง และมียอดการจัด
จาหน่ายทีส่ งู ขึน้ ตามด้วย ซึง่ ส่งผลให้ผผู้ ลิตส่วนประกอบชิ้นส่วนเครือ่ งครัว
มียอดการสังผลิ
่ ตสินค้าทีส่ งู ขึน้ ตามไปด้วยเช่นกัน
อุตสาหกรรมการผลิต การผลิตสินค้าให้มคี ุณภาพและการจัดส่งสินค้า
ให้ตรงทันเวลานัน้ ถือเป็นสิง่ ทีส่ าคัญ โรงงานกรณีศกึ ษาทีไ่ ด้ทาการศึกษานี้
เป็ นโรงงานขนาดเล็ก มีการผลิต สินค้าเกีย่ วกับด้ามจับกระทะ และหูหม้อ
ของเครือ่ งครัวทีท่ าจากอะลูมเิ นียม ลักษณะเครื่องจักรเป็ นเครื่องจักรแบบ
อัดขึน้ รูปโดยใช้วตั ถุดบิ คือ ผงพลาสติกชนิดผงเบคกาไลท์ ซึ่งมีคุณสมบัติ
ทนความร้อนสูงและติดไฟได้ ยาก ปจั จุบนั โรงงานกรณีศกึ ษามีกาลังการ
ผลิตเพียง 30% ทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทีม่ ที งั ้ หมดดัง
รูปที่ I. ซึ่งทาให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงถึง 70 %
จึงทาให้เกิดค่ าเสีย โอกาสในการขายสิน ค้า (Opportunity Cost) [2] และ
อาจส่งผลให้ลกู ค้าหาผูผ้ ลิตรายอื่นเข้ามาทดแทน

II. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพื่อ ศึกษาความเป็ น ไปได้ในการเพิ่มกาลังการผลิต เพื่อ ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยทาการศึกษาความเป็ นไปได้ในด้าน
การตลาด ด้านเทคนิค ด้านการจัดการ รวมถึงด้านการเงิน
III. วิธกี ารดาเนินการวิจยั
ทาการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ด้าน
ต่างๆของโครงการ ดังนี้
III.I เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ส่วนจากกการเก็บรวบรวม
ข้อมูลดังนี้
III.I.I ข้อ มูล ปฐมภู ม ิ (Primary Data) โดยการเก็บ ข้อ มูล ที่เกี่ย วกับ
สภาพทัวไปของโรงงาน
่
กระบวนการผลิต รวมถึงข้อมูลภายในของโรงงาน
ทีท่ าการศึกษา และข้อมูลอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการทางานวิจยั ในครัง้ นี้
III.I.II ข้อมูลทุตยิ ภูม ิ (Secondary Data) โดยการศึกษาค้นคว้าเอกสาร
จากงานวิจยั จากหน่ วยงานราชการเช่น กรมธนารักษ์ กรมสรรพากร กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น
III.II การศึกษาด้านการตลาด
การวิเคราะห์ความเป็นได้ดา้ นการตลาด เป็นการวิเคราะห์สภาวะความ
ต้อ งการของลูกค้า (Demand) และสภาวะการตอบสนองในการส่ งสิน ค้า
ของทางโรงงาน (Supply) รวมถึง สภาวการณ์ โอกาส และกลยุ ท ธ์ท าง
การตลาด โดยพิจารณาถึงกลุ่ มเป้าหมายหรือขนาดของตลาด และส่ว น
ประสมทางการตลาด ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆในการดาเนิ น ธุรกิจ
โดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis[3] เพื่อทาให้ทราบถึงความต้องการของ
ตลาดทีม่ อี ยู่
III.III การศึกษาด้านเทคนิค
การวิเคราะห์ท างด้านเทคนิ ค โดยศึก ษาจากเวลามาตราฐานการ
ทางานของพนักงาน ประสิทธิภาพการทางานของพนักงาน และเครือ่ งจักร
ทีใ่ ช้ในการทางาน ทาให้ทราบขนาดของกาลังการผลิต จากการศึกษาเวลา
โดยใช้ข ้อ มูล เวลามาตราฐาน (Standard Data) เป็ น การศึก ษาเวลาที่ใช้
ข้อมูลเวลาทีจ่ ดั ทาเป็นมาตราฐานของโรงงานนัน้ ๆดังสมการที่ (I) และ (II)

รูปที่ I. สัดส่วนความต้องการของลูกค้าและกาลังการผลิต
แหล่งทีม่ า : ฐานข้อมูลโรงงานกรณีศกึ ษา
จากการเก็บ รวบรวมข้อ มูล โรงงานกรณี ศ ึก ษา พบว่ า ช่ว งเวลาการ
ทางานของโรงงานคือ 8.00-12.00 น. พักกลางวัน 1 ชัวโมง
่ และทางานต่อ
เวลา 13.00-17.00 น. โดยมีก ารทางานล่ วงเวลาตัง้ แต่ 17.30-21.00 น.
รวมเวลาทางาน 11.30 ชัวโมงต่
่
อ วัน ทางานทุกวัน จัน ทร์-เสาร์ รวมวัน
ทางานต่ อ เดือ น 26 วัน อีกทัง้ โรงงานยัง มีข ้อ จากัดหลายด้าน อาทิเช่ น
เครือ่ งจักรมีอายุชวโมงการท
ั่
างานทีส่ ูงทาให้เกิดอาการหยุดชะงักบ่อย และ
บริเวณพื้นทีก่ ารทางานมีพ้นื ทีใ่ ช้งานอย่างจากัด ทาให้ไม่สามารถเพิม่ หรือ
ขยายกาลังการผลิตโดยการลงทุนซื้อเครื่องจักรเข้ามาเพิม่ ได้ ทัง้ นี้โรงงาน
มีความต้องการทีจ่ ะเพิม่ กาลังการผลิตเพือ่ ผลิตสินค้าให้แก่ลกู ค้าอย่างน้อง
80-90% ของลูกค้าทัง้ หมด จึงเป็ นแนวคิดในการเพิม่ กาลังการผลิตในการ
สร้างโรงงานใหม่และลงทุน เครื่อ งจักรใหม่ เพื่อเป็ น การตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าที่มเี พิ่มมากขึ้น อีกทัง้ เป็ น การเพิ่มยอดขายให้กบั ทาง
โรงงาน โดยใช้ห ลัก การวิเคราะห์ด้านการตลาด ด้า นเทคนิ ค ด้านการ
จัดการและด้านการเงิน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ทัง้ นี้ การ
เพิ่มกาลังการผลิตในการลงทุนสร้างโรงงานใหม่นัน้ ย่อยมีความเสี่ยง จึง

NT = RT × PR
ST = NT × (1+AF)
โดยทีก่ าหนด
RT =
PR =
ST =
NT =
AF =
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ค่าเวลาตัวแทน
อัตราความเร็วในการปฏิบตั งิ าน
เวลามาตรฐาน (Standard Time)
เวลาปกติ (Normal Time)
เวลาเผือ่ (Allowance Factor)

(I)
(II)

การท างานในสายการผลิต โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง โรงงานที่ม ีก ารใช้
แรงงานคนเป็ นหลักในกระบวนการผลิต การสร้างคนให้มคี ุณภาพจะต้อง
เป็ นสิง่ เริม่ แรกทีต่ ้องทา เพราะคนทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการทางานสูง จะทา
ให้คุณภาพของงานสาเร็จได้ตามเป้าหมาย ประสิทธิภาพการทางานของ
พนักงานขึน้ อยู่กบั ช่วงเวลาการทางานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประสิทธิภาพของ
ช่วงเวลาการทางานของพนักงานแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันออกไป และอีก
สาเหตุหนึ่ง ความเครียดและช่วงเวลาการทางานก็เป็ นปจั จัยสาคัญ ทีท่ าให้
คนทางานมีประสิทธิภาพต่ าลงดังรูปที่ II. ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภาพการทางาน
แต่ละสภาพแวดล้อมการทางาน [4]

การรายจ่ายในการดาเนินงานของโครงการได้ประมาณการจากต้นทุนรวม
และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานทัง้ หมดตัง้ แต่เริม่ โครงการจนกระทังสิ
่ ้นสุด
การดาเนินงานของโครงการ
II) การวิเคราะห์และการประเมินด้านการเงินของโครงการ
โดยใช้ทฤษฎีทใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน ได้แก่
(I) มูลค่าปจั จุบนั สุทธิของโครงการ (Net Present Value: NPV) [7] คือ
กระแสเงิน สดรับสุ ท ธิตลอดอายุ โครงการกับมูลค่ าปจั จุบนั ของเงินลงทุน
โดยผลตอบแทนที่ได้ปรับเป็ นมูลค่า ณ ปจั จุบนั มีอตั ราคิดลดทีเ่ หมาะสม
เป็นตัวประกอบในการพิจารณา ดังสมการที่ (III)
n

B t  Ct
t
t  1 (1  r )

NPV  

(III)

โดยกาหนดให้
NPV =
มูลค่าทีค่ ดิ เป็ นปจั จุบนั
Bt =
ผลตอบแทนในงวดที่ t
Ct =
ค่าใช้จ่ายในงวดที่ t
r
=
ผลตอบแทนของโครงการ
t
=
รอบระยะเวลาของโครงการ
n =
ระยะเวลาสิน้ สุดของโครงการ
ซึง่ ใช้เกณฑ์การตัดสินใจ
NPV <=
0 ไม่ควรลงทุน
NPV =
0 ไม่มคี วามแตกต่างระหว่างลงทุนกับไม่ลงทุน
NPV >
0 ลงทุน
(II) อั ต ราผ ล ต อ บ แ ท น ภ าย ใน (Internal Rate of Return: IRR)
หมายถึง อัตราทีท่ าให้ผลตอบแทนและค่าใช้จ่ายทีไ่ ด้คดิ เป็ นมูลค่าปจั จุบนั
แล้ว [8] อัต ราที่ก ล่ า วถึง จึง เป็ น อัต ราความสามรถของเงิน ลงทุ น ที่จ ะ
ก่อให้เกิดรายได้คุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนพอดี หรืออัตราผลตอบแทนที่ทาให้
มูลค่าปจั จุบนั ของกระแสเงินสดรับทัง้ หมด เท่ากับมูลค่าปจั จุบนั ของกระแส
เงินสดจ่ายทัง้ หมดโดยสามารถหาค่าได้ดงั สมการที่ (IV)

รูปที่ II. ประสิทธิภาพการทางานของพนักงานในแต่ละช่วงเวลา
แหล่งทีม่ า : Ralph M. Barnes [4]
รูปแบบของเครือ่ งจักรทีใ่ ช้ในการผลิต มีลกั ษณะการทางาน 3 รูปแบบ
คือ 1.ใช้ค นในการควบคุ ม เครื่อ งทัง้ หมด (Manual) 2.แบบกึ่งอัต โนมัติ
(Semi-Automatic) 3.แบบอัต โนมัติท งั ้ หมด (Fully-Automatic) ทัง้ นี้ ก าร
เพิม่ ผลผลิตของเครื่องจักรทาได้ โดยการพยายามลดเวลาของการจัดปรับ
เครื่อ งจัก ร (Setup Time) ลดเวลาการเสีย ของเครื่อ งจักร (Down Time)
ขจัดการหยุดจากการรอคอยของเครื่องจักร ทีอ่ าจทาให้เกิดอุบตั เิ หตุ และ
บางครัง้ การเพิ่มผลผลิต ของเครื่อ งจักรทาได้โดยการลงทุ น โดยเปลี่ย น
เครื่องจักรใหม่ทดแทนการใช้เครื่องจักรเก่าทีม่ ปี ระสิทธิภาพต่า เนื่องจาก
อายุการใช้งานหรือขาดการซ่อมบารุง [5]
III.IV การศึกษาด้านการจัดการ
การวิเคราะห์ด้านการจัดการเป็ น การศึกษาเพื่อ กาหนดรูปแบบของ
องค์ก รที่ใช้ในการดาเนิ น งาน การจัดโครงสร้างองค์ก รที่เหมาะสม การ
กาหนดหน้าที่ การจัดตารางการทางาน รวมถึงความรับผิดชอบของแต่สาย
งานและตาแหน่งงาน[6] เพือ่ เป็นการกาหนดคุณสมบัตขิ องบุคคลากรในแต่
ละตาแหน่ง
III.V การศึกษาด้านการเงิน
การศึกษาความเป็ น ไปด้านการเงิน ซึ่งได้ทาการศึกษาเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากปฐมภูมแิ ละทุตยิ ภูม ิ เพือ่ นาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการเงิน
เพื่อประเมินความสามารถในการทากาไรของโรงงาน ดังนัน้ การวิเคราะห์
ข้อมูล ด้านการเงิน เป็ นปจั จัยส าคัญที่จะนามาประกอบการพิจารณาการ
ตัดสินใจ และศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการโดยทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้านต่างๆ ดังนี้
I) สมมติฐานทางด้านการเงิน โดยประมาณการด้านรายได้
และค่ าใช้จ่ ายภายในโรงงาน เงิน ลงทุ น ในโครงการและแหล่ งที่ม าของ
เงินทุน การประมาณการรายได้จากยอดกาลังการผลิต ซึ่งรายรับรวมมา
จากการที่นาราคาขายคูณกับจานวนชิ้นงานที่ผ ลิตได้ ส่วนการประมาณ

 n Ct
IRR  I   
 t  1  1  r t






(IV)

โดยกาหนดให้
IRR =
ผลตอบแทนภายในจากการลงทุน
I
=
เงินลงทุนครัง้ แรก
C =
กระแสเงินสดได้รบั สุทธิในแต่ละงวด ที่ t
t
=
จานวนปีท่ี 1 ถึงปีท่ี n
n =
จานวนงวดดอกเบีย้ / จานวนปี
r
=
อัตราดอกเบีย้ หรืออัตราผลตอบแทน
(III) ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) คือ ระยะเวลาทีท่ าให้รายรับ
รวมของโครงการเท่ากับรายจ่ายรวมของโครงการ หากระยะเวลาคืนทุนที่
คานวณได้ยงิ่ ระยะเร็วก็ยงิ่ ดี โดยคานวณได้ดงั สมการ (V)
(V)
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IV. ผลการศึกษา
จากการศึก ษาการศึก าความเป็ น ไปได้เพื่อ เพิ่ม ก าลังการผลิ ต ของ
โรงงานกรณีศกึ ษา โดยศึกษาการลงทุนแบบการสร้างโรงงานใหม่ สามารถ
สรุปผลการศึกษารายละเอียดในด้านต่างๆได้ดงั นี้
IV.I ผลการศึกษาความเป็นไปได้ดา้ นการตลาด
ผลการศึกษาข้อ มูล ทัวไปพบว่
่
าการศึกษาความเป็ น ไปได้เพื่อ เพิ่ม
กาลังการผลิต ของทางโรงงานมีความเป็ นไปได้เนื่องจากมีความต้องการ
ของตลาดอยู่แล้ว เป็ นความต้องการของลูกค้าอยู่ท่ี 574,080 ชิ้นต่อเดือน
อีก ทัง้ ลูก ค้า ยัง มีค วามต้ อ งการของสิน ค้า เพิ่ม มากขึ้น ดังนั น้ การสร้า ง
โรงงานใหม่ จึงมีค วามเป็ น ไปได้ โดยใช้ SWOT Analysis เพื่อ วิเคราะห์
ภาพรวมสถานการณ์ของโรงงาน โดยสรุปได้ดงั นี้
จุดแข็ง (Strengths) คือ ธุร กิจประเภทนี้ ม ีการแข่งขัน ค่ อ นข้างน้ อ ย
ธุรกิจมีขนาดเล็กทาให้บริหารจัดการและตัดสินใจภายในทีส่ ามมารถทาได้
อย่างรวดเร็ว อีกทัง้ มีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ลูกค้าเดิมมายาวนาน
จุดอ่อน (Weaknesses) คือ ความต้องการของลูกค้ามีจานวนค่อนข้าง
สูง ทาให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทงั ้ หมด ชัวโมง
่
เวลาการทางานของพนักงานที่เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการทางาน
และจานวนชิน้ งานทีล่ ดลง
โอกาส (Opportunities) คือ มีก ารสนับ สนุ น ของรัฐบาลในกลุ่ ม ของ
ธุรกิจขนาดอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ตลาดการส่งออกเครือ่ งครัวมีแนวโน้มที่
สูงขึ้นจากการขยายตัวของเศรฐกิจ สามารถเพิม่ ลูกค้ารายใหม่ เพิม่ ให้กบั
ทางโรงงาน
ภัยคุกคาม (Threat) คือ สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการชะลอ
ตัว ส่งผลให้ผบู้ ริโภคมีการจับจ่ายใช้สอยน้อยลง เทคโนโลยีทท่ี นั สมัยกว่า
ส่งผลทาให้ตน้ ทุนของการผลิตต่าลง
IV.II ผลการศึกษาความเป็นไปได้ดา้ นเทคนิค
ผลการศึก ษาความเป็ น ไปได้ด้านเทคนิ ค พบว่า มีค วามเป็ น ไปได้
เนื่ อ งจาก ประสิท ธิภ าพการท างานของพนั ก งานภายในมีก ารท างาน
ประสิท ธิภ าพที่ดี แ ละลดลงตามล าดับ เนื่ อ งจากความเหนื่ อ ยล้า และ
สภาพแวดล้อมภายในการทางาน ช่วงเวลาการทางานทีด่ คี อื ช่วงเวลาการ
ทางานในการทางาน 5 ชัวโมงแรกดั
่
งตารางที่ I.

การลงทุนสร้างโรงงานใหม่มคี วามเป็ นไปได้ เนื่องจากมีท่ดี นิ เดิมจาก
เจ้าของ ส่วนการปรับเปลีย่ นเครือ่ งจักรใหม่มที ป่ี ระสิทธิภาพการทางานทีด่ ี
ขึน้ ประเภทเครื่องจักรที่ใช้งาน คือ เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติกชนิดผงเบคกาไลค์ ซึง่ การทางานสามารถผลิตสินค้าได้รวดเร็วกว่าเครือ่ งอัด ทัง้ นี้ทาให้
มียอดของการผลิตสินค้าเพิม่ สูงขึน้ และสามารถตอบสนองความต้องของ
ลูกค้า ตามทีโ่ รงงานคาดหวังได้ โดยด้านเทคนิคนี้มคี ่าใช้จ่ายในการลงทุน
ประมาณ 7,922,800 บาท
IV.III ผลการศึกษาความเป็นไปได้ดา้ นการจัดการ
ผลการศึกษาความเป็ นไปได้ดา้ นการจัดการ พบว่า มีความเป็ นไปได้
การจัดการ ซึ่งผู้วจิ ยั ได้มแี นวทางการวางแผนด้านการจัดการ โดยการ
จัดหาบุคคลากร ประกอบไปด้วย หัวหน้า พนักงานซ่อมบารุงเครื่องจักร
และพนักงานฝ่ายผลิต รวมทัง้ สิ้น 18 คน พนักงานฝา่ ยผลิตแต่ละคนมีการ
ทางานเป็นกะหมุนเวียนกัน ในสองสัปดาห์ต้องเปลีย่ นกะหนึ่งครัง้ เพื่อให้
การทางานมีประสิทธิภ าพที่สูง โดยวิธกี ารคัดเลือก จะมีการจัดฝึ กอบรม
ก่อนการทางานจริง และพนักงานทุกคนจะได้รบั สวัส ดิการเพื่อเป็ นขวัญ
และกาลังใจในการทางาน
IV.IV ผลการศึกษาความเป็นไปได้ดา้ นการเงิน
การศึก ษาความเป็ น ไปได้ ด้า นการเงิน รายรับ ของโรงงานมาจาก
ยอดขายที่ผ ลิต ได้คูณ กับราคา ซึ่ง โรงงานได้กาหนดราคาแบ่ งตามเป็ น
ผลิต ภัณ ฑ์ และค่ าใช้จ่ายของโรงานแบ่ งออกเป็ น 2 ส่ ว นหลักๆ คือ 1.
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ซึง่ ประกอบด้วย ค่าสร้างโรงงานใหม่ และเครื่องจักร
ใหม่ 2.ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในด้านการ
การจัดการ ค่าใช้จ่ายภายในโรงงาน ค่าภาษี เป็ นต้น โดยใช้เกณฑ์ในการ
วิเคราะห์การวัดความคุม้ ค่าททางการเงิน และประเมินความเป็ นไปได้ของ
โครงการการลงทุน ใช้เกณฑ์ในการตัดสินใจโดยใช้เครื่อ งมือ ต่างๆ ดังนี้
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB), มูลค่าปจั จุบนั ของผลตอบแทน
สุ ท ธิ (Net Present value: NPV), อั ต ราส่ ว นผลตอบแทนต่ อ ต้ น ทุ น
(Benefit Cost Ratio: B/C Ratio) และอัต ราผลตอบแทนภายในโครงการ
(Internal Rate Retune: IRR) ซึ่ ง จากการศึ ก ษาความเป็ นไปได้ ด้ า น
การเงินดังตารางที่ II. และตารางที่ III. คือ
ตารางที่ II. ระยะเวลาคืนทุน

ตารางที่ I. ประสิทธิภาพการทางานของพนักงานรายชัวโมง
่

จากตาราง II. เป็ น การวิเคราะห์ระยะเวลาคืน ทุน ของโครงการ ซึ่ง มี
ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 3 ปี 4 เดือน โดยน้อยกว่าระยะโครงการ 5 ปี จงึ มี
ความเป็นไปได้ในการลงทุน
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ตารางที่ III. มูลค่าปจั จุบนั ของผลตอบแทนสุทธิ, อัตราส่วนส่วนของ
ผลตอบแทนต่อต้นทุน และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ
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จากตารางที่ III. สามารถสรุปได้ว่า มูลค่าปจั จุบนั ของผลตอบแทนสุทธิ
โดยก าหนดอัต ราคิด ลด (Discount Rate) อยู่ ท่ี 4.875 % มีค่ า เท่ า กับ
3,914,573 บาท ซึง่ มีค่ามากกว่า ศูนย์ แสดงว่าโครงการนี้สมควรทีจ่ ะลงทุน
อัต ราส่ ว นผลตอบแทนต่ อ ต้น ทุน (B/C Ratio) มีค่ าเท่ากับ 1.10 ซึ่ง
หมายความว่า เมื่อ ลงทุ น ไป 1 บาท จะมีผ ลตอบแทนเท่ ากับ 1.10 บาท
แสดงให้เห็นว่าโครงการนี้มปี ระสิทธิภาพในการลงทุน
ั บนั ของเงินสดสุทธิ
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ซึ่งทาให้มลู ค่าปจจุ
รับตลอดโครงการเท่ากับมูลค่าของเงินลงทุน และเงินลงทุนเริม่ ต้น ผลจาก
การคานวณหาอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการเท่ากับ 18.21% ซึง่ มี
ค่ามากมากกว่าอัต ราผลผลตอบแทนต่ าสุ ดที่ต้อ งการ คือ ร้อ ยละ 4.875
ดังนัน้ การลงทุนนี้มคี วามเป็นไปได้ [9]
สรุปผลและวิจารณ์
จากการวิเคราห์ค วามเป็ น ไปได้เพื่อ เพิ่มกาลังการผลิ ต กรณีศกึ ษา:
โรงงานผลิตขึน้ รูปพลาสติกชนิดผงเบคกาไลค์ มีความเป็ นไปได้ในทุกๆ
ด้านทัง้ ด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการจัดการ และด้านการเงิน โดย
การวิเคราะห์ ผ ลทางด้านการเงิน สามารถสรุป ได้ด ัง นี้ การลงทุ น สร้า ง
โรงงานใหม่จะทาให้ได้ผลประกอบการทีม่ มี ลู ค่าปจั จุบนั สุทธิ (NPV) เท่ากับ
3,914,537 บาท มีอตั ราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากับ 18.21% ต่อปี มี
ระเวลาคืนทุน เท่ากับ 3 ปี 4 เดือน โดยน้อยกว่าระยะเวลาทีด่ าเนินการ คือ
5 ปี ดังนัน้ จากตัว ชี้ว ดั ในการลงทุ น ดังกล่ าวที่ได้กล่ าวมาข้างต้น ถือ ว่า
โครงการนี้มคี วามเป็นไปได้ในการลงทุน
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ โรงงานกรณีศกึ ษา ทีไ่ ด้สละเวลาและให้การสนับสนุ น
ด้านข้อมูล ต่างๆ รวมถึงให้คาแนะนาเมื่อพบเจอปญั หาในการดาเนินงาน
และขอบคุ ณ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ด ร.ปุ ณ ณมี สัจ จกมล และ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ด ร.นั น ทชัย กานตานั น ทะ ที่ช่ ว ยให้ ค าปรึก ษา แนะน า
ตลอดจนการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ และขอขอบคุณครอบครัวทีม่ ี
ส่วนให้กาลังใจในการเขียนบทความฉบับนี้
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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.

บทคัด ย่ อ — งานวิ จยั ครัง้ นี้ มี ว ตั ถุป ระสงค์เพื อ่ ศึ ก ษาและวิ เคราะห์
ความเป็ นไปได้ ของธุรกิ จไม้ ประดับสาหรับผู้อาศัยในคอนโดมิ เนี ยม โดย
ศึกษาการลงทุนแบบโรงเรือนอัจฉริ ยะในจังหวัดนครปฐม ได้ทาการศึกษา
ครอบคลุมทัง้ ในด้านการตลาด ด้านเทคนิ ค ด้านการเงิ น และการจัดการ
โครงการ เพื อ่ ใช้ เป็ นข้ อ มู ล ในการตั ด สิ นใจถึ ง ความคุ้ ม ค่ า และความ
เหมาะสมในการลงทุน ตลอดจนศึกษาถึงปั ญหาและอุปสรรคทีม่ ีผลกระทบ
ต่ อ ความเป็ นไปได้ ข องโครงการ รวมถึ ง แนวทางการปรับ ปรุ ง ให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพในการประกอบธุ ร กิ จได้ อ ย่ า งเหมาะสม วิ ธี ก ารศึ ก ษา
ประกอบไปด้ วยการเก็บรวบรวมข้ อมูลความนิ ยมประเภทต้ น ไม้ ทีน่ ามา
ตกแต่ งที พ่ กั อาศัย ปั จจัย การปลู กต้ นไม้ แ ละคัดเลื อ กชนิ ดของต้ น ไม้ ที ม่ ี
ความเหมาะสมสาหรับการปลูกในคอนโดมิ เนี ยม โดยนาข้อมูลมาวิ เคราะห์
ผลในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ความต้องการของผู้บริ โภค วิ เคราะห์ธรุ กิ จ
ทัง้ ปั จ จัย ภายในและภายนอก วิ เคราะห์ ด้ า นการเงิ น และผลตอบแทน
วิ เคราะห์ความเสี ย่ งและปั จจัยที ส่ ่ งผลท าให้ เกิ ดผลกระทบของโครงการ
จากการศึกษาพบว่า ผู้ทีอ่ าศัยในคอนโดมิ เนี ยมมีความต้ องการปลูกต้ นไม้
ในที พ่ ัก อาศัย แต่ ต ลาดต้ น ไม้ ส าหรับ ผู้อ าศัย ในคอนโดมิ เนี ยมยัง มี ไม่
แพร่หลาย ผู้วิจยั จึงได้ศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการเป็ นระยะเวลา 5
ปี ผลการวิ เคราะห์ด้านการเงิ นพบว่าให้ ผลตอบแทนคิ ดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั
สุท ธิ (NPV) เท่ า กับ 2,329,349.94 บาท และค่ าอัต ราผลตอบแทนภายใน
(IRR) เท่ ากับ 38.12% และมี ระยะเวลาคืนทุน 2 ปี 7 เดือน จากการศึกษา
ทาให้โครงการนี้ มีความเป็ นไปได้ในการลงทุน
คาสาคัญ — การศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุน, ผูอ้ ยูอ่ าศัยใน
คอนโดมิ เนี ยม, ธุรกิ จไม้ประดับ, โรงเรือนอัจฉริยะ, ต้นไม้ในคอนโดมิ เนี ยม

Keywords — Investment Feasibility Study, Residents of
Condominiums, Ornamental Business, Smart Farm, Tree in
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I. บทนา
ปั จจุบนั กรุงเทพมหานคร มีพ้ืน ที่ทงั ้ หมด 1,569 ตารางกิโลเมตร มี
ประชากรตามทะเบียนราษฎรมากกว่า 5.5 ล้านคน ในอดีตทีอ่ ยู่อาศัยทีค่ น
ส่วนใหญ่เลือกซื้อไว้ในครอบครอง คือบ้านในแนวราบหรือบ้านเดีย่ ว บ้าน
แฝด และทาวน์เฮาส์ แต่ในช่วงเวลา 5-7 ปี ท่ผี ่านมา ภาพรวมของตลาดที่
อยู่อาศัย ของกรุงเทพมหานคร เปลี่ย นแปลงไปเป็ น ที่อ ยู่อ าศัยอาคารสูง
ประเภทคอนโดมิเนียม เข้ามาเป็ นตัวเลือกในการซื้อทีอ่ ยู่อาศัยมีแนวโน้มที่
เพิม่ สูงขึน้ โดยส่วนใหญ่ท่อี ยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมจะเลือกทาเลที่
อยู่ใกล้รถไฟฟ้ า BTS และ MRT
ที่อ ยู่อ าศัย ประเภทคอนโดมิเนี ย มมีอ ัต ราที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจากข้อ มูล
พบว่าประชากรทีอ่ าศัยในพื้นทีก่ รุงเทพมหานครส่วนใหญ่เลือกทีอ่ ยู่อาศัย
คอนโดมิเนียมขนาดพื้นที่ 25 ตร.ม. ถึง 50 ตร.ม จากขนาดทีอ่ ยู่อาศัยที่ม ี
อย่างจากัดจึงทาให้การตกแต่งคอนโดมิเนียมจึงนิยมเลือกของตกแต่งที่ม ี
ขนาดเล็ก ต้นไม้เป็ นหนึ่งสิง่ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมถูกเลือกนามาตกแต่งตามที่
อยู่อาศัยแต่การเลือกต้นไม้ให้เหมาะสมกับทีอ่ ยู่พกั อาศัยต้องมีการคัดเลือก
ต้นไม้ให้ตรงกับสภาพแวดล้อมในแต่ละพืน้ ที่ โดยเฉพาะการเลือกต้นไม้ให้
เหมาะสมกับ ที่พ ักอาคารสูงที่มปี ั จจัย ส าคัญ คือ แสงสว่างหรือ แสงแดด
ปริมาณการรดน้ า การดูแลรักษา วัสดุทน่ี ามาปลูก และภาชนะหรือกระถาง
[1] ซึง่ ถือว่ามีความสาคัญต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ทจ่ี ะนามาปลูกไว้ใน
บริเวณที่อยู่อาศัย และนิตยสารด้านเศรษฐกิจรายงานว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ี
เกิดหลัง พ.ศ. 2523 เป็ นต้นมา มีความสนใจในการปลูกและเลี้ยงดูต้นไม้
ขนาดจิว๋ หรือแม้แต่พชื อื่น ๆ ทีส่ ามารถปลูกในอาคารมีจานวนสูง ขึน้ อย่าง
ต่ อ เนื่ อ งประมาณ 10 เท่ า จากผลส ารวจเมื่อ ปี พ.ศ. 2553 และยัง คงมี
แนวโน้ ม ที่สู ง ขึ้น อีก ด้ว ย [2] จากข้อ มูล ที่ก ล่ า วข้างต้ น มีป ริม าณความ
ต้องการในการปลูกต้นไม้ในคอนโดมิเนียม ซึ่งปั จจุบนั ตลาดต้นไม้สาหรับ
คนที่อ าศัย อยู่ในคอนโดมิเนี ย มยังมีไม่แพร่ห ลายจึงทาการศึก ษาความ
เป็ นไปได้ของธุรกิจไม้ประดับสาหรับผูอ้ าศัยในคอนโดมิเนียมเพือ่ ใช้ในการ
วางรูปแบบการลงทุนทีม่ คี วามเป็ นไปได้ในด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้าน
การจัดการ และด้านการเงิน เพือ่ เป็ นข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจลงทุน

2) ข้อ มูล ทุติย ภูม ิ (Secondary Data) ได้จากการรวบรวมมาจากเอกสาร
หนั งสือ บทความ รายงานผลการศึก ษาวิจยั วารสาร ข้อ มูล สถิติ จาก
หน่วยงานราชการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็ น
ต้น ตลอดจนวิทยานิพนธ์และเอกสารประกอบการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยามหิดล เป็ นต้น รวมถึง
เว็บไซต์ต่าง ๆ
III.II. ขันตอนและวิ
้
ธีการดาเนิ นงาน
ขัน้ ที่ 1 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความนิยมของประเภทของต้นไม้ทน่ี ามา
ประดับตกแต่งทีพ่ กั อาศัยจากการศึกษาข้อมูลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ขัน้ ที่ 2 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยการปลูกต้นไม้สาหรับที่อยู่อาศัยใน
อาคารสูงประเภทคอนโดมิเนียม
ขัน้ ที่ 3 ทาการคัดเลือกชนิดของต้นไม้ทม่ี คี วามเหมาะสมสาหรับการปลูก
ในอาคารสูงประเภทคอนโดมิเนียม
ขัน้ ที่ 4 รวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคนิคและวัส ดุทน่ี ามาใช้ในการปลูก
ต้นไม้
ขัน้ ที่ 5 รวบรวมข้อมูลจากรูปแบบและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ท่มี อี ยู่ใน
ท้องตลาดปั จจุบนั เพือ่ ทาการเลือกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ให้เหมาะสม
III.III. การศึกษาด้านการตลาด
การศึกษาความเป็ นไปได้ด้านตลาดเป็ นการวิเคราะห์หาโอกาส และ
กลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อหาช่องทางในการจัดจาหน่ายสินค้า โดยทาการ
สารวจขนาดของตลาด ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่าง ๆ รวมทัง้ ปั จจัยอื่นที่
อาจมีผลต่อการดาเนินธุรกิจ เพือ่ นาไปเป็ นข้อมูลในการกาหนดกลยุทธ์และ
แผนการตลาด ตลอดจนคาดคะเนรายรับจากยอดขาย โดยผลทีไ่ ด้จะเป็ น
ส่ ว นหนึ่ ง ที่น ามาใช้ในการวิเ คราะห์ ท างการเงิน เพื่ อ ประโยชน์ ในการ
ประเมินผลและการตัดสินใจลงทุน จึงจาเป็ นต้องศึกษาความต้องการหรือ
ความคาดหวังของลูก ค้า หรือ กลุ่ ม เป้ าหมาย และก าหนดกลยุ ท ธ์ ด้ว ย
เครือ่ งมือ SWOT ANALYSIS เป็ นต้น
III. IV. การศึกษาด้านเทคนิ ค
การศึกษาความเป็ นไปได้ด้านเทคนิคเป็ นการศึกษาความเหมาะสม
ของการลงทุนการสร้างโรงเรือนอัจฉริยะ มีการดาเนินงานเรือ่ งจานวนและ
คุ ณ ภาพของพนั ก งาน ก าหนดแผนการด าเนิ น งานของร้าน และการ
ประมาณการส าหรับ ค่ า ใช้ จ่ ายทัง้ หมดในการลงทุ น โดยน าผลที่ไ ด้ไ ป
พิจารณาและประเมินผลการตัดสินใจในการลงทุน
III.V. การศึกษาด้านการจัดการ
การศึกษาความเป็ นไปได้ด้านการจัดการเป็ นการศึกษาเกีย่ วกับการ
จัด การรูป แบบของการด าเนิ น การสร้า งโรงเรือ น โครงสร้า งและความ
เหมาะสมกับขนาดของโรงเรือน ความพร้อมขององค์กรในด้านการจัดการ
โครงการ เช่น ด้านการบริหารองค์กร การจัดองค์กรโครงการการบริหาร
องค์กรเชิงกลยุทธ์ และการจัดการทรัพยากรมนุ ษ ย์ [3] โดยนาผลทีไ่ ด้ไป
พิจารณาและประเมินผลการตัดสินใจในการลงทุน
III.VI. การศึกษาด้านการเงิ น
การศึกษาความเป็ นไปด้านการเงินของโครงการได้ ทาการศึกษาเก็บ
รวบรวมข้อ มู ล ทุ ติย ภู ม ิแ ละวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ทางการเงิน เพื่ อ ประเมิน
ความสามารถในการท าก าไร รวมถึง ศัก ยภาพการบริห ารจัด การด้า น
การเงินของโครงการ

II. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1) เพื่อ ศึกษาความเป็ น ไปได้ข องธุร กิจไม้ป ระดับ เพื่อ ตอบสนองความ
ต้องการสาหรับประชากรทีอ่ ยู่อาศัยบริเวณอาคารสูงประเภทคอนโดมิเนียม
2) เพื่อศึกษาปั จจัยต่าง ๆ ที่มผี ลกระทบต่อความเป็ นไปได้ของโครงการ
ภายใต้ความไม่แน่นอนและความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้
III. วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ดา้ นต่าง ๆ
ของโครงการดังนี้
III.I. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษาแบ่งเป็ น 2 ส่วนจากการเก็บรวบรวมข้อมูล
ดังนี้
1) ข้อมูลปฐมภูม ิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลเชิงพรรณนา ซึง่ ได้มาจากการ
เก็บข้อมูลจากการสังเกตการ์ณกิจการไม้ประดับโดยตรง เพื่อจัดทาข้อมูล
และรายละเอียดเกีย่ วกับความนิยมของไม้ประดับ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานเบือ้ งต้น
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IV. ผลการวิ จยั
จากการศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุน ธุรกิจไม้ประดับสาหรับผู้
อาศัย ในคอนโดมิเนี ย ม โดยศึก ษาการลงทุ น แบบโรงเรือ นอัจ ฉริย ะใน
จังหวัดนครปฐม สามารถสรุปผลการศึกษารายละเอียดด้านต่าง ๆ ดังนี้
IV.I การวิ เคราะห์ความเป็ นไปได้ด้านการตลาด
ด้ า น แนวโน้ มการเติ บโตของธุ ร กิ จ จากข้ อ มู ล พบว่ า ตลาด
คอนโดมิเนี ย มมีก ารขยายตัว เมื่อ พิจ ารณาถึง อัต ราการขายรวมของ
คอนโดมิเนี ย มทัง้ ตลาดยังคงที่อ ยู่ 90% [6] ซึ่งส่ งผลต่ อ ธรุกิจ เนื่ อ งจาก
ความต้อ งการต้น ไม้ท่ีน าไปตกแต่ ง ในคอนโดมิเนี ย มจะเพิ่ม สูงขึ้น ตาม
จ านวนประชากรที่ พ ั ก อาศัย รวมถึ ง ตลาดต้ น ไม้ ส าหรับ ผู้ อ าศัย ใน
คอนโดมิเนี ย มยังมีไ ม่ แ พร่ห ลายดังนั น้ ผู้ว ิจ ัย ได้ส ารวจช่ อ งทางการจัด
จาหน่ ายสินค้าที่สามารถตอบสนองตามความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย
คือ ช่องทางการจัดจาหน่ายบริเวณหน้าโรงเรือนอัจฉริยะทีจ่ งั หวัดนครปฐม,
ช่ อ งทางจัด จ าหน่ า ยสิน ค้ า ทางออนไลน์ และช่ อ งทางจัด จ าหน่ า ยใน
ห้างสรรพสิน ค้า เพื่อ เป็ น ทางเลือกให้กบั กลุ่มลูกค้าหลัก ที่ต้องการสินค้า
รวมถึงกลุ่มลุกค้ารายอื่นทีม่ คี วามสนใจกับสินค้าประเภทนี้
ด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
จากผลการศึก ษาเราใช้ SWOT Analysis เพื่ อ วิเคราะห์ ท ัง้
สภาพแวดล้อมภายในทีเ่ ป็ น จุดแข็ง จุดอ่อน สภาพแวดล้อมภายนอกที่ก่อ
ให้โอกาส และอุปสรรค ทีส่ ่งผลต่อการดาเนินงานซึง่ สามารถสรุปได้ ดังนี้

การวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ทางด้ า นการเงิน เป็ นปั จ จัย ส าคัญ ที่จ ะน ามา
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ และศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการโดย
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้านต่าง ๆ [4] ดังนี้
I) สมมติ ฐ านทางด้ า นการเงิน โดยประมาณการด้ า นรายได้ แ ละ
ประมาณการค่าใช้จ่ ายของโครงการ เงินลงทุนในโครงการและแหล่งที่มา
ของเงินทุน การประมาณการรายได้ของโครงการมาจากการจัดจาหน่ายไม้
ประดับการจาหน่ ายมีหลายขนาดให้ลูกค้าเลือกตามความเหมาะสมของที่
อยู่อาศัย ซึง่ รายรับรวมมาจากการทีน่ าราคาขายคูณกับจานวนต้นไม้ทข่ี าย
ได้ ส่ ว นการประมาณการรายจ่ า ยในการด าเนิ น งานของโครงการได้
ประมาณการจากต้น ทุ น รวมและค่ าใช้จ่า ยในการด าเนิ น งานตัง้ แต่ เริ่ม
โครงการจนกระทังสิ
่ น้ สุดการดาเนินงานของโครงการ
II) การวิเคราะห์ แ ละการประเมิน ด้า นการเงิน ของโครงการโดยใช้
ทฤษฎีท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ความเป็ น ไปได้ท างการเงิน ของโครงการ [5]
ได้แก่
(II.I) การหามูลค่าปั จจุบนั สุทธิของโครงการ (Net Present Value : NPV)
หมายถึง ผลตอบแทนของโครงการทีไ่ ด้ปรับเป็ นมูลค่า ณ ปั จจุบนั โดยมี
อัตราคิดลดทีเ่ หมาะสมเป็ นตัวประกอบในการพิจารณา โดยทีถ่ า้ NPV มีค่า
มากกว่าศูนย์หรือมีค่าเป็ นบวกแสดงว่าเป็ นโครงการทีม่ ศี กั ยภาพเหมาะแก่
การลงทุน สามารถหาค่าได้ดงั สมการที่ (I)
n
R - C 
NPV   t t t
(I )
t  0 1  i 

ตาราง I. การวิเคราะห์สถานการณ์ SWOT ANALYSIS

โดยกาหนดให้ NPV คือ มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ
Rt คือ ผลตอบแทนในงวดที่ t
Ct คือ ค่าใช้จ่ายในงวดที่ t
i คือ ผลตอบแทนของโครงการ
t คือ รอบระยะเวลาของโครงการ
n คือ ระยะเวลาสิน้ สุดของโครงการ
(II.II) อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return :
IRR) หมายถึง อัตราผลตอบแทนทีท่ าให้มลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดรับ
ทัง้ หมดเท่ากับมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดจ่ายทัง้ หมดหรือหมายถึง
อัตราผลตอบแทนทีท่ าให้มลู ค่าของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) ของโครงการ
มีค่าเท่ากับศูนย์พอดี และสาหรับการตัดสินใจทีจ่ ะลงทุนหรือไม่นนั ้ ถ้าค่า
IRR > อัตราต้นทุนทีเ่ สียโอกาสในการนาเงินลงทุนมาลงทุนหรือสูงพอกับ
ความพอใจทีไ่ ด้ตงั ้ ไว้นนั ้ ก็ถอื ว่าโครงการมีความเป็ นไปได้ในการลงทุน แต่
ถ้าผลออกมาว่า ค่า IRR < อัตราดอกเบีย้ ซึง่ ส่วนใหญ่มกั จะอิงกับอัตรา
ดอกเบีย้ เงินกู้ หรือความพึงพอใจทีต่ งั ้ ไว้นนั ้ โครงการดังกล่าวก็อาจจะไม่
สมควรแก่การลงทุน โดยสามารถหาค่าได้ดงั สมการที่ (II)
Rt

n

IRR  
t 1

 1  i t

 Ct  0




จุดแข็ง
(Strength)


ภายใน


จุดอ่อน
(Weakness)





(II)

โอกาส
(Opportunity)

(II.III) ระยะเวลาคืน ทุน (Payback Period) คือ ระยะเวลาที่ท าให้รายรับ
รวมของโครงการเท่ากับรายจ่ายรวมของโครงการโดยคานวณได้ดงั นี้
ระยะเวลาคืนทุน =






ภายนอก

(III)

อุปสรรค
(Threat)
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ต้นไม้ทท่ี าการคัดเลือกมีความ
เหมาะสาหรับการปลูกใน
คอนโดมิเนียม
ตอบสนองตามความต้องการของผูท้ ่ี
อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียม
ธุรกิจแบบเฉพาะยังไม่แพร่หลายใน
ตลาด
บริษทั มีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั
supplier
บริษทั มีขนาดเล็กทาให้บริหาร
จัดการและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว
ตราสินค้ายังไม่เป็ นทีร่ จู้ กั ในกลุ่ม
ผูบ้ ริโภค
การเพาะปลูกต้นไม้แต่ละชนิดมี
ระยะเวลารอคอยในการเจริญเติบโต
ช่องทางการจัดจาหน่ายมีน้อยใน
ช่วงแรกของการดาเนินธุรกิจ
ตลาดทีอ่ ยู่อาศัยในเขต
กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มขยายตัว
และปรับตัวดีขน้ึ
ผูบ้ ริโภคใส่ใจสิง่ แวดล้อมมากขึน้
สินค้าทดแทนมีอยู่จานวนมากทีม่ ี
ลักษณะทีค่ ล้ายคลึงกันซึง่ เป็ น
ทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริโภค
สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยมี
การชะลอตัว

IV.II การวิ เคราะห์ความเป็ นไปได้ด้านการเทคนิ ค
สถานที่ต งั ้ ของโครงการอยู่ในจังหวัดนครปฐมมีพ้นื ที่โครงการ 133
ตารางวาโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็ น 2 ส่วนคือ โรงเรือนอัจฉริยะและอาคารจัด
จาหน่ ายสิน ค้า ภายในโรงเรือ นอัจฉริย ะจะมีอุ ป กรณ์ ท่ีต อบสนองความ
ต้ อ งการของต้ น ไม้แ ต่ ล ะชนิ ด เช่ น การควบคุ ม แสงแดด ปริม าณน้ า
ความชื้น ในอากาศ เป็ นต้ น ซึ่ง ภายในโรงเรือ นอัจ ฉริย ะประกอบด้ว ย
อุปกรณ์เซนเซอร์อเิ ล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น ระบบม่านลดแสงอัตโนมัต,ิ พัด
ลม EVAP, Cooling Pad, ตู้ควบคุมซึง่ ประกอบไปด้วยการกาหนดเปิ ด-ปิ ด
การรดน้ า ซึ่ ง ควบคุ ม ตามความต้ อ งการของเจ้า ของธุ ร กิจ และระบบ
เซนเซอร์แสง เซนเซอร์อุณหภูม ิ เซนเซอร์ความชื้นในอากาศและดิน เป็ น
ต้น ซึ่งทัง้ หมดสามารถควบคุมและกาหนดผ่ านแอพพลิเคชันได้
่ โดยตรง
และจากตารางที่ II เป็ นการคัดเลือกต้นไม้ท่ไี ด้รบั ความนิยม [7] ทีส่ ามารถ
ปลูกและเจริญเติบโตในคอนโดมิเนียมได้ดี เพื่อตอบสนองความต้องการ
ส าหรับ ผู้ท่ตี ้อ งการปลู ก ต้น ไม้ในคอนโดมิเนี ย ม โดยค่ าใช้จ่ายทางด้าน
เทคนิคมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนประมาณ 1,700,000 บาท

นอกจากนี้ทางโครงการได้มกี ารวางแผนกลยุทธ์ในการดาเนินงานโดยใช้
กลยุทธ์ต้น ทุนที่ดีท่ีสุ ด เพื่อพัฒนาธุ รกิจและสร้างความได้เปรีย บในการ
แข่งขัน และโครงการยังมีการจัดการโครงสร้างการทางานทีเ่ หมาะสม โดย
แบ่งฝ่ ายต่าง ๆ ตามหน้าที่ มีการวางแผนการจัดการทีด่ ี การบริหารจัดการ
ทีเ่ ป็ นระบบ
IV. IV. การวิ เคราะห์ความเป็ นไปได้ด้านการเงิ น
รายรับ ของโครงการมาจากการจัด จาหน่ ายไม้ป ระดับ ทัง้ 5 ชนิ ด
แสดงในตารางที่ III โดยมีการจาหน่ าย 2 ขนาด คือ ขนาดกระถาง 3 นิ้ว
และ 6 นิ้ว ให้ลกู ค้าเลือกตามความเหมาะสมของทีอ่ ยู่อาศัย โดยได้ทาการ
กาหนดราคาจากการค านวณต้น ทุ น ที่ใช้ในโครงการระยะเวลา 5 ปี ซึ่ง
รายรับ รวมมาจากการที่น าราคาขายคูณ กับจานวนต้น ไม้ ท่ที าการปลู ก
ต้น ไม้ท งั ้ หมดและราคาขายมาจากการส ารวจราคาบนท้อ งตลาด ส่ ว น
ทางด้านค่ าใช้จ่ายแบ่ งเป็ น 2 ส่ ว นหลัก คือ ค่า ใช้จ่ายในการลงทุ น ซึ่ง
ประกอบด้วย ค่าก่อสร้างโรงเรือน วัสดุและอุ ปกรณ์สาหรับการปลูกต้นไม้
เป็ นต้น และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในด้านการ
ขายและส่งเสริมการขาย ค่าภาษี เป็ นต้น

ตาราง II. การคัดเลือกต้นไม้ประเภทไม้ประดับ
ชื่อพันธุไ์ ม้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

โกสน
คล้า
ชวนชม
บอนสี
บีโกเนีย
ลิน้ มังกร
ฟิ โลใบหัวใจ
ฤาษีผสม
สับปะรดสี
เขียวหมื่นปี

ปั จจัยในการปลูกต้นไม้ใน
คอนโดมิเนียม
แสง
น้ า ความชืน้
แดด






















ตาราง III. รายรับของโครงการ

การ
ดูแล
ง่าย

ขนาด
ต้นไม้



















ชื่อพันธุไ์ ม้
เขียวหมื่นปี
กระถาง 3 และ 6 นิ้ว
สับปะรดสี
กระถาง 3 และ 6 นิ้ว
บีโกเนีย
กระถาง 3 และ 6 นิ้ว
ฟิ โลใบหัวใจ
กระถาง 3 และ 6 นิ้ว
ลิน้ มังกร
กระถาง 3 และ 6 นิ้ว
รวม

จานวน
(ต้น)

ราคาขาย
(บาท/ต้น)

รวมมูลค่า
(บาท)

28,590

250/350

9,148,859

28,590

250/350

9,148,859

28,590

180/250

6,547,153

28,590

150/200

5,289,183

28,590

200/300

7,719,349

142,950

37,853,403

หมายเหตุ ต้นไม้ในตาราง II เป็ นเพียงบางส่วนในการคัดเลือกเท่านัน้
การประเมิ นผลความเป็ นไปได้ของโครงการ
ในการศึกษาคามเป็ นไปได้ของโครงการ เป็ นการวิเคราะห์เพื่อหาผล
การดาเนินงานของโครงการว่าเมือ่ ดาเนินโครงการไปแล้วจะเกิดคุ้มค่าใน
การลงทุนหรือไม่ โดยวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของธุรกิจไม้ประดับสาหรับผู้
อาศัย ในคอนโดมิเนี ย มมีเกณฑ์ในการวิเคราะห์การวัด ความคุ้ม ค่ าทาง
การเงินของโครงการ 4 แนว คือ มูลค่าปั จจุบนั ของผลตอบแทนสุทธิ (Net
Present Value : NPV), อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate
Return : IRR), ระยะเวลาคืน ทุ น (Payback Period : PB) และอัต ราส่ ว น
ผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio หรือ B/C Ratio) [8]

IV.III การวิ เคราะห์ความเป็ นไปได้ด้านการจัดการ
ผลการศึกษาความเป็ นไปได้ดา้ นการจัดการ พบว่า มีความเป็ นไปได้
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวางแผนด้านการจัดการธรุกจิ ไม้ประดับสาหรับผู้อาศัยใน
คอนโดมิเนี ย มโดยทาการเพาะปลูกด้วยโรงเรือนแบบอัจฉริย ะ โดยแบ่ง
ออกเป็ น 2 ระยะ คือระยะก่อนการดาเนินการ มีการกาหนดโครงสร้างของ
โรงเรือนอัจฉริยะทัง้ 3 โรงเรือนโดยประกอบด้วยโรงเรือนปลูกต้นไม้ และ
โรงเรือนเก็บต้นกล้า ซึง่ ธุรกิจนี้ประกอบไปด้วย หัวหน้า และพนักงาน รวม
ทัง้ สิ้น 4 คน ไม่รวมเจ้าของธุรกิจ ในส่วนของพนักงานต้องมีคุณสมบัตทิ ่มี ี
ความรู้และความสามารถในการดูแลต้นไม้แต่ละชนิดเบื้อ งต้น เนื่อ งจาก
ธุ ร กิจ ใช้ร ะบบโรงเรือ นอัจ ฉริย ะซึ่ ง สามารถช่ ว ยในการบริห ารจัด การ
โรงเรือนสามารถควบคุม กากับ ติดตามการเจริญเติบโตของต้นไม้แต่ละ
ชนิ ดได้โดยผ่านแอพพลิเคชัน่ ต่ อ มาระยะดาเนิน งาน เบื้อ งต้น มีการจัด
จาหน่ายต้นไม้ในอาคารทีต่ ดิ อยู่กบั โรงเรือน ดังนัน้ พนักงานแต่ละตาแหน่ ง
ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ท่ี เ หมาะสมและต้ อ งสามารถจัด จ าหน่ ายต้ น ไม้ ไ ด้
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ตาราง IV. ระยะเวลาคืนทุน
ระยะโครงการ
0
1
2
3
4
5

กระแสเงินสดสุทธิ
- 1,700,000.00
- 204,943.15
1,060,098.39
1,299,845.59
1,564,820.68
1,857,569.97

ลงทุ น ดัง ที่ไ ด้ก ล่ าวมาข้างต้น ถือ ว่ า ธุ ร กิจ ไม้ป ระดับ ส าหรับ ผู้อ าศัย ใน
คอนโดมิเนียม มีความเป็ นไปได้ในการลงทุน

มูลค่าปั จจุบนั
-1,700,000.00
-1,904,943.15
-844,844.76
455,000.84
2,019,821.52
3,877,391.49

กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร. ปุ ณ ณมี สัจ จกมลและผู้ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.นันทชัย กานตานันทะ ทีใ่ ห้คาแนะนา ปรึกษา ตลอดจน
การปรับ ปรุ ง แก้ไ ขข้อ บกพร่ อ งต่ า ง ๆ มาโดยตลอด และขอขอบคุ ณ
ครอบครัวทีม่ สี ่วนช่วยเป็ นกาลังใจในการเขียนบทความ

จากตาราง IV. เป็ น การวิเคราะห์ร ะยะเวลาคืน ทุ น ของโครงการ ซึ่ง
ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ เท่ากับ 2 ปี 7 เดือน โดยน้อยกว่าระยะเวลา
โครงการ 5 ปี แสดงให้เห็นว่าโครงการนี้มคี วามน่าสนใจในการลงทุน
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ตาราง V. มูลค่าปั จจุบนั ของผลตอบแทนสุทธิ, อัตราส่วนผลตอบแทนต่อ
ต้นทุน และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ
ระยะเวลา
0
1
2
3
4
5
รวม
NPV
BCR
IRR

รายรับ
รายจ่าย
1,700,000.00
6,200,292.00 6,405,235.15
6,820,324.00 5,760,225.61
7,502,351.00 6,202,505.41
8,252,587.00 6,687,766.32
9,077,849.00 7,220,279.03
37,853,403.00 33,976,011.51

กระแสเงินสดสุทธิ
- 1,700,000.00
- 204,943.15
1,060,098.39
1,299,845.59
1,564,820.68
1,857,569.97
3,877,391.49
2,329,349.94
1.11
38.12%

จากตาราง V. สรุปได้ว่า มูลค่าปั จจุบ ันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV)
โดยก าห น ดอั ต ราคิ ด ลด (Discount Rate) คื อ 8.960% มี ค่ า เท่ ากั บ
2,329,349.94 บาท ซึ่ ง มีค่ า มากกว่ า ศู น ย์ แสดงว่ า โครงการนี้ ม ี ค วาม
น่าสนใจในการลงทุน
อั ต ราส่ ว น ผลตอบแทนต่ อ ต้ น ทุ น (BCR) มี ค่ า เท่ า กั บ 1.11 ซึ่ ง
หมายความว่า เมือ่ มีการลงทุนในโครงการ 1 บาท จะมีผลตอบแทนเท่ากับ
1.11 บาท ซึง่ แสดงว่าโครงการนี้มปี ระสิทธิภาพในการลงทุน
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เท่ากับ 38.12% พบว่ามีค่า
มากกว่ า อัต ราผลตอบแทนต่ า สุ ด ที่ต้ อ งการ คือ ร้อ ยละ 8.960 และยัง
มากกว่าอัต ราผลแทนที่เจ้าของต้อ งการคือ ร้อยละ 15 ดังนัน้ การลงทุ น
ธุรกิจไม้ประดับสาหรับผูอ้ าศัยในคอนโดมิเนียมมีความคุม้ ค่าแก่การลงทุน
V. สรุปและอภิ ปรายผล
จากการเคราะห์ความเป็ นไปได้ของธุรกิจไม้ประดับสาหรับผู้อาศัยใน
คอนโดมิเนี ย ม โดยศึก ษาการลงทุ น แบบโรงเรือ นอัจ ฉริย ะในจัง หวัด
นครปฐม สามารถสรุปได้ว่า มีความเป็ นไปได้ท่จี ะลงทุนธุรกิจนี้ เนื่องจาก
การลงทุน ในโครงการนี้จะทาให้ได้ผลประกอบการที่ม ี มูล ค่าปั จจุบนั สุทธิ
(NPV) เท่ า กับ 2,329,349.94 บาท มีอ ัต ราผลตอบแทนภายใน (IRR)
เท่ากับ 38.12% ต่อปี มีระยะคืนทุนของโครงการเท่ากับ 2 ปี 7 เดือน โดย
น้อยกว่าระยะเวลาโครงการทีก่ าหนดไว้ คือ 5 ปี ดังนัน้ จากตัวชี้วดั ในการ
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การปรับปรุงกระบวนการผลิตเครื่องปรับอากาศโดยใช้ VSM
AN APPLICATION OF VALUE STREAM MANAGEMENT
FOR PROCESS IMPROVEMENT IN AIR CONDITIONER INDUSTRY
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บทคัดย่ อ —สภาพอากาศที่ ร้อ นขึ้ น ทุ กๆ ปี ส่ งผลให้ ความต้ อ งการ
เครื่องปรับอากาศเพิ่ มขึ้นอย่างต่ อเนื่ อง การปรับปรุงการกระบวนการผลิ ต
เพื่อเพิ่ มศักยภาพในการแข่งขันและให้ สามารถเติ บโตต่อไปได้ในระยะยาว
งานวิ จัย นี้ มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ลดความสู ญ เป ล่ า โดยการวิ เคราะห์
กระบวนการผลิ ต ด้ ว ยแผนผัง สายธารคุ ณ ค่ า (Value Stream Mapping,
VSM) และท าการปรับปรุงด้ วยการไคเซน (Kaizen) และ หลัก การ ECRS
บนพื้น ฐานการผสมผสานระหว่ างระบบลี น (Lean System) กับระบบการ
ผลิ ตแบบโตโยต้ า (TPS: Toyota production system) เป็ นระบบการผลิ ต
แบบไดกิ้ น (PDS: Production of Daikin)
ซึ่งจากการดาเนิ นงานวิ จยั พบว่าการปรับปรุงกระบวนการผลิ ตด้วยวิ ธี
ดังกล่าว ทาให้ ลดงานระหว่างผลิ ต (work in process) ลง 22.16% ลดเวลา
น าในการผลิ ต ได้ (process lead-time) 24.78% ลดเวลาน าของสิ น ค้ า ลง
(stock lead-time) 23.26% และลดของเสี ยในไลน์ F1x ลง 4. 00 % ซึ่ งทาให้
ผลิ ตภาพเพิ่ มขึ้น (productivity) 4.30 % ชี้ ให้ เห็นว่ าการไคเซนบนพื้นฐาน
ระบบการ PDSที่เกิ ดจากการผสมผสานระหว่าง Lean System กับ TPS เป็ น
กิ จกรรมที่นาไปสู่ต้นทุนการผลิ ตที่ลดลง
คำส ำคัญ —ระบบลี น , ระบบกำรผลิ ตแบบโตโยต้ ำ , ระบบกำรผลิ ต
แบบไดกิ้ น, สำยธำรคุณค่ำ VSM, หลักกำร ECRS

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

dumrongkiat@tni.ac.th

I. บทนา
สภาพอากาศทีร่ อ้ นขึน้ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจส่งผลให้ความ
ต้องการเครื่องปรับอากาศเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง แผนการขายทีส่ ูงขีน้ ของ
ทุกๆ ปี ทาให้ทางโรงงานต้องเร่งเพิม่ กาลังการผลิตให้สูงขึน้ ตาม แต่สงิ่ ที่
พบได้จ ากการที่ต้ อ งเร่งเพิ่ม การผลิต ท าให้ จ านวนสต๊ อ กของชิ้น ส่ ว น
ระหว่างกระบวนการผลิตของไลน์ แต่ละไลน์ เพิม่ ขึ้นตามจนอาจเกินความ
จาเป็ น อีกทัง้ ยังพบเมื่อมีการผลิตที่มากยิง่ ขึ้นในกระบวนการผลิต ก็จะมี
จานวนของเสียมากขึน้ ตามอัตราส่วน อันเนื่องมาจากสภาพการทางานทีไ่ ม่
เหมาะสม หรือ มีความยุ่งยากในกระบวนการผลิต รวมทัง้ ผลิตภาพทีล่ ดลง
จากไลน์หยุดเนื่องจากปั ญหาเครือ่ งจักร
งานวิจ ัย นี้ ม ีเป้ าหมายเพื่ อ ลดความสู ญ เปล่ า ในการผลิต ด้ว ยการ
วิเคราะห์ก ระบวนการผลิต ด้ว ยแผนผังสายธารคุ ณ ค่ า (Value Stream
Mapping) และท าการปรับ ปรุ ง พั ฒ นาด้ ว ยการไคเซน (Kaizen) โดย
หลัก การ ECRS บนพื้ น ฐานการผสมผสานระหว่ า งระบบลีน (Lean
System) กั บ ระบบการผลิ ต แบบโต โย ต้ า (TPS: Toyota production

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)
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Value Added) และกิจ กรรมที่ไ ม่เพิ่ม คุ ณ ค่ า (NVA: Non-Value Added)
หรือทีเ่ รียกว่าความสูญเปล่า [5-7]
ทัง้ หลักการผลิตแบบลีน ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS) และ ระบบ
การผลิตแบบไดกิน้ (PDS) ได้จาแนกสิง่ ไร้ค่าหรือWaste ซึง่ ในภาษาญี่ปนุ่
คือ MUDA ออกเป็ น 7 ประเภทดังนี้
1. ความสูญเปล่า 7 ประการ (7 Waste or MUDA)
2. Over production ความสูญเปล่านื่องจากการผลิตมากเกินไป
3. Inventory ความสูญเปล่าเนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลัง
4. Transportation ความสูญเปล่าเนื่องจากการขนส่ง
5. Unnecessary Motion ความสูญเปล่าเนื่องจากการเคลือ่ นไหวทีไ่ ม่
จาเป็ น
6. Over processing ความสูญเปล่าเนื่องจากกระบวนการผลิต
7. Waiting ความสูญเปล่าเนื่องจากการรอคอย
8. Defects ความสูญเปล่าเนื่องจากการผลิตของเสีย
การปรับ ปรุ ง พัฒ นาด้ว ยการไคเซน (Kaizen) โดยหลัก การECRS
หลักการ ECRS เป็ นหลักการทีประกอบด้วยการกาจัด (Eliminate) การ
รวมกัน (Combine) การจัดใหม่ (Rearrange) และการทาให้งา่ ย (Simplify)
ซึ่งเป็ นหลักการง่ายๆที่สามารถใช้ในการเริม่ ต้นลดความสูญเปล่าได้เป็ น
อย่ า งดี รวมทั ้ง เครื่อ งมื อ ต่ า งของระบบการผลิ ต แบบลี น เช่ น 5s,
Production to Takt time, Visual control, Flexibility, Standardize,
Continues flow and pull system.

system) เป็ นระบบการผลิตแบบไดกิ้น (PDS: Production of Daikin) เพื่อ
นาไปสู่การเพิม่ ผลิตภาพและลดต้นทุง
II. ทฤษฎี
2.1 ทฤษฎีและหลักการการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) [1-4]
เป็ นแนวคิดในการบริหารจัดการการผลิตหรือองค์กรเพื่อเพิม่ ผลิตภาพโดย
ปราศจากความสูญเปล่า (Waste) ในทุกๆ กระบวนการเน้นสร้างผลิตภาพ
และลดการสูญเปล่าในวงจรการผลิตที่มุ่งเน้นในเรื่องการไหล (Flow) ของ
งานเป็ นหลัก โดยมีหลักการพืน้ ฐานทัง้ หมด 5 ประการดังต่อไปนี้
1. การนิยามคุณค่า (Value Definition)
2. การวิเคราะห์สายธารคุณค่า (Value Stream Analysis)
3. การไหล (Flow)
4. การดีง (Pull) / ทันเวลาพอดี (Just In Tim)
5. ความสมบูรณ์แบบ (Perfection)
ระบบการผลิตลีน จะสร้างมุมมองที่ให้เห็นถึงกิจกรรมทีท่ าทัง้ หมดทัง้
กระบวนการ จะมุ่งเน้นไปทีก่ ารผลิตผลิตภัณฑ์หรือบริการทีล่ ูกค้าต้องการ
โดยท าความเข้าใจในกระบวนการผลิต และ บ่งชี้ค วามสูญ เปล่ าภายใน
กระบวนการเหล่านัน้ และกาจัดความสูญเปล่าเหล่านัน้ ทีละขัน้ ตอนอย่าง
ต่อเนื่อง
2.2 ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS: Toyota production system)
TPS: Toyota production System คือระบบการผลิตทีม่ ุ่งเน้นการผลิต
เฉพาะผลิตภัณฑ์ท่จี าเป็ นตามจานวณทีต่ ้องการ โดยการกาจัดของเหลือ
หรือของส่วนเกินต่างๆ จากกระบวนการผลิต ด้วยเป้ าหมายด้านคุณภาพ
ต้น ทุ น และ การส่ งมอบตรงเวลาหลักส าคัญ ของ TPS สามารถแสดงใน
รูปแบบของ Toyota House ซึ่งประกอบไปด้ว ย Just In Time (JIT) และ
JIDOKA
Just In Time (JIT) คือ การผลิตทันเวลาพอดี ทางานให้พอดี วางแผน
ให้ดี ซึ่งจะทาให้การผลิตหรือส่งมอบสิง่ ที่ต้องการในเวลาที่ต้องการ ด้วย
จานวนทีต่ อ้ งการ
JIDOKA เป็ นภาษาญี่เป็ น ซึ่งแปลว่า “Autonomation” หมายความว่า
การควบคุมด้วยตัวเองอัตโนมัต คือ การใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักรในการ
ป้ องกันความผิดพลาดในการทางานที่จะอาจจะเกิดของเสีย ขึ้น ตรวจจับ
หยุด ก่อนทีจ่ ะเกิดของเสียได้โดยอัตโิ นมัติ
2.3 ระบบการผลิต ของไดกิ้น (Production of Daikin System, PDS)
PDS เกิด จากการน าหลัก การผลิต ของ Toyota production System มา
ประยุกต์ใช้เพื่อให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นเครื่องปรับอากาศเป้ าหมายของ
PDS คือลดต้นทุนจากการกาจัด MUDA หากไม่เข้าใจ MUDA เพียงพอ
จะไม่สามารถหา MUDA ทีแ่ ฝงอยู่ได้
2.4 การจัดการสายธารคุณค่า (Value Steam Management)
ก ารจั ด ก าร ส าย ธ าร คุ ณ ค่ า (Value Steam Management) เป็ น
กระบวนการในการวางแผนและเชื่อ มโยงโครงการริเริ่ม ลีน ที่ผ่ านการ
รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างเป็ นระบบซึ่งจะนาไปสู่ก ารนาลีนไปใช้ได้
อย่างบรรลุผล และ คงรักษาการปรับปรุงการผลิตแบบลีนให้ยงยื
ั่ น
แผนผังสายธารคุณค่า (VSM: Value Stream Mapping)
VSM เป็ นเครื่องมือในการเริม่ ต้นวิเคราะห์ภาพรวมของกระบวนการ
(Overall Process) ซึ่งระบุ ถึง ขัน้ ตอนที่เป็ นกิจ กรรมที่เพิ่ม คุ ณ ค่ า (VA:

III. วิธกี ารดาเนินงานและแผนการวิจยั
การดาเนิ น งานวิจยั นี้เป็ น แนววิธกี ารศึกษาข้อ มูล กระบวนการผลิต
เครื่องปรับอากาศสาหรับที่พกั อาศัยภายในบ้าน กรณีศกึ ษา บริษัทไดกิ้น
อิ น ดัส ทรีย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (DIT: Daikin Industries (Thailand)
LTD.)
ซึ่งมีคุณลักษณะของเครื่องปรับอากาศและกระบวนการผลิตที่สาคัญ
ดังต่อไปนี้ ตามรูปที่ 1 รูปที่ 2 และ รูปที่ 3

รูปที่ 1. เครือ่ งปรับอากาศสาหรับทีพ่ กั อาศัยภายในบ้าน

รูปที่ 2. ชิน้ ส่วนหลักเครือ่ งปรับอากาศสาหรับทีพ่ กั อาศัยภายในบ้าน
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ตารางที่ 2. แสดงเวลาจากแผนผังสายธารคุณค่าปั จจุบนั
กิจกรรม

ชั่วโมง

NVA

8.47 - 3.39

5.08

VA

42.9+36.3+90.8+14.2+19

3.39

40+102.1+286.7+47.5+12.1+19.4

8.47

Lead time

จากการวิเคราะห์ด้วยแผนผังสายธารคุณค่าในปั จจุบนั ดังตารางที่ 2
พบว่าเวลานารวมตลอดโซ่อุปทานเป็ น 8.47 ชัวโมงซึ
่
่งมีผลต่อเวลาทีเ่ พิม่
คุณค่าเป็ น 3.39 ชัวโมงและเวลาที
่
่ไม่เพิม่ คุณค่าคือเวลาในการขนส่งและ
เวลาในการรอคอยเท่ากับ 5.08 ชัวโมง
่
จากการวิเคราะห์ด้วยแผนผังสายธารคุณค่าในปั จจุบนั ทาให้สามารถ
ค้นหาจุดทีต่ อ้ งปรับปรุง ซึง่ สามารถทีจ่ ะระบุถงึ ขัน้ ตอนทีเ่ ป็ นกิจกรรมทีเ่ พิม่
คุ ณ ค่ า (VA: Value Added) และกิจ กรรมที่ไ ม่ เพิ่ ม คุ ณ ค่ า (NVA: NonValue Added) หรือ ที่เรีย กว่ า ความสูญ เปล่ า ที่จ ะส่ ง ผลให้เวลาน ารวม
ตลอดโซ่อุปทานลดลง ซีง่ พบจุดทีจ่ ะต้องปรับปรุงดังต่อไปนี้
1. ผลิตชิน้ ส่วนฮีตเอกเชนเจอร์ Heat exchanger
พบว่ า Heat exchanger line เป็ นไลน์ ท่ี ส ต๊ อ กถึ ง 632 ชิ้น การวาง
ชิ้น งานบนพาเลทไม้เกิน ความจาเป็ น และไม่ กาหนดความเหมาะสนของ
จานวณพาเลทดังรูปที่ 5

รูปที่ 3. ผังกระบวนการผลิต
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

เวลา

คลังวัตถุดบิ
ผลิตชิน้ ส่วนเหล็ก Sheet metal
ผลิตชิน้ ส่วนฮีตเอกเชนเจอร์ Heat exchanger
ผลิตชิน้ ส่วนพลาสติก Plastic
ไลน์ประกอบชิน้ ส่วนพลาสติก Plastic
ผลิตชิน้ ส่วนท่อ Piping
ไลน์ประกอบ Heat exchanger (F1X)
ไลน์ประกอบ Product (F1)
คลังผลิตภัณฑ์

ลาดับขัน้ ตอนการดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ศึกษากระบวนการผลิตรวบรวมข้อมูลการผลิตตลอด Flow
2. จัดทาสายธารคุณค่าของสภาพปั จจุบนั และสายธารคุณค่าใน
อนาคต
3. วิเคราะห์ธารคุณค่าค้นหา MUDA และทาการปรับปรุงตลอด Flow
4. ประเมินก่อนและหลังการปรับปรุง
IV. ผลการวิจยั
จาการศึกษากระบวนการผลิตสามารถสรุปข้อมูล ดังตาราที่ 1
ตารางที่ 1. ข้อมูลกระบวนการผลิต

รูปที่ 5. ก่อนปรับปรุงการวางชิน้ งานบนพาเลท

CT (s) Efficienc พนักงาน Yield WIP Stock
y (%) (คน) (%) (pcs) (pcs)
1. คลังวัตถุดบี
2,400 Fix Delivery time
2. ผลิตชิน้ ส่วนเหล็ก Sheet metal
24
80%
2
98% 84
200
3. ผลิตชิน้ ส่วนฮีตเอกเชนเจอร์ Heat exchanger 24
80%
5
98% 71
632
4. ผลิตชิน้ ส่วนพลาสติก Plastic
40
80%
1
95% 50 1,210
5. ไลน์ประกอบชิน้ ส่วนพลาสติก Plastic
24
93%
27
95% 32
28
6. ผลิตชิน้ ส่วนท่อ 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. คลังผลิตภัณฑ์
Direct delivery from Production line
กระบวนการ

การปรับปรุงวาง Heat exchanger บนรถที่กาหนดจานวณต่อรถและ
จ านวณรถที่จ าเป็ นส าหรับ การผลิต การสามารถควบคุ ม ด้ว ยสายตา
(Worksite Control) สต๊อกอยู่ท่ี 480 ชิน้ ดังรูปที่ 6

จากข้อมูลกระบวนการผลิตสามรถนามาเขียนแผนผัง สายธารคุณค่า
ของสภาพปั จจุบนั ได้ตามรูปที่ 4
รูปที่ 6. หลังปรับปรุงการวางชิน้ งานบนรถเข็น
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ตารางที่ 3. Heat exchanger line ก่อนและหลังการปรับปรุง

ทาการปรับปรุงกระบวนการเพื่อ ลดของเสีย และ MUDA ต่ างๆ โดย
การปรับเปลี่ยนรูปแบบไลน์ การผลิตจากเดิมที่เป็ นแบบวางแนวนอนเป็ น
แนวตัง้ ดังรูปที่ 10

CT (s) Efficiency พนักงาน Yield (%) WIP (pcs) Stock
(%)
(คน)
(pcs)
24
80%
5
98%
71
632
24
80%
5
98%
71
480
0
0.0%
0
0.0%
0
-152
0.0%
0.0%
-24.1%

กระบวนการ
ก่อนปรับปรุง
หลังปรับปรุง
ผลต่าง

2. ไลน์ ป ระกอบ Heat exchanger (F1X) ซึ่งพบว่า มี ของเสีย อยู่ท่ี
7% WIP 32 unit stock 28 unit Operator 24 man OEE 93%
ซึ่งหลังจากเข้าตรวจสอบกระบวนการผลิตพบสาเหตุท่ที าให้เกิดของ
เสียหลักๆ เนื่องจากการวางผลิตภัณฑ์ในแนวนอนซึ่งในกระบวนการต้องมี
การยกขึน้ ลงบ่อยครัง้ ทาให้เกิดปั ญหาผลิตภัณฑ์ถูกกระแทรบจนรอยและ
เกิดของเสีย และสามารถรวบรวม MUDA ทัง้ หมด 115 รายการแสดงได้ดงั
รูปที่ 7 และ รูปที่ 8

PD
Mgr.
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Buffer : 28 unit

Priority Plan
Line

มาตรฐาน รูปภาพ)

Fin NG.

F1 Line Before improvement

QC Mgr.
PD Mgr.
SV/FM
Picking
Prepared ByFlat Heat

Ref. To.

Fin

Picking
Bottom

EA Line

Picking
Main part

Vision :
Appearance Check

F1 Line

Match
Bottom&Heat

ClaimPicking

Match
E-Box

Print
PC label

Monitor

HV
Inside Pri.Leak & Match
View N2 interlock Front

Running test

Test HV

Running
test

E-Box

Issue
serial

Picking
NP/ Acc.

Final
Inspection

Match
Label

+ Match Acc.
Buffer 1 unit

Fin
Buffer : 28 unit

Picking
Front

รูปที่ 11. แผนภาพการSynchronizeก่อนการปรับปรุง
2.

-

Fin

Process

Fin

1.

Buffer : 7 unit

Fin

Vision :
U-Bend Check

F1X Line
Leak
Check

Picking
Flat Heat

Test
Flow/Air tight

,

,

รูปที่ 8. สภาพขอเสียในกระบวนการผลิต F1X line

หมายเหตุ : หากพบสิง่ ผิดปกติให้หยุดการทางาน แล้วปรึกษาห ัวหน้ากลุม
่ หรือ ห ัวหน้างานท ันที

Fin

,

,

Match
Bottom&Heat

Match
E-Box

Inside Pri.Leak & Match
View N2 interlock Front

Running test

Test HV

Running
test

Issue
serial

Picking
NP/ Acc.

Final
Inspection

Match
Label

+ Match Acc.

Buffer 1 unit

Buffer : 12 unit

When leak check OK. then send buffer
plan to picking bottom and main part
Picking
Bottom

AGV Transportation

Distance : 247.5 m/round
AGV speed average : 50 m/min.

Time
C/T (sec)

4.95 minute/round
24 sec
97 %

=
=

Efficiency (%) =

Picking
E-Box

Print
PC label

Monitor

Picking
Front

Priority Plan
EA Line

Vision :
Appearance Check

F1 Line

HV
Final confirm

Leak check

Buffer : 12 unit

,

Picking
Main part

n

Time
=
(sec) / (C/T (sec) x Efficiency(%))
=

12 units / round

รูปที่ 12. แผนภาพการ Synchronize หลังการปรับปรุง
และสามารถที่จะลดมูด ะในกระบวนการผลิต จากเดิม 115 รายการ
เหลือ 80 รายการลดลงไป 35 รายการ

รูปที่ 9. MUDA ในกระบวนการ F1X line
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ตารางที่ 5. Plastic line ก่อนและหลังการปรับปรุง
กระบวนการ
ก่อนปรับปรุง
หลังปรับปรุง
ผลต่าง

CT (s) Efficiency พนักงาน Yield (%) WIP (pcs) Stock
(%)
(คน)
(pcs)
40
80%
1
95%
50
1,210
40
80%
1
95%
50
1,050
0
0.0%
0
0.0%
0
-160
0.0%
0.0%
-13.2%

4. ไลน์ประกอบชิน้ ส่วนพลาสติก Plastic
การรปรับปรุงรถสาหรับขนส่งพาร์ท Plastic assembly จากใส่รถคัน
ใหญ่มาทีละจานวนมากๆ เป็ น ระบบ Pull รถขนาดตามล๊อตเล๊กๆ สามารถ
ลดจานวนสต๊อกลงได้ดงั รูปที่ 16 และรูปที่ 17

รูปที่ 13. MUDA ก่อนและหลังการปรับปรุง
ตารางที่ 4. F1x line ก่อนและหลังการปรับปรุง
กระบวนการ
ก่อนปรับปรุง
หลังปรับปรุง
ผลต่าง

CT (s) Efficiency พนักงาน Yield (%) WIP (pcs) Stock
(%)
(คน)
(pcs)
23
93%
24
93%
32
28
23
97%
22
97%
24
7
0
4.0%
-2
4.0%
-8
-21
-8.3%
-25.0% -75.0%

3. ผลิตชิน้ ส่วนพลาสติก Plastic
พบว่า Plastic line เป็ นไลน์ท่สี ต๊อกถึง 1,210 ชิ้น และหลังปรับปรุงส
ต๊อกจะลดลงมาที่ 1,050 ชิน้ ดังรูปที่ 14 และ รูปที่ 15

รูปที่ 16. ก่อนปรับปรุงการวางงานสต๊อก

รูปที่ 14. ก่อนปรับปรุงการวางชิน้ งานบนพาเลท
รูปที่ 17. หลังปรับปรุงการวางชิน้ งานบนรถเข็นเล็กตามแผน
ตารางที่ 6. Plastic line Assembly ก่อนและหลังการปรับปรุง
กระบวนการ
ก่อนปรับปรุง
หลังปรับปรุง
ผลต่าง

รูปที่ 15. หลังปรับปรุงการวางชิน้ งานบนรถเข็น
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CT (s) Efficiency พนักงาน Yield (%) WIP (pcs) Stock
(%)
(คน)
(pcs)
24
93%
27
95%
32
28
24
97%
26
95%
24
12
0
4.0%
-1
0.0%
-8
-16
-3.7%
-25.0% -57.1%

5. ผลิตชิน้ ส่วนท่อ Piping
การรปรับปรงกรวางพาร์ท Piping ที่เบิกมาจากเดิม 2 ตระกร้าเป็ น 1
ตระกร้าเท่าทีจ่ าเป็ นหลังปรับปรุงการ synchronize line สามารถลดสต๊อก
จากเดิม 200 ชิ้นเป็ น 100 ลดลงไป 100 ชิ้นคิดเป็ นลดลงไป 50.0% ได้ดงั
รูปที่ 18 และรูปที่ 19

เวลาในการรอคอยเท่ากับ 3.95 ชัวโมงลดลง
่
1.13 ชัวโมงคิ
่
ดเป็ น ลดลง
22.24%
V. สรุปผลการวิจยั
การวิเคราะห์ ก ระบวนการผลิต ด้ว ยแผนผังสายธารคุ ณ ค่ า (Value
Stream Mapping, VSM) และท าการปรับ ปรุ ง พั ฒ นาด้ ว ยการไคเซน
(Kaizen) และหลักการECRS บนพื้นฐานการผสมผสานระหว่างระบบลีน
(Lean System) กับระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS: Toyota production
system) เป็ นระบบการผลิ ต แบบไดกิ้ น (PDS: Production of Daikin)
สามารถสรุปการปรับปรุงไลน์การผลิตเครื่องปรับอากาศภายในบ้านทาให้
งานระหว่างผลิตลดลง (work in process) 22.16% ลดเวลานาในการผลิต
ได้ (process lead-time) 24.78% เวลาน าของสิน ค้า ลดลง (stock leadtime) 23.26% และของเสียในกระบวนการลดลง (defect of F1x) 4% ซึ่ง
ทาให้ผลผลิตเพิม่ ขึน้ (productivity) 4.3% ดังตารางที9่ และ ตารางที่ 10 ซึ่ง
นอกจากนี้แล้วในกระบวนการผลิตทีไ่ ด้ทาการปรับปรุงไป

รูปที่ 18. ก่อนปรับปรุงสต๊อก piping

ตารางที่ 9. สรุปผลการปรับปรุงกระบวนการประกอบผลิต
Summary improvement result
ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง

ผลต่าง

เปอร์เซนต์

Production Lead Time

Hrs.

8.47

6.50

-1.97

-23.26

NVA เวลาทีไ่ ม่เพิม่ คุณค่า
VA Process time

Hrs.

5.08

3.95

-1.13

-22.24

Hrs.

3.39

2.55

-0.84

-24.78

Cycle time

Sec.

24.00

24.00

0.00

0.00

%

93.00

97.00

4.00

4.30

unit.

1,116.00

1,164.00

48.00

4.30

%

7.00

3.00

-4.00

-57.14

Line Efficiency
Production / shift
Yield ของเสียจากไลน์ F1x

รูปที่ 19. หลังปรับปรุงสต๊อก piping

ตารางที่ 10. สรุปผลการปรับปรุง WIP และ Stock

ตารางที่ 7. Piping ก่อนและหลังการปรับปรุง
กระบวนการ
ก่อนปรับปรุง
หลังปรับปรุง
ผลต่าง

กระบวนการ

CT (s) Efficiency พนักงาน Yield (%) WIP (pcs) Stock
(%)
(คน)
(pcs)
24
90%
5
98%
200
107
24
90%
5
98%
100
20
0
0.0%
0
0.0%
-100
-87
0.0%
-50.0% -81.3%

1. คลังวัตถุดบั
2. Sheet metal Line
3. Heat exchanger Line
4. Plastic Line
5. Plastic Assembly Line
6. Piping Line
7. F1X Assembly Line
8. F1 Assembly Line

จากการปรับปรุงข้างสามารถเขียนแผนผังสายธารคุณค่าของสภาพ
อนาคตได้ตามรูปที่ 20

ตลอด Flow

ตารางที่ 8. แสดงเวลาจากแผนผังสายธารคุณค่าอนาคต
กิจกรรม

เวลา

ชั่วโมง

NVA

6.5 - 2.55

3.95

VA

42.9+36.3+45.4+9.8+18.2

2.55

40+102.1+217.7+8.2+2.9+18.6

6.50

Lead time

[1]
[2]
[3]

จากการวิเคราะห์ ด้ว ยแผนผัง สายธารคุ ณ ค่ า อนาคตดังตารางที่ 8
พบว่าเวลานารวมตลอดโซ่อุปทานเป็ น 6.50 ชัวโมงลดลง
่
1.97 ชัวโมงคิ
่
ด
เป็ นลดลง 23.26% เวลาที่เพิม่ คุณค่าเป็ น 2.55 ชัวโมงลดลง
่
0.84 ชัวโมง
่
คิดเป็ นลดลง 24.78% และเวลาที่ไม่เพิ่มคุ ณค่าคือ เวลาในการขนส่งและ

[4]
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ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง
ผลต่าง
WIP Stock WIP Stock
WIP
Stock
92
92
389
222
-167 -43%
84 200 84 200
71 632 71 480
-152 -24%
50 1,210 50 1,050 -160 -13%
32
28
24
12
-8 -25% -16 -57%
200 107 100 20 -100 -50% -87 -81%
32
28
24
7
-8 -25% -21 -75%
44
45
44
45
513 2,731

397 2,128 -116 -23% -603 -22%
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รูปที่ 4. แผนภาพสายธารคุณค่าของสภาพปั จจุบนั
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Mths Dys Shift
8.0
2
22
Days Shifts Hrs

SUPPLIER

Hrs
60
Min

40.0

(Fix Delivery time)
40 min

Stock
389
unit

WIP
92
unit

PARTS
WEREHOUSE

unit.

%

1,116

93

Production / shift

Sec.

24

Efficiency

3.39 Hrs.

Total Process time

Cycle time

8.47 Hrs.

Total Lead Time

Value Stream Summary

min

VSM Before Improvement

40
80
1
2
95
50

42.9 min

Plastic line
C/T =
C/O =
Efficiency =
Operator =
Shift =
Yield (%)
WIP =
Sec.
Sec.
%
Pac/sh
Shift
%
unit

Daily plan
(Ukharai)

Sheet Metal Line
24 Sec.
C/T =
- Sec.
C/O =
Efficiency = 80 %
2 Pac/sh
Operator =
2 Shift
Shift =
98 %
Yield (%)
WIP = 84 unit

Daily plan
(Ukharai)

I

Daily plan
(Ukharai)

36.3 min

Heat Exchanger Line
24 Sec.
C/T =
- Sec.
C/O =
Efficiency = 80 %
5 Pac/sh
Operator =
2 Shift
Shift =
98 %
Yield (%)
WIP = 71 unit

102.1 min

Stock
1,210
unit

Stock
200
unit

I

PURCHASE

286.7 min

Stock
1,210
unit

I

Stock
632
unit

I

24
90
5
2
98
200

90.8 min

Piping line
C/T =
C/O =
Efficiency =
Operator =
Shift =
Yield (%)
WIP =

Daily plan
(Ukharai)

Sec.
Sec.
%
Pac/sh
Shift
%
unit

NETWORK
(ALPHA) SYSTEM

PRODUCTION
PLANNING

47.5

Stock
107
unit

I

min

14.2

min

12.1

WIP

I

28

min

28 unit

19.0 min

F1 Assembly line
24
C/T =
unit C/O =
93
Efficiency =
28
Operator =
2
Shift =
100
Yield (%)
WIP = 44

Pri ori ty plan
Pri ori ty plan

Sec.
Sec.
%
Pac/sh stock
Shift
%
unit

Plastic Assembly Line
24 Sec.
C/T =
- Sec.
C/O =
93 %
Efficiency =
27 Pac/sh
Operator =
2 Shift
Shift =
95 %
Yield (%)
32 unit
WIP =

Pri ori ty plan

F1X Assembly line
23
C/T =
C/O =
93
Efficiency =
24
Operator =
2
Shift =
93
Yield (%)
32
WIP =

Pri ori ty plan

SALE

Sec.
Sec.
%
Pac/sh
Shift
%
unit

19.4

min

WIP = 45 Unit

PRODUCT
WEREHOUSE

(min)

507.80
203.20

DISTRIBUTION

Lead time =
Process time =

Information

8.47
3.39

(Hrs)

รูปที่ 20. แผนภาพสายธารคุณค่าของสภาพอนาคต
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Mths Dys Shift
8.0
2
22
Days Shifts Hrs

SUPPLIER

Hrs
60
Min

40.0

min

Activity;
- Reduce work inprocess
to minimum level.

(Fix Delivery time)
40 min

389
Stock
222
unit

WIP
92
unit

PARTS
WEREHOUSE

unit.

%

1,164

97

Production / shift

Sec.

24

Efficiency

2.55 Hrs.

Total Process time

Cycle time

6.50 Hrs.

Total Lead Time

Value Stream Summary

Daily plan
(Ukharai)

40
80
1
2
95
50

42.9 min

Plastic line
C/T =
C/O =
Efficiency =
Operator =
Shift =
Yield (%)
WIP =
Sec.
Sec.
%
Pac/sh
Shift
%
unit

Daily plan
(Ukharai)

Sheet Metal Line
24 Sec.
C/T =
- Sec.
C/O =
Efficiency = 80 %
2 Pac/sh
Operator =
2 Shift
Shift =
98 %
Yield (%)
WIP = 84 unit

VSM After Improvement Step 3

Daily plan
(Ukharai)

I
Stock
480
unit
632

36.3 min

I
Stock
20
unit
107

45.4 min

8.2

Pri ori ty plan
Pri ori ty plan

SALE

PRODUCT
WEREHOUSE

9.8

C/O =
Efficiency =
Operator =
Shift =
Yield (%)
WIP =

min

97
26
2
95
24
32

Sec.
%
Pac/sh
Shift
%
unit

2.9

min

18.2 min

Activity;
- Reduce work inprocess to minimum level.
- Manpower reduce 1 person/shift.
- Line balance for efficiency up to 97%.

18.6

- WIP reduce.
- Cha nge synchronize information.

Activity;

min

- Manpower reduce 2 person/shift.
- Manpower reduce 2 person/shift.
- Line balance for efficiency up to 97%.
Activity;
- Reduce work inprocess to minimum l evel.
- Ma npower reduce 2 person/shift.
- Li ne balance for efficiency up to 97%.

WIP 12 unit
32

I

Pri ori ty plan

F1 Assembly line
F1X Assembly line
24 Sec.
C/T =
28
23 Sec.
C/T =
stock 45 Unit
- Sec.
7 unit C/O =
- Sec.
C/O =
Efficiency = 97 %
Efficiency = 97 %
24 Pac/sh
Operator =
22 Pac/sh Stock
Operator =
2 Shift
Shift =
2 Shift
Shift =
100 %
Yield (%)
97 %
Yield (%)
WIP = 44 unit
WIP = 24 unit
32
Activity;

min

Activity;
- Set the picking system for plastic parts used.
- Reduce work inprocess to minimum level.

217.7 min

Stock
1,050
unit
1,210

I

Sec.
Sec.
%
Pac/sh
Shift
%
unit

Pri ori ty plan

Activity;
Pri ori ty plan
- Reduce work inprocess
to mi ni mum l evel.
Activity;
- Reduce work inprocess to
Plastic Assembly Line
mi ni mum level.
24 Sec.
C/T =
- Combi ne piping parts picking.

24
90
5
2
98
100
200

Daily plan
(Ukharai)

NETWORK
(ALPHA) SYSTEM

Piping line
C/T =
C/O =
Efficiency =
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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.

บทคัดย่อ — งานวิ จยั นี้ เป็ นการหาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่ อความแตกต่าง
ก าไรของระบบและมู ล ค่ า สิ น ค้ า เน่ าเสี ย ก่ อ นท าการขายสิ น ค้ า เมื่ อ ใช้
นโยบายการเติ ม เต็ม สิ น ค้ า ร่ ว มกัน ที่ มี ก ารพิ จ ารณาอายุ ข องสิ น ค้ า กับ
นโยบายการเติ ม เต็ม แบบดัง้ เดิ ม จากการจ าลองสถานการณ์ ที่ สิ นค้ ามี
กาหนดอายุและพฤติ กรรมของผู้บริ โภคมีลกั ษณะเป็ นแบบเข้าที หลังออก
ก่ อน การสร้างปั ญหาทดสอบจานวน 90 ปั ญหา ถูกสร้างขึ้นโดยการจาแนก
ตามปั จจัยหลักสองประการคือ จานวนสิ นค้าในระบบ 3 ระดับและอายุของ
สิ นค้า 3 ระดับ เมื่อเปรียบเที ยบนโยบายการเติ มเต็มสิ นค้าที่ มีการพิ จาณา
อายุของสิ นค้ากับนโนบายการเติ มเต็มสิ นค้าแบบดัง้ เดิ มพบว่านโยบายที่มี
การพิ จารณาอายุของสิ นค้ าให้ ผลกาไรของระบบสูงกว่า และมูลค่าสิ นค้า
หมดอายุตา่ กว่านโยบายแบบดัง้ เดิ มทัง้ 90 ปั ญหาทดสอบ จากการวิ เคราะห์
สถิ ติแบบไม่มีพารามิ เตอร์ พบว่าปั จจัยที่ ส่งผลต่ อความแตกต่ างกาไรของ
ระบบคื อปั จจัย อายุของสิ นค้ า ขณะที่ ในการทดสอบความแปรปรวนสอง
ทางพบว่าปั จจัยจานวนสิ นค้ าในระบบมีผลต่ อความแตกต่ างมูลค่าสิ นค้า
เน่ าเสียก่อนทาการขายสิ นค้าอย่างมีนัยสาคัญ
คำสำคัญ —ปั จจัย, รอบเวลาเติ มเต็มสิ นค้า, สิ นค้ามีกาหนดอายุ, เข้า
หลังออกก่อน

Keywords — factors, replenishment interval, perishable product,
last-in first-out
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I. บทนา
การวางแผนการจัด การสิน ค้า คงคลัง มีค วามส าคัญ ต่ อ ธุร กิจ
เนื่องจากการมีสนิ ค้าคงคลังจาเป็ นต้องใช้เงินทุนทีม่ มี ลู ค่าสูงทัง้ ราคาสินค้า
และค่าจัดเก็บสินค้า หากร้านค้าทาการเติมเต็มสินค้ามากเกินไปจะทาให้
เกิดเป็ นต้นทุนการจัดเก็บสินค้า ต้นทุนจม หรือหากสินค้ามีการเสือ่ มสภาพ
สามารถส่งผลให้เกิดความสูญเสียจากการเสื่อมสภาพของสินค้า โดยทาง
กลับกันหากร้านค้าทาการเติมเต็มสินค้าน้อยเกินไปอาจทาให้ร้านค้าเสีย
โอกาสในการทากาไรให้กบั ร้านค้า อีกทัง้ ยังทาให้ขาดความน่ าเชื่อถือได้
ร้านค้าปลีกจึงต้อ งมีการจัดเก็บระดับสิน ค้า คงคลังให้เหมาะสม เพื่อ ให้
สามารถตอบสนองลูกค้า และทากาไรให้กบั ร้านค้าของตนเองให้ได้ดที ส่ี ุด
โดยทัวไปธุ
่ รกิจร้านค้าปลีกนิยมใช้การเติมเต็มสินค้าตามรอบเวลา
เนื่องจากสามารถเติมเต็มสินค้าหลายชนิดร่วมกันได้ ขณะที่การเติมเต็ม
สิน ค้ า ตามจุ ด สัง่ ซื้ อ ไม่ ส ามารถเติ ม เต็ ม สิน ค้ า ร่ ว มกัน ได้ นอกจากนี้
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคยังมีอทิ ธิพลต่อการจัดเก็บสินค้าคงคลัง โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ กับสินค้าทีม่ วี นั หมดอายุ เนื่องจากผูบ้ ริโภคจะมีแนวโน้มทีจ่ ะเลือก
ซื้อสินค้าที่ใหม่กว่าส่งผลให้ระบบของสินค้าคงคลังมีลกั ษณะเป็ นเข้าหลัง
ออกก่อน (Last- in First-out; LIFO) นอกจากนี้อุปสงค์ทเ่ี กิดขึน้ ในแต่ละวัน
มีสภาวะไม่แน่ นอนดังนัน้ การมีสนิ ค้าเผือ่ (Safety Stock) จะช่วยลดต้นทุน
ที่เกิดจากการขาดสินค้า ทัง้ นี้การจัดการสินค้าคงคลังให้มปี ระสิทธิภ าพ
สูงสุดขึน้ อยู่กบั ปั จจัยหลายประการ โดย [1] การเสื่อมสภาพของสินค้าเป็ น
ปั จจัยสาคัญทีส่ ่งผลกระทบต่อกาไรและต้นทุนของระบบสินค้าคงคลัง อีก
ทัง้ ได้สร้างแบบจาลองการจัดการสินค้าคงคลังสองลักษณะคือแบบจาลองที่
คานึงถึงต้นทุนในการขาดสินค้า และแบบจาลองทีไ่ ม่คานึงถึงต้นทุนในการ
ขาดสินค้าเพื่อเสนอนโยบายทีด่ ที ่สี ุดสาหรับลดต้นทุนของระบบ [2] เสนอ
อัลกอริทมึ เพื่อลดต้นทุนจากสินค้าเน่ าเสียโดยการกาหนดราคา โดยการ
สร้างตัวแบบหาความสัมพันธ์ระหว่างราคาและความต้องการแบบสุ่มผ่ าน
ฟั งก์ชนั เชิงเส้น ซึ่งแบบจาลองนี้พจิ ารณาถึงการลดราคาสินค้า เพื่อ ช่ว ย
กระตุ้น อุปสงค์และช่วยให้มสี นิ ค้าหมดอายุท่นี ้อยลง [3] ได้ศกึ ษาปั จจัยที่
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางธุรกิจโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า
ปั จจัย ความส าเร็จภายใน ได้แก่ การบริการ บุค ลากร และวัส ดุอุ ปกรณ์
เครือ่ งมือ ส่งผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์อย่างมีนยั สาคัญ [4] ได้นาเสนอตัวแบบ
การคานวณระดับสินค้าคงคลังสูงสุด สาเพื่อใช้ในการกาหนดนโยบายการ
เติมเต็มสิน ค้าตามรอบเวลาเมื่อ สิน ค้ามีกาหนดอายุ และพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเป็ นแบบเข้าทีหลังออกก่อนพบว่านโยบายทีน่ าเสนอให้ผลกาไร
ของระบบทีส่ งู กว่านโยบายแบบดัง้ เดิม
งานวิจยั นี้ไ ด้ศ ึกษาปั จจัย ที่ส่ งผลกระทบต่ อ กาไรของระบบและ
ต้นทุนสินค้าหมดอายุ เมื่อใช้นโยบายการเติมเต็มสินค้าตามรอบเวลาทีม่ ี
การพิจารณากาหนดอายุของสินค้าขณะทีพ่ ฤติกรรมของผูบ้ ริโภคมีลกั ษณะ
เป็ นแบบเข้าหลังออกก่อน [4] กับนโยบายการเติมเต็มสินค้าตามรอบเวลา
แบบดัง้ เดิม ทัง้ นี้ปัญหาทดสอบจานวน 90 ปั ญหา ถูกสร้างจากแบบจาลอง
สถานการณ์ซง่ึ แบ่งตามปั จจัยหลัก 2 ประการ ได้แก่ จานวนสินค้าในระบบ
3 ระดับและอายุของสินค้า 3 ระดับ

𝑐𝑎𝑙
𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡

𝑛𝑒𝑤
𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡

𝑇𝑒𝑥𝑝𝑖
𝑄𝑖
𝑝𝑖
𝐶𝑖
𝑓𝑖
𝑆
𝐻𝑖
𝑑𝑖
𝜎𝑑𝑖
𝑆𝑆𝑖
𝐸𝑚𝑎𝑥𝑖𝑜𝑙𝑑
𝐸𝑚𝑎𝑥𝑖𝑛𝑒𝑤
𝑇𝑃
𝐾𝑛𝑒𝑤
𝐾𝑜𝑙𝑑
%𝑑𝑒𝑣𝑇𝑃
%𝑑𝑒𝑣𝐾

II. คาอธิบายสัญลักษณ์ย่อ
รอบเวลาการเติมเต็มสินค้าร่วมกันทีเ่ หมาะสมเมือ่ ไม่
พิจารณาวันหมดอายุของสินค้า (ปี )
รอบเวลาการเติมเต็มสินค้าร่วมกันทีเ่ หมาะสมเมือ่
พิจารณาวันหมดอายุของสินค้า (ปี )
อายุของสินค้าประเภท 𝑖 (วัน)
ปริมาณการเติมเต็มต่อรอบของสินค้าประเภท 𝑖 (ชิน้ )
ราคาขายสินค้าของสินค้าประเภท 𝑖 (บาท)
ต้นทุนของสินค้าประเภท 𝑖 (บาท)
สัดส่วนการถือครองสินค้าประเภท 𝑖
ต้นทุนในการเติมเต็มสินค้า (บาทต่อครัง้ )
ต้นทุนในการถือครองสินค้าประเภท 𝑖 (บาทต่อชิน้ ต่อปี )
อุปสงค์เฉลีย่ รายวันของสินค้าประเภท 𝑖 (ชิน้ ต่อวัน)
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของอุปสงค์สนิ ค้าประเภท 𝑖 (ชิน้ )
สินค้าเผือ่ ของสินค้าประเภท 𝑖 (ชิน้ )
ระดับสินค้าคงคลังสูงสุดของสินค้าประเภท 𝑖 เมือ่ ไม่
พิจารณาวันหมดอายุของสินค้า(ชิน้ )
ระดับสินค้าคงคลังสูงสุดของสินค้าประเภท 𝑖 เมือ่
พิจารณาวันหมดอายุของสินค้า(ชิน้ )
กาไรรวมรายปี (บาทต่อปี )
มูลค่าสินค้าทีเ่ น่าเสียก่อนทาการขาย เมือ่ ใช้นโยบายการ
เติมเต็มทีค่ านึงอายุของสินค้า (บาทต่อปี )
มูลค่าสินค้าทีเ่ น่าเสียก่อนทาการขาย เมือ่ ใช้นโยบายการ
เติมเต็มแบบดัง้ เดิม (บาทต่อปี )
ค่าเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของผลกาไร
ค่าเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของมูลค่าสินค้าทีเ่ น่า
เสียก่อนทาการขาย

III. การเติมเต็มสินค้าตามรอบเวลาสาหรับสินค้าหลายประเภท [4]
สาหรับร้านค้าปลีกทีม่ กี ารขายสินค้าหลายประเภทมักใช้การเติม
เต็มสินค้าตามรอบเวลาเนื่องจากสามารถลดต้นทุนค่าขนส่งสินค้า ทัง้ นี้รอบ
เวลาการเติมเต็มสินค้า ระดับสินค้าคงคลังสูงสุด และสินค้าเผื่อของสินค้า
แต่ละประเภทสามารถคานวณได้จากสมการที่ (1) สมการที่ (2) และสมการ
ที่ (3) ตามลาดับ [5] อย่างไรก็ตามสมการดังกล่าวไม่มกี ารพิจารณาอายุ
ของสินค้า
𝑐𝑎𝑙
𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡
= √∑𝑛

2𝑆

𝑖=1 𝐻𝑖 𝐷𝑖

(1)

𝑐𝑎𝑙
𝐸𝑚𝑎𝑥𝑖𝑜𝑙𝑑 = 𝐷𝑖 (𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡
+ 𝐿)

(2)

𝑐𝑎𝑙
𝑆𝑆𝑖 = 𝑧𝛼 𝜎𝑑𝑖 √𝐿 + 𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡

(3)

ทัง้ นี้สมการข้างต้นส่งผลให้ระบบเกิดกาไรสูงสุดก็ต่อเมือ่ สินค้าใน
ระบบไม่มกี าหนดหมดอายุของสินค้า ดังนัน้ หากสินค้าในระบบมีกาหนด
หมดอายุส่งผลให้ต้องมีการพิจารณาข้อจากัดนี้เพื่อมิให้ระบบเกิดต้น ทุน
จากการเน่ าเสียของสินค้าที่ไม่สามารถทาการขายก่อนสินค้าหมดอายุได้
โดยสามารถพิจารณาได้เป็ น 2 รูปแบบ ได้แก่
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1) รอบเวลาการเติมเต็มสินค้าร่วมกันทีไ่ ด้จากการคานวณมีค่า
มากกว่าหรือเท่ากับกาหนดอายุของสินค้าทุกประเภท หากเป็ นรูปแบบนี้
อายุของสินค้าไม่ส่งผลกระทบใดต่อระบบ เนื่องจากระบบสามารถทาการ
ขายสินค้าหมดก่อนกาหนดอายุของสินค้า ส่งผลให้รอบเวลาการเติมเต็ม
สินค้าที่ดที ส่ี ุดมีค่าเท่ากับรอบเวลาการเติมเต็มสินค้าร่วมกันทีไ่ ด้จากการ
คานวณดังสมการที่ (1) รวมถึงระดับสินค้าคงคลังสูงสุด และระดับสินค้า
เผือ่ ซึง่ มีค่าดังสมการที่ (2) และ สมการที่ (3) ตามลาดับ และสามารถเขียน
สมการกาไรรวมของระบบดังสมการที่ (4)
𝑇𝑃𝑦𝑒𝑎𝑟 = ∑𝑛𝑖=1(𝑃𝑖 − 𝐶𝑖 )

𝑄𝑖
𝑛𝑒𝑤
𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡

−

𝑆
𝑛𝑒𝑤
𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡

− ∑𝑛𝑖=1

𝐻𝑖 𝑄𝑖
2

ทัง้ นี้หากอุปสงค์มคี ่าไม่คงที่ ระดับสินค้าคงคลังสูงสุดต้องรวม
ปริมาณสินค้าเผือ่ (𝑆𝑆𝑖 ) เพื่อลดโอกาสในการสูญเสียจากการขาย โดยรอบ
เวลาการเติมเต็มร่วมกัน และปริมาณสินค้าเผือ่ ทีเ่ หมาะสมสาหรับสินค้าแต่
ละประเภท เป็ นค่าทีท่ าให้ผลกาไรต่อปี ของระบบมีค่าสูงสุด อย่างไรก็ตาม
เมือ่ พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคเป็ นแบบเข้าทีหลังออกก่อน (Last-in First-out)
𝑛𝑒𝑤
การกาหนดรอบเวลาการเติมเต็มสินค้าร่วมกัน ( 𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡
) รวมถึงระดับการ
ให้บริการลูกค้าต่อรอบทีเ่ หมาะสม ( 𝑆𝐿) สามารถกาหนดได้จากการจาลอง
สถานการณ์ เพือ่ ก่อให้เกิดกาไรสูงสุดต่อระบบ
IV. การกาหนดตัวแปรสาหรับจาลองสถานการณ์เพือ่ สร้างปั ญหาทดสอบ
สาหรับการเติมเต็มสินค้าร่วมกันหลายประเภทในกรณีทอ่ี ุปสงค์ม ี
ความไม่แน่ นอนและพฤติกรรมของผู้บริโภคมีลกั ษณะเป็ นแบบเข้าทีหลัง
ออกก่อน การกาหนดรอบเวลาเติมเต็ม และระดับการให้บริการลูกค้าที่
เหมาะสมซึ่งเป็ นตัวกาหนดระดับสินค้าเผื่อ ถูกกาหนดจากวิธกี ารจาลอง
สถานการณ์ โดยการจาลองสถานการณ์ถูกสร้างด้วยโปรแกรม MATLAB
ซึ่งเป็ นการจาลองการเข้า -ออกของสินค้าในแต่ละวันเป็ นจานวน 360 วัน
หรือเป็ นเวลา 1 ปี เพื่อคานวณหาผลกาไรรวมรายปี ของระบบที่สูงที่สุ ด
โดยมีการเปลี่ยนค่าตัวแปร 2 ตัวแปร ได้แก่ รอบเวลาการเติมเต็มสินค้า
ร่วมกัน และระดับการให้บริการลูกค้าซึ่งเป็ นตัวที่กาหนดสินค้า เผื่อ เมื่อ
ระบบมีการเติมเต็มสินค้า สินค้าทีเ่ ข้ามาล่าสุดจะถูกใช้ก่อน ในตัวแบบการ
จาลองทีถ่ ูกพัฒนาอุปสงค์มคี วามไม่แน่นอน ซึง่ ถูกกาหนดให้มกี ารแจกแจง
แบบปกติดว้ ยค่าเฉลีย่ เท่ากับ 𝑑𝑖 และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 𝜎𝑑𝑖
นอกจากนี้การเกิดขึ้นของอุปสงค์จะเกิดที่ต้นคาบเวลาในแต่ละวันเท่านัน้
ในส่ ว นของการเติมเต็มสิน ค้าจะเกิดที่ปลายคาบเวลา หมายถึง เมื่อ ถึง
กาหนดรอบเวลาในการเติมเต็มสินค้า ปริมาณในการเติมเต็มสินค้ามีค่า
เท่ากับระดับสินค้าคงคลังสูงสุดหักออกด้วยจานวนสินค้าคงเหลือในวัน ทีท่ า
การเติมเต็ม โดยระดับสินค้าคงคลังสูงสุดสามารถคานวณได้จากสมการที่
(7) – (9) ทัง้ นี้สาหรับตัวแปรในการสร้างปั ญหาทดสอบกาหนดให้มกี าร
แจกแจงแบบยูนิฟอร์มโดยมีค่าสูงสุด และค่าต่าสุดดังตารางที่ l.

(4)

2) รอบเวลาการเติมเต็มสินค้าร่วมกันทีไ่ ด้จากการคานวณมีค่า
น้อยกว่าอายุของสินค้าบางประเภทหรือทุกประเภท สาหรับรูปแบบนี้รอบ
𝑛𝑒𝑤
เวลาการเติมเต็มสินค้าร่วมกันทีด่ ที ส่ี ุด ( 𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡
) จะมีค่าอยู่ระหว่างอายุของ
สิน ค้า ที่น้ อ ยที่สุ ด และรอบเวลาการเติม เต็ม สิน ค้า ร่ว มกั น ที่ไ ด้จ ากการ
𝑐𝑎𝑙
คานวณ ( 𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡
) เพื่อให้ระบบได้กาไรสูงทีส่ ุด ปริมาณการเติมเต็มต่อรอบ
ของสินค้าแต่ละประเภท (𝑄𝑖 ) และผลกาไรต่อปี ของระบบสามารถคานวณ
ได้ดงั สมการที่ (5) และ (6) ตามลาดับ
(5)

𝑛𝑒𝑤
𝑄𝑖 = 𝐷𝑖 × 𝑚𝑖 𝑛(𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡
, 𝑇𝑒𝑥𝑝𝑖 )

𝑛𝑒𝑤 ) = ∑𝑛 (𝑃 − 𝐶 )
𝑇𝑃(𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡
𝑖
𝑖=1 𝑖

∑𝑛𝑖=1

𝑄𝑖
𝑛𝑒𝑤
𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡

−

𝑆
𝑛𝑒𝑤
𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡

−

𝑛𝑒𝑤
𝐻𝑖 𝑄𝑖 𝑚𝑖 𝑛(𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡
,𝑇𝑒𝑥𝑝𝑖 )
𝑛𝑒𝑤
2𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡

(6)

นอกจากนี้การเติมเต็มสินค้าร่วมกันตามรอบเวลามีระดับสินค้าคงคลัง
สูงสุดเป็ นตัวกาหนดปริมาณการเติมเต็มสินค้าในแต่ละรอบเวลาการเติม
เต็ม โดยระดับสินค้าคงคลังสูงสุดของสินค้าแต่ละประเภทสามารถแบ่งได้
เป็ น 2 กรณี ได้แก่
1. กลุ่มสินค้าทีม่ รี อบเวลาการเติมเต็มสินค้าร่วมกันทีด่ ที ส่ี ุดน้อย
𝑛𝑒𝑤
กว่าหรือเท่ากับกาหนดอายุของสินค้า (𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡
≤ 𝑇𝑒𝑥𝑝𝑖 ) ระดับสินค้าคงคลัง
สูงสุดสามารถคานวณได้จากสมการที่ (7)
𝑛𝑒𝑤
𝐸𝑚𝑎𝑥𝑖𝑛𝑒𝑤 = 𝐷𝑖 (𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡
+ 𝐿)

ตารางที่ l. การกาหนดค่าตัวแปรต่าง ๆ ในปั ญหาทดสอบ
ตัวแปร
อุปสงค์เฉลีย่ (ชิน้ /วัน)
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของอุปสงค์เฉลีย่ (ชิน้ /วัน)
ต้นทุนสินค้า (บาท/ชิน้ )
ราคาขายสินค้า (บาท/ชิน้ )
ต้นทุนการเติมเต็มสินค้า (บาท/ครัง้ )

(7)

2. กลุ่ ม สิน ค้า ที่ม ีร อบเวลาการเติม เต็มสิน ค้า ร่ว มกัน ที่ดีท่สี ุ ด
𝑛𝑒𝑤
มากกว่ากาหนดอายุของสินค้า ( 𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡
> 𝑇𝑒𝑥𝑝𝑖 ) ทัง้ นี้หากการขาดสินค้า
ระบบสามารถทาการเติมเต็มย้อ นหลัง (Backorder) ระดับสิน ค้าคงคลัง
สูงสุดสามารถคานวณได้จากสมการที่ (8)
𝑛𝑒𝑤
𝐸𝑚𝑎𝑥𝑖𝑛𝑒𝑤 = 𝐷𝑖 (2𝑇𝑒𝑥𝑝𝑖 + 𝐿 − 𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡
)

𝑑𝑖 ⁄7

𝑑𝑖 ⁄4

50
1.5𝑐𝑖
1000

200
2𝑐𝑖
6000

ในงานวิจยั ได้กาหนดปั จจัย หลักที่ส่ งผลต่ อ ผลกาไรของระบบ และ
มูลค่าสินค้าทีเ่ น่ าเสียก่อนทาการขาย 2 ประการ โดยปั จจัยแรกคือจานวน
สินค้าหมุนเวียนในระบบ ซึ่งมี 3 ระดับ ได้แก่ ในระบบมีสนิ ค้าหมุนเวียน 3
5 และ 10 ตามลาดับ ปั จจัยที่สองคืออายุของสินค้า ซึ่งมี 3 ระดับ ได้ แก่
อายุของสินค้าทุกประเภทสัน้ กว่ารอบเวลาการเติมเต็มสินค้าทีไ่ ด้จากการ
คานวณ อายุของสินค้าบางประเภทสัน้ กว่ารอบเวลาการเติมเต็มสินค้าทีไ่ ด้
จากการคานวณ และอายุของสินค้าทุกประเภทยาวกว่ารอบเวลาการเติม
เต็มสินค้าทีไ่ ด้จากการคานวณ ทัง้ นี้อายุสนิ ค้าถูกกาหนดโดยการคานวณ
รอบเวลาการเติมเต็มสินค้าทีไ่ ด้จากการคานวณก่อน แล้วกาหนดอายุของ

(8)

ส าหรับกรณีการขาดสิน ค้าเป็ น การสูญเสีย โอกาสในการขาย
(Lost sale) ระดับสินค้าคงคลังสูงสุดสามารถคานวณได้จากสมการที่ (9)
𝑛𝑒𝑤
))
𝐸𝑚𝑎𝑥𝑖𝑛𝑒𝑤 = 𝐷𝑖 (𝑇𝑒𝑥𝑝𝑖 + 𝑚𝑎𝑥(0, 𝑇𝑒𝑥𝑝𝑖 + 𝐿 − 𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡

ค่าของตัวแปร
ต่ าสุด
สูงสุด
30
200

(9)
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สินค้าให้สอดคล้องกับระดับของปั จจัยนัน้ ๆ ซึง่ มีการแจกแจงแบบยูนิฟอร์ม
ด้วยค่าต่าสุดและค่าสูงของแต่ละระดับดังตารางที่ ll.

รอบเวลาการเติม เต็ ม สิน ค้า แบบดัง้ เดิม ซึ่ง ไม่ ม ีก ารพิจ ารณาก าหนด
𝑐𝑎𝑙
หมดอายุของสินค้า (𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡
) ทีค่ านวณมาจากสมการที่ (1) แสดงดังสมการ
ที่ (11)
𝐾
−𝐾
%𝑑𝑒𝑣𝐾 = 𝑛𝑒𝑤 𝑜𝑙𝑑 × 100
(11)
𝐾𝑜𝑙𝑑

ตารางที่ ll. การกาหนดค่ าของตัว แปรอายุ ข องสิน ค้าในแต่ ล ะระดับของ
ปั จจัยอายุของสินค้า
ค่าของอายุสนิ ค้า
ต่าสุด
สูงสุด

ระดับปั จจัย
อายุของสินค้าทุกประเภทสัน้ กว่ารอบเวลาการเติม
เต็มสินค้าทีไ่ ด้จากการคานวณ
อายุของสินค้าบางประเภทสัน้ กว่ารอบเวลาการเติม
เต็มสินค้าทีไ่ ด้จากการคานวณ
อายุของสินค้าทุกประเภทยาวกว่ารอบเวลาการเติม
เต็มสินค้าทีไ่ ด้จากการคานวณ

𝑐𝑎𝑙
0.5𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡

𝑐𝑎𝑙
𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡

𝑐𝑎𝑙
0.5𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡

𝑐𝑎𝑙
2𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡

𝑐𝑎𝑙
𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡

𝑐𝑎𝑙
2𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡

หากค่าเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของมูลค่าสินค้าทีเ่ น่าเสียก่อนทาการขายมี
ค่าน้อยกว่าศูนย์แ สดงว่านโยบายการเติมเต็มสินค้า ที่มกี ารพิจารณาอายุ
สินค้ามีมลู ค่าสินค้าทีเ่ น่ าเสียก่อนทาการขายน้อยกว่านโยบายการเติมเต็ม
สิน ค้าแบบดัง้ เดิม ทัง้ นี้ในงานวิจยั ได้ทาการวิเคราะห์อิทธิพลของปั จจัย
จานวนสินค้าหมุนเวียนในระบบ และอายุของสินค้าแต่ละประเภท ที่มผี ล
ต่อเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของผลกาไร และมูลค่าสินค้าเน่ าเสียก่อ นทา
การขาย เมื่อใช้นโยบายการเติมเต็มสินค้า ที่มกี ารพิจารณาอายุสนิ ค้ากับ
นโยบายการเติมเต็มสินค้าแบบดัง้ เดิม

อย่างไรก็ตามหากใช้ค่าในตารางที่ II. สาหรับระดับปั จจัยอายุ
ของสิน ค้าบางประเภทสัน้ กว่ารอบเวลาการเติมเต็มสิน ค้าที่ไ ด้จากการ
คานวณอาจมีบางกรณีท่ที าให้เงื่อนไขที่ตงั ้ ค่าไม่เป็ นจริง ในงานวิจยั จึงมี
การสร้างปั ญหาโดยการให้มสี นิ ค้าอย่างน้อย 1 ประเภทมีค่าน้อยกว่ารอบ
เวลาการเติมเต็มสินค้าที่ได้จากการคานวณ และให้ มสี นิ ค้าอย่างน้อย 1
ประเภทมีค่ามากกว่ารอบเวลาการเติมเต็มสินค้าทีไ่ ด้จากการคานวณ

Vl. ผลการวิเคราะห์หาปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของผล
กาไร เมือ่ ใช้นโยบายการเติมเต็มสินค้าทีม่ กี ารพิจารณาอายุของสินค้ากับ
นโยบายการเติมเต็มสินค้าแบบดัง้ เดิม
จากการเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของผลกาไร พบว่าเมือ่
ใช้นโยบายการเติมเต็มสินค้าทีม่ กี ารพิจารณาอายุของสินค้าให้ผลกาไรสูง
กว่าเมื่อใช้นโยบายการเติมเต็มสินค้าแบบดัง้ เดิมทัง้ 90 ปั ญหา ทัง้ นี้ค่า
ค่าเฉลีย่ เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของผลกาไรนโยบายการเติมเต็มสินค้าที่
มีการพิจารณาอายุของสินค้า และนโยบายการเติมเต็มสินค้าแบบดัง้ เดิม
ของแต่ละรูปแบบการทดสอบทัง้ 9 รูปแบบ แสดงดังตารางที่ lll.

V. การเปรียบเทียบผลกาไร และมูลค่าสินค้าหมดอายุก่อนการขายสินค้า
เมือ่ ใช้นโยบายการเติมเต็มสินค้าทีม่ กี ารพิจารณาอายุของสินค้า กับ
นโยบายการเติมเต็มแบบดัง้ เดิม
ในการกาหนดปั จจัยหลักทัง้ 2 ประการ และการทดลองซ้า 10 ครัง้
ส่งผลให้เกิดปั ญหาทดสอบทัง้ หมด 90 ปั ญหา อย่างไรก็ตามเมือ่ ใช้นโยบาย
การเติมเต็มสินค้าทีม่ กี ารพิจารณาอายุของสินค้า พบว่าผลกาไรของระบบ
หากใช้นโยบายการเติมเต็มที่มกี ารพิจารณากาหนดอายุของสินค้า ก าไร
รวมของระบบมีค่าสูงกว่านโยบายการเติมเต็มสินค้าแบบดัง้ เดิม นอกจากนี้
มูลค่าสินค้าทีเ่ น่ าเสียก่อนทาการขายมีค่าต่ากว่าหากใช้วธิ กี ารแบบดัง้ เดิม
เนื่องจากระบบมีการพิจารณากาหนดอายุของสินค้าส่งผลให้ปริมาณสินค้า
ทีห่ มดอายุก่อนทาการขายมีจานวนทีน่ ้อยลง ทัง้ 90 ปั ญหาทดสอบ
นอกจากนี้ได้ศกึ ษาอิทธิพลของปั จจัยทัง้ 2 ทีส่ ่งผลต่อเปอร์เซ็นต์ความ
แตกต่างผลกาไรของระบบ และเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของมูลค่าสินค้าที่
เน่ าเสีย ก่อ นทาการขายสินค้า เมื่อ ใช้น โยบายการเติมเต็มสินค้าที่ระดับ
สินค้าคงคลังสูงสุดมีการพิจารณากาหนดอายุของสินค้า และรอบเวลาการ
เติมเต็มสินค้าถูกกาหนดจากการจาลองสถานการณ์ กบั วิธกี ารคานวณรอบ
เวลาการเติมเต็มสินค้าแบบดัง้ เดิมซึ่ง ไม่มกี ารพิจารณากาหนดหมดอายุ
𝑐𝑎𝑙
ของสินค้า (𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡
) ทีค่ านวณมาจากสมการที่ (1) โดยค่าเปอร์เซ็นต์ความ
แตกต่างสามารถคานวณได้จากสมการที่ (10)
%𝑑𝑒𝑣 𝑇𝑃 =

𝑛𝑒𝑤
𝑐𝑎𝑙
𝑇𝑃(𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡
)−𝑇𝑃(𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡
)
𝑐𝑎𝑙
𝑇𝑃(𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡
)

× 100

ตารางที่ lll. ค่าเฉลีย่ เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของผลกาไรรวมของระบบ
อายุของสินค้า

จานวนสินค้า

3 ประเภท
5 ประเภท
10 ประเภท
ค่าเฉลีย่

สินค้าทุก
ประเภทมี
กาหนดอายุสนั ้
กว่ารอบเวลา
การเติมเต็มทีไ่ ด้
จากการคานวณ
59%
61%
45%
55%

สินค้าบางประเภท
มีกาหนดอายุสนั ้
กว่ารอบเวลาการ
เติมเต็มทีไ่ ด้จาก
การคานวณ

สินค้าทุกประเภท
มีกาหนดอายุยาว
กว่ารอบเวลาการ
เติมเต็มทีไ่ ด้จาก
การคานวณ

26%
28%
23%
26%

7%
8%
9%
8%

ค่าเฉลีย่

31%
32%
26%
30%

เพือ่ ทดสอบอิทธิพลของปั จจัยทัง้ 2 นาค่าเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของ
นโยบายการเติมเต็มสินค้าร่วมกัน ที่มกี ารพิจารณาอายุสนิ ค้า กับนโยบาย
การเติมเต็มสิน ค้าร่ว มกัน แบบดัง้ เดิมมาทดสอบการกระจายแบบปกติ
(Normality Test) ด้วยระดับนัยสาคัญ 0.05 ดังรูปที่ l.

(10)

หากค่าเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของผลกาไรมีค่ามากกว่าศูนย์แสดงว่า
นโยบายการเติมเต็มสินค้าที่มกี ารพิจารณาอายุสนิ ค้า ให้ผลกาไรมากกว่า
นโยบายการเติมเต็มสินค้าแบบดัง้ เดิม และเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของ
มูลค่าสินค้าที่เน่ าเสียก่อนทาการขาย เมื่อ ใช้นโยบายการเติมเต็มสินค้าที่
ระดับสินค้าคงคลังสูงสุดมีการพิจารณากาหนดอายุของสินค้า และรอบเวลา
การเติมเต็มสินค้าถูกกาหนดจากการจาลองสถานการณ์ กับวิธกี ารคานวณ
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นัย ส าคัญที่ช่ว งความเชื่อ มัน่ 95 เปอร์เซ็น ต์ โดยเมื่อ อายุ ข องสิน ค้าทุ ก
ประเภทสัน้ กว่ารอบเวลาการเติมเต็มสินค้าทีไ่ ด้จากการคานวณ ส่งผลต่อ
ค่าเปอร์เซ็น ต์ค วามแตกต่ า งมากที่สุ ด ตามด้ว ยเมื่อ อายุ ข องสิน ค้า บาง
ประเภทสัน้ กว่ารอบเวลาการเติมเต็มสินค้าทีไ่ ด้จากการคานวณ และอายุ
ของสิน ค้าทุกประเภทยาวกว่ารอบเวลาการเติมเต็มสิน ค้าที่ไ ด้จากการ
คานวณ ตามล าดับ ซึ่งจากการเปรีย บเทีย บจะเห็น ว่าผลกาไรที่ไ ด้จาก
นโยบายทีม่ กี ารพิจารณาอายุของสินค้ามีค่าสูงกว่านโยบายแบบดัง้ เดิม

Probability Plot of %dev TP
Normal

99.9

Mean
StDev
N
AD
P-Value

99

Percent

95
90

0.2952
0.2140
90
2.259
<0.005

80
70
60
50
40
30
20
10
5
1

-0.25

0.00

0.25
%dev TP

0.50

0.75

Vll. ผลการวิเคราะห์หาปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของ
มูลค่าสินค้าทีเ่ น่าเสียก่อนทาการขาย เมือ่ ใช้นโยบายการเติมเต็มสินค้าทีม่ ี
การพิจารณาอายุสนิ ค้ากับนโยบายการเติมเต็มสินค้าแบบดัง้ เดิม
จากการเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของมูลค่าสินค้าที่เน่ า
เสีย ก่ อ นท าการขาย พบว่ า เมื่อ ใช้ น โยบายการเติม เต็ม สิน ค้า ที่ม ีก าร
พิจารณาอายุของสินค้าให้มลู ค่าสินค้าทีเ่ น่ าเสียก่อนทาการขายต่ากว่าเมือ่
ใช้นโยบายการเติมเต็มสินค้าแบบดัง้ เดิมทัง้ 90 ปั ญหา ทัง้ นี้ค่าเฉลีย่ ของ
เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของมูลค่าสินค้าทีเ่ น่ าเสียก่อนทาการขายของแต่
ละรูปแบบการทดสอบทัง้ 9 รูปแบบ แสดงดังตารางที่ Vl.

1.00

รูปที่ l. การทดสอบการกระจายแบบปกติของค่าเปอร์เซ็นต์ความแตกต่าง
การทดสอบพบว่าค่ า p-value มีค่ าน้ อ ยกว่า 0.005 แสดงว่าข้อมูล
ไม่ได้มกี ารแจกแจงแบบปกติ ในการทดสอบจึงใช้หลักการวิเคราะห์ชนิด
สถิ ติ แ บบไม่ ม ีพ ารามิเ ตอร์ (Nonparametric Statistic) โดยวิธีท ดสอบ
Kruskal-Wallis ที่ร ะดับนัย ส าคัญ 0.05 โดยกาหนดให้ปัจจัย ของจานวน
สินค้ามี 3 ระดับ และปั จจัยของอายุสนิ ค้ามี 3 ระดับดังทีไ่ ด้กล่าวข้างต้น ผล
การทดสอบได้ค่า p-value ดังแสดงในตารางที่ lV.

ตารางที่ Vl. ค่าเฉลีย่ เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของมูลค่าสินค้าทีเ่ น่า
เสียก่อนทาการขาย

ตารางที่ lV. ค่า p-value จากการเปรียบเทียบนโยบายทีม่ กี ารพิจารณาอายุ
สินค้าและนโยบายแบบดัง้ เดิม ของปั จจัยจานวนสินค้าในระบบ และอายุ
ของสินค้า
ปั จจัย
จานวนสินค้าหมุนเวียนในระบบ
อายุของสินค้า

จานวน
สินค้า

P-value
0.613
น้อยกว่า 0.001

3 ประเภท
5 ประเภท
10 ประเภท
ค่าเฉลีย่

ค่า p-value ของปั จจัย จานวนสิน ค้าหมุนเวียนในระบบมีค่าเท่ากับ
0.613 และมีค่ า มากกว่ า ระดับ ทดสอบที่ 0.05 แสดงว่ า จ านวนสิน ค้า
หมุน เวีย นในระบบไม่มนี ัยสาคัญต่อค่าเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของผล
กาไรรวมในระบบ สาหรับค่า p-value ของปั จจัยอายุ ของสินค้ามีค่าน้ อ ย
กว่า 0.001 และมีค่าน้อยกว่าระดับทดสอบที่ 0.05 แสดงว่าอายุของสินค้ามี
นั ย ส าคัญ ต่ อ ค่ า เปอร์ เ ซ็ น ต์ ค วามแตกต่ า งของผลก าไรรวมในระบบ
นอกจากนี้ยงั ใช้การวิเคราะห์ช่วงความเชื่อมันที
่ ่ 95 เปอร์เซ็นต์ของปั จจัย
อายุของสินค้าโดยใช้วธิ ี Wilcoxon Signed Rank แสดงดังตารางที่ V.

2
3

ทุกประเภทสัน้ กว่ารอบเวลาการ
เติมเต็มสินค้าทีไ่ ด้จากการคานวณ
บางประเภทสัน้ กว่ารอบเวลาการ
เติมเต็มสินค้าทีไ่ ด้จากการคานวณ
ทุกประเภทยาวกว่ารอบเวลาการ
เติมเต็มสินค้าทีไ่ ด้จากการคานวณ

ค่าเฉลีย่

-77%
-77%
-72%
-75%

Residual Plots for %dev K
Normal Probability Plot

Versus Fits

99.9

Percent

95 % ช่วงความเชื่อมันของค่
่
า
เปอร์เซ็นต์ความแตกต่าง

99

0.2

90

0.1

50
10
1
0.1

(50.67, 59.47)

0.0
-0.1
-0.2

-0.2

-0.1

0.0
Residual

0.1

0.2

-0.80

-0.75
-0.70
Fitted Value

Histogram

(21.59, 28.94)

Frequency

1

สินค้าทุกประเภท
มีกาหนดอายุยาว
กว่ารอบเวลาการ
เติมเต็มทีไ่ ด้จาก
การคานวณ
-76%
-81%
-76%
-77%

จากตารางที่ Vl. ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของมูลค่าสินค้าที่
เน่ าเสียก่อนทาการขาย เมือ่ ใช้นโยบายการเติมเต็มสินค้าทีม่ กี ารพิจารณา
อายุของสินค้าและนโยบายการเติมเต็มสินค้าแบบดัง้ เดิม มีค่าใกล้เคียงกัน
ดังนัน้ การวิเคราะห์ปัจจัย ทัง้ สองว่าส่งผลกระทบต่อค่ าเปอร์เซ็น ต์ความ
แตกต่างหรือไม่จงึ ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ความแปรปรวน

ตารางที่ V.ผลการวิเคราะห์ Wilcoxon Signed Rank Test ของช่วงความ
เชือ่ มันเปอร์
่
เซ็นต์ความแตกต่างของผลกาไร
ระดับ

อายุของสินค้า
สินค้าบางประเภท
มีกาหนดอายุสนั ้
กว่ารอบเวลาการ
เติมเต็มทีไ่ ด้จาก
การคานวณ
-75%
-79%
-67%
-74%

สินค้าทุกประเภท
มีกาหนดอายุสนั ้
กว่ารอบเวลาการ
เติมเต็มทีไ่ ด้จาก
การคานวณ
-79%
-73%
-72%
-74%

Residual

-0.50

(6.59, 9.50)

0.2

18

0.1

12
6
0

-0.65

Versus Order

24
Residual

0.1

0.0
-0.1
-0.2

-0.16

-0.08

0.00
0.08
Residual

0.16

1

10

20

30 40 50 60 70
Observation Order

80

90

รูปที่ ll. การทดสอบคุณสมบัตใิ นการวิเคราะห์ความแปรปรวน

จากผลการวิเคราะห์ช่วงความเชื่อมันพบว่
่
าปั จจัยของอายุสนิ ค้าทัง้ 3
ระดับ มีค่ า เปอร์ เ ซ็ น ต์ ค วามแตกต่ า งของก าไรที่แ ตกต่ า งกัน อย่ า งมี
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การวิเคราะห์อทิ ธิพลของปั จจัยหลักทัง้ สองปั จจัยสามารถวิเคราะห์โดย
ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (Two-Way ANOVA) ทีร่ ะดับ
นัยสาคัญ 0.05 โดยผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ Vll.

Vll. สรุป
จากการน าตัว แบบการเติม เต็ม สิน ค้า ตามรอบเวลาหลายประเภท
ร่วมกันเมื่อสินค้ามีวนั หมดอายุและพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็ นแบบเข้า
หลังออกก่อนเพื่อสร้างปั ญหาทดสอบจากปั จจัยจานวนสินค้าหมุนเวียนใน
ระบบ 3 ระดับ ได้แก่ สินค้าหมุนเวียนในระบบ 3 5 และ 10 ประเภท ปั จจัย
อายุของสินค้าอายุของสินค้า 3 ระดับ ได้แก่ อายุของสินค้าทุกประเภทสัน้
กว่ารอบเวลาการเติมเต็มสินค้าที่ได้จากการคานวณ อายุของสินค้าบาง
ประเภทสัน้ กว่ารอบเวลาการเติมเต็มสินค้าทีไ่ ด้จากการคานวณ และอายุ
ของสิน ค้าทุกประเภทยาวกว่ารอบเวลาการเติมเต็มสิน ค้าที่ไ ด้จากการ
คานวณ ซึง่ การกาหนดค่าของระดับปั จจัยดังกล่าวดังตารางที่ II. ส่งผลให้ม ี
รูปแบบปั ญหาทัง้ หมด 9 รูปแบบ นอกจากนี้มกี ารทดลองซ้ารูปแบบละ 10
ครัง้ จึงเกิดปั ญหาทดสอบทัง้ สิ้น 90 ปั ญหา ทัง้ นี้ไ ด้ทาการเปรีย บเทียบ
เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของผลกาไร และมูลค่าของสินค้าทีเ่ น่าเสียก่อนทา
การขาย เมื่อ ใช้น โยบายการเติมเต็มสินค้าที่คานึงถึงอายุของสิน ค้า กับ
นโยบายการเติม เต็ม ถูกค านวณจากสมการดัง้ เดิม ที่ไ ม่ม ีก ารพิจ ารณา
กาหนดอายุของสินค้า พบว่าตัวแบบการคานวณที่มกี ารคานึงถึงอายุของ
สินค้าให้ค่าผลกาไรของระบบสูงกว่าตัวแบบดัง้ เดิมทัง้ 90 ปั ญหาทดสอบ
โดยไม่มคี วามแตกต่างที่แต่ละระดับของปั จจัยด้านจานวนสินค้าในระบบ
ขณะที่ปัจจัยด้านอายุของสินค้า เมื่อสินค้ามีกาหนดอายุสนั ้ กว่ารอบเวลา
การเติมเต็มร่วมกันเป็ นจานวนมากขึ้น ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความ
แตกต่างของผลกาไรมีค่ามากขึน้ โดยความแตกต่างเฉลีย่ ของผลกาไรทัง้ 3
ระดับของอายุสนิ ค้า คือ 1) สินค้าทุกประเภทมีค่าสัน้ กว่ารอบเวลาการเติม
เต็ม 2) อายุสนิ ค้าบางประเภทสัน้ กว่ารอบเวลาการเติมเต็ม และ 3) ระดับ
อายุสนิ ค้าทุกประเภทยาวกว่ารอบเวลาการเติมเต็ม มีค่าเท่ากับ 55 26 และ
8 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ สาหรับเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของมูลค่าสินค้าที่
เน่ าเสียก่อนทาการขายสินค้าเมือ่ ใช้นโยบายทีม่ กี ารพิจารณาอายุสนิ ค้ากับ
นโยบายแบบดัง้ เดิม พบว่าจานวนของเน่ าเสียก่อนทาการขายของระบบ
น้อยกว่าตัวแบบดัง้ เดิมทัง้ 90 ปั ญหาทดสอบ นอกจากนี้พบว่าปั จจัยทีม่ ผี ล
ต่ อ ค่ าเปอร์เซ็นต์ค วามแตกต่างคือจานวนสิน ค้าในระบบ เนื่อ งจากหาก
ระบบมีการขายสินค้าหลายชนิดอาจส่งผลให้เกิดการเน่ าเสียสินค้าก่อนทา
การขายได้ ในขณะทีป่ ั จจัยของอายุสนิ ค้าไม่มผี ลกระทบต่อค่าเปอร์เซ็นต์
ความแตกต่าง ทัง้ นี้สามารถพิจารณาได้ว่าเพื่อให้ระบบไม่เกิดการสูญเสีย
จากการขาย รอบเวลาการเติมเต็มสินค้าร่วมกันต้องมีค่าสัน้ กว่าอายุของ
สินค้า อีกทัง้ เมือ่ พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคเป็ นแบบเข้าทีหลังออกก่อนส่งผล
ให้โอกาสทีเ่ กิดต้นทุนจากการเน่ าเสียสูงขึน้ ดังนัน้ ปริมาณในการเติมเต็ม
สิน ค้า แต่ ล ะครัง้ จึง มีค่ า ไม่สูง นัก รวมถึง ปริมาณสิน ค้า เผื่อ มีค่ า ต่ า เพื่อ
หลีกเลีย่ งต้นทุนทีเ่ กิดจากการหมดอายุของสินค้าก่อนทาการขาย

ตารางที่ Vll. ผลการทดสอบความแปรปรวนสองทาง (Two-Way ANOVA)
Source
อายุสนิ ค้า
จานวนสินค้า
Interaction
Error
Total

DF
2
2
4
81
89

SS
0.023520
0.061570
0.0150817
0.579273
0.724690

MS
0.0117598
0.0307852
2.11
0.0071515

F
1.64
4.30
0.087

P
0.200
0.017

จากการทดสอบความแปรปรวนสองทาง (Two-Way ANOVA) พบว่า
ปั จจัย ของอายุ ส ิน ค้ามีค่า p-value เท่ากับ 0.200 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับ
นัยสาคัญ 0.05 แสดงว่าปั จจัยอายุของสินค้าไม่มผี ลต่อค่าเปอร์เซ็นต์ความ
แตกต่ างของมูล ค่าสิน ค้าที่เน่ าเสีย ก่อนทาการขาย ขณะที่ปัจจัย จานวน
สินค้ามีค่า p-value เท่ากับ 0.017 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05
แสดงว่าปั จจัยจานวนของสินค้ามีผลต่อค่าเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของ
มูลค่าสินค้าทีเ่ น่าเสียก่อนทาการขาย ทัง้ นี้ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อเปอร์เซ็นต์ความ
แตกต่างของมูลค่าสินค้าทีเ่ น่ าเสียก่อนทาการขาย คือจานวนของสินค้าใน
ระบบ อัน เนื่อ งมาจากระบบมีการขายสิน ค้าหลายชนิดส่ งผลให้จานวน
สินค้าทีเ่ น่ าเสียก่อนทาการขายมีผลต่อค่าเปอร์เซ็นต์ความแตกต่าง ขณะที่
ปั จจัยอายุของสินค้าไม่มผี ลต่อค่าเปอร์เซ็นต์ความแตกต่าง นอกจากนี้ยงั ใช้
วิธีเ ปรีย บเทีย บความแตกต่ า งระดับ ปั จ จัย ของจ านวนสิน ค้า โดยใช้ว ิธี
Fisher ทีช่ ่วงความเชือ่ มัน่ 95% ได้ผลดังรูปที่ lll.
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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.

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

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.

I. INTRODUCTION

II. RELATED LITERATURES

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

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-securityhealth-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

Expert’s Position Level

A. Questionnair Design
In designing the questionnaire, the first stage, an openended 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.

Senior Project Engineer

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.

Triangular Fuzzy Number

5 = Very Important

(0.75, 1, 1)

4 = Important

2 = Less Important
1 = Unimportant

(0.25, 0.5, 0.75)

(0, 0, 0.25)



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.

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.

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,

CRITIRIA SELECTION OF EXPERT GROUPS

Expert’s Position Level

Project Manager



Data analysis is performed by employing the SPSS
program.

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.

Project Director

Collecting data and constructing a correlation matrix.

(0, 0.25, 0.5)

In order to convert triangular fuzzy numbers to
measurable values called crisp values, the following steps are
employed:

TABLE II.



(0.5, 0.75, 1)

3 = Moderately Important

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.

TRIANGULAR FUZZY NUMBER

Linguistic Expression

Expert Criteria
- 300 million baht for at least 3 projects

Expert Criteria
Experienced in project management and
execution for project value more than
300 million baht for at least 3 projects
Experienced in project management and
execution for project value between 100
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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.

TABLE IV.
No.

No.

Contractors Competence (X213)

1

Project Selection (X111)

Economic and

Project Characteristics (X112)

Financial factors (X11)

Economic & Financial Change (X113)

Communication & Coordination Skills
(X214)

Management & Skills
(X21)

7

Commitment from Team (X215)
Project Team Building (X216)
Conflict Management (X217)
Ethic (X218)

TABLE V.
No.

SUCCESS FACTORS OF PERFORMANCE AND RESULTS (X3)
Sub- Factors

Detailed-factors
Project Profitability & Return
(X311)
Project Completion on Schedule
(X312)

8

Detailed-factors

Suitability of

Detailed-factors

Project Team Competence (X212)

SUCCESS FACTORS OF PROJECT EXECUTION (X1)

Sub- Factors

Sub- Factors

Project Manager Competence (X211)

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 MANAGERIAL AND SKILLS (X2)

Performance & Results
(X31)

Project Completion within
Budget (X313)
Stakeholder Satisfaction (X314)
Quality of Project Completion
(X315)
Safety & Accident Record (X316)

Construction Management (X121)
Project Planning & Control (X122)

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.

Project Cost Estimation & Control
2

Project Execution

(X123) Change Management (X124)
Project

Management (X12)

Collective of Engineering Design (X125)
Document Management (X126)
Quality Management (X127)
SSHE Management (X128)

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.

Permits & Licenses Management (X131)
Project External
3

Management Factors
(X13)

Procurement & Contracting
Management (X132)
Risk Management (X133)
Project Staff Selection (X141)

4

Project Stakeholder

Human Resource Management (X142)

Management (X14)

Stakeholder Management (X143)

TABLE VI.

Shortage of Skilled Labor (X144)

Detailed-Factors

Top Management Support (X151)
5

Company Strategy

Company Policy (X152)

(X15)

Company Law & Regulation (X153)

6

Development of Project Organization

Organization &

(X161)

Responsibility (X16)

Clearly Roles & Responsibility (X162)

Key/Combined
detailed-factors

Measures

Project Selection (X111)
Project Characteristics
(X112)

Project Auditing (X154)
Suitability of Project

KEY SUCCESS FACTORS AND PERFORMANCE MEASURES

Economic & Financial
Change (X113)
Construction
Management (X121)
Project Planning &
Control (X122)
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Suitability of
Economic and
Financial
factors (Y1)

Estimated internal
rate of return
(% per year)

Project
Planning &
Control (Y2)

Average monthly
percentage of actual
progress compared to
planned project
(% deviation from
planned project)

Detailed-Factors
Project Cost Estimating
& Control (X123)
Project Change
Management (X124)

Key/Combined
detailed-factors

Measures

Cost Estimating
& Change
Control (Y3)

Average monthly
actual costs compared
to planned project’s
costs
(% deviation from
planned project’s
costs)

Collective of
Engineering Design
(X125)
Document Management
(X126)

Project Quality
Management
(Y4)

Level of work
execution quality
(% completion)

Quality Management
(X127)
SSHE Management
(X128)
Permits & Licenses
Management (X131)
Procurement &
Contracting
Management (X132)

SSHE
Management
(Y5)

Safety procedure
compliance
(% completion)

Project
External
Factors
Management
(Y6)

Competency level of
external factor
management
(scaling score)

Stakeholder
Management (X143)

Competency level of
stakeholder
management
(scaling score)

Company
Strategic (Y8)

Supporting level from
management
(scaling score)

Suitability of
Project
Organization &
Responsibility
(Y9)

Competence level of
workload
arrangement
(scaling score)

Project
Member and
Contractor
Competence
(Y10)

Technical competence
level of team
members
(scaling score)

Problem
Solving & Soft
Skills
Competence
(Y11)

Competence of
problem solving skills
of team members
(scaling score)

Shortage of Skilled
Labor (X144)
Top Management
Support (X151)
Company Policy (X152)
Company Law &
Regulation (X153)
Project Auditing (X154)
Development of Project
Organization (X161)
Clear Roles &
Responsibility (X162)
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)

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)

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.

Project Staff Selection
(X141)
Project
Stakeholder
Management
(Y7)

Measures

V. CONCLUSION

Risk Management (X133)

Human Resource
Management (X142)

Key/Combined
detailed-factors

Detailed-Factors

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.

Ethic (X218)
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บทคัดย่อ
—
งานวิ จยั นี้ ศึกษาการปรับปรุงสายการผลิ ตของ
อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสําเร็จรูป โดยปริ มาณความต้องการมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา การจัดสายการผลิ ตในปัจจุบนั ไม่สามารถรองรับลักษณะ
ของความต้องการดังกล่าวได้
การผลิ ตล่วงเวลาจึงมีความจําเป็ นเพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ส่งผลให้ต้นทุนค่าแรงสูง วัตถุประสงค์
ของงานวิ จยั นี้ คือการปรับปรุงสายการผลิ ตโดยอาศัยเครื่องมือของการ
ปรับปรุงงาน หลักการ ECRS และการจัดสมดุลสายการผลิ ตด้วยวิ ธีที่
ถูกต้องเพื่อเพิ่ มกําลังการผลิ ต และอัตราส่วนสมดุลสายการผลิ ต ผลจาก
การวิ จยั พบว่าประสิ ทธิ ภาพสูงสุดที่เคยทําได้อยู่ที่ 66.04% แต่เมื่อใช้
โปรแกรมนี้ แล้วจะทําให้ประสิ ทธิ ภาพเพิ่ มขึน้ เป็ น 80.00% นอกจากนี้
โปรแกรมเพื่อการจัดสมดุลสายการผลิ ตได้ถกู พัฒนาขึ้นโดยใช้เครื่องมือ
VBA ในไมโครซอฟต์เอกเซล เพื่อให้ง่ายต่อผูใ้ ช้งาน

I. บทนํา
อุ ต สาหกรรมการผลิต เสื้อ ผ้ า สํ า เร็จ รู ป มีข ัน้ ตอนการผลิ ต ที่ ค่ อ นข้า ง
ละเอีย ดอ่ อ น ต้อ งอาศัย ทัก ษะการทํ า งานที่พ ิเศษเฉพาะบุ ค คล เพื่อ ให้
ผลผลิตทีอ่ อกมาดีทส่ี ุด ถูกต้องทีส่ ดุ และมีประสิทธิผลสูงสุด ต้องใช้วตั ถุดบิ
และอุปกรณ์ ท่ชี ่วยในการผลิตที่หลากหลาย จึงต้องอาศัยหลักการทํางาน
หรือเครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้การทํางานเป็ นไปได้อย่างราบรื่น
ด้ว ยเหตุ น้ี การจัด สมดุ ล สายการผลิต จึง มีค วามสํ า คัญ ต่ อ การผลิต ใน
อุตสาหกรรมเสือ้ ผ้าสําเร็จรูป
โดยหลักการทีใ่ ช้ในการจัดสมดุลสายการผลิต [1] ประกอบด้วย 2 เงื่อนไข
หลักๆ ดังนี้
I.I การจัด สมดุ ล สายการผลิต ทีเ่ วลาของงานย่ อ ยอย่างน้ อ ย 1 งาน มีค่ า
มากกว่ารอบเวลาการผลิต (Cycle Time)
ซึง่ ต้องอาศัยหลักการ Incremental Utilization Heuristic
I.II การจัดสมดุลสายการผลิตทีเ่ วลาของงานย่อยทุกงานน้อยกว่ารอบเวลา
การผลิตทัง้ หมด
ซึง่ อาศัยหลักการจัดสมดุลสายการผลิตด้วย 3 วิธดี งั นี้
1.) Kilbridge and Wester’s method
2.) Longest-Task-Time Heuristic
3.) Ranked Positional Weight
หลัก การจัด สมดุ ล สายการผลิต ทัง้ 2 เงื่อ นไขข้า งต้ น มีข้อ ดีข้อ เสีย ที่
แตกต่ า งกัน เช่ น วิธ ี Incremental Utilization Heuristic ในบางครัง้ อาจ
จําเป็ นต้องแบ่งงานย่อยบางงานทีเ่ วลาของงานย่อยมากกว่ารอบเวลาการ
ผลิต ให้ออกเป็ น 2 งานย่อย เนื่องจากถ้าหากเวลาของงานย่อยยังมากกว่า
รอบเวลาการผลิตอยู่ อาจทําให้สายการผลิตนัน้ ไม่สมดุลหรือส่งไม่ทนั วัน
กํ า หนดส่ ง ของลู ก ค้ า ได้ แต่ เมื่อ แบ่ ง งานย่ อ ยนั น้ เป็ น 2 งานแล้ว ต้ อ ง
พิจารณาถึงความสามารถของพนักงานในการทํางานด้วย เนื่องจากทักษะ
ในการทํางานของพนักงาน อาจต้องมีการเปลีย่ นแปลง ทําให้พนักงานต้อง
ทํ า การฝึ ก ฝนตนเองอยู่ ต ลอดเวลา หรือ วิ ธ ี Kilbridge and Wester’s
method ซึง่ เป็ นวิธที ใ่ี นปั จจุบนั อุตสาหกรรมการผลิตส่วนใหญ่ใช้หลักการนี้
ในการจัดสมดุลสายการผลิต เนื่องจากเป็ นวิธที พ่ี จิ ารณาทัง้ เวลารวมของ
งานย่อยใน 1 สถานี และงานก่อนหน้าทีจ่ าํ เป็ นต้องทําก่อนหน้างานนัน้ ๆ

คําสําคัญ — ความพึงพอใจแก่ลกู ค้า , กําลังการผลิ ต , การจัดสมดุล
สายการผลิ ต , อัตราส่วนสมดุลสายการผลิ ต
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
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ดังนัน้ โครงงานนี้จงึ เล็งเห็นความสําคัญของการจัดสมดุลสายการผลิต และ
ได้ ทํ า การเขีย น Visual Basic for Application (VBA) [2] ในโปรแกรม
Microsoft Excel เพื่อให้ผูใ้ ช้งานสามารถบันทึกข้อมูลเฉพาะเท่าที่จําเป็ น
และนํ า โปรแกรมนี้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ับ สายการผลิต อื่น หรือ แผนกอื่ น
นอกเหนือจากตัวอย่างทีผ่ จู้ ดั ทําได้นําเสนอ
II. ลักษณะปั ญหาของโรงงาน
เบื้ อ งต้ น ผู้จ ัด ทํ า ได้ ใช้ ห ลัก การ Why-Why Analysis [3] เพื่อ
ทํา การศึก ษาหาปั ญ หาที่ม ีข องโรงงานทัง้ หมด พบว่า ปั ญ หาที่เกิดขึ้น ที่
สามารถพบเห็นได้ชดั เจนบริเวณหน้ างานสามารถแสดงได้ดงั รูปที่ I และ
รูปที่ II แต่ในอีกหลาย ๆ ปั ญหาซึง่ อาจเกิดขึน้ แต่ผจู้ ดั ทําไม่สามารถค้นพบ
ปั ญหาเหล่านัน้ ได้ เนื่องจากเกินขอบเขตของการศึกษาของผูจ้ ดั ทํา

รูปที่ I. ลักษณะการทํางานปั จจุบนั ของโรงงาน (ต่อ)

รูปที่ II แนวทางการแก้ปัญหาของสิง่ ทีโ่ รงงานทํา
จากรูปที่ I และ II แสดงให้เห็นถึงหลากหลายปั ญหาซึง่ เป็ นไปได้ยากที่
ผูจ้ ดั ทําจะสามารถแก้ได้ทงั ้ หมด ผูจ้ ดั ทําจึงได้ทําการเลือกปั ญหาที่ส่งหา
ผลกระทบต่อโรงงานมาก เนื่องจากเป็ นส่วนทีโ่ รงงานยังไม่ม ี เป็ นปั ญหาที่
ไม่ควรจะเกิดขึน้ ภายในสายการผลิต และเป็ นปั ญหาทีว่ ศิ วกรรมอุตสาหการ
ต้องสามารถแก้ปัญหาในส่วนนี้ได้ คือเรื่องของการจัดสมดุลสายการผลิต
ด้วย 2 เงือ่ นไขข้างต้นทีไ่ ด้กล่าวมา นอกจากนัน้ ผูจ้ ดั ทําได้คาํ นึงถึงปั ญหาที่

รูปที่ I. ลักษณะการทํางานปั จจุบนั ของโรงงาน
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สามารถนํ า คํ า ตอบของการจัด สมดุ ล สายการผลิต ไปต่ อ ยอดในการ
ประยุกต์ใช้คําตอบ คือการวางแผนการผลิต [4] และการเลือกสายการผลิต
ให้เหมาะสมกับคําสังซื
่ อ้ ทีล่ กู ค้าต้องการ เนื่องจากในโรงงานมีสายการผลิต
อยูม่ าก จึงจําเป็ นต้องเลือกสายการผลิตให้ถกู ต้องและเหมาะสมทีส่ ดุ

มากกว่ารอบเวลาการผลิต (Cycle Time) หากไม่สามารถใส่งานย่อย
นัน้ ๆ ได้ จําเป็ นต้องหางานย่อยตัวถัดไปที่เหลือทัง้ หมดนํ ามาใส่ใน
สถานีงานนัน้ ๆ ได้ แต่ตอ้ งพิจารณา 2 เงือ่ นไขเช่นเดิม
ขัน้ ที่ 3 ทําขันตอนที
้
่ 2 จนกว่าจะครบทุกงาน

III. ขัน้ ตอนการทํางานของหลักการจัดสมดุลสายการผลิต
ขัน้ ตอนการทํ า งานโดยหลั ก การทั ว่ ไปของหลั ก การจัด สมดุ ล
สายการผลิตทีต่ อ้ งทํา ประกอบด้วย 7 ขัน้ ตอนดังนี้
แบ่งงานย่อยตามทฤษฎีการแบ่งงานย่อยให้ถูกต้อง ในการผลิตสินค้า
1 ชิน้
จัดลําดับของงานย่อยให้ถกู ต้องตามลําดับของงานก่อนหน้า
วาดผัง เครือ ข่ า ย (Precedence diagram) ด้ ว ยวิธ ี Activity on node
(AON) หรือการวาดผังเครือข่ายทีง่ านย่อยต่าง ๆ จะอยูท่ แ่ี ต่ละ node
หาเวลามาตรฐานตามทฤษฎีก ารหาเวลามาตรฐานให้ถูก ต้อ ง โดย
จําเป็ นต้องจับเวลาจริงซึง่ ต้องถูกต้องและแม่นยํามากพอตามทฤษฎี
คํานวณรอบเวลาการผลิต (Cycle Time)
หาจํานวนสถานีงานขัน้ ตํ่าทีต่ อ้ งมี (Minimun workstation)
ใช้วธิ กี ารหาคําตอบเบื้องต้น (Heuristics) เพื่อจัดงานเข้าสู่สถานีงาน
พร้อมทัง้ จัดสมดุลสายการผลิต

IV.IV Ranked Positional Weight
เป็ นวิธที พ่ี จิ ารณาทัง้ เวลา และตําแหน่ งไปพร้อม ๆ กัน และเป็ น
การรวมวิธ ี Kilbridge and Wester’s Method กับ Longest-Task-Time
Heuristic เข้า ด้ว ยกัน โดยการกํ า หนดค่ า ขึ้น มาใหม่ 1 ตัว แปร คือ
RPW (Ranked Position Weights) ซึง่ หาได้จากสมการที่ 1

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

RPW = เวลาของงานย่อยทีส่ นใจ + ผลรวมเวลาของงานย่อยทีท่ ําหลังจาก
งานนี้ทงั ้ หมด
(1)
มีขนตอนการทํ
ั้
างานดังนี้
ขันที
้ ่ 1 คํานวณ RPW ของงานย่อยทุก ๆ งาน
ขันที
้ ่ 2 เรียงลําดับ RPW ของแต่ละงานย่อยจากมากทีส่ ดุ ไปน้อยทีส่ ดุ
ขัน้ ที่ 3 จัดงานย่อยเข้าสู่สถานีงานโดยเรียงตาม RPW ทีไ่ ด้จดั ไว้แล้ว
พร้อมพิจารณาผังเครือข่ายของงานก่อนหน้าด้วย
วิธ ีท่ี 2, 3 และ 4 สามารถใช้ได้เมื่อ เวลาของงานย่อยทุ ก งาน
น้อยกว่ารอบเวลาการผลิต หรือในกรณีทเ่ี วลาของงานย่อย เท่ากับรอบ
เวลาการผลิต จะสามารถใช้ได้ทงั ้ 4 วิธ ี และทัง้ 4 วิธใี นการหาคําตอบ
ของการจัดสมดุลสายการผลิต เป็ นวิธเี บือ้ งต้นในการหาคําตอบเท่านัน้
ไม่ได้เป็ นคําตอบที่ดีท่สี ุดที่จะสามารถหาได้ แต่ เป็ นคําตอบที่ดีมาก
พอที่จะสามารถบรรลุ จุด ประสงค์ข องการจัด สมดุ ล สายการผลิต ได้
นอกเหนือจาก 4 วิธใี นการจัดสมดุลสายการผลิตข้างต้นแล้ว ยังมีวธิ ี
อื่น ๆ อีกมากมาย เช่น การแบ่งงานใหม่ตงั ้ แต่เริม่ ต้น การปรับเปลีย่ น
วิ ธ ี ก ารทํ า งานใหม่ ต ามหลั ก การ Eliminate Combine Rearrange
Simplify (ECRS) หรือ การจัดสถานีงานให้มหี ลายสถานีงานรวมกัน
อยูใ่ นทีเ่ ดียว (Work Center) เป็ นต้น

IV. วิธกี ารหาคําตอบเบือ้ งต้นของการจัดสมดุลสายการผลิต (Line
Balancing Heuristic)
หลักการจัดสมดุลสายการผลิตเบือ้ งต้นเป็ นเพียงการหาคําตอบ
เบือ้ งต้นทีเ่ หมาะสมทีส่ ุด ตามเงือ่ นไขทีก่ ําหนดของแต่ละวิธ ี ซึง่ จะเป็ น
เพียงแค่คําตอบที่เหมาะสมทีส่ ุด แต่ไม่สามารถหาคําตอบที่ดที ส่ี ุดได้
แต่คําตอบที่สามารถหาได้จากการจัดสมดุลสายการผลิตเบื้องต้นนัน้
เพียงพอต่อการนํ าไปใช้งานในอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูป
ซึง่ ประกอบด้วย 4 วิธดี งั นี้
IV.I. Incremental Utilization Heuristic
เป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพสายการผลิต โดยพิจารณาจากร้อยละ
การใช้ประโยชน์ในแต่ละสถานีงาน (%Utilization of workstation) เป็ น
หลัก เมื่อ กํ า หนดงานลงสถานี ง านนั น้ ๆ จนกระทัง่ ร้อ ยละการใช้
ประโยชน์ในแต่ละสถานีงานลดลงไปกว่าเดิม จึงเริม่ ขึน้ สถานีงานใหม่
ทําเช่นนี้จนครบทุกงาน
IV.II Longest-Task-Time Heuristic มีขนั ้ ตอนการทําดังนี้
ขัน้ ที่ 1 เรียงลําดับเวลาการทํางานของงานย่อยทัง้ หมดจากเวลา
ทีม่ ากทีส่ ดุ ไปหาเวลาทีน่ ้อยทีส่ ดุ
ขัน้ ที่ 2 นํางานย่อยทีเ่ รียงแล้วมาเรียงเข้าสูส่ ถานีงานตามทีเ่ รียง
ไว้โดยต้องพิจารณา 2 เงื่อนไขคือ ต้องพิจารณาผังเครือข่ายของงาน
ก่อนหน้ า และ เวลาของงานย่อยในสถานีนัน้ ๆ ต้องไม่เกินรอบเวลา
การผลิต
ขัน้ ที่ 3 ทําขัน้ ตอนที่ 2 จนกว่าจะครบทุกงาน
IV.III Kilbridge and Wester’s Method มีขนั ้ ตอนการทําดังนี้
ขัน้ ที่ 1 จัดหลัก (Column) ตามผังเครือข่ายจากซ้ายไปขวา
ขัน้ ที่ 2 จัดงานลงสถานีงานตามหลักทีจ่ ดั ไว้โดยพิจารณาถึงงาน
ก่ อ นหน้ า ที่จํา เป็ นต้อ งทํ า ก่ อ น และเวลารวมของสถานี ง านต้ อ งไม่

V. ตัวอย่างการประยุกต์ใช้หลักการจัดสมดุลสายการผลิตเบือ้ งต้น
การประยุ ก ต์ ใช้ห ลัก การจัด สมดุ ล สายการผลิต เบื้อ งต้ น จาก
ตัวอย่างสายการผลิตอย่างง่ายทีส่ ามารถพบเจอได้ในอุตสาหกรรมทัว่
ๆ ไป ซึง่ สามารถนํามาจัดสมดุลสายการผลิตตามขัน้ ตอนทีไ่ ด้กล่าวไป
ข้างต้น โดยสามารถวาดเป็ นผังเครือข่าย [5] (Precedence Diagram)
ได้ ด ัง รู ป ที่ III (การแบ่ ง งานย่ อ ย การจัด ลํ า ดับ ของงาน และเวลา
มาตรฐานทีใ่ ช้เป็ นข้อมูลมาตรฐานทีถ่ ูกต้องและแม่นยําจากโปรแกรม
การคํานวณอยูแ่ ล้ว)
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ตัวแปรตางๆ

วัน เดือน ป (ค.ศ.)

วันเริ่มผลิต

15

วันกําหนดสง

22

2

2019

2

2019

ความตองการของลูกคา (ชิ้น)

4600

ประสิทธิภาพที่ตองการ(%)

100.00%

เวลาทํางาน (ชั่วโมง)

10.00

คาเผื่อ

12%

รูปที่ V. ตัวแปรต่าง ๆ ทีต่ อ้ งการ
รูปที่ III. ผังเครือข่าย
ในแต่ละขัน้ ตอนของ Precedence จะเป็ นขัน้ ตอนของงานย่อย
แต่ละงาน ซึ่งละเอียดและซับซ้อน เมื่อได้ลําดับการทํางานที่ถูกต้อง
ผู้จ ดั ทํา ได้ทํา การสร้า งโปรแกรมสํา หรับ การจัด สมดุ ล สายการผลิต
เบื้อ งต้น ไว้ท งั ้ 4 วิธ ี ที่ได้ก ล่า วไว้ในบทนํ า เพื่อ ให้ผู้ใช้งานสามารถ
เลือกวิธใี ดก็ได้จาก 4 วิธนี ้ี โดยโปรแกรมจะให้ผูใ้ ช้งานพิจารณาจาก
ตัวชีว้ ดั ต่าง ๆ ซึง่ ผูใ้ ช้งานสามารถเลือกตัวชีว้ ดั ได้ ว่าต้องการพิจารณา
ที่ตวั ชี้วดั ใด เนื่องจากวิธกี ารจัดสมดุลสายการผลิตทัง้ 4 วิธ ี จะได้ค่า
ของตัวชีว้ ดั ต่าง ๆ ไม่เท่ากัน และมีขอ้ ดีขอ้ เสียต่าง ๆ ทีแ่ ตกต่างกัน
เริ่ม ต้ น ผู้จ ดั ทํ า ได้ส ร้า งโปรแกรมที่ง่า ยต่ อ การใช้ง าน (User
interface) มากทีส่ ดุ โดยผูใ้ ช้งานเพียงบันทึกข้อมูลเท่าทีจ่ าํ เป็ น ดังนี้
1.) เวลามาตรฐานของแต่ละงานย่อย (ซึ่งได้จากโปรแกรม SAM ที่
เป็ นมาตรฐานและถูกต้องอยูแ่ ล้ว) ดังรูปที่ IV
2.) ลําดับการทํางานของงานก่อนหน้าทีจ่ าํ เป็ นต้องทําก่อนงานนัน้ ๆ
ดังรูปที่ III
3.) ตัวแปรต่าง ๆทีเ่ ป็ นข้อกําหนดของทัง้ โรงงานและลูกค้า ดังรูปที่
VI
4.) ฐานข้อมูลของแต่ละสายการผลิต(หากมีการเปลีย่ นแปลง) เพือ่ ใช้
ในการวางแผนการผลิต ดัง รูป ที่ VII ซึ่ง แสดงฐานข้อ มู ล ของ
สายการผลิ ต B1 ถึ ง B10 ซึ่ ง ในความเป็ นจริง มีท ัง้ หมด 32
สายการผลิต แต่ผจู้ ดั ทําได้นํามาเป็ นเพียงตัวอย่างเท่านัน้

สายการผลิต จํานวนคน วันกําหนดสง (เดือน/วัน/ป)
B1

12

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

หมายเหตุ

5/21/2018

รูปที่ VI. ฐานข้อมูลของสายการผลิต
หลังจากบันทึกข้อมูลทีจ่ าํ เป็ นทัง้ หมดครบแล้ว ผูจ้ ดั ทําได้สร้าง
ขัน้ ตอนการทํ า งานของโปรแกรมไว้ท ัง้ หมดแล้ว เพีย งผู้ใช้ทํ า ตาม
ขัน้ ตอนทุกขัน้ ตอน การจัดสมดุลสายการผลิต และวางแผนการผลิตก็
จะเสร็จสมบูรณ์ทนั ที และ ปุ่มทีผ่ จู้ ดั ทําสร้างขึน้ ทัง้ หมดมีดงั นี้
1.) สําหรับให้ผใู้ ช้งานสามารถล้างข้อมูลเก่าทีไ่ ด้เคยสร้างเอาไว้แล้ว
ดังรูปที่ VII
2.) ปุ่มทีก่ ดแล้วโปรแกรมจะสามารถจัดสมดุลสายการผลิตจากข้อมูล
ทีผ่ ใู้ ช้งานบันทึกให้ได้อตั โนมัตดิ งั รูปที่ VIII
3.) ปุ่มที่ต้องกดเพื่อเลือกตัวชี้วดั ต่าง ๆ ที่ใช้ต้องการทราบ ดังรูปที่
IX เพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน เผื่อว่าในอนาคตผูใ้ ช้งานอาจ
จํา เป็ น ต้อ งนํ า โปรแกรมไปใช้ก ับ สายการผลิต อื่น ๆ ผู้ใช้ง าน
สามารถนําโปรแกรมไปประยุกต์ใช้ต่อได้อย่างง่ายดาย
4.) หากผู้ใช้ต้องการสรุปออกมาเป็ นไฟล์ PDF เพื่อในไปใช้งานใน
สายการผลิตต่อ ก็สามารถกดปุ่ม Export PDF ดังรูปที่ X ได้

ที่ 8 ปุ่ม ล้ลางข
รูปรูทีป่ VII.
งข้อมูมูลลเกเก่าา

ที่ 9 ปุปุ่ มมจัจัดดสมดุ
ตต
รูปทีรูป่ VIII.
สมดุลลสายการผลิ
สายการผลิตตและวางแผนการผลิ
และวางแผนการผลิ

10 ปุม่ มเลืเลืออกตั
รูปที่ IX.
กตัววชีชี้วว้ัดดัพรพร้อมคํ
อมคํานวณ
านวณ

รูปที่ IV. เวลาของงานย่อยและงานย่อยก่อนหน้าทีต่ อ้ งทําก่อน
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รูปรูปทีที่ X.
ออกมา
่ 11ปุ่ปุมมกดเพื
กดเพือ่ ่อสรุ
สรุปปไฟล์
ไฟลพรร้อม Export ออกมา

เมื่อผูใ้ ช้งานกดปุ่ม เริม่ จัดสมดุลและวางแผนการผลิต! ดังรูปที่
VIII แล้ว โปรแกรมจะทํา การคํา นวณตามเงื่อนไขซึ่งดัง ตัวอย่ า งกร
คํานวณในข้อนี้มรี อบเวลาการผลิตเท่ากับ 0.459 นาที ซึ่งจําเป็ นต้อง
ใช้วธิ ี Incremental Utilization Heuristic เนื่องจากมีห ลายงานที่เวลา
ของงานย่อยมากกว่ารอบเวลาการผลิต ดังนัน้ โปรแกรมจึงนํ าข้อมูลที่
ผูใ้ ช้งานบันทึกเข้า ไปคํานวณกรจัดสมดุลสายการผลิตต่อ ได้ดงั รูปที่
XI
Incremental Utilization Heuristic

รูปที่ XIII. การจัดสมดุลสายการผลิตด้วยวิธ ี Longest-Task-Time Heuristic

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
93.66

3

7

0.43

0.94

1

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

XI. การจั
ลสายการผลิ
วยวิธ ี Incremental
รูปทีรู่ ป12ที่การจั
ดสมดุดลสมดุ
สายการผลิ
ตดวยวิตธด้ี Incremental
Utilization
ซึ่งอย่างที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น การจัดสมดุลสายการผลิตจะต้อง
พิจารณารอบการผลิตเป็ นอย่างแรกโดยถ้าหากเป็ นอีกเงื่อนไขที่ไม่ม ี
เวลาของงานย่อยใดเกินรอบการผลิตผูจ้ ดั ทําได้ยกตัวอย่างพร้อมทัง้ ให้
โปรแกรมคํานวณด้วย 3 วิธ ี ได้เช่นกัน แสดงดังรูป ที่ XII, XIII, และ
XIV

รูปที่ XIV. การจัดสมดุลสายการผลิตด้วยวิธ ี Ranked Positional
Weight-method Utilization
จากนั ้น เมื่อ ได้ คํ า ตอบของการจัด สมดุ ล สายการผลิ ต แล้ ว
โปรแกรมจะนํ า คํ า ตอบนั น้ ไปสรุป รวมดัง รูป ที่ XV, XVI, XVII และ
XVIII เพื่อแสดงให้ผู้ใช้งานเห็นว่ามีสถานี งานทัง้ หมดกี่สถานี แต่ล ะ
สถานีประกอบด้วยงานใดบ้าง และสรุปเวลารวมของแต่ละสถานีว่าแต่
ละสถานีใช้เวลาเท่าใด ในแต่ละวิธ ี

Kilbridge and Wester's Method
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

รูปที่ XV. ผลสรุปจากการจัดสมดุลสายการผลิตด้วยวิธ ี Incremental
Utilization Heuristic

รูปที่ XII. การจัดสมดุลสายการผลิตด้วยวิธ ี Kilbridge and Wester’s
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ตํ่ า ไปมากกว่ า นี้ บริษ ัท จะไม่ คุ้ม กับ ต้น ทุ น ซึ่ง ทางโรงงานได้
คํานวณและกําหนดไว้แล้วอยูท่ ่ี 80%
4.) เวลาทํางานของพนักงานใน 1 วัน โดยมีหน่ วยเป็ นชัวโมง
่
โดย
เริ่ม ต้ น พนั ก งานจะมีเวลาในการทํ า งาน 8 ชัว่ โมงต่ อ วัน ก่ อ น
หลังจากนัน้ โปรแกรมจะเริม่ ทําการคํานวณความสามารถในการ
ผลิตให้ ว่าสามารถส่งได้ทนั วันกําหนดส่งของลูกค้าหรือไม่ ถ้า
หากไม่ท นั โปรแกรมจะแสดงเวลาที่พ นักงานควรทําล่วงเวลา
(OT) เพื่อให้ทนั วันกําหนดส่ง นอกจากนัน้ ถ้าหากเพิม่ ล่วงเวลา
เข้าไปแล้ว (มาตรฐานของโรงงานกําหนดไว้ให้พนักงานทํางาน
ล่วงเวลาได้ไม่เกิน 2 ชัวโมง/วั
่
น/คน) ยังไม่สามารถผลิตได้ทนั วัน
กํ า หนดส่ ง ของลู ก ค้ า โปรแกรมก็ จ ะสามารถคํ า นวณจํา นวน
พนักงานทีต่ อ้ งเพิม่ เข้ามาในสายการผลิตได้ ว่าควรเพิม่ เข้ามาใน
สถานีใด จํานวนเท่าไหร่ เพื่อให้เวลาในการทํางานลดลง และทัน
วันกําหนดส่งของลูกค้า
5.) ค่าเผื่อของเวลาในการทํางานของพนักงาน ซึ่งต้องเกิดจากการ
คํานวณของบริษ ัท ถึงสถานที่ทํางาน ลักษณะการทํางาน และ
ปั จจัยอื่น ๆ ภายนอก ทีจ่ ะส่งผลต่อการทํางานของพนักงาน เพือ่
บวกค่าเผื่อ ให้เหมาะสมและไม่เป็ นการเอาเปรีย บทัง้ พนักงาน
และไม่เป็ นการทําให้เสียผลประโยชน์กบั ทางบริษทั ด้วย
เมื่อผูใ้ ช้งานบันทึกขอมูลทุกอย่างอยู่บนเงื่อนไขของโรงงานเรียบร้อย
โปรแกรมจะทําการคํานวณหาสายการผลิตทีส่ ามารถผลิตคําสั ่งซือ้ นี้ได้
ทัน ที ไม่ ติด การผลิต คํ า สั ่งซื้อ อื่น ๆ อยู่ และมีจํา นวนพนั ก งานใน
สายการผลิตเพียงพอ ซึ่งสามารถสรุปได้ในแต่ละวิธดี งั รูปที่ XIX, XX,
XXI และ XXII

รูปที่ XVI. ผลสรุปจากการจัดสมดุลสายการผลิตด้วยวิธ ี Kilbridge and
Wester’s method

รูปที่ XVII. ผลสรุปจากการจัดสมดุลสายการผลิตด้วยวิธ ี LongestTask-Time Heuristic

รูปที่ XVIII. ผลสรุปจากการจัดสมดุลสายการผลิตด้วยวิธ ี Ranked
Positional Weight

รูปที่ XIX. สายการผลิตทีใ่ ช้ได้จากวิธ ี Kilbridge and Wester’s method

อย่างทีผ่ ูจ้ ดั ทําได้กล่าวไว้ขา้ งต้น สามารถนํ าตอบที่ได้จากการ
จัด สมดุ ล สายการผลิ ต ไปใช้ ใ นการวางแผนการผลิ ต และเลื อ ก
สายการผลิตได้ ซึง่ การวางแผนการผลิตจะมีเงือ่ นไขของโรงงานต่าง ๆ
ดังนี้
1.) วันทีท่ เ่ี ริม่ ผลิต และวันกําหนดส่งของลูกค้า (วันทีท่ เ่ี ริม่ ผลิตต้อง
เป็ นวัน ที่ เ ริ่ม ผลิ ต จริง ๆ ไม่ ใ ช่ ว ัน ที่ ลู ก ค้ า เข้ า มาสัง่ สิน ค้ า
เนื่องจากวันที่ลูกค้ามาสั ่ง ทางบริษทั อาจจะยังไม่ได้เริม่ ผลิตวัน
นัน้ เลย อาจต้องรอวัตถุดบิ แรงงาน สายการผลิต และอื่น ๆ อีก
มากมายทีเ่ ป็ นปั จจัยภายนอก ซึง่ เมือ่ ปั จจัยทุก ๆ อย่างพร้อม จึง
สามารถเริม่ ผลิตได้และวันนัน้ ถึงจะเป็ นวันที่ท่เี ริม่ ผลิตจริง ๆ ที่
ผูใ้ ช้งานต้องบันทึกลงไปในโปรแกรม รวมถึงปั จจัยในเรื่องของ
ระยะเวลาในการเรียนรูง้ านใหม่ของพนักงาน ซึ่งทางโรงงานตัง้
มาตรฐานไว้ท่ี 2-3 วัน เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้ และอาจทําให้
ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลไม่เป็ นไปตามทีต่ อ้ งการ)
2.) เวลามาตรฐานที่ได้จากการคํานวณจากโปรแกรมมาตรฐานอยู่
แล้ว โดยมีหน่วยเป็ น นาที/ชิน้
3.) ประสิทธิภาพของสายการผลิตขัน้ ตํ่าทีบ่ ริษทั ต้องการ ซึง่ ต้องเกิด
จากการคํานวณถึงจุดคุม้ ทุนของโรงงาน ว่าถ้าหากประสิทธิภาพ

รูปที่ XX. สายการผลิตทีใ่ ช้ได้จากวิธ ี Longest-Task-Time Heuristic

รูปที่ XXI. สายการผลิตทีใ่ ช้ได้จากวิธ ี Ranked Positional Weight

รูปที่ XXII. สายการผลิตทีใ่ ช้ได้จากวิธ ี Incremental Utilization
ซึ่งสายการผลิตที่ใช้ได้จากการจัดสมดุลสายการผลิตแต่ละวิธ ี
นัน้ ใช้ฐานข้อมูลของแต่ละสายการผลิตเดียวกัน ดังรูป ที่ XXIII โดย
โปรแกรมจะเลือกสายการผลิตใดมาใช้ ขึน้ อยูก่ บั 2 ปั จจัยดังนี้
1.) หากสายการผลิตใดมีจํานวนพนักงานเพีย งพอ (มากกว่าหรือ
เท่ากับ) จํานวนพนักงานที่วธิ กี ารจัดสมดุ ลสายการผลิต นัน้ ๆ
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ต้องการ (รวมถึงกรณี ท่ีต้องเพิม่ จํานวนพนักงานเข้าไปในบาง
สถานีแล้วด้วย ในบางวิธที จ่ี าํ เป็ น)
2.) สายการผลิตที่ว่างและพร้อมทีจ่ ะผลิตทันที ไม่มคี ําสังซื
่ ้อเก่าติด
ค้างอยู่
หากสายการผลิตใดตรงกับ 2 เงื่อนไขข้างต้น โปรแกรมจะทํา
การเลือกสายการผลิตนัน้ ๆ มาสรุปเป็ นคําตอบดังข้างต้น ให้ผใู้ ช้งาน
สามารถเลือกสายการผลิต ที่ใช้ได้ต ามความต้องการ เนื่อ งจากการ
เลือกสายการผลิตใดสายการผลิตหนึ่งทีจ่ ะนําไปใช้จริง ๆ นัน้ บางครัง้
อาจจําเป็ นต้องพิจารณาถึงปั จจัยอื่น ๆ ภายนอก เช่น ประสบการณ์
ของสายการผลิตนัน้ ๆ ลักษณะของพนักงานแต่ละคนในสายการผลิต
นัน้ ๆ หัวหน้ าของสายการผลิตนัน้ ๆ หรือแม้กระทั ่งสถานที่ทํางาน
ของสายการผลิตนัน้ ๆ ด้วย เพราะฉะนัน้ โปรแกรมจึงจําเป็ นต้องสรุป
คําตอบออกมาอย่างชัดเจน เพื่อให้ผใู้ ช้งานสามารถพิจารณาได้อย่าง
ง่ายดาย
นอกจากนี้ ผู้จ ดั ทํ า ยัง ได้ทํ า การคํา นวณตัว ชี้ว ดั ต่ า ง ๆ ดัง นี้
เพื่อ ให้ ผู้ใ ช้ง านได้ พ ิจ ารณาถึง ผลลัพ ธ์ ข องแต่ ล ะวิธ ี และสามารถ
ตัดสินใจได้งา่ ยขึน้ ดังรูปที่ XXIV ซึง่ ประกอบด้วยดังนี้

ในปั จจุบนั ยังไม่มโี ปรแกรมสําเร็จรูปทีโ่ รงงานใช้ และยังไม่ได้จดั สมดุล
สายการผลิตตามหลักการที่ถูกต้องแต่อย่างใดเลย ในบางครัง้ ถึงขัน้
หั ว หน้ า งานในแต่ ล ะสายการผลิ ต (ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ ม ี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ
วิศวอุตสาหการใด ๆ เลย) มาเป็ นผูว้ างงานให้พนักงานในสายการผลิต
แต่ ล ะคนทํ า เอง เมื่อ เริ่ม ทํ า งานไปแล้ว แล้ว ประสิท ธิผ ลไม่ ได้ต าม
ต้ อ งการ ยัง ต้ อ งใช้ว ิศ กรอุ ต สาหการเข้า มาจับ เวลา และจัด สมดุ ล
สายการผลิตใหม่ทหี ลังอีกครัง้ เนื่องจากตัง้ แต่แรกวิศวกรไม่สามารถ
จัดสมดุล สายการผลิตให้ได้ท นั เนื่องจากไม่มเี วลา ไม่มโี ปรแกรมที่
สะดวก และรวดเร็วพอ ผู้จดั ทําจึงเล็งเห็นความสําคัญ ของการสร้าง
สมดุ ล สายการผลิต และวางแผนการผลิต นี้ ให้กบั โรงงาน และการที่
สายการผลิตไม่สมดุลนัน้ มักจะเป็ นปั ญหาเริม่ ต้นทีส่ ง่ ผลให้เกิดปั ญหา
อื่น ๆ ตามมาของโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยในปั จจุบนั
เมื่อ ผู้จ ดั ทํ า เล็ง เห็น ปั ญ หานี้ แ ล้ว จึง ได้แ ก้ปั ญ หาด้ว ยวิธ ีท่ีได้
กล่าวมาข้างต้นทัง้ หมด ซึง่ การจัดสมดุลสายการผลิตเป็ นการแก้ปัญหา
ห ลั ก ของโค รงงาน ที่ ผู้ จ ั ด ทํ าได้ ทํ า ขึ้ น นี้ และสามารถช่ ว ยให้
ประสิท ธิภ าพเพิ่ม เป็ น 80.00% ได้เนื่ อ งจากเป็ น ข้อ มูล ป้ อ นเข้าของ
โปรแกรม แต่การวางแผนการผลิตเพิม่ เติมทีผ่ จู้ ดั ทําได้นําเสนอไว้นัน้
เป็ นเพียงการศึกษาเพิม่ เติม ที่ผู้จดั ทําเล็งเห็นว่าสามารถนํ าคําตอบ
จากการจัดสมดุลสายการผลิตไปประยุกต์ใช้ต่อได้ และทางโรงงานที่
ผู้จ ดั ทํ า เข้า ไปแก้ปั ญ หานั น้ ยังไม่ ได้ม ีส่ว นนี้ เป็ นส่วนประกอบของ
โปรแกรมทีใ่ ช้งานอยู่ดว้ ย จึงนํ ามาเสริมในโครงงาน เพื่อความสะดวก
ต่อการใช้งานของโปรแกรมทีม่ ากขึน้

1.) Production rate : อัตราการผลิต
2.) Balance Delay : แสดงความไม่มปี ระสิทธิผลของสายการผลิต
ซึง่ ส่งผลให้มเี วลาว่างเนื่องจากการแบ่งงานทีไ่ ม่สมบูรณ์
3.) Line Balancing Ratio : บอกถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการจัด สมดุ ล
สายการผลิต ผ่ า น Yamazumi Chart หมายความว่ า ถ้ า Line
Balancing Ratio ยิง่ มีค่ามาก แสดงว่ากราฟแท่งบน Yamazumi
Chart ยิง่ มีคา่ ใกล้เคียงกับเส้นของ Cycle Time มาก
4.) Number of worker : จํ า น ว น พ นั ก งา น ที่ จํ า เป็ น ต้ อ งมี ใ น
สายการผลิต (ในเบื้องต้นโปรแกรมจะจัดสมดุลสายการผลิตให้
เป็ น 1 คน 1 สถานี แต่ถ้าหากไม่สามารถผลิตได้ทนั วันกําหนด
ส่ง โปรแกรมจะทําการเพิม่ OT ให้กบั พนักงานก่อน โดยจะเพิม่
สูงสุดไม่เกิน 2 ชั ่วโมงตามมาตรฐานของโรงงาน ถ้าหากยังไม่
สามารถผลิตได้ทนั โปรแกรมจะเพิม่ จํานวนพนักงานให้ในบาง
สถานีทจ่ี าํ เป็ น เพือ่ ให้ทนั วันกําหนดส่งของลูกค้า)
5.) Maximum %Worstation Utilization : สัดส่วนการใช้เวลาในการ
ทํางานในแต่ละสถานีงาน
6.) Yamazumi Chart : แสดงเวลางานในแต่ละสถานีดงั รูปที่ XXV

VII. กิตติกรรมประกาศ
การทําโครงงานเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิตใน
อุ ต สาหกรรมเสื้อ ผ้า สํา เร็จ รูป จะไม่ ส ามารถสํา เร็ว ลุ ล่ ว งไปได้ หาก
ปราศจากอาจารย์ทป่ี รึกษา อ.ดร. รมิดายุ อยู่สขุ ทีช่ ว่ ยให้คาํ ปรึกษาใน
ทุก ๆ เรื่องที่เกี่ยวกับโครงงานที่ผจู้ ดั ทําได้ทํา ตลอดจนให้กําลังใจใน
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VI. บทสรุป
การศึกษาปั ญหาข้างต้นเป็ นการศึกษาปั ญหาทีเ่ กีย่ วกับสมดุลใน
สายการผลิตทัง้ หมด เนื่องจากปั ญหาอื่น ๆ ทีพ่ บเจอในโรงงานผูจ้ ดั ทํา
ได้ทดลองทําการศึกษาต้นตอของปั ญหา เพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้นแล้ว
และในบางประเด็นอาจมีบางส่วนทีผ่ จู้ ดั ทํามองว่าน่ าจะเป็ นปั ญหาของ
โรงงาน เนื่องจากส่วนโรงงานส่วนใหญ่มกั จะเป็ นจุดเริม่ ต้นของปั ญหา
เหล่านี้ แต่เมื่อได้เข้าไปศึกษาปั ญหาจริง ๆ ทดลองจริง จับเวลาจริง
ผูจ้ ดั ทําได้พบว่าปั ญหานัน้ ไม่ใช่ปัญหาของโรงงาน เพราะโรงงานได้
ดําเนินการมาอย่างถูกต้องตามหลักการและวิธกี ารอยู่แล้ว แต่ในเรื่อง
ของการจัดสมดุลสายการผลิตนัน้ โรงงานยังเป็ นปั ญหาอยู่ เนื่องจาก
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รูปที่ XXIII. ฐานข้อมูลของแต่ละสายการผลิต
สายการผลิต

จํานวนคน วันกําหนดสง (เดือน/วัน/ป)

หมายเหตุ
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B21

11
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-

B22

15

4/5/2019
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B28
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3/23/2019
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รูปที่ XXIII. ฐานข้อมูลของแต่ละสายการผลิต (ต่อ)
KPI
Kilbridge and Wester's

Longest-Task-Time

Ranked Positional Weights

Production rate

0.377

0.377

0.398

Balance Delay

0.147

0.147

0.101

Line Balancing Ratio

0.853

0.853

0.899

#Worker

5

5

5

Max. %Utilization Station

95.360

95.360

90.466

รูปที่ XXIV. ตัวชีว้ ดั ต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ กับการจัดสมดุลแต่ละวิธ ี
Kilbridge and Wester's

Longest-Task-Time

รูปที่ XXV. Yamazumi Chart ของแต่ละวิธ ี
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Ranked Positional Weights
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บทคัดย่อ —งานวิ จยั ชิ้ นนี้ นําเสนอการประยุกต์ใช้วิธีการเชิ งพันธุกรรม
สําหรับการแก้ปัญหาพรีเว้นท์ทีฟแลทเทอรอลทรานชิ ปเม้นท์ (Preventive
Lateral Transshipment) ร่ ว ม กั บ วิ ธี การข น ส่ งแบ บ ป ระห ยั ด (Saving
Algorithm) ในการจัด กลุ่ม ผู้ค้ าปลี ก เพื อ่ หาต้ น ทุ น รวมของระบบให้ มี ค่ า
เหมาะสมทีส่ ุดในปั ญหาสิ นค้าคงคลัง ภายใต้นโยบายระยะเวลาการสังคงที
่
่
ปริ ม าณความต้ อ งการมี ก ารแจกแจงปั ว ซ์ ซ อง ตัว แปรด้ า นต้ น ทุ น และ
ค่ าเฉลี ย่ ปริ ม าณความต้ อ งการของผู้ค้าปลี กที เ่ หมือนกัน จํานวน 20 ราย
โดยพิ จารณาจาก 2 ตัวแปร คือ ระดับอ้างอิ งสิ นค้าคลังคลังของผู้ค้าปลีกที ่
ใช้พิจารณาจํานวนการขนส่ง (Ri) และระดับสูงสุดของคลังสิ นค้า (Si) จาก
การหาคําตอบจากวิ ธีการเชิ งพันธุกรรมในตัวอย่างการทดลองที แ่ ตกต่ าง
กันพบว่า วิ ธีการขนส่งแบบแลทเทอรอลทรานชิ ปเม้นท สามารถลดต้นทุน
รวมในการบริ หารสิ นค้าคงคลังได้ดีในกรณี ทีม่ ีค่าเฉลีย่ ของปริ มาณความ
ต้องการทีต่ าํ ่ และต้นทุนการเกิ ดสิ นค้าขาดทีส่ ูง โดยต้นทุนที ล่ ดลงเกิ ดจาก
ระดับสูงสุดของคลังสิ นค้า (Si) ร่วมกับการเกิ ดสิ นค้าขาดทีต่ าลงจึ
ํ ่ งส่งผลให้
ต้ นทุนการจัดเก็บและต้ นทุนการเกิ ดสิ นค้าขาดตํา่ ลง เปอร์เซ็นต์ต้นทุนที ่
ลดลงมีค่าระหว่าง 6.95 เปอร์เซ็นต์ ถึง 13.63 เปอร์เซ็นต์ โดยมีค่าเฉลีย่ อยู่
ที ่ 11.65 เปอร์เซ็นต์

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
ในปั จจุบนั การแข่งขันทางอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการมีความ
รุนแรงมากขึน้ ส่งผลทําให้ผปู้ ระกอบการจําเป็ นต้องปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจยัง
สามารถเดินต่อไปได้ และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเป็ นหนึ่งในแนว
ทางการปรับตัวของธุรกิจ เนื่องจากการจัดการห่วงโซ่อุปทานทีด่ ี ส่งผลต่อ
ต้นทุนรวม และระดับการให้บริการ การจัดการสินค้าคงคลังเป็ นส่วนหนึ่ง
ของการบริห ารจัด การห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน ส่งผลให้ม ผี ู้ค ิด ค้น วิธ ีก ารบริห าร
จัด การสิน ค้า คงคลัง มาหลากหลายวิธ ีเช่ น วิธ ีก ารสัง่ ซื้อ แบบประหยัด
(Economic Order Quantity: EOQ), วิธกี ารสังซื
่ ้อแบบรอบเวลา(Periodic

คําสําคัญ — การบริ ห ารสิ น ค้ าคงคลัง, แลทเทอรอลทรานชิ ปเม้น ท์,
ผูค้ ้าปลีกหลายแห่ง วิ ธีการเชิ งพันธุกรรม
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
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เนื่องจากมีจาํ นวนตัวแปรตัดสินใจเป็ นจํานวนมาก ผูว้ จิ ยั จึงออกแบบวิธกี าร
หาค่ า ผลเฉลยด้ ว ยเมต้ า ฮิ ว ริส ติ ก ส์ (Meta Heuristic) โดยวิธ ีก ารเชิ ง
พัน ธุกรรมร่วมกับการแบ่งเส้นทางผู้ค้าปลีกออกเป็ นกลุ่มย่อ ยกลุ่ มละ 4
ผูค้ า้ ปลีก และใช้โปรแกรม Matlab 2018b เป็ นเครื่องมือในการหาคําตอบ
โดยมีสมุ ติฐานงานวิจยั ดังนี้
- ความต้องการสินค้าเป็ นการแจกแจงแบบปั วร์ซองเป็ นอิสระต่อกัน
- ผูค้ า้ ปลีกทุกรายดําเนินธุรกิจภายใต้นโยบายพืน้ ทีส่ ต็อกทีม่ รี อบเวลา
ทบทวนสินค้าคงคลังเดียวกัน (Periodic Base Stock Review Policy)
- ไม่พจิ ารณาการเติมเต็มสินค้าจากจุดกระจายสินค้า
- อุ ป สงค์ข องลู ก ค้า ที่ไม่ ส ามารถตอบสนองได้ถู ก พิจารณาเป็ น การ
สูญเสียการขายในระบบ ไม่มกี ารเติมเต็มสินค้าย้อนหลัง
- พิจารณาจํานวนผูค้ า้ ปลีก 20 รายสินค้า 1 ชนิด และมีตวั แปรต้นทุน
ทุนเหมือนกันทุกประการ
การใช้สญ
ั กรณ์ (Notation) สําหรับปั ญหาแลทเทอรอลทรานชิปเม้นท์
i
คือ ผูค้ า้ ปลีกรายทีเ่ ป็ นผูส้ ง่ สินค้า i=1,2,…,n
j
คือ ผูค้ า้ ปลีกรายทีเ่ ป็ นผูร้ บั สินค้า j=1,2,…,m
S
คือ ระดับสูงสุดของสินค้าคงคลังทีก่ าํ หนดไว้ของผูค้ า้ ปลีก i
R
คือ ระดับอ้างอิงสินค้าคงคลังของผูค้ า้ ปลีก i ทีใ่ ช้ในการ
พิจารณา ส่งสินค้าระหว่างผูค้ า้ ปลีก i
OH
คือ ระดับสินค้าคงคลัง ณ ปั จจุบนั ของผูค้ า้ ปลีก i
X ij
คือ ปริมาณสินค้าทีข่ นส่งจากผูค้ า้ ปลีก i ไปยังผูค้ า้ ปลีก j
L
คือ ช่วงเวลาในการรอสินค้ามาส่งหลังจากมีคาํ สั ่ง
T
คือ รอบระยะเวลาในการสั ่งสินค้า
คือ ช่วงเวลาหลังจากการพิจารณาระดับสินค้าของผูค้ า้ ปลีก แต่
ละแห่ง จนถึงเวลารับสินค้า
คือ ความต้องการเฉลีย่ ของผูค้ า้ ปลีก i
h
คือ ต้นทุนการเก็บรักษาต่อหน่วยของผูค้ า้ ปลีก
คือ ต้นทุนการเกิดสินค้าขาดต่อหน่วยของผูค้ า้ ปลีก
k ij
คือ ต้นทุนการส่งสินค้าจากผูค้ า้ ปลีก i ไปยังผูค้ า้ ปลีก j
คือ ค่าคาดหวังปริมาณการจัดเก็บสินค้า
E[I]
E[B]
คือ ค่าคาดหวังปริมาณการเกิดสินค้าขาด
TC
คือ ต้นทุนรวมทัง้ หมดของผูค้ า้ ปลีก
t
TC
คือ ต้นทุนรวมการส่งสินค้าของผูค้ า้ ปลีก i
ฟั งก์ช ั ่นวัตถุประสงค์ (Objective Function)

or Fixed Time Period System)[1] และแลท เท อรอลทรานชิ ป เม้ น ท์
(Lateral Transshipment)
แลทเทอรอลทรานชิปเม้นท์ถูกนําเสนอในระบบสินค้าคงคลังทีม่ รี าคา
สูง เนื่องผูค้ า้ ปลีกมีตน้ ทุนการจัดเก็บสูงหากต้องการระดับการให้บริการที่
สูง และในทางกลับกันการจัดเก็บในปริมาณทีน่ ้ อยเพื่อลดต้นทุนสินค้าคง
คลัง ก็สง่ ผลทําให้ระดับการให้บริการลดตํ่าลงเช่นกัน วิธแี ลทเทอรอลทราน
ชิปเม้นท์สามารถแก้ไขปั ญหานี้โดยการขนย้ายสินค้าระหว่างผูค้ า้ ปลีก ที่
อยู่ใกล้เคียงกัน เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้า มากกว่า
การสังสิ
่ น ค้าแบบฉุ ก เฉิน จากศูน ย์ก ระจายสิน ค้าและช่ วยเพิ่มระดับ การ
ให้บริการลูกค้า [2]
งานวิจยั ชิ้นนี้ผูว้ จิ ยั ศึกษางานวิจยั [3] โดยเสนอวิธกี ารในการจัดกลุ่ม
ผูค้ า้ ปลีกก่อนการพิจารณาแลทเทอรอลทรานชิปเม้นท์ เนื่องจากปั ญหามี
ขนาดใหญ่ซ่งึ มีความยากและซับซ้อนในการหาค่าคําตอบ ร่วมกับวิธกี าร
เชิงพันธุกรรมในการหาค่าคําตอบทีเ่ หมาะสม

รูปที่ I. แลทเทอรอลทรานชิปเม้นท์
แหล่งทีม่ า : Colin [4]
II. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพื่อ ศึก ษาการลดต้นทุ น ในการบริห ารสิน ค้าคงคลังในภาพรวมและ
เสนอแนวทางการแก้ปัญ หาโดยประยุกต์ใช้วธิ กี ารเชิงพันธุกรรมสําหรับ
ปั ญหาแลทเทอรอลทรานชิปเม้นท์แบบป้ องกันร่วมกับการจัดกลุ่มผูค้ า้ ปลีก
ด้วยวิธ ีก ารขนส่งแบบประหยัด และทําการศึก ษาตัวแปรด้านต้น ทุ น ที่ม ี
ผลกระทบต่อแลทเทอรอลทรานชิปเมนท์
III. วิธกี ารดําเนินงานวิจยั
จากงานวิจยั [5] ได้ทาํ การวิจยั แลทเทอรอลแบบป้ องกันสําหรับ 2 ผูค้ า้
ปลีก โดยผูค้ า้ ปลีกทําการตรวจสอบสินค้าคงคลังก่อนการเกิดสินค้าขาด ณ
จุดทีไ่ ด้กําหนดไว้รว่ มกันและทําการขนส่งสินค้าระหว่างกัน[6] เนื่องจากไม่
มีผู้ค้า ปลีก รายใดที่ส่ง ของในคลัง สิน ค้า ของตนเองให้ ผู้ค้า ปลีก รายอื่น
ทัง้ หมด [6,7] จึงพิจารณาจํานวนการขนส่งจากระดับอ้างอิงสินค้าคงคลัง
(Ri) และระดับสูงสุดของคลังสินค้า (Si) ต่อมา[3]ได้ทําการขยายขอบเขต
งานวิจยั ออกโดยเพิม่ จํานวนผูค้ า้ ปลีกมากกว่า 2 รายและพิจารณาต้นทุน
การขนส่งร่วมด้วย เพือ่ ให้สามารถประยุกต์ใช้ได้กบั สถานการณ์จริง ผูว้ จิ ยั
เลือกใช้รปู แบบปั ญหาเชิงคณิตศาสตร์ของ[3] ในการหาต้นทุนสินค้าคง
คลังรวมและจํานวนการขนส่งระหว่างผูป้ ลีก และทําการขยายปั ญหาโดย
การพิจารณาผูค้ า้ ปลีกจํานวน 20 ราย เนื่องจากปั ญหาการขนส่งแบบแลท
เทอรอลมีค วามยุ่ ง ยากและความซับ ซ้อ นในการหาคํา ตอบที่เหมาะสม

III.I. ขัน้ ตอนการดําเนินงานแบ่งออกเป็ น 3 ขัน้ ตอน
III.I.I.ขันตอนการจั
้
ดกลุ่มผูค้ า้ ปลีก
จากการพิจ ารณาค่ า ขนส่ง ด้ว ยวิธ ี Saving Algorithm [8] โดยการ
พิจารณาระยะทางทีป่ ระหยัดในการจัดกลุ่ม เนื่องจากหากระยะทางระหว่าง
ผูค้ า้ ปลีกแต่ระรายมีค่าทีส่ ูงจะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการขนส่งระหว่างผูค้ ้า
ปลีก ซึง่ ต้นทุนค่าขนส่งเป็ นตัวแปรในการตัดสินใจการในการส่งสินค้ารวม
ดังนัน้ หากการเดินรถในกลุ่มผูค้ า้ ปลีกมีระยะทางทีส่ นั ้ หรือประหยัดจะส่งผล
ให้ต่อต้นทุนรวมของระบบ
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วิธกี ารคํานวณระยะประหยัด
S ij = C 1j +C 1i -C ij
(II)
โดยกําหนดให้
S ij คือ ระยะทางระหยัดระหว่างผูค้ า้ ปลีกรายที่ i ไปยังรายที่ j
C 1j คือ ระยะทางระหว่างจุดศูนย์กลางไปยังผูค้ า้ ปลีกรายที่ i
C 1j คือ ระยะทางระหว่างจุดศูนย์กลางไปยังผูค้ า้ ปลีกรายที่ j
C ij คือ ระยะทางระหว่างผูค้ า้ ปลีกรายที่ i ไปยังผูค้ า้ ปลีกรายที่ j

รูปที่ II a เส้นทางการเดินรถแบบปกติ
และ b เส้นทางการเดินรถแบบประหยัด

รูปที่ IV ลําดับเหตุการณ์ในรอบระยะเวลาการสั ่งสินค้า
ตําแหน่ งที่ 1 ณ เวลา L คือ จุด การเติมเต็ม สิน ค้าจากศู นย์กระจาย
สินค้าในรอบแรก
ตําแหน่งที่ 2 ณ เวลา (L+T-τ) คือ จุดการพิจารณาการขนส่งสินค้า ซึง่
ผู้ค้ า ปลีก ทุ ก รายทํ า การตรวจสอบระดับ สิน ค้า คงคลัง ของตนเอง เพื่อ
พิจารณาการขนส่งจากระดับสินค้าคงคลังปั จจุบนั (OH) และระดับอ้างอิง
สินค้าคงคลัง (R)
ตําแหน่งที่ 3 ณ หลังจุดการขนส่งระหว่างผูค้ า้ ปลีกเกิดความต้องการ
ระหว่างช่วงเวลา τ และทําการสังสิ
่ นค้าคงคลังในรอบถัดไปโดยพิจารณา
จากระดับสินค้าคงคลังสูงสุด(S)
ตําแหน่งที่ 4 ณ เวลาจุด ( L +T ) จุดการเติมเต็มสินค้าจากศูนย์
กระจายสินค้าในรอบทีส่ อง
รูป แบบการเกิ ด สิน ค้ า คงคลัง ของแลทเทอรอลทรานชิป เม้น ท์ ณ
ตําแหน่งที่ 2 (L+T-τ) สามารถแบ่งออกเป็ น 3 กรณีคอื
กรณีท่ี 1 สินค้าคงคลัง ณ จุดการพิจารณาการขนส่ง(ตําแหน่งที2่ ) ของ
ผูค้ า้ ปลีกทุกราย มีปริมาณมากกว่าจุดอ้างอิงระดับสินค้าคงคลังกรณีน้ีไม่
เกิดการขนส่งระหว่างผูค้ า้ ปลีก (OH i > R i ) i = 1,2,3,4

รูปที่ III ขัน้ ตอนการจัดเส้นทางด้วยวิธแี บบประหยัด
ขัน้ ตอนการจัดกลุ่มผูค้ า้ ปลีก ผูค้ า้ ปลีกจะถูกแบ่งกลุ่มออกเป็ น 5 กลุ่ม
ย่อยกลุ่มละ 4ผูค้ า้ ปลีกด้วยวิธกี ารขนส่งแบบประหยัด เริม่ จากการคํานวณ
ระยะทางประหยัด ของผู้ค้าปลีก ทัง้ 20 รายจากสมการที่ II และทํ า การ
เรียงลําดับระยะทางประหยัดจากมากไปน้อย ต่อด้วยคัดเลือกผูค้ า้ ปลีกทีม่ ี
ระยะทางประหยัดที่มากที่สุดเพื่อเป็ นผูค้ า้ ปลีกรายแรกของกลุ่ม ซึ่งจะได้
ผูค้ า้ ปลีกรายที่ 2 ของกลุ่มพร้อมกัน และนําผูค้ า้ ปลีกรายที่ 2 มาพิจารณา
ระยะทางประหยัดเพื่อเลือกผูค้ า้ ปลีกรายที่ 3 ทําการคัดเลือกเส้นทางที่ม ี
ระยะประหยัดรองลงมาจนครบ 4 ผูค้ า้ ปลีก และตัดระยะทางประหยัดของ
เส้นทางทีไ่ ด้ทําการเลือกออกระยะทางประหยัด โดยทําเช่นนี้จนครบทัง้ 5
กลุ่มย่อย

รูปที่ VI.สินค้าคงคลัง (OH i > R i ) (ซ้าย) สินค้าคงเหลือปลายงวดเป็ นบวก
(ขวา) สินค้าคงเหลือปลายงวดเป็ นลบ
แหล่งทีม่ า : Yousuk [3]
กรณีท่ี 2 สินค้าคงคลัง ณ จุดการพิจารณาการขนส่ง(ตําแหน่งที2่ ) ของ
ผูค้ ้าปลีกทุกรายมีปริมาณน้ อยกว่าจุดอ้างอิงระดับสินค้าคงคลังกรณีน้ีไม่
เกิดการขนส่งระหว่างผูค้ า้ ปลีก (OH j ≤ R j ) j = 1,2,3,4

III.I.II. ขัน้ ตอนการดําเนินการของแลทเทอรอลทรานชิปเม้นท์
ลําดับเหตุการณ์ดาํ เนินงานแบบแลทเทอรอลทรานชิปเม้นท์
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รูปที่ V. สินค้าคงคลัง (OH j ≤R j ) (ซ้าย) สินค้าคงเหลือปลายงวดเป็ น
บวก(ขวา) สินค้าคงเหลือปลายงวดเป็ นลบ
แหล่งทีม่ า : Yousuk [3]
กรณีท่ี 3 ณ จุดการพิจารณาการขนส่งของผูค้ า้ ปลีก มี 2 ลักษณะคือ มี
ผูค้ า้ ปลีกทีม่ ปี ริมาณสินค้าคงคลังมากกว่าจุดอ้างอิงระดับสินค้าคงคลัง และ
ผู้ค้า ปลีก ที่ม ีป ริมาณสินค้าคงคลังน้ อ ยกว่าจุด อ้างอิงระดับ สิน ค้า คงคลัง
กรณี น้ี เ กิด การขนส่ ง ระหว่ า งผู้ ค้ า ปลีก (OH i > R i ) และ (OH j ≤ R j )
i = (1,2,3,…,n) , j = (1,2,3,…,m) , N = n+m และจํ า นวนการขนส่ ง
ระหว่างผูค้ ้าปลีกเท่ากับ X ij = Min{OH i - R i , R j – OH j } คือการเติมเต็ม
ให้ถึงระดับ R เพียงเท่านั้นเพื่อไม่ให้เกิดการขนส่ งสิ นค้าที่เกินความจําเป็ น
รูปที่ IX.ขัน้ ตอนการคํานวณต้นทุน
ขัน้ ตอนการคํ า นวณต้น ทุ น การบริห ารสิน ค้า คงคลัง เริม่ จากการสุ่ม
ปริมาณความต้องการของสินค้าและเปรียบเทียบกับระดับสินค้าคงคลังใน
ช่วงเวลาก่อนเวลาขนส่ง เมือ่ ทําการเปรียบเทียบสามารถแบ่งออกได้เป็ น 3
กรณี ดงั ข้างต้น และคํานวณต้นทุนการจัดส่งที่ถูกที่สุดจากโปรแกรมเชิง
เส้นตรง ต้นทุนค่าจัดเก็บสินค้าคงคลัง ต้นทุนการเกิดสินค้าขาด และต้นทุน
รวม ทําเช่นนี้จนครบจํานวนรอบทําซํ้า เพื่อคํานวณต้นทุนเฉลีย่ จากความ
น่าจะเป็ น

รูปที่ VII.สินค้าคงคลังของผูค้ า้ ปลีกทีเ่ กิดการส่งสินค้า (i) (ซ้าย) สินค้า
คงเหลือปลาย งวดเป็ นบวก (ขวา) สินค้าคงเหลือปลายงวดเป็ นลบ
แหล่งทีม่ า : Yousuk [3]

III.I.III.ขันตอนการหาค่
้
าคําตอบด้วยวิธกี ารเชิงพันธุกรรม
เนื่องจากปั ญหาเป็ นรูปแบบ NP-Hard ผูว้ จิ ยั จึงออกแบบวิธกี ารหาค่า
ผลเฉลยด้ ว ยเมต้ า ฮิว ริส ติก ส์ (Meta Heuristic) และเลือ กใช้ว ิธ ีก ารเชิง
พัน ธุ ก รรม เพราะใช้ เ วลาในการประมวลผลที่ต่ํ า และหาค่ า คํ า ตอบที่
เหมาะสมได้ดี โดยพิจารณา 2 ตัวแปร คือ ระดับอ้างอิงสินค้าคงคลัง(R i )
และระดับ สูง สุด ของคลัง สิน ค้า (S i ) และกํ าหนดให้ต ัว แปรด้า นต้น ทุ น มี
ค่าคงที่

รูปที่ VIII. สินค้าคงคลังของผูค้ า้ ปลีกทีเ่ กิดการรับสินค้า (j) (ซ้าย) สินค้า
คงเหลือปลาย งวดเป็ นบวก (ขวา) สินค้าคงเหลือปลายงวดเป็ นลบ
แหล่งทีม่ า : Yousuk [3]
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IV.ผลการวิจยั
ผลทีไ่ ด้จากการหาค่าคําตอบพบว่ากรณีมกี ารส่งสินค้าระหว่างตัวแทน
จําหน่ายมีตน้ ทุนทีต่ ่าํ กว่ากรณีไม่มกี ารส่งสินค้าระหว่างตัวแทนจําหน่ายทุก
กรณีศกึ ษาโดยต้นทุนทีแ่ ตกต่างกันส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์การลดลงของ
ต้นทุนดังแสดงในตารางที่ II. และ รูปที่ XI.
ตารางที่ II. ตารางแสดงผลการทดลอง
กรณี
ศึกษา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

รูปที่ X. ขัน้ ตอนการดําเนินงานภาพรวม
ขัน้ ตอนการหาคําตอบด้วยวิธกี ารเชิงพันธุกรรมเริม่ จากการการสร้าง
ประชากรเริม่ ต้นและทําการประเมินค่าคําตอบจากขัน้ ตอนที่ 2 ต่อด้วยการ
ผสมข้ามสายพันธุ์ (Crossover rate; P C = 0.8) การกลายพันธุ์ (Mutation
rate; P m = 0.2) และการคัดเลือกประชากรด้วยวงล้อรูเล็ต ประชากรทีม่ คี ่า
คําตอบทีเ่ หมาะสมจะมีโอกาสในการถูกคัดเลือกเป็ นประชากรรุน่ ถัดไปทีส่ งู
กว่ า ประชากรที่ ม ีค่ า คํ า ตอบที่ไ ม่ ดี ทํ า เช่ น นี้ จ นค่ า คํ า ตอบที่ ดีท่ี สุ ด ไม่
เปลีย่ นแปลง
III.II.การสร้างกรณีศกึ ษา
ผูว้ จิ ยั ใช้ตน้ ทุนการจัดส่งสินค้าของ Solomon [8] จํานวน 20 ผูค้ า้ ปลีก
และทําการสร้างกรณีศึกษาจากตัวแปรที่มผี ลกระทบต่อต้นทุนในการส่ง
สินค้า ดังตารางที่ I.
ตารางที ่ I. ตัวแปรทีม่ ผี ลกระทบต่อต้นทุนในการส่งสินค้า
ตัวแปร
ความต้องการเฉลีย่ ( λ i )
ต้นทุนการจัดเก็บสินค้าคงคลัง (h i )
ต้นทุนการเกิดสินค้าขาด (π i )
ช่วงเวลาหลังจากการพิจารณาระดับสินค้าของ
ตัวแทนจําหน่ายแต่ละแห่ง จนถึงเวลารับสินค้า (τ)
ช่วงเวลาในการรอสินค้ามาส่งหลังจากมีคา่ สังไป
่
(Lead Time) (L)

ตัวแปรด้าน
ต้นทุน
𝜆 𝑖 ℎ 𝑖 𝜋𝑖

5
5
5
5
10
10
10
10
20
20
20
20
30
30
30
30

1
1
3
3
1
1
3
3
1
1
3
3
1
1
3
3

50
100
50
100
50
100
50
100
50
100
50
100
50
100
50
100

กรณีมีการส่งสินค้า กรณีไม่มีการส่ง
เปอร์เซ็น
สินค้าระหว่าง ต้นทุน
ระหว่างตัวแทน
ต์ต้นทุน
ตัวแทนจําหน่าย ที�ลดลง
จําหน่าย
ที�ลดลง
𝑆𝑖 𝑅𝑖 ต้นทุนรวม 𝑆𝑖 ต้นทุนรวม
20.61 14.75%
8 2 119.09
9
139.69
8 2 129.96 10 155.75
25.79 16.56%
6 2 286.26
7
337.90
51.63 15.28%
7 2 323.24
8
386.42
63.18 16.35%
13 3 181.12 15 209.24
28.12 13.44%
14 4 198.83 16 230.14
31.30 13.60%
12 2 446.88 13 518.31
71.43 13.78%
12 3 504.32 14 583.92
79.60 13.63%
25 8 307.60 26 335.92
28.31 8.43%
25 8 331.21 28 361.77
30.56 8.45%
21 4 750.61 23 832.21
81.60 9.81%
23 7 839.86 25 933.03
93.17 9.99%
34 9 414.61 37 449.25
34.64 7.71%
37 12 446.62 40 486.92
40.30 8.28%
34 10 1096.73 33 1178.66 81.93 6.95%
34 10 1152.45 36 1271.41 118.97 9.36%

รูปที่ XI.กราฟเปรียบเทียบต้นทุนรวมของระบบ

ค่า
5, 10, 20, 30
1, 3
50, 100
0.4
0.3

รูปที่ XII.กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์ตน้ ทุนทีล่ ดลง

309

5

ต้นทุนการเกิดสินค้าขาดทีม่ คี ่าตํ่า เนื่องจากการจัดส่งสินค้าสามารถลดการ
เกิดสินค้าขาดของระบบลงได้
V.สรุปผล
จากการแก้ ไ ขปั ญ หาแลทเทอรอลทรานชิป เม้น ท์ ด้ ว ยวิธ ีก ารเชิง
พันธุกรรมพบว่า สามารถหาคําตอบได้ในเวลาอันสัน้ และให้ผลคําตอบที่
สามารถลดต้นทุนการบริหารสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพเมือ่ เทียบ
กับการบริหารสินค้าคงคลังแบบทัวไปที
่ ไ่ ม่มกี ารขนส่งสินค้าหากันระหว่าง
ผูค้ า้ ปลีก เนื่องจากสามารถลดระดับสินค้าคงคลัง และลดปริมาณการเกิด
สินค้าขาด จากการส่งสินค้าหากัน ณ จุดการขนส่ง ซึง่ เป็ นต้นทุนทีส่ ําคัญ
ของการบริหารสินค้าคงคลัง แลทเทอรอลทรานชิปเม้นท์ สามารถลดต้นทุน
รวมได้ดีในกรณี ท่ี มีค่าเฉลี่ย ของปริมาณความต้อ งการที่ต่ํา ต้น ทุน การ
จัดเก็บสินค้าทีส่ งู และต้นทุนการเกิดสินค้าขาดทีส่ งู ดังทีแ่ สดงผลก่อนหน้า

รูปที่ XIII. กราฟเปรียบเทียบต้นทีล่ ดลง
ในค่าเฉลีย่ ปริมาณความต้องการทีแ่ ตกต่างกัน
จากรูปที่ XIII.แสดงให้เห็นว่า เปอร์เซ็นต์ตน้ ทุนทีล่ ดลงจะมีคา่ สูงใน
กรณีทม่ี ปี ริมาณความต้องการเฉลีย่ เท่ากับ 5 รองลงมาคือ 10,20,30
ตามลําดับ
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รูปที่ XIV.กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์ตน้ ทุนทีล่ ดลงในการจัดเก็บสินค้า
จากรูปที่ XIV. แสดงเปอร์เซ็นต์ตน้ ทุนทีล่ ดลงกรณีทม่ี ตี น้ ทุนค่าจัดเก็บ
ที่แตกต่างกัน ระหว่าง 1 และ 3 และกําหนดให้ตวั แปรอื่นมีค่าคงที่พบว่า
กรณี ท่ีม ีต้น ทุ น การจัด เก็บ ที่สูง สามารถลดต้น ทุ น รวมของระบบที่ม ีก าร
ขนส่งระหว่างผูค้ า้ ปลีกได้มากกว่ากรณีทม่ี ตี น้ ทุนการจัดเก็บสินค้าคงคลังที่
ตํ่า

รูปที่ XV.กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์ตน้ ทุนทีล่ ดลงในการเกิดสินค้าขาด
จากรูปที่ XV. แสดงเปอร์เซ็นต์ต้นทุนที่ลดลงกรณีท่มี ตี ้นทุนการเกิด
สินค้าขาดทีแ่ ตกต่างกัน ระหว่าง 50 และ 100 และกําหนดให้ตวั แปรอื่นมี
ค่าคงทีพ่ บว่าต้นทุนการเกิดสินค้าขาดทีม่ คี ่ามาก จะส่งผลทําให้สามารถลด
ต้นทุ นรวมของระบบที่มกี ารขนส่งระหว่างผู้ค้าปลีก ได้ม ากกว่ากรณี ท่ีม ี

.
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บทคัดย่อ – งานวิ จยั นี้ พฒ
ั นาซับรูทีนเพื่อสร้างโปรแกรมคานวณผลการ
ดาเนิ นงานของการจัดลาดับงานที่ช่วยนักวิ จยั ในการทาวิ จยั ด้านการพัฒนา
ขัน้ ตอนวิ ธี ในการจัด ตารางงานโดยช่ วยประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของการ
จัดลาดับงาน เพื่อตอบสนองต่ อนั กวิ จยั ทดแทนการใช้ เวลาในการพัฒนา
ฟั งก์ชนั เพื่ อใช้ ในการประเมิ นผลการดาเนิ นการของแต่ ละขัน้ ตอนวิ ธีของ
แต่ ละรอบการคานวณ และเพื่อทดแทนการใช้ โปรแกรมที่ มีราคาสูงและมี
ข้อจากัดด้านจานวนงาน ด้วยหวังว่าโปรแกรมนี้ จะยังประโยชน์ แก่ นักวิ จยั
ในการทาวิ จยั และพัฒ นา ประโยชน์ แก่ อาจารย์ในการช่ วยการเรียนการ
สอน และประโยชน์ แก่ผ้ปู ระกอบการในการปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต

I. บทนา
การวิจยั เกีย่ วกับการจัดตารางงาน ประกอบไปด้วยส่วนหลักได้แก่ การ
พัฒ นาขัน้ ตอนวิธีแ ละจัด ล าดับ งาน และการค านวณเพื่อ จัด ตารางงาน
ปั ญหาทีย่ ุ่งยากในการทาวิจยั คือการคานวณผลลัพธ์ของการจัดลาดับงานที่
จัดโดยขันตอนวิ
้
ธี เป็ นขันตอนที
้
ใ่ ช้เวลาในการคานวณ ยิง่ มีจานวนงานมาก
เพีย งใด ยิ่ง ต้ อ งใช้เวลาในการค านวณมากเท่ านั ้น โดยเฉพาะปั ญ หา
ประเภท NP-hard ที่ม รี อบการทาซ้าหลายครัง้ เป็ น ปั ญ หาที่การคานวณ
โดยทัวไปไม่
่
สามารถตอบสนองความต้องการได้ แม้ว่าการเขียนโปรแกรม
จะช่วยในการคานวณได้ นักวิจยั ก็ยงิ่ ต้องใช้เวลานานในการเรียนรูภ้ าษา
โปรแกรม ทาความเข้าใจตรรกะ และเขีย นโปรแกรมขึ้น มา กระบวนการ
ดังกล่าวนี้ถา้ หากมีเครือ่ งมือมาตรฐานทีช่ ่วยในการคานวณอย่างเป็ นระบบ
จะช่วยอานวยความสะดวกให้แก่นักวิจยั ได้มาก นักวิจยั ไม่ต้องเสียเวลาใน
การพัฒ นาฟั งก์ ช ัน เพื่อ ใช้ในการประเมิน ผลการด าเนิ น การของแต่ ล ะ
ขันตอนวิ
้
ธขี องแต่ละรอบการคานวณ
งานวิจยั นี้จงึ ขอเสนอโปรแกรม CALCULATOR ช่วยการวิจยั ในส่วน
การค านวณเพื่อ ค านวณผลการด าเนิ น งานของการจัด ล าดับ งานที่ถู ก
จัด ล าดับ แล้ ว โดยขัน้ ตอนวิธี เพื่ อ ให้ ส ามารถวิเ คราะห์ ป ระสิท ธิภ าพ
(Performance) การจัดลาดับงานได้ โปรแกรมนี้รองรับ ตัวแบบเครื่องจักร
แ บ บ Single machine Parallel machine Flow shop แ ล ะ Job shop
รองรับข้อจากัด (Constraint) ประสิทธิภาพ (Performance) และขันตอนวิ
้
ธี
(Algorithm) ส่วนใหญ่ทเ่ี กีย่ วข้องกับการจัดตารางงาน
โปรแกรมนี้พฒ
ั นาด้วยภาษา VBA ใน Excel ซึ่งเป็ นโปรแกรมที่นิยม
ใช้กนั โดยทัวไป
่ โปรแกรมถูกออกแบบมาให้มคี วามยืดหยุ่น สามารถถูก

คำส ำคัญ – โปรแกรมคำนวณประสิ ท ธิ ภ ำพกำรจัด ล ำดับ งำน, กำร
พัฒนำขัน้ ตอนวิ ธี, วิ ชวลเบสิ กสำหรับโปรแกรมประยุกต์
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.
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เรียกใช้งานได้จากหลายภาษา การพัฒนาบน Excel ทาให้สามารถรองรับ
ปริมาณงานและจานวนเครื่องจักรได้มาก ขึ้นอยู่กบั ขนาดหน่ วยความจา
ของเครือ่ ง
โปรแกรมนี้รองรับประสิทธิภาพ (Performance) ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัด
ตารางงาน ได้แก่ เวลาทีแ่ ล้วเสร็จโดยเฉลีย่ ( cj ) เวลารวมงานแล้วเสร็จ (Ʃ
c j) เวลารวมงานล่าช้า (Ʃ T j) การถ่วงน้าหนักระยะเวลาสัน้ ทีส่ ุด (Ʃ w j c j)
เวลาสิ้นสุดงานสุดท้ายที่น้อยที่สุด (cmax หรือ Makespan) เวลางานล่าช้า
สูงสุดทีน่ ้อยทีส่ ุด (Tmax) จานวนงานทีล่ ่าช้า (Ʃ U j) ค่าปรับงานล่าช้าสูงสุด
ทีน่ ้อยทีส่ ุด (hmax) และสามารถคานวณผลการจัดลาดับงานของขัน้ ตอนวิธี
ได้ห ลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ น กฎการจัดล าดับ ความส าคัญ (Dispatching
Rules) เช่น การเลือกงานทีส่ ามารถทางานได้ก่อนมาทาก่อน (FCFS) การ
เลือ กงานที่เวลาการทางานน้ อยสุดก่ อน (SPT) การเลือ กงานที่เวลาการ
ทางานน้ อ ยสุ ดก่อ นแบบถ่ ว งน้ าหนัก (WSPT) การเลือ กงานที่เวลาการ
ทางานมากสุดก่อน (LPT) และการเลือกงานที่มกี าหนดส่งมอบเร็วสุดทา
ก่อ น (EDD) ขัน้ ตอนวิธี Johnson และขัน้ ตอนวิธีท่ีเป็ น ปั ญ หา NP-hard
เช่น PF-Heuristic Branch & Bound และ Shifting Bottleneck Heuristic

ประสิทธิภาพของการจัดลาดับงานนัน้ จากนัน้ ส่งข้อมูลประสิทธิภาพและ
ผลการดาเนินงานกลับไป เพื่อให้ผเู้ รียกใช้โปรแกรมนาข้อมูลทีไ่ ด้รบั ไปใช้
งานต่อไป ขันตอนในการท
้
างานแสดงดังรูปที่ I

รูปที่ I. ภาพรวมการทางานโปรแกรม CALCULATOR
III.II. กรณีศกึ ษาตัวอย่างการทางานของโปรแกรม CALCULATOR
เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนในเอกสารฉบับนี้จงึ ขออธิบายรายละเอียดการ
ทางานของโปรแกรม CALCULATOR โดยใช้โจทย์ปัญหา Job Shop ซึ่ง
ถู ก จัด ล าดับ งานแล้ว ด้ว ยขัน้ ตอนวิธี FCFS มาเป็ นกรณี ศ ึก ษา โดยมี
ขันตอนดั
้
งต่อไปนี้
III.II.I. เริม่ ต้นหลังจากทีผ่ ใู้ ช้โปรแกรม CALCULATOR ได้กรอกข้อมูล
พื้น ฐานจากโปรแกรมภายนอกได้แ ก่ ชื่อ เครื่อ งจัก ร ชื่อ งาน เวลางาน
เส้น ทางที่งานผ่ านเครื่อ งจัก ร การจัด ล าดับงาน และได้บนั ทึกเป็ น แฟ้ ม
ข้อความแล้ว แสดงดังรูปที่ III จากนัน้ ผูใ้ ช้ได้สงโปรแกรมต้
ั่
นทางให้เรียกใช้
ซับรูทนี ภายใต้โปรแกรมชือ่ CALCULATOR.xlsm

II. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพือ่ สร้างเครือ่ งมือคานวณผลการดาเนินงานและประสิทธิภาพของการ
จัดลาดับงานที่ช่วยนักวิจยั ในการทาวิจยั ด้านการพัฒนาขัน้ ตอนวิธีในการ
จัดตารางงาน
III. วิธกี ารดาเนินงาน
III.I. ภาพรวมการทางานของโปรแกรม CALCULATOR
การสร้างโปรแกรมการแก้ปัญหาการจัดตารางงานที่สามารถรองรับ
ขัน้ ตอนวิธี ท ัง้ แบบเครื่อ งจัก รเดีย ว แบบเครื่อ งจัก รขนาน การผลิต
แบบต่อเนื่อง และการผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง เป็ นปั ญหาทีม่ คี วามซับซ้อนและ
มีตวั แปรตัดสินใจจานวนมาก และยากที่จะหาคาตอบที่เหมาะสมที่สุดใน
เวลาจากัด งานวิจยั ฉบับนี้จงึ ได้นาเสนอโปรแกรม CALCULATOR ทีช่ ่วย
วิเคราะห์ผ ลการจัด ล าดับ งาน (Sequencing) มีข นั ้ ตอนในการท างาน 3
ขัน้ ตอนหลักๆ ประกอบด้วย 1. รับข้อมูลจากผู้ใช้ได้แก่ ชื่อเครื่องจักร ชื่อ
งาน เวลางาน เส้นทางทีง่ านผ่านเครือ่ งจักร ลาดับงานทีจ่ ดั แล้วโดยขันตอน
้
วิธี 2. นาข้อมูลมาคานวณหาเวลาเริม่ ต้นของงานและเวลาสิ้นสุดของงาน
และคานวณหาประสิทธิภาพของการจัดลาดับงานเพื่อประเมินขัน้ ตอนวิธี
3. ส่งออกข้อมูลผลการดาเนินงานและข้อมูลประสิทธิภาพของการจัดลาดับ
งานเพือ่ ให้ผใู้ ช้โปรแกรมนาข้อมูลไปใช้งานต่อไป
แนวคิดหลักในการสร้างโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลการจัดลาดับงานโดย
ขัน้ ตอนวิธี (Algorithm) จากโปรแกรมภายนอก แล้ว น ามาค านวณหา

รูปที่ III. แฟ้ มข้อความของข้อมูลกรณีศกึ ษาทีน่ าเข้าโปรแกรม
CALCULATOR

รูปที่ IV. การเรียกดูแฟ้ มข้อความทีบ่ นั ทึกไว้เพือ่ นาเข้าข้อมูล

รูปที่ II. ตัวอย่างโปรแกรมภายนอกแสดงตารางกรอกข้อมูล
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รูปที่ V. หน้าต่างโปรแกรมแสดงหน้าต่างการคานวณ ในแถบชือ่ Calculator โปรแกรม CALCULATOR
III.II.II. เมื่อ เรีย กใช้ โ ปรแกรม โปรแกรมจะให้ ผู้ ใช้ ง านเรีย กดู แ ฟ้ ม
ส่วนถัดมาจะคานวณผลการดาเนินงานในรูปแบบของประสิ ทธิภาพการ
ข้อความที่บนั ทึกไว้ ดังรูปที่ IV จากนัน้ โปรแกรมจะนาเข้าข้อ มูลที่อ ยู่ใน
จัดลาดับงาน ได้แก่ เวลาทีแ่ ล้วเสร็จโดยเฉลีย่ ( cj ) เวลารวมงานแล้วเสร็จ
แฟ้ ม กรอกลงในแถบ Calculator จากนัน้ โปรแกรมจะสร้างจุดต่อ (Node)
(Ʃ c j) เวลารวมงานล่าช้า (Ʃ T j) การถ่วงน้ าหนักระยะเวลาสัน้ ที่สุด (Ʃ
จากชือ่ งานและชือ่ เครือ่ งจักร
w j c j) เวลาสิ้น สุ ดงานสุ ดท้ายที่น้ อ ยที่สุ ด (cmax หรือ Makespan) เวลา
III.II.III.โปรแกรมจะคานวณหาเวลาเริม่ ต้น (Start Time) และเวลาเสร็จ
งานล่าช้าสูงสุ ดที่น้อยที่สุด (Tmax) จานวนงานล่าช้า (Ʃ U j) ค่าปรับงาน
(Finish Time) โดยแนวคิดการคานวณจะกล่าวในหัว ข้อ หลักถัดไป และ
ล่าช้าสูงสุดทีน่ ้อยทีส่ ุด (hmax)
โปรแกรมจะคานวณหาข้อมูลทีส่ าคัญสาหรับการจัดตารางงานด้วยขัน้ ตอน
III.II.V. โปรแกรมจะส่งออกแฟ้ ม ข้อความ 2 แฟ้ มให้ทนั ที ได้แก่ 1.
วิธี เช่ น เวลาที่ค รบก าหนดภายใน (Internal due date) เวลางานสาย
แ ฟ้ ม ที่ มี ข้ อ มู ล ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง ก า ร จั ด ล า ดั บ ง า น ใน ชื่ อ
ภายใน (Internal lateness)
“PerformanceData 20190508 01.10.txt” ดังรูป ที่ VII 2. แฟ้ มที่ม ีข ้อ มูล
ตารางที่ I แสดงตัวอย่างโจทย์การคานวณ [3] ทีน่ ามาใช้ในกรณีศกึ ษา
ผลการด าเนิ น งานของการจัด ล าดับ งานในชื่อ “OutputData 20190508
มีงาน 3 งาน ที่ต้องทาการจัดตารางเวลา งานแต่ละงานต้องผลิตเรียงตาม
01.10.txt” ดังรูปที่ VIII โดยแฟ้ มข้อความจะถูกเก็บอยู่ในทีอ่ ยู่เดียวกันกับ
ขัน้ ตอนโดยแต่ละขัน้ ตอนใช้เครื่องจักรแตกต่างกัน 4 เครื่อง จากข้อมูลใน
ทีแ่ ฟ้ มโปรแกรมนี้ถูกเก็บอยู่ จากนัน้ โปรแกรมจะบันทึกและปิ ดโปรแกรม
ตาราง i แสดงถึงชื่อเครื่องจักรและ j แสดงถึงชื่องาน ข้อมูลตัวเลขถัดมา
แสดงถึงเวลาที่ใช้ในการผลิตบนเครื่องจักร เช่น ในงานที่ C ขัน้ ตอนที่ 1
ต้องผลิต บนเครื่อ งจักรที่ 3 และใช้เวลาผลิต 10 นาที ทัง้ นี้ผู้ว ิจยั ได้เพิ่ม
เวลาที่ครบก าหนด (dij) ของงานแต่ ล ะงาน เพื่อ ต้อ งการทราบเวลางาน
ล่าช้าสูงสุดทีน่ ้อยทีส่ ุด (Tmax)
ตารางที่ I. กรณีศกึ ษาปั ญหา Job Shop
รูปที่ VII. แฟ้ มข้อความของข้อมูลส่งออกทีแ่ สดงประสิทธิภาพของการ
เวลาที่
จัดลาดับงานของกรณีศกึ ษา
ครบ
งาน

เส้นทาง
เครื่องจักร

A
B
C

1,2,3,4
1,2,4,3
3,1,2,4

เวลางาน (p ij) (นาที)

p1A = 9
p1B = 5
p3C = 10

p2A = 8
p2B = 6
p1C = 4

p3A = 4
p4B = 3
p2C = 9

p4A = 4
p3B = 6
p4C = 2

กาหนด
(d j)
(นาที)
d A = 25
d B = 32
d C = 30

แหล่งทีม่ า : [3, หน้า 113]
III.II.IV. จากนั ้น โปรแกรมจะบั น ทึ ก ผ ลการค าน วณ ลงใน แถ บ
Calculator ซึ่ ง แสดงดั ง รู ป ที่ VI พ ร้ อ มทั ้ง ค าน วณ เวลางาน ล่ า ช้ า
(Tardiness Time) เพื่อหาเวลางานล่าช้าสูงสุดที่น้อยที่สุด (Tmax) และใน

รูปที่ VIII. แฟ้ มข้อความของข้อมูลส่งออกทีแ่ สดง
ผลการดาเนินงานของการจัดลาดับงานของกรณีศกึ ษา

รูปที่ VI. หน้าต่างโปรแกรมแสดงประสิทธิภาพและผลการคานวณของการจัดลาดับงาน ในแถบชือ่ Calculator โปรแกรม CALCULATOR
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ผู้ใช้งานสามารถน าข้อ มูล ไปประเมิน ประสิทธิภ าพของการจัดลาดับ
งานได้ และเมื่อ ปรับ แก้ห รือ เพิ่ม เติม ข้อ มูล การจัด ล าดับ งาน ก็ส ามารถ
เรียกใช้โปรแกรม CALCULATOR ได้อกี เพื่อหาการจัดลาดับงานทีด่ ที ส่ี ุด
ต่อไป
III.III. การอธิบายแนวคิดการคานวณของซับรูทนี (Subroutine)
ขัน้ ตอนวิธใี นการคานวณการจัดลาดับงานเพื่อให้ได้เวลาเริม่ ต้นและ
เวลาเสร็จของงาน (ดูรปู ที่ IV สดมภ์ J และ K) มีดงั ต่อไปนี้
III.III.I. ขันตอนที
้
่1
กาหนดให้ t = 0
กาหนดให้ S j = 0 และ C j = p j ส าหรับแต่ ล ะงาน j ที่ไม่ม ีงานที่ม า
ก่อนมัน
โดยที่
t = เวลา (นาที)
S j = เวลาเริม่ ต้นทีเ่ ร็วทีส่ ุดทีเ่ ป็ นไปได้ของงาน j (นาที)
C j = เวลาเสร็จทีเ่ ร็วทีส่ ุดทีเ่ ป็ นไปได้ของงาน j (นาที)
p j = เวลางานของงาน j (นาที)
III.III.II. ขันตอนที
้
่2
คานวณเวลาทีเ่ ริม่ เข้ามาของแต่ละงาน j

S j  max Ck

ตารางที่ II. ข้อมูลลาดับงานทีไ่ ด้นาเข้าโปรแกรม CALCULATOR
ตัวอย่างที่ 1 (ต่อ)
งาน
A
B
B
B
B
C
C
C
C

เครื่อง
จักร
4
1
2
4
3
3
1
2
4

เวลา
งาน
4
5
6
3
6
9
2
9
8

เส้นทาง
งาน
4
1
2
3
4
1
2
3
4

ลาดับ
งาน
1
2
2
2
2
3
3
3
3

เวลาที่ครบ
กาหนด
25
32
32
32
32
30
30
30
30

(1)

{ all k  j }

โดยที่
C k = เวลาเสร็จทีเ่ ร็วทีส่ ุดทีเ่ ป็ นไปได้ของงาน k ทีม่ าก่อนงาน j (นาที)
ดังนัน้
(2)

Cj = Sj + pj

รูปที่ IX. ข้อมูลลาดับงานทีไ่ ด้นาเข้าโปรแกรม LEKIN ตัวอย่างที่ 1
จะได้ขอ้ มูลส่งออกประสิทธิภาพดังตารางที่ III และรูปที่ V
ตารางที่ III. ข้อมูลส่งออกประสิทธิภาพโดยโปรแกรม CALCULATOR
ตัวอย่างที่ 1

เวลาเสร็จทีเ่ ร็วทีส่ ุดทีเ่ ป็ นไปได้ของงานปั จจุบนั มาจากผลรวมของ
เวลาเริม่ ต้นทีเ่ ร็วทีส่ ุดทีเ่ ป็ นไปได้ของงานก่อนหน้า รวมกับเวลางานของ
งานปั จจุบนั
III.III.III. ขันตอนที
้
่3
เวลาสิน้ สุดงานสุดท้าย (Makespan) จะได้เป็ น

Cmax  max(C1,...,Cn )

ประสิ ทธิ ภาพ
เวลาสิน้ สุดงานสุดท้ายทีน่ ้อยทีส่ ุด (cmax)
เวลาทีแ่ ล้วเสร็จโดยเฉลีย่ ( cj )
เวลารวมงานแล้วเสร็จ (Ʃ c j)
การถ่วงน้ าหนักระยะเวลาสัน้ ทีส่ ุด (Ʃ w j c j)
เวลารวมงานล่าช้า (Ʃ T j)
เวลางานล่าช้าสูงสุดทีน่ ้อยทีส่ ดุ (Tmax)
จานวนงานทีล่ ่าช้า (Ʃ U j)
ค่าปรับงานล่าช้าสูงสุดทีน่ ้อยทีส่ ุด (hmax)

(3)

III.IV. การตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของโปรแกรม CALCULATOR กับ
โปรแกรม LEKIN
III.IV.I. ตั ว อย่ า งที่ 1 ผลการจั ด ล าดั บ งาน Job Shop ห ลั ง จาก
จัดลาดับงานด้วยการป้ อนด้วยมือ (Manual entry)
กาหนดข้อมูลนาเข้าดังตารางที่ II และรูปที่ IV
ตารางที่ II. ข้อมูลลาดับงานทีไ่ ด้นาเข้าโปรแกรม CALCULATOR
ตัวอย่างที่ 1
งาน
A
A
A

เครื่อง
จักร
1
2
3

เวลา
งาน
10
4
4

เส้นทาง
งาน
1
2
3

ลาดับ
งาน
1
1
1

เวลาที่ครบ
กาหนด
25
25
25

ค่า (นาที)
59.00
31.58
118.00
118.00
31.00
29.00
2.00
-

รูปที่ X. ข้อมูลส่งออกประสิทธิภาพโดยโปรแกรม LEKIN ตัวอย่างที่ 1
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จาก แ ฟ้ ม ข้ อ ค ว าม ที่ ได้ จ าก ข้ อ มู ล ส่ งอ อ ก โด ย โป ร แ ก ร ม
CALCULATOR ทีแ่ สดงผลการดาเนินงานของการจัดลาดับงานตัวอย่างที่
1 เมือ่ นาข้อมูลมาจัดเรียงตามเครื่องจักรและวาดเป็ นแผนภูมแิ กนต์แล้วจะ
ได้แ ผนภู ม ิแ สดงผลการด าเนิ น งานดัง รูป ที่ XI เทีย บกับ แผนภู ม ิจ าก
โปรแกรม LEKIN ดังรูปที่ XII

รูปที่ XIII. ข้อมูลลาดับงานทีไ่ ด้นาเข้าโปรแกรม LEKIN ตัวอย่างที่ 2
จะได้ขอ้ มูลส่งออกประสิทธิภาพดังตารางที่ V และรูปที่ XIV
ตารางที่ V. ข้อมูลส่งออกประสิทธิภาพโดยโปรแกรม CALCULATOR
ตัวอย่างที่ 2

รูปที่ XI. แผนภูมแิ กนต์แสดงผลการดาเนินงาน ตัวอย่างที่ 1

ประสิ ทธิ ภาพ
เวลาสิน้ สุดงานสุดท้ายทีน่ ้อยทีส่ ุด (cmax)
เวลาทีแ่ ล้วเสร็จโดยเฉลีย่ ( cj )
เวลารวมงานแล้วเสร็จ (Ʃ c j)
การถ่วงน้ าหนักระยะเวลาสัน้ ทีส่ ุด (Ʃ w j c j)
เวลารวมงานล่าช้า (Ʃ T j)
เวลางานล่าช้าสูงสุดทีน่ ้อยทีส่ ดุ (Tmax)
จานวนงานทีล่ ่าช้า (Ʃ U j)
ค่าปรับงานล่าช้าสูงสุดทีน่ ้อยทีส่ ุด (hmax)

รูปที่ XII. แผนภูมแิ กนต์แสดงผลการดาเนินงานโดยโปรแกรม LEKIN
ตัวอย่างที่ 1
III.IV.II. ตั ว อย่ า งที่ 2 ผลการจั ด ล าดั บ งาน Job Shop ห ลั ง จาก
จัดลาดับงานด้วยขันตอนวิ
้
ธี Shifting Bottleneck Heuristic
กาหนดข้อมูลนาเข้าดังตารางที่ IV และรูปที่ XIII
ตารางที่ IV. ข้อมูลลาดับงานทีไ่ ด้นาเข้าโปรแกรม CALCULATOR
ตัวอย่างที่ 2
งาน
A
A
A
A
B
B
B
B
C
C
C
C

เครื่อง
จักร
1
2
3
4
1
2
4
3
3
1
2
4

เวลา
งาน
10
4
4
4
5
6
3
6
9
2
9
8

เส้นทาง
งาน
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

ลาดับ
งาน
2
2
3
2
1
1
1
2
1
3
3
3

เวลาที่ครบ
กาหนด
25
25
25
25
32
32
32
32
30
30
30
30

ค่า (นาที)
33.00
19.50
83.00
83.00
8.00
5.00
2.00
-

รูปที่ XIV. ข้อมูลส่งออกประสิทธิภาพโดยโปรแกรม LEKIN ตัวอย่างที่ 2
จาก แ ฟ้ ม ข้ อ ค ว าม ที่ ได้ จ าก ข้ อ มู ล ส่ งอ อ ก โด ย โป ร แ ก ร ม
CALCULATOR ทีแ่ สดงผลการดาเนินงานของการจัดลาดับงานตัวอย่างที่
2 เมือ่ นาข้อมูลมาจัดเรียงตามเครื่องจักรและวาดเป็ นแผนภูมแิ กนต์แล้วจะ
ได้แ ผนภู ม ิแ สดงผลการด าเนิ น งานดัง รูป ที่ XV เทีย บกับ แผนภู ม ิจ าก
โปรแกรม LEKIN ดังรูปที่ XVI

รูปที่ XV. แผนภูมแิ กนต์แสดงผลการดาเนินงาน ตัวอย่างที่ 2
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ตารางที่ VII.ข้อมูลส่งออกผลการดาเนินงานของกรณีศกึ ษาโดยโปรแกรม
CALCULATOR (ต่อ)

รูปที่ XVI. แผนภูมแิ กนต์แสดงผลการดาเนินงานโดยโปรแกรม LEKIN
ตัวอย่างที่ 2
III.V. ผลการดาเนินงาน
ผลการคานวณผลการจัดลาดับงานของปั ญหา Job shop ของ
กรณีศกึ ษาซึง่ ถูกจัดลาดับงานแล้วด้วยขันตอนวิ
้
ธี FCFS ผลการคานวณ
ผ่านโปรแกรม CALCULATOR แสดงดังตารางที่ VI และตารางที่ VII
ตารางที่ VI. ข้อมูลส่งออกประสิทธิภาพของกรณีศกึ ษาโดยโปรแกรม
CALCULATOR
ประสิ ทธิ ภาพ
เวลาสิน้ สุดงานสุดท้ายทีน่ ้อยทีส่ ุด (cmax)
เวลาทีแ่ ล้วเสร็จโดยเฉลีย่ ( cj )
เวลารวมงานแล้วเสร็จ (Ʃ c j)
การถ่วงน้ าหนักระยะเวลาสัน้ ทีส่ ุด (Ʃ w j c j)
เวลารวมงานล่าช้า (Ʃ T j)
เวลางานล่าช้าสูงสุดทีน่ ้อยทีส่ ดุ (Tmax)
จานวนงานทีล่ ่าช้า (Ʃ U j)
ค่าปรับงานล่าช้าสูงสุดทีน่ ้อยทีส่ ุด (hmax)

ค่า (นาที)
34.00
22.08
93.00
93.00
6.00
4.00
2.00
-

เครื่อง
จักร

เวลา
งาน

เส้นทาง
งาน

ลาดับ
งาน

จุด
ต่อ

เริ่ ม
ต้น

A
A
A
A
B
B
B
B
C
C
C
C

1
2
3
4
1
2
4
3
3
1
2
4

9
8
4
4
5
6
3
6
10
4
9
2

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

1
1
2
1
2
2
2
3
1
3
3
3

1A
2A
3A
4A
1B
2B
4B
3B
3C
1C
2C
4C

0
9
17
21
9
17
25
28
0
14
23
32

เวลา
งาน
สาย
ภายใน

เวลา
งาน
ล่าช้า

เวลาที่
ครบ
กาหนด

การ
ถ่วง
น้าหนัก
เวลา
เสร็จ

การ
ถ่วง
น้าหนัก

9
17
21
25
14
23
28
34
10
18
32
34

9
17
21
25
17
23
28
34
17
23
32
34

-5
-5
-6
-6
9
9
1
1
-8
-4
1
1

0
0
0
0
0
0
3
2
0
0
0
4

25
32
30
25
32
30
25
32
30
25
32
30

9
17
21
25
14
23
28
34
10
18
32
34

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

IV. สรุปและวิจารณ์
IV.I. สรุปผลการวิจยั
งานวิจ ัย นี้ ไ ด้พ ัฒ นาโปรแกรมเพื่ อ สร้า งเครื่อ งมือ ค านวณผลการ
ดาเนินงานของการจัดลาดับงานทีช่ ่วยนักวิจยั ในการทาวิจยั ด้านการพัฒนา
ขันตอนวิ
้
ธกี ารจัดตารางงานโดยช่วยประเมินประสิทธิภาพของขันตอนวิ
้
ธที ่ี
นักวิจยั ใช้การจัดลาดับงาน ช่วยลดระยะเวลาลดภาระงานและลดขันตอนใน
้
การวิจยั อีกทัง้ ยังช่วยลดต้นทุนการวิจยั ปั ญหาการจัดตารางงานบางครัง้
เป็ น ปั ญ หาที่ซ ับซ้อ น จึงต้อ งหาโปรแกรมเฉพาะทางเพื่อ ช่ว ยในการหา
คาตอบ แต่โปรแกรมส่วนมากก็มขี นาดใหญ่และราคาแพง ทาให้เกินความ
จาเป็ นทีจ่ ะต้องสังซื
่ ้อโปรแกรมขนาดใหญ่มาเพื่อหาคาตอบเพียงเล็กน้อย
บางครัง้ สามารถหาโปรแกรมมาได้โดยไม่เสี ยค่ าใช้จ่าย แต่ติดปั ญหาใน
ด้านขีดจากัดของข้อมูล หรือความสามารถของโปรแกรมไม่ครอบคลุมกับ
ความต้องการของผู้วจิ ยั ถ้าต้องการเพิม่ ขีดจากัดอาจต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่
ข้อ จากัดการใช้โปรแกรมคอมพิว เตอร์ LEKIN ในการจัดตารางการผลิต
สามารถจัดได้สูงสุดเพียง 50 งาน และสามารถจัดตารางการผลิตเฉพาะ
เครื่องจักรที่เหมือนกันและมีเวลาการผลิตที่เท่ากัน ต่อการผลิต นัน้ ๆ [4]
เมื่อ พิจารณาข้อ จากัด ของโปรแกรม CALCULATOR พบว่าโปรแกรมที่
น าเสนอในงานวิจยั นี้ ข ้อ จากัด ด้านปริม าณงานและเครื่อ งจัก รสามารถ
รองรั บ ได้ ม าก ขึ้ น อยู่ ก ั บ จ า น ว น แ ถ ว ใน Excel แ ล ะ ข น า ด ข อ ง
หน่ ว ยความจาของเครื่อ ง
ในกรณีศกึ ษาประกอบด้วยงาน 3 งาน และเครื่องจักร 4 เครื่อง การ
สร้า งจุ ด ต่ อ (Node) ในโปรแกรม CALCULATOR จะใช้ จ านวนแถวใน
Excel เพื่อคานวณซึ่งกรณีศกึ ษาต้องใช้ 12 จุดต่อจึงต้องใช้ 12 แถว เมื่อ
พิจารณาจานวนแถวทีม่ ใี น Excel รุ่น 2013 ทีใ่ ช้ในงานวิจยั พบว่ามีจานวน
มากถึ ง 1,048,576 หรือ ประมาณ 1,000,000 แถว จึง รองรับ จุ ด ต่ อ ได้
1,000,000 จุ ด เมื่ อ คิ ด เป็ นค่ า ประมาณ ของจ านวนงานและจ านวน
เครื่อ งจักรที่โปรแกรมสามารถรองรับได้ จะสามารถรองรับงานได้ 1,000
งาน และเครือ่ งจักรได้ 1,000 เครือ่ งจักร

ตารางที่ VII. ข้อมูลส่งออกผลการดาเนินงานของกรณีศกึ ษาโดยโปรแกรม
CALCULATOR
งาน

เสร็จ

เวลาที่
ครบ
กาหนด
ภายใน

การจัดลาดับงานทาให้งานทีต่ อ้ งทาในแต่ละเครือ่ งจักรสามารถทางาน
ได้อย่างต่อเนื่องไม่ทบั ซ้อนงานกันและได้เวลาสิน้ สุดงานสุดท้ายทีน่ ้อยทีส่ ุด
(cmax) ที่ 34 นาที
ขัน้ ตอนการทางานของโปรแกรม CALCULATOR ดังที่กล่าวมา เป็ น
เพียงส่วนหนึ่งจากหลาย ๆ การจัดล าดับงานที่โปรแกรมสามารถรองรับ
การคานวณหาประสิทธิภาพและผลการดาเนินงานได้โดยมีลาดับขัน้ การ
ทางานของโปรแกรมเหมือนกัน
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โปรแกรมนี้จะช่วยให้นักวิจยั ทางานได้เร็วขึน้ ไม่ต้องเสียเวลาในการ
คานวณ นักวิจยั สามารถใช้เวลาไปกับการพัฒนาขัน้ ตอนวิธี และโปรแกรม
นี้จะช่วยให้การเรียนการสอนเกีย่ วกับการจัดตารางงานสะดวกรวดเร็วขึ้น
โปรแกรมมีล กั ษณะไม่ซ ับ ซ้อ นโดยมีข นั ้ ตอนการใช้งานหลัก เพีย งสาม
ขัน้ ตอน ผู้ป ระกอบการที่ไ ด้ศ ึก ษาความรู้ท างด้านการจัดตารางงานใน
เบื้อ งต้น ก็ ส ามารถน าไปประยุ ก ต์ ใช้ในการประเมิน ประสิท ธิภ าพการ
จัดลาดับงานหรือปรับปรุงการผลิตของสถานประกอบการให้มปี ระสิทธิภาพ
ได้
IV.II. วิจารณ์และข้อเสนอแนะ
1) เมื่อโปรแกรมผ่ านกระบวนการคานวณเสร็จสิ้น โปรแกรมจะถูก
บันทึกไว้ และแสดงผลการคานวณในหน้าต่างการคานวณ โปรแกรมยังคง
สูต รที่ใช้ในการคานวณไว้ ผู้ใช้งานโปรแกรมจึงสามารถเปิ ดและแก้ไ ข
ตั ว เลขข้ อ มู ล ต้ น ทางเพื่ อ ให้ สู ต รท างานได้ และสามารถเห็ น ความ
เปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์และเปรียบเทียบได้ในทันที หรือสามารถดูท่มี า
ของผลการคานวณได้
2) เวลา (processing time) ที่ใช้ในการคานวณเป็ น ค่ าคงที่ อาจต่ อ
ยอดด้วยการใช้การแจกแจงทางสถิตเิ พื่อสามารถหาคาตอบทีใ่ กล้เคียงกับ
ความเป็ นจริงมากขึน้
3) จานวนงาน จานวนเครื่องจักร และจานวนจุดต่อ ทีส่ ามารถใช้ใน
การคานวณผลการจัดลาดับงานด้วยโปรแกรมนี้ข้นึ อยู่กบั ขีดจากัดด้าน
ทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ใี ช้ในการประมวลผล การที่ม จี านวน
งาน จานวนเครื่องจักร และจานวนจุดต่อ มาก อาจทาให้ห น่ วยความจา
ของคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอสาหรับการใช้งานโปรแกรม
4) ระยะเวลาทีโ่ ปรแกรมใช้คานวณจนกว่าจะจบขันตอนขึ
้
น้ กับจานวน
งานและจ านวนเครื่อ งจัก รที่ใช้ในการล าดับ งาน หากปั จ จัย ดังกล่ าวมี
จานวนมากจะทาให้ใช้ระยะเวลาในการคานวณนาน

แบบจาลองมอบหมายงาน," วิทยานิพนธ์, วศ.ม. (การจัดการงานวิศวกรรม),
มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ, 2556.
[6] ธนพัน ธ์ คงทอง, "การพัฒ นาเทมเพลตส าหรับ สร้างแบบจาลองเพื่อการ
วิเคราะห์เครือข่ายระบบห่วงโซ่อุปทาน," วิทยานิพนธ์, วศ.ม. (วิศวกรรมอุต
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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.

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 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.

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.

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.

Fig. 2 Inventory Management [9]

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.

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].

Qi 

2SDi  50
IC

SSi  S d Z LT

(2)

Ri  Di ( LT )  SSi

(3)

i

Allocation rule
Primary, t = 0.3
Secondary, t = 0.25
Tertiary, t = 0.2

(1)

The related notations are as follow:

WH A

Q i is replenishment quantity of retailer i (unit)

1
D i is average demand of retailer i (unit per week)

S d is demand standard deviation of retailer i (unit per week)

3

i

SSi is safety stock of retailer i (unit)

C is item price (dollars)

WH B

WH C

2

S is inventory setup cost (dollars/order)

Fig. 1 Retailers are supplied by three warehouses [2]
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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.

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)

Ri 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:

0
Hold for
Production3

Create Production

Process
Production3

Assign 17

Decide 9

Tru e

0
0

1) Customers’ demands are random with normal
distribution

0

Fa ls e

0
Hold for
Production2

Create Production2

Assign 16

Process
Production2

0

2) Inventory cost occurs at retailers.

0

Decide 8

0

Tru e

Fa ls e

3) Retailers adopt push inventory system with safety stock
0
Hold for
Production

Create Production1

4) Related costs are inventory holding cost of safety stock,
stockout cost and transportation cost

Process
Production

Decide 3

Assign 5

0
0

0

Fa ls e

Fig. 3 Supplying Module

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.

Decide 2

Assign 1

Create O rder1

Route 1 to 1

0
E lse

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.

95
4

Route 1 to 2

Route 1 to 3

Create O rder2

Assign 2

Decide 4
Route 2 to 2

0
E lse
95
4

Route 2 to 3

Route 2 to 1

Decide 5
Create O rder3

Route 3 to 3

Assign 9

0
E lse
95
4

Route 3 to 1

Route 3 to 2

Fig. 4 Distribution Module
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
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Tru e

0

TABLE III: THE SIMULATION RESULTS WITH EQUAL DEMANDS

As sign 4

Tr ue

S tation W H1

0

D ecide 10

0

D ecide 1

False

0

Tr ue

As sign
Produc tion1

False

Dis pos e 2

R ecord 1

As sign 18

0
Tr ue

S tation W H2

As sign 19

D ecide 11

0

0
D ecide 6

0

False

Tr ue

As sign
Produc tion2

False

R ecord 2
As sign non
Produc tion2

0

S tation W H3

As sign 20

D ecide 12

0

Dis pos e 3

0

As sign 10

Tr ue

Scenario III

Retailer1

Retailer2

Retailer3

Demand

400

400

400

0
As sign non
Produc tion1

0
D ecide 7

0

Tr ue

As sign
Produc tion3

R ecord 3

Dis pos e 4

False

0

False

As sign 13

As sign non
Produc tion3

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

Fig. 5 Replenishment Module
TABLE IV: THE SIMULATION RESULTS WITH HIGH DEMANDS

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.

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
Max Stockout
Cost

49,990.00

1,934.18

5,015.13

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:

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

% Deviation 

NumberofStockout( FR0.8)
NumberofStockout( FR0.95)

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

(4)

By calculating %Deviation according to results in table V;

% DeviationscenarioI 

29,300.75
 100  183.44%
15,973.09

% DeviationscenarioII 

21,865.97
 100  195.95%
11,158.95

% DeviationscenarioIII 

110,737.79
 100  194.49%
56,938.94

% DeviationscenarioIII 

110,737.79
 100  194.49%
56,938.94

TABLE II: THE SIMULATION RESULTS WITH MEDIUM DEMANDS

Scenario II

 100

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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Scenario 4

Scenario 3

Scenario 2

Scenario 1

Cases Study

TABLE V: THE RESULTS COMPARISON BETWEEN FILLING RATE OF 0.8
AND 0.95

Location

Demand
Distribution

Average Number of
Stockout (Unit)
Filling
Rate=0.8

Filling
Rate=0.95

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

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

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

110,737.79

56,938.94

Total
Retailer1

N(400,194)

2,787.53

1,134.23

Retailer2

N(400,194)

3,598.94

1,318.03

3,716.95

1,620.59

10,103.42

4,072.85

Retailer3

N(400,194)
Total

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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บทคัดย่อ — บทความวิ จยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเทคโนโลยีการอ่ านป้ าย
ทะเบียนรถยนต์อตั โนมัติ มาช่ วยลดระยะเวลาในการติ ดตามรถยนต์ที่ถกู
โจรกรรม โดยใช้ ป ระโยชน์ จ ากกล้ อ งวงจรปิ ดที่ ถ กู ติ ดตัง้ อยู่บริ เวณแยก
ต่าง ๆ ให้มากที่สุด โดยนาภาพที่ได้จากกล้องวิ ดีโอ มาทาการเปลี่ยนแปลง
จากภาพสี เป็ นภาพขาวด า ปรับ ขนาดและค่ า ความชัด เจนของภาพให้
เหมาะสม เพื่ อเพิ่ มความชัดเจน และลดสิ่ งที่ ไม่ต้องการออกจากภาพก่ อน
นามาท าการ Matching กับ Template ตัวอักษรพยัญชนะไทยต่ าง ๆ และ
ตัวเลข ทัง้ นี้ เพื่ อเป็ นการลดความผิ ดพลาด ก่ อนนาภาพไปเข้ าโปรแกรม
การอ่ านค่าป้ ายทะเบียนรถยนต์อตั โนมัติ จึงมีการนาภาพมาปรับแต่ งให้ มี
ความชัด เจนและลดสิ่ ง ที่ ไม่ ต้ อ งการออกให้ ม ากที่ สุ ด ก่ อ น ซึ่ ง จะท าให้
สามารถอ่ า นค่ า ป้ ายทะเบี ย นรถยนต์ ไ ด้ ถ ูก ต้ อ งและแม่ น ย ามากขึ้ น
ผลการวิ จ ยั พบว่ า ภาพจากกล้ อ งวงจรปิ ด เป็ นภาพในมุ ม สูง และไกล มี
ความชัดเจนของป้ ายทะเบียนน้ อย ทาให้วิดีโอที่ได้จากกล้องวงจรปิ ด ยังไม่
สามารถน ามาใช้ ได้ จึ ง ได้ ท าการทดลองกับ ภาพจากกล้ อ งวิ ดี โอ โดย
โปรแกรมการอ่ านป้ ายทะเบียนรถยนต์อตั โนมัติสามารถนาข้อมูลที่ ได้จาก
การอ่านค่าจากกล้องวิ ดีโอ มาเปรียบเที ยบกับค่าที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง
ถึง 97.10%
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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.บทนา
เนื่ อ งจากการพั ฒ นาของอุ ต สาหกรรมการผลิ ต รถยนต์ ท าให้
ภาคอุ ต สาหกรรมการผลิต รถยนต์เติบ โตขึ้น มีการผลิต รถยนต์มากขึ้น
ประกอบกับรถยนต์บางรุ่นมีราคาถูกลง ทาให้ประชากรมีกาลังในการซื้อ
รถยนต์มากขึน้ ส่งผลให้รถยนต์มปี ริมาณเพิม่ ขึน้ ทาให้มปี ญั หาการจราจร
ั
ติดขัด และปญหาการโจรกรรมรถยนต์
ตามมา
ั
้
ปจจุบ ัน เทคโนโลยีก ารอ่ านปายทะเบีย นอัต โนมัติไ ด้รบั การพัฒ นา
และเป็ น ที่นิ ย มมากขึ้น มีก ารน าไปประยุ ก ต์ ใช้ง านด้า นต่ า ง ๆ อย่ า ง
แพร่หลาย เช่น การจัดการระบบการเข้า-ออกของรถยนต์ในอาคารจอดรถ
การตรวจสอบรถยนต์ทม่ี สี ทิ ธิผ่์ านเข้า-ออกสถานทีต่ ่าง ๆ เป็นต้น แต่กย็ งั มี
การโจรกรรมรถยนต์อยู่
จากการศึกษาพบว่า รถยนต์ท่ีถูก โจรกรรมมากที่สุ ด เป็ น ประเภท
รถยนต์นงส่
ั ่ วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่ นอกจากนี้ยงั พบว่า ช่วงเวลาก็มนี ยั สาคัญ
ในการเกิดการโจรกรรม โดยการโจรกรรมรถยนต์ส่วนมากเกิดในช่วงเวลา
ตัง้ แต่ 16.00 – 20.00 น. ซึง่ เป็นเวลาเย็นใกล้พลบค่า

คำสำคัญ — ป้ ำยทะเบียนรถยนต์, เทคโนโลยีกำรอ่ำนป้ ำยทะเบียน
อัตโนมัติ, เปรียบเทียบเทมเพลต, กำรรู้จำตัวอักษร
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
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ตารางที่ 1. จานวนรถยนต์ทถ่ี ูกโจรกรรม จาแนกตามยีห่ อ้

คือ ขาวกับ ด า (1,0) ท าให้ภ าพที่ผ่ า นกระบวนการนี้ จ ะได้อ อกมาเป็ น
Binary Image
2.2 การอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ (License Plate Recognition)
เป็ นเทคโนโลยีทใ่ี ช้ในการระบุยานพาหนะโดยอ่านป้ายทะเบียน มี
การน าไปใช้ อ ย่ า งแพร่ ห ลายทัง้ ในด้ า นความปลอดภัย หรือ เกี่ย วกับ
การจราจรต่าง ๆ เป็นระบบทีใ่ ช้กล้องในการจับภาพหน้ารถยนต์ จากนัน้ ส่ง
เข้ากระบวนการประมวลผลภาพ เพือ่ ทาการวิเคราะห์ภาพ และระบุออกมา
เป็ น ข้อ มูลตัวอักษรและตัวเลขที่อ ยู่บนป้ายทะเบีย นรถยนต์ สามารถน า
ระบบ LPR (License Plate Recognition) ไปใช้ในการเก็บข้อมูลการเข้า ออก ของรถยนต์แต่ละคันได้ หรือใช้ในการเปิดประตู หากรถยนต์คนั ที่จะ
ผ่านมีสทิ ธิ ์เข้ามาในพืน้ ทีไ่ ด้ ปจั จุบนั ระบบ LPR เป็ นระบบทีม่ กี ารนาไปใช้
อย่างแพร่หลาย และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้ จึงมีการ
พัฒนาแอปพลิเคชันทีน่ าเอาระบบ LPR ไปเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ในแอปพลิเคชันดังตัวอย่าง ต่อไปนี้
2.2.1 ที่จอดรถยนต์ ป้ายทะเบียนจะถูกอ่านโดยอัตโนมัติ และส่งค่าที่
อ่ านได้บ ัน ทึก ลงในฐานข้อ มูล เพื่อ บัน ทึก ข้อ มูล เวลาเข้า และ ออก ของ
รถยนต์ เพือ่ นาไปคานวณค่าจอดรถยนต์
2.2.2 ควบคุมการเข้า – ออกของรถยนต์ ป้ายทะเบียนจะถูกอ่านและ
ส่งค่าไปเปรียบเทียบบกับข้อมูลในฐานข้อมูล เพื่อตรวจสอบว่ารถคันนี้เป็ น
สมาชิก หรือมีสทิ ธิเข้
์ า – ออกสถานทีห่ รือไม่ หากข้อมูลถูกต้องตรงกัน ไม้
กัน้ ก็จะเปิดอัตโนมัติ
2.2.3 การนั บ จานวนรถยนต์ ท่ีผ่านทางด่ ว น การอ่ านป้ ายทะเบีย น
รถ ย น ต์ ถู ก ใช้ ใ น การนั บ จ าน วน รถ ยน ต์ ท่ี ใ ช้ บ ริ ก ารท างด่ ว น ใน
แต่ละวัน เพือ่ คานวณค่าผ่านทางทีไ่ ด้รบั ในแต่ละวัน
2.2.4 ควบคุ ม การจราจร การนั บ จ านวนรถยนต์ บ นท้อ งถนน เพื่อ
เปลีย่ นสัญญาณไฟจราจร ป้องกันการเกิดรถติดสะสมตามทางแยกต่าง

ทีม่ า: http://www.mot.go.th/statmot_vehicle.html

ตารางที่ 2. จานวนรถยนต์ทถ่ี ูกโจรกรรม จาแนกตามช่วงเวลาเกิดเหตุ

ทีม่ า: http://www.mot.go.th/statmot_vehicle.html

จากสถิตดิ งั กล่าว จึงนามาสู่การศึกษาและพัฒนาระบบติดตามรถยนต์
ทีถ่ ูกโจรกรรม โดยติดตามจากระบบการอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์จากกล้อง
วงจรปิ ด ที่ ถู ก ติ ด ตั ง้ อยู่ ต ามสี่แ ยกต่ า ง ๆ บนท้ อ งถนน เพื่ อ ช่ ว ยลด
ระยะเวลาในการติดตามรถยนต์ทถ่ี ูกโจรกรรม
2.ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง
2.1 การประมวลผลภาพและวิดโี อ
การประมวลผลรูปภาพดิจติ อล คือ การใช้อลั กอริทมึ ของคอมพิวเตอร์
เพื่อ ช่ ว ยในการประมวลผลรูป ภาพบนรูป ภาพดิจิต อล ที่เกี่ย วกับ การ
ประมวลผลภาพ โดยการคานวณและการจัดการสีในระดับ พิกเซล หรือ
โมเดลของสี มีการเปลีย่ นแปลงของสีได้ เพื่อประโยชน์ในการทางาน เช่น
RGB มีประโยชน์กบั การมองเห็นของมนุ ษย์ ในขณะที่ CMYK เป็ นสีจริงที่
ใช้ในเครื่อ งคอมพิว เตอร์ การประมวลผลภาพและวิดีโ อ ประกอบด้ว ย
เทคนิคหลัก ดังนี้
2.1.1 Segmentation เป็ นการวิเคราะห์ หรือแยกภาพออกเป็ นส่วน ๆ
ซึ่งมีความสัมพันธ์กนั ในรูปภาพ ใช้ในการรวมพิกเซลให้เป็ นกลุ่มเดียวกัน
และแยกพิกเซล ระหว่างพิกเซลทีเ่ ป็ นวัตถุท่เี ราสนใจออกจากพื้นหลัง ซึ่ง
ถือ เป็ น ส่ว นที่ย ากที่สุดในกระบวนการประมวลผลภาพ การที่จะประสบ
ความส าเร็ จ ใน กระบวน การ ขึ้ น อยู่ ก ั บ ค วามส ามารถ ใน การท า
Segmentation
2.1.2 Thresholding เป็ น เทคนิ ค ที่ ใ ช้ ห ลากหลายในกระบวนการ
ประมวลผลภาพ ซึ่ง Thresholding เป็ นการเปลีย่ นเดต้าเบสทีเ่ ก็บค่าหลาย
ค่าต่างกันออกไป ให้เป็นดาต้าเบสใหม่ทม่ี เี พียง 2 ค่า คือ จะทาให้พกิ เซลที่
มีค่าต่ ากว่าค่า Threshold เป็ น ค่ าค่าหนึ่ง และมีค่าสูงกว่าเป็ น อีกค่ าหนึ่ง

3. การออกแบบซอฟต์แวร์
3.1 การอ่านค่าป้ายทะเบียนรถยนต์
หลังจากศึกษาการทางานของระบบ LPR โดยใช้การเขียนโปรแกรม
MATLAB เพื่ออ่านข้อมูลรูปภาพ และวิดโี อ โดยทาการศึกษาการตรวจจับ
หมายเลขทะเบีย นรถยนต์ จากภาพถ่ ายป้ ายทะเบีย นรถยนต์พ้ืน หลัง 3
ชนิดคือ พื้นสีขาว พื้นสีเหลือง และพื้นหลังลาย (ป้ายประมูล) ช่วงเวลาที่
ทาการทดสอบ คือ 11.00 น. และ 16.00-20.00 น. และอ่านค่าหมายเลข
ทะเบีย นรถยนต์ท่ไี ด้จากไฟล์วดิ โี อ เพื่ อนาผลลัพธ์ไปค้นหาเส้นทางของ
รถยนต์ทถ่ี ูกโจรกรรม

ภาพที่ 1. ภาพขันตอนการเปรี
้
ยบเทียบป้ายทะเบียนรถยนต์
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ในกระบวนการอ่านป้ายทะเบีย นรถยนต์ ควรน าภาพที่ได้จากกล้อ ง
วิดโี อมาทาการแปลงจากภาพสีให้เป็ น ภาพขาวดาก่อน โดยการปรับค่ า
Threshold ของภาพให้เหมาะสม เพื่อ เพิ่ม ความชัด เจนและลดสิ่งที่ไ ม่
ต้องการออกจากภาพ กรณีน้ี เหมาะสมกับการอ่านค่าป้ายทะเบียนรถยนต์
แบบป้ายประมูล เพราะพืน้ หลังทีเ่ ป็ นลายอาจทาให้การอ่านค่าป้ายทะเบียน
เกิดข้อผิดพลาดได้ เมือ่ ปรับภาพให้เป็นภาพขาวดาแล้ว ขนาดของภาพก็ม ี
ความส าคัญ เช่น กัน เนื่ อ งจากวิธีท่ีใช้เป็ น วิ ธี Template Matching โดยมี
การสร้าง Template ขนาด 24*42 พิกเซล ดังนัน้ จึงควรทาการปรับขนาด
ของภาพก่อนนามาทาการ Matching กับ Template เพือ่ ลดความผิดพลาด

พล็อตจุดไว้บนแผนที่ แล้วทาการค้นหาบริเวณใกล้เคียงต่อไป เพือ่ ให้ทราบ
แนวโน้มการเดินทางของรถยนต์ หรือเส้นทางทีร่ ถยนต์เดินทางผ่าน

ภาพที่ 4. ภาพขันตอนการพล็
้
อตเส้นทางการเดินทาง
ระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์ทต่ี อ้ งการค้นหา และเลือกไฟล์วดิ โี อของ
สถานที่ใกล้เคีย งที่ร ถยนต์ ถู ก โจรกรรม โปรแกรมจะท าการตรวจสอบ
เปรียบเทียบ ป้ายทะเบียนรถยนต์ข องที่ต้อ งการค้นหา กับป้ายทะเบีย น
รถยนต์ ท่ีอ่ านได้ในวิดีโอ หากตรวจพบป้ ายทะเบีย นรถยนต์ท่ีต้อ งการ
ค้น หา ว่ าตรงกับ ป้ ายทะเบีย นที่อ ยู่ ในวิดีโอ โปรแกรมจะท าการบัน ทึก
ตาแหน่ งทีค่ น้ พบป้ายทะเบียนรถยนต์เพื่อนาไปพล็อตเส้นทางการเดินทาง
ของรถยนต์ต่อไป

ภาพที่ 2. ภาพทีไ่ ด้จากกล้องวิดโี อ

ภาพที่ 3. ภาพการตัดสิง่ ทีไ่ ม่ตอ้ งการออกจากป้ายทะเบียน

ภาพที่ 5. ตัวอย่างโปรแกรมติดตามรถยนต์ทถ่ี ูกโจรกรรม

3.2 สร้างโปรแกรมระบุเส้นทางการเดินรถ
หลังจากสามารถอ่านค่าป้ายทะเบียนรถยนต์ และระบุค่าป้ายทะเบียน
รถยนต์ออกมาได้แล้ว ระบบจะนาข้อมูลทีไ่ ด้จากระบบอ่านค่าป้ายทะเบียน
รถยนต์ มาเปรียบเทียบว่าตรงตามค่าที่ต้อ งการหรือไม่ หากตรงกับป้าย
ทะเบียนของรถยนต์ทต่ี อ้ งการติดตาม ระบบจะทาการกาหนดสัญลักษณ์ไว้
บนแผนที่ ให้ทราบว่ารถยนต์ท่ตี ้องการติดตามได้เคลื่อนที่ผ่านบริเวณนี้
จากนัน้ ทาการตรวจสอบบริเวณแยกใกล้เคียง ดูว่ารถยนต์มาการเดินทาง
ไปทางเส้นทางไหน เช่น บริเวณสีแ่ ยกสะพานควาย มีการตรวจพบรถยนต์
คันทีต่ ้องการค้นหา ดังนัน้ จะทาการอ่านข้อมูลจากกล้องวิดโี อของบริเวณ
ใกล้เคียง 4 จุด คือ 1) เส้นที่มุ่งหน้ าไปอนุ สาวรีย์ชยั สมรภูม ิ 2) เส้น ที่มุ่ง
หน้าไปยังจตุจกั ร 3) เส้นทีม่ ุ่งหน้าไปห้วยขวาง และ 4) เส้นทีม่ ุ่งหน้าไปยัง
ถนนประดิพทั ธ์ หาพบรถยนต์คนั ที่ต้องการค้นหาอยู่ท่บี ริเวณใด ทาการ

ภาพที่ 6. ตัวอย่างบันทึกสถานทีท่ ต่ี รวจพบรถยนต์
นาตาแหน่งของสถานทีท่ ค่ี น้ พบป้ายทะเบียนรถยนต์ทบ่ี นั ทึกไว้ มาทา
การพล็อตลงในแผนที่ เพือ่ ดูเส้นทางการเดินทางของรถยนต์ทต่ี อ้ งการ
ค้นหา
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ถูกต้องสูง 90% ซึ่งงานวิจยั นี้ ยังมีขอ้ ผิดพลาดและความคลาดเคลื่อนของ
ความถูกต้องอยู่ ในอนาคตหากได้มกี ารปรับปรุงให้โปรแกรมสามารถอ่าน
ค่าความถูกต้องได้มากขึน้ และพัฒนาให้สามารถอ่านภาพจากกล้องวงจร
ปิดได้ ก็จะเป็นประโยชน์มากขึน้
ข้อเสนอแนะ
โปรแกรมที่ พ ัฒ นา ยัง มีข ้อ จ ากัด อยู่ คือ ไม่ ส ามารถอ่ า นค่ า ป้ าย
ทะเบียนรถยนต์ได้ในบางกรณี โดยปจั จัยทีท่ าให้โปรแกรมการอ่านค่าป้าย
ทะเบี ย นรถยนต์ อ ั ต โนมัติ ไม่ ส ามารถอ่ า นค่ า ป้ ายทะเบีย นได้ หรือ มี
ข้อผิดพลาดจากการอ่านค่าป้ายทะเบียนรถยนต์ คือ ช่วงเวลาและแสงสว่าง
ทัง้ จากดวงอาทิต ย์ และแสงไฟจากรถยนต์ ดังนัน้ จึงจาเป็ น ต้อ งมีก าร
ปรับ ปรุ ง ประสิท ธิภ าพของโปรแกรม ให้ส ามารถอ่ านค่ าป้ ายทะเบีย น
รถยนต์จากกล้องวิดโี อได้ โดยไม่มขี อ้ จากัดด้านความคมชัดและแสงสว่าง
ของภาพ ซึง่ จะทาให้สามารถติดตามรถยนต์ทถ่ี ูกโจรกรรมได้อย่างรวดเร็ว
มากขึน้

ภาพที่ 7. ตัวอย่างการพล็อตเส้นทางการเดินทางของรถยนต์
4. ผลการทดลองและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลการทดลองอ่ านค่ าป้ ายทะเบีย นรถยนต์ ท งั ้ 3 ประเภท คือ ป้ าย
ทะเบียนพืน้ สีขาว พืน้ สีเหลือง และพืน้ กราฟิก (ป้ายประมูล) ประเภทละ 32
ตัวอักษร ในเวลา 11.00 น. พบว่าความถูกต้องของตัวอักษรทีอ่ ่านออกมา
ได้สูงสุด 97.10% คือประเภทป้ายทะเบียนพื้น สีขาว และต่ าสุด 71.88%
คือประเภทป้ายทะเบียนพืน้ กราฟิก (ป้ายประมูล)
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ขอขอบคุณสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และขอขอบพระคุณคุณพ่อ
คุ ณ แม่ และครอบครัว ที่ให้ โ อกาสในการศึก ษาและขอบคุ ณ อาจารย์
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ตารางที่ 3. ผลการอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์จาแนกตามประเภทของป้าย
ทะเบียนรถยนต์
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จากนัน้ ทาการเลือกประเภทของป้ายทะเบียนทีอ่ ่านค่าได้ถูกต้องมาก
ทีส่ ุด คือ ป้ายทะเบียนพื้นสีขาว มาทาการทดสอบอ่านค่าป้ายทะเบียนใน
ช่วงเวลา 20.00 น. จานวน 32 ตัวอักษร พบว่า มีค่าความถูกต้องของการ
อ่านป้ายทะเบียนเพียง 37.50% เนื่องจากภาพจากกล้องวิดโี อ มีแสงสว่าง
บริเวณป้ายทะเบียนไม่เพียงพอ รวมถึงมีแสงรบกวนจากไฟหน้ารถ ทาให้
ไม่ส ามารถแยกตัวอัก ษรจากป้ายทะเบียนรถยนต์ แต่ละตัวอักษรออกมา
อ่านค่าได้
บทสรุป
บทความวิจยั นี้ได้ออกแบบโปรแกรมอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์อตั โนมัติ
เพือ่ ช่วยในการติดตามรถยนต์ทถ่ี ูกโจรกรรม โดยอาศัยเทคโนโลยีการอ่าน
ป้ายทะเบียนรถยนต์อตั โนมัติ ซึ่งใช้ภาพจากกล้องวิดโี อ โดยภาพทีไ่ ด้ จะ
ถูกนาไปประมวลผลเพื่อเพิม่ ความชัดเจน และลดสิง่ ทีไ่ ม่ต้องการออกจาก
ภาพก่ อ น จากนัน้ จึง ท าการแยกแต่ ล ะตัว อัก ขระ และจับ คู่ก ับ แม่แ บบ
ตัวอักษรพยัญชนะไทยต่าง ๆ และตัวเลข ผลการวิจยั พบว่า โปรแกรมอ่าน
ป้ายทะเบีย นรถยนต์อตั โนมัติสามารถน าข้อ มูลที่ได้จากการอ่ านค่ าจาก
กล้อ งวิดโี อ มาเปรีย บเทีย บกับค่ าที่ต้องการได้โดยมีค่าเปอร์เซ็น ต์ความ
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การปรับปรุงประสิทธิภาพของอัลกอริทึมต้นไม้
โดยใช้โพรโทคอลการลดจานวนช่องสัญญาณที่ว่าง
Performance Enhancement of Tree Algorithm
using Idle Slot Removal Algorithm
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บทคัด ย่ อ — บทความวิ จ ัย ฉบับ นี้ ได้ เ สนอโพรโทคอลการลดจ านวน
ช่ อ งสัญ ญาณที่ ว่ า ง โดยมี ว ัต ถุป ระสงค์เ พื่ อ ปรับ ปรุง ประสิ ท ธิ ภ าพของ
อัล กอริ ทึ ม ต้ น ไม้ จากผลการทดสอบพบว่ า โพรโทคอลการลดจ านวน
ช่ อ งสัญ ญาณที่ ว่ า ง สามารถลดจ านวนช่ อ งสัญ ญาณที่ ว่ างได้ และท าให้
ประสิ ท ธิ ภ าพของอัล กอริ ทึ มต้ นไม้ ดีขึ้น นอกจากนี้ ยัง พบว่ า เมื่ อผู้ใช้ ใน
ระบบเพิ่ มขึ้น โพรโทคอลนี้ จะมีประสิ ทธิ ภาพที่ดีขึ้น

แ บ่ ง เ ว ล า (Time Division Multiple Access : TDMA) [1], ก า ร ร่ ว มใช้
ช่ อ งสัญ ญาณแบบแบ่ ง ความถี่ (Frequency Division Multiple Access :
FDMA) [2] และ การร่ ว มใช้ช่ อ งสัญ ญาณแบบแบ่ ง รหัส (Code Division
Multiple Access : CDMA) [3] แต่ขอ้ จากัดของโพรโทคอลประเภทนี้ ได้แก่
ในเวลาทีผ่ ใู้ ช้ไม่มขี อ้ มูลทีจ่ ะส่ง จะทาให้สญ
ู เสียการใช้งานช่องสัญญาณโดย
เปล่าประโยชน์ สาหรับโพรโทรคอลทีม่ กี ารแข่งขันกันนัน้ ผูใ้ ช้แต่ละรายจะ
ช่วงชิงการเข้าใช้ช่องสัญญาณ ตัวอย่างของโพรโทคอลประเภทนี้ ได้แก่
การเข้าถึงหลายทางแบบตรวจรู้พาหะและการหลีกเลี่ยงการชน (Carrier
Sense Multiple Access with Collision Avoidance : CSMA/CA) [4],
อัลกอริทมึ การสุ่มตัวเลขนับถอยหลัง (random backoff algorithm) [5] และ
อัลกอริทมึ ต้นไม้ (tree algorithm) [6]
ส าหรับ อัล กอริทึม ต้น ไม้นัน้ จะแบ่ ง กลุ่ ม ผู้ใ ช้ท่ีเ กี่ย วกับ การชนกั น
ออกเป็ นกลุ่มย่อย หากเกิดการชนขึ้นอีกก็จะแบ่งกลุ่มผู้ใช้ท่เี กี่ยวข้องกับ
การชนนัน้ ออกเป็ น กลุ่ มย่ อ ยไปเรื่อ ย ๆ จนกระทังผู
่ ้ใช้ทุกรายส่ งข้อ มูล
สาเร็จ
บทความวิ จ ัย ฉบับ นี้ มีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เสนอวิ ธี ก ารปรับ ปรุ ง
ประสิทธิภาพของอัลกอริทมึ ต้นไม้ โดยใช้วธิ กี ารลดช่องสัญญาณทีท่ ราบแน่
ชัดว่าเป็ นช่องสัญญาณว่าง โดยลาดับการนาเสนอของบทความวิจยั ฉบับนี้
มีดงั นี้ ในส่วนถัดไปจะกล่าวถึง อัลกอริทมึ ต้นไม้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งได้แก่
อัลกอริทมึ ไบนารี, อัลกอริทมึ เทอนารี และอัลกอริทมึ การแบ่งกลุ่มเท่ากับ
จานวนผูใ้ ช้ จากนัน้ จะแสดงรายละเอียดของโพรโทคอลทีน่ าเสนอ ซึง่ ได้แก่
โพรโทคอลการลดจานวนช่องสัญญาณที่ว่าง ลาดับต่อมาจะแสดงผลการ
ทดสอบ การวิเคราะห์ขอ้ มูล และสรุปรายละเอียดของบทความวิจยั

คำสำคัญ —อัลกอริ ทึมต้นไม้, โพรโทคอลกำรลดจำนวนช่องสัญญำณ
ทีว่ ่ำง
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.

บทนา
จากการพัฒนาระบบสือ่ สารไร้สายความเร็วสูง ทาให้เกิดความต้องการ
ที่จะรับส่งข้อมูลจานวนมากผ่านทางช่องสัญญาณ หากผู้ใช้หลายรายส่ ง
ข้อมูลพร้อมกัน จะทาให้เกิดการชนกันของข้อ มูลขึ้น ดังนัน้ จึงจาเป็ น ที่
จะต้อ งมีโพรโทคอลที่ควบคุมการเข้าถึงช่องสัญญาณ โดยโพรโทคอลที่
ควบคุมการเข้าถึงช่องสัญญาณแบ่งออกได้ 2 ประเภท ได้แก่ โพรโทรคอล
ที่ไม่มกี ารแข่งขันกัน และโพรโทรคอลที่มกี ารแข่งขันกัน ในส่วนโพรโทร
คอลทีไ่ ม่มกี ารแข่งขันกัน จะมีการจัดสรรการใช้ช่องสัญญาณให้กบั ผูใ้ ช้ทุก
ราย ตัวอย่างของโพรโทคอลประเภทนี้ ได้แก่ การร่วมใช้ช่องสัญญาณแบบ

II. อัลกอริทมึ ไบนารี, เทอนารี และการแบ่งกลุ่มเท่ากับจานวนผูใ้ ช้
ในส่วนนี้ จะอธิบายรายละเอียดของอัลกอริทมึ ไบนารี, เทอนารี และ
การแบ่งกลุ่มเท่ากับจานวนผู้ใช้ รวมทัง้ แสดงตัวอย่างกระบวนแก้ปัญหา
การชนของแต่ละอัลกอริทมึ
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อัลกอริทมึ การแบ่งกลุ่มเท่ากับจานวนผูใ้ ช้
ในเวลาต่อมา
ได้มคี วามพยายามทีจ่ ะปรับปรุงประสิทธิภาพของ
อัลกอริทมึ เทอนารี โดยนาข้อมูลจานวนผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการชนมาใช้ในการ
หาจานวนการแบ่งกลุ่มทีเ่ หมาะสม ซึง่ มีวธิ ที ส่ี ามารถทราบจานวนผูใ้ ช้ท่ี
เกีย่ วข้องกับการชนกันได้ ดังทีแ่ สดงในบทความวิจยั หลายฉบับ [9-10] และ
พบว่าการแบ่งกลุ่มเท่ากับจานวนผูใ้ ช้ทเ่ี กีย่ วข้องกับการชน
จะมี
ประสิทธิภาพดีกว่า การแบ่งกลุ่มเท่ากับ 3 กลุ่ม ยกตัวอย่างเช่น หากตอน
เริม่ แรกมีผใู้ ช้ในระบบจานวน 10 คน ก็จะแบ่งกลุ่มออกเป็ น 10 กลุ่ม และ
หากในช่องสัญญาณถัดมา มีผใู้ ช้จานวน 4 คน เข้าใช้ช่องสัญญาณเดียวกัน
ก็จะแบ่งกลุ่มออกเป็ น 4 กลุ่ม วิธกี ารนี้ ช่วยลดโอกาสทีจ่ ะเกิดการชนกัน
ของผูใ้ ช้ และสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพของอัลกอริทมึ ได้ โดยเฉพาะกรณีท่ี
มีผใู้ ช้ในระบบมาก ๆ อัลกอริทมึ นี้ถูกเรียกว่า อัลกอริทมึ การแบ่งกลุ่ม
เท่ากับจานวนผูใ้ ช้ [11] ตัวอย่างกระบวนการแก้ปัญหาการชนของ
อัลกอริทมึ การแบ่งกลุ่มเท่ากับจานวนผูใ้ ช้ แสดงได้ดงั รูปที่ 3

อัลกอริทมึ ไบนารี
อัลกอริทมึ ไบนารีถูกคิดค้นโดยบุคคล 2 กลุ่ม กลุ่มแรกได้แก่
Capetanakis ในปี ค.ศ. 1979 [7] และกลุ่มที่ 2 ได้แก่ Tsybakov และ
Mikhailov ในปี ค.ศ. 1978 [8] ในการเข้าใช้ช่องสัญญาณ หากมีผใู้ ช้ 1 คน
ส่งข้อมูลในช่องสัญญาณทีพ่ จิ ารณา สถานะของช่องสัญญาณนัน้ คือ ประสบ
ความสาเร็จในการส่งข้อมูล หากไม่มผี ใู้ ช้รายใดส่งข้อมูลในช่องสัญญาณที่
พิจารณา สถานะของช่องสัญญาณนัน้ คือ ว่าง หากมีผใู้ ช้มากกว่า 1 ราย ส่ง
ข้อมูลในช่องสัญญาณทีพ่ จิ ารณา สถานะของช่องสัญญาณนัน้ คือ ชน
หลักการของอัลกอริทมึ นี้คอื ผูใ้ ช้ทเ่ี กีย่ วข้องกับการชนกันจะถูกแบ่ง
ออกเป็ น 2 กลุ่มย่อย โดยผูใ้ ช้กลุ่มแรกจะส่งข้อมูลในช่องสัญญาณถัดมา
ในขณะทีผ่ ใู้ ช้กลุ่มทีส่ องจะต้องรอจนกว่าผูใ้ ช้กลุ่มแรกส่งข้อมูลสาเร็จ หาก
เกิดการชนกันขึน้ อีกครัง้ ผูใ้ ช้ทเ่ี กีย่ วข้องกับการชนครัง้ นัน้
ก็จะแบ่ง
ออกเป็ น 2 กลุ่มย่อยอีกครัง้ กระบวนการแบ่งกลุ่มจะดาเนินการไปเรือ่ ย ๆ
จนกว่าผูใ้ ช้ทุกคนสามารถส่งข้อมูลได้สาเร็จ ตัวอย่างกระบวนการแก้ปัญหา
การชนของอัลกอริทมึ ไบนารี แสดงได้ดงั รูปที่ 1
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อัลกอริทมึ เทอนารี
กรณีทม่ี ผี ใู้ ช้จานวนมาก อย่างเช่น มีผใู้ ช้ 10 คน การแบ่งกลุ่มผูใ้ ช้
ออกเป็ น 2 กลุ่ม จะเกิดการชนกันหลายครัง้ ในช่วงช่องสัญญาณแรก ๆ ซึง่
ส่งผลให้ประสิทธิภาพของอัลกอริทมึ ไบนารีไม่ดใี นสถานการณ์เช่นนี้ จึงได้
มีความพยายามทีจ่ ะปรับปรุงประสิทธิภาพของอัลกอริทมึ ไบนารี โดยการ
ทดลองเปลีย่ นจานวนกลุ่มทีแ่ บ่งออกเป็ นค่าอื่น ๆ ทีไ่ ม่เท่ากับ 2 และพบว่า
การแบ่งกลุ่มออกเป็ น 3 กลุ่ม จะให้ประสิทธิภาพทีด่ ที ส่ี ุด [9] อัลกอริทมึ ทีม่ ี
การแบ่งกลุ่มเท่ากับ 3 กลุ่มนี้ ถูกเรียกว่า อัลกอริทมึ เทอนารี ตัวอย่าง
กระบวนการแก้ปัญหาการชนของอัลกอริทมึ เทอนารี แสดงได้ดงั รูปที่ 2
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รูปที่ 2 ตัวอย่างกระบวนการแก้ปัญหาการชนของอัลกอริทมึ เทอนารี
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III. โพรโทคอลการลดจานวนช่องสัญญาณทีว่ ่าง
ในกรณีทร่ี วู้ ่า ช่องสัญญาณไหนทีจ่ ะว่างแน่ ๆ การยกเลิกการใช้
ช่องสัญญาณทีว่ ่างนัน้
จะช่วยให้ประสิทธิภาพของอัลกอริทมึ ดีขน้ึ ได้
อย่างเช่น ในรูปที่ 4 ในช่องสัญญาณที่ 7 ผูใ้ ช้ ง และ จ ถูกแบ่งออกเป็ น 2
กลุ่ม เมือ่ ทราบแน่ชดั ว่าทัง้ ผูใ้ ช้ ง และ จ เลือกช่องสัญญาณเดียวกันใน
ช่องสัญญาณที่ 8 ดังนัน้ ช่องสัญญาณถัดมาต้องเป็ นช่องสัญญาณทีว่ ่างแน่
ๆ
หากยกเลิกการใช้ช่องสัญญาณทีว่ ่างนัน้
จะสามารถลดจานวน
ช่องสัญญาณทีว่ ่างลงได้ และส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบดีขน้ึ
ในรูปที่ 4, 5 และ 6 ช่องสัญญาณทีถ่ ูกยกเลิกจะแสดงด้วยเส้นประ ซึง่
เมือ่ เทียบกับรูปที่ 1, 2 และ 3 จะพบว่าสามารถลดช่องสัญญาณทีว่ ่างลงได้
1, 2 และ 3 ช่องสัญญาณ ตามลาดับ

14

รูปที่ 1 ตัวอย่างกระบวนการแก้ปัญหาการชนของอัลกอริทมึ ไบนารี
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รูปที่ 3 ตัวอย่างกระบวนการแก้ปัญหาการชนของอัลกอริทมึ การแบ่งกลุ่ม
เท่ากับจานวนผูใ้ ช้
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รูปที่ 4 กระบวนการแก้ปัญหาการชนของอัลกอริทมึ ไบนารีทน่ี าโพรโทคอ
ลการลดจานวนช่องสัญญาณทีว่ ่างมาใช้
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พบว่า อัลกอริทมึ เทอนารีทน่ี าโพรโทคอลการลดจานวนช่องสัญญาณทีว่ ่าง
มาใช้ จะสามารถลดจานวนช่องสัญญาณได้มากกว่าอัลกอริทมึ ไบนารีทน่ี า
โพรโทคอลการลดจานวนช่องสัญญาณทีว่ ่างมาใช้
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รูปที่ 5 กระบวนการแก้ปัญหาการชนของอัลกอริทมึ เทอนารีทน่ี าโพร
โทคอลการลดจานวนช่องสัญญาณทีว่ ่างมาใช้

1

, , ,,, ,
0.5

2

1
, ,

9

6

5

1
, ,
3

10

11

12

,
4
2

3

0

7
4

8
5

6
,

7

8

9

IV. ผลการทดสอบและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากผลการทดสอบ การนาโพรโทคอลการลดจานวนช่องสัญญาณทีว่ ่าง
มาใช้กบั อัลกอริทมึ ต่าง ๆ ได้ผลการทดสอบดังนี้
รูปที่ 7 แสดงจานวนช่องสัญญาณทีล่ ดลงโดยเฉลีย่ ของอัลกอริทมึ ไบ
นารีทน่ี าโพรโทคอลการลดจานวนช่องสัญญาณทีว่ ่างมาใช้ จากรูปจะพบว่า
จานวนช่องสัญญาณทีล่ ดลงโดยเฉลีย่ มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ตามจานวนผูใ้ ช้
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รูปที่ 9 จานวนช่องสัญญาณทีล่ ดลงโดยเฉลีย่ ของอัลกอริทมึ การแบ่งกลุ่ม
เท่ากับจานวนผูใ้ ช้ ทีน่ าโพรโทคอลการลดจานวนช่องสัญญาณทีว่ ่างมาใช้
รูปที่ 10 แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างอัลกอริทมึ ไบนารี
และอัลกอริทมึ ไบนารี ทีน่ าโพรโทคอลการลดจานวนช่องสัญญาณทีว่ ่างมา
ใช้ จากผลทีไ่ ด้พบว่าเมือ่ พิจารณาประสิทธิภาพในเทอมของค่าเฉลีย่ เวลา
ประวิง ในหน่ วยช่องสัญญาณ อัล กอริทมึ ไบนารี ที่น าโพรโทคอลการลด
จานวนช่องสัญญาณทีว่ ่างมาใช้ มีประสิทธิภาพทีด่ กี ว่าอัลกอริทมึ ไบนารี ที่
ไม่ได้นาโพรโทคอลการลดจานวนช่องสัญญาณทีว่ ่างมาใช้ จากรูปจะพบว่า
โพรโทคอลการลดจานวนช่องสัญญาณทีว่ ่างสามารถช่วยลดช่องสัญญาณที่
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รูปที่ 8 จานวนช่องสัญญาณทีล่ ดลงโดยเฉลีย่ ของอัลกอริทมึ เทอนารีทน่ี า
โพรโทคอลการลดจานวนช่องสัญญาณทีว่ ่างมาใช้
รูปที่ 9 แสดงจานวนช่องสัญญาณทีล่ ดลงโดยเฉลีย่ ของอัลกอริทมึ การ
แบ่งกลุ่มเท่ากับจานวนผูใ้ ช้ทน่ี าโพรโทคอลการลดจานวนช่องสัญญาณที่
ว่างมาใช้ จากรูปจะพบว่า เมือ่ จานวนผูใ้ ช้เท่ากับ 1 ราย จานวน
ช่องสัญญาณทีล่ ดลงได้จะเท่ากับ 0 ช่อง เนื่องจากในกรณีทผ่ี ใู้ ช้เท่ากับ 1
ราย ผูใ้ ช้จะประสบความสาเร็จในการส่งข้อมูลตัง้ แต่ช่องสัญญาณแรก และ
ไม่มชี ่องสัญญาณว่างทีไ่ ม่ได้ใช้ประโยชน์

รูปที่ 6 กระบวนการแก้ปัญหาการชนของอัลกอริทมึ การแบ่งกลุ่ม
เท่ากับจานวนผูใ้ ช้ ทีน่ าโพรโทคอลการลดจานวนช่องสัญญาณทีว่ ่างมาใช้
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รูปที่ 7 จานวนช่องสัญญาณทีล่ ดลงโดยเฉลีย่ ของอัลกอริทมึ ไบนารีทน่ี าโพร
โทคอลการลดจานวนช่องสัญญาณทีว่ ่างมาใช้
รูปที่ 8 แสดงจานวนช่องสัญญาณทีล่ ดลงโดยเฉลีย่ ของอัลกอริทมึ
เทอนารีทน่ี าโพรโทคอลการลดจานวนช่องสัญญาณทีว่ ่างมาใช้ จากรูปจะ
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ว่างลงได้ และส่งผลให้อลั กอริทมึ ไบนารีมปี ระสิทธิภาพทีด่ ขี น้ึ โดยเฉพาะ
ในกรณีทม่ี จี านวนผูใ้ ช้ในระบบจานวนมาก
รูป ที่ 11 แสดงการเปรีย บเทีย บประสิทธิภาพระหว่างประสิทธิภาพ
ระหว่างอัลกอริทมึ เทอนารีและอัลกอริทมึ เทอนารี ทีน่ าโพรโทคอลการลด
จ านวนช่ อ งสัญ ญาณที่ว่ า งมาใช้ และรูป ที่ 12 แสดงการเปรีย บเทีย บ
ประสิทธิภาพระหว่างประสิทธิภาพระหว่างอัลกอริทมึ การแบ่งกลุ่มเท่ากับ
จานวนผูใ้ ช้ และอัลกอริทมึ การแบ่งกลุ่มเท่ากับจานวนผูใ้ ช้ ทีน่ าโพรโทคอ
ลการลดจานวนช่องสัญญาณที่ว่างมาใช้ ผลที่ได้จากรูปทัง้ 2 เป็ นไปทาง
เดียวกันกับผลลัพธ์ในรูปที่ 10 ซึ่งเป็ นการยืนยันว่าการนาโพรโทคอลการ
ลดจานวนช่อ งสัญญาณที่ว่างมาใช้ สามารถช่ว ยให้อ ัล กอริทึม ต่าง ๆ มี
ประสิทธิภาพดีขน้ึ นอกจากนี้ ยังพบว่าเมือ่ ผูใ้ ช้ในระบบเพิม่ ขึน้ โพรโทคอ
ลการลดจานวนช่องสัญญาณทีว่ ่าง จะมีประสิทธิภาพทีด่ ขี น้ึ
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รูปที่ 12 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างอัลกอริทมึ การแบ่งกลุ่ม
เท่ากับจานวนผูใ้ ช้ ทีน่ าโพรโทคอลการลดจานวนช่องสัญญาณทีว่ ่างมาใช้

20

V. บทสรุป
บทความวิจ ัย ฉบับ นี้ ได้ น าเสนอการปรับ ปรุ ง ประสิท ธิภ าพของ
อัลกอริทมึ ไบนารี, อัลกอริทมึ เทอนารี และอัลกอริทมึ การแบ่งกลุ่มเท่ากับ
จานวนผูใ้ ช้ โดยใช้โพรโทคอลการลดจานวนช่องสัญญาณทีว่ ่าง จากผลการ
ทดสอบพบว่ า โพรโทคอลการลดจ านวนช่ อ งสัญ ญาณที่ว่ า ง สามารถ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของของอัลกอริทมึ ต้นไม้ได้ นอกจากนี้ ยังพบว่าเมือ่
ผู้ใช้ในระบบเพิ่มขึ้น โพรโทคอลการลดจานวนช่อ งสัญญาณที่ว่าง จะมี
ประสิทธิภาพทีด่ ขี น้ึ
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อัลกอริทมึ ไบนารี ทีน่ าโพรโทคอลการลดจานวนช่องสัญญาณทีว่ ่างมาใช้
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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.

a.

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.

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.

Source: Projections prepared for National Economic and Social Development Board for the 11 th
Socioeconomic Plan

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.

POPULATION OF 60 AND OLDER ACCORDING TO OFFICIAL
PROJECTIONS, 2010-2040 [1]

332

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.

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.

This paper is organized as follows
 Objectives
 Related Technologies
 System Implementation and Integration
 Future Work
 Conclusion

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.

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.

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.

 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 systemon-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.

(a) Request Message

Fig. 1. ESP32 functional block diagram

(b) Response Message

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

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.

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.

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.

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.

RESTFUL HTTP METHOD [6]

Fig. 5. The proposed system state machine

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.

A. NodeMCU ESP32 and Proposed System Schematic
ESP32 NodeMCU on ESP-IDF can be developed using CSDK. 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

IV. SYSTEM IMPLEMENTATION AND INTEGRATION
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the selected NodeMCU ESP32, Pin 4 and 12-15 of ADC2 can
be used.

(b) Heart rate is slow

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.

(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.

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.

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.

 0 <= TEST_ADC < 200 : Heart rate stop
 200 <TEST_ADC < 800 : Heart rate is slow
 2900 < TEST_ADC <= 4095 : Heart rate is fast

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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บทคัดย่อ — ขัน้ ตอนวิ ธีของการรูจ้ าภาพได้รบั ความสนใจอย่างมาก
โดยเฉพาะในยุคปัจจุบนั ที่ได้ถกู นาไปใช้ในงานด้านต่าง ๆ มากมาย เช่น
งานด้านการพัฒนาหุ่นยนต์ งานด้านการติ ดตามบุคคล งานด้านการขับขี่
ยานพาหนะแบบอัตโนมัติ เป็ นต้น จึงทาให้เกิ ดงานวิ จยั เพื่อสนับสนุนงาน
ดังกล่าวอย่างมากมาย แต่อย่างไรก็ตาม อุปสรรคสาคัญของงานในอดีตที่
ผ่านคือ เมื่อนาขัน้ ตอนวิ ธีไปใช้งานที่มีปริมาณมาก หรือขนาดข้อมูลที่ใหญ่
ทาให้การประมวลผลของขัน้ ตอนวิ ธีเกิ ดความล่าช้า ดังนัน้ ในงานวิ จยั นี้ จึง
นาเสนอการรูจ้ าภาพที่มีปริมาณมาก
และขนาดใหญ่ด้วยการหา
คุณลักษณะภาพด้วยขัน้ ตอนวิ ธี Deep Belief Network ซึ่งเป็ นการลดขนาด
ของรูปภาพด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบขัน้ สูง ทาให้ช่วยลดเวลาของ
การประมวลการฝึ กสอนเพื่อรู้จาภาพ
โดยในงานวิ จยั นี้ ได้นาบอร์ด
Raspberry Pi มาใช้เพื่อการทดสอบขัน้ ตอนวิ ธีที่นาเสนอ โดยได้นาตัวเลข
ที่เขียนด้วยลายมือจากฐานข้อมูลของ MNIST มาทดสอบซึ่งผลปรากฏว่า
ขัน้ ตอนวิ ธีที่นาเสนอนี้ สามารถลดขนาดข้อมูลลงถึง 70 เปอร์เซ็นต์ด้วย
ความถูกต้อง 99.60 เปอร์เซ็นต์
คำสำคัญ — ขัน้ ตอนวิ ธีการรู้จาภาพ, ขัน้ ตอนวิ ธีการเรียนรูข้ อง
เครื่องจักรกล, บอร์ดราสเบอร์รี่พาย, ขัน้ ตอนวิ ธีการลดขนาดของภาพ,
ขัน้ ตอนวิ ธีการหาคุณลักษณะ

Keywords — Image recognition algorithms, machine learning
algorithms, Raspberry Pi, image size reduction algorithms, feature
extraction algorithm.

I. บทนา
ในปั จจุบนั งานวิจยั เกี่ยวกับขัน้ ตอนวิธกี ารรูจ้ าภาพได้เป็ นหนึ่งในส่วน
สาคัญของการประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ อย่างมากมาย เช่น [1, 2, 3, 4] โดย
กระบวนการของขัน้ ตอนวิธกี ารรูจ้ าภาพทีพ่ บในปั จจุบนั ได้แก่ การูจ้ าภาพ
ด้วยโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network) [5] การรูจ้ าภาพ
ด้ว ยขัน้ ตอนวิธี Support Vector Machine [6] การใช้ข นั ้ ตอนวิธีก ารรู้จ า
ภาพด้วยการเรียนรู้แบบเสริมแรงเชิงลึก (Deep Reinforcement Learning)
[7] เป็ นต้น ซึง่ ในแต่ละขันตอนวิ
้
ธมี ขี อ้ ดีขอ้ เสียต่างกันออกไปทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั
รูปภาพที่ได้นามาใช้งาน แต่ อย่างไรก็ตาม ขัน้ ตอนวิธกี ารรูจ้ าภาพมักจะ
ประสบปั ญหาด้านการใช้เวลาในการประมวลทีม่ ากอันเนื่องมาจากปริมาณ
ภาพทีม่ เี ยอะ หรือขนาดของภาพทีใ่ หญ่ ทาให้เกิดงานวิจยั มากมายทีไ่ ด้ใช้
ขัน้ ตอนวิธีต่ าง ๆ เพื่อ ลดขนาดของภาพด้ว ยการใช้การสกัดและเลือ ก
คุณลักษณะก่อนการนาไปเข้ากระบวนการรูจ้ าภาพ เช่น การสกัดและเลือก
คุณลักษณะภาพด้วยขัน้ ตอนวิธี PCA [8] การสกัดและเลือ กคุณลักษณะ
ภาพด้วย CCA [9] การสกัดและเลือกคุณลักษณะภาพด้วย LDA [10] การ
สกัดและเลือกคุณลักษณะภาพด้วยโครงข่ายประสาทเทียม [11] เป็ นต้น
ถึ ง แม้ว่ า ในงานวิจ ัย ของงานด้ า นการรู้จ าภาพในอดีต จะประสบ
ความสาเร็จเป็ นอย่างมากมายดังตัวอย่างทีไ่ ด้กล่าวไว้ในข้างต้น แต่กพ็ บว่า
ขัน้ ตอนวิธเี หล่ านัน้ ยังต้องได้รบั การปรับปรุงเพื่อขจัดข้อเสียต่าง ๆ และ
เพิม่ ประสิทธิภาพของขันตอนวิ
้
ธใี ห้ดยี งิ่ ขึน้ ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ ขอนาเสนอ
การรู้ จ าภ าพ ด้ ว ย ขั ้น ต อ น วิ ธี ท่ี ม ี ช่ื อ ว่ า Deep Belief Network เป็ น
กระบวนการประกอบด้วยการผสมการลดขนาดภาพพร้อมกับการรูจ้ าภาพ
ภายในขัน้ ตอนวิธเี ดียวกัน พร้อมกันนี้งานวิจยั นี้ยงั ได้นาบอร์ด ราสเบอร์ร่ี
พาย (Raspberry Pi) มาใช้เพื่อการทดสอบขัน้ ตอนวิธี ซึ่งในการทดลองได้
ใช้ขอ้ มูลจาก MNIST ซึ่งเป็ นตัวอย่างของการเขียนตัวเลข 0 ถึง 9 ทีเ่ ขียน
ด้ว ยลายมือ โดยแต่ ล ะตัว เลขจะถู กเขีย นด้ว ยบุค คลต่ าง ๆ กว่า 50,000
แบบ โดยจากการทดลองผลปรากฏว่าขัน้ ตอนวิธที ่นี าเสนอนี้สามารถลด
ขนาดข้อมูลลงถึง 70 เปอร์เซ็นต์ เมื่อ เทียบกับการใช้ข นั ้ ตอนวิธรี ู้จาแบบ
ทัวไป
่ นอกเหนือจากนี้ ประสิทธิภาพของขัน้ ตอนวิธใี นด้านความถูกต้อ ง
ของการจาแนกตัวเลขมีมากถึง 99.60 เปอร์เซ็นต์ ดังนัน้ เป็ นการยืนยันว่า
ขัน้ ตอนวิธที น่ี าเสนอนี้สามารถใช้กบั งานในอนาคตได้อย่างแน่นอน

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.
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ส่วนหัวข้อทีเ่ หลือของงานวิจยั แบ่งหัวข้อออกเป็ น 4 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 2
จะกล่าวถึงส่ว นของการทฤษฎีการรู้จาภาพที่เกี่ยวข้อ งและขัน้ ตอนวิธีท่ี
นาเสนอ ส่วนที่ 3 จะกล่าวถึงส่วนของการทดลองทีไ่ ด้นาบอร์ด ราสเบอร์ร่ี
พาย (Raspberry Pi) มาใช้ และบทสรุปของงานวิจยั จะถูกกล่าวถึงในส่วน
สุดท้ายทีบ่ ทวิจยั

ส่ ว นประกอบของขัน้ ตอนวิธีท่ี น าเสนอนี้ (เรีย กว่ า Deep Belief
Network) มาใช้เพือ่ การหาค่าและเลือกคุณลักษณะ และสุดท้ายเป็ นการคัด
แยกและรูจ้ าภาพภายในตัวเดียวกันดังรูปที่ 2 ซึง่ ประกอบด้วยส่วนของ 1)
ส่วนของขัน้ ตอนวิธกี ารสกัดและการคัดเลือกคุณลักษณะ และ 2) ส่วนของ
ขัน้ ตอนวิธกี ารคัดแยกและรูจ้ าภาพโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

II. ทฤษฎีการรูจ้ าภาพทีเ่ กีย่ วข้องและขันตอนวิ
้
ธที น่ี าเสนอ
ขัน้ ตอนวิธกี ารรู้จาภาพในปั จจุบนั แสดงดังรูปที่ 1 ซึ่งเป็ นไดอะแกรม
ของกระบวนการรู้ จ าภาพที่ ม ัก จะประกอบด้ ว ย 3 ส่ ว นคือ การสกัด
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ (Feature Extraction) ก ารเลื อ กคุ ณ ลั ก ษ ณ ะ (Feature
Selection) และสุดท้ายกระบวนการคัดแยกและรูจ้ าภาพ ( Classification)

II.I ส่วนของขัน้ ตอนวิธกี ารสกัดและการคัดเลือกคุณลักษณะ
ส่วนนี้เป็ นเป็ นส่วนของการนาโครงข่ายประสาทเทีย มในรูปโครงสร้าง
แบบการเรียนรูเ้ ชิงลึก (Deep Belief Network) มาใช้เพื่อ การสกัดและการ
เลือ กคุ ณ ลัก ษณะที่โดดเด่น ของรูปภาพโดยโครงสร้างของตัว โครงข่าย
ประสาทเทียมแสดงได้ดงั นี้

ภาพต้น บับ

x1
x2

การสกัดคุณลักษณะภาพ

y1
W

y2

W

การเลือกคุณลักษณะภาพ

xn

yn

Input

รูปที่ III. ไดอะแกรมโครงข่ายประสาทเทียมในรูปโครงสร้างแบบการเรียนรู้
เชิงลึก (Deep Belief Network ) ทีน่ าเสนอ

การคัดแยกภาพ
รูปที่ I. ไดอะแกรมของกระบวนการรูจ้ าภาพ

และเนื่ อ งจากว่า กระบวนการหาค่ า คุ ณ ลัก ษณะและกระบวนการเลือ ก
คุณลักษณะมีผลอย่างมากต่อเวลาในการประมวลผล โดยกระบวนการของ
กระบวนการหาค่าคุณลักษณะและกระบวนการเลือกคุณลักษณะมักจะใช้
ทฤษฎีค วามรู้เกี่ย วกับ กระบวนการทางคณิ ศ าสตร์อ าทิเช่ น โครงข่า ย
ประสาทเที ย ม ขัน้ ตอนวิ ธี Support Vector Machine การเรีย นรู้ ข อง
เครื่องจักรกล (Machine Learning) เป็ นต้น เปลีย่ นภาพให้อยู่ในมิติอ่นื ๆ
ก่อนการนามาเป็ นภาพขนาดเล็กเพื่อให้สามารถลดเวลาในการประมวลผล
เมือ่ ต้องการคัดแยกและรูจ้ าภาพ หรือการรูจ้ าภาพ
ในส่ ว นของการรู้จาภาพ (Image Recognition) และการคัดแยกและ
รูจ้ าภาพ (Image Classification) เป็ นกระบวนการทีต่ ้องใช้ขนั ้ ตอนวิธที าง
คณิตศาสตร์เช่นเดีย่ วกันกับกระบวนการของการหาค่าคุณลักษณะ ซึ่งใน
งานวิจยั นี้ได้นาขัน้ ตอนวิธที ่เี รียกว่า Deep Belief Network มาใช้เพื่อการ
หาค่าและเลือกคุณลักษณะ และสุดท้ายเป็ นการคัดแยกและรูจ้ าภาพภายใน
ตัว เดีย วกัน โดยขัน้ ตอนวิธีน้ี ไ ด้ใช้ค วามรู้พ้ืน ฐานของทฤษฎีโ ครงข่า ย
ประสาทเทียม
ภาพ
ต้น บับ

โครงสร้างของโครงข่ายประสาทเทีย มในรูปโครงสร้างแบบการเรียนรู้
เชิงลึก (Deep Belief Network ) ประกอบด้วยชัน้ อินพุต และชัน้ ซ่อน โดย
ในแต่ชนั ้ ของโครงข่ายจะประกอบด้วยเซลล์ประสาทเทียม (Neuron) และมี
เส้น เชื่อมต่อ ระหว่างเซลล์ประสาทเทียมของชัน้ อิน พุต กับเซลล์ประสาท
เทีย มของชัน้ ซ่ อ นเรีย กว่า “น้ าหนัก (weight, w) ” โดยจานวนของเซลล์
ประสาทเทีย มของชัน้ อิน พุ ต เท่ ากับ จานวนจุดภาพ (pixel) ของรูปภาพ
ต้น บับ ในส่ว นการกาหนดจานวนของเซลล์ประสาทเทียมของชัน้ ซ่ อ น
ขึ้น อยู่ ก ับ ความต้ อ งการลดขนาดของจุ ด ภาพ และความเร็ว ในการ
ประมวลผลของการประยุกต์ใช้งานต่อไป ซึ่งส่วนใหญ่แล้วในงานด้านการ
สกัดและเลือกการคุณลักษณะของภาพ จานวนของเซลล์ประสาทเทียมของ
ชัน้ อินพุตจะมากกว่าเซลล์ประสาทเทียมของชัน้ ซ่อน
ตัว แปรส าคัญ ของค้น หาและเลือ กคุ ณ ลัก ษณะส าคัญ ของภาพคือ
น้าหนักทีเ่ ชือ่ มต่อระหว่างชัน้ ของโครงข่าย ซึ่งในกระบวนการสกัดและการ
เลือกคุณลักษณะสาคัญของภาพนัน้ จะต้องใช้การปรับค่าน้ าหนักให้เป็ นไป
ตามเป้ าหมายของฟั งก์ช ัน ตามโครงสร้างแบบการเรีย นรู้เชิงลึก (Deep
Belief Network ) ซึ่งประกอบด้วยการคานวณ 2 ส่วน โดยมีส่วนแรกคิด
จากค่าเอาต์พุตที่คานวณจากซัน้ ซ่อนแทนด้วย yj ตาแหน่ งเซลล์ประสาท
เทียมของชัน้ ซ่อนลาดับที่ j ซึง่ มีค่าเท่ากับ

การสกัดและการเลือ กคุณลักษณะด้วย
อัลกอริทึม Deep Belief Network

การคัดแยกและ
การรูจ้ าภาพ

 m

y j  f   x i w ij  a i 
(1)
 j 1

เมือ่ กาหนดให้ w คือน้ าหนักของทีเ่ ชือ่ มต่อระหว่างเซลล์ประสาทเทียมของ
ชัน้ อินพุตไปยังชัน้ ซ่อน และ a คือค่าไอบัสของชัน้ ซ่อน และส่วนที่สองคือ
เอาต์ พุ ต จากการค านวณกลับ ไปค่ า อิ น พุ ต ต้ น บับ เรีย กว่ า เอาต์ พุ ต

คุณลักษณะภาพ

รูปที่ II. ไดอะแกรมของขันตอนวิ
้
ธกี ารรูจ้ าภาพทีน่ าเสนอ
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พยากรณ์แทนด้วย ýj ตาแหน่งเซลล์ประสาทเทียมของชัน้ ซ่อนลาดับที่ j ซึ่ง
มีค่าเท่ากับ

error) ซึ่งสามารถกาหนดให้มคี ่าทีน่ ้อย หรือไม่ต้องมีชนั ้ ซ่อนก็อาจเป็ นไป
ได้เนื่องจากจานวนอินพุตที่น้อยลงทาให้ความซับซ้อนของภาพก็น้อยลง
ด้วย และสุดท้ายชัน้ เอาต์พุตซึ่งแต่ละเซลล์บ่งชี้ถงึ ค่าตัวเลขตัง้ แต่ 0 ถึง 9
ดังนัน้ จานวนของเซลล์ป ระสาทเทีย มของชัน้ เอาต์พุ ต นี้ จึงมีจานวน 10
เซลล์ และกาหนดให้ค่าเป้ าหมายของชัน้ เอาต์พุต (yd) มีค่าตามตารางที่ 1
โดยกาหนดให้การทางานของโครงข่ายประสาทเทียมในชัน้ เอาต์พุต เซลล์
ไหนได้ค่าสูงสุดถือว่าชนะ (กาหนดให้เซลล์นนั ้ ๆ เป็ น 0 และจะกาหนดให้
เซลล์อ่นื ๆ เป็ น 0 ทัง้ หมด เราเรียกว่าขัน้ ตอนวิธนี ้ีว่าแบบผูช้ นะได้ทงั ้ หมด
หรือ winner take all) ซึ่งสามารถทาได้โดยการใช้ขนั ้ ตอนวิธกี ารปรับค่า
น้ าหนัก และเนื่องจากอินพุตมีความซับซ้อนที่น้ อยมากทาให้การกาหนด
ขัน้ ตอนวิธขี องการปรับค่าน้ าหนักทาได้โดยง่าย ซึ่งในที่น่ี กาหนดให้เป็ น
ขัน้ ตอนวิธี แ บบการแพร่ ย้ อ นกลับ แบบประยุ ก ต์ (Back Propagation
Learning Algorithm) ซึง่ แสดงได้ดงั สมการดังนี้

 n

(2)
yˆ i  f   y j wˆ ji  bi 
 i 1

เมื่อกาหนดให้ ŵ คือน้ าหนักของที่เชื่อมต่ อระหว่างเซลล์ประสาทเทีย ม
ของชัน้ ซ่อนกลับมายังอิน พุต ส่วน b คือค่าไอบัสของการพยากรณ์ และ
f(*) คือฟั งก์ชนั การแปลงค่า (Transfer Function) ทัง้ สองสมการข้างต้นเป็ น
การคานวณแบบลาดับ ซึ่งข้อกาหนดของโครงข่ายประสาทเทียมโดยใช้
โครงสร้า งแบบการเรีย นรู้ เชิ ง ลึ ก (Deep Belief Network ) ต้ อ งให้ ค่ า
เอาต์พุต พยากรณ์ ม คี ่ าเท่ากับอินพุตต้น บับ เรียกว่าค่ าผิดพลาด (แทน
ด้วย e) โดยเมือ่ รวมค่าผิดพลาดทีค่ านวณได้จากเซลล์ประสาทเทียมแต่ละ
เซลล์ทาให้สามารถกาหนดเป็ นฟั งก์ชนั ต้นทุน ตามรอบการคานวณ k ใด ๆ
(Cost Function, Ek) สามารถกาหนดให้เป็ นดังนี้
k

E k    y d  yˆ i k

w k 1  w k  

(3)

k 1

เพราะ ะนัน้ เป้ าหมายของค่าฟั งก์ชนั ต้นทุนจะต้องเป็ นศูนย์หรือใกล้เคียง
กับศูนย์ หรืออาจจะเป็ นค่าทีก่ าหนดไว้ การทีจ่ ะทาให้ค่าฟั งก์ชนั ต้นทุนเป็ น
ศูนย์สามารถทาได้โดยการปรับค่าน้ าหนักของโครงข่ายประสาทเทียมโดย
ใช้ โ ครงสร้ า งแบบการเรีย นรู้ เ ชิ ง ลึ ก (Deep Belief Network ) ดัง นั ้น
เป้ าหมายของการปรับค่าน้ าหนักคือ ต้องให้สอดคล้องกับค่าฟั งก์ชนั ต้นทุน
ที่ก าหนดไว้นัน้ เอง ซึ่งสามารถท าได้โ ดยการใช้ ข นั ้ ตอนวิธีการปรับ ค่ า
น้ าหนัก ซึ่งในที่น่ี กาหนดให้เป็ น ขัน้ ตอนวิธีแบบการแพร่ย้อ นกลับแบบ
Resilient (Resilient Propagation Learning Algorithm) ทั ้ ง นี้ เ พื่ อ ใ ห้
สามารถนาไปใช้งานบนบอร์ด Raspberry Pi ซึง่ แสดงได้ดงั สมการดังนี้

E k E k 1
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(5)

เมือ่ กาหนดให้ J คือค่าความผิดพลาดทีเ่ กิดจากเอาต์พุตของโครงข่าย
ประสาทเทียมสาหรับรูจ้ าและคัดแยก (zk) ภาพเอาต์พุตทีก่ าหนด (td) และ
 คืออัตราการเรียนรูข้ องโครงข่ายประสาทเทียม
ตารางที่ I. ค่าเป้ าหมายของเซลล์ประสาทเทียมในชัน้ เอาต์พุตสาหรับ
ตัวเลขตัง้ แต่ 0 ถึง 9
เซลล์ประสาท
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
เทียมของชัน้
เอาต์พตุ
เซลล์ท่ี 1
เซลล์ท่ี 2
เซลล์ท่ี 3
เซลล์ท่ี 4
เซลล์ท่ี 5
เซลล์ท่ี 6
เซลล์ท่ี 7
เซลล์ท่ี 8
เซลล์ท่ี 9
เซลล์ท่ี 10

(4)

 คืออัตราการเรียนรูข้ องโครงข่ายประสาทเทียม
II.II ส่วนของขันตอนวิ
้
ธกี ารคัดแยกและรูจ้ าภาพ
เนื่องจากบทวิจยั นี้นาเสนอขัน้ ตอนวิธกี ารรูจ้ ารูปภาพทีม่ สี ่วนของการสกัด
และคัดเลือกคุณลักษณะสาคัญของภาพก่อนการดาเนินการส่วนของการคัด
แยกและรูจ้ าภาพทาให้งานส่วนการคัดแยกและรูจ้ าลดความซับซ้อนลงมาก
ทาให้สามารถเพิ่มความเร็วของการประมวลผลการคัดแยกได้สูงขึ้น โดย
ขันตอนวิ
้
ธกี ารคัดแยกและรูจ้ าภาพนี้ได้ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชัน้
แบบแข่งขัน (Competitive Multi-layer Neural Network) ซึ่งประกอบด้วย
3 ชัน้ คือ ชัน้ อิน พุ ต ชัน้ ซ่ อ น และชัน้ เอาต์ พุ ต โดยที่ช ัน้ อิน พุ ต เป็ นค่ า
จุดภาพที่ได้จากการสกัดและเลือ กการคุ ณ ลักษณะส าคัญ ด้ว ยโครงข่าย
ประสาทเที ย มในรู ป โครงสร้ า งแบบการเรีย นรู้ เชิ ง ลึ ก (Deep Belief
Network) มาแล้ว ส่วนชัน้ ซ่อนสามารถกาหนดได้ตามความเหมาะสมซึ่ง
จานวนเซลล์ประสาทเทีย มของชัน้ ซ่ อ นได้มาจากการทดลอง (Trial and
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III. การทดลอง
ใสส่วนบทนี้จะกล่าวถึงการทดลองเพือ่ พิสูจน์ประสิทธิภาพของขันตอน
้
วิ ธี ท่ี น าเสนอด้ ว ยการใช้ บ อร์ ด Raspberry Pi ดั ง แสดงตามแผนผั ง
ไดอะแกรมดังรูปที่ IV
Handwriting
number

Camera

Raspberry Pi

Label

Image Classification using
Deep Belief Network

รูปที่ IV. แผนผังไดอะแกรมการทดสอบการทางานของขันตอนวิ
้
ธกี ารคัด
แยกและรูจ้ าภาพ

339

การเตรีย มการทดลองแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนดังนี้ การเตรียมรูปภาพ
ส าหรับ การฝึ ก สอนขัน้ ตอนวิธี และการเขีย นโค้ด โปรแกรมส าหรับ การ
ทางานของบอร์ด Raspberry Pi ซึ่งการเตรียมรูปภาพสาหรับการฝึ กสอน
ขันตอนวิ
้
ธนี นั ้ ได้นารูปภาพมาจากฐานข้อมูลของ MNIST ซึ่งเป็ นฐานข้อมูล
รูปภาพของการเขียนตัวเลขด้วยลายมือที่ประกอบด้วย 60,000 ข้อมูลดัง
ตัวอย่ างตามรูปที่ V โดยแต่ละตัว เลขจากฐานข้อมูล MNIST เป็ น รูปภาพ
ขนาด 28 × 28 จุดภาพซึ่งใช้เป็ น อิน พุตส าหรับการฝึ กสอนของขัน้ ตอน
วิธกี ารรูจ้ าภาพทีน่ าเสนอ

สกัดและเลือกคุณลักษณะของภาพดังรูปที่ VI และเมื่อนาภาพที่ผ่านการ
สกัดคุ ณลักษณะมาป้ อนให้กบั ส่ วนของการคัดแยกและรู้จาภาพจะทาให้
ขนาดข้อ มูลของภาพมีขนาดเล็กลงเป็ น อย่ างมากซึ่ งหากคาณวนแล้วจะ
ลดลงประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ข องภาพต้น บั บ มีผ ลทาให้การออกแบบ
โครงสร้างของโครงข่ายประสาทเทียมสาหรับการคัดแยกรูปภาพไม่ซบั ซ้อน
และส่งผลทาให้เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องก็มมี ากขึน้ ตามไปด้วย ซึ่ง จากการ
ทดสอบขัน้ ตอนวิธที ่นี าเสนอด้วยการดาเนินการของบอร์ด Raspberry Pi
โดยในการทดลองได้ท าการทดสอบการจับภาพที่เขีย นบนกระดาษ A4
ด้วยลายมือ จากผู้ทดลอง 10 คนโดยแบ่งเป็ น ผู้ห ญิง 5 คน และผู้ชาย 5
คน ซึ่งแต่ละตัวเลข (ตัวเลข 0 ถึง 9) จานวน 10 ครัง้ เพื่อทดสอบ ซึ่งภาพ
ตัวอย่างที่ได้จากการตรวจจับด้วยกล้องที่เชื่อมต่อกับบอร์ด Raspberry Pi
แสดงไว้ดงั รูปที่ VII และผลการทดสอบความถูกต้องเป็ นไปตารางที่ II
ขัน้ ตอนวิ ธี 2 ขันตอนวิ
้
ธีสาหรับการคัดแยกและรู้จาภาพบนบอร์ด
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 backpropagation learning algorithm.
calculate the cost function (the condition):

รูปที่ V. ตัวเลขจากฐานข้อมูล MNIST เป็ นรูปภาพขนาด 28 × 28 จุดภาพ
หลังจากเตรียมข้อมูลสาหรับการฝึ กสอนด้วยการดาวน์ โหลดมาไว้ท่ี
หน่ ว ยความจาของบอร์ด Raspberry Pi แล้ว การเตรีย มโค้ดส าหรับการ
ดาเนินการของบอร์ด Raspberry Pi ด้วยใช้ภาษาโปรแกรมทีม่ ชี อ่ื ว่า Python
ซึง่ จะต้องมีการสร้างโค้ดโปรแกรมสาหรับตัวโครงข่ายประสาทเทียม 2 ตัว
ได้แก่ โครงข่ายประสาทเทียมสาหรับการสกัดและเลือกคุณลักษณะภาพ
และโครงข่ายประสาทเทียมสาหรับคัดแยกและรูจ้ าภาพ โดยมีขนั ้ ตอนการ
เขีย นโค้ ด โปรแกรมเป็ นไปตามขัน้ ตอนวิ ธีท่ี 1 และขัน้ ตอนวิธี ท่ี 2
ตามลาดับ ซึ่งในทีน่ ่ีกาหนดให้ค่าฟั งก์ชนั ต้นทุนทัง้ Ek และ Jk มีค่าเท่ากับ
0.001 เพือ่ เป็ นเงือ่ นไขการวนซ้าของขัน้ ตอนวิธี 1 และ 2

k

J k    t d  z k
k 1

update wk+1
end for

ขันตอนวิ
้
ธี 1 ขัน้ ตอนวิ ธีสาหรับการสกัดและเลือกคุณลักษะภาพ
บนบอร์ด 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):

รูปที่ VI. ตัวอย่างภาพทีผ่ ่านการสกัดและเลือกคุณลักษณะ

k

E k    y d  yˆ i k
k 1

update wk+1
end for
ซึ่งเมื่อ น าภาพต้น บับป้ อ นไปให้กบั บอร์ด Raspberry Pi ที่ถูกเขีย น
โค้ดโปรแกรมตามขัน้ ตอนวิธที ่ี 1 ทาให้ได้ผลลัพ ธ์เป็ นรูปภาพที่ผ่านการ

รูปที่ VII. ภาพตัวอย่างจากการถ่ายจากกล้องทีเ่ ชือ่ มต่อด้วยบอร์ด
Raspberry Pi

340

ตารางที่ II. เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของการคัดแยกและรูจ้ าตัวเลข 0 ถึง 9
ตัวเข
%ความถูกต้อง
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชาย
100
100
100
98
100
100
100
100
100

หญิ ง
100
100
100

94
100
100
100
100
100

[3]

รวม
100
100
100
96
100
100
100
100
100

[4]

[5]

จากตารางที่ II แสดงถึงเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของการคัดแยกและ
รูจ้ าตัวเลข 0 ถึง 9 ซึง่ ได้ใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพือ่ คัดแยกตัวเลข
ทัง้ หมด 10 กลุ่มตัวเลขด้วยตารางค่าเป้ าหมายของเซลล์ประสาทเทียมใน
ชัน้ เอาต์พตุ ดังตารางที่ I ซึง่ พบว่าตัวเลขทีม่ คี วามแสดงผิดพลาดสูงกว่า
ปกติคอื ตัวตัวเลขสี่ “4” เนื่องจากลายมือการเขียนของตัวเลขของแต่ละผู้
ทดสอบนัน้ มีรปู แบบการเขียนทีห่ ลากหลายเป็ นอย่างมากทาให้การคัดแยก
ภาพเกิดความผิดพลาดขึน้ ได้
จากขันตอนวิ
้
ธขี องงานวิจยั นี้ทไ่ี ด้ใช้โครงข่ายประสาทเทียมทีช่ ่วยให้ลด
ขนาดของข้อมูลลง 70 เปอร์เซ็นต์ ดังนัน้ ไม่ว่าจะใช้ชุดประมวลผลแบบไหน
มาทดสอบใช้งานก็สามารถลดเวลาในการรูจ้ าข้อมูลได้อย่างแน่นอน
IX. สรุป
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาเกีย่ วกับการทดสอบขัน้ ตอนวิธสี าหรับการรูจ้ า
ภาพด้วยบอร์ด Raspberry Pi ซึง่ ได้นาเสนขัน้ ตอนวิธที ม่ี ชี ่อื ว่า “การเรียนรู้
เชิงลึก (Deep Belief Network )” โดยขัน้ ตอนวิธีท่ีน าเสนอนี้ไ ด้ใช้ภ าษา
โปรแกรม Python เพื่อเขียนโค้ดโปรแกรมสาหรับสร้างโครงข่ายประสาท
เทีย มเพื่อ สกัด คุณ ลักษณะและรู้จาภาพ ซึ่งจากผลการทดลองก็เป็ น ที่
ประจักษ์ว่าขัน้ ตอนวิธที ่นี าเสนอนี้สามารถนามาประยุกต์ใช้งานบนบอร์ด
Raspberry Pi เกี่ยวกับการรูจ้ าและคัดแยก พร้อมกันนี้ ได้พ ิสูจน์ ถึงความ
ถูกต้องและความมีประสิทธิภาพของขัน้ ตอนวิธที น่ี าเสนอนี้ได้ในระดับที่ดี
มาก ซึ่งจากผลการทดลอง ความถูกต้องของการคัดแยกและรูภ้ าพมีสูงถึง
99.6 เปอร์เซ็นต์ อีกทัง้ ยังสามารถลดขนาดข้อมูลลงถึง 70 เปอร์เซ็นต์ทา
ให้มคี วามรวดเร็ว ของการประมวลผลมากขึ้น ตามไปด้ว ย ส าหรับ การ
พัฒนางานวิจยั ในอนาคต ทางผู้วจิ ยั คิดว่าควรนาขัน้ ตอนวิธขี องการรู้จา
ภาพด้วยบอร์ด Raspberry Pi มาประยุกต์ใช้งานกับชุดประมวลผล หรือชุด
คอมพิวเตอร์แบบอื่น ๆ เพือ่ แสดงถึงความหลากหลายของการใช้งาน

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]
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บทคัดย่ อ — ในยุ ค อิ น เทอร์เน็ ต ความเร็ว สู ง ผู้ใช้ งานส่ ว นใหญ่ มี ค วาม
ต้ อ งการที่ จะส่ งข้ อ มูล ปริ ม าณมากและต่ อ เนื่ อ ง อย่ างเช่ น การส่ งข้ อ มู ล
วิ ดีโอความคมชัดสูง ส าหรับโพรโทคอล IEEE 802.11 DCF ผู้ใช้ งานจะส่ ง
ข้อมูลได้ เพี ยง 1 ครัง้ ต่ อเฟรม การยอมให้ ผ้สู ่ ง ส่ งข้ อมูลได้มากกว่า 1 ครัง้
ต่อเฟรม สามารถช่วยให้ผ้ใู ช้งานส่ งข้อมูลได้เร็วมากขึ้น บทความฉบับนี้ มี
วัตถุป ระสงค์เพื่ อ หาจ านวนครัง้ ในการเข้ าถึ งที่ เหมาะสมของโพรโทคอล
IEEE 802.11 DCF ที่ ใช้ ขนาดเฟรมคงที่ จากผลการทดสอบพบว่า จานวน
ครัง้ ในการเข้ า ถึ งที่ เหมาะสมจะขึ้ น อยู่ ก ับ จ านวนผู้ใช้ งานในระบบ และ
จานวนช่ องสัญญาณทัง้ หมด การใช้ จานวนครัง้ ที่ เหมาะสม สามารถช่ วย
ปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพของระบบให้ดีขึ้นได้ อย่างเช่น หากกาหนดให้จานวน
ผู้ใช้ งานในระบบเท่ ากับ 2 ราย และจานวนช่ องสัญญาณต่ อเฟรมเท่ ากับ 8
ช่ อง จะพบว่ าจานวนครัง้ ในการเข้ าถึ งช่ องสัญ ญาณที่ เหมาะสมเท่ ากับ 4
ครัง้ ต่ อเฟรม การใช้ ค่าจานวนครัง้ ที่ เหมาะสมนี้ จะส่ งผลให้ ประสิ ทธิ ภาพ
ของระบบที่ดีที่สุด

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. บทนา
จากวิว ัฒ นาการระบบการสื่อ สารข้อ มูล ท าให้ ร ะบบการสื่อ สารมี
ความเร็วในการส่งข้อมูลสูงขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้มคี วามต้องการในการส่ง
ข้อมูลประเภทมัลติมเี ดีย อย่างเช่น วิดโี อความคมชัดสูง มากขึ้น โพรโท
คอลหนึ่งที่นิยม นามาใช้ในการส่งข้อมูลได้แก่ โพรโทคอล IEEE 802.11
DCF ซึ่ ง โพรโทคอล IEEE 802.11 DCF [1,2] ใช้ อ ัล กอริทึ ม Carrier
Sense Multiple Access with Collision Avoidance (CSMA/CA) [3,4]
และ binary exponential random backoff [5,6] เพื่อ ที่จดั การการเข้าถึง
ช่องสัญญาณระหว่างผูใ้ ช้หลายราย
ส าหรับ ขัน้ ตอนการส่ ง ข้อ มูล เป็ น ดัง นี้ ผู้ใ ช้แ ต่ ล ะรายจะพิจ ารณา
ช่องสัญญาณว่า มีผู้ใช้รายอื่นส่งข้อมูลอยู่หรือไม่ ถ้าช่องสัญญาณไม่ว่าง
ผู้ ใช้ จ ะรอจนกระทัง่ ช่ อ งสัญ ญาณว่ า งเป็ น ระยะเวลาเท่ า กับ ค่ า DIFS
(Distributed Interframe Space) จากนั น้ ผู้ใช้จ ะเริ่ม ต้ น กระบวนการ ซึ่ง
เรีย กว่า random backoff สาหรับ กระบวนการ random backoff นัน้ ผู้ใช้
จะสร้างตัวเลขสุ่ม ในช่วงตัง้ แต่ 0 จนถึง CW-1 ซึง่ เรียกค่านี้ว่า ค่า backoff
โดยค่า backoff จะลดค่าลงทีละ 1 ทุกครัง้ ทีช่ ่องสัญญาณว่าง และจะหยุด
การลดค่ า เมื่อ ช่ อ งสัญ ญาณไม่ ว่า ง และจะเริ่ม นับ ถอยหลังอีก ครัง้ เมื่อ
ช่องสัญญาณกลับมาว่างอีกครัง้ เมื่อค่า backoff ลดลงถึงค่า 0 ผู้ใช้จะส่ ง
ข้อมูลทันที

คำสำคัญ —จำนวนครัง้ ในกำรเข้ำถึง, โพรโทคอล IEEE 802.11 DCF,
ขนำดหน้ ำต่ำงคงที ่
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
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โพรโทคอล IEEE 802.11 DCF จะยอมให้ผู้ใช้แต่ ล ะรายส่ งข้อ มูลได้
เพียง 1 ครัง้ ต่อเฟรม บทความวิจยั นี้ จึงได้นาเสนอการปรับปรุงอัลกอริทมึ
binary exponential random backoff ให้ส ามารถส่ ง ข้อ มูล ได้ม ากกว่ า 1
ครัง้ ในช่ว งเวลา 0 จนถึง CW-1 โดยจะแสดงจานวนครัง้ ในการเข้าถึงที่
เหมาะสมของโพรโทคอล IEEE 802.11 DCF ทีใ่ ช้ขนาดเฟรมคงที่ ในส่วน
ถัดไปของบทความวิจยั ฉบับนี้ ประกอบด้วย การทบทวนรายละเอียดของ
อั ล กอ ริ ทึ ม binary exponential random backoff จากนั ้ น จะกล่ าวถึ ง
อัลกอริทมึ binary exponential random backoff ซึ่งอนุ ญาตให้ผู้ใช้เข้าถึง
ช่องสัญญาณได้หลายครัง้ ใน 1 เฟรม ในส่วนต่อมาจะแสดงผลการทดสอบ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล และสรุปบทความวิจยั
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รูปที่ 2 ตัวอย่างผูใ้ ช้ 1 ราย สุ่มตัวเลข 2 ตัว ทีไ่ ม่ซ้ากัน ระหว่าง 0
จนถึง CW-1
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รูปที่ 3 ตัวอย่างผูใ้ ช้ 2 ราย สุ่มตัวเลข 2 ตัว ระหว่าง 0 จนถึง CW-1 เพือ่
เข้าใช้ช่องสัญญาณ
IV. ผลการทดสอบและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในส่วนนี้ จะกล่าวถึง ผลการทดสอบการเปลีย่ นจานวนครัง้ ในการเข้าถึง
ช่องสัญญาณ ว่ามีผลกระทบอย่างไรต่อประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งได้ผล
การทดสอบดังนี้
รูปที่ 4 แสดงผลของการปรับจานวนครัง้ ในการเข้าถึงช่องสัญญาณทีม่ ี
ต่อค่าเฉลีย่ จานวนครัง้ ในการส่งข้อมูลสาเร็จ เมือ่ กาหนดให้จานวนผูใ้ ช้งาน
ในระบบเท่ ากับ 2 ราย จากรูป จะพบว่า ในกรณี ท่ีผู้ใช้แ ต่ ล ะรายเข้าถึง
ช่องสัญญาณได้ 1 ครัง้ ต่อเฟรม เมือ่ เพิม่ จานวนช่องสัญญาณต่อเฟรมจาก
2 ถึง 16 ช่ อ ง ค่ า เฉลี่ย จ านวนครัง้ ในการส่ งข้อ มูล ส าเร็จ จะมีแ นวโน้ ม
เพิม่ ขึน้ แต่จะมีค่าเฉลีย่ จานวนครัง้ ในการส่งข้อมูลสาเร็จไม่เกิน 2 ครัง้
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II. อัลกอริทมึ binary exponential random backoff
อัล กอริทึ ม binary exponential random backoff ถู ก น ามาใช้ เพื่ อ
ควบคุมการเข้าถึงช่องสัญญาณของผูใ้ ช้งาน ผูใ้ ช้แต่ละรายจะสังเกตสถานะ
ของช่องสัญญาณว่า มีผใู้ ช้รายอื่นส่งข้อมูลอยู่หรือไม่ ถ้าช่องสัญญาณไม่
ว่ า ง ผู้ ใ ช้ จ ะรอจนกระทั ง่ ช่ อ งสั ญ ญ าณ ว่ า ง จากนั ้ น ผู้ ใ ช้ จ ะเริ่ม ต้ น
กระบวนการ random backoff ซึ่งเป็ นกระบวนการทีผ่ ใู้ ช้แต่ละรายสร้างค่า
ตัวเลขสุ่ม ในช่วงตัง้ แต่ 0 จนถึง CW-1 ซึ่งเรียกว่าค่า backoff ค่า backoff
จะลดค่าลงทีละ 1 ทุกครัง้ ที่ช่องสัญญาณว่าง และจะหยุดการลดเวลาเมื่อ
ช่ อ งสัญ ญาณไม่ ว่ าง และจะเริ่ม นับ ถอยหลัง อีก ครัง้ เมื่อ ช่ อ งสัญ ญาณ
กลับมาว่างอีกครัง้ เมือ่ ค่า backoff ลดลงถึงค่า 0 ผูใ้ ช้จะส่งข้อมูลทันที รูป
ที่ 1 แสดงตัวอย่างผูใ้ ช้ 1 ราย สุ่มเลือกช่องสัญญาณ 1 ช่อง
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รูปที่ 1 ตัวอย่างผูใ้ ช้ 1 ราย สุ่มตัวเลขระหว่าง 0 จนถึง CW-1
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III. อัลกอริทมึ binary exponential random backoff ซึง่ อนุญาตให้เข้าถึง
ได้หลายครัง้ ใน 1 เฟรม
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ข้อ จากัดของอัลกอริทึม binary exponential random backoff คือ ใน
กรณีทม่ี จี านวนช่องสัญญาณต่อเฟรมมาก เมือ่ เทียบกับจานวนผูใ้ ช้ในระบบ
หากผูใ้ ช้เลือกช่องสัญญาณได้เพียงช่องเดียว จะทาให้เกิดช่องสัญญาณว่าง
เป็ นจานวนมาก การอนุ ญ าตให้ผู้ใช้เลือกช่องสัญญาณได้มากกว่า 1 ช่อง
จะช่วยลดจานวนช่องสัญญาณว่าง และทาให้ประสิทธิภาพของระบบดีข้นึ
รูปที่ 2 แสดงตัวอย่างผูใ้ ช้ 1 ราย สุ่มเลือกช่องสัญญาณ 2 ช่อง และรูปที่ 3
แสดงตัวอย่างผูใ้ ช้จานวน 2 ราย แต่ละรายสุ่มเลือกช่องสัญญาณ 2 ช่อง
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รูปที่ 4 ค่าเฉลีย่ จานวนครัง้ ในการส่งข้อมูลสาเร็จ เมือ่ ปรับค่าจานวน
ช่องสัญญาณต่อเฟรม และจานวนครังในการเข้
้
าถึงช่องสัญญาณ
กาหนดให้จานวนผูใ้ ช้งานในระบบเท่ากับ 2 ราย
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เมือ่ พิจารณากรณีทม่ี จี านวนผูใ้ ช้งานในระบบมากเมือ่ เทียบกับจานวน
ช่อ งสัญ ญาณ การเพิ่ม จานวนครัง้ ในการเข้าถึงช่ อ งสัญ ญาณ จะท าให้
ค่ าเฉลี่ย จ านวนครัง้ ในการส่ ง ข้อ มูล ส าเร็จ ลดลง อยากเช่ น ก าหนดให้
จานวนช่องสัญญาณต่อเฟรมเท่ากับ 8 ช่อง และมีผใู้ ช้ระบบเท่ากับ 8 ราย
การเพิม่ จานวนครัง้ ในการเข้าถึงช่องสัญญาณ จะทาให้เกิดการชนกันของ
ข้อมูลที่ส่ง และส่ งผลให้ประสิทธิภาพของระบบลดลง ดังนัน้ การเลือกใช้
จานวนครัง้ ในการเข้าถึงที่เหมาะสม จะช่ว ยปรับปรุงประสิท ธิภ าพของ
ระบบให้ดขี ้นึ ได้ และค่ า จานวนครัง้ ในการเข้าถึงที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กบั
จานวนผูใ้ ช้งานในระบบ และจานวนช่องสัญญาณทัง้ หมด
รูปที่ 6 แสดงจานวนครัง้ ในการเข้าถึงช่อ งสัญ ญาณที่เหมาะสม เมื่อ
ปรับค่าจานวนช่องสัญญาณต่อเฟรม และจานวนผูใ้ ช้งานในระบบ จากรูป
จะพบว่า กรณีทจ่ี านวนผูใ้ ช้งานในระบบน้อย อย่างเช่น จานวนผูใ้ ช้งานใน
ระบบเท่ากับ 1 ราย หรือ 2 ราย จานวนครัง้ ในการเข้าถึงช่องสัญญาณที่
เหมาะสมจะเพิ่ม ตามจ านวนช่ อ งสัญ ญาณต่ อ เฟรม เนื่ อ งจากการเพิ่ม
จานวนครัง้ ในการเข้าถึงช่องสัญญาณตามจานวนช่องสัญญาณทีเ่ พิม่ ขึน้ จะ
ช่วยลดจานวนช่องสัญญาณว่าง และส่งผลให้ค่าเฉลีย่ จานวนครัง้ ในการส่ง
ข้อมูลสาเร็จเพิม่ ขึน้
นอกจากนี้ เมือ่ พิจารณาที่จานวนช่องสัญญาณต่อเฟรมค่าหนึ่ง ๆ จะ
พ บว่ า เมื่ อ จ าน วนผู้ ใ ช้ ใ นระบบเพิ่ ม ขึ้ น จ าน วน ครัง้ ในการเข้ า ถึ ง
ช่องสัญญาณที่เหมาะสม จะมีค่าเท่ากับ 1 ครัง้ เนื่องจากกรณีท่มี จี านวน
ผู้ใช้งานในระบบมาก การเพิ่ม จ านวนครัง้ ในการเข้า ถึงช่ อ งสัญ ญาณ
มากกว่า 1 ครัง้ จะทาให้เกิดโอกาสชนกันของข้อมูลสูง
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รูปที่ 5 ค่าเฉลีย่ จานวนครัง้ ในการส่งข้อมูลสาเร็จ เมือ่ ปรับจานวนผูใ้ ช้งาน
ในระบบ และจานวนครัง้ ในการเข้าถึงช่องสัญญาณ กาหนดให้จานวน
ช่องสัญญาณต่อเฟรมเท่ากับ 8 ช่อง
เมือ่ กาหนดให้ผใู้ ช้แต่ละรายเข้าถึงช่องสัญญาณได้ 2 ครัง้ ต่อเฟรม จะ
พบว่าค่าเฉลีย่ จานวนครัง้ ในการส่งข้อมูลสาเร็จ จะมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ แต่จะ
มีค่าไม่เกิน 4 ครัง้ และเมือ่ กาหนดให้ผู้ใช้แต่ละรายเข้าถึงช่องสัญญาณได้
4 ครัง้ ต่ อ เฟรม จะพบว่า ค่ าเฉลี่ย จานวนครัง้ ในการส่ งข้อ มูล ส าเร็จ จะมี
แนวโน้มเพิม่ ขึน้ สาหรับสาเหตุท่ีค่าเฉลีย่ จานวนครัง้ ในการส่งข้อมูลสาเร็จ
เพิม่ ขึน้ ตามจานวนช่องสัญญาณ เนื่องจากในกรณีท่จี านวนช่องสัญญาณ
มากกว่าจานวนผู้ใช้งานในระบบมาก ๆ อย่ างเช่น กรณี ท่ีม ีผู้ใช้งานใน
ระบบ 2 คน และมีจานวนช่องสัญญาณเท่ากับ 16 ช่อง หากผูใ้ ช้แต่ละราย
เข้าถึงช่องสัญญาณได้เพียงครัง้ เดียว จะมีช่องสัญญาณว่างอย่างน้อย 14
ช่อง การอนุ ญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงช่องสัญญาณได้มากกว่า 1 ครัง้ จะช่วยลด
จ านวนช่ อ งสัญ ญาณว่ า งลงได้ และท าให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพการใช้ งาน
ช่องสัญญาณดีขน้ึ
รูปที่ 5 แสดงผลของการปรับจานวนครัง้ ในการเข้าถึงช่องสัญญาณทีม่ ี
ต่ อ ค่ า เฉลี่ย จ านวนครัง้ ในการส่ ง ข้อ มู ล ส าเร็จ เมื่อ ก าหนดให้ จ านวน
ช่องสัญญาณต่อเฟรมเท่ากับ 8 ช่อง จากรูปจะพบว่า ในกรณีท่ผี ใู้ ช้แต่ละ
รายเข้าถึงช่อ งสัญ ญาณได้ 1 ครัง้ ต่ อ เฟรม เมื่อ จานวนผู้ใช้งานในระบบ
เพิม่ ขึน้ ค่าเฉลีย่ จานวนครัง้ ในการส่งข้อมูลสาเร็จ จะมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้
เมือ่ กาหนดให้ผใู้ ช้แต่ละรายเข้าถึงช่องสัญญาณได้ 2 ครัง้ ต่อเฟรม จะ
พบว่าค่าเฉลี่ยจานวนครัง้ ในการส่งข้อมูลสาเร็จ จะมีแนวโน้มเพิม่ ขึ้นเมื่อ
จานวนผูใ้ ช้งานในระบบเพิม่ ขึน้ และจะมีค่าลดลงเมือ่ จานวนผูใ้ ช้งานระบบ
มากกว่า 4 ราย และเมื่อกาหนดให้ผใู้ ช้แต่ละรายเข้าถึงช่องสัญญาณได้ 4
ครัง้ ต่ อ เฟรม จะพบว่ า ค่ าเฉลี่ย จ านวนครัง้ ในการส่ งข้อ มูล ส าเร็จ จะมี
แนวโน้มลดลง
จากผลการทดสอบข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้ เมือ่ พิจารณากรณี
ทีม่ จี านวนผูใ้ ช้งานในระบบน้อยเมือ่ เทียบกับจานวนช่องสัญญาณ การเพิม่
จานวนครัง้ ในการเข้าถึงช่องสัญญาณ จะทาให้ค่าเฉลีย่ จานวนครัง้ ในการส่ง
ข้อมูลสาเร็จเพิม่ ขึน้ เนื่องจากจานวนช่องสัญญาณต่อเฟรมเท่ากับ 8 ช่อง
การเพิ่ ม จ านวนครัง้ ในการเข้ า ถึ ง ช่ อ งสั ญ ญาณ จะช่ ว ยลดจ านวน
ช่องสัญญาณว่างลงได้ และทาให้ประสิทธิภาพของระบบดีขน้ึ
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รูปที่ 6 จานวนครัง้ ในการเข้าถึงช่องสัญญาณทีเ่ หมาะสม เมือ่ ปรับค่า
จานวนช่องสัญญาณต่อเฟรม และจานวนผูใ้ ช้งานในระบบ
รูปที่ 7 แสดงค่าเฉลีย่ จานวนครัง้ ในการส่งข้อมูลสาเร็จ เมือ่ ปรับค่า
จานวนช่องสัญญาณต่อเฟรม และจานวนผูใ้ ช้งานในระบบ ผลลัพธ์ของรูปนี้
ได้มาจากการเลือกใช้จานวนครัง้ ในการเข้าถึงทีเ่ หมาะสม ดังแสดงในรูปที่
6 จากรูปจะพบว่า ค่าเฉลีย่ จานวนครัง้ ในการส่งข้อมูลสาเร็จ จะเพิม่ ขึน้ ตาม
จานวนช่องสัญญาณต่อเฟรม โดยสามารถอธิบายผลลัพธ์ได้ดงั นี้
กรณีทม่ี ผี ใู้ ช้งานน้อย การเพิม่ จานวนช่องสัญญาณ จะทาให้เกิด
ช่องสัญญาณว่างมากขึน้ แต่การใช้จานวนครัง้ ในการเข้าถึงทีเ่ หมาะสม จะ
ช่วยลดช่องสัญญาณว่างลงได้ ส่งผลให้ค่าเฉลีย่ จานวนครัง้ ในการส่งข้อมูล
สาเร็จเพิม่ ขึน้ ในกรณีทม่ี ผี ใู้ ช้งานมาก จานวนครัง้ ในการเข้าถึงทีเ่ หมาะสม
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จะเท่ากับ 1 ครัง้ เนื่องจาก หากค่าจานวนครัง้ ในการเข้าถึงทีเ่ หมาะสม
มากกว่า 1 ครัง้ จะทาให้มโี อกาสทีจ่ ะเกิดการชนกันของข้อมูลสูง และการ
เพิม่ จานวนช่องสัญญาณจะช่วยลดการชนกันของข้อมูลลงได้
ดังนัน้ จากผลลัพธ์ขา้ งต้น สามารถสรุปได้ว่า การเพิจารณาเลือกใช้
จานวนครัง้ ในการเข้าถึงทีเ่ หมาะสม
ตามจานวนผูใ้ ช้งานในระบบและ
จานวนช่องสัญญาณต่อเฟรม จะช่วยให้ประสิทธิภาพของระบบดีขน้ึ

[5] W. Kuo and C. C. J. Kuo, “Enhanced backoff scheme in CSMA/CA for
IEEE 802.11,” in the IEEE Vehicular Technology Conference Fall
2003, Orlando, October 2003.
[6] J. Deng, P. K. Varshney, and Z. J. Haas, “A New Backoff Algorithm for
the IEEE 802.11 Distributed Coordination Function,” Proc. of
Communication Networks and Distributed Systems Modeling and
Simulation (CNDS), San Diego, CA, USA, January 2004.
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รูปที่ 7 ค่าเฉลีย่ จานวนครัง้ ในการส่งข้อมูลสาเร็จ เมือ่ ปรับค่าจานวน
ช่องสัญญาณต่อเฟรม และจานวนผูใ้ ช้งานในระบบ
V. บทสรุป
บท ความวิ จ ั ย ฉบั บ นี้ มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อห าวิ ธี ก าร ปรั บ ป รุ ง
ประสิทธิภาพของอัลกอริทมึ binary exponential random backoff ซึง่ ใช้ใน
โพรโทคอล IEEE 802.11 DCF วิธีก ารที่ น าเสนอคือ การอนุ ญ าตให้
ผูใ้ ช้งานส่งข้อมูลได้มากกว่า 1 ครัง้ ต่อเฟรม ซึ่งสามารถช่วยให้ส่งข้อมูลได้
เร็วมากขึน้ จากผลการทดสอบพบว่า การเลือกใช้จานวนครัง้ ในการเข้าถึง
ที่เหมาะสม จะช่ ว ยปรับ ปรุงประสิท ธิภ าพของระบบให้ดีข้นึ ได้ และค่ า
จานวนครัง้ ในการเข้าถึงที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กบั จานวนผู้ใช้งานในระบบ
และจานวนช่องสัญญาณทัง้ หมด
กิ ตติ กรรมประกาศ
ผู้ว ิจ ัย ขอขอบคุ ณ สถาบัน เทคโนโลยีไ ทย-ญี่ ปุ่ น ที่ไ ด้ส นั บ สนุ น การ
นาเสนอผลงานวิจยั ในครัง้ นี้
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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.

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).

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].

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,

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.

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 [1516] and LANL2DZ using effective core pseudopotentials of
double-ξ type [17-20] are validated.

II. METHODOLOY

III. RESULTS AND DISCUSSION

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.

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;

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].

2T = V

(1)

where T represents the kinetic energy and V is the potential
𝑉
energy. The − is called virial ratio and theoretical value is
𝑇
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

TPSS
Figure 2 A molecular configuration of adsorbed oxygen on
Pt3 cluster.
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S2

≈ 2.00

2.00

Def2-SVP

3.48

3.35

LANL2DZ

3.48

3.32

Def2-SVP

3.49

4.03

LANL2DZ

2.93

3.03

Theoretical value
B3LYP

Virial ratio

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.

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.

(a) triplet state of isolated oxygen molecule

Additionally, the computation with triplet oxygen
becomes obstacles in continuous works. That is, the selfconsistent 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.

(b) adsorbed oxygen on Pt3 cluster
Figure 3 Visualization of spin density.
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บทคัด ย่ อ — งานวิ จ ัย นี้ ทํา ขึ้ น เพื่ อ ประเมิ น ความรู้สึ ก พึ ง พอใจและ
การยอมรับ ต่ อ สภาพความสบายเชิ ง อุณ หภาพ จากสภาพด้ า นอุณ หภูมิ
ความชื้ น สั ม พั ท ธ์ และการไหลเวี ย นของลมภายในพื้ น ที่ ห้ อ งสมุ ด
คณะนิ ติ ศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ทยาลัย โดยใช้ แ บบสอบถามกับ
ผู้ใ ช้ บ ริ ก ารห้ อ งสมุ ด ในช่ ว งเดื อ นมกราคมถึ ง กุม ภาพัน ธ์ 2562 พบว่ า
ผู้ใช้ บริ การส่วนใหญ่ร้สู ึกสบาย เย็นเล็กน้ อย อากาศแห้ งเล็กน้ อย และลม
ไหลเวียนตํา่ เล็กน้ อย และส่วนใหญ่ยอมรับสภาพความสบายได้ในขณะที่
อีกส่วนหนึ่ งยอมรับว่าเย็นเล็กน้ อย ซึ่งจากการวัดค่าพารามิ เตอร์ของสภาพ
อากาศพบว่ าอุณหภูมิ ความชื้ น และความเร็วลมของอากาศกระจายไม่
สมํา่ เสมอในชัน้ ที่ 3 จึงยังมีศกั ยภาพในการปรับปรุงการกระจายลมเย็น
จากเครื่องส่งลมเย็นของเครื่องปรับอากาศต่ อไป เพื่อให้ มีระดับความพึง
พอใจดีขึน้

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
ประเทศไทยมีสภาพอากาศแบบร้อนชืน้ และมีแนวโน้มอุณหภูมทิ ส่ี งู ขึน้
ทุกปี โดยเฉพาะในฤดูรอ้ นทีม่ ชี ว่ งเวลายาวนานกว่าฤดูอ่นื และมีความเสีย่ ง
ต่อสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้น จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศโลก (Global climate change) [1] บ้า นเรือ นและอาคารต่ า งๆ
จึงต้องมีการปรับอากาศ เพื่อให้เกิดสภาวะน่ าสบายหรือความสบายเชิง
อุณหภาพ (Thermal comfort)
ความรูส้ กึ สบายเชิงอุณหภาพ (Thermal comfort) ขึน้ อยู่กบั ปั จจัยเชิง
ปริม าณ 6 ตัว แปร ได้แ ก่ อุ ณ หภู ม ิอ ากาศ (Air temperature) ความชื้น
สัมพัทธ์ (Relative humidity) ความเร็วลม (Air speed) อุณหภูมกิ ารแผ่รงั สี
(Radiant temperature) ระดับ กิ จ กรรม (Activity level) ที่ส่ ง ผลต่ อ การ
เผาผลาญพลังงาน และระดับฉนวนของเสื้อผ้า (Clothing insulation) [2]
นอกจากนี้ ยังขึน้ อยูก่ บั ปั จจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ ความชอบของแต่ละบุคคล
ความเคยชินกับสภาพอากาศ นิสยั การศึกษา เพศ [3]
งานวิจ ยั นี้ ส นใจความสบายเชิง อุ ณ หภาพของผู้ใ ช้บ ริก ารห้อ งสมุ ด
ซึง่ เป็ นพืน้ ทีซ่ ง่ึ ผูใ้ ช้บริการต้องการความสบายเป็ นอย่างมาก และต้องปรับ
อากาศตลอดช่วงเวลาการใช้งาน ผู้วจิ ยั ได้ใช้แบบสอบถามเพื่อประเมิน
ความสบายทางด้านอุณหภูม ิ ความชื้น และความเร็วลมภายในห้องสมุด

คําสําคัญ — ห้องสมุด, ความสบายเชิ งอุณหภาพ, แบบสอบถาม,
อุณหภูมิ, ระบบปรับอากาศ
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
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คณะนิ ติ ศ าสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย หรื อ ศู น ย์ “เพชรรัต น”
นิ ติ ท รัพ ยากร ชัน้ 1 – ชัน้ 4 อาคารเทพทวาราวดี ซึ่ ง เป็ นอาคาร
สถานศึก ษาและมีผู้ม าใช้ บ ริก ารหมุ น เวีย นสับ เปลี่ย นกัน ตลอดเวลา
การสํารวจและวิเคราะห์ผลกระทบของสภาวะอากาศแวดล้อมในอาคาร
สถานศึก ษา จะดํ า เนิ น การตามมาตรฐาน ASHRAE Standard 55 [2]
หากพบว่าผู้ใช้บริการห้องสมุดส่วนมากรู้สกึ พึงพอใจก็แสดงว่าการปรับ
อากาศมีประสิทธิภาพ

ความร้ อ น ความชื้น และความแรงของลม และขณะเดีย วกัน ผู้ ว ิจ ัย
ก็ได้ทําการเก็บและวัดค่าพารามิเตอร์สาํ คัญ อาทิ เวลา อุณหภูม ิ ความชืน้
สัมพัทธ์ ความเร็วลม และอุณหภูมโิ กลบ เพื่อนํ าข้อมูลมาประเมินสภาวะ
ความสบายเชิงอุณหภาพ (Thermal comfort)

2. การทําการทดลอง
2.1. สถานทีท่ าํ การทดลอง
สถานที่ทํา การทดลอง คือ ห้อ งสมุด คณะนิ ติศ าสตร์ จุฬ าลงกรณ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย จํ า น ว น 4 ชั ้น ร ว ม พื้ น ที่ ใ ช้ ส อ ย ทั ้ง สิ้ น 2,756 m2
ซึ่ง คณะนิ ติศ าสตร์ไ ด้เ ปิ ด ให้บ ริก ารห้อ งสมุ ด ให้แ ก่ นิ ส ิต บุ ค ลากร และ
บุ ค คลภายนอก ตัง้ แต่ เ ดือ นตุ ล าคม 2546 เป็ นต้ น มา ต่ อ มาในเดือ น
สิงหาคม 2557 คณะนิติศาสตร์ได้มกี ารปรับปรุงตกแต่งภายในห้องสมุด
ใหม่ และได้รบั พระราชทานนามใหม่ว่า ศูนย์ “เพชรรัตน” นิติทรัพยากร
โดยได้เปิ ดให้บริการอีกครัง้ ในเดือนมกราคม 2558 เป็ นต้นมาจนถึงปั จจุบนั
ซึง่ ได้แสดงตัวอย่างสภาพแวดล้อมของพืน้ ทีห่ อ้ งสมุด ชัน้ 3 ดังรูปที่ 1
ระบบปรับ อากาศของห้อ งสมุด ใช้เ ครื่อ งปรับ อากาศชุ ด เดิม ที่มกี าร
ติดตัง้ และใช้งานมาตัง้ แต่ปี 2547 ระบบเครื่องปรับอากาศเป็ นแบบแยก
ส่วน (Split type) ยีห่ อ้ Carrier ทัง้ หมด โดยมีเครือ่ งส่งลมเย็น (Air Handing
Unit : AHU) จํ า นวนทัง้ สิ้น 10 เครื่อ ง ซึ่ง ติด ตัง้ ที่ช ัน้ ที่ 1 - 4 ปั จ จุ บ ัน
เครื่อ งปรับ อากาศมีอ ายุ ก ารใช้ง านมากว่ า 15 ปี และในแต่ ล ะชัน้ ของ
ห้อ งสมุดมีระบบท่อ ส่ง จ่า ยลมเย็นไปยัง พื้นที่ต่า งๆ ผ่า นหัวจ่า ยลมแบบ
สีเ่ หลีย่ มสําหรับกระจายลมออกทัง้ สีด่ า้ น มีอตั ราการไหลลมเย็นจากหัวจ่าย
ประมาณ 400 – 600 CFM ซึ่ง ได้ป รับ ปริม าณความเร็ว ลมต่ า งกัน ตาม
ลักษณะการใช้งานของพืน้ ที่

รูปที่ 2 การแบ่งโซนพืน้ ทีป่ รับอากาศห้องสมุด ชัน้ 1

รูปที่ 3 การแบ่งโซนพืน้ ทีป่ รับอากาศห้องสมุด ชัน้ 2

รูปที่ 1 สภาพแวดล้อมพืน้ ทีห่ อ้ งสมุด ชัน้ 3

รูปที่ 4 การแบ่งโซนพืน้ ทีป่ รับอากาศห้องสมุด ชัน้ 3

2.2. การประเมิ นความรู้สึกสบายต่อสภาพอากาศ ณ ปัจจุบนั
ห้ อ ง ส มุ ด เ ปิ ด บ ริ ก า ร ต ล อ ด วั น ตั ้ง แ ต่ เ ว ล า 8:00 – 21:00 น .
ซึ่ง ผู้ใ ช้บ ริก ารส่ว นใหญ่ ย่อ มต้อ งการความสบายจากระบบปรับ อากาศ
โดยแผนผังการแบ่งโซนเพื่อเก็บข้อมูล จากพื้นที่ปรับอากาศชัน้ ที่ 1 - 4
ดั ง รู ป ที่ 2 – 5 โดยแบ่ ง เป็ นโซนความร้ อ น (Thermal Zone) ต่ า งๆ
เพื่อความสะดวกในการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามทีอ่ อกแบบมาอย่างดี
จํานวน 1 หน้า โดยมีการถามข้อมูลส่วนตัว ระดับกิจกรรม ความเป็ นฉนวน
ของเสือ้ ผ้า ความพึงพอใจและการยอมรับสภาพแวดล้อมในด้านความเย็น
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แวดล้อ มของอากาศภายในห้อ ง โดยมีก ารใช้แ บบสอบถามเก็บ ข้อ มูล
จํานวน 135 ชุด เพื่อเก็บข้อมูลทีส่ ามารถนํามาวิเคราะห์ระดับความสบาย
ทางด้านอุณหภาพ ด้านความชื้น และด้านการไหลเวียนของอากาศหรือ
ความเร็วลม ภายในห้องปรับอากาศทีถ่ ูกประเมินตามมาตรฐาน ASHRAE
Standard 55 [2]
3. ผลการวิ เคราะห์ความรู้สึกสบายและการยอมรับต่อสภาพอากาศ
ผูว้ จิ ยั ได้นําข้อมูลที่วดั ได้และข้อมูลแบบสอบถามมาศึกษาความรูส้ กึ
สบายและการยอมรับต่อสภาพอากาศของผู้ใช้บริการห้องสมุด โดยเน้น
วิเคราะห์ผลที่ชนั ้ 3 ก่อน เนื่องจากคณะนิติศาสตร์จดั สรรพื้นที่ห้องสมุด
ชัน้ 3 เป็ นพื้นที่สําหรับค้นคว้าหนังสือกฎหมายไทยและหนังสือกฎหมาย
ต่างประเทศ ทําให้มผี ูม้ าใช้บริการห้องสมุดเป็ นจํานวนมากและยาวนาน
กว่าพืน้ ทีห่ อ้ งสมุดชัน้ อื่น ๆ โดยการตรวจวัดค่าอุณหภูมอิ ากาศ ความชื้น
สัม พัท ธ์ และความเร็ ว ลมที่ เ กิ ด ขึ้น ในช่ ว งประมาณเดื อ นมกราคม
ถึงกุมภาพันธ์ 2562 นัน้ มีการวางแผนตําแหน่ งการตรวจวัดค่าเป็ น 2 โซน
คื อ Thermal zone A กั บ Thermal zone B ผ ล จ า ก ก า ร ต ร ว จ วั ด
ค่าความรูส้ กึ สบายอากาศห้องสมุด ชัน้ 3 ตามผังตําแหน่ง ดังรูปที่ 4
พบว่าค่าเฉลี่ยของอุณหภูมแิ ละความชื้นสัมพัทธ์ในพื้นที่ปรับอากาศ
Thermal zone A ตั ง้ แต่ ส ดมภ์ A ถึ ง J ซึ่ ง เป็ นพื้ น ที่ ฝั ่ง ทิ ศ ตะวัน ตก
มีค่าตํ่ากว่าของพื้นที่ปรับอากาศ Thermal zone B ตัง้ แต่สดมภ์ K ถึง U
ฝั ง่ ทิศตะวันออก เนื่องจากพืน้ ทีป่ รับอากาศ Thermal zone A อยู่บริเวณ
ต้นทางของท่อส่งจ่ายลมเย็นและอยู่ใกล้กบั ห้องควบคุมเครื่องปรับอากาศ
ทํ า ให้ สู ญ เสีย ความเย็น น้ อ ยกว่ า ลมเย็น ที่จ่ า ยไปยัง พื้น ที่ป รับ อากาศ
Thermal zone B ซึ่ง มีร ะบบท่ อ ส่ ง จ่ า ยลมเย็น ที่ม ีร ะยะทางไปไกลกว่ า
การกระจายอุณหภูมแิ ละความชืน้ สัมพัทธ์แสดงดังรูปที่ 7-8 ค่าความเร็วลม
ในพืน้ ทีป่ รับอากาศ Thermal zone A และ Thermal zone B มีการกระจาย
ลมที่ไ ม่ ส มํ่ า เสมออย่ า งเห็ น ได้ ช ัด ดัง รู ป ที่ 9 เนื่ อ งจากการออกแบบ
ฝ้ า เพดานที่เ ป็ นแบบตะแกรงอลูมเิ นี ย ม แม้ว่า ลมเย็นที่อ อกจากหัวจ่า ย
ส่ว นหนึ่ ง ไหลลงมาเป็ น อากาศปฐมภู ม ิเ พื่อ ผสมกับ อากาศภายในห้อ ง
แต่ อี ก ส่ ว นหนึ่ ง ก็ ส ามารถไหลกลั บ ขึ้ น บนฝ้ าเพดานผ่ า นตะแกรง
และกลับไปยังเครื่องส่งลมเย็นได้เลย จึงอาจทําให้ลมทีไ่ หลเวียนลงมายัง
พืน้ ทีใ่ ห้บริการน้อยกว่าทีค่ าดไว้ และโดยเฉพาะในพืน้ ที่ Thermal zone B
ซึ่ง มีค่ า เฉลี่ย ความเร็ว ลมตํ่ า แนวทางปรับ สภาพอากาศที่ผ่ า นมา คือ
การปรับ ตัง้ หัว จ่ า ยลมในแต่ ล ะหัว ให้อ ัต ราการไหลอากาศเย็น ออกมา
ไม่เท่ากัน ตามความต้องการของผูใ้ ช้บริการในระยะแรกหลังการปรับปรุง
ห้องสมุด

รูปที่ 5 การแบ่งโซนพืน้ ทีป่ รับอากาศห้องสมุด ชัน้ 4
2.3. การวัดค่า
เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ว ดั ค่ า พารามิเ ตอร์ด้า นสภาพอากาศที่สํา คัญ ได้แ ก่
เครื่อ งมือ วัด อุ ณ หภูม ิแ ละความเร็ว ลม แบบ Hot wire และเครื่อ งมือ วัด
ความชืน้ สัมพัทธ์ เพือ่ วัดค่าอุณหภูมอิ ากาศ ความชืน้ สัมพัทธ์ และความเร็ว
ลม รวมถึง เครื่อ งบัน ทึก ค่ า อุ ณ หภู ม ิโ กลบ รวมแสดงภาพเครื่อ งมือ วัด
ทัง้ หมดดัง รูปที่ 6 โดยระดับความสูงของการวัดค่า สภาพอากาศสูงจาก
พื้น ห้อ งประมาณ 1 เมตร ซึ่ง เป็ นระดับ เดีย วกับ ความสูง ของร่ า งกาย
ผูใ้ ช้บริการห้องสมุดในอิรยิ าบถการนัง่ และตําแหน่ งการวัดด้วยเครื่องมือ
วัดอุ ณ หภูม ิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม และอุ ณ หภูมโิ กลบ นัน้ เป็ น
ตําแหน่งเดียวกันทัง้ สิน้ เพือ่ ให้ขอ้ มูลการวัดสอดคล้องกันและตรงกับสภาพ
ความเป็ น จริง โดยช่ ว งเวลาในการวัด ค่ า และเก็บ ข้อ มูล แบบสอบถาม
เป็ น ช่ ว งเที่ย งถึง เย็น ตัง้ แต่ 11:20 ถึง 16:35 น. ซึ่ง เป็ น ช่ว งที่อุ ณ หภู ม ิ
อากาศสูงกว่าช่วงเช้า และใช้เวลาวัดค่าต่างๆ ในแต่ละตําแหน่ งประมาณ
10 – 15 นาที โดยการวัดค่าทําในคาบเวลาเดียวกับการตอบแบบสอบถาม
เช่นกัน และเครือ่ งปรับอากาศใช้งานมาเป็ นระยะเวลาทีน่ านพอสมควร
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รูปที่ 6 เครือ่ งมือวัดค่าพารามิเตอร์ดา้ นสภาพอากาศ
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2.4. แบบสอบถาม
แบบสอบถามทีใ่ ช้ในการสํารวจประกอบด้วย 2 ส่วน โดยส่วนแรกเป็ น
ข้อ มูล เกี่ย วกับผู้ท่อี นุ ญาตให้สํา รวจข้อมูล อาทิ อายุ เพศ การแต่ง กาย
นํ้ า หนัก ประเภทเสื้อ ผ้า ที่ส วมใส่ใ นขณะนัน้ และส่ ว นที่ส องชุ ด คํา ถาม
ที่เ กี่ย วข้อ งกับ ความสบายในช่วงที่กํ า ลัง สัม ภาษณ์ และตรวจจับ สภาวะ

4

23.9

5

23.7

6

23.6

24.3

24.4 23.8

23.5 24.2 23.6 24.2

25.4 23.6

24.7 24.8 25.6

25.0

24.4 23.0 23.2

23.8 25.4

25.6 23.6

26.2
23.7

7
8

Zone A

Zone B

9
10

รูปที่ 7 อุณหภูมภิ ายในพืน้ ทีห่ อ้ งสมุด ชัน้ 3 หน่วยองศาเซลเซียส
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25.8
26.2

A
1

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

แห้งเล็กน้อยร้อยละ 24 และรูส้ กึ ว่าระดับการไหลเวียนของอากาศทีล่ มตํ่า
เล็กน้ อ ยที่ร้อ ยละ 33 และเมื่อ เทีย บระดับความสบายกับการยอมรับ ต่ อ
อุ ณ หภู ม ิ อ ากาศก็ ส อดคล้ อ งกั น ที่ ร้ อ ยละ 50 ดั ง รู ป ที่ 15 ในขณะที่
กลุ่มทีร่ สู้ กึ เย็นเล็กน้อยก็รสู้ กึ ยอมรับทีร่ อ้ ยละ 22 เช่นกัน

U

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

5

56.8

6

58.9

54.2

53.8 47.7

56.1 55.8 60.5 57.6

57.9 67.0

58.8 60.3 56.5

56.7

62.5 56.8 56.6

60.9 56.1

60.5 56.7

57.4

58.2
57.0

55.3

7
8

Zone A

Zone B

9
10

รูปที่ 8 ความชืน้ สัมพัทธ์ภายในพืน้ ทีห่ อ้ งสมุด ชัน้ 3 หน่วย %
A B C D E F G H
1
0.301 0.189 0.213 0.085 0.386 0.337 0.030
2
0.124 0.002
3
4 0.002
0.058
0.301 0.030
5 0.002
6 0.020
0.471 0.462 0.002 0.019
7
8
Zone A
9
10

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

0.002
0.002 0.002
0.340
0.099 0.030

0.002 0.002 0.019
0.019 0.178 0.296
0.106 0.411

0.002

0.002
0.002

รูปที่ 10 ความรูส้ กึ สบายต่ออุณหภูมอิ ากาศภายในพืน้ ทีห่ อ้ งสมุด ชัน้ 1

0.171

Zone B

รูปที่ 9 ความเร็วลมภายในพืน้ ทีห่ อ้ งสมุด ชัน้ 3 หน่วย m/s
นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ยังได้ทาํ การประเมินความรูส้ กึ สบายทางด้านอุณหภูม ิ
อากาศหรือด้านอุณหภาพจากผูใ้ ช้บริการห้องสมุด จํานวน 135 คน โดยได้
แบ่งระดับการประเมิน 7 ระดับ คือ หนาว (-3) เย็น (-2) เย็นเล็กน้อย (-1)
สบาย (0) อุ่ น เล็ก น้ อ ย (1) อุ่ น (2) และร้อ น (3) และระดับ ประเมิน การ
ยอมรับอุณหภูมอิ ากาศ 3 ระดับ คือ ไม่ยอมรับเพราะหนาวหรือร้อนเกินไป
(1) พอยอมรับได้เพราะอยู่ได้แต่ไม่นานจนถึง 1 ชั ่วโมง (2) และยอมรับได้
พึงพอใจเพราะอยู่ได้ต่อเนื่องเป็ นเวลานาน (3) ผลการตอบแบบสอบถาม
แสดงว่าผูใ้ ช้บริการรูส้ กึ ว่าอุณหภูมอิ ากาศทําให้รสู้ กึ สบายและค่อนข้างเย็น
เล็กน้ อย ในภาพรวมของทัง้ 4 ชัน้ ดังรูปที่ 10 – 13 และในบางตําแหน่ ง
ของพืน้ ทีผ่ ใู้ ช้บริการรูส้ กึ ร้อน ได้แก่ ห้องสมุด ชัน้ 1 ชัน้ 3 และชัน้ 4 และ
พบว่ารูส้ กึ เย็นมากจุดหนึ่งในชัน้ 4
ทัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ความรูส้ กึ สบายต่ออุณหภูมอิ ากาศทีว่ ดั ได้จาก
เครื่องมือวัด บริเวณพื้นที่หอ้ งสมุด ชัน้ 3 ฝั ง่ ทิศตะวันตก พบว่าอุณหภูม ิ
ที่ว ัด ได้อ ยู่ ใ นช่ ว งประมาณ 24 องศาเซลเซีย ส ณ ตํ า แหน่ ง สดมภ์ A
แถวที่ 4 ถึ ง 6 ดัง รู ป ที่ 7 แต่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารห้ อ งสมุ ด มี ค วามรู้ ส ึ ก ร้ อ น
ดัง รูป ที่ 12 สาเหตุ เ กิด จากบริเ วณพื้น ที่ด ัง กล่ า วอยู่ติด กับ ผนัง กระจก
ของอาคารและมิได้ตดิ ตัง้ ม่านบังแสงแดด จึงทําให้ได้รบั อุณหภูมแิ ผ่รงั สี
จากดวงอาทิตย์ อีกทัง้ ด้านนอกยังเป็ นพืน้ ทีร่ ะเบียงสําหรับติดตัง้ ชุดระบาย
ความร้อนของเครือ่ งปรับอากาศห้องสมุดด้วย
จากการประเมินการยอมรับความรูส้ กึ สบายต่ออุณหภูม ิ ความชืน้ และ
ความเร็วลม ในภาพรวม ดังรูปที่ 14 โดยคิดเป็ นร้อยละความรูส้ กึ ทีย่ อมรับ
พบว่าประชากรส่วนใหญ่รสู้ กึ สบายในด้านอุณหภูม ิ ความชืน้ สัมพัทธ์ และ
ความเร็วลม ทีร่ ะดับร้อยละ 50, 68, และ 60 ตามลําดับ แต่ในส่วนของการ
ยอมรับต่ออุณหภูมใิ นระดับเย็นเล็กน้อยทีร่ อ้ ยละ 22 รูส้ กึ ว่าระดับความชืน้

รูปที่ 11 ความรูส้ กึ สบายต่ออุณหภูมอิ ากาศภายในพืน้ ทีห่ อ้ งสมุด ชัน้ 2

รูปที่ 12 ความรูส้ กึ สบายต่ออุณหภูมอิ ากาศภายในพืน้ ทีห่ อ้ งสมุด ชัน้ 3
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ทัง้ นี้ แนวทางในการทํา วิจยั ขัน้ ต่ อ ไป คือ การทํา นายค่า การโหวต
ความรูส้ กึ เชิงอุณหภาพ Predicted Mean Vote (PMV) และค่าร้อยละความ
ไม่พอใจเชิงอุณหภาพ Predicted Percentage of Dissatisfied (PPD) ของ
ผูใ้ ช้บริการห้องสมุดจากแบบจําลองตามมาตรฐาน ASHRAE ต่อไป และ
จะเปรียบเทียบกับค่าทีว่ ดั ได้จากแบบสอบถาม
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ คณะนิ ติศ าสตร์ จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย ที่ไ ด้ใ ห้ก าร
สนับ สนุ น สถานที่ทํา การทดลอง ได้แ ก่ ห้อ งสมุ ด คณะนิ ติศ าสตร์ หรือ
ศูนย์ “เพชรรัตน” นิตทิ รัพยากร อาคารเทพทวาราวดี ชัน้ 1 – 4

รูปที่ 13 ความรูส้ กึ สบายต่ออุณหภูมอิ ากาศภายในพืน้ ทีห่ อ้ งสมุด ชัน้ 4
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รูปที่ 14 การยอมรับความรูส้ กึ สบายต่ออุณหภูม ิ ความชืน้ และความเร็วลม

รูปที่ 15 ความสัมพันธ์ระหว่างความรูส้ กึ ต่ออุณหภูมอิ ากาศห้องสมุด
4. สรุปผลการวิ จยั
ผลการวิจ ยั โดยใช้แ บบสอบถามกับ ผู้ใ ช้บ ริก ารห้อ งสมุด เบื้อ งต้น นี้
เพื่อประเมินความสบายทางด้านอุณหภาพทัง้ ด้านอุณหภูม ิ ความชืน้ และ
ความเร็ว ลม พื้น ที่สํ า รวจข้อ มู ล คือ ภายในห้อ งสมุ ด คณะนิ ติศ าสตร์
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย ชัน้ 1 – ชัน้ 4 อาคารเทพทวาราวดี พบว่ า
ผูใ้ ช้บริการส่วนใหญ่รูส้ กึ สบาย เย็นเล็กน้อย อากาศแห้งเล็กน้อย และลม
ไหลเวียนตํ่าเล็กน้อย และส่วนใหญ่รสู้ กึ ยอมรับสภาพความสบายในขณะที่
อีกส่วนหนึ่งยอมรับว่าเย็นเล็กน้อย ซึง่ จากการวัดค่าพารามิเตอร์ของสภาพ
อากาศพบว่าอุณหภูม ิ ความชื้น และความเร็วลมของอากาศกระจายไม่
สมํ่าเสมอในชัน้ ที่ 3 จึงยังมีศกั ยภาพในการปรับปรุงการกระจายลมเย็นจาก
เครือ่ งส่งลมเย็นของเครือ่ งปรับอากาศต่อไป
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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.

บทคัดย่อ — ร้านสะดวกซื้อที่ให้บริ การตลอด 24 ชัวโมง
่
ได้เพิ่ มจานวน
ขึ้ น อย่ างต่ อ เนื่ องทัง้ ในเขตชุมชนเมื องและพื้ นที่ ช นบทของประเทศไทย
ภายในร้านค้ามีอุปกรณ์ ไฟฟ้ าติ ดตัง้ มากมายสาหรับการทาความเย็น การ
ปรับอากาศ การส่ องสว่าง การอุ่นอาหาร และอื่ นๆ จึงต้ องการใช้ ไฟฟ้ าสูง
ร้ า นสะดวกซื้ อ หลายแบรนด์ไ ด้ ดาเนิ นมาตรการอนุ ร กั ษ์ พ ลัง งานอย่ า ง
ต่ อเนื่ อง งานวิ จยั นี้ ต้องการทราบลักษณะการใช้ พลังงานของร้านค้ า เหตุ
ปั จ จัย รวมถึ ง กิ จ กรรมที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การใช้ พ ลัง งาน โดยได้ ส ารวจ
ภาคสนามร้ านสะดวกซื้ อจ านวน 10 แห่ ง การวิ เคราะห์พ ลัง งานจากผล
ตรวจวัดทาให้ ทราบว่ า ร้านสะดวกซื้ อมี การใช้ ไฟฟ้ าสูงในระดับ 172,800
kWh/year หรือ 823 kWh/m2.year และค่ าความเข้ มของการใช้ พลังงานสูง
กว่าอาคารสานักงานและห้างสรรพสิ นค้า ระบบทาความเย็นเป็ นระบบที่ ใช้
พลัง งานรวมสู ง ที่ สุ ด ร้ อ ยละ 60-80 โดยระบบปรับ อากาศใช้ พ ลัง งาน
ประมาณร้อยละ 25 ขณะที่การส่องสว่างด้วยไฟฟ้ าใช้พลังงานไม่เกิ นร้อยละ
5 ผลงานวิ จยั นาเสนอเทคโนโลยีและแนวทางอนุรกั ษ์พลังงาน อาทิ การใช้
เครื่องปรับอากาศแบบอิ นเวอร์เตอร์ การใช้ คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์
สาหรับตู้เย็นแบบเปิ ดและแบบวอร์คอิ น การติ ดตัง้ เซลล์แสงอาทิ ตย์ผลิ ต
ไฟฟ้ า ซึ่ งมาตรการทัง้ หมดนี้ สามารถลดการใช้พลังงานของร้านสะดวกซื้อ
และประเมิ นได้ว่ามีความคุ้มค่าเชิ งต้นทุน ระยะเวลาคืนทุน 0.8 – 5.9 ปี
คำสำคัญ — ร้ำนสะดวกซื้อ, กำรอนุรกั ษ์พลังงำน, กำรทำควำมเย็น,
คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์, กำรติ ดตัง้ เซลล์แสงอำทิ ตย์ผลิ ตไฟฟ้ ำ

Keywords — Convenience store, Energy conservation,
Refrigeration, Inverter compressor, solar rooftop PV
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I. บทนา
ร้านสะดวกซื้อเป็ นสถานประกอบการที่มสี นิ ค้าจาหน่ ายหลากหลาย
เข้า ถึง สะดวก ภายในร้า นปรับ อากาศท าให้เ ป็ นที่นิ ย มใช้บ ริก ารของ
ประชาชนทัวไป
่ แม้ว่าราคาสินค้าในร้านสะดวกซื้อจะสูงกว่าซุปเปอร์มาร์
เก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ต แต่ ร้านสะดวกซื้อกลับมีสดั ส่วนของยอดขายที่
มากกว่า แสดงว่า ผูบ้ ริโภคชาวไทยมีพฤติกรรมชอบความสะดวกสบาย
จากการวิเคราะห์ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการใช้พลังงานในร้านสะดวกซื้อ โดย
Kritsanawonghong et al. [1] ได้ ป ระเมิน ปริม าณการใช้ ไ ฟฟ้ าส าหรับ
อุ ป กรณ์ ใ นร้า นค้า ไว้ท่ี 112,128 กิโ ลวัต ต์ช วั ่ โมงต่ อ ปี และการใช้ไ ฟฟ้ า
สาหรับอุปกรณ์ส่องสว่างที่ 23,652 กิโลวัตต์ชวโมงต่
ั่
อปี สาหรับร้านสะดวก
ซื้อ ขนาดทัวไปประมาณ
่
100 ตารางเมตร สัดส่ ว นการใช้ไ ฟฟ้ าส าหรับ
อุปกรณ์ ทาความเย็น คิดเป็ นร้อยละ 58 ระบบปรับอากาศร้อยละ 30 และ
ระบบส่องสว่างร้อยละ 12 ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ ารวม
DTE Energy [2] ได้ทาการศึกษาการใช้พลังงานของร้านสะดวกซื้อใน
หลายๆ แห่ง พบว่ามีการใช้พลังงานไฟฟ้ าและก๊าซธรรมชาติในปริมาณ
มาก ถือเป็ นค่าใช้จ่ายลาดับต้นๆ ของการดาเนินการ โดยเฉพาะการใช้
พลังงานไฟฟ้ าในระบบทาความเย็น ซึง่ มีการใช้พลังงานไฟฟ้ าสูงถึงร้อยละ
60 ของพลังงานไฟฟ้ าทัง้ หมด (ซึ่งคล้ายคลึงกับสัดส่วนของประเทศไทยที่
ร้อ ยละ 64) นอกจากนี้ย งั มีการใช้พลังงานร้อยละ 18 ในระบบส่องสว่าง
และร้ อ ยละ 15 ในระบบปรั บ อากาศ ( Heating, Ventilation and Air
Conditioning; HVAC)
นอกจากนี้ ก รณีศ ึกษาจากต่ า งประเทศ จากการศึก ษากลยุ ทธ์การ
ประหยัดพลังงานในร้านสะดวกซื้อในไต้หวัน โดย Hao-Yu WENG [3] ระบุ
ว่า ในไต้ห วันมีร้านสะดวกซื้อ จานวน 9,204 ร้าน และในทุกพื้นที่ท่มี คี น
อาศัยอยู่ 2,500 คน จะต้องมีร้านสะดวกซื้ออย่ างน้อย 1 ร้าน ระบบที่ใช้
ไฟฟ้ ามากทีส่ ุด คือ ระบบปรับอากาศร้อยละ 32.54 และรองลงมา คือ การ
ทาความเย็นร้อยละ 24.23 ของการใช้ไฟฟ้ าทัง้ หมดในร้าน
ร้านสะดวกซื้อ ในประเทศไทยเป็ น อาคารธุร กิจที่ให้บริการจาหน่ าย
สินค้าหลากหลายตลอด 24 ชัวโมง
่
ร้านค้ามีทงั ้ แบบทีเ่ ป็ นอาคารเดียวหรือ
ตัง้ อยู่ในอาคารพาณิชย์ ภายในร้านค้าประกอบด้วยเครือ่ งใช้ไฟฟ้ าจานวน
มาก อาทิ ตู้แช่และห้องแช่เย็นอาหาร/เครื่องดื่ม เครื่องปรับอากาศ หลอด
ไฟฟ้ า เครือ่ งอุ่นอาหาร ปั ม๊ น้า ฯลฯ ร้านสะดวกซื้อมีพน้ื ทีใ่ ช้สอย 200 - 300
ตารางเมตร จัดสรรเป็ นสองส่วน คือ บริเวณจาหน่ ายสินค้าซึ่งปรับอากาศ
มีส ดั ส่ ว นร้อ ยละ 70 และบริเวณหลังร้านที่เหลือ ใช้เก็บสิน ค้าซึ่งไม่ป รับ
อากาศ ด้านหน้าร้านค้าเป็ นผนังกระจกใสชัน้ เดียวหนา 8 มม. ประตูเป็ น
กระจกบานเลื่อนอัตโนมัติ ผนังก่ออิฐมวลเบาสาหรับร้านค้าใหม่ และเป็ น
ผนั ง ก่ อ อิฐ ถือ ปูน ส าหรับ อาคารเก่ า หลัง คาของร้า นค้า เดี่ย วเป็ น แผ่ น
อะลูมเิ นียมหนา 3 มม. ลาดเอียงต่า ทาสีขาว ติดฉนวน PE หนา 5 มม.
II. ผลการตรวจวัดพลังงานและแบบจาลองคณิ ตศาสตร์
จากการตรวจวัด พลัง งานเป็ น รายระบบ/อุ ป กรณ์ ใ นแต่ ล ะร้า นค้า
ต่ อ เนื่อ ง (7 วัน ) ประเมิน ได้ว่าร้านค้าใช้ไฟฟ้ าเฉลี่ย 172,800 kWh/year
ค่ าเฉลี่ย พลังไฟฟ้ าสูง สุ ด 20 kW (อาจเกิดได้ทงั ้ กลางวัน หรือ กลางคืน )
ค่ า เฉลี่ย ความเข้ม ของการใช้ไ ฟฟ้ า ต่ อ พื้น ที่ 823 kWh/m2.year การใช้
ไฟฟ้ าของร้านค้าสัมพันธ์กบั กิจกรรมของธุรกิจ โดยระบบเครื่องเย็น /ห้อง
แช่เย็นใช้พลังงานสูงสุดคิดเป็ นร้อยละ 60.1 ของการใช้ไฟฟ้ าทัง้ หมด ระบบ
ปรับอากาศใช้ไฟฟ้ าในระดับรองลงมาทีร่ อ้ ยละ 26.9 ระบบไฟฟ้ าส่องสว่าง

อยู่ท่รี ้อยละ 5.2 โดยการใช้ไฟฟ้ าในส่วนที่เหลือเป็ นของอุปกรณ์ให้ความ
ร้อนและอื่นๆ ดังแสดงในรูปที่ I. อนึ่ง จากการทีก่ ลุ่มธุรกิจนี้มุ่งเน้นการขาย
สินค้าอาหารพร้อมทานให้มากขึน้ ร้านค้าจึงมีแนวโน้มของการใช้ไฟฟ้ าที่
สูงขึน้ ในอนาคต

รูปที่ I. สัดส่วนการใช้ไฟฟ้ าของร้านสะดวกซือ้
ข้อมูลการตรวจวัดได้รบั การพัฒนาเป็ น แบบจาลองคณิตศาสตร์เพื่อ
ประเมินการใช้ไฟฟ้ าของร้านสะดวกซื้อ โดยแบบจาลองแสดงความสัมพันธ์
ของลักษณะร้านค้า สมรรถนะของระบบ/อุปกรณ์ กับความต้องการพลัง
ไฟฟ้ า (Power demand) และปริม าณการใช้พ ลัง งานไฟฟ้ า (Electrical
energy consumption) ซึง่ ความสัมพันธ์แสดงได้ตามสมการที่ (1)
n
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คือ ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังภายนอก (Wth/m2)
คือ ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคา (Wth/m2)
คือ พืน้ ทีผ่ นังภายนอก (m2)
คือ พืน้ ทีห่ ลังคา (เฉพาะส่วนทีต่ ่อกับพืน้ ทีจ่ าหน่ายสินค้า) (m2)
คือ การใช้ไฟฟ้ าเพือ่ การส่องสว่าง (Welec/m2)
คือ การใช้ไฟฟ้ าของอุปกรณ์ไฟฟ้ า (Welec/m2)
คือ แหล่งความร้อนอื่นๆ (Wth/m2)
คือ สมรรถนะพลังงานของระบบปรับอากาศ (-)
คือ พืน้ ทีใ่ ช้สอย (m2)
คือ จานวนชัวโมงท
่
างานตลอดทัง้ ปี (ชัวโมง)
่

จากสมการที่ (1) การวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้ าของร้านค้าถูกแบ่งตาม
พื้นที่เป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนจาหน่ ายสินค้า และส่วนจัดเก็บสินค้า พื้นที่ทงั ้
สองนี้มเี ครื่องไฟฟ้ าและการใช้พลังงานแตกต่างกัน แต่ละพื้นทีจ่ าแนกการ
ใช้ไ ฟฟ้ าเป็ น 3 ส่ ว น คือ ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้ าส่ อ งสว่าง และ
อุปกรณ์ไฟฟ้ าอื่นๆ
การใช้ไฟฟ้ าของระบบปรับอากาศเป็ นผลจากภาระความร้อนทีถ่ ่ายเท
ผ่านกรอบอาคาร (หลังคาและผนังร้านค้า) ซึ่งมีทงั ้ ส่วนทีเ่ ป็ นผนังทึบและ
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กระจก ความร้อ นจากหลอดไฟฟ้ า และจากอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ในพื้น ที่ปรับ
อากาศ
ปริมาณความร้อนทีถ่ ่ายเทผ่านผนังและหลังคาประเมินจากผลคานวณ
ค่ า สัม ประสิท ธิก์ ารถ่ า ยเทความร้อ นรวมส าหรับ ผนัง และหลัง คา หรือ
Overall Thermal Transfer Value (OTTV) แ ล ะ Roof Thermal Transfer
Value (RTTV) ตามลาดับ โดยอ้างอิงเกณฑ์สมรรถนะพลังงานของอาคารที่
ก่ อ สร้ า งใหม่ ร่ ว มกั บ การตรวจวั ด การถ่ า ยเทความร้ อ นภายใต้
สภาพแวดล้อมจริงโดยใช้ฮตี ฟลักซ์เซนเซอร์ (Heat flux sensor) สาหรับ
ความร้อนจากหลอดไฟฟ้ า และจากอุปกรณ์ไฟฟ้ าอื่นๆ ประเมินจากการใช้
ไฟฟ้ าเฉลีย่ ของอุปกรณ์นนั ้ ๆ ซึง่ ค่าพลังไฟฟ้ าเฉลีย่ ได้จากการตรวจวัดเป็ น
รายอุปกรณ์

COPva 2.0 กาลังไฟฟ้ า Power (Pva) 2,606 Welec มีการวัดค่ า ความร้อ น
ผ่านประตูกระจกของห้องเย็น พื้นที่ประตูกระจก พื้นที่ผนังและค่าความ
ร้อนผ่านผนังติดพืน้ ทีจ่ าหน่ายสินค้าปรับอากาศ รวมถึงความร้อนผ่านผนัง
ติดพืน้ ทีเ่ ก็บสินค้าหลังร้าน
III.VI ตูแ้ ช่เย็นแบบเปิด (Open showcase)
ร้านค้ามีตแู้ ช่เย็นแบบเปิ ด 2-4 ชุด ด้านหน้าจะเปิ ดโล่งไม่มปี ระตู โดย
มีผ นังเฉพาะด้านข้างและด้านหลัง หน้ าตู้ติดตัง้ ม่านอากาศเพื่อ ลดการ
สูญเสียความเย็น การทาความเย็นให้กบั สินค้ามีลกั ษณะคล้ายคลึงกับห้อง
้แช่เย็นแบบเปิ ด COPoc
แช่เย็นแบบ Walk-in สัมประสิทธิสมรรถนะของตู
์
2.2 กาลังไฟฟ้ า Power (Pva) 4,922 Welec มีการวัดความร้อนผ่านกระจก
ด้านข้างของตูแ้ ช่ และพืน้ ทีข่ องกระจกด้านข้าง
III.VII อุปกรณ์อนื ่ ๆ
อุปกรณ์ไฟฟ้ าอื่นๆ จาแนกเป็ นกลุ่มทีท่ าความเย็น กลุ่มทาความร้อน
และส่วนที่เหลือ อีกเล็กน้อย การใช้พลังงานของแต่ละอุปกรณ์ได้จากการ
ตรวจวัดจริงแล้วนามาคิดเป็ นค่าเฉลีย่ ต่อพืน้ ทีท่ อ่ี ุปกรณ์ตงั ้ อยู่
 กลุ่มทาความเย็นในพืน้ ทีป่ รับอากาศ อาทิ ตูไ้ อศครีม 2 ตอน ตูน้ ้าแข็ง
ยูนิต ตู้แช่ขา้ วกล่องแนวตัง้ ตู้น้ าอัดลม ตู้น้ าหวาน ตู้สเลอปี้ ตู้น้ าแข็ง
กด
 กลุ่มทาความร้อนในพืน้ ทีป่ รับอากาศ อาทิ เครือ่ งทาน้าร้อน เครือ่ งทา
กาแฟ ไมโครเวฟ ตู้ซาลาเปา เครื่องคิดเงิน เครื่องอบแซนวิช และ
อุปกรณ์อ่นื ๆ ทางด้านหน้าร้าน
 กลุ่มทาความเย็นหลังร้าน ได้แก่ ตูแ้ ช่แบบปิ ด และตูท้ าน้าแข็ง
 อุปกรณ์อ่นื ๆ ได้แก่ ปั ม๊ น้า พัดลม และอื่นๆ
 แหล่งความร้อนอื่นๆ ได้แก่ ความร้อนจากคนและจากอากาศรัว่

III. ลักษณะอาคารร้านสะดวกซื้อตามแบบจาลองและอุปกรณ์ใช้
ไฟฟ้ า
III.I ลักษณะอาคาร
แบบจาลองร้านสะดวกซื้อ แบบร้านค้าเดีย่ ว (Standalone) กาหนดให้
มีพ้นื ที่ 265.6 m2 โดยแบ่งเป็ น สองส่ ว น คือ พื้น ที่จาหน่ ายสิน ค้า (ปรับ
อากาศ) ขนาด 200 m2 และพื้น ที่ห ลังร้านจัดเก็บสิน ค้า ที่ไ ม่ปรับอากาศ
66 m2
กรอบอาคารของร้านสะดวกซื้อ ประกอบด้วย ผนังด้านหน้าร้านทีเ่ ป็ น
กระจก ผนังด้านซ้ายของร้านติดกับนอกอาคาร ส่วนด้านขวาและด้านหลัง
ร้านจะติดกับพืน้ ทีไ่ ม่ปรับอากาศ ข้อมูลจาเพาะด้านอาคารของแบบจาลอง
ประกอบด้วย พื้นทีผ่ นังภายนอกทัง้ หมด พื้นทีผ่ นังทึบ พื้นทีก่ ระจก พื้นที่
หลังคา พื้นทีป่ รับอากาศ พื้นทีไ่ ม่ปรับอากาศ พื้นทีผ่ นังภายใน และชัวโมง
่
ใช้งานอาคารตลอดปี
III.II กรอบอาคาร
จากผลการสารวจและการคานวณ ค่าเฉลี่ยสัมประสิท ธิการถ่
า ยเท
์
ความร้อนรวมของผนัง (OTTV) และของหลังคา (RTTV) ของร้านค้า ได้ค่า
สมรรถนะของกรอบอาคาร คือ OTTV 40 Wth/m2 และ RTTV 9.4 Wth/m2
III.III ระบบปรับอากาศ
ร้านสะดวกซื้อใช้เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนระบายความร้อน
ด้ ว ย อ า ก า ศ ( Air-cooled split-type air-conditioner) ส ม ร ร ถ น ะ ข อ ง
เครื่องปรับอากาศ COP 2.8 ขนาดทาความเย็นพิกดั รวม 120,000 BTU/H
แต่เปิ ดใช้ 3 เครือ่ ง กาลังไฟฟ้ ารวม (3 เครือ่ ง) 5,292 Welec

IV. แบบจาลองการใช้พลังงานในร้านสะดวกซื้อและมาตรการ
อนุรกั ษ์พลังงาน
ผลจากการวิเคราะห์แบบจาลองพลังงานของร้านสะดวกซื้อ แสดงดัง
แผนภาพวงกลมในรูปที่ II. และเมือ่ แทนค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ลงในสมการ
ที่ 1 การใช้พ ลัง งานของร้า นค้า จะเท่ า กับ 14,962 kWh/month ค่ า พลัง
ไฟฟ้ าเท่ากับ 20.7 kW ซึ่งใกล้เคียงกับผลสารวจ สัดส่วนการใช้พลังงาน
ของระบบปรับอากาศ คือ 31% ตู้แช่เย็นแบบเปิ ด (Open showcase) คือ
24% และตามด้วยตู้แช่เย็นแบบ Walk-in คือ 13% และอุปกรณ์ทาความ
เย็นอื่นๆ ทางด้านหน้าร้านเป็ น 10%
คณะผูว้ จิ ยั ใช้แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ ดังสมการที่ 1
ประกอบการคาดการณ์การใช้พลังงานของธุรกิจร้านสะดวกซื้อ และ
ประเมินศักยภาพอนุรกั ษ์พลังงานของมาตรการต่างๆ

III.IV ระบบไฟฟ้ าส่องสว่าง
ระบบไฟฟ้ าส่องสว่างภายในร้านสะดวกซื้อเป็ นหลอด T8 ชนิด LED
ประสิทธิภาพเชิงแสง 150.3 lm/W หลอดไฟฟ้ าถูกจัดเรียงตามแนวทางเดิน
มีการวัดค่าความเข้มของการส่องสว่างในพืน้ ทีจ่ าหน่ ายสินค้าและพืน้ ที่เก็บ
สินค้า
III.V ห้องแช่เย็นแบบ Walk-in
ห้อ งแช่ เ ย็น แบบวอร์ ค อิน เป็ นอุ ป กรณ์ ท่ีใ ช้ไ ฟฟ้ าสู ง ห้อ งแช่ เย็น
ประกอบด้วยผนังและพืน้ ทีเ่ ป็ นฉนวน ผนังด้านที่ 1 เป็ นผนังทีต่ ดิ กับพื้นที่
ปรับอากาศ ผนังด้านที่ 2 ติดกับพื้น ที่ไ ม่ปรับอากาศหลังร้าน ห้อ งแช่ม ี
ประตูกระจก 5-8 บานสาหรับหยิบสินค้า ในห้องมีคอยล์เย็น 2-3 ชุด ทา
หน้าทีใ่ ห้ความเย็นและหมุนเวียนอากาศ สัมประสิทธิสมรรถนะของห้
องเย็น
์
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ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เงินลงทุนเปลีย่ นเครื่องปรับอากาศ 40,000 BTU/h
จานวน 3 เครือ่ ง เท่ากับ 185,000 บาท มาตรการนี้สามารถลดการใช้ไฟฟ้ า
ลงได้ 9,204 kWhelec/yr และค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้ าทีล่ ดลงตลอดอายุ
การใช้งาน 10 ปี คือ 262,558 บาท และเมื่อคิดค่าบารุงรักษาหรือค่าล้าง
เครือ่ งปรับอากาศปี ละสองครัง้ จะมีผลต่างของค่าใช้จ่ายตลอดโครงการกรณี
เค รื่ อ งปรั บ อ ากาศ แบบค อ มเพ ร ส เซ อ ร์ อิ น เวอ ร์ เ ต อ ร์ เ ที ย บกั บ
เครื่องปรับอากาศแบบธรรมดาเป็ นเงิน 237,398 บาท เมื่อวิเคราะห์ทาง
การเงินคิดเป็ นระยะเวลาคืนทุน 0.8 ปี คิดเป็ นค่าใช้จ่ายในดาเนินมาตรการ
ประหยัด พลัง งานไฟฟ้ านี้ ต่ อ หน่ ว ยไฟฟ้ า ที่ป ระหยัด ได้ 2.80 บาทต่ อ
กิโลวัตต์ชวโมง
ั่

รูปที่ II. สัดส่วนการใช้พลังงานของอุปกรณ์ต่างๆ ในร้านสะดวกซือ้ จาก
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์
จากการสารวจและตรวจวัดพลังงานร่วมกับเจ้าหน้าทีข่ องร้านสะดวก
ซื้อ คณะผูว้ จิ ยั ได้กาหนดมาตรการอนุ รกั ษ์พลังงาน วิเคราะห์ผลประหยัด
ไฟฟ้ าจากสมรรถนะของเทคโนโลยี และประเมินความคุม้ ค่าของการลงทุน
โดยพิจ ารณาจากค่ า ใช้ จ่ า ยตลอดอายุ ว ัฏ จัก ร (อายุ ม าตรการ) ซึ่ ง
ประกอบด้วยต้นทุน ค่าพลังงานไฟฟ้ า และค่าบารุงรักษา คานวณ ณ ปี ฐาน
(ปี ท่ี 0) ค่าพารามิเตอร์ประกอบการวิเคราะห์กาหนดดังนี้
ค่าไฟฟ้ า
3.50
บาท/หน่วย
อัตราค่าไฟฟ้ าทีเ่ พิม่ ขึน้
2.5
%/ปี
อัตราดอกเบีย้
6.5
%/ปี
อายุการใช้งาน
ขึน้ กับมาตรการ
ยกตัวอย่างมาตรการที่มศี กั ยภาพสูง อาทิ มาตรการการผลิตไฟฟ้ า
จากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar roof) มาตรการเครื่องปรับอากาศ
ชนิดอินเวอร์เตอร์ มาตรการคอมเพรสเซอร์แบบอินเวอร์เตอร์สาหรับตู้แช่
เย็น แบบเปิ ด (Open showcase) มาตรการคอมเพรสเซอร์อิน เวอร์เตอร์
สาหรับห้องเย็นแบบปิ ด (Walk-in cold room)

มาตรการคอมเพรสเซอร์แบบอินเวอร์เตอร์สาหรับตูแ้ ช่เย็นแบบเปิ ด
การทาความเย็นของตู้แช่ เย็นแบบเปิ ดอาศัยวงจรทาความเย็นแบบ
อั ด ไอเช่ น เดี ย วกับ เครื่ อ งปรับ อากาศ แต่ ภ าวะ การท างานต่ า งกัน
คอมเพรสเซอร์ของตู้แช่เย็นแบบเปิ ดในปั จจุบนั เป็ นชนิดสกอร์หรือดิจติ ลั
สกอร์ ซึ่งสามารถเปลี่ย นเป็ น ชนิดอิน เวอร์เตอร์เพื่อ ลดการใช้พ ลัง งาน
ในช่ว งภาระความเย็น บางส่ ว น ในอดีต มีการทดลองใช้ ค อมเพรสเซอร์
อินเวอร์เตอร์ทดแทนคอมเพรสเซอร์ดจิ ติ ลั สกอร์ และพบว่าผลประหยัดอยู่
ทีป่ ระมาณร้อยละ 15 ขณะทีร่ าคาคอมเพรสเซอร์อนิ เวอร์เตอร์ยงั สูงอยู่มาก
จึงยังไม่มกี ารใช้คอมเพรสเซอร์แบบอินเวอร์เตอร์อย่างแพร่หลายสาหรับตู้
แช่แบบเปิ ด ในปั จจุบนั เทคโนโลยีอนิ เวอร์เตอร์แพร่หลายมากขึน้ ในระบบ
ท าความเย็ น จากการสอบถามผู้ ผ ลิต และจ าหน่ า ยคอมเพรสเซอร์
อิน เวอร์เตอร์พ บว่าราคาลดลงมาอยู่ท่ี 30,000 บาทต่ อ แรงม้า จากการ
ประเมินการใช้ไฟฟ้ าของตูแ้ ช่แบบเปิ ดทีใ่ ช้คอมเพรสเซอร์อนิ เวอร์เตอร์คาด
ว่าจะลดการใช้ไ ฟฟ้ าได้ 7,138 kWhelec/yr ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้ า
ตลอดอายุการใช้งาน 10 ปี ลดลง 146,626 บาท ตลอดอายุมาตรการ คิด
เป็ นระยะเวลาคืนทุน 2.3 ปี ค่าใช้จ่ายในดาเนินมาตรการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้ านี้ ต่ อ หน่ ว ยไฟฟ้ าที่ป ระหยัด ได้ใ นปี แ รกเท่ า กับ 26.90 บาทต่ อ
กิโลวัตต์ชวโมง
ั่

มาตรการการผลิตไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar roof)
เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์มกี ารพัฒนาให้ประสิทธิภาพสูงขึน้ ขณะที่
ราคาลดลงอย่างรวดเร็ว ร้านสะดวกซื้อแบบเดีย่ วนัน้ หลังคามีพน้ื ทีม่ ากและ
เป็ นส่วนที่รบั รังสีอาทิตย์ตลอดทัง้ วัน การติดตัง้ แผงเซลล์แสงอาทิตย์บน
หลังคาสามารถให้ประโยชน์ ทงั ้ การผลิตไฟฟ้ าและการบังเงาเพื่อลดความ
ร้อ นผ่ านหลังคา มาตรการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้ าพลังแสงอาทิตย์ขนาด
15 kWp มีต้น ทุน 782,800 บาท ค่ าไฟฟ้ าของร้านค้าประเมิน ได้เท่ากับ
6,772,183 บาท ตลอดอายุ ม าตรการ 20 ปี โดยค่ า ไฟฟ้ าลดลงจาก
8,636,350 บาท ผลประหยัดคานวณจากการผลิตไฟฟ้ าและค่าไฟฟ้ าที่
ลดลงของระบบปรับอากาศ เนื่องจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ช่วยบังแดด ผล
การคานวณแสดงว่ามาตรการนี้มรี ะยะเวลาคืนทุน 5.9 ปี

มาตรการคอมเพรสเซอร์อนิ เวอร์เตอร์สาหรับห้องเย็นแบบปิ ด
การทาความเย็นของห้องเย็นแบบวอร์คอิน (Walk-in cold room) ใช้
วงจรทาความเย็นแบบอัดไอเช่นเดียวกับเครือ่ งปรับอากาศ คอมเพรสเซอร์
ทีใ่ ช้ในปั จจุบนั ยังคงเป็ นแบบความเร็วรอบคงที่ ซึง่ สามารถเปลีย่ นเป็ นชนิด
อิ น เวอร์ เ ตอร์ ซ่ึ ง สามารถเพิ่ ม สมรรถนะให้ สู ง ขึ้น ได้ อย่ า งไรก็ ต าม
จาเป็ นต้องมีการปรับเปลีย่ นบอร์ดควบคุมให้เหมาะสม การเปลีย่ นมาติดตัง้
คอมเพรสเซอร์แบบอินเวอร์เตอร์พร้อมบอร์ดใหม่กบั ห้องแช่เย็นแบบวอร์
คอิน คาดว่าจะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้ าได้รอ้ ยละ 20 (สูงกว่าตู้แช่แบบ
เปิ ด เนื่ อ งจากมีช่ ว งเวลาการท างานที่ภ าระบางส่ ว นมากกว่ า ) ค่ า ชุ ด
คอมเพรสเซอร์ใหม่แบบอินเวอร์เตอร์พร้อมบอร์ดควบคุมที่ราคาประเมิน
ประมาณ 30,000 บาทต่อแรงม้า จึงคาดว่าระบบอินเวอร์เตอร์จะลดการใช้
ไฟฟ้ าของ Walk-in cold room ได้ 5,711 kWhelec/yr ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
ไฟฟ้ าตลอดอายุการใช้งาน 10 ปี ลดลง 115,401 บาท คิดเป็ นระยะเวลา
คืนทุน 2.3 ปี ค่าใช้จ่ายในดาเนินมาตรการนี้ต่อหน่ วยไฟฟ้ าที่ประหยัดได้
ในปี แรก 28.02 บาทต่อกิโลวัตต์ชวโมง
ั่

มาตรการเครือ่ งปรับอากาศชนิดอินเวอร์เตอร์
ร้ า นสะดวกซื้ อ ปรั บ อากาศตลอด 24 ชั ว่ โมง การเลื อ กใช้
เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงสามารถลดการใช้ไฟฟ้ าของร้านค้าลง
ได้ม าก ปั จ จุ บ ัน เทคโนโลยีอิน เวอร์ เ ตอร์ ไ ด้ถู ก น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ก ับ
คอมเพรสเซอร์ ระบบควบคุมทีช่ าญฉลาดช่วยเสริมให้สมรรถนะพลังงาน
ของเครือ่ งปรับอากาศสูงกว่าอดีตมาก การเปลีย่ นใช้เครือ่ งปรับอากาศแบบ
อินเวอร์เตอร์สาหรับร้านสะดวกซื้อคาดว่าจะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้ าได้
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V. ศักยภาพการอนุรกั ษ์พลังงานในร้านสะดวกซื้อ
ผลคาดการณ์จากการนา 4 มาตรการสาคัญดังกล่าวข้างต้น มาติดตัง้
ใช้กบั ร้านค้าสะดวกซื้อ พิจารณาความเป็ น ไปได้ทงั ้ แบบติดตัง้ เป็ น ราย
มาตรการและการติด ตัง้ ร่ ว มกัน หลายมาตรการ ส าหรับ ร้านสะดวกซื้อ
5 แบรนด์ ที่คาดการณ์ว่าจะมีการเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ปี 2561 ถึง
2570 โดยสมมติว่าอัตราการเติบโตจะลดลงเรื่อยๆ จากปี 2561 เป็ นต้นไป
คิดเป็ น ร้อ ยละการเพิ่มขึ้น ในช่ว งปี 2561 – 2564 โดยเฉลี่ย ร้อ ยละ 6.7
จากนัน้ ในช่วงปี 2564 – 2567 โดยเฉลีย่ ร้อยละ 4.4 และสาหรับปี 2568 –
2570 โดยเฉลี่ย ร้อ ยละ 1.5 ตามล าดับ รูปที่ III (ก) แสดงแนวโน้ มของ
จานวนร้านค้าซึ่งแบ่งเป็ น ร้านค้า เดี่ย วร้อ ยละ 60 และร้านค้าในอาคาร
พาณิชย์รอ้ ยละ 40 หากการใช้พลังงานของร้านค้าเหล่านี้เป็ นเช่นปั จจุบนั
(Business as usual) หรือไม่มกี ารดาเนินมาตรการอนุ รกั ษ์ใดๆ เพิม่ เติม
การใช้ไฟฟ้ าของร้านสะดวกซื้อจะเป็ นไปตามรูปที่ III (ข) จากการประเมิน
โดยแบบจาลองคณิตศาสตร์พบว่าการใช้พลังงานไฟฟ้ าของร้านสะดวกซื้อ
จะเพิม่ เป็ น 4,104 GWh/yr ในปี 2570 หรือเติบโตขึน้ 1.50 เท่า ในอีก 10
ปี ขา้ งหน้า

กรณีดาเนินแต่ละมาตรการอนุ รกั ษ์พลังงาน โดยแสดงเฉพาะมาตรการที่
กล่าวไว้ขา้ งต้นซึง่ มีศกั ยภาพสูง สาหรับร้านสะดวกซื้อแบบร้านค้าเดีย่ ว ซึง่
จะเห็น ชัด เจนว่ า มาตรการผลิต ไฟฟ้ า จากเซลล์แ สงอาทิต ย์ล ดการใช้
พลังงานลงได้มากทีส่ ุด ตามด้วยการประยุกต์ใช้อนิ เวอร์เตอร์ในระบบปรับ
อากาศ และการใช้อนิ เวอร์เตอร์ในห้องแช่เย็น
ทัง้ นี้ ห ากลงทุ น กับ ร้า นค้ า เดี่ย วโดยติ ด ตัง้ และด าเนิ น การหลาย
มาตรการร่วมกัน ก็ย่อมนามาซึ่งการใช้พลังงานทีล่ ดลงมากกว่า แต่กต็ ้อง
พิจารณาถึงความคุม้ ค่าทางการเงินด้วย รูปที่ IV (ข) แสดงแนวโน้มการใช้
พลังงานที่ล ดลง เมื่อ ร้านค้ามีการดาเนิน หลายๆ มาตรการร่ว มกัน คือ
หลังคาติดตัง้ เซลล์แสงอาทิตย์ เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ (Inverter
air-conditioner) ตูแ้ ช่เย็นแบบเปิ ดอินเวอร์เตอร์ (Inverter open showcase)
ห้องแช่เย็นแบบปิ ดอินเวอร์เตอร์ (Inverter walk-in)
รูปที่ V (ก) และ (ข) แสดงแนวโน้มการใช้พลังงานของร้านสะดวกซื้อ
ในอาคารพาณิ ช ย์ ซึ่ง กลุ่ ม ร้า นค้า นี้ จ ะไม่ ส ามารถด าเนิ น มาตรการที่
เกีย่ วข้องกับหลังคาได้ ทาให้ศกั ยภาพในการลดการใช้พลังงานต่ากว่ากรณี
ร้านค้าเดีย่ ว ทัง้ นี้มาตรการใดทีม่ คี ่าใช้จ่ายในการดาเนินมาตรการประหยัด
พลังงานไฟฟ้ าต่อหน่ วยไฟฟ้ าที่ประหยัดได้ท่ตี ่ ากว่า ก็ย่อมน่ าสนใจที่จะ
ติดตัง้ ก่อนมาตรการอื่น

(ก) จานวนร้านค้า
(ก) เมือ่ ดาเนินการเป็ นรายมาตรการฯ

(ข) การใช้พลังงานไฟฟ้ า
รูปที่ III.แนวโน้มจานวนร้านสาขาและการใช้ไฟฟ้ าในปี 2561–2570
(GWh/yr)
(ข) เมือ่ ดาเนินหลายมาตรการฯ ร่วมกัน

จากมาตรการอนุรกั ษ์พลังงานข้างต้น คณะผูว้ จิ ยั ได้ใช้แบบจาลองร้าน
สะดวกซื้อ ประเมิน ผลประหยัด ต่ อ เดือ นจากการด าเนิ น มาตรการ โดย
มาตรการที่เกี่ยวข้องกับหลังคาจะดาเนินการเฉพาะกับร้านค้าเดี่ยว และ
โดยทัวไปร้
่ านสะดวกซื้อจะมีการปรับปรุงใหม่ทุก 7 ปี จึงสมมุตใิ ห้รา้ นค้าที่
ปรับปรุงในแต่ละปี ดาเนินมาตรการอนุรกั ษ์พลังงาน ซึง่ จะแล้วเสร็จทัง้ หมด
ใน 7 ปี รูปที่ IV (ก) แสดงแนวโน้มของการใช้พลังงานในกรณีฐานเทียบกับ

รูปที่ IV. แนวโน้มการใช้พลังงานของร้านสะดวกซื้อประเภทร้านค้าเดีย่ ว
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VI. สรุป
ร้านสะดวกซื้อเป็ นอาคารธุรกิจทีใ่ ห้บริการจาหน่ ายสินค้าหลากหลาย
ตลอด 24 ชัวโมงมี
่
ทงั ้ แบบอาคารเดี่ยวหรือร้านที่ตงั ้ อยู่ในอาคารพาณิชย์
จากการตรวจวัดพลังงานร้านสะดวกซื้อ 10 ร้าน และได้พฒ
ั นาแบบจาลอง
คณิ ต ศาสตร์ เ พื่อ ประเมิน การใช้พ ลัง งานในแต่ ล ะอุ ป กรณ์ แ ละการใช้
พลังงานโดยรวมของร้าน ระบบทาความเย็นเป็ นระบบทีใ่ ช้พลังงานรวมสูง
ทีส่ ุดร้อยละ 60-80 โดยระบบปรับอากาศใช้พลังงานประมาณร้อยละ 25 30 การส่องสว่างด้วยไฟฟ้ าใช้พลังงานไม่เกินร้อยละ 5
จากการนาเสนอเทคโนโลยีและแนวทางอนุรกั ษ์พลังงานทีม่ ศี กั ยภาพ
เชิงเทคนิคที่จะลดการใช้พลังงานได้ โดยการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง
อาทิอนิ เวอร์เตอร์สาหรับระบบปรับอากาศและระบบทาความเย็น และการ
ผลิตไฟฟ้ าโดยหลังคาเซลล์แสงอาทิตย์ จะสามารถลดการใช้ไฟฟ้ าลงได้ถงึ
ร้อยละ 25-30 และประเมินได้ว่ามีความคุม้ ค่าเชิงต้นทุน ระยะเวลาคืนทุน
0.8 – 5.9 ปี โดยมาตรการอนุ ร กั ษ์ พ ลัง งานที่ม ีศ กั ยภาพสูงส าหรับ ร้า น
สะดวกซื้อ ได้แก่ การเปลีย่ นใช้คอมเพรสเซอร์อนิ เวอร์เตอร์กบั ห้องแช่เย็น
แบบ Walk-in และตู้แช่เย็นแบบ Open showcase และเครื่องปรับอากาศ
แบบอินเวอร์เตอร์

(ก) เมือ่ ดาเนินการเป็ นรายมาตรการฯ
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(ข) เมือ่ ดาเนินหลายมาตรการฯ ร่วมกัน
รูปที่ V. แนวโน้มการใช้พลังงานของร้านสะดวกซือ้
ประเภทร้านค้าในอาคารพาณิชย์
แม้ว่าร้านสะดวกซื้อจะมีการดาเนินการอนุรกั ษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง
แต่กย็ งั มีศกั ยภาพเชิงเทคนิคทีจ่ ะลดการใช้พลังงานได้อกี มาก อาทิ การลด
ภาระความร้อนของอาคาร การใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และการผลิต
ไฟฟ้ า ซึ่ง คาดว่า จะสามารถลดการใช้ไฟฟ้ าลงได้ถึงร้อยละ 25-30 โดย
เทคโนโลยีอนุ รกั ษ์พลังงานที่นาเสนอในบทความวิจยั นี้ มคี วามพร้อมเชิง
พาณิชย์และสามารถประยุกต์ใช้กบั ร้านค้าที่มอี ยู่แล้วและร้านค้าก่อสร้าง
ใหม่
มาตรการอนุ รกั ษ์พลังงานที่มศี กั ยภาพสูงส าหรับร้านสะดวกซื้อ ทัง้
แบบร้านค้าเดี่ย วและร้านค้าในอาคารพาณิช ย์ ได้แก่ การเปลี่ย นมาใช้
คอมเพรสเซอร์อนิ เวอร์เตอร์กบั ห้องแช่เย็นแบบ Walk-in และตูแ้ ช่เย็นแบบ
Open showcase เนื่อ งจากเป็ น อุ ปกรณ์ ท่มี กี ารใช้ไฟฟ้ าสูงถึงร้อยละ 40
ของการใช้ไฟฟ้ าทัง้ หมด โดยปั จจุบนั คอมเพรสเซอร์ท่ใี ช้กบั ห้อ งแช่ เย็น
แบบปิ ดและตูแ้ ช่เย็นแบบเปิ ดยังเป็ นคอมเพรสเซอร์แบบความเร็วรอบคงที่
ทัง้ หมด
มาตรการอนุ รกั ษ์พ ลังงานต่างๆ จะมีความคุ้มค่า หากมีต้นทุนของ
ค่าใช้จ่ายต่อหน่ วยไฟฟ้ า (บาทต่อกิโลวัตต์ชวโมง)
ั่
ต่ากว่าการผลิตไฟฟ้ า
จากเชือ้ เพลิง มาตรการทัง้ 4 ทีน่ าเสนอข้างต้น เป็ นเทคโนโลยีทม่ี ศี กั ยภาพ
หากได้รบั การสนับสนุนจากภาครัฐก็จะทาให้ระยะเวลาคืนทุนลดลงได้

360

การตรวจวัดการทาสัญลักษณ์ บนท่อด้วยภาพโดยใช้เว็บแคม
Vision Inspection of Marking on Hose Using Webcam
พรชัย นิเวศน์รงั สรรค์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ นุ ถนนพัฒนาการ
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ติดต่อ: pornchai@tni.ac.th
บทคัดย่อ — กระบวนการทาสัญลักษณ์ เป็ นกระบวนการหนึ่ งที่ สาคัญ
ในการผลิ ตท่ อไฮโดรลิ กสาหรับระบบบังคับเลี้ยว และมักเกิ ดข้อผิ ดพลาด
ขึ้นที่กระบวนการผลิ ตนี้ การศึกษานี้ เป็ นกรณี ศึกษาเกี่ยวกับการใช้แนวคิ ด
Pokayoke และ เทคโนโลยี ก ารตรวจวัด ด้ ว ยภาพถ่ า ย มาประยุ ก ต์ เพื่ อ
ปรับปรุงข้อผิ ดพลาดที่เกิ ดขึ้นในกระบวนการผลิ ตนี้ ระบบการตรวจวัดนี้ ใช้
กล้ อ งเว็บแคมถ่ า ยภาพท่ อ ไฮดรอลิ ค และโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ได้ ถ ูก
พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ ท าหน้ าที่ ตรวจวัด การท าสั ญ ลั ก ษณ์ บนท่ อ ระบบมี
ส่ ว นประกอบคื อ กล้ อ งเว็บ แคม 2 ตัว ชุ ด ยึ ด จับ กล้ อ ง และโปรแกรม
ตรวจวัด ภาพถ่ า ย ก่ อ นการประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบตรวจวัด ด้ ว ยภาพพบว่ า
ข้อผิ ดพลาดเกิ ดขึ้น 30 ppm ทาให้ มีค่าใช้ จ่ายในการแก้ ไขงาน และต้ องมี
การตรวจวัดชิ้ นงานหลายขัน้ ตอน หลังจากการประยุกต์ใช้ ระบบตรวจวัด
ด้ ว ยภาพพบว่ า ไม่ มี ข องเสี ย เกิ ด ขึ้ น ในกระบวนการผลิ ต (0 ppm) ไม่ มี
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขงาน และขัน้ ตอนการตรวจคุณภาพชิ้ นงานลดลง

เท่านัน้ การลดของเสียจากกระบวนการผลิตสามารถกระทาได้โดยการใช้
ระบบการตรวจสอบมาช่วยตรวจวัดจุดทีต่ อ้ งการตรวจสอบ เพื่อทีจ่ ะทราบ
ข้อมูลจากกระบวนการผลิตและปั ญหาที่เกิดขึน้ ได้ทนั เวลา งานวิจยั นี้เป็ น
กรณีศกึ ษาในการนาระบบการตรวจสอบชิน้ งานเพือ่ ป้ องกันความผิดพลาด
มาประยุกต์ใช้กบั กระบวนการทาสัญลักษณ์บนท่อไฮดรอลิก (Hose) ของ
บริษัทในอุ ต สาหกรรมยานยนต์ เช่น ท่อ ไฮดรอลิก ในระบบบังคับเลี้ย ว
ท่อไฮดรอลิกในรถแทรกเตอร์ เป็ นต้น ปั จจุบนั การแข่งขันในตลาดค่อนข้าง
รุน แรง ดังนัน้ บริษัท จึงจาเป็ น ต้อ งหาเทคนิ ค และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มา
ประยุกต์เพือ่ ทาให้ตน้ ทุนการผลิตลดลง ผลิตได้เร็วขึน้ และสามารถแข่งขัน
ในตลาดได้ บริษัทมีเป้ าหมายที่จะทาให้ในทุกขัน้ ตอนการผลิตปราศจาก
ของเสีย (Zero defect)
การทาสัญลักษณ์ (Marking Process) ซึ่งเป็ นกระบวนการท้ายสุดของ
การผลิตท่อไฮดรอลิก โดยจะใช้ดา้ มตัวพิมพ์รูปต่าง ๆ พิมพ์สญ
ั ลักษณ์ลง
บนท่อเช่น หัวลูกศร วงแหวน หรือสัญลักษณ์อ่นื ๆ เป็ นต้น ปั ญหาทีพ่ บคือ
พนักงานทาสัญลักษณ์ทท่ี ่อไม่ครบตามตาแหน่ งทีก่ าหนด และมักจะตรวจ
พบโดยผูต้ รวจสอบคุณภาพด้วยการสุ่มตรวจชิน้ งานในขัน้ ตอนสุดท้าย เมือ่
ผูต้ รวจสอบพบท่อทีท่ าสัญลักษณ์ไม่ครบจะต้องนาท่อมาทาสัญลักษณ์ใหม่
อีกครัง้ จึงทาให้เกิดการสูญเสียเช่น การเสียเวลา การเสียค่าใช้จ่ายในการ
แก้ไขงาน การสูญเสียเนื่องจากลูกค้าปฏิเสธทีจ่ ะรับงาน เป็ นต้น
กระบวนการทาสัญลักษณ์ จะมีขนั ้ ตอนดังนี้ นาท่อมาวางที่ JIG ตาม
รูปแบบทีก่ าหนด ทาสัญลักษณ์รูปหัวลูกศร วงแหวน หรืออื่นๆ ลงบนท่อ
ตามตาแหน่งทีก่ าหนดไว้ ตรวจสอบชิ้นงาน และบรรจุท่อใส่ถุงใส ปั ญหาที่
เกิดขึน้ มักจะเกิดทีข่ นตอนการท
ั้
าสัญลักษณ์เช่น ไม่ทาสัญลักษณ์ไว้บนท่อ
สัญลักษณ์ ไม่ชดั เป็ น ต้น บริษัทจึงกาหนดเป้ าหมายว่าต้องไม่มขี องเสีย
เกิดขึ้น (Zero defect) ที่กระบวนการทาสัญลักษณ์ น้ี เพื่อไม่ให้มขี องเสีย
เกิดขึน้ ระหว่างกระบวนการผลิต และป้ องกันไม่ให้มขี องเสียส่งไปยังลูกค้า
ดังนัน้ การแก้ปัญหานี้ได้มกี ารประยุกต์เทคนิคการตรวจสอบชิ้นงานด้วย
กล้องเวปแคมโดยใช้โปรแกรม LabVIEW เพื่อใช้ตรวจสอบตาแหน่ งทีต่ ้อง
ทาสัญลักษณ์ตามทีก่ าหนด ก่อนทีจ่ ะส่งไปยังขันตอนบรรจุ
้
รอส่งต่อไป

คำสำคัญ — การตรวจสอบด้วยการถ่ายภาพ, กล้องเว็บแคม, ท่อไฮโดร
ลิ ก, การทาสัญลักษณ์
ABSTRACT — Marking process is an important process for
power steering hose. Defects were found in this process by inprocess 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

II. การวิเคราะห์ปัญหา
ตัวอย่างท่อไฮโดรลิกทีใ่ ช้ในรถยนต์ยห่ี อ้ หนึ่งเป็ นกรณีศกึ ษา ท่อนี้ต้อง
ท าสัญ ลัก ษณ์ ท งั ้ หมด 4 ต าแหน่ งบนท่ อ โดยต าแหน่ งที่ท าสัญ ลัก ษณ์
ประกอบด้วยรูปหัวลูกศร 2 ตาแหน่ง (ทีป่ ลายท่อทัง้ สองด้าน) และวงแหวน
2 ตาแหน่ งแสดงดังรูปที่ I และ ตัวอย่างท่อไฮโดรลิกทีท่ าสัญลักษณ์ไม่ครบ

I. บทนา
ปั จจุบนั การลดต้นทุนในการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์เป็ นปั จจัย
สาคัญต่อบริษทั และโรงงานต่าง ๆ การใช้เทคนิคเชิงบริหารต่าง ๆ เพือ่ เพิม่
ผลผลิตและลดของเสียจากกระบวนการผลิต สามารถทาได้เพียงส่วนหนึ่ง
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แสดงดังรูปที่ II ขัน้ ตอนการทาสัญลักษณ์บนท่อดังทีก่ ล่าวก่อนหน้า ท่อจะ
ถูกนามาวางบน JIG ดังรูปที่ III การทาสัญลักษณ์จะทาตามลาดับคือ 1-23-4 โดยจะทาสัญลักษณ์รูปลูกศรทีป่ ลายท่อแต่ละด้านก่อน (ตาแหน่ งที่ 1
และ 2) และท าสัญ ลัก ษณ์ รู ป วงแหวน 2 ต าแหน่ ง ที่ก ลางท่ อ ต่ อ ไป
(ต าแหน่ งที่ 3 และ 4) ปั ญ หาการท าสัญ ลักษณ์ ไม่ ค รบตามที่กาหนดได้
ทาการศึกษาจากข้อมูลข้อผิดพลาดในกระบวนการผลิตซึง่ มักจะตรวจพบที่
ขัน้ ตอนสุดท้ายคือ การตรวจสอบคุณภาพก่อนบรรจุเพื่อส่งต่อไปยังลูกค้า
จากการศึก ษาพบว่ า มีช้ิน งานที่ ท าสัญ ลัก ษณ์ ไ ม่ ค รบตามที่ ก าหนด
พนักงานไม่ได้ทาสัญลักษณ์รูปหัวลูกศร หรือวงแหวน บนท่อตามตาแหน่ ง
ที่กาหนด เมื่อ ทาการวิเคราะห์ลาดับขัน้ ตอนการทางานของพนักงานใน
กระบวนการผลิต และ การวิเคราะห์การสูญเสีย สามารถสรุปได้ดงั นี้
 ทาสัญลักษณ์ไม่ครบตามทีก่ าหนดเท่ากับ 30 ppm ต่อปี
 ค่าใช้จ่ายของการแก้ไขงาน
 ข้อผิดพลาดจะตรวจพบที่ขนั ้ ตอนสุดท้ายก่อนบรรจุลงกล่องเพื่อ
รอส่ง
 พนักงานต้องตรวจสอบชิน
้ งานด้วยและใช้เวลา 2 วินาทีต่อชิน้
 การตรวจวัดต้องใช้ 2 ขัน้ ตอนคือ ขัน้ ตอนสุด ท้ายและสุ่ มตรวจ
ระหว่างการทาสัญลักษณ์บนท่อ

จะต้องตรวจสอบตาแหน่ งทีท่ าสัญลักษณ์ซ่ึงอาจจะเกิดจากพนักงานไม่ได้
มองชิน้ งานขณะตรวจสอบก่อนบรรจุลงกล่อง

รูปที่ III ตาแหน่งทีท่ าสัญลักษณ์บนท่อ
การหาสาเหตุท่แี ท้จริงของการเกิด ข้อผิดพลาดขึ้นในกระบวนการจึง
เจาะจงลงไปที่ข นั ้ ตอนการท าสัญ ลักษณ์ โดยกาหนดการทดลองขึ้น เพื่อ
ตรวจสอบจ านวนข้อ ผิด พลาดที่เกิด ขึ้น จากการท างานของพนั ก งาน
ตามลาดับขัน้ ตอนทีก่ าหนด โดยกาหนดให้พนักงานทาสัญลักษณ์ลงบนท่อ
ตามลาดับแบบปกติคอื 1-2-3-4 และแบบอื่น ๆ คือ 1-2-4-3, 2-1-3-4 และ
2-1-4-3 โดยให้ท าการทดลองแต่ ล ะแบบ 30 ชิ้น ผลการทดลองล าดับ
ขัน้ ตอนการทาสัญลักษณ์แสดงดัง ตารางที่ I โดยให้พนักงานทาสัญลักษณ์
หัวลูกศรทัง้ สองตาแหน่งก่อน แล้วจึงทาสัญลักษณ์รปู วงแหวน ซึ่งตาแหน่ ง
ทัง้ สองจะทาตามลาดับ และสลับต าแหน่ งกัน พบว่า ถ้าพนักงานทาตาม
ขัน้ ตอนปกติ (แบบที่ 1) จะไม่พบข้อผิดพลาดเกิดขึน้ แต่ถา้ พนักงานทาผิด
ลาดับขันตอนการท
้
างาน เช่นแบบที่ 2, 3 และ4 จะตรวจพบข้อผิดพลาด 1,
2 และ 1 ชิ้น ตามล าดับ ผลการทดลองนี้ ส รุ ป ได้ว่ า ถ้ าพนั ก งานไม่ท า
สัญลักษณ์ตามลาดับตาแหน่ งทีก่ าหนด พนักงานมีโอกาสทาข้ามขัน้ ตอน
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ทักษะและความชานาญของพนักงาน

รูปที่ I ตัวอย่างท่อไฮโดรลิกและตาแหน่งทีท่ าสัญลักษณ์

ตารางที่ I ผลการทดลองลาดับขัน้ ตอนการทางานของการทาสัญลักษณ์
เงื่อนไขการทดลอง
ผลการทดลอง (30 ชิน้ )
ลาดับขัน้ ตอนการทางาน
OK
NG
(1) 1-2-3-4 ปกติ
30
0
(2) 1-2-4-3
29
1
(3) 2-1-3-4
28
2
(4) 2-1-4-3
29
1
OK คือ ชิน้ งานดี NG คือ ชิน้ งานทีท่ าสัญลักษณ์ไม่ครบ

รูปที่ II ท่อไฮโดรลิกทีท่ าสัญลักษณ์ไม่ครบ
ข้อผิดพลาดในกระบวนการทาสัญลักษณ์น้ที ฝ่ี ่ ายควบคุมคุณภาพได้สุ่ม
ตรวจระหว่างกระบวนการผลิตและที่ขนั ้ ตอนสุดท้ายและเก็บบันทึกข้อมูล
ตลอดปี ทศ่ี กึ ษา พบว่า ข้อผิดพลาดรวมทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ เนื่องจากไม่ได้ทา
สัญ ลั ก ษณ์ วงแหวนและหั ว ลู ก ศรเท่ า กั บ 6 และ 3 ชิ้ น ตามล าดั บ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ทุกเดือนไม่เท่ากัน บางเดือนเกิดข้อผิดพลาด บาง
เดือนไม่เกิดข้อผิดพลาดเลย ดังนัน้ สาเหตุของปั ญหาจึงไม่สามารถสรุปได้
เมื่อทาการวิเคราะห์ขนั ้ ตอนการผลิตคาดว่า ข้อผิดพลาดทีเ่ กิดขึ้นอาจเกิด
จากพนั ก งานไม่ ไ ด้ท าสัญ ลัก ษณ์ ต ามล าดับ ขัน้ ตอนการท างาน ตามที่
กาหนด นอกจากนี้ ข นั ้ ตอนการบรรจุท่ อ ไฮโดรลิกนัน้ พนัก งานที่บ รรจุ

ผลการทดลอง
ปกติ
ข้ามขัน้ ตอน 1 ครัง้
ข้ามขัน้ ตอน 2 ครัง้
ข้ามขัน้ ตอน 1 ครัง้

III. การแก้ปัญหา
ปั ญหาของกระบวนการทาสัญลักษณ์เกิดจากการไม่ทาตามขัน้ ตอนที่
กาหนดไว้ของพนักงาน การประยุกต์ใช้หลักคิดทางคุณภาพคือ Pokayoke
[1] มาก าหนดวิธีก ารป้ อ งกัน ความผิด พลาดพลัง้ เผลออัน เกิด จาก การ
ทางานของพนักงาน เทคนิคทีจ่ ะตรวจวัดการทาสัญลักษณ์ได้มกี ารทดลอง
การใช้งานเบื้อ งต้น ด้ว ยกัน 2 เทคนิค คือ การตรวจวัดด้ว ยเซนเซอร์ว ดั
ความเข้มสี และการตรวจวัดโดยการถ่ายภาพด้วยกล้องเว็บแคม
เทคนิ ค การตรวจวัดด้ว ยเซนเซอร์ว ดั ความเข้มสีได้ม ีการทดลองใช้
เซนเซอร์เพื่อตรวจวัดความเข้มสีทต่ี าแหน่ งทาสัญลักษณ์ ถ้าสีเข้มแสดงว่า
ไม่ได้ทาสัญลักษณ์ ระบบเตือนจะทางานส่งเสียงเตือนดังขึน้ พนักงานต้อง
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แก้ไขชิน้ งานใหม่อกี ครัง้ ถ้าความเข้มต่าแสดงว่ามีการทาสัญลักษณ์บนท่อ
ระบบวัด จะนับ จ านวนชิ้น งานและท างานต่ อ ไป รูป แบบการวัด แบบใช้
เซนเซอร์ตรวจวัดความเข้มจะต้องติดตัง้ เซนเซอร์บน JIG ทีใ่ ช้วางท่อดังรูป
ที่ IV วิธกี ารนี้ตอ้ งใช้เซนเซอร์ 1 ตัวต่อตาแหน่ งวัด ราคาค่อนข้างสูง และ
การติดตัง้ ค่อนข้างยุ่งยาก

รูปที่ V การใช้กล้องเว็บแคมเพือ่ ตรวจวัดชิน้ งาน

รูปที่ IV การตรวจวัดท่อโดยใช้เซนเซอร์วดั ความเข้มสี
เทคนิ ค การตรวจวัด โดยการถ่ า ยภ าพ ด้ ว ยกล้ อ งเว็ บ แคม จะ
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ กล้องเว็บแคม และ โปรแกรม LabVIEW เทคนิค
นี้มหี ลักการดังนี้ กล้องเว็บแคมจะใช้ถ่ายภาพตาแหน่ งที่ต้องการตรวจวัด
การท าสัญ ลัก ษณ์ ซ่ึงจะถูก ติด ตัง้ ไว้บน JIG ส าหรับ วางท่ อ พร้อ มชุ ดยึด
กล้องทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั รูปแบบของกล้องทีใ่ ช้ กล้องเว็บแคมจะใช้ 2 ตัว กล้อง
แต่ละตัวจะใช้ตรวจสอบตาแหน่ งทาสัญลักษณ์ ได้ 2 ตาแหน่ ง ตัวอย่างการ
ใช้งานกล้องเว็บแคมเพื่อตรวจวัดชิ้นงานดังรูปที่ V กล้องเว็บแคมทีใ่ ช้เป็ น
กล้องทีม่ ขี ายตามท้องตลาด ขึน้ อยู่กบั รูปแบบของกล้องและจานวน pixels
ซึ่งเว็บแคมที่ใช้จะมีค วามละเอีย ดภาพประมาณ 0.3 Mpixels กล้อ งเว็บ
แคมทีใ่ ช้และอุปกรณ์จบั ยึดกล้องทีต่ ดิ ตัง้ บน JIG สาหรับวางท่อแสดงดังรูป
ที่ VI
โปรแกรม LabVIEW ที่ พ ั ฒ นาขึ้ น นี้ จะประกอบด้ ว ย 2 ส่ ว นคื อ
โปรแกรมส่วนแรกเป็ นโปรแกรมเตรียมภาพอ้างอิงตามตาแหน่ ง บนท่อที่
ต้องการตรวจสอบ และกาหนดขอบเขตหรือบริเวณที่ต้องการตรวจสอบ
โปรแกรมส่วนที่ 2 เป็ นโปรแกรมตรวจสอบตาแหน่งทีท่ าสัญลักษณ์ ภาพที่
ถ่ายได้จากกล้องเว็บแคมจะถูกนาไปประมวลผลร่วมกับภาพอ้างอิงตาม
ตาแหน่งต่างๆ โปรแกรมจะนาภาพทีถ่ ่ายมาและภาพอ้างอิงแต่ละตาแหน่ ง
มาเปรียบเทียบกันตามขอบเขตทีก่ าหนด โดยโปรแกรมจะให้คะแนนความ
เหมือ นของภาพที่ต าแหน่ งตรวจสอบแต่ ล ะต าแหน่ ง ตั ้ง แต่ 0 – 1000
คะแนน [2-4] ถ้าหากผลการเปรียบเทียบได้ 1000 คะแนน แสดงว่า ภาพ
ทัง้ สองเหมือนกัน ถ้าหากภาพทีต่ อ้ งการตรวจสอบมีรปู ร่างเพีย้ นไปเช่น รูป
บิดเบี้ยว หรือเอียงไป ผลการเปรียบเทียบจะมีคะแนนลดลงเช่น 500 หรือ
600 คะแนน เป็ นต้น ดังนัน้ การตรวจวัดตาแหน่ งทีต่ ้องการจะต้องกาหนด
คะแนนการเปรียบเทียบภาพที่แต่ละตาแหน่ งที่ตรวจซึ่งคะแนนของแต่ละ
ตาแหน่ งอาจไม่เท่ากันก็ได้ คะแนนการเปรียบเทียบภาพสามารถกาหนด
ได้ ขึน้ อยู่กบั ภาพ รูปร่าง และรายละเอียดของสัญลักษณ์ทต่ี อ้ งการตรวจจับ
เทคนิคนี้มคี วามเหมาะสมกว่า เนื่องจากกล้องเว็บแคมที่ใช้หาได้ง่าย มีให้
เลือกหลายแบบ และราค่าไม่แพง ส่วนค่าใช้จ่ายสาหรับการทาชุดจับยึด
กล้องบน JIG ไม่สงู นัก รวมทัง้ ติดตัง้ ง่าย

รูปที่ VI เว็บแคมและชุดยึดกล้อง

รูปที่ VII ตัวอย่างโปรแกรมตรวจวัดชิน้ งานแบบ 4 ตาแหน่ง
IV. การตรวจสอบด้วยการถ่ายภาพ
เทคนิ ค การตรวจวัด โดยการถ่ ายภาพด้ว ยกล้อ งเว็บ แคมได้น ามา
ประยุ ก ต์ ใช้ในการตรวจวัด กระบวนการท าสัญ ลัก ษณ์ โ ดยจะใช้ในการ
ตรวจวัดท่อ ไฮโดรลิกของระบบบังคับเลี้ย วซึ่งจะมีต าแหน่ งที่ตรวจวัด 4
ตาแหน่ ง เป็ น สัญลักษณ์ รูปลูกศรที่ปลายท่อ และรูปวงแหวน อย่ างละ 2
ตาแหน่ ง ดังรูปที่ I กล้องเว็บแคมจะถูกติดตัง้ กับชุดยึดกล้องที่ย ึดอยู่บน
JIG วางท่อดังรูปที่ 6 กล้องทีใ่ ช้เป็ นกล้องทีม่ ขี ายตามท้องตลาด ขึน้ อยู่กบั
จ านวน pixels ซึ่ ง เว็ บ แคมที่ใ ช้ จ ะมีค วามละเอี ย ดภาพประมาณ 0.3
Mpixels ภาพทีแ่ สดงผลจะมีขนาด 640 X 480 pixels ต่อกล้อง ภาพของแต่
ละกล้องจะนามารวมกันเป็ นภาพที่มขี นาด 1280 X 480 pixels ดังตัวอย่าง
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โปรแกรมการใช้งานดังรูป ที่ VII ทัง้ นี้ ส ามารถเลือ กใช้กล้อ งเว็บแคมที่ม ี
ความละเอียดภาพสูงกว่านี้ได้ซ่งึ จะทาให้ระยะเวลาการประมวลผลเพิม่ ขึน้
ตามขนาดของภาพ

รูปที่ VIII ตัวอย่างโปรแกรมตรวจวัดชิน้ งานแบบ 5 ตาแหน่งทีช่ น้ิ งานทา
สัญลักษณ์ครบ

(a) คะแนนเปรียบเทียบ
(b) พารามิเตอร์ของภาพ
รูปที่ X หน้าต่างกาหนดพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของโปรแกรมตรวจสอบชิน้ งาน

รูปที่ IX ตัวอย่างโปรแกรมตรวจวัดชิน้ งานแบบ 5 ตาแหน่งทีช่ น้ิ งานทา
สัญลักษณ์ครบ

รูปที่ XI ตัวอย่างโปรแกรมตรวจวัดชิน้ งานแบบ 5 ตาแหน่งทีช่ น้ิ งานทา
สัญลักษณ์ไม่ครบ

โปรแกรมตรวจสอบการท าสัญ ลัก ษณ์ บ นท่ อ ที่พ ัฒ นาขึ้น รุ่ น แรก
สามารถวัดได้ 4 ตาแหน่ งดังรูปที่ 7 ซึ่งจะมีปมุ่ ควบคุมต่ าง ๆ บนหน้าต่าง
ของโปรแกรมค่อนข้างมาก ซึง่ ถ้าพนักงานทีใ่ ช้งานอาจเผลอไปปรับเปลีย่ น
การตัง้ ค่าซึ่งอาจทาให้โปรแกรมทางานผิดพลาดได้ ดังนัน้ โปรแกรมจึงได้
ถูกพัฒนาและปรับเปลีย่ นหน้าต่างที่ใช้สาหรับตัง้ ค่าเท่าที่จาเป็ น ตัวอย่าง
โปรแกรมทีป่ รับปรุงใหม่ในรุ่นถัดมามีหน้าต่ างของโปรแกรมส่วนแรกการ
เตรียมภาพอ้างอิงและตาแหน่ งทีต่ รวจสอบดังรูป ที่ VIII ส่วนของโปรแกรม
ตรวจสอบแสดงดังรูปที่ IX ซึ่งสามารถตรวจสอบการทาสัญ ลักษณ์ ได้ 5
ตาแหน่ ง และโปรแกรมตาแหน่ งที่ตรวจสอบแต่ละตาแหน่ งจะตรวจสอบ
เฉพาะบริเวณที่กาหนดไว้ในกรอบสีเขีย ว โปรแกรมจะทางานโดยใช้ค่ า
เริ่ม ต้ น ที่ก าหนดดัง รูป ที่ X(a) และ X(b) ซึ่ ง ประกอบด้ว ยคะแนนการ
เปรียบเทียบภาพทีแ่ ต่ละตาแหน่ง และค่าพารามิเตอร์ ต่าง ๆ ของภาพเช่น
การหมุนภาพ ขนาดของภาพ และการทับซ้อนกันของภาพ โปรแกรมจะทา
การตรวจสอบก็ต่อเมื่อมีการกดปุ่ม ESC ที่คยี ์บอร์ด หรือ ใช้เท้าเหยีย บ
ปุ่ มกดทีพ่ น้ื

เมือ่ โปรแกรมทาการเปรียบเทียบภาพทีต่ รวจวัดกับภาพอ้างอิงของแต่
ละตาแหน่ ง หากผลการเปรียบเทียบได้คะแนนมากกว่าค่าที่กาหนดดังรูป
10(a) ผลการเปรียบเทียบจะแสดงสัญลักษณ์และรายละเอียดเป็ นตัวอักษรสี
แดงพร้อ มทัง้ จะมีต ัว อัก ษรค าว่ า “PASS” ปรากฏขึ้น ดังรูป ที่ 9 แต่ ถ้ า
คะแนนเปรียบเทียบต่ ากว่าค่าที่กาหนดจะไม่ปรากฏผลการเปรีย บเทีย บ
เป็ นสัญลักษณ์และอักษรสีแดงและจะแสดงผลคาว่า “FAIL” และจะมีเสียง
ดังเตือนขึน้ ด้วยดังรูปที่ XI
การตรวจสอบการท าสั ญ ลั ก ษ ณ์ ด้ ว ยภ าพ ได้ น าไปใช้ ง าน ใน
กระบวนการทาสัญลักษณ์ ทาให้พนักงานมีระบบตรวจวัดและระบบเตือน
ทาให้สามารถแก้ไขข้อ บกพร่องที่อ าจเกิดขึ้น ได้ท ั น ที ข้อ ดีท่ไี ด้จากการ
ปรับปรุงกระบวนการทาสัญลักษณ์ในช่วงทีท่ ดสอบระบบนี้สรุปได้ดงั นี้
 ไม่ตรวจพบของเสียในกระบวนการผลิต (0 ppm)
 ไม่มคี ่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการแก้ไขงาน
 ไม่จาเป็ นต้องสุ่มตรวจในกระบวนการผลิต
 ลดเวลาในการตรวจเช็คของพนักงานลง 2 วินาทีต่อชิน
้
 ลดกาลังคนทีใ่ ช้สุ่มตรวจในกระบวนการผลิตได้ 0.5 คน
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โปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นี้ยงั ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าสัญลักษณ์
หัวลูกศรได้ทาสัญลักษณ์ กลับทิศทางหรือไม่ เนื่องจากภาพที่ใช้เป็ นภาพ
อ้างอิงมีขนาดเล็กเกินไป และภาพที่ตาแหน่ งที่ 1 หัวลูกศรอยู่ในลักษณะ
เอียงทาให้ภาพลูกศรไม่ชดั เจนนั ก ดังนัน้ การตรวจสอบการทาสัญลักษณ์
ยังจาเป็ นต้องพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมให้สามารถตรวจสอบการกลับ
ทิศ ทางของหัวลูกศร เพื่อ ทาให้โปรแกรมตรวจสอบมีความสามารถและ
ความถูกต้องเพิม่ ขึน้ ด้วย
V. สรุป
การใช้ ห ลั ก คิ ด ทางคุ ณ ภ าพ Pokayoke มาใช้ ใ น การปรับ ปรุ ง
กระบวนการผลิตร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ดงั เช่น การตรวจสอบ
ชิน้ งานด้วยการถ่ายภาพ ทาให้สามารถแก้ไขปั ญหาเรื่องการทาสัญลักษณ์
บนท่อจากกระบวนการผลิตได้อย่างมีระบบ จากการปรับปรุงกระบวนการ
ทาสัญลักษณ์ ด้วยการใช้เทคนิคการตรวจวัดโดยภาพถ่ ายด้วยกล้อ งเว็บ
แคมโดยใช้ร่ว มกับ โปรแกรม LabVIEW ซึ่งสามารถตรวจสอบว่ าได้ท า
หรือไม่ได้ทาสัญลักษณ์ไว้บนท่อ ยังไม่สามารถบอกทิศทางของสัญลักษณ์
ได้เช่ น หัว ลูก ศร โปรแกรมที่พ ัฒ นานี้ ส ามารถน ามาประยุ ก ต์ ใช้ไ ด้จริง
สามารถลดการผิดพลาดของพนักงานที่เกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์ ไม่
แพง ส่ ง ผลท าให้ภ าพลัก ษณ์ ข องบริษัท ที่ผ ลิต ชิ้น งานที่ม ีคุ ณ ภาพและ
น่าเชือ่ ถือมากขึน้
กิ ตติ กรรมประกาศ
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บทคัดย่ อ — การทดสอบระบบทาความเย็นของตู้จาหน่ ายเครื่องดื่ม
อัตโนมัติ แบบคอมเพรสเซอร์เดี่ ยว โดยการวัดอุณหภูมิที่หลายตาแหน่ ง
ต่างๆ จังหวะการเปิ ดปิ ดวาล์ว 3 ตัว เพื่อแบ่งน้ายาทาความเย็นไปยังเครื่อง
ทาระเหย 3 ตัว และจังหวะการเปิ ดปิ ดคอมเพรสเซอร์ ทาให้ทราบพฤติ กรรม
การท างานของระบบท าความเย็น และประเมิ น ได้ ว่ า มี ก ารควบคุมการ
ท างานแบบพี ไอดี ซึ่ ง สามารถน าผลไปพัฒนาการออกแบบโค้ ดส าหรับ
บอร์ดควบคุมระบบทาความเย็นของตู้จาหน่ ายเครื่องดื่มอัตโนมัติได้ต่อไป
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ตลอด 24 ชัวโมง
่
นอกจากนี้ยงั สามารถตรวจสอบและควบคุมยอดขายได้
ง่าย
ในช่วงปี พ.ศ. 2533 ผู้ผลิตตู้จาหน่ ายเครื่องดื่มอัตโนมัติของประเทศ
ญี่ปนุ่ ได้เริม่ ออกตู้ทม่ี กี ารควบคุมการทางานด้วยการตัง้ เวลาเพื่อประหยัด
พลังงาน ปั จจุบนั ตูจ้ าหน่ายเครือ่ งดืม่ อัตโนมัตทิ ใ่ี ช้ทวไปกว่
ั่
า 70% เป็ นตูร้ ุ่น
ประหยัดพลังงาน [1]
ตู้จาหน่ ายเครื่องดื่มอัตโนมัตมิ กี ารติดตัง้ เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องในประเทศ
ไทย โดยตู้ท่นี าเข้าจากประเทศญี่ป่ ุนถูกออกแบบมาให้ใช้งานที่อุณหภูม ิ
เฉลี่ย ของประเทศญี่ปุ่ นที่ 32 oC ความชื้น สัม พัท ธ์ 65% [2] แต่ ส ภาวะ
แวดล้อมของประเทศไทยทีอ่ ุณหภูมสิ ูงสุดถึง 39.8 oC มีความชื้นสัมพัทธ์
74 % [3] ทาให้มภี าระในการทาความเย็นทีส่ งู ขึน้
วงจรควบคุมระบบทาความเย็นทีม่ าพร้อมกับตู้ ซึ่งออกแบบมาไม่ตรง
กับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยทีม่ อี ากาศร้อนชืน้ ควรได้รบั การพัฒนา
ให้เ หมาะสม เพื่อ ท าให้ป ระสิทธิภ าพในการทาความเย็น เป็ น ไปตามที่
ต้อ งการ ส่ งผลให้เครื่อ งดื่มเย็น ได้ต ามอุ ณหภูม ิท่กี าหนด งานวิจยั นี้จึง
มุ่งเน้นการวิเคราะห์ผลการทดสอบระบบทาความเย็นกับตู้มอื สองทีน่ าเข้า
จากประเทศญี่ป่ ุน และนาเสนอลักษณะการควบคุมการทาความเย็นในตู้
จาหน่ ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ ซึ่งสามารถนามาช่วยการออกแบบการทางาน
ให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของประเทศไทยได้ต่อไป

คำสำคัญ — ตู้จาหน่ ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ, ระบบทาความเย็น, การ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ, คอมเพรสเซอร์, 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.

II. ลักษณะตู้จาหน่ ายน้าดื่ม
ตู้จาหน่ ายน้ าดื่มซึ่งบรรจุทงั ้ กระป๋ อง ขวดแก้ว และขวด Polyethylene
Terephthalate (PET) ภายในตู้มกี ารบรรจุน้ าทัง้ สิ้น 18 ชนิด มีปริมาตร
รวม 4.35 L ทาให้ตู้มนี ้ าหนักโดยรวมประมาณ 230 kg หากบรรจุของเต็ม
ลักษณะของตู้แสดงดังรูปที่ I ตู้ด้านนอกแบ่งเป็ นส่วนบน ได้แก่ ตัวอย่าง
สินค้าและปุ่ มเลือกสินค้า ตู้ด้านล่างแบ่งเป็ นช่องที่เครื่องดื่มออกมา ช่อง
จ่าย-ทอนเงิน จอแสดงจานวนเงิน และส่วนโฆษณา
ภายในตู้จาหน่ ายเครื่อ งดื่ม ดังรูปที่ II ประกอบด้ว ย ส่ ว นฝาตู้ท่ีเป็ น
กลไกการเก็บเงิน กล่องควบคุม และรีโมทคอนโทรล ด้านในตู้ถูกแบ่งเป็ น
3 ช่องตามจานวนของส่วนทาระเหย (Evaporator) ได้แก่ ส่วนซ้ายขนาด

Keywords — Vending Machine, Refrigeration system, Temperature
variation, Compressor, PID Control

I. บทนา
ตู้ จ าหน่ ายสิ น ค้ า อั ต โนมัติ (Vending Machine) มี ก ารใช้ ง านกัน
แพร่หลายในต่างประเทศ สาหรับจาหน่ ายเครื่องดื่ม ขนม หนังสือพิมพ์
และบุหรี่ เป็ นต้น ในประเทศไทยตู้จาหน่ ายเครื่องดื่มอัตโนมัตไิ ด้รบั ความ
นิยมมากขึน้ เนื่องจากสามารถลดค่าใช้จ่ายและแรงงานได้มากกว่าการเปิ ด
ร้านขายเครื่องดื่มแบบเดิม เพราะใช้พ้นื ที่น้ อยกว่า สามารถเปิ ดขายได้
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ใหญ่ท่สี ุด ส่วนกลางขนาดเล็กทีส่ ุด และส่วนช่องขวาใหญ่ปานกลาง ช่อง
สาหรับโชว์เครื่องดื่มด้านบนรวมทัง้ สิ้น 36 ช่อง ส่วนกลางตู้เป็ นช่องทาง
ป้ อนสินค้าทีเ่ ลี้ยวไปมา (Serpentine) ทาให้เครื่องดื่มทีเ่ ก็บด้านบนไหลลง
มา โดยในโซนนี้จะเป็ นโซนทีเ่ ครื่องดื่มถูกลดอุณหภูมลิ งจนพร้อมจาหน่าย
ส่วนล่างลงมาเป็ นช่องสาหรับให้เครื่องดื่มไหลออกช่องจาหน่ ายด้านหน้า
ส่ ว นล่ า งสุ ด คือ ส่ ว นของระบบท าความเย็ น ได้ แ ก่ เครื่อ งควบแน่ น
(Condensor) และ เครือ่ งอัดไอ (Compressor)

รูปที่ III. ตาแหน่งติดตัง้ เซ็นเซอร์วดั อุณหภูมใิ นวงจรทาความเย็น
II.II เตรียมกำรทดสอบ
การทดลองเก็บข้อมูลใช้เซนเซอร์วดั อุณหภูม ิ 12 จุด ในวงจรความ
เย็น โดยติดตัง้ ที่ห น้าอีแวพเปอเรเตอร์ทงั ้ 3 จุด ทางเข้าคอมเพรสเซอร์
1 จุด ทางออกคอมเพรสเซอร์ 3 จุด และทางออกคอนเดนเซอร์ 1 จุด ส่วน
ของภายนอกวงจรความเย็น ติด ตัง้ เซนเซอร์ว ัด อุ ณ หภู ม ิ ท่ีแ ผ่ น เหล็ก
ด้านหน้าช่องปล่อยของทัง้ 3 ช่อง และวัดอุณภูมบิ รรยากาศ 1 จุด และได้
ติดตัง้ หลอด LED เพื่อ แสดงสถานการณ์ ทางานของคอมเพรสเซอร์และ
วาล์ว

รูปที่ I. ส่วนประกอบด้านนอกของตูจ้ าหน่ายเครือ่ งดืม่ อัตโนมัติ [4]

(1)
(2)
(3)
รูปที่ II. ส่วนประกอบด้านในของตูจ้ าหน่ายเครือ่ งดื่มอัตโนมัติ [4]

(4)

II.I วงจรทำควำมเย็นของตูจ้ ำหน่ำยเครือ่ งดืม่ อัตโนมัติ
วงจรทาความเย็นของตู้จาหน่ ายอัตโนมัติ ชนิดวงจรทาความเย็นมี
คอมเพรสเซอร์ 1 ลูก ประกอบด้วยคอมเพรสเซอร์ 1 ลูก คอนเดนเซอร์ 1
ลูก วาล์ว ลดความดัน 3 ตัว และอีแ วปเปอเรเตอร์ 3 ตัว และจากการ
ทดสอบ ได้มกี ารติดตัง้ เซนเซอร์วดั อุณหภูมทิ ต่ี าแหน่งต่างๆ ดังรูปที่ III.

II.III ขันตอนกำรทดสอบ
้
ติดตัง้ เซนเซอร์วดั อุณหภูมแิ ละวางแผนการทดลอง เตรียมการอ่าน
ผล
บรรจุกระป๋ องเครือ่ งดืม่ และขวดน้าให้เต็ม 400 ชิน้ โดยในขณะทาการ
ทดสอบจะไม่มกี ารกดเครือ่ งดืม่ ออกมา
เปิ ดระบบทาความเย็น ให้ทางาน โดยเริ่มจากอุ ณหภูมบิ รรยากาศ
และปล่อยให้ระบบเข้าสู่สภาวะสมดุล โดยทางานตัง้ แต่ เวลา 8.0017.00 น.
ทุก 1 นาที บันทึกเวลา อุณหภูม ิ 12 จุด และจังหวะการเปิ ดปิ ดของ
วาล์วทัง้ 3 ตัว เพื่อแบ่งน้ ายาทาความเย็นไปยังอีแวปเปอเรเตอร์แต่
ละตัว โดยพบว่าระบบจะส่งน้ ายาไปยังอีแวปเปอเรเตอร์ 2 ตัวเป็ น
อย่ า งน้ อ ย และระบุ จ ั ง หวะการท างานและหยุ ด ท างานของ
คอมเพรสเซอร์ดว้ ย

III. ผลการทดสอบและวิ เคราะห์ผล
หลัง จากเปิ ด ระบบท าความเย็น ของเครื่อ งจ าหน่ า ยเครื่อ งดื่ม
อัตโนมัตพิ บว่าอุณหภูมทิ ส่ี ่วนทาระเหย (Evaporator) จะลดลงจาก 25oC
ลงมาที่อุณหภูมติ ่ ากว่า 5oC โดยเครื่องทาระเหยตัวที่ 3 ใช้เวลา 13 นาที
และเมือ่ เวลาผ่านไป 80 นาทีจะลดระดับลงจนทัง้ 3 ช่อง มีอุณหภูมลิ ดลง
ต่ ากว่า 1oC จากนัน้ เมื่อ เวลาผ่ านไปประมาณ 2 ชัวโมง
่
พบว่าระบบทา
ความเย็นพยายามรักษาสภาวะไม่ให้อุณหภูมแิ กว่งขึน้ ไปจนเกิน 10oC ดัง
รูปที่ IV โดยคอมเพรสเซอร์จะเริม่ หยุดทางานเมือ่ เวลาผ่านไป 4 ชัวโมง
่
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รูปที่ IV. กราฟแสดงอุณหภูมขิ อง Evaporator
การทางานของวาล์วลดความดัน (Expansion Valve) จะทางานโดย
การเปิ ดปิ ดวาล์วพร้อมกันเพียง 2 ตัว โดยจากกราฟการทางานงานของ
วาล์ว ทัง้ 3 ตัว ดัง รูป ที่ V – VII พบว่ า การเปิ ด ปิ ด ของวาล์ว ตัว ที่ 1 มี
ความถีน่ ้อยทีส่ ุด และมีช่วงเวลาทีเ่ ปิ ดมากทีส่ ุด เนื่องจากวาล์วตัวที่ 1 เป็ น
วาล์วของเครื่องทาระเหยสาหรับห้องแช่ ทใ่ี หญ่ทส่ี ุด จึงทาให้ต้องทาความ
เย็น มากที่สุ ด และหากคอมเพรสเซอร์ปิด วาล์ว ทัง้ 3 ก็จะปิ ดด้ว ย เพื่อ
ความปลอดภัย โดยจังหวะการเปิ ดปิ ดการทางานของคอมเพรสเซอร์แสดง
ดังรูปที่ VIII

รูปที่ VII แสดงสถานะการทางานของวาล์วตัวที่ 3

รูปที่ VIII. กราฟแสดงสถานะการเปิ ดปิ ดการทางานของคอมเพรสเซอร์
จากการทดลองคอมเพรสเซอร์ ทางานตลอดในช่ว ง 150 นาทีแรก
เพือ่ รักษาให้อุณหภูมลิ ดลงเข้าใกล้อุณหภูมทิ ต่ี งั ้ ไว้ หลังจากนัน้ จะมีการเปิ ด
ปิ ดเพื่ อ รัก ษาให้ อุ ณ หภู ม ิท่ี ช่ อ งทางออกอยู่ ใ นช่ ว ง 1oC - 10oC การ
ตรวจสอบอุณหภูมชิ ่องทางออกของผลิตภัณฑ์เป็ นสิง่ สาคัญ ทีจ่ ะตรวจสอบ
ว่าเครื่องดื่มเย็นเพียงพอหรือไม่ จากกราฟรูปที่ IX พบว่าที่ช่องทางออก
ผลิตภัณฑ์ท่ี 1 เมือ่ เวลาผ่านไป 60 นาที อุณหภูมทิ ช่ี ่องทางออกมีแนวโน้ม
ลดลงต่ ากว่า 10oC และระบบพยายามรักษาระดับอุณหภูมใิ ห้อยู่ในช่วง
1oC - 10oC เมือ่ เปรียบเทียบกับอีก 2 ช่องพบว่า ช่องที่ 1 มีการแกว่งของ
อุ ณ หภูม ิน้ อ ยที่สุ ด เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ ช่ อ งที่ 2 และ 3 ดัง รูป ที่ X - XI
เนื่องจากเป็ นช่องทีใ่ หญ่ทส่ี ุด ทาให้วาล์วตัวที่ 1 มีจงั หวะการเปิ ดมากทีส่ ุด
เป็ นสองเท่าของช่องที่ 2 และ 3

รูปที่ V. แสดงสถานะการทางานของวาล์วตัวที่ 1

ช่ อ งทางออกที่ 2 ดัง รู ป ที่ X เมื่อ เวลาผ่ า นไป 60 นาที อุ ณ หภูม ิม ี
แนวโน้ ม ลดลง จนต่ า กว่ า 12oC และหลัง จากผ่ า นไป 150 นาที ระบบ

รูปที่ VI แสดงสถานะการทางานของวาล์วตัวที่ 2
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สามารถรักษาระดับอุณหภูมใิ ห้อยู่ในช่วง 1oC - 10oC ได้ จากรูปที่ XI ช่อง
ทางออกที่ 3 มีการแกว่งของอุ ณหภูมมิ ากที่สุ ด เพราะมีจงั หวะการเปิ ด
วาล์วที่น้อยที่สุด โดยเมื่อเวลาผ่านไป 60 นาที อุณหภูมทิ ่ชี ่องทางออกมี
แนวโน้มลดลง ต่ากว่า 14oC และหลังจากผ่านไป 150 นาที ระบบสามารถ
รักษาระดับอุณหภูมใิ ห้อยู่ในช่วง 1oC - 10oC ได้
จากกราฟอุณหภูมทิ างออกของคอมเพรสเซอร์ทงั ้ 3 ช่อง ดังรูปที่ XII –
XIV พบว่าในจังหวะทีค่ อมเพรสเซอร์ทางานอุณหภูมจิ ะสูงขึน้ อยู่ในช่วง 50
oC และหลังจาก 150 นาทีผ่านไป เมือ
่ จังหวะทีค่ อมเพรสเซอร์หยุดทางาน
อุ ณหภูมจิ ะลดลงเข้าสู่อุ ณหภูม ิส ิ่งแวดล้อม จากกราฟอุ ณหภูมทิ างออก
คอนเดนเซอร์ ด ัง รู ป ที่ XV พบว่ า ในช่ ว งเริ่ ม ต้ น ถึ ง 150 นาที แ รกที่
คอมเพรสเซอร์ทางานต่อเนื่องกันตลอดอุณหภูมทิ างออกคอนเดนเซอร์จะ
อยู่ในช่ว ง 42 oC - 46 oC ส่ ว นอุ ณหภูมสิ งิ่ แวดล้อมดังรูปที่ XVI ขณะทา
การทดลองตัง้ แต่เวลา 8.00-17.00 น. มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 31.7 oC

รูปที่ XI อุณหภูมทิ ช่ี ่องจาหน่ายเครือ่ งดืม่ ที่ 3

รูปที่ IX อุณหภูมทิ ช่ี ่องจาหน่ายเครือ่ งดืม่ ที่ 1
รูปที่ XII อุณหภูมทิ างออกคอมเพรสเซอร์ท่ี 1

รูปที่ X อุณหภูมทิ ช่ี ่องจาหน่ายเครือ่ งดืม่ ที่ 2
รูปที่ XIII อุณหภูมทิ างออกคอมเพรสเซอร์ท่ี 2
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IV แนวคิ ดการควบคุมการเปิ ดปิ ดคอมเพรสเซอร์และวาล์วด้วย
PID Controller
เมื่อ วิ เ คราะห์ ก ารท างานของระบบท าความเย็ น จากค่ า การ
เปลีย่ นแปลงอุณหภูมแิ ละจังหวัดการเปิ ดปิ ดคอมเพรสเซอร์และวาล์ว คาด
ว่าเป็ นระบบควบคุมแบบป้ อนกลับ มีการนาค่าความผิดพลาดที่ค านวณ
จากความแตกต่างของตัวแปรในกระบวนการและค่าทีต่ ้องการมาคานวณ
ค่าสัมประสิทธิหรื
์ อค่าคงที่ ตัวควบคุมจะทาให้ระบบแม่นยามากขึ้น โดย
พยายามลดค่าผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุด ด้วยการรักษาการทางานของ
ระบบทาความเย็นให้เข้าสู่อุณหภูมทิ ่ีกาหนด (Set point) มากขึ้น ลดการ
แกว่งของอุณหภูมริ ะหว่างการทางาน โดยการทางานทีม่ ขี อ้ จากัดของการ
เปิ ด ปิ ด วาล์ ว เพีย ง 2 ตัว การเลือ กใช้ PID controller จะช่ ว ยรัก ษาให้
อุณหภูมขิ องทัง้ 3 ช่องให้ไม่แกว่งหนีไปจากกันมาก โดยจะสังให้
่ เปิ ดปิ ด
วาล์วสลับกันตามค่าอุณหภูมทิ ถ่ี ูกป้ อนกลับ ซึง่ จะดีกว่าการใช้ระบบ on-off
control ซึง่ จะเปิ ดปิ ดการทางานเมือ่ มีอุณหภูมเิ กินขอบเขตบนและล่าง
สมการทัวไปของสั
่
ญญาณขาออกของ PID ดังนี้

รูปที่ XIV อุณหภูมทิ างออกคอมเพรสเซอร์ท่ี 3

สมการที่ I เป็ น สมการทัวไปที
่
่แสดงการควบคุ มแบบ PID ซึ่งจะมี
ค่าคงที่ k p

ki และ kd โดยผู้วจิ ยั ได้วเิ คราะห์หาค่า Gain จากจังหวะ

การเปิ ดปิ ดของวาล์วและจากข้อมูลการทดลอง โดยได้ค่ามา 2 ชุด คือ [Kp=
1.3815 , Ki= 0.217 , Kd= 10.17] แ ล ะ [Kp= 2.0305, Ki= 0.3724, Kd=
12.8753] ซึง่ จะสามารถนาไปใช้กบั บอร์ดควบคุมการทางานคอมเพรสเซอร์
ชุดใหม่ หากจะมีการเปลีย่ นทดแทนต่อไป
t

u (t )  k p e(t )  ki  e( )d  kd
0

d
d (t )
dt

(I)

Block Diagram ของระบบควบคุมการเปิ ดปิ ดวาล์วทัง้ 3 ตัวของ
ระบบทาความเย็นแบบคอมเพรสเซอร์เดีย่ ว นาเสนอดังรูปที่ XVII

รูปที่ XV อุณหภูมทิ างออกของคอนเดนเซอร์

รูปที่ XVII Block Diagram ของระบบควบคุมวงจรทาความเย็นด้วย PID
V. สรุปผลการวิ จยั
ตู้จาหน่ ายเครื่อ งดื่มอัต โนมัติมอื สองที่น าเข้า จากญี่ปุ่น ได้ร บั การ
ทดสอบการทางานของระบบทาความเย็น โดยบทความวิจยั นี้ได้นาเสนอ
ผลการทดสอบและผลการวิเคราะห์ค่าอุณหภูมแิ ละจังหวะการเปิ ดปิ ดวาล์ว
และคอมเพรสเซอร์ ทาให้ทราบว่ามีการควบคุมการทางานของระบบทา
ความเย็นแบบ PID ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาโค้ดสาหรับบอร์ดควบคุมวงจร
ทาความเย็น ที่จะออกแบบและพัฒนาให้เ หมาะสมกับการท างานของตู้
จาหน่ายนาอัตโนมัตใิ นประเทศไทยต่อไป
รูปที่ XVI การเปลีย่ นแปลงอุณหภูมบิ รรยากาศตลอดการทดลอง
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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.

บทคัดย่อ — ระบบกันสะเทือนของรถยนต์นัง่ และรถบรรทุกขนาดเล็ก
ที่ ใ ช้ ก ัน แพร่ หลายมักนิ ยมใช้ ส ปริ ง ขดแบบทรงกระบอกเป็ นชิ้ นส่ วนเพื่ อ
รองรับภาระต่ าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้นระหว่างการขับขี่ เนื่ องจากมีสมรรถนะในการ
ถ่ า ยเทพลัง งานที่ ดี สามารถติ ด ตัง้ และใช้ ง านได้ ใ นพื้ น ที่ จ ากัด มี ความ
ทนทาน และต้ องการการบารุงรักษาตา่ ในปั จจุบนั สปริ งขดทรงกรวยเริ่ ม
เข้ามามีบทบาทมากขึ้น เพราะเป็ นสปริ งที่ มีความเสถียร และมีอตั ราส่ วน
ความชะลูดสูง แต่ เนื่ องจากรูปร่างที่ ซบั ซ้ อน โดยมีเส้ นผ่านศูนย์กลางของ
สปริ งที่ ไม่สมา่ เสมอ จึงเป็ นการยากที่ จะทานายพฤติ กรรมจากทฤษฎี และ
ต้ องใช้ ประสบการณ์ในการออกแบบสูง งานวิ จยั นี้ จึงทาการวิ เคราะห์สปริ ง
ขดทรงกรวยที่ มีหน้ าตัดแตกต่ างกัน และมีจานวนขดของสปริ งที่ แตกต่ าง
กัน ด้ ว ยวิ ธี ไ ฟไนต์ เ อลิ เ มนต์ ใ นการศึ ก ษา พบว่ า สปริ ง ขดทรงกรวยที่ มี
จานวนรอบการขดเท่ า ๆ กัน สปริ งขดทรงกรวยหน้ าตัดวงกลมมีค่าคงที่
สปริ งมากกว่าสปริ งขดทรงกรวยหน้ าตัดสี่ เหลี่ยม และสปริ งขดทรงกรวยที่
มีหน้ าตัดเหมือนกัน สปริ งที่มีจานวนรอบการขดน้ อยกว่าจะมีค่าคงที่สปริ ง
มากกว่าสปริ งที่มีจานวนรอบการขดมากกว่า

Keywords — Conical Springs, Spring Stiffness, Spring Constant,
Finite Element Method

I. บทนา
สปริงขดเป็ น ชิ้นส่ วนทางกลซึ่งมีหน้าที่เก็บสะสมพลังงานจากภาระ
ภายนอกต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปของพลังงานความเครียดของวัสดุ และถ่ายเท
ออกจากตัว สปริง ซึ่ง สปริง ขดนี้ เ ป็ น ชิ้น ส่ ว นที่ใ ช้ก ัน อย่ า งแพร่ห ลายใน
เครือ่ งจักรกลทัวไป
่ ตลอดจนระบบกันสะเทือนของรถยนต์นงและรถบรรทุ
ั่
ก
ขนาดเล็ก เนื่องจากมีสมรรถนะในการถ่ายเทพลังงานที่ดี สามารถติดตัง้
และใช้งานได้ในพื้นที่ท่จี ากัด มีความทนทาน ราคาถูก และต้องการการ
บารุงรักษาต่า
ในปั จจุบนั สปริงขดทรงกรวยเริม่ เข้ามามีบทบาทมากขึน้ เพราะมีความ
เสถียร และมีอตั ราส่วนความชะลูดสูง (slenderness ratio) นันก็
่ คอื สปริง
เกิดการบิดงอเมือ่ ได้รบั แรงต่า สาหรับสปริงขดทรงกรวยทีน่ ามาศึกษา เป็ น
สปริงที่มเี ส้น ผ่ านศูน ย์กลางของสปริงที่ไ ม่ส ม่าเสมอ เนื่อ งจากรูปร่างที่
ซับซ้อนของสปริงชนิดนี้ จึงเป็ นการยากทีจ่ ะทานายพฤติกรรมจากทฤษฎี
และต้องใช้ประสบการณ์ในการออกแบบสูง งานวิจยั นี้จงึ ทาการวิเคราะห์
ค่าคงทีส่ ปริงขดทรงกรวยทีม่ หี น้าตัดแตกต่างกัน และมีจานวนขดของสปริง
ที่แ ตกต่ า งกัน โดยใช้ว ิธีไ ฟไนต์เ อลิเ มนต์ (Finite Element Method) ใน
การศึกษา เพือ่ เป็ นประโยชน์ต่อ ๆ ไป ในกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์

ค ำส ำคัญ — สปริ ง ขดทรงกรวย, ความแข็ง เกร็ง ของสปริ ง , ค่ า คงที่
สปริ ง, ระเบียบวิ ธีไฟไนต์เอลิ เมนต์
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
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II. ทฤษฏี
II.I การคานวณหาค่าคงทีแ่ ละระยะยุบของสปริง
สปริงเป็ น อุ ปกรณ์ ท่อี อกแบบมาให้ส ามารถสะสมและคายพลัง งาน
เชิงกลโดยอาศัยหลักการสภาพยืดหยุ่น (Elasticity) ของวัสดุ ซึ่งสปริงมี
ด้วยกันหลากหลายชนิด แบ่งตามรูปทรงและวัสดุ เช่น
1. สปริงกด สปริงยืด สปริงดัด
2. สปริงแผ่น หรือแหนบ
3. สปริงก้นหอย
สปริงทีม่ กั ใช้กนั ทัวไป
่ คือ สปริงขด (Helical Spring) ซึ่งประกอบด้วย
วัส ดุ ส่ ว นใหญ่ ท่ีท าจากเหล็ก กล้า คาร์บ อนปานกลาง ท าการขดเป็ น วง
ต่อเนื่องกัน ซึง่ สปริงขดนี้มหี ลากหลายแบบ ทัง้ แบบกด ยืด และดัด
ตัวแปรสาคัญทีใ่ ช้ในการออกแบบ คือ ขนาดของลวด (d), ขนาดวงขด
(D), ระยะพิท (p), รูปแบบปลายสปริง และค่าโมดูลสั เฉือนของวัสดุ (G)

โดยปกติการดัดคานให้โ ค้งจะส่ งผลให้เกิดความเค้น บริเวณด้านใน
(ด้านทีใ่ กล้ศนู ย์กลางความโค้ง) มากกว่าด้านนอก ซึง่ ลักษณะความโค้งนี้ม ี
ผลอย่างมาก เมือ่ พิจารณาภาระภายใต้ความล้า (Fatigue)

II.I.I ความเค้นในสปริงขด
ความเค้นสูงสุดทีเ่ กิดบนสปริงขดสามารถพิจารณาเหมือนกับการบิด
ตามแนวลวด และการเฉือนจากแรงทีก่ ดอัด

รูปที่ 2 คานโค้งส่งผลให้คานเกิดการเสียรูป [3]
ท ฤ ษ ฎี ก า ร แ ก้ ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ น้ี โ ด ย Wahl factor ( KW ) แ ล ะ
Bergstrasser factor ( K B )
KW 
KB 

4C  1
4C  4
4C  2



0.615
C

(5)
(6)

4C  3

ดังนัน้ กรณีทเ่ี กิดความเค้นสูงสุดจึงเป็ น
รูปที่ 1 (a) สปริงขดรับแรงกดตามแนวแกน
(b) แผนภาพอิสระเมือ่ มีแรงกดกระทากับสปริง [1]
Tr

 max 
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F
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  KB
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U
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d
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8FD

d3

2C  1
2C

4 F 2 D3 N
d 4G



2 F 2 DN
d 2G

(8)

จะได้ระยะยุบของสปริงต่อแรงกดอัด

ค่าความเค้นสูงสุดบนสปริงขด จึงหาได้จากสมการ (3) โดย KS เป็ น
ค่า Shear stress correction factor ซึง่ มีค่าเท่ากับ
  KS

(7)

d3

II.I.III การยุบตัวของสปริงขด
พิจารณาจากพลังงานทีก่ ่อให้เกิดการเปลีย่ นรูปร่าง (Strain Energy)

(1)

กาหนดค่า Spring Index โดย Spring Index ทีเ่ หมาะสมควรอยู่ในช่วง
C

8FD

U

8FD3 N 

1  8FD3 N
y

1 
 4
F
d 4G  2C 2 
d G

(3)

(9)

โดยค่ า คงที่ข องสปริง (Spring rate, k) เป็ น ค่ า Stiffness ของสปริง
เท่ากับอัตราส่วนแรงต่อระยะยุบ

(4)

k

II.I.II อิทธิพลของความโค้งกับการบิดตัวบนลวดสปริง
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F
x



d 4G
8D3 N

(10)

II.I.IV ความสัมพันธ์ของระยะยุบและแรงกด
ระยะ Free length คือ ระยะสปริงที่ไ ม่มแี รงมากระทา (สปริงที่ไ ม่ม ี
preload)
ระยะ Solid length คือ ความยาวที่สปริงยุบต่อไม่ได้ เนื่องจากสปริง
ทุกขดเบียดกัน จนไม่มรี ะยะให้สปริงยุบต่อ ซึ่งระยะยุบและแรงจะสัมพันธ์
เชิงเส้น ดังรูปที่ 4

II.II แบบจาลองไฟไนต์เอลิเมนต์
แบบจาลองไฟไนต์เอลิเมนต์ท่ใี ช้ในงานวิจยั นี้ ทัง้ หน้าตัดแบบวงกลม
และแบบสีเ่ หลีย่ ม ได้สร้างขึน้ โดยใช้โปรแกรม CAD และมีสมมติฐานต่าง ๆ
ในการศึกษา ดังนี้
- วัสดุเป็ นเนื้อเดียวกันและมีสมบัตเิ ท่ากันทุกทิศทาง
- ไม่มแี รงเสียดทานระหว่างชัน้ ของสปริง
- สปริงมีการเคลือ่ นทีใ่ นแนวดิง่ เท่านัน้
- มีแรงกระทาในแนวดิง่ เท่านัน้
- ไม่มกี ารเลือ่ นระหว่างสปริงกับฐานรองรับ
II.II.I รูปร่างของแบบจาลอง
สปริงขดทรงกรวยทัง้ หน้าตัดวงกลมและสีเ่ หลีย่ ม เอียงทามุมกางออก
ในแนวดิง่ 10 องศา สูง 150 มิลลิเมตร และเส้นผ่านศูนย์กลางของขดลวด
เท่ า กับ 5 มิล ลิเ มตร โดยสปริง ขดทรงกรวยหน้ า ตัด วงกลม มีเ ส้น ผ่ าน
ศูนย์กลางสปริงด้านบนเท่ากับ 40 มิลลิเมตร ในขณะทีส่ ปริงขดทรงกรวย
หน้าตัดสี่เหลี่ยม มีขนาดกว้าง 40 มิลลิเมตร ยาว 40 มิลลิเมตร และรัศมี
ความโค้งที่มุมเท่ากับ 5 มิลลิเมตรทางด้านบน โดยสปริง ขดทรงกรวยทัง้
สองชนิดนี้ จะทาการเปลีย่ นจานวนรอบการขดสปริงทัง้ หมด 3 ขนาด คือ 6
รอบ, 10 รอบ และ 15 รอบ ตามลาดับ ซึง่ มีลกั ษณะดังรูปที่ 6

รูปที่ 3 แสดงระยะ Free length และระยะ Solid length ของสปริง [4]

รูปที่ 4 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับระยะยุบ [5]
II.I.V คุณลักษณะสปริงกด
ลักษณะปลายสปริง 4 ชนิดทีน่ ิยมใช้ในสปริงกด

รูปที่ 6 แบบจาลองสปริงเกลียวเทเปอร์หน้าตัดวงกลมและสีเ่ หลีย่ ม
จานวนรอบการขด 6, 10 และ 15 รอบ ตามลาดับ
II.II.II สมบัตทิ างกลของวัสดุ
แบบจาลองสปริงเกลียวเทเปอร์ท่ใี ช้ศกึ ษาเป็ นเหล็ก Structural steel
ซึง่ มีสมบัตทิ างกล แสดงในตารางที่ 2

รูปที่ 5 ลักษณะปลายสปริงทัง้ 4 ชนิด [1]
ตารางที่ 1 คุณลักษณะสปริงทีม่ ปี ลายแตกต่างกัน [1]
Term
End coils, Ne
Total coils, Nt
Free length, L0
Solid length, Ls
Pitch, p

Plain
0
Na
pNa+d
d(Nt+1)
(L0-d)/Na

Type of Spring Ends
Plain
Squared
and
or Closed
Ground
1
2
Na+1
Na+2
p(Na+1)
pNa+3d
dNt
d(Nt+1)
L0/(Na+1) (L0-3d)/Na

ตารางที่ 2 สมบัตทิ างกลของ Structural steel
สมบัติทางกลของวัสดุ
ความหนาแน่น (kg/m3)
โมดูลสั ความยืดหยุ่น (GPa)
อัตราส่วนปั วซง (Poisson’s ratio)
โมดูลสั ของแรงเฉือน (GPa)
ความแข็งแรงดึง ณ จุดคราก (MPa)
ความแข็งแรงดึงสูงสุด (MPa)

Squared
and
Ground
3
Na+2
pNa+2d
dNt
(L0-2d)/Na
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Structural steel
7850
200
0.3
76.923
250
460

II.II.III Mesh Independent study
ก่อนทาการวิเคราะห์ค่าคงทีข่ องสปริงเกลียวแบบ เทเปอร์จาเป็ นต้อง
ทาการศึกษาระยะยุบของสปริงขดแบบทรงกระบอกก่อน เพื่อให้มนใจว่
ั่ า
ผลลัพธ์ท่ไี ด้มคี วามถูกต้องแม่นยา โดยทาการคานวณระยะยุบของสปริง
จากทฤษฎีเปรียบเทียบกับการคานวณระยะยุบด้วยวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์
กาหนดให้ขนาดของสปริงขดแบบทรงกระบอก มีขนาด ดังนี้ เส้นผ่าน
ศูนย์กลางสปริงเท่ากับ 40 มิลลิเมตร สูง 150 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง
ของขดลวดเท่ากับ 5 มิลลิเมตร จานวนรอบการขดสปริงเท่ากับ 10 รอบ
และกาหนดให้ทป่ี ลายสปริงด้านหนึ่งมีฐานรองรับแบบยึดแน่ น สปริงได้รบั
แรงกดในแนวดิ่ง 600 นิ ว ตัน และสปริง สามารถเคลื่อ นที่ไ ด้ใ นแนวดิ่ง
เท่านัน้ ซึง่ สปริงขดแบบทรงกระบอกทีไ่ ด้ จะมีลกั ษณะดังรูปที่ 7

3000
Equivalent Stress (MPa)

2500
2000
1500
1000
500
0
0

100
200
300
400
500
Number of Element (x103 elements)

รูปที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นทีเ่ กิดขึน้ กับจานวนเอลิเมนต์
เมือ่ นาระยะยุบทีไ่ ด้จากทฤษฎีกบั ระยะยุบทีไ่ ด้จากวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์
มาเปรียบเทียบกัน พบว่าเกิดความคลาดเคลือ่ นเพียง 10.3 เปอร์เซ็นต์ ซึง่
ถือว่าเป็ นค่าทีส่ ามารถยอมรับได้ ดังนัน้ จึงสามารถกาหนดเงือ่ นไขเช่ นนี้กบั
สปริงเกลียวเทเปอร์ทงั ้ หน้าตัดวงกลมและสีเ่ หลีย่ มได้
III. การคานวณ

รูปที่ 7 แบบจาลองสปริงขดแบบทรงกระบอก

ก่ อ นท าการวิเ คราะห์ค่ า คงที่ข องสปริง เกลีย วเทเปอร์จ าเป็ น ต้อ ง
ทาการศึกษาหา mesh independent ของสปริง ขดทรงกรวยทัง้ 6 แบบ
ก่อน เมื่อทาการ generate mesh ไปเรื่อย ๆ กับสปริงทัง้ 6 แบบ พบว่า
จานวนเอลิเมนต์ทเ่ี หมาะสมจะอยู่ทส่ี องแสนถึงสามแสนเอลิเมนต์ขน้ึ ไป
จากนัน้ ให้แรงกดกับสปริงทัง้ 6 แบบทัง้ หมด 5 แรง ดังนี้ 25, 50, 75,
100 และ 125 นิวตัน ตามลาดับ โดยใช้ Mesh Independent ที่ได้ของแต่
ละแบบของสปริงในการวิเคราะห์ บันทึกผลการคานวณทีไ่ ด้

Deformation (mm)

การคานวณหาระยะยุบของสปริงจากทฤษฎี จะนาสมการที่ (9) มาใช้
ในการคานวณ
พบว่า ระยะยุบของสปริงจากทฤษฎีมคี ่าเท่ากับ 57.51 มิลลิเมตร
จากนัน้ ทาการวิเคราะห์ระยะยุบของสปริงด้วยวิธี ไฟไนต์เอลิเมต์ โดย
ทาการ generate mesh หลาย ๆ ค่า เพื่อหา mesh independent จากนัน้
นาผลลัพธ์ทไ่ี ด้สร้างเป็ นกราฟ ดังรูปที่ 8 และรูปที่ 9
พบว่ า mesh independent ของสปริ ง ขดแบบทรงกระบอกอยู่ ท่ี
217974 โดยทีจ่ ุดนี้มรี ะยะยุบเท่ากับ 63.431 มิลลิเมตร

IV. ผลการวิเคราะห์
ในการวิเคราะห์ผลจะแบ่งออกเป็ น 2 กรณี ได้แก่ กรณีท่ี 1 คือ การ
เปรียบเทียบค่าคงทีข่ องสปริงทัง้ 6 แบบทีไ่ ด้จากการคานวณ สาหรับกรณี
ที่ 2 จะกล่าวถึงผลการวิเคราะห์ความเค้นที่เกิดขึ้นบนสปริงเกลียวทัง้ 6
แบบ ดังทีจ่ ะแสดงดังต่อไปนี้
IV.I ผลการวิเคราะห์ค่าคงทีข่ องสปริง
เมื่อนาผลลัพธ์จากการคานวณด้วยวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์มาสร้า งเป็ น
กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงกดและระยะยุบของสปริง ดังรูปที่ 10

64
63
62
61
60
59
58
57
56

0

100
200
300
400
Number of Elements (x103 elements)

500

รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะยุบตัวของสปริงและจานวนเอลิเมนต์
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รูปที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกดทีก่ ระทากับสปริงกับระยะยุบของสปริง
พบว่า เมื่อ แรงกดเพิ่มขึ้น ระยะยุ บของสปริงทัง้ 6 แบบก็จะเพิม่ ขึ้น
เป็ นอัตราส่วนทีเ่ ท่า ๆ กันในแต่ละสปริง นันก็
่ คอื ระยะยุบของสปริงแปรผัน
ตรงกับแรงกดทีก่ ระทากับสปริง
เมื่อให้แรงกดที่เท่า ๆ กัน กระทากับสปริงทัง้ 6 แบบ พบว่าที่สปริง
จานวนรอบเท่า ๆ กัน ระยะยุบของสปริงหน้าตัดวงกลมจะน้อยกว่าระยะ
ยุบของสปริงหน้าตัดสีเ่ หลีย่ ม นันคื
่ อ สปริงเกลียวเทเปอร์หน้าตัดวงกลมจะ
มีความแข็งมากกว่าสปริงเกลียวเทเปอร์หน้าตัดสีเ่ หลีย่ ม และทีส่ ปริงหน้า
ตัดเหมือ นกัน ระยะยุ บของสปริงที่ข ดน้ อ ยกว่าจะน้ อยกว่าระยะยุ บของ
สปริงทีข่ ดมากกว่า นัน่ คือ สปริงเกลียวเทเปอร์ทม่ี จี านวนรอบการขดน้อย
กว่าจะมีความแข็งแรงมากกว่าสปริงเกลียวเทเปอร์ท่มี จี านวนรอบการขด
มากกว่า จากรูปที่ 10 ทาให้สามารถคานวณหาค่าคงทีข่ องสปริงเกลียวเท
เปอร์ทงั ้ 6 แบบได้ดงั แสดงในตารางที่ 3

IV.II ผลการวิเคราะห์ความเค้น
ผลลัพธ์ท่ไี ด้จากการคานวณความเค้นของสปริงเกลียวเทเปอร์ทงั ้ 6
แบบ ด้วยวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์ เมื่อพิจารณาเพียงบริเวณกลางของสปริง
พบว่า ทีส่ ปริงจานวนรอบเท่า ๆ กัน สปริงเกลียวเทเปอร์หน้าตัดวงกลมจะ
เกิดความเค้นขึน้ บนขดลวดของสปริงน้อยกว่าสปริงเกลียวเทเปอร์หน้าตัด
สีเ่ หลีย่ ม ในขณะที่สปริงหน้าตัดเหมือนกัน สปริงเกลียวเทเปอร์ทม่ี จี านวน
รอบการขดน้อยกว่าจะเกิดความเค้นขึน้ บนขดลวดของสปริงน้อยกว่าสปริง
เกลียวเทเปอร์ทม่ี จี านวนรอบการขดมากกว่า ดังรูปที่ 11 ถึงรูปที่ 16

ตารางที่ 3 ค่าคงทีข่ องสปริงเกลียวเทเปอร์ทงั ้ 6 แบบ
สปริงขดทรงกรวย
หน้ าตัดสปริง จานวนรอบขดสปริ ง
6 รอบ
วงกลม
10 รอบ
15 รอบ
6 รอบ
สีเ่ หลีย่ ม
10 รอบ
15 รอบ

ค่าคงที่ของสปริ ง
(N/m)
3049
1838
1225
2333
1412
941

รูปที่ 11 ความเค้นทีเ่ กิดขึน้ บนสปริงเกลียวเทเปอร์หน้าตัดวงกลมทีม่ ี
จานวนรอบการขด 6 รอบ

จะเห็นได้ว่า ทีจ่ านวนรอบเท่า ๆ กัน สปริงเกลียว เทเปอร์หน้าตัดวงกลม
มีค่าคงทีส่ ปริงมากกว่าสปริงเกลียวเทเปอร์หน้าตัดสีเ่ หลีย่ ม และทีห่ น้าตัด
เหมือนกัน สปริงเกลียวเทเปอร์ทม่ี จี านวนรอบการขดน้อยกว่าจะมีค่าคงที่
สปริงมากกว่าสปริงเกลียวเทเปอร์ทม่ี จี านวนรอบการขดมากกว่า
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รูปที่ 15 ความเค้นทีเ่ กิดขึน้ บนสปริงเกลียวเทเปอร์หน้าตัดสีเ่ หลีย่ มทีม่ ี
จานวนรอบการขด 10 รอบ

รูปที่ 12 ความเค้นทีเ่ กิดขึน้ บนสปริงเกลียวเทเปอร์หน้าตัดวงกลมทีม่ ี
จานวนรอบการขด 10 รอบ

รูปที่ 13 ความเค้นทีเ่ กิดขึน้ บนสปริงเกลียวเทเปอร์หน้าตัดวงกลมทีม่ ี
จานวนรอบการขด 15 รอบ

รูปที่ 16 ความเค้นทีเ่ กิดขึน้ บนสปริงเกลียวเทเปอร์หน้าตัดสีเ่ หลีย่ มทีม่ ี
จานวนรอบการขด 15 รอบ
V. สรุปผลการทดลอง
จากการเปรียบเทียบผลการคานวณของสปริงเกลียวเทเปอร์ทห่ี น้าตัด
แตกต่างกัน และจานวนรอบต่างกัน พบว่า ที่สปริงเกลียวเทเปอร์จานวน
รอบการขดเท่า ๆ กัน สปริงเกลียวเทเปอร์หน้าตัดวงกลมมีค่าคงที่สปริง
มากกว่าสปริงเกลียวเทเปอร์หน้าตัดสีเ่ หลี่ยม ทาให้ระยะยุบเมือ่ ได้รบั แรง
กดของสปริงเกลีย วเทเปอร์ห น้ า ตัดวงกลมน้ อ ยกว่า ระยะยุ บ ของสปริง
เกลีย วเทเปอร์ห น้ า ตัดสี่เ หลี่ย ม และท าให้ค วามเค้น ที่เ กิดขึ้น บนสปริง
เกลียวเทเปอร์หน้าตัดวงกลมมีน้อยกว่าความเค้นทีเ่ กิดขึน้ บนสปริงเกลียว
เทเปอร์หน้าตัดสีเ่ หลีย่ ม
ในขณะทีท่ ส่ี ปริงเกลียวเทเปอร์หน้าตัดเดียวกัน สปริงเกลียวทีม่ จี านวน
รอบการขดน้อยกว่าจะมีค่าคงทีส่ ปริงมากกว่าสปริงเกลียวที่มจี านวนรอบ
การขดมากกว่า ทาให้ระยะยุบของสปริงเกลียวทีม่ จี านวนรอบการขดน้อย
กว่ามีค่ าน้ อยกว่าสปริงเกลีย วที่มจี านวนรอบการขดมากกว่า และสปริง
เกลีย วเทเปอร์ท่ีม ีจ านวนรอบการขดน้ อ ยกว่ า จะเกิด ความเค้น ขึ้น บน
ขดลวดของสปริง น้ อ ยกว่ า สปริง เกลีย วเทเปอร์ท่ีม ีจ านวนรอบการขด
มากกว่าด้วย

รูปที่ 14 ความเค้นทีเ่ กิดขึน้ บนสปริงเกลียวเทเปอร์หน้าตัดสีเ่ หลีย่ มทีม่ ี
จานวนรอบการขด 6 รอบ
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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.

บทคัด ย่ อ — สถาบัน เทคโนโลยี ไทย-ญี่ ปุ่ นเป็ นสถาบัน การศึ ก ษา
เอกชนที่ มีการใช้ งานเทคโนโลยีเข้ามาช่ วยในการเรียนการสอนและใช้ ใน
การจัดการข้ อมูลสารสนเทศต่ างๆภายในองค์กรมากมาย แต่ ทงั ้ นี้ กย็ งั มี
หลายกระบวนการของดาเนิ นงานระหว่างฝ่ ายงาน ที่ ยงั คงใช้งานกระดาษ
ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างฝ่ ายงานอยู่ เช่น
การจัดเก็บข้ อ มู ล ภาระงานสอนของคณาจารย์ ซึ่ ง แต่ ล ะภาคการศึ ก ษา
คณาจารย์ต้องสรุปรายงานภาระงานสอนและภาระงานโหลดต่ างๆ เพื่อส่ ง
ให้กบั ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล (HR) ทาให้ประสบปั ญหาบ่อยครัง้ ในการเรียกดู
ข้ อ มู ล พื้ น ที่ ก ารจัดเก็บ เอกสารไม่ เพี ย งพอ เอกสารสู ญ หาย การค้ น หา
เอกสารย้อนหลังค่อนข้างลาบาก เป็ นต้น งานวิ จยั นี้ จึงนาเสนอแนวคิ ดการ
ออกแบบ และพัฒ นาระบบบริ หารชัว่ โมงปฏิ บตั ิ งาน เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาใน
กระบวนการดาเนิ นงานดังกล่ าว ซึ่ งงานวิ จยั นี้ ประกอบด้วย 3 ส่ วนสาคัญ
คือ ส่ วนแรกเป็ นการนาเสนอปั ญหาและเทคโนโลยีที่เกี่ ยวข้องสาหรับการ
พัฒนางานวิ จยั ส่วนที่สองเป็ นการนาเสนอแนวคิ ดในการออกแบบและการ
พัฒ นาระบบ โดยใช้ เทคโนโลยี เว็บเซอร์วิส, Json, Mysql และเทคโนโลยี
อิ นเทอร์เน็ ต และส่ วนสุดท้ ายเป็ นการสรุปผลที่ ได้จากแนวคิ ดการพัฒนา
และการใช้ งานระบบบริ หารชัวโมงปฏิ
่
บตั ิ งาน โดยประโยชน์ ของงานวิ จยั นี้
เพื่ อลดระบวนการทางานระหว่ างฝ่ ายงาน ปรับกระบวนการการจัดการ
ข้ อมูลสารสนเทศของคณาจารย์ให้ เป็ นระบบ ง่ายต่ อการรวบรวมข้ อมู ล
ค้นหา และการประมวลผลข้อมูลที่มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่ มมากขึ้น

Keywords — Application service, Workload, Information System.

I. บทนา
ั
เทคโนโลยีท่ที นั สมัยในปจจุบนั มีค วามส าคัญ มากสาหรับการพัฒนา
ระบบการจัดการข้อ มูล สารสนเทศและการประมวลผลข้อ มูล เพื่อ ให้ไ ด้
ผลลัพธ์ในรูปแบบทีส่ ามารถนามาใช้ประกอบการวางแผนหรือตัดสินใจใน
การดาเนินงานได้ หลายหน่ วยงาน หลายองค์กร รวมทัง้ สถาบันการศึกษา
ทัง้ ของภาครัฐและเอกชนต่ างๆ จึงมีก ารพัฒ นาระบบสารสนเทศ เพื่อ
ประยุกต์ใช้กบั งานในแต่ละหน่วยงานทีม่ กี ระบวนการทางานทีแ่ ตกต่างกัน
เช่ น ระบบรายงาน ระบบจัด การเอกสาร ซึ่งระบบดังกล่ าวจะเป็ น การ
จัดการและจัดเก็บข้อมูลเอกสารต่างๆในรูปแบบออนไลน์ แทนทีก่ ารจัดเก็บ
เอกสารรูปแบบเก่า หรือ Hard copy เพื่อลดความผิดพลาดของการจัดเก็บ
ข้อมูล ลดพื้นทีใ่ นการจัดเก็บเอกสาร การค้นหาเอกสาร ความซ้าซ้อนของ
ข้อมูล รวมทัง้ ช่วยเพิม่ ความสะดวกสบายในการเรียกดูขอ้ มูลย้อยหลัง เพื่อ
การนาไปใช้งานในด้านต่างๆด้วย
ทางสถาบัน เทคโนโลยีไ ทย-ญี่ ปุ่น ได้มกี ารพัฒ นาหลายระบบ เพื่อ
นามาช่วยในการจัดการและวิเคราะห์ขอ้ มูลในแต่ละฝา่ ย แต่ทงั ้ นี้กย็ งั มีบาง
ลัก ษณะงานหรือ บางกระบวนการท างาน ที่ย ัง คงใช้ ก ระดาษในการ

คำสำคัญ — ระบบบริ การ, ชัวโมงปฏิ
่
บตั ิ งาน, 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
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ด าเนิ น การปฏิ บ ัติ ง านต่ า งๆระหว่ า งฝ่ า ยงานอยู่ เช่ น ในแต่ ล ะภาค
การศึกษา คณาจารย์ทุกท่านจะต้องจัดทารายงานสรุปภาระงานสอนและ
ภาระโหลดงานต่างๆของตนเอง เพื่อยื่นส่งต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)
และรายงานดังกล่าวจะต้องผ่านการเซ็น อนุมตั หิ รือเซ็นรับรองจากประธาน
หลักสูตรและคณบดีดว้ ย ทัง้ นี้กระบวนการทางานดังกล่าว มีวตั ถุประสงค์
เพื่ อ ช่ ว ยให้ บุ ค ลากรมีแ รงกระตุ้ น ในการพั ฒ นาตนเอง เพิ่ ม ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และเพิม่ สมรรถนะของตน ให้เกิดความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ ซึง่ เป็ นยุทธศาสตร์กลไกการพัฒนาบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่น รวมทัง้ ผู้บงั คับบัญชาต้นสังกัด จะได้ทราบถึงภาระโหลดงาน
สอนของคณาจารย์แต่ล ะท่านด้วย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกน ามาใช้ในการ
วิเคราะห์และวางแผน เพื่อช่วยในการจัดตารางสอน มอบหมายภาระงาน
ต่างๆ ให้กบั อาจารย์แต่ ละคน รวมทัง้ การวางแผนการฝึ กอบรมและการ
พัฒนาตนของคณาจารย์ตามแนวทางทีเ่ หมาะสมยิง่ ขึน้
แต่ทงั ้ นี้ในกระบวนการทางานดังกล่าวก็ยงั ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลใน
รูปแบบ Hard copy อยู่ โดยคณาจารย์จะกรอกข้อมูลลงบนเอกสารที่ทาง
ฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้
จัดเตรีย มไว้ให้ ซึ่งจะพบปญั หาในการจัดการข้อมูลเอกสารต่ างๆตามมา
เช่น ข้อมูลมีการสูญหาย การคานวณข้อมูลบางส่วนมีความผิดพลาด พืน้ ที่
ในการจัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอ รวมทัง้ ปญั หาในการสืบค้นหรือรวบรวม
ข้อมูลเพื่อนาไปใช้งานค่อนข้างลาบาก อีกทัง้ แนวทางของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
หมวด 9 ซึ่งระบุให้มกี ารพัฒนาบุคลากรทัง้ ด้านผู้ผ ลิต ผู้ใช้เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม มีคุณ ภาพและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็ น การส่ งเสริมให้มกี ารใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบตั ิงานให้เกิดประสิทธิภาพมากทีส่ ุด จึงมี
แนวคิดในการจัดทางานวิจยั นี้ขน้ึ มา
ั หาและแนวทางการส่ งเสริม การใช้เทคโนโลยีด ังกล่ าวของ
จากป ญ
สถาบัน เทคโนโลยีไ ทย-ญี่ ปุ่น รวมทัง้ กระบวนการด าเนิ น งานและการ
รวบรวมข้อ มูล ระหว่ างฝ่ายงานที่ใช้ร ะยะเวลาค่ อ นข้างนาน ท าให้เกิด
แนวคิด ในการจัดท างานวิจยั และพัฒ นาระบบบริห ารชัวโมงปฏิ
่
บตั ิงาน
(Work Load Management System) นี้ ขึ้ น มา โดย ใช้ เ ท คโน โล ยี เ ว็ บ
เซอร์ว ิส , Json, Mysql, เทคโนโลยีอิน เทอร์เน็ ต ในการพัฒ นาระบบและ
ประมวลผลข้อ มูล อีก ทัง้ ได้ว ิเคราะห์ ถึง ความพึง พอใจของคณาจารย์
ผูใ้ ช้งานระบบบริหารชัวโมงปฏิ
่
บตั งิ าน เพื่อเป็ นโมเดลต้นแบบสาหรับการ
พัฒนาระบบจัดการข้อมูลอื่นๆในการใช้งานภายในสถาบันเทคโนโลยีไทยญีป่ นุ่ ด้วย

โดยภาษาที่ใช้ในการติดต่ อ สื่อ สารระหว่างเครื่อ งคอมพิวเตอร์ คือ XML
และในการใช้งานสื่อ สารโต้ต อบกับ เว็บ เซอร์ว ิส นัน้ อาจมีการใช้งานใน
แนวทางของ SOAP หรือในแนวทางของ REST ก็ได้ ซึ่งปกติแล้วถูกส่ ง
โดยอาศั ย HTTP และใช้ XML ร่ ว มกับ มาตรฐานเกี่ ย วกับ เว็ บ อื่ น ๆ
โปรแกรมทีถ่ ูกเขียนโดยภาษาต่างกัน และทางานบนแพลตฟอร์มทีต่ ่างกัน
แต่สามารถใช้เว็บเซอร์วสิ เพือ่ แลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างกันได้ ในงานวิจยั
นี้เลือกใช้ งานเว็บเซอร์วสิ ในรูปแบบของ REST (Representational State
Transfer) เป็ น แนวใหม่ ในการสร้า ง Web Service แบบเรีย บง่า ย โดย
เรียกใช้ผ่านทาง HTTP Method GET/POST/PUT/DELETE และส่งข้อมูล
ออกมาในรูปของ XML, Json, Java หรืออื่นๆ ทาให้ปริมาณข้อมูลทีร่ บั ส่ง
น้อยกว่าการใช้ Protocol SOAP ดังแสดงในรูปที่ I

รูปที่ I รูปโครงสร้างการทางานของ REST
ั ่ ้ร ับ บริก าร
การท างานของ REST จะมี 2 ส่ ว นคือ โปรแกรมฝ งผู
ั่ ้
(Client) ส่งคาร้องด้วย 4 วิธี คือ GET, PUT, DELETE, POST ไปยังฝงผู
ให้บริการ (Server) ซึ่งจะประมวลผลแล้วให้คาตอบกลับมา ทาให้สามารถ
นาโครงสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้อย่างไรก็ได้ เช่น ส่งข้อ มูล รับข้อมูล ควบคุม
อุปกรณ์เครือ่ งจักร เป็นต้น
II.I.II JSON
JSON (JavaScript Object Notation) [2] เป็ น ฟ อ ร์ แ ม ต ส าห รั บ
แลกเปลีย่ นข้อมูลคอมพิวเตอร์ อยู่ในรูปข้อความธรรมดา (plain text) ทีท่ งั ้
มนุ ษย์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถอ่านเข้าใจได้ และมีหลักการการ
เขียนที่คุ้น เคยกับนักเขีย นโปรแกรมภาษาต่ างๆ ไม่ว่าจะเป็ น ภาษา C,
C++, C#, Java, Javascript, Perl, Python และอื่น ๆ ซึ่ง ปจั จุ บนั JSON
นิยมใช้ในเว็บแอพพลิเคชัน่ โดยเฉพาะ AJAX โดย JSON เป็ น ฟอร์แมต
ทางเลือกในการส่งข้อมูล นอกเหนือไปจาก XML ที่นิยมใช้กนั อยู่แต่เดิม
สาเหตุท่ี JSON เริม่ ได้รบั ความนิยมเป็ นเพราะกระชับและเข้าใจง่ายกว่า
XML งานวิจยั นี้จงึ เลือกใช้ JSON เป็นตัวกลางในการแลกเปลีย่ นข้อมูล
II.I.III Mysql
มายเอสคิวแอล (MySQL) [3] คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล
ท าหน้ า ที่เก็ บ ข้อ มูล อย่ า งเป็ น ระบบ รองรับ ค าสัง่ เอสคิว แอล (SQL =
Structured Query Language) เป็ น เครื่อ งมือ ส าหรับ เก็บ ข้อ มูล ที่ต้อ งใช้
ร่วมกับเครื่องมือหรือโปรแกรมอื่นอย่างบูรณาการ เพื่อให้ได้ระบบงานที่
รองรับความต้องการของผู้ใช้ เช่น ทางานร่วมกับเครื่องบริการเว็บ (Web
ั ่ ่องบริการ (ServerServer) เพื่อให้บริการแก่ภาษาสคริปต์ทท่ี างานฝงเครื
Side Script) เช่ น ภ าษ าพี เ อช พี (PHP) , ภ าษ าเอ เอ ส พี ด อ ท เน็ ต
(ASP.NET) , หรือ ภาษาเจเอสพี (JSP) เป็ นต้ น หรือ ท างานร่ ว มกั บ
โปรแกรมประยุกต์ (Application Program) เช่น ภาษาวิชวลเบสิกดอทเน็ต
(VB) ภาษาจาวา (JAVA) เป็นต้น โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถทางาน
ได้บ นระบบปฏิบ ัติ ก ารที่ห ลากหลาย และเป็ น ระบบฐานข้อ มูล Open
source ทีถ่ ูกนาไปใช้งานมากทีส่ ุด
II.I.IV Responsive Web

II. งานวิจยั และทฤษฏีทเ่ี กีย่ วข้อง
งานวิจยั ฉบับนี้เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาระบบ
บริห ารชัว่ โมงปฏิบ ัติง าน (Work Load Management System) ซึ่ง จาก
การศึกษาค้นคว้าเอกสาร รวมทัง้ ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
และพัฒนาระบบสารสนเทศ มีรายละเอียดดังนี้
II.I ทฤษฏีทเี ่ กีย่ วข้อง
II.I.I Web Service
Web Service [1] เป็ น ระบบซอฟต์แวร์ท่ีอ อกแบบมา เพื่อ สนับสนุ น
การแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย
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มีความพึงพอใจต่อผลการสืบค้น ความสามารถของระบบและการให้บริการ
ระดับมาก ส่วนปญั หาทีผ่ ใู้ ช้ส่วนใหญ่พบคือ โปรแกรมมีความล่าช้าในการ
ทางาน เครื่องคอมพิวเตอร์มไี ม่เพียงพอ และใช้เวลานานในการรอผลการ
สืบค้น
ธนาชัย บูรณะวัฒ นากูล [9] ได้ทาการวิจยั เพื่อ การประกัน คุ ณ ภาพ
การศึก ษา โดยใช้ร ะบบเครือ ข่ า ย MCUNet ร่ ว มกับ ข้อ มูล การประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการ
พัฒ นาระบบ โดยได้ท ดลองและเปรีย บเทีย บจากการบัน ทึก ข้อ มูล การ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
ทาการประมวลผลข้อมูล กับรายงานการศึก ษาของตนเอง พบว่า ระบบที่
พัฒนาขึ้นสามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวมทัง้ การแสดงผล
สถิตติ ่างๆสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพ็ ญ ศิร ิ ลี้ต ระกู ล และคณะ [10] ได้ ศ ึ ก ษาวิจ ัย เพื่ อ พัฒ นาระบบ
สารสนเทศบุคลากร ซึง่ การพัฒนาได้ดาเนินการตามทฤษฎีวงจรการพัฒนา
ระบบ (SDLC) โดยใช้ภาษา PHP, Jquery และ Ajax ในการเขียนเว็บและ
ออกแบบระบบ ใช้ phpMyAdmin ในการจัด การฐานข้อ มู ล ของระบบ
รวมทัง้ ได้ประเมินระบบโดยผู้เชี่ย วชาญ และประเมินความพึงพอใจโดย
ผู้ใช้งานระบบ พบว่าผลการประเมิน ความพึงพอใจจากการประเมิน ของ
ผู้เชี่ยวชาญ โดยภาพรวมอยู่ ในระดับดีมาก และผลการประเมิน ความพึง
พอใจของผูใ้ ช้งานระบบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี
จากตัวอย่างงานวิจยั ที่กล่าวมา ส่วนใหญ่เป็ นการพัฒนาระบบสนเทศ
เพือ่ ใช้งานในการจัดการข้อมูลต่างๆ โดยฝา่ ยงานใดฝา่ ยงานหนึ่ง เช่น การ
จัดเก็บข้อมูลให้เป็ นระเบียบ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการเรียกใช้
งานข้อมูลทีม่ ากขึน้ รวมทัง้ การทดสอบประสิทธิภาพของระบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
มาเพื่อใช้งานนัน้ ๆ แต่ในงานวิจยั นี้มคี วามแตกต่างจากงานวิจยั ขัน้ ต้น คือ
เป็ นการพัฒนาระบบเพื่อช่วยลดกระบวนการดาเนินงานของหลายๆฝ่าย
ได้แก่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณาจารย์ ประธานหลักสูตรและคณบดีในแต่
ละคณะ รวมทัง้ ผู้บริห ารระดับสูง ด้ว ย ซึ่งจะช่วยลดกระบวนการท างาน
ตัง้ แต่ ขนั ้ ตอนการแจกเอกสารของฝ่ายทรัพ ยากรบุ ค คลให้กบั คณาจารย์
เพื่อ กรอกรายละเอียดและน าส่งไปยัง ประธานหลัก สูตรและคณบดีเป็ น ผู้
ตรวจสอบอนุ ม ัติ ก่ อ นจะรวบรวมเอกสารส่ ง ให้ผู้บ ริห าร เพื่อ น าไปใช้
ประกอบการวางแผนการดาเนินงานและวางกลยุทธ์ต่างๆภายในสถาบันฯ
โดยทุ กขัน้ ตอนขัน้ ต้น จะถูกปรับให้มกี ารดาเนิน การผ่ านระบบออนไลน์
เพื่อ ให้เกิด ความสะดวกรวดเร็ว ในการใช้งาน มีค วามถูก ต้อ งในการคิด
คานวณภาระโหลดงานต่างๆ และทาให้การดาเนินงานเป็นระบบมากยิง่ ขึน้

Responsive Web [4] คือ การออกแบบเว็บไซต์ให้แสดงผลได้อย่าง
เหมาะสม จากการใช้งานหรือ การเข้าถึงเว็บไซต์บนอุ ปกรณ์ ต่ างๆ เช่ น
Mobile, ipad, pc เป็ นต้น โดยเว็บไซต์จะทาการปรับรูปแบบของเว็บไซต์
หรือเปลีย่ นลักษณะการแสดงผลโดยอัตโนมัติ เพื่อความสะดวกหรือความ
เหมาะสมต่อการใช้งานของผู้เข้าใช้ตามแต่ละอุปกรณ์ ท่ไี ด้ใช้เชื่อมต่ อใช้
งานในระบบนัน้ ๆ
II.II งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
การใช้งานระบบสารสนเทศทีม่ ากขึ้น เกิดจากการพัฒนาระบบเพื่อใช้
งานภายในหน่ วยงานหรือองค์กร ซึ่งจะทาให้เกิดความสะดวกสบายในการ
ทางาน ง่ายต่อ ค้น หา มีการจัดเก็บและจัดการข้อ มูล ที่เป็ น ระบบมากขึ้น
รวมทัง้ ช่วยลดปริมาณเอกสารในการดาเนินการต่างๆด้วย เช่น
อนุ รุท จาเริญนุ สทิ ธิ ์ [5] ได้ศกึ ษาและพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับ
แบบประเมินภาระงานบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ เพื่อให้การดาเนิน งานด้านบริการบุคลากร และการบริหารงานด้าน
การจัดการศึกษาดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบุคลากรสามารถกรอก
ข้อ มู ล ภาระงาน ผ่ า นคอมพิ ว เตอร์ ใ นระบบ Client/Server ได้ โดยมี
โปรแกรมเป็ นตั ว ค านวณ ภาระงาน ท าให้ ง่ า ยต่ อ การประเมิน การ
ปฏิบ ัติงาน เพื่อ ใช้ในการเลื่อ นขัน้ พร้อ มทัง้ จัด ท ารายงานไว้ ส าหรับ
บุคลากรทัวไป
่ และรายงานเพื่อผู้บริหารได้ใช้ในการตัดสิน ใจ ซึ่งพัฒนา
ด้วยภาษา Visual Basic.NET จากการทดสอบ ประสิทธิภาพของระบบ
โดยผูเ้ ชีย่ วชาญสาหรับแบบประเมินภาระงานบุคลากรจานวน 5 คน พบว่า
ระบบที่พ ัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี และการประเมิ น
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบจานวน 5 คน พบว่าอยู่ในระดับดี
Rawshan Are Begum และ Joy Jacqueline Pereira [6] นาเสนอการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลส่วนกลางในการจัดเก็บข้อมูลขยะอุตสาหกรรมของ
ประเทศมาเลเซีย ซึง่ ใช้เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูลขยะอุ ตสาหกรรม
ภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็ น การรื้อถอน ก่อสร้าง คอนกรีต และขยะอื่นๆ
ใช้แนวคิดในการจัดเก็บระบบข้อ มูล แบบรวมศูน ย์ มีรูปแบบในการเก็บ
ข้อมูลขยะอุตสาหกรรมทีม่ อี ยู่แบบกระจายไว้ท่เี ดียวกัน ทาให้ง่ายต่อการ
จัด การ และรวมรวมข้อ มู ล เพื่ อ น าไปวิเคราะห์ สู่ ก ารพัฒ นา ในการ
บริหารงานภายในประเทศของประเทศมาเลเซียต่อไป
Thai National Research Repository : TNRR [7] ได้ พ ั ฒ น าระบบ
คลัง ข้อ มูล งานวิจ ัย ไทย ในการเชื่อ มโยงข้อ มูล การวิจ ัย โครงการวิจ ัย
นักวิจยั และผลงานจากโครงการวิจยั ของหน่ วยงานวิจยั ในประเทศไทย ใน
ลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งใช้แนวคิดการรวมศูนย์ ในการนาระบบ
ย่อยที่มอี ยู่แล้ว 5 ระบบ มาพัฒนาให้มคี วามเชื่อมโยงกัน สามารถค้นหา
หรือใช้งานร่วมกันผ่านระบบคลังข้อมูลงานวิจยั ไทยได้ ทาให้ง่ายต่อการใช้
งาน การค้นหา การรวบรวมข้อมูลในการนาข้อมูลเหล่านัน้ ไปใช้ประโยชน์
ต่อไป
จิตราภรณ์ เพ็งดี [8] ได้ศกึ ษาสภาพการความพึงพอใจ ปญั หา และ
ข้อ เสนอแนะของผู้ใช้ ที่ม ีต่ อ บริก ารสืบ ค้น รายการบรรณานุ ก รมระบบ
ออนไลน์ ของห้อ งสมุด สถาบัน ราชภัฏสกลนคร พบว่าผู้ใช้ส่ ว นใหญ่ ใช้
บริการระบบตามวัต ถุประสงค์ ซึ่งอาจารย์มวี ตั ถุประสงค์เพื่อเตรียมการ
สอน นักศึกษามีวตั ถุประสงค์เพื่อทารายงานประกอบการเรียน โดยผู้ใช้
สามารถเรียนรูว้ ธิ กี ารใช้บริการระบบจากคาอธิบายหน้าจอ ผลทีไ่ ด้คอื ผูใ้ ช้

III. วิธกี ารวิจยั
ในการศึก ษาเพื่ อ ออกแบบและพัฒ นาระบบข้อ มู ล บริห ารชัว่ โมง
ปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพ ผูว้ จิ ยั ได้วางแผนและมีขนตอนการด
ั้
าเนินงาน
คือ ศึกษาปญั หาและวิเคราะห์ระบบงานเดิม, การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ, การสร้า งและพัฒ นาระบบ และการทดสอบระบบและการเก็บ
รวบรวมข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้
ั
III.I การศึกษาปญหาและวิ
เคราะห์ระบบงานเดิม
เป็ นการศึกษาระบบงานเดิมและปญั หาทีม่ ใี นระบบงานเก่า โดยมีการ
จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ Hard copy ซึ่งเป็ นการกรอกลงบนเอกสารที่ทาง
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ฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้
จัดเตรียมไว้ ซึ่งกระบวนการเก็บข้อมูลนัน้ พบปญั หาต่ าง ๆ เช่น ข้อมูลมี
การสูญ หาย การค านวณข้อ มูล มีค วามผิด พลาด การค้น หาข้อ มูล เพื่อ
ั หาของการรวบรวมข้ อ มู ล ผู้ พ ั ฒ นาได้ น าระบบ
ตรวจสอบ และป ญ
เทคโนโลยีของเว็บแอพพลิเคชัน่ ฐานข้อมูล และระบบเครือข่ายอินทราเน็ต
มาใช้ในการพัฒนาระบบ เพื่อการจัดการและบริการข้อมูลสารสนเทศให้
บุคลากรสามารถใช้ระบบได้ทงั ้ ภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งผู้ใช้ ได้ถูก
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ผูใ้ ช้ระบบ ผูบ้ ริหาร และผูด้ แู ลระบบ
III.II การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ เป็ น ขัน้ ตอนสาคัญ ซึ่งจะวิเคราะห์
เกี่ยวกับขอบเขตงาน รูปแบบหน้าเว็บ การใช้งานระบบ การออกแบบผัง
รายละเอียดของการดาเนินงานต่างๆ เพือ่ ให้งา่ ยต่อความเข้าใจ รวมทัง้ การ
วิเคราะห์โครงสร้างของฐานข้อมูลและความสัมพันธ์ของแฟ้มข้อมูลต่ างๆ
เพื่อให้ระบบมีความสอดคล้องกัน และเกิดความเหมาะสมในการออกแบบ
ระบบอย่างมากทีส่ ุด
III.III การสร้างและพัฒนาระบบ
การสร้างและพัฒนาระบบ เป็ นส่วนของการออกแบบและพัฒนาระบบ
ข้อมูลบริหารชัวโมงปฏิ
่
บตั งิ าน( Work Load Management System) ซึ่งได้
พัฒ นาระบบด้ว ยโปรแกรมภาษา PHP, HTML, CSS, JSON โปรแกรม
ช่วยในการพัฒนาระบบ คือ Bracket ส่วนการออกแบบระบบฐานข้อมูลใช้
โปรแกรม MySQL และโปรแกรมที่ ใ ช้ ใ นการจั ด การฐานข้ อ มู ล คื อ
PhpMyAdmin ซึง่ เว็บไซต์ตดิ ตัง้ บน Apache Web Server
III.IV การทดสอบระบบและการเก็บรวบรวมข้อมูล
การน าไปใช้งาน ได้น า Source Code และฐานข้อ มูล ที่พ ัฒ นา อัพ
โหลดเข้าสู่ระบบ Server จริง โดยมีเจ้าหน้ าที่ HR หัว หน้ าฝ่ายผู้บริห าร
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ใช้งาน รวมทัง้ ประเมินความพึงพอใจในระบบ
เพือ่ การปรับปรุงและพัฒนาฟงั ก์ชนที
ั ่ เ่ กีย่ วข้องอื่นๆต่อไป

สังเคราะห์ข ้อมูลดังกล่ าว ทาให้ได้ รูปแบบการใช้งานระบบ ดังในรูปที่ II
และได้รปู แบบของโมเดลทีม่ กี ระบวนการการทางาน ดังในรูปที่ III
IV.I Overview of System
จากการวิเคราะห์กระบวนการดาเนินงาน ทาให้ได้รปู แบบการใช้งาน
ระบบ ดังในรูปที่ II

รูปที่ II. รูปแบบการใช้งานระบบ
รูปแบบการใช้งานระบบ มีขนั ้ ตอนดังนี้
I. ในระบบบริหารชัวโมงปฏิ
่
บตั ิงาน จะมี Template และมีข ้อมูล
บางส่วนให้ เพือ่ ช่วยในการสร้างเอกสารภาระงานของคณาจารย์
ทีส่ ะดวกยิง่ ขึน้
II. คณาจารย์จะทาการกรอกข้อมูลเอกสารเกี่ย วกับข้อมูลชัวโมง
่
ปฏิบตั งิ านของตนเองเข้าไปในระบบ
III.
ข้อมูลเอกสารของคณาจารย์แต่ละท่านจะถูกส่งไปยังประธาน
หลักสูตรและคณบดี เพื่อรับทราบข้อมูล และทาการรับรองหรือ
อนุมตั ภิ าระงานของคณาจารย์
IV.
หากข้ อ มู ล ของคณาจารย์ ม ีค วามผิ ด พลาด ทางประธาน
หลักสูตรและคณบดี จะส่งกลับข้อมูลไปยังคณาจารย์ เพือ่ ให้ทา
การแก้ไขข้อมูลอีกครัง้
V.
เอกสารทีถ่ ูกตีกลับ จะถูกส่งมาให้คณาจารย์เพือ่ แก้ไข และหาก
คณาจารย์แก้ไขข้อมูลเสร็จ ก็จะส่งมาให้ ประธานหลักสูตรและ
คณบดี เพื่อ การพิจารณาอีก ครัง้ ซึ่งกระบวนการนี้ จะท าวน
จนกว่าข้อมูลจะถูกต้อง สมบูรณ์ และได้รบั การอนุมตั จิ ากคณบดี
VI.
เมือ่ ข้อมูลถูกต้องและได้รบั การอนุมตั จิ ากคณบดีแล้ว คณาจารย์
สามารถเรีย นดูรายงานของตนเองได้ ประธานหลักสูต รและ
คณบดีกส็ ามารถเรียกดูรายงานสรุปภาระงานของผูใ้ ต้บญ
ั ชาได้
VII. ข้อมูลรายงานสรุปชัวโมงของคณาจารย์
่
ภายในสถาบันฯ จะถูก
ส่งให้กบั ผู้บริห าร เพื่อ น าไปใช้ในการวิเคราะห์ วางแผนหรือ
นาไปใช้งานอื่นๆต่อไป

IV. กรอบแนวคิดในการวิจยั
แนวคิด ในการออกแบบระบบ มาจากการวิเคราะห์ ก ระบวนการ
ดาเนินงานในการจัดการข้อมูลคณาจารย์ ภายในสถาบันเทคโนโลยีไทยญีป่ นุ่ ซึง่ มีรปู แบบการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเก่าเป็ นแบบ Hard copy โดย
จะทาการกรอกข้อมูลต่ างๆ ลงบนเอกสารที่ท างฝ่ายทรัพ ยากรบุค คลได้
จัด เตรีย มไว้ให้ และต้ อ งผ่ านการรับ รองข้อ มูล จากผู้บ ังคับ บัญ ชา แล้ว
ส่งกลับไปยังฝ่ายทรัพ ยากรบุ ค คล เพื่อ นาไปใช้ในการประมวลผลต่ างๆ
ั หาหลายอย่ า ง เช่ น ข้อ มูล มีก ารสู ญ หาย การ
ต่ อ ไป ซึ่งจะประสบป ญ
คานวณข้อ มูล มีค วามผิดพลาด ความยุ่ งยากของการค้น หาข้อ มูล และ
ั หาของการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ในงานวิจ ัย นี้ จึง น าเสนอแนวคิด
ปญ
แบบจาลองการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารชัวโมงปฏิ
่
บตั งิ าน (Work
Load Management System) เพื่อช่วยอานวยความสะดวกให้การจัดเก็บ
และประมวลผลข้อ มูล มีป ระสิท ธิภ าพมากขึ้น ซึ่งจากการวิเคราะห์และ

IV.II Conceptual Model
จากการวิเคราะห์ระบบ ทาให้ได้แบบจาลองการออกแบบและพัฒนา
ระบบบริหารชัวโมงปฏิ
่
บตั งิ าน ดังในรูปที่ III
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รูปที่ III แบบจาลองของระบบบริหารชัวโมงปฏิ
่
บตั งิ านโดยรวม
โครงสร้างการทางานของระบบบริหารชัวโมงปฏิ
่
บตั งิ าน มีดงั นี้
I.
Platform เป็ นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการเข้าใช้งานระบบ
บริหารชัวโมงปฏิ
่
บตั งิ าน เช่น pc, Ipad, mobile เป็นต้น
II.
Front end เป็ นอินเทอร์เฟซหลักในการติดต่อสื่อสารเพื่อใช้งาน
ระบบ ซึ่งจะทาหน้าทีใ่ นการแสดงผลข้อมูลต่างๆ ผ่านหน้าเว็บ
เพจ เพื่อ ให้ผู้ใช้ส ามารถเรีย กใช้งานข้อ มูล หรือ จัด การข้อ มูล
ต่างๆ ผ่านหน้าเว็บเพจได้
III.
Responsive Web Apps. เป็ นขัน้ ตอนการปรับ รู ป แบบการ
แสดงผลของหน้าเว็บให้เป็ น Responsive web หรือทาให้หน้า
เว็บสามารถแสดงผลทีเ่ หมาะสมผ่านแต่ละอุปกรณ์ได้นนเอง
ั่
IV.
Classified User เป็ นกระบวนการของการคัดแยกกลุ่มผูเ้ ข้าใช้
งานระบบ เพื่อการเข้าถึงและการแสดงผลข้อมูลที่แตกต่างกัน
ซึง่ จะแบ่งเป็น อาจารย์, ประธานหลักสูตร, คณบดี, ผูบ้ ริหาร
V.
Set Permission เป็ นส่วนของการเช็คสิทธ์หรือกาหนดสิทธิการ
์
เข้าใช้งานระบบให้กบั ผูใ้ ช้ เพื่อให้ผใู้ ช้สามารถเข้าถึงข้อมูลและ
จัดการข้อมูลต่างๆภายในระบบตามสิทธิที์ ต่ นได้รบั นันเอง
่
VI.
Function Works เป็ น ส่ ว นของฟ งั ชัน่ การท างานต่ า งๆ ของ
ระบบบริหารชัวโมงปฏิ
่
บตั งิ าน เช่น ฟงั ชั ่นการค้นหาข้อมูล การ
แสดงข้อมูล การประมวลผลหรือการจัดการข้อมูลภายในระบบ
รวมทัง้ การอนุ มตั ิภาระงานต่างๆภายในระบบด้วย ซึ่งในส่ว น
Function Works นี้จะมีความเชื่อมโยงกับส่วนของ Permission
เพื่อ การเข้าถึงหรือ เข้าจัดการข้อ มูล ตามสิท ธิ ์ที่ผู้ใช้งานได้ร บั
และในส่วนนี้ยงั มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับฐานข้อมูล ในการ
เรียกใช้งานข้อมูล การบัน ทึก การแก้ไข หรือ การประมวลผล
ข้อมูลต่างๆ ตามคาร้องขอจากผู้ใช้งานด้วย ซึ่งฟงั ก์ช ั ่นในการ
ทางานต่างๆในส่วนนี้จะถูกสร้างหรือพัฒนาในรูปของ Json/xml
นันเอง
่
VII.
Database (workload) คือส่วนในการจัดเก็บข้อมูลของระบบ
บริหารชัวโมงปฏิ
่
บตั งิ าน เช่น ผูใ้ ช้งาน ภาระงาน การอนุมตั ิ
ภาระงานต่างๆ เป็นต้น

รูปที่ IV ตัวอย่างหน้าภาระงานของคณาจารย์ในระบบ

รูปที่ V ตัวอย่างหน้าหลักในการกรอกภาระงาน

รูปที่ VI ตัวอย่างหน้ากรอกข้อมูลภาระงาน
V. การประเมินผล
จากการน าเสนอแบบจาลองระบบบริห ารชัวโมงปฏิ
่
บตั ิงาน เพื่อการ
พัฒนาระบบมาใช้งานภายในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น งานวิจยั นี้ได้
ดาเนินการประเมินผลแบบจาลองดังกล่าว โดยการวัดผลการประเมินจากผู้
เชียวชาญ 5 ท่าน มีเกณฑ์ในการวัดผล คือ 4.01-5.00 : มีความเหมาะสม
มากที่ สุ ด , 3.01-4.00 : มี ค วามเห มาะส มมาก , 2.01-3.00 : มี ค วาม
เหมาะสมระดับปานกลาง, 1.01-2.00 : มีความเหมาะสมน้อย, 0.00-1.00 :
มีความเหมาะสมน้อยทีส่ ุด อีกทัง้ ได้พฒ
ั นาระบบบริหารชัวโมงปฏิ
่
บตั งิ าน
ขึ้น มาจากแบบจาลอง และประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ซึ่ง
กลุ่มตัวอย่างในการวัดผลความพึงพอใจ คือ คณาจารย์ผใู้ ช้งานระบบ 15
ท่าน มีเกณฑ์ในการวัดผล คือ 4.01-5.00 : ความพึงพอใจในระดับสูงมาก
, 3.01-4.00 : ความพึง พอใจในระดับ สูง , 2.01-3.00 : ความพึงพอใจใน
ระดับ ปานกลาง, 1.01-2.00 : ความพึงพอใจในระดับ น้ อ ย, 0.00-1.00 :
ความพึงพอใจในระดับน้อยมาก

IV.III Examples of Systems
จากการพัฒนาและออกแบบระบบตามกระบวนการดาเนินงาน และ
แบบจาลองระบบบริห ารชัวโมงปฏิ
่
บตั ิงาน ทาให้ได้ระบบเพื่อ ใช้งาน ดัง
ตัวอย่างแสดงในรูปที่ IV ถึงรูปที่ VI

ผลที่ไ ด้ร บั จากกลุ่ ม ตัว อย่ าง ในการวิเคราะห์เปรีย บเที ย บค่า เฉลี่ย
(t-test) เพื่อวัดระดับความเหมาะสมของแบบจาลอง ดังแสดงในตารางที่ I
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นอกจากนี้แล้ว ในงานวิจยั ยังได้ผ่านการประเมินความเหมาะสมของ
แบบจาลองจากผูเ้ ชีย่ วชาญ ซึ่งผลการประเมิน ได้ค่าเฉลีย่ ความเหมาะสม
ของแบบจาลองอยู่ท่ี 3.60/5 (S.D.=0.55) แสดงให้เห็น ว่า แบบจ าลองที่
น าเสนอในงานวิจ ัย นี้ มีค วามเหมาะสมมาก ที่จ ะเป็ น แนวทางในการ
ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศต่อไป และจากการวิเคราะห์ถงึ ความ
พึงพอใจในการใช้งานระบบบริห ารชัวโมงปฏิ
่
บตั ิงาน พบว่า มีค วามพึง
พอใจเฉลีย่ อยู่ท่ี 3.73/5 (S.D.=0.46) แสดงให้เห็นว่า ผูใ้ ช้มคี วามพึงพอใจ
มาก ในการใช้งานระบบบริหารชัวโมงปฏิ
่
บตั งิ าน และระบบสามารถช่วยลด
ั
ั
ปญหาจากการจัดเก็บข้อมูล สืบค้นข้อมูล ลดปญหาความซ
้าซ้อนของข้อมูล
รวมทัง้ ลดขัน้ ตอนในกระบวนการดาเนินงานได้จริง

และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบบริห ารชัวโมงปฏิ
่
บตั ิงาน ดัง
แสดงในตารางที่ II
ตารางที่ I การวัดความเหมาะสมแบบจาลองระบบ จากผูเ้ ชีย่ วชาญ 5 ท่าน
รายละเอียดการประเมิ น

x̄

S.D.

1. Platform
2. Front end
3. Responsive web Apps.
4. Classified user
5. Set permission
6. Function works
7. Database (Workload)
8. ความเหมาะสมโดยรวมของแบบจาลอง

4.00
4.40
3.20
3.60
2.60
3.00
3.20
3.60

0.71
0.55
0.45
0.55
0.55
0.71
0.45
0.55

ระดับความ
เหมาะสม
มาก
มากทีส่ ุด
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
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ตารางที่ I แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมิน ความเหมาะสมของแบบจาลอง
ระบบบริห ารชัว่ โมงปฏิบ ัติง าน จากผู้ เชี่ย วชาญโดยรวมอยู่ ใ นระดับ
เหมาะสมมาก ซึ่งเฉลี่ย 3.60 โดยแบบจาลองนี้มคี วามเหมาะสมที่สุด คือ
Front end เฉลี่ ย 4.40 และส่ ว น ที่ ม ี ค วามเห มาะสมต่ าสุ ด คื อ Set
permission มีค่าเฉลีย่ ในระดับปานกลาง 2.60
ตารางที่ II ผลความพึงพอใจในการใช้งานระบบ จากกลุ่มตัวอย่าง 15 คน
รายละเอียดการประเมิ น
1. ระบบใช้งานง่ายไม่ซบั ซ้อน
2. การแสดงผลและเข้าถึงข้อมูลทีต่ อ้ งการ
3. ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ
4. ข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน
5. ข้อมูลมีประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งาน
6. ความพึงพอใจโดยรวม

x̄
4.27
3.40
3.80
3.07
3.47
3.73

S.D.
0.59
0.63
0.56
0.70
0.92
0.46

ระดับ
สูงมาก
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

ตารางที่ II แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ ในการใช้งาน
ระบบข้อมูลบริหารชัวโมงปฏิ
่
บตั งิ าน อยู่ในระดับสูง ซึง่ เฉลีย่ 3.73 โดย
หัวข้อทีม่ ี ความพึงพอใจมากทีส่ ุด คือ ระบบมีเป็นระบบทีใ่ ช้งานง่ายไม่
ซับซ้อน เฉลีย่ 4.27 และหัวข้อทีม่ คี วามพึงพอใจน้อยทีส่ ุด อยู่ในระดับสูง
คือ ข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน มีค่าเฉลีย่ 3.07
VI. สรุป
งานวิจยั นี้ได้นาเสนอแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาระบบบริหาร
ชัวโมงปฏิ
่
บ ัติงาน โดยน าเทคโนโลยีเว็บเซอร์ว ิส มาปรับใช้ เพื่อ ช่ว ยลด
กระบวนการทางานระหว่างฝา่ ยงานให้เกิดความรวดเร็ว มีความเป็ นระบบ
มากขึน้ อีกทัง้ ระบบมีประสิทธิภาพในการรวบรวม ค้นหา และประมวลผล
ข้อมูล ทาให้เกิดความสะดวกในการเรีย กดูและตรวจสอบข้อมูล ช่วยลด
กระบวนการในการดาเนิน งานในรูป แบบเก่ า ลดการใช้กระดาษ (Hard
Copy) ทาให้การจัดเก็บเอกสารเป็ น ระเบีย บมากขึ้น ทัง้ นี้ย งั สามารถน า
แนวคิด ที่ไ ด้ใช้เป็ น แนวทางในการพัฒ นาระบบสารสนเทศในรูป แบบ
เดียวกันให้เกิดประสิทธิภาพต่อไปในอนาคตได้
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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.

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].

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.

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.
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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.

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 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.

Fig 4: Importance of features calculated with the SVR
used as per the proposed methodology
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metric when compared with other provinces taken into
study, most of the provinces had a different trend which is
not
same
as
Bangkok.

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

Fig 6: Prediction and actual observation of test data
using
SVR
Fig 5: Comparative analysis of PM 2.5 on daily basis in
Bangkok over the years 2016-19
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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บทคัด ย่ อ — ภาวะโภชนาการของผู้ ป่ วยมี ค วามส าคัญ ต่ อ การ
พยากรณ์โรค ถ้าผู้ป่วยมีภาวะทุพโภชนาการร่วม จะส่งผลให้เกิ ดความเสี่ยง
ต่ อ ภาวะแทรกซ้ อ น เพิ่ ม อัตราการเสี ย ชี วิ ต อัต ราค่ า ใช้ จ่ ายที่ เพิ่ ม สู งขึ้ น
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีเครื่องมือคัดกรองและประเมิ นภาวะทุพโภชนาการที่
หลากหลาย ทางสามาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดาและทางเดิ นอาหาร
แห่งประเทศไทย ได้เสนอเครื่องมือ 2 แบบ คือ Nutrition Alert Form (NAF)
และ Nutrition Triage (NT) โดยการบัน ทึ ก ข้ อ มู ล ผ่ า นแบบฟอร์ม การ
ประเมิ นด้วยการเขียนกระดาษจากนัน้ ต้ องนาผลจากเขียนมาลงบันทึกต่ อ
ในระบบคอมพิ วเตอร์ เพิ่ มขัน้ ตอนในการทางาน เพิ่ มภาระงานให้ กบั ผู้เก็บ
ข้ อ มู ล ดัง นั ้น การจัดท าโปรแกรมในการบัน ทึ ก ข้ อ มู ล เพื่ อ อ านวยความ
สะดวก ทาให้ จดั ข้อมูลได้ เป็ นระบบและลดความผิ ดพลาดจากการบันทึ ก
ข้อมูล ขัน้ ตอนพัฒนาโปรแกรมประกอบด้วยเก็บข้อมูลจากผู้ใช้ที่เป็ นแพทย์
พยาบาล นั ก โภชนาการและนั ก สถิ ติ การวิ เคราะห์ แ ละออกแบบระบบ
การเขี ยนโปรแกรม การทดสอบ ปรับปรุงและจัดทาคู่มือการใช้ งาน โดย
โปรแกรมสามารถบัน ทึ กและรวบรวมข้ อ มู ล ได้ รวดเร็ว แม่ น ยา ช่ วยลด
ระยะเวลาในการเก็บ ข้ อ มู ล และสามารถพิ ม พ์แ บบฟอร์ม ที่ บ นั ทึ ก เป็ น
หลักฐานในเวชระเบียน รวมไปถึงการแจ้งเตื อนการบันทึ กซา้ เพื่อนักสถิ ติ
ประเมิ นผลให้โภชนบาบัดได้อย่างต่อเนื่ อง
คำสำคัญ — ทุพโภชนาการ, เครื่องมือคัดกรอง, แบบฟอร์มประเมิ น,
รวบรวมข้อมูล, โปรแกรมประเมิ นภาวะความเสี่ยงด้านโภชนาการ

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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โรงพยาบาลอุ ด รธานี [3] จากการวิจ ัย พบว่ า เมื่อ เปรีย บเทีย บความ
แตกต่ างของค่ าเฉลี่ย คะแนนรวมระดับ ภาวะทุพ โภชนาการโดยใช้แบบ
ติด ตามภาวะทุ พ โภชนาการ ผู้ ป่ ว ยมีค ะแนนเฉลี่ย รวมระดับ ภาวะทุ พ
โภชนาการลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.0001) โดยก่อนจาหน่ าย
ผู้ป่วยได้รบั พลังงานเพียงพอตามพลังงานเป้าหมายพบ ร้อยละ 24.4 ซึ่ง
แพทย์จะมีการปรับเปลีย่ นอาหารเพื่อเพิม่ ปริมาณพลังงานให้เพียงพอต่อ
ความต้องการตามพลังงานเป้าหมายของผู้ป่วยแต่ ละราย โดยส่ วนใหญ่
ได้รบั การปรับเพื่อเพิม่ พลังงานหรือเปลีย่ นชนิดอาหารจานวน 1-2 ครัง้ ร้อย
ละ 49.2 ก่อ นที่โรงพยาบาลจะมีการใช้แบบติดตามภาวะทุพ โภชนาการ
แพทย์จะเน้น การรักษาตามอาการของโรค ให้ความสนใจน้อยกับการให้
อาหารผูป้ ว่ ย แต่เมือ่ โรงพยาบาลมีการใช้แบบติดตามภาวะทุพโภชนาการ
แพทย์จะมีการปรับอาหารผู้ป่วยตามแบบฟอร์ม ทาให้ผู้ป่วยได้รบั อาหาร
มากขึ้น อย่ างไรก็ ต ามก่ อ นจ าหน่ า ยผู้ ป่ ว ยส่ ว นใหญ่ ไ ด้ ร บั พลัง งานไม่
เพีย งพอตามพลังงานเป้ าหมาย ร้อ ยละ 75.6 แม้ว่าแพทย์ไ ด้ทาการให้
โภชนบาบัด และปรับเปลี่ยนอาหารเพื่อเพิ่มพลังงานอย่างต่อเนื่องก็ต าม
สาเหตุเกิดจากพยาธิสภาพของผูป้ ว่ ยเอง เช่น ถ่ายเหลว ท้องอืด อาหารไม่
ย่อ ยคลื่น ไส้อาเจีย น ภาวะน้ าตาลในเลือดสูง เป็ น ต้น ซึ่งเป็ น ภาวะที่พ บ
บ่ อยในผู้ป่วยวิก ฤตภาวะทุ พ โภชนาการทาให้ร ะยะวัน นอนในหอผู้ป่ว ย
ไอซียศู ลั ยกรรมนานขึน้ แต่ก่อนจาหน่ ายผูป้ ว่ ยมีภาวะทุพโภชนาการลดลง

I. บทนา
่
ภาวะโภชนาการของผูป้ วยมีความสาคัญต่อการพยากรณ์โรคถ้าผูป้ ว่ ย
มีภ าวะทุพโภชนาการร่วม จะส่งผลให้เกิด ความเสี่ยงต่อ ภาวะแทรกซ้อน
เพิม่ อัตราการเสียชีวติ อัตราค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ สูงขึน้
แบบประเมินที่หอผู้ป่วยวิกฤติโรคระบบทางเดินหายใจ (Respiratory
Care Unit) โรงพยาบาลหาดใหญ่ ใช้ในการประเมิน ความเสี่ย งภาวะทุ พ
โภชนาการในผูป้ ว่ ย คือ Nutrition Alert Form (NAF)
โดยปจั จุบนั มีการบันทึกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มการประเมินจากสมาคม
ผู้ ใ ห้ อ าหารทางหลอดเลือ ดด าและทางเดิ น อาหารแห่ ง ประเทศไทย
(SPENT) โดยใช้ Nutrition Alert Form (NAF) ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดของ
ข้อ มูล เมื่อ บัน ทึก ข้อ มูล และจัด เก็บ ในระบบกระดาษ การเรีย กดูข ้อ มูล
เฉพาะรายบุคคล หรือภาพรวม รวมถึงการนาข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อ เนื่อง
สามารถทาได้ยาก
การพัฒนาโปรแกรมขึน้ มาเพือ่ อานวยความสะดวก โดยสามารถบันทึก
และรวบรวมข้อ มูลได้รวดเร็ว และแม่น ย ากว่าการบัน ทึก แบบฟอร์มผ่ าน
ระบบกระดาษ โดยยังช่วยลดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลและยังสามารถ
บัน ทึก ละพิม พ์ แ บบฟอร์ม ได้โ ดยไม่ ต้ อ งท าซ้ า หลายครัง้ ตัว โปรแกรม
สามารถดึงข้อ มูล และแจ้งเตือ นการบัน ทึก ได้ซ่ึงแบบฟอร์ม จะไม่ม ีก าร
ทางานนี้
วัต ถุ ประสงค์ข องงานวิจยั ประกอบด้ว ยสองประการต่ อ ไปนี้ 1. เพื่อ
พัฒ นาระบบสารสนเทศการประเมิน ภาวะความเสี่ย งด้านโภชนาการใน
โรงพยาบาล 2. เพื่อ ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศการ
ป ร ะ เมิ น ภ า ว ะ ค ว า ม เสี่ ย ง ด้ า น โ ภ ช น า ก า ร ใน โ ร ง พ ย า บ า ล
ผลลัพธ์ท่ตี ้องการได้แก่ ระบบสารสนเทศการทานายภาวะความเสีย่ งด้าน
โภชนาการในโรงพยาบาลจานวน 1 ระบบ
สาหรั บ การวางรู ป แบ บ ข องงาน วิ จ ั ย ดั ง ก ล่ า วเป็ น ดั ง ต่ อ ไป นี้
งาน วิ จ ั ย ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง วิ ธี ด าเนิ น ก ารวิ จ ั ย ก ารพั ฒ น าโป รแก รม
และสรุปผลการดาเนินงาน

III. วิธดี าเนินการวิจยั
ผูพ้ ฒ
ั นาได้เตรียมระบบเพือ่ การพัฒนาทีม่ ฮี าร์ดแวร์ดงั นี้ Intel Core i5
4440 หน่วยความจา 12 GB สาหรับซอฟต์แวร์มดี งั นี้ Notepad++ 7.5.8
เพือ่ เขียนโปรแกรมข้อมูล XAMPP 3.2.2 ประกอบด้วยฐานข้อมูล MySQL
และโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล phpMyAdmin และโปรแกรมจัดการเว็บ
เซิรฟ์ เวอร์ สาหรับภาษาทีใ่ ช้ในการพัฒนาโปรแกรม ได้แก่ PHP 7.0
HTML CSS และจาวาสคริปต์
ขันตอนการด
้
าเนินการวิจยั สามารถแบ่งได้ดงั ขัน้ ตอนต่อไปนี้ 1. สอบ
ถามความต้องการใช้ระบบของเจ้าหน้าที่พยาบาล แพทย์ นักสถิตแิ ละนัก
โภชนาการ 2. รวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับภาวะโภชนาการ 3. นาข้อมูล
มาวิเคราะห์ และออกแบบโครงสร้างของระบบ และฐานข้อมูล 4. ออกแบบ
หน้าจอโปรแกรม และพัฒนาระบบ 5. ทดสอบ และปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม
6. ทดลองใช้โปรแกรมกับกลุ่มตัว อย่าง และสอบถามความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้งาน และ 7. ทาแบบสอบถามเพื่อ ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าใช้
ระบบซึ่งประกอบ ไปด้วย แพทย์ นักสถิติ นักโภชนาการ พยาบาล/ผูช้ ่วย
พยาบาล และนักคอมพิวเตอร์ จากนัน้ ทาการวิเคราะห์ สรุปผล และเขียน
รายงานการวิจยั
ขอบเขตของระบบที่แ บ่ งตามบทบาทของผู้เข้า ใช้ร ะบบ คือ 1. ด้า น
ผู้ดูแลระบบ สามารถดาเนินการกับระบบในด้านต่อไปนี้ 1.1. เพิ่ม แก้ไข
ลบข้อมูลผูใ้ ช้ 1.2. แก้ไขแบบฟอร์มประเมินภาวะโภชนาการ 1.3. ก าหนด
สิทธิ ์ให้แก่ผู้ใช้ 2. ด้านเจ้าหน้าทีพ่ ยาบาล สามารถดาเนินการกับระบบใน
ด้านต่อ ไปนี้ 2.1. เพิ่มข้อมูลผู้ป่วย 2.2. แก้ไขข้อมูลผู้ป่วย 2.3. เพิม่ แบบ
คัดกรองภาวะโภชนาการ 2.4. เพิม่ แบบประเมินภาวะโภชนาการ 2.5. ดู
ข้อมูลผูป้ ่วย 2.6. พิมพ์รายงานผู้ป่วย 2.7. แก้ไขแบบคัดกรองผู้ป่วย 2.8.
แก้ไขแบบประเมินผู้ป่วย 2.9. เปลี่ยนสถานะผู้ป่วย เมื่อออกจาก รพ. ได้
2.10. ดูสถิตกิ ารใช้งาน และ 3. ด้านนักสถิติ สามารถดาเนินการกับระบบ

II. ผลงานทีเ่ กีย่ วข้อง
บทความที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมประเมินภาวะความเสีย่ ง
ด้านโภชนาการในผูป้ ่วย ของบุคลากรทางการแพทย์และนักสถิติ ดังนี้ การ
ประยุ ก ต์ ใช้แ บบคัด กรองภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ [1] จากการวิจ ัย
พบว่า ผูส้ งู อายุส่วนใหญ่มภี าวะโภชนาการปกติ ร้อยละ 31.75 และมีภาวะ
ทุพโภชนาการ ร้อยละ15.88 ตามลาดับ ซึง่ แตกต่างกับศึกษาของสรวงสุดา
เจริญวงศ์ [2] ที่ประเมินภาวะโภชนาการ โดยใช้ค่ าดัช นีมวลกาย พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีภาวะโภชนาการปกติในอัตราทีใ่ กล้เคียงกับภาวะโภชนาการ
พร่อง การที่ผลการศึกษาแตกต่างกันอาจเป็ นเพราะกลุ่มตัวอย่างมีความ
แตกต่ างกัน ด้าน อายุ ภาวะสุ ขภาพ การเจ็บป่วย พฤติกรรมการบริโภค
และสภาพแวดล้อม การประยุกต์ใช้แบบคัดกรองของผูส้ ูงอายุ สามารถนา
ปจั จัย ที่ส มั พัน ธ์ก ับ ภาวะโภชนาการมาสร้างเป็ น แบบคัดกรองอย่ างย่ อ
ั ย ได้แก่ ข้อ 1 ในช่วง 3 เดือนทีผ่ ่านมา รับประทาน
ประกอบไปด้วย 3 ปจจั
อาหารได้น้ อยลงเนื่อ งจากความอยากอาหารลดลงมีปญั หาการย่อยการ
เคี้ยวหรือปญั หาการกลืนหรือไม่ ข้อ 2 สามารถเคลื่อนไหวได้เองหรือไม่
และข้อ 3 ดัช นีมวลกาย และการศึกษาในครัง้ ต่อไปควรน าปจั จัย ทัง้ สาม
ด้านมาเป็ น ข้อคัดกรองภาวะทุพ โภชนาการต่ อไป ภาวะโภชนาการของ
ผู้ป่วยไอซียูศลั ยกรรมโดยใช้แบบติดตามภาวะทุพ โภชนาการของผู้ป่วย
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ในด้านต่อไปนี้ 3.1. ดูรายงานเป็ นรายวัน/เดือน/ปี หรือช่วงเวลาทีต่ ้องการ
ได้ 3.2. พิมพ์รายงานเพือ่ นาไปวิเคราะห์
IV. การพัฒนาระบบ
การพั ฒ นาระบบสารสนเทศการประเมิ น ภาวะความเสี่ ย งด้ า
โภชนาการ ในโรงพยาบาล นักพัฒนาโปรแกรมจะต้องมีโปรแกรมสาหรับ
การเขียนคาสังในงานวิ
่
จยั นี้จะมีโปรแกรมทีเ่ กีย่ วข้องดังนี้
1. โปรแกรมสาหรับการเขียนโค้ดแอปพลิเคชัน (Notepad++) ทางผูว้ จิ ยั
ได้ เ ลื อ กโปรแกรม Notepad++ ส าหรับ การเขี ย นโค้ ด ของระบบ
สารสนเทศเป็ น ภาษา PHP HTML และ Javascript สามารถดาวน์
โห ล ด โป รแก รม ได้ จ ากเว็ บ https://notepad-plus-plus.org/ เป็ น
โปรแกรมทีส่ ามารถโหลดได้ฟรี
2. ในการเลือก back-end ของระบบ ผู้วจิ ยั ให้ความสาคัญกับระบบความ
ปลอดภัย เนื่องจากระบบทีพ่ ฒ
ั นาเป็ นระบบทีใ่ ช้ในโรงพยาบาล จึงได้
เลือก Wordpress5.0.3 โดยดาวน์โหลดได้จาก https://wordpress.org
3. ในส่ ว นหน้ าตาของโปรแกรมที่ใช้แ สดงผล ผู้ว ิจ ัย เลือ กใช้ Wrapixel
Template ที่ ช่ื อ Matrix Admin ซึ่ ง เป็ น หน้ า จอในรู ป แบบของแผง
ควบคุ ม (Dashboard) สามารถดาวน์ โ หลดฟรีไ ด้จ าก https://wrap
pixel.com
4. หลังจากติดตัง้ ระบบ และหน้าจอของโปรแกรมเสร็จ ผูว้ จิ ยั ได้เพิม่ ลูกเล่น
ให้น่ าสนใจ ด้ว ยชุดคาสังของ
่
jQuery ในการแสดงผลแบบทัน ที ซึ่ง
ชุดคาสังจะติ
่ ดมากับหน้าจอโปรแกรม หรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก
https://code.jquery.com/
5. เนื่องจากผูว้ จิ ยั ให้ความสาคัญกับระบบความปลอดภัย จึงนาโปรแกรม
ไปติดตัง้ ยังบนเซิร์ฟเวอร์ท่มี ี WAF (Web Application Firewall) หรือ
ใช้บ นเซิ ฟ เวอร์ป กติ ที่ม ีก ารก าหนดค่ า ให้ ใช้บ ริก ารผ่ า นเว็บ ไซต์
www.cloudflare.com/waf/

รูปที่ II. หน้าจอเข้าสู่ระบบ

รูปที่ III. หน้าจอจัดการข้อมูลส่วนตัว
จากรูปที่ II ในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศการประเมินภาวะความ
เสี่ย งด้านโภชนาการในโรงพยาบาล ผู้ใช้จาเป็ น ต้อ งยืน ยัน ตัว เพื่อ เข้าสู่
ระบบ เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ผู้ใช้สามารถปรับแต่งข้อมูลส่วนตัวได้ คือ ชื่อ,
อีเมล, รหัสผ่าน ดังรูปที่ III หน้าจัดการข้อมูลส่วนตัว

หน้าจอการเพิม่
ผูป้ ว่ ยรายใหม่

ผูป้ ว่ ยเดิมจะเรียกใช้
ข้อมูลทีม่ อี ยู่ขน้ึ มา

รูปที่ IV. หน้าจอเพิม่ ข้อมูลผูป้ ว่ ย
จากรูปที่ IV หน้ าเพิ่มข้อมูลผู้ป่วย หากเป็ น ผู้ป่วยใหม่ต้องมีการเติม
ข้อมูลส่วนตัว (กรอบเส้น ทึบ) เจ้าหน้ าที่กรอก HN ของผู้ป่วยในครัง้ แรก
หากเป็ น ผู้ ป่ ว ยเดิม จะเรีย กใช้ ข ้อ มูล ครัง้ ก่ อ นในส่ ว นนี้ ไ ด้ ท ัน ที (กรอบ
เส้นประ) โดยระบบดาเนินการให้ เพือ่ ลดการดาเนินงานทีซ่ ้าซ้อน
แบบคัดกรองภาวะโภชนาการดังรูปที่ V ทีร่ ะบบช่วยพิจารณาจากส่วน
การประเมินครัง้ แรกด้วย เมื่อถึงรอบที่ต้องทาแบบประเมินภาวะโภช-นา
การจากรูปที่ VI เมื่อเพิ่มข้อ มูล ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบ ให้บนั ทึกแบบคัดกรอง
และแบบประเมินภาวะโภชนาการ ซึ่งอ้างอิงมาจากแบบฟอร์มการประเมิน
จากสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดาและทางเดินอาหารแห่งประเทศ
ไ ท ย (SPENT Nutrition Screening Tool) แ ล ะ Nutrition Alert Form
(NAF) ทีม่ กี ารเก็บคะแนน เพือ่ ให้ระบบประเมินและให้นกั สถิตทิ าการดึงค่า
ไปใช้งาน

รูปที่ I. หน้าจอแสดงผลข้อมูลทีใ่ ช้ทดสอบ ในรูปแบบของแผงควบคุม
V. ผลจากการวิจยั และพัฒนาระบบ
ผลการพัฒ นาระบบสารสนเทศการประเมิน ภาวะความเสี่ย งด้า น
โภชนาการในโรงพยาบาล ประกอบด้วยการดาเนินงานด้านต่อไปนี้
ผู้ว ิจยั ได้ดาเนิน การพัฒ นาระบบสารสนเทศการประเมิน ภาวะความ
เสีย่ งด้านโภชนาการในโรงพยาบาล ตามขัน้ ตอนการวิจยั โดยนาข้อมูลมา
จากการศึกษา และวิเคราะห์ มาจัดทาระบบสารสนเทศการประเมิน ภาวะ
ความเสีย่ งด้านโภชนาการ
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รูปที่ VII. หน้าจอรายชือ่ ผูป้ ว่ ยทัง้ หมด

รูปที่ V. แบบคัดกรองภาวะโภชนาการ

รูปที่ VIII. หน้าจอดูขอ้ มูลผูป้ ว่ ย

รูปที่ IX. หน้าจอสถิตกิ ารเข้าใช้งานในระบบประเมิน ฯ ของผูใ้ ช้งาน
จากรูปที่ VII ในหน้ าจอรายชื่อผู้ป่วยทัง้ หมด จะแสดงข้อมูลผู้ป่วยใน

รูปที่ VI แบบประเมินภาวะโภชนาการ
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ระบบทัง้ หมด เมือ่ กดดูขอ้ มูลผูป้ ่วย จะมายังหน้าจอดูขอ้ มูลผูป้ ่วย โดยจะ
แสดงข้อมูลทัวไป
่ การวินิจฉัยโรค ผลการประเมิน ล่าสุด จานวนแบบคัด
กรอง และแบบประเมินที่เคยบันทึกไว้ ในหน้าจอรายการทีต่ ้องบันทึก จะ
แสดงรายชือ่ ผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งบันทึกข้อมูลซ้า เมือ่ ครบ 7 วัน
สาหรับรูปที่ VII แสดงหน้าจอรายชื่อผูป้ ว่ ยทัง้ หมด ซึ่งเมือ่ คลิก ขวาจะ
ปรากฏรูปที่ VIII หน้าจอดูขอ้ มูลผู้ป่วย ที่ประกอบด้วย การแสดงข้อมูลสี่
ส่วน ได้แก่ ภาพแสดงน้ าหนักและส่วนสูง ของผู้ป่วยทัง้ หมดที่เป็ นไปได้
และการรายงานจานวนวันทัง้ หมดทีอ่ ยู่ในโรงพยาบาล ในส่วนทีส่ อง แบ่ง
ด้วยแถบเขียวคือสถานะของการ คัดกรองผู้ป่วยคนดังกล่าว ลาดับถัดมา
แสดงผลการประเมินล่าสุด แบละในส่วนสุดท้ายนัน้ เป็ นประวัตกิ ารบันทึก
ข้อมูลผูป้ ว่ ย มีแบบคัดกรองและแบบประเมินเกิดขึน้ จานวนเท่าไร
นอกจากนี้ผใู้ ช้สามารถเข้าใช้งานในส่วนของการดูสถิติ ในหน้าจอสถิติ
การเข้าใช้งาน หน้าจอพิมพ์รายงานผูป้ ว่ ย และหน้าจอแสดงผลรายงานดัง
รูปที่ IX โดยหน้าจอสถิตกิ ารเข้าใช้งาน จะแสดงสถิตทิ วไป
ั ่ สามารถเลือกดู
เป็นช่วงเวลาได้ รูปที่ X แสดงหน้าจอพิมพ์รายงานผูป้ ว่ ย และรูปที่ XI หน้า
จอแสดงผลรายงาน โดยหน้าจอพิมพ์รายงานผูป้ ่วยสามารถพิมพ์รายงาน
ผูป้ ่วย ตัง้ แต่เริม่ เข้ารับการรักษาจนออกจากโรงพยาบาล โดยแสดงผลใน
รูปแบบของแบบฟอร์มการประเมินจากสมาคมผูใ้ ห้อาหารทางหลอดเลือด
ด าและทางเดิน อาหารแห่ ง ประเทศไทย (SPENT Nutrition Screening
Tool) และ Nutrition Alert Form (NAF)
ขันตอนการท
้
างานทัง้ หมดมีผเู้ ข้าร่วมใช้งานจานวนสีส่ ่วนได้แก่แพทย์
พยาบาล โภชนากร และนั ก สถิติ ซึ่ง ทัง้ สามส่ ว นแรก นัน้ มีก ารใช้งาน
ตามลาดับดังรูปที่ XII โดย เจ้าหน้าที่พ ยาบาลเข้าสู่ร ะบบ แล้วเพิ่มข้อมูล
ผูป้ ่วยโดยระบุ HN ระบบจะตรวจสอบว่าผูป้ ่วยมีขอ้ มูลในระบบหรือยัง ถ้า
ยังไม่ม ี เจ้าหน้าที่พยาบาลจาเป็ นต้องกรอกรข้อมูลส่วนตัวในครัง้ แรก แต่
ถ้ามีอ ยู่แล้ว ระบบจะดึงข้อ มูล มาอัต โนมัติ จากนัน้ เจ้าหน้ าที่พ ยาบาลจะ
เริ่มท าแบบคัด กรองภาวะโภชนาการ ในข้อ ตัว เลือ ก 4 ข้อ หากตอบใช่
มากกว่า หรือเท่ากับ 2 ข้อ ให้ทาแบบประเมินภาวะโภชนาการต่อ จากนัน้
เจ้าหน้าที่พยาบาลจะเก็บข้อมูลซ้ าทุก ๆ 7 วัน จนกว่าผู้ป่วยจะออกจาก
โรงพยาบาล เมื่อผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่จะบันทึกการออก
และโรคตอนออกจากโรงพยาบาล จากนัน้ จะพิมพ์รายงานผูป้ ่วยมาจัดทา
เอกสาร สาหรับรูปที่ XIII นัน้ ใช้เพื่ออธิบายให้นักเทคนิคและนักพัฒ นา
ั
ทั ่วไปสามารถเข้าใจสถาปตยกรรมซอฟต์
แวร์ของระบบได้
จากผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ระบบซึ่งประกอบ ไป
ด้ว ย แพทย์ นัก สถิติ นักโภชนาการ พยาบาล/ผู้ช่ ว ยพยาบาล และนัก
คอมพิวเตอร์ ทัง้ หมด 13 คน พบว่า ผูใ้ ช้ระบบมีความพึงพอใจจาแนกเป็ น
ด้านต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 1) ด้านความถูกต้องของระบบประเมิน ฯ ที่มกี ารคิด
คะแนนประเมินให้อตั โนมัติ มีการแสดงผลอย่างเหมาะสม ลดขัน้ ตอนการ
ทางานที่ซ้ าซ้อ น ส่ งผลให้การทางานรวดเร็วขึ้น การจัดการรักษาความ
ปลอดภัย และกาหนดสิทธิในการเข้
าถึงข้อมูลของผูใ้ ช้งาน มีความพึงพอใจ
์
อยู่ในระดับ “มาก” ( =4.36) 2) ด้านประโยชน์ทไ่ี ด้รบั ผูใ้ ช้ระบบมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับ “มากทีส่ ุด” ( =4.60) 3) ด้าน ความง่าย (User Friendly)
ของการใช้งาน ความสวยงาม ความทันสมัย และน่ าสนใจ ของโปรแกรม
ประเมิน ฯ พบว่า ผู้ใช้ระบบมีค วามพึงพอใจอยู่ในระดับ “มาก” ( =4.43)
เมื่อนาการจัดทาระบบประเมินผล ฯ ดังกล่าวมาใช้แทนการกรอกเอกสาร
ในขันตอนการท
้
างานเดิม

รูปที่ X. หน้าจอพิมพ์รายงานผูป้ ว่ ย
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จัดทาคู่มอื การใช้งาน ซึ่งในภายหลังมีการส่งมอบงานโดย สรุปส่วนของ
สถาป ตั ยกรรมซอฟต์ แ วร์ข องระบบ เพื่อ ให้ผู้ป ฏิบ ัติงานเข้าใจเพื่อ การ
บารุงรักษาโปรแกรม โดยโปรแกรมดังกล่าวสามารถบันทึกและรวบรวม
ข้อมูลได้รวดเร็ว แม่นยา ช่วยลดระยะเวลาในการเก็บข้อมูล และสามารถ
พิมพ์แบบฟอร์มที่บนั ทึกเป็ น หลักฐานในเวชระเบียน รวมไปถึงการแจ้ง
เตือนการบันทึกซ้าเพื่อนักสถิตปิ ระเมินผลให้โภชนบาบัดได้อย่างต่อเนื่อง
จากผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ระบบ พบว่า ผู้ใช้ระบบมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มาก” ( =4.43) ในการนาระบบประเมินผล ฯ
ดังกล่าวมาใช้แทนการกรอกเอกสารของขัน้ ตอนการทางานเดิม
รูปที่ XI. หน้าจอแสดงผลรายงาน

ั
รูปที่ XIII. สถาปตยกรรมซอฟต์
แวร์ของระบบ
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ และนักโภชนาการ หอผูป้ ่วยวิกฤติ
โรคระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Care Unit) โรงพยาบาลหาดใหญ่
เอกสารอ้างอิ ง
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เทคโนโลยีสุรนาร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นครราชสีมา, 2556.
[2] สรวงสุดา เจริญวงศ์, “ภาวะโภชนาการและปจั จัยทีเ่ กี่ยวข้องของผูส้ ูงอายุท่ี
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โดยใช้แบบติดตามภาวะทุพโภชนาการของผูป้ ว่ ยโรงพยาบาลอุดรธานี”
วิทยานิพนธ์ วท.บ. (นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะ
สาธารณสุขศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555.

รูปที่ XII. ผังการใช้งานระบบของเจ้าหน้าทีพ่ ยาบาล
VI. สรุปและอภิปรายผล
สาหรับการพัฒนาระบบดังกล่าวนัน้ สาเร็จลุล่วงไปได้โดยอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนทัง้ ซึ่งหลักการที่นามาใช้โดยสาคัญ คือหลักการ
สื่อสาร การวิเคราะห์และออกแบระบบ การจัดทาโปรแกรมในการบันทึก
ข้อมูลเพื่ออานวยความสะดวก ทาให้จดั ข้อมูลได้เป็ นระบบและลดความ
ผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลได้ ขันตอนพั
้
ฒนาโปรแกรมประกอบด้วยเก็บ
ข้อ มูล จากผู้ใช้ท่ีเป็ น แพทย์ พยาบาล นัก โภชนาการและนัก สถิติ การ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ การเขียนโปรแกรม การทดสอบ ปรับปรุงและ

394

การพัฒนาแชทบอทที่ชาญฉลาด เพื่อให้คาแนะนาสถานที่ท่องเที่ยว
Intelligent Chatbot Development for Tourism Suggestion
นิตริ จุ น์ อติไชยทักษ์1, เมธาพร เจ็งธรรม2, ลักษณารีย์ อุดมปญั ญาวรกุล3, อรรถวิชญ์ เกียวประเสริฐ4,
ธนทัต จันทร์เกตุ5, ณัฐกิตติ ์ จิตรเอื้อตระกูล6, ธงชัย แก้วกิรยิ า7*

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
1771/1 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
ั
*สถาบันการจัดการปญญาภิ
วฒ
ั น์ 85/1 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุร ี 11120
1
at.nitirut_st@tni.ac.th , 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 การสืบค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวผ่านเครือข่ายอิ นเตอร์เน็ตนัน้
บางครัง้ ต้องโทรสอบถามกับเจ้าหน้ าที่ที่บางครัง้ บางเวลาทางเจ้าหน้ าที่
ก็ไม่สามารถให้คาตอบได้ เนื่ องจากปิ ดเวลาทาการหรือไม่ได้รบั ความ
สะดวกในการเข้าถึงการบริ การ งานวิ จยั ฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ
พัฒนาระบบตอบโต้อตั โนมัติแชทบอท แทนการใช้พนักงานเจ้าหน้ าที่ที่
ทาหน้ าตอบคาถามให้กบั นักท่องเที่ยวผ่านทางเครือข่ายอิ นเตอร์เน็ต
เพื่อลดต้นทุนในการจ้างงานเจ้าหน้ าที่ Admin Operator และเพื่อทาให้
สามารถบริ การตอบคาถามตลอด 24 ชัวโมง
่
โดยพัฒนาระบบผ่าน
เครื่องมือ Dialogflow เพื่อพัฒนาแชทโต้ตอบใน เฟสบุค๊ แฟนเพจ และ
จัดเก็บคลังข้อมูลของสถานที่ภายในประเทศไทย เพื่อให้บริ การกับ
นักท่องเที่ยวชาวไทยจึงพัฒนาระบบด้วยภาษาไทยที่มีความหลากหลาย
และความซับซ้อนทางภาษา ที่มีมากกว่าภาษาอื่น จากผลการทดลอง
พบว่าแชทบอทสามารถโต้ตอบคาถามได้ถกู ต้องเทียบเท่ากับมนุษย์ทา
ให้ผ้ใู ช้งานเข้าใจง่ายมากกว่า และยังสามารถให้บริ การได้ตลอดเวลา
ทาให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานและค่าเลี้ยงดูพิเศษต่างๆ
ให้กบั พนักงานที่ทาหน้ าที่ให้ คาตอบเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วย
และยังสามารถให้บริ การได้ตลอดแล้วที่นักท่องเที่ยวต้องการคาตอบ
แนะนาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวได้อีกด้วย

และมากเป็ นอันดับ 3 ของอาเซียน เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ ดร. บุญอยู่ ขอ
พรประเสริฐ [2] ทีไ่ ด้ศกึ ษาพฤติกรรมการใช้ Facebook ของนักศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานครได้พบว่ามีการใช้งานมากทีส่ ุด โดยมีการนิยมติดต่อในการ
สนทนา (Chat) พูดคุยผ่านแอปพลิเคชันที
่ เ่ ชื่อมต่อกับสังคมเพื่อนในเฟสบุ๊คอ
ย่างแอปพลิเคชัน่ Messenger ทีค่ ล้ายกับแอปพลิเคชันพู
่ ดคุยบนมือถืออย่าง
ไลน์ ซึง่ เป็ นอีกช่องทางหนึ่งในการให้บริการตอบคาถามกับนักท่องเทีย่ ว
นอกจากนี้ ในปจั จุบนั มีเทคโนโลยีใหม่อย่าง แชทบอท(Chatbot) ได้ถูก
พัฒนาขึน้ ให้มคี วามสามารถในการส่งข้อความตอบโต้อตั โนมัติ มีคุณลักษณะ
ซึ่ง เหมาะสมกับการนามาใช้งานเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ทงั ้ ผู้ใช้บริการ
รวมถึงผูใ้ ห้บริการหรือองค์กรต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถตอบปญั หา ในช่วงนอกเวลา
ทาการได้ และยังสามารถให้ขอ้ มูล คาแนะนา เกี่ยวกับปญั หานัน้ ๆ เบื้องต้น
ได้ ใ กล้ เ คีย งหรือ เทีย บเท่ า กับ กับ มนุ ษ ย์ โดยจุ ด เด่ น ของแชทบอทนี้ ได้ ใ ช้
ั ญาประดิษ ฐ์ห รือ AI ในการค านวณและคาดเดาค าตอบที่
เทคโนโลยี ป ญ
เหมาะสมกับคาถามนัน้ ๆ และยัง สามารถลดจานวนพนักงานที่ให้บริการ
เกี่ย วกับ การถามตอบในส่ ว นที่ม ีป ริม าณคนมากเกิน ไปและข้อจากัด เรื่อง
ช่วงเวลาที่สามารถให้บริการได้เพียงบางเวลาเท่านัน้ นอกจากนัน้ ระบบแช
ทบอทยังสามารถตอบคาถามได้ถูกต้องและยังไม่จากัดเวลาในการให้บริการ
อีกทัง้ ยังสามารถเรียนรู้การใช้ภาษาของมนุ ษย์ เเละการฝึ กฝนพัฒนาของตัว
ระบบเองเพื่อเพิม่ การตอบกลับเเละสามารถประมวลผลข้อมูลในการทานาย
เเละการตัด สิน ใจของตัว ระบบได้อย่ า งมีป ระสิทธิภ าพเเละตรงตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้งานหรือผูต้ อบคาถาม
จากทีก่ ล่าวไปเบือ้ งต้น งานวิจยั ฉบับนี้ทางคณะผูว้ จิ ยั นาเสนอการศึกษา
และพัฒ นาแชทบอทผ่า นเฟสบุ๊ คแฟนเพจเพื่อให้ค าแนะน าและข้อมูล ของ
สถานทีท่ ่องเทีย่ วในประเทศไทยให้กบั ผูใ้ ช้บริการ โดยแชทบอทดังกล่าวถูก
พัฒนาขึน้ ด้วยเครื่องมือ Dialogflow ซึ่งมีการเพิม่ ฐานข้อมูลเกีย่ วกับคาต่าง ๆ
ในภาษาไทย และเพิม่ ขัน้ ตอนการทางาน พัฒนาให้ระบบแชทบอทสามารถ
ตอบโต้ภาษาไทยได้มปี ระสิทธิภาพมากกว่าเดิม

ค าส าคัญ : แชทบอท เฟสบุ๊ค แฟนเพจ การท่ อ งเที่ ย วประเทศไทย
ไดอะล็อกโฟรว์
1. บทนา
ในปจั จุบนั หากเราจะไปท่องเทีย่ วสถานทีไ่ หนสักทีห่ นึ่ง ผูค้ นมักจะใช้วธิ ี
ค้น หาข้อมูลเบื้องต้นผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยการค้นหาผ่าน search
engine ต่าง ๆ อาทิเช่น Google หรือหาจาเป็ นต้องมีการสอบถามข้อมูลเชิง
ลึกก็จาเป็ นต้องโทรสอบถามเจ้าหน้าทีข่ องการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ซึ่ง
การสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ด้วยช่องทางโทรศัพท์ จะพบว่ามีปญั หาเรื่องคู่สาย
ไม่ว่ า ง รวมถึง ยัง มีข้อจากัด ในเรื่องช่ว งเวลาทาการของเจ้า หน้ า ที่ ทางผู้
ให้บ ริก ารหลายเจ้า จึง เปิ ด ให้บ ริก ารตอบค าถามกับ ผู้ใ ช้บ ริก ารผ่า นระบบ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line, Twitter,ฯลฯ ที่มผี ู้ใช้งานเป็ น
จานวนเพิม่ เติมจากช่องโทรศัพท์ ซึง่ สอดคล้องกับข้อมูลทางสถิตจิ ากเว็บไซต์
Zocial Rank [1] ที่ได้รายงานว่า พฤติกรรมการใช้งาน Social Network ของ
ผูค้ นในประเทศไทยผ่านแอพพลิเคชัน่ Facebook มากเป็ นอันดับ 9 ของโลก

2.งานวิจยั ก่อนหน้า
ั
ปจจุบนั ได้มกี ารทาวิจยั เกี่ยวกับระบบตอบข้อความอัตโนมัตมิ า
พัฒ นาใช้เกี่ยวกับการศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารเนื้อหาโปรแกรมลูกค้า
สัม พัน ธ์ ผ่ า นสื่ อ Chatbot ต่ อ ระดับ การมีส่ ว นร่ ว มของลู ก ค้ า และศึก ษา
คุณลักษณะของระบบในการใช้เป็ น เพื่อเป็ นช่องทางในการสื่อสารเนื้อหากับ
ลูกค้าสัมพันธ์ทม่ี อี ทิ ธิพลต่อระดับการมีส่วนร่วมของลูกค้า งานวิจยั นี้เป็ นการ
วิจยั ในเชิงปริมาณโดยได้ทาการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ แ ละ
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ปญั ญาประดิษฐ์ หรือเรียกสัน้ ๆว่า AI (Artificial Intelligence) เป็ นแนวทาง
การพัฒนาทางด้านคอมพิวเตอร์อกี รูปแบบหนึ่ง ซึ่งทาให้เครื่องคอมพิวเตอร์
คิดและตัดสินใจได้ใกล้เคียงกับมนุ ษย์ โดยอาศัยจากกหลักการศึกษาวิธคี ดิ
การตัด สิน ใจหรือ หลัก ของเหตุ ผ ลจากมนุ ษ ย์ เพื่อ น าไปใช้ใ นการพัฒ นา
ศักยภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถตอบสนองการทางานทีม่ ากกว่า
เป็ นเพียงเครื่องจักรกลหรือโปรแกรมทัวไป
่
โดยเริ่ม จากการน าแนวคิด ดัง กล่ า วมาก าหนดเป็ น ขัน้ ตอนให้เ ป็ น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ทางานแก้ปญั หา ตัดสิน และเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง ส่งผลให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์มคี วามฉลาดมากขึน้ สามารถทางานในระบบทีม่ คี วามซับซ้อน
ได้อย่างประสิทธิภาพโดยไม่ตอ้ งอาศัยแรงงานจากมนุษย์ [4]
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาปญั ญาประดิษฐ์คอื พัฒนามาเพื่อสนับสนุนงานใน
ด้านต่างๆของมนุษย์ ช่วยการคิด วิเคราะห์ การตัดสินใจทีม่ ปี ระสิทธิภาพและ
แม่น ย ามากขึ้น เช่น การค านวณที่ม ีความซับซ้อนและมีปริมาณมาก การ
ทางานแบบวนซ้า การคิด วิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆแทนมนุษย์ เป็ นต้น [3]

แบบสอบถาม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งของการวิ จ ั ย คื อ กลุ่ ม ผู้ ใ ช้ ง าน Facebook
Messenger ในปจั จุบนั และได้ใช้บริการรีสอร์ทภายใน ระยะเวลา 1 ปี จานวน
360 ตัวอย่าง ผลลัพธ์ของการวิจยั นี้พบว่าการสื่อสารเนื้อหาโปรแกรมลูกค้า
สัม พัน ธ์ใ นเรื่อ งการสนั บ สนุ น ลู ก ค้ า และการร้อ งเรีย นของลู ก ค้ า ผ่ า นสื่อ
Chatbot นัน้ มีอทิ ธิพลต่อระดับการมีส่วนร่วมของลูกค้าที่สูงขึน้ และในด้าน
ของคุณลักษณะของสื่อ Chatbot ความคุ้นเคย มีอทิ ธิพลต่อระดับการมีส่วน
ร่วมของลูกค้าทีส่ ูงขึน้ ในขณะทีค่ วาม สะดวกสบาย มีอทิ ธิพลต่อระดับการมี
ส่วนร่วมของลูกค้าทีต่ ่ าลง ระบบข้อความอัตโนมัตนิ นั ้ ได้มกี ารประยุกต์ใช้เป็ น
แอปพลิเคชันแชทบอทเพื
่
่ อการวินิจฉัยโรคเบาหวาน เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถ
ดูแลและ ควบคุมตลอดจนรักษาโรคเบาหวานในชีวิตประจาวันที่เหมาะสม
เช่น การบริโภคอาหาร การออกกาลังกาย เป็ นต้น ซึ่งผู้ป่วยจะสามารถรูว้ ธิ ี
ปฐม พยาบาลโรคเบาหวานเบือ้ งต้น โดยบทความนี้ได้เสนอการนาเทคโนโลยี
ออนโทโลยี การมาจัด เตรีย มองค์ค วามรู้เ กี่ย วกับ โรคเบาหวาน ที่อิง กับ
ฐานความรูป้ ระกอบในการ วินิจฉัยโรคจากอาการและปจั จัยสีย่ งสาหรับใช้ ใน
การคัดกรองผู้ท่มี คี วามเสี่ยงเป็ นโรคเบาหวาน และเเนะนาวิธปี ้ องกันที่ ให้
เหมาะสมกับผูป้ ่วยผ่านระบบแชทบอท โดยนารูปแบบการตรวจสอบ อาการ
มาประมวลผลกฎการอนุ มานจากเอกสาร OWL-RDFS และ แสดงผลข้อมูล
การวินิจฉัย โดยรูปแบบของการประมวลผลและ วินิจฉัยโรคนัน้ พบว่ายังมี
ข้อจากัดในเรื่องการตีความคาถามที่มคี วาม ซับซ้อน ซึ่งถ้าข้อมูลนาเข้าใน
เอกสาร OWL นัน้ จัดเก็บไม่เพียงพอก็จะส่งผลต่อแบบรูปทีจ่ ะใช้ในการวิจฉัย
โรคบน JSON ตามไปด้วย โดยใน อาจจะต้องมีการพัฒนาในส่วนของแบบรูป
ในการวินิจฉัยโรคให้มคี วาม ฉลาดมากยิง่ ขึน้ ด้วยการนางานด้านการประมวล
ภาษาธรรมชาติ ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความน่ าเชื่อของ
แอปพลิเคชันได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ได้มงี านวิจยั ทีไ่ ด้นาเสนอเกีย่ วกับการ
ประยุกต์ใช้ระบบตอบข้อความอัตโนมัตมิ าใช้ในเรื่องของการขายของออนไลน์
โดยได้มกี ารประยุกต์ใช้ Chatfuel ปฏิสมั พันธ์กบั ลูกค้าผ่านเมสเซนเจอร์ ที่
เก็บข้อมูลจริงจากผูข้ ายสินค้าออนไลน์ 5 คน นามากาหนดคาถามคาตอบที่
สัมพันธ์กนั ในลักษณะโครงสร้างการสนทนา โดยให้ผู้ใช้แต่ละคนทดลองซื้อ
สินค้า แบบมิได้เปิ ดเผยต่อผูใ้ ช้ว่ากาลังสนทนากับแชทบอท ผลการประเมินใน
ภาพรวมอยู่ ใ นระดับ ดี ( x = 3.68) อย่ า งไรก็ ดี โ ครงสร้ า งการสนทนาที่
พัฒนาขึน้ ยังไม่ครอบคลุมต่อการใช้งานทัง้ หมด เนื่องจากการสนทนานัน้ ไร้
ขอบเขต และไม่จากัดเพียงการซื้อขาย เมื่อแบ่งผู้ใช้เป็ น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 10
คน เมื่อนาผลการประเมินของแต่ละกลุ่ม มาวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว พบว่า กลุ่มผู้ขายสินค้าออนไลน์ และกลุ่มผู้ใช้ทวไป
ั ่ มีผลการประเมิน
ด้า น ประสิทธิภ าพแตกต่ า งอย่ า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ .004 พบว่า
สามารถตอบสนองต่อหนึ่งคาถามได้อย่างรวดเร็ว แต่ผู้ใช้ท่มี กั สนทนาด้วย
กลุ่มคาถามหลายๆ ประโยค ดังนัน้ แม้จะส่งข้อความมายังไม่ครบถ้วน แช
ทบอทก็จะตอบคาถามแต่ละข้อความตามลาดับทันที ความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระทีส่ ่งผลต่อผลการประเมินในภาพรวมด้วยการวิเคราะห์ ผลลัพธ์เมื่อ
น ามาสร้ า งแบบจ าลองเชิ ง เส้ น ร่ ว มกั บ เพศ การศึ ก ษา สถานภาพ
ประสบการณ์ใช้งานคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน ชัวโมงการใช้
่
งานอินเตอร์เน็ต
ต่อวัน และ ความถี่ในการซื้อสินค้าออนไลน์ ต่อเดือน มีความแม่นยาในการ
พยากรณ์ผลการประเมิน 99.4% ค่าสัมประสิทธิ ์พหุคูณ เป็ น .997 และระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ .000

3.2 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing)
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ หรือ Natural Language Processing
(NLP) เป็ นสาขาย่อยของปญั ญาประดิษฐ์และภาษาศาสตร์ ทีเ่ น้นศึกษาปญั หา
และพัฒนาการประมวลผลภาษาธรรมชาติ การทาความเข้าใจภาษาธรรมชาติ
หลักการใช้ภาษา รูปแบบของภาษา เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจภาษา
ทีม่ นุษย์ใช้ในการสื่อสารได้
ตัวอย่างของการใช้งานของระบบประมวลภาษาธรรมชาติ [5]
ระบบประมวลผลภาษาธรรมชาติถูกนามาใช้มากมายในปจั จุบนั ตัวอย่างที่
น่าสนใจ 5 ประเภท ได้แก่
1.ระบบการแปลภาษา (Machine Translation)
2.ระบบหาข้อมูล (Information Retrieval)
3.ระบบแบ่งประเภทข้อมูล (Text Categorization)
4.ระบบย่อความ (Text Summarization)
5.ระบบประมวลผลภาษามือ (Sign Language Processing)
3.3 TF-IDF
การคานวณค่า [11] (Term Frequency – Inverse Document Frequency)
เป็ นวิธกี ารถ่วงน้ าหนัก ที่นิยมใช้กนั มากในการสืบค้นสารสนเทศ และ Text
mining เป็ นวิธกี ารทีใ่ ช้ในการประเมินความสาคัญของคาต่อ เอกสาร ทีค่ วรจะ
ปรากฏอยู่เป็ นจานวนมากในเนื้อหาของเอกสารเฉพาะฉบับและปรากฏอยู่
น้ อยในชุดของเอกสารที่เหลือทัง้ หมด แต่ถ้าคาใดปรากฏเป็ นจานวนมากใน
ทุกๆเอกสารแสดงว่าคาดังกล่าวไม่สามารถเป็ นตัวแทนของเอกสารใดๆได้ ซึง่
คาเหล่านัน้ เรียกว่าเป็ นคาหยุด ดังนัน้ การให้น้ าหนักคาๆหนึ่งในเอกสารฉบับ
หนึ่งพิจารณาจากความถีข่ องคาทีป่ รากฏในเอกสารนัน้ และจานวนของเอกสาร
ทัง้ หมดมีกค่ี าๆนัน้ ปรากฏอยู่
4.วิธดี าเนินการวิจยั
ภาพรวมการท างานของ Chatbot ตอบค าถามสถานที่ ท่ อ งเที่ย ว
ประกอบด้วย การออกแบบและพัฒนาจากข้อมูลการท่องเทีย่ วของศูนย์กลาง
ข้อมูล ภาครัฐ[7]สาหรับใช้ใ น Dialogflow และวิธกี ารจับคู่ขอ้ มูลคาถามและ
คาตอบของ Chatbot ตอบคาถามสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว

3. ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง
ั
3.1 ปญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
ปญั ญาประดิษฐ์ เป็นวิชาทีว่ ่าด้วยการศึกษาเพื่อให้ความเข้าใจถึงความ
ฉลาดและสร้างระบบคอมพิวเตอร์ให้มคี วามชาญฉลาด และนามาทางานแทน
หรือช่วยมนุษย์ทางานทีต่ อ้ งใช้ความฉลาดนัน้ ๆ
ความหมายของปญั ญาประดิษฐ์
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และทาการเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของ Dialogflow เพื่อนาไปใช้งานดังนี้
IntentName
UserSays
TextResponse
Sea.koa Tao
เกาะเต่า
เกาะสวรรค์กลางอ่าว
ไทย เคยเป็ นที่ว่างไข่
ของเต่ า ทะเลจ านวน
มาก
Moutain.pooshefha

ภูชฟ้ี ้ า

เป็ นยอดเขาที่แหลมชี้
ขึ้น ไปบนท้อ งฟ้ า เป็ น
จุ ด ชมวิ ว ทะเลหมอก
และพระอาทิตย์ขน้ึ ชื่อ
ตารางที่ 2 ตารางข้อมูลตัวอย่างนาไปใช้ทาข้อความถามตอบสาหรับ
Chatbot

รูปที่ 1 ภาพรวมของ Chatbot ตอบคาถามสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว

4.2 วิธกี ารจับคู่ขอ้ มูลคาถามและคาตอบของ Chatbot ตอบคาถามสถานที่
ท่องเทีย่ ว
สาหรับการดาเนินงานในขัน้ ตอนนี้ Dialogflow จะใช้ 2 วิธรี วมกัน
โดยเรียกวิธกี ารนี้ว่า Hybrid (Rule-base and ML) โดยจะอธิบายวิธกี ารจับคู่
ข้อมูลแบบ Rule-base ดังนี้

รู ป ที่ 2 ภาพรวมแสดงแผนการท างานสร้า งแชทบอทเพื่อ การท่ อ งเที่ย ว
ภายในประเทศไทย

รูปที่ 3 แสดงการจับคู่คาถามตอบโดยใช้วธิ กี ารแบบ Base Rule
การจับคู่คาถามตอบโดยใช้วธิ กี ารแบบ Base Rule อธิบายการทางานได้ดงั นี้
จากรูปภาพ เมื่อนักท่องเทีย่ วพิมพ์ทกั ทายโดยใช้ คาว่า “สวัสดีครับ” “ฮัลโหล”
หรือ “ทักทายจ้า” Dialogflow จะนาคาหรือวลีเหล่านี้มาตรวจสอบว่าคาหรือ
วลีเหล่านี้เหมือนกันกับทีอ่ ยู่ในระบบหรือในฐานข้อมูลหรือไม่โดยมีเงื่อนไขกา
ตรวจสอบว่ า จ านวนสระและพยัญ ชนะต้ อ งตรงกัน ทุ ก ตัว ห้ า มสะกดผิด
Dialogflow จึงจะตอบคาถามตามที่กาหนดไว้ หรือถ้า ข้อมูลไม่ตรงกันหรือ
สะกดผิดระบบอาจะไม่ตอบหรือตอบไม่ตรงคาถามทีน่ ักท่องเทีย่ วอยากทราบ
วิ ธี ก ารจับ คู่ ข้ อ มู ล แบบ Machine Learning algorithm TF-IDF หรื อ Term
Frequency-Inverse Document Frequency ดังนี้

4.1 การออกแบบและพัฒ นาข้อ มูล ค าถามและค าตอบของ Chatbot ตอบ
คาถามสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
โดยการนาข้อมูลเบื้องต้นมาจาก www. data.go.th หรือศูนย์กลางข้อมูล
ภาครัฐ [7] โดยมีโครงสร้างข้อมูลดังนี้
Typ
e

SubTy
pe

Attractio Organizati Ope
n-name on-Unit-TH nTH
Hour
e
เกาะหิน ตะรุเตา
งาม
ดอยปุย

Image-URL

ทะเ เกาะ
http://park.dnp.g
ล
o.th
ทาง ภูเขา
http://park.dnp.g
บก
o.th
ตารางที่ 1 ตารางข้อ มู ล เบื้อ งต้ น ส าหรับ ท า Chatbot ตอบค าถาม
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
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Intent เกาะ ของ Cahrtbot เช่น นักท่องเทีย่ ว ถาม “เกาะพีพ”ี
Chatbot ตอบว่า ออกมาเป็ นรายละเอียดของเกาะตามรูปที่ 7

รูปที่ 4 แสดงการจับคูค่ าถามตอบโดยใช้ Algorithm TF-IDF
การค านวณค่ า TF-IDF เป็ น วิธีก ารประเมิน ความส าคัญ ของคาต่ อเอกสาร
ความส าคัญ ของค าเป็ น สัด ส่ ว นโดยตรงกับ จ านวนครัง้ ที่ค านั น้ ปรากฏใน
เอกสารแต่จะถูกลดความสาคัญโดยความถี่ของคาในกลุ่มเอกสารทัง้ หมด [8]
จากรู ป ที่ 5 จากค าถามของทัก ท่ อ งเที่ ย ว “สวั ส ดี ค รับ สอบถามครับ ”
Dialogflow นาคาไปประมวณผลโดยใช้ TF-IDF โดยจะตัดแบ่งเป็ นคาๆ ดังนี้
“สวัสดี | ครับ | สอบ |ถาม | ครับ” แล้วจะเอาคาว่า “สวัสดี” ไปตรวจสอบกับ
เอกสารตัง้ แต่กลุ่ม 1 ถึง 3 เอกสารฉบับไหนมีคาว่า “สวัสดี” ก็ให้น้ าหนักฉบับ
นัน้ มากสุดเพื่อเป็ นคาตอบให้ Chatbot

รูปที่ 7 แสดงคาตอบในส่วน Intent เกาะ
Intent ภู เ ขา ของ Cahrtbot เช่น นัก ท่องเที่ย ว ถาม “ดอยอ่า ง
ขาง” Chatbot ตอบว่า ออกมาเป็ นรายละเอียดของดอยอ่างขาง ตามรูปที่ 8

4.3 การใช้งาน Chatbot บน Messager Facebook
ใน Intent กล่าวคาทักทาย ของ Chatbot เช่น นักท่องเทีย่ ว ถาม
“สวัสดีครับ” Chatbot ตอบว่า “เฮโหลลลลลลลล อยากไปไหนบอกมาได้เลยค
รัช" ตามรูปที่ 5

รูปที่ 8 แสดงคาตอบในส่วน Intent ดอย
5.ประเมินผล
ระบบตอบข้อความอัตโนมัติผ่านเฟสบุ๊คเเฟนเพจในการแนะนา
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วในประเทศไทย ทีพ่ ฒ
ั นาผ่านเครื่องมือ Dialogflow โดยมีการ
เพิม่ เติมในด้านคลังข้อมูลเกีย่ วกับคาต่างๆในภาษาไทย เเละเพิม่ ขัน้ ตอนการ
ทางาน เพื่อให้ระบบแชทบอทสามารถตอบโต้ภาษาไทยได้มปี ระสิทธิภาพมาก
ขึน้ ซึง่ ระบบสามารถเข้าใจคาถาม และคาตอบทีผ่ ถู้ ามต้องการจะสื่อได้ถูกต้อง
ความสามารถในการ คิด วิเคราะห์แยกแยะ คาถามได้แม่นยาใกล้เคียงมนุษย์
สามารถเข้าใจภาษาทีใ่ ช้ ตอบคาถามได้ถูกต้องตามฐานข้อมูล เพิม่ ความ
สะดวกสบายแก่ผใู้ ช้งาน สามารถเข้าใช้งานได้ตลอดเวลา ในการ
ั
ถามตอบปญหาของผูใ้ ช้งาน ลดระยะเวลาและขัน้ ตอน
การเข้าถึงข้อมูลของผูใ้ ช้งานนัน้ ในช่วงเวลากลางวันจะมีพนักงาน Admin
Operator ต้องไปหาข้อมูล โดยต้องใช้เวลาในการหาข้อมูลเพื่อมาตอบผูใ้ ช้
โดยตัว Chatbot สามารถลดค่ า ใช้จ่ า ยรายปี ก ับ การลดระบบขัน้ ตอนการ
ทางานของมนุ ษ ย์ การจ้า งงาน พนัก งาน Admin Operator ที่ม ีหน้ า ที่ต อบ
คาถามของผูใ้ ช้งาน และลดความซับซ้อนในการตอบคาถาม เพื่อให้ได้คาตอบ
ปจั จุบนั การใช้งานระบบตอบข้อความอัตโนมัตไิ ด้นิยมกับผูป้ ระกอบการเป็ น
จานวนมากเพราะทาให้สะดวกมากขึน้ ไม่ต้องกังวลในการตอบเเละการให้
ข้อมูลให้กบั ผูใ้ ช้งาน ไม่ว่าเวลาทีพ่ นักงาน Admin Orerator ไม่อยู่ในช่วงเวลา
ที่ปฎิบตั ิงานนัน้ ระบบตอบข้อความอัตโนมัตินัน้ ก็จะตอบกลับทันที ในระบบ
ข้อความตอบกลับอัตโนมัตนิ ัน้ ได้มหี ลายแพลตฟอร์มในการจัดทาระบบนัน้
คณะผูจ้ ดั ทาจึงได้เลือก dialogflow เพราะเป็ นเเพลตฟอร์มทีม่ คี วามสารถใน

รูปที่ 5 แสดงคาตอบในส่วน Intent ทักทาย
Intent วัด ของ Chatbot เช่ น นั ก ท่ อ งเที่ย ว ถาม “วัด ท่ า ซุ ง ”
Chatbot ตอบว่า ออกมาเป็ นรายละเอียดของวัด ตามรูปที่ 6

รูปที่ 6 แสดงคาตอบในส่วน Intent วัด
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การใช้ภาษาไทยเเละมีการใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติได้อย่างถูกต้อง
ในการให้ข้อมูล กับ ผู้ใช้ง าน จากการประเมิน ผลเวลาในการตอบระหว่าาง
Admin Operator กับ ระบบตอบข้อความอัตโนมัตเิ เล้วนัน้ พบว่า 64% มีการ
ให้คาตอบกับผูใ้ ช้งานได้ 24 ชัวโมง
่ 43% ในการให้คาตอบทีผ่ ใู้ ช้งานเข้าใจง่าย
เเละ 55% ในการให้ความรูเ้ เละข้อมูลในการเเนะนาสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วได้อย่าง
ถูกต้อง

[Accessed:2 กุมภาพันธ์ 2562].
[9] ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ โดยสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั
[10] ทัศ นี ย์ อุ ท ัย สุ ร ี งานวิจ ัย เรื่อ ง การสกัด ค าส าคัญ จากบทความคัด ย่ อ
ภาษาอังกฤษ
[11] Lee S., Kim H., (2008). “News Keyword Extraction for Topic.” Fourth
International Conference on Networked Computing and Advanced
Information Management, 4: 554-559

6.สรุป
งานวิจยั ชิน้ นี้ เสนอระบบตอบข้อความอัตโนมัตผิ ่านเฟสบุ๊คเเฟนเพจใน
การแนะนาสถานทีท่ ่องเทีย่ วในประเทศไทย พัฒนาผ่านเครื่องมือ Dialogflow
ผู้ใช้ท่มี คี วามสนใจในการท่องเที่ยว ค้นหา ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเทีย่ ว
โดยตัว Chatbot สามารถช่ ว ยตอบค าถาม เกี่ย วกับ สถานที่ท่ อ งเที่ย วใน
ประเทศไทย ให้ข้อมูล ที่ถู ก ต้อง รวดเร็ว สามารถตอบได้ทุก เวลา โดยใช้
เทคโนโลยี Machine Learning , TFIDF , Artificial Intelligence ในการช่ว ย
ประมวลผลในการวิเคราะห์คาถาม และตอบคาถามได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่
ผูใ้ ช้ต้องกาาร ผูว้ จิ ยั เล็งเห็นถึงความสาคัญ ของเทคโนโลยีในอนาคตทีก่ าลัง
จะเกิ ด ขึ้น กับ Chatbot สามารถน าไปต่ อ ยอด และพัฒ นาความสามารถ
ปรับปรุงให้เข้าการใช้งาน รวมถึงประโยชน์ในธุรกิจออนไลน์ ต่างๆ สามารถ
นาChatbot มาใช้ประโยชน์แทนเจ้าหน้าทีด่ ูแล พนักงานถามตอบ เพื่อช่วย
ลดงบประมาณ ระยะเวลาในการตอบสนอง การใช้ภ าษาที่ถู ก ต้ อ ง และ
สามารถให้คาตอบผูใ้ ช้ได้ตลอดเวลา และถูกต้อง
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บทคัดย่อ — การเติ บโตทีเ่ พิ ม่ ขึ้นของประชากรและการรับสมัครใน
ระบบออนไลน์ส่งผลต่อการประมวลผลและวิ เคราะห์ใบสมัครจานวนมาก
จากนายจ้าง
ซึง่ ทาให้รายละเอียดเอกสารของผูส้ มัครงานหรือเรซูเม่มี
ความสาคัญทัง้ ในด้านการแข่งขัน ความน่ าสนใจและความน่ าเชือ่ ถือของ
ข้อมูลในการตรวจสอบ โดยจากการศึกษาพบว่า งานวิ จยั ส่วนใหญ่ม่งุ เน้ น
การจาแนกและวิ เคราะห์ทกั ษะกระบวนการทีเ่ หมาะสมจากเรซูเม่ทีม่ ี
รูปแบบโครงสร้างหลากหลายจากเรซูเม่ทีผ่ ส้ ู มัครงานเป็ นผู้สร้างด้วย
ตนเอง ซึง่ อาจมีการตกแต่งข้อมูลหรือมีรายละเอียดข้อมูลทีไ่ ม่ครบถ้วน
ผู้วิจยั จึงนาเสนอกรอบแนวคิ ดการพัฒนาเรซูเม่ทีส่ มบูรณ์แบบด้วยข้อมูล
การศึกษาและตัวชี้วดั ไมเออร์ส-บริ กส์ ทีบ่ ่งบอกถึงทักษะทางด้านอารมณ์
ทักษะทางด้านความรู้และลักษณะบุคลิ กภาพ อันเป็ นปัจจัยสาคัญในการ
พิ จารณาเข้าทางาน อีกทัง้ ยังเป็ นข้อมูลทีม่ ีความแม่นยาและน่ าเชือ่ ถือจาก
สถาบันการศึกษา

Keywords — Data Mining, Education, Myers-Briggs, Resume

I. บทนา
การหางาน เป็ น สิ่งส าคัญและเป็ น เป้ าหมายหนึ่งในการดาเนิน ชีว ิต
หลังจากจบการศึกษาหรือในระหว่างศึกษา ซึ่งในปั จจุบนั บริษทั หลายแห่ง
ใช้ประโยชน์ จากผู้ให้บริการออนไลน์ ด้านการจัดหางานเพื่อ ค้น หาหรือ
คัดเลือกผู้สมัครงานเข้าทางานอัน เป็ น อีกหนึ่งทางเลือก แต่ด้วยปริมาณ
ผู้ส มัค รงานจานวนมาก ทาให้การตรวจสอบรายละเอีย ดเอกสารข้อ มูล
ส่วนตัวและประวัติการทางานของผู้สมัครงานหรือที่เรียกว่า เรซูเม่ เป็ น
เรื่อ งของการแข่งขันระหว่างผู้สมัค รงานที่จะต้องสร้างความน่ าสนใจให้
ตนเอง [1] ไม่ว่าจะเป็ นการออกแบบเรซูเม่อย่ างสร้างสรร การยกระดับ
คาศัพท์ทใ่ี ช้ หรือแม้กระทังการเขี
่
ยนข้อมูลเกินจริง
นอกจากข้อมูลทางการศึกษา ใบรับรองและประสบการณ์การทางาน
แล้ว บุคลิกภาพและทักษะทีเ่ หมาะสม [2] เป็ นสิง่ สาคัญทีน่ ายจ้างพิจารณา
ประสิทธิภาพทีส่ ่งผลต่อการทางานเป็ นทีมและอายุการทางาน โดยผูว้ จิ ยั มี
ความสนใจในการนาทฤษฎีตวั ชีว้ ดั บุคลิกภาพของไมเออร์ส -บริกส์ (MBTI)
มาปรับใช้ในการนาเสนอตัวตนของผู้สมัครงานหรือนักศึกษาผ่ านเรซูเม่
ด้ ว ยเทคนิ ค การท าเหมือ งข้อ มู ล จากข้อ มูล การศึก ษาตลอดการเป็ น
นักศึกษาภายในสถาบัน
อย่ า งไรก็ต าม มีผู้ส มัค รงานและนัก ศึก ษาจ านวนไม่น้ อ ยที่ย ัง ขาด
ประสบการณ์ในการเขียนเรซูเม่ท่ี “สมบูรณ์แบบ” [3] ซึง่ อาจส่งผลต่อความ
ต้องการและเวลาทีเ่ สียไปในการหางานในแต่ละบริษทั โดยจุดประสงค์ของ
งานวิจยั คือการนาเสนอแนวคิดการพัฒนาเรซูเม่ท่สี มบูรณ์ แบบและส่ ว น
เสริ ม ที่ ส ามารถบ่ ง บอกตั ว ตนผู้ ส มัค รงาน ตลอดการศึ ก ษาภายใน
สถานศึกษา อีกทัง้ ยังมีความน่ าเชื่อถือของข้อมูล อันเป็ นปั จจัยสาคัญใน
การสร้างความประทับใจครัง้ แรกให้กบั บริษทั ทีเ่ ปิ ดรับสมัคร

คาสาคัญ — เหมืองข้อมูล, การศึกษา, ไมเออร์ส-บริ กส์, 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.
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II. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
เนื่อ งจากการเติบโตที่เพิม่ ขึ้นของการรับสมัครงานออนไลน์ วิธีการ
คัดเลือกแบบเดิมอาจไม่มปี ระสิทธิภาพ เรซูเม่จานวนมากจะถูกจาแนกออก
ด้วยระบบคัดกรองตามความน่ าสนใจ และข้อ สาคัญของการเลือกผูส้ มัคร
งานทีม่ ุ่งถึงความแตกต่างของคุณลักษณะส่วนบุคคลทีส่ ่งให้เกิดการบรรลุ
ผลลัพธ์ในองค์กรสมัยใหม่ [4] เช่น คาวมอุตสาหะ, การตีความกระบวนการ
สู่การปฏิบตั ิ, ความฉลาดทางอารมณ์และประสิทธิผลทางการสื่อสาร ซึ่ง
ทัง้ หมดนัน้ จะสามารถรับรู้ไ ด้จากการเข้าสัมภาษณ์งาน ทาให้ เกิด ความ
สนใจในการนาทฤษฎีมาช่วยในการชีว้ ดั ตัวตนของผูส้ มัครงานจากผลลัพธ์
ของการทาเหมืองข้อมูลระยะยาว ได้แก่

4 ประสบการณ์
5 เชิงปริมาณ
6 ตาแหน่งงาน
เพิม่ เติม
7 เกรด
8 ส่วนเสริม

9 จานวนหน้า

อธิบายรายละเอียดถึงความสาเร็จและความรับผิดชอบ
หลักโดยแยกแต่ละสถานทีท่ างาน
อธิบายรายละเอียดประสบการณ์ทางานในเชิงปริมาณ
หรือรูปธรรม เพื่อช่วยกาหนดขอบเขตทีช่ ดั เจน
เพิม่ เติมตาแหน่งงาน แม้จะไม่เกีย่ วข้องโดยตรงกับ
ตาแหน่งงานทีส่ มัคร
แสดงวุฒกิ ารศึกษาและเกรดเฉลีย่
อธิบายถึงความสนใจ ทักษะความสามารถ รางวัลหรือ
ประสบการณ์เพิม่ เติมในส่วนท้าย
เรซูเม่ควรมีจานวนไม่เกิน 1-2 หน้ากระดาษ

อย่างไรก็ตาม จากการสารวจของเว็บไซต์บริการจัดทาเรซูเม่พ บว่า
ร้อยละ 24 ของผู้เชี่ยวชาญ มันใจถึ
่ งข้อมูลในการเขียนเรซูเม่ของผูส้ มัคร
งาน โดยร้อยละ 76 กลับรูส้ กึ ไม่เชื่อมันเกี
่ ย่ วกับข้อมูลประวัตยิ ่อและทักษะ
การเขียนเรซูเม่ [6]

II.I. เรซูเม่สมบูรณ์แบบ (Perfect Resume)
เรซูเม่มคี วามสาคัญในการสร้างหรือทาลายโอกาสในการสัมภาษณ์ของ
ผูส้ มัครงาน Emily Moore นักเขียนอาวุโสได้รวบรวมคาแนะนาในการเขียน
เรซูเม่ทด่ี ใี ห้ตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์กรทีเ่ ปิ ดรับสมัครงาน [5] แสดงดัง
รูปที่ I และอธิบายแต่ละส่วนได้ตามตารางที่ I

II.II. ตัวชี้วดั ของไมเออร์ส-บริกส์ (Myers-Briggs Type Indicator: MBTI)
แบบประเมินบุคลิกภาพทางจิตวิทยาที่ออกแบบมาเพื่อวัดความโน้ม
เอียงทางจิตว่าบุคคลรับรูแ้ ละตัดสินใจอย่างไร ถูกพัฒนามาจากแนวคิดใน
การอธิบายลักษณะบุคลิกภาพ [7] ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจในแต่
ละขัว้ ตรงข้า มที่ม ีคุ ณ ค่ า และประโยชน์ เ ท่ า ๆ กัน จากปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ
ความคิดและพฤติกรรม แสดงตามตารางที่ II ได้แก่ เจตคติในการกระทา
หรือแสดงออก, การแสวงหาและเรียนรู้ขอ้ มูล , ลักษณะการตัดสินใจและ
แบบแผนการดาเนินชีวติ
ตารางที่ II คุณลักษณะบุคลิกภาพ 8 แบบจาก 4 ปั จจัย
ประเภท

Extrovert
Introvert
Sensing
Intuition
Thinking
Feeling
Judgment
Perceiving
รูปที่ I. รายละเอียดในการเขียนเรซูเม่
แหล่งทีม่ า : https://www.glassdoor.com

คุณลักษณะ
ร่าเริง เข้ากับคนง่าย ชอบสังคม ทาก่อนคิด
เงียบขรึม ครุน่ คิด มองหาประสบการณ์ในมุมลึก คิดก่อนทา
อยู่กบั ปั จจุบนั ทาอะไรตามขัน้ ตอน เก็บรายละเอียดเก่ง
สนใจความเป็ นไปได้ ใช้จนิ ตนาการ ชอบลองอะไรใหม่ๆ
ใช้ตรรกะวิเคราะห์หาคาตอบ มีหลักการ กระบวนการ
ใช้ค่านิยมส่วนตัว ชอบช่วยเหลือ อ่อรไหวกับคาวิจารย์
มีระบบ มีประสิทธิภาพ ทาตามแผน ตัดสินใจเร็ว
ปรับตัวตามสถานการณ์ มองหาทางออกใหม่ๆ

โดยปั จจุบนั เครื่องมือ MBTI เป็ นเครื่องมือประเมินบุคลิกภาพทีไ่ ด้รบั
ความนิยมทัวโลก
่
เพราะนอกจากจะวัดบุคลิกภาพแล้ว ยังมีแนวโน้มในการ
วางแผน พัฒนาอาชีพ การสรรหาหรือประเมินผลทางธุรกิจการ รวมไปถึง
การพัฒนาความเป็ นผูน้ าด้านการจัดการ

ตารางที่ I. รายละเอียดแนะนาการเขียนเรซูเม่
หัวข้อแนะนา
คาแนะนา
1 การออกแบบ จัดเรียงรูปแบบอย่างเป็ นระเบียบ โดยเว้นระยะขอบ
อย่างน้อย 0.7 นิ้วและขนาดตัวอักษรไม่เล็กจนเกินไป
แสดงข้อมูลติดต่อของผูส้ มัครงานไว้ทส่ี ว่ นหัวเรซูเม่
2 การเข้าถึง
เพื่อให้ผปู้ ระกาศงานเห็นและติดต่อได้สะดวก
ทั
ก
ษะ
แสดงข้อมูลทักษะความสามารถไว้ดา้ นบน โดยเน้น
3
ทักษะทีค่ ดิ ว่าเหมาะสมกับงานทีส่ มัคร

II.III. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
Vivian Lai และคณะ [8] นาเสนอเครื่องมือตรวจสอบและให้คาแนะนา
ในการกรอกข้อมูลเรซูเม่ผสู้ มัครงานอัตโนมัติ โดยการสแกนและรับข้อมูล
เชิงลึกจากคลังข้อ มูล เรซูเม่ จานวนมาก ทาให้ผู้ใช้สามารถสร้างเรซู เม่ท่ี
ได้รบั การประเมินและคาแนะนาทีเ่ หมาะสมบนเว็บอินเตอร์เฟสทีใ่ ช้งานง่าย
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A Zaroor และคณะ [9] กล่าวถึงระบบการจาแนกประเภทเรซูเม่ โดย
การเชือ่ มโยงฐานความรูท้ กั ษะแบบบูรณาการและขัน้ ตอนการจับคู่อตั โนมัติ
ระหว่างผูส้ มัครงานและประวัตขิ องงานทีเ่ กีย่ วข้องมากกว่าการค้นหาข้อมูล
ที่เกี่ย วข้องทัง้ หมด ซึ่งแบ่งการจาแนกออกเป็ น 3 โมดูล คือ แยกหัวข้อ
สาคัญ จาแนกแนวคิดทางทักษะกับงานและจับคู่เรซูเม่กบั ประกาศงานที่
สอดคล้องกัน
AB Kmail และคณะ [10] เสนอระบบการรับสมัครออนไลน์อตั โนมัติท่ี
ใช้ทรัพยากรความหมายและมาตรการเชิงสถิติท่เี กี่ยวข้องกับแนวคิดเพื่อ
เสริม เนื้ อ หา โดยใช้เ ทคนิ ค การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) มา
จาแนกและแยกแนวคิดของผู้สมัครจากประกาศรับสมัครงานและเรซู เม่
จากนัน้ ใช้สถิตเิ พื่อปรับแต่งรายการและทรัพยากรความหมายหลายแหล่ง
เพื่อให้ได้มาซึ่งลักษณะเชิงความหมายของเรซูเม่และโพสต์งานก่อนจับคู่
โดยอัตโนมัตแิ ละคะแนนความเกีย่ วข้อง

อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่างานวิจยั ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการจาแนกและ
วิเคราะห์ทกั ษะกระบวนการหรือจับคู่ตาแหน่งงานทีเ่ หมาะสมจากเรซูเม่ทม่ี ี
รูปแบบโครงสร้างหลากหลาย อีกทัง้ ยังเป็ นเรซูเม่ทผ่ี สู้ มัครงานเป็ นผูส้ ร้าง
ด้วยตนเองอาจมีการตกแต่งข้อมูลหรือมีรายละเอียดข้อมูลทีไ่ ม่ครบถ้วนได้
หากเพีย งแต่ การสร้างเรซูเม่ด้ว ยข้อ มูล อัน เป็ น ประโยชน์ ทงั ้ หมดตลอด
การศึกษาและเป็ นเรซูเม่ท่นี ่ าเชื่อถือ จะเป็ นการช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพให้
ผูส้ มัครงานและเป็ นประโยชน์สงู สุดในการคัดเลือกขององค์กร
III. ภาพรวมการดาเนินงาน
ผู้วจิ ยั นาเสนอแนวคิดระบบอันได้มาซึ่งเรซูเม่ท่สี มบูรณ์แบบ อธิบาย
จากกรอบการทางานออกเป็ น 3 โมดูล ดังแสดงในรูปที่ II โดยประกอบด้วย
ติด ตามจัด เก็บ หัว ข้อ ส าคัญ จ าแนกคุ ณ สมบัติต ัว ชี้ว ัด ไมเออร์ส -บริกส์
ทักษะต่างๆ และโมดูลจัดรูปแสดงผลอัตโนมัติ โดยอธิบายรายละเอียดแต่
ละโมดูลได้ ดังนี้

รูปที่ II. กรอบแนวคิดการดาเนินงาน
III.I. โมดูลการจัดเก็บหัวข้อสาคัญ
ผูว้ จิ ยั ทาการศึกษาหัวข้อสาคัญทีใ่ ช้ประกอบภายในเรซูเม่ แสดงตาม
ตารางที่ III ข้อมูลในบางหัวข้อจะถูกจัดเก็บภายในระบบบริการการศึกษา
(Registration System: REG) ของสถานศึกษาซึง่ เป็ นข้อมูลโดยตรง ได้แก่
ชื่อ -นามสกุ ล , สถานที่แ ละรายระเอีย ดติด ต่ อ , ประวัติก ารศึก ษา-ผล
การศึกษา และประวัติการทางาน (ฝึ กงาน) โดยหัว ข้อส าคัญ ที่เกี่ยวกับ
ความสนใจ ทักษะและคุณลักษณะบุคลิกภาพจะเป็ นการเก็บข้อมูลด้วยการ
ติดตามผล การประเมินและทาแบบสอบถามก่อนนาไปจาแนกข้อมูลใน
โมดูลต่อไป

4 ประวัตกิ ารทางาน-ฝึกงาน (Work Experience)
5 ทักษะด้านความรู้ ทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills, Hard Skills)
6 คุณลักษณะบุคลิกภาพ (MBTI Personality)
III.II. โมดูลการจาแนกคุณสมบัตทิ างปั ญญาและคุณลักษณะบุคลิกภาพ
ผูว้ จิ ยั ใช้ทฤษฎีตวั ชีว้ ดั ไมเออร์ส-บริกส์เพื่อจาแนกคุณลักษณะบุกคลิก
ภาพ อีกทัง้ ช่ว ยสนับสนุ น หัว ข้อ ด้านความสนใจ ทักษะด้านความรู้และ
ทั ก ษะด้ า นอารมณ์ ท่ี แ นะน าด้ ว ยข้ อ มู ล ผลการเรี ย นในแต่ ล ะวิ ช า
ตัว อย่ างเช่น ระบบจะแนะนาทักษะความรู้ด้านบัญชี เมื่อ มีผ ลการเรียน
เฉลีย่ วิชาทีเ่ กีย่ วข้อง โดยถูกสนับสนุนเมือ่ มีบุคลิกภาพ Thinking เพิม่ เติม
ซึง่ การจับคู่สนับสนุนจะถูกกาหนดโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ แสดงขันตอนดั
้
งรูปที่ III

ตารางที่ III. หัวข้อสาคัญทีใ่ ช้ในการทาเรซูเม่
หัวข้อสาคัญ

1 ชื่อ-นามสกุล (Name – Surname)
2 สถานทีแ่ ละรายละเอียดติดต่อ (Location and contact details)
3 ประวัตกิ ารศึกษา-ผลการศึกษา (Education)
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VI. ตัวอย่างผลลัพธ์การดาเนินงาผน
การนาเสนอกรอบแนวคิดการพัฒนาเรซูเม่ท่สี มบูรณ์แบบด้วยข้อมูล
การศึกษาและตัวชี้วดั ไมเออร์ส -บริกส์ ผู้วจิ ยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตัวอย่างจากระบบ REG และแบบสอบถามตัวชีว้ ดั MBTI จากสถานศึกษา
เอกชนแห่งหนึ่ง คณะบริหารธุรกิจ (BA) จานวน 190 คน โดยสามารถสรุป
ประเด็นทีน่ ่าสนใจและตัวอย่างการดาเนินการในแต่ละโมดูลได้ดงั นี้
VI.I ผลวิเคราะห์เชิงตัวเลข
จากการเก็บรวบรวมข้อ มูล นักศึกษา โดยเลือ กจัดเก็บหัว ข้อ ส าคัญ
สามารถอธิบายได้ว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 36 คน(19.35%) มีบุคลิกภาพ
โดยรวมกระตือ รือ ร้น สื่อ สารเก่ ง มองโลกในแง่ดี ช่ า งคิด ช่ า งฝั น มัก
แก้ปัญหาที่ยากได้อย่างรวดเร็ว มักชอบทางานทีต่ ้องใช้ความสามารถใน
การแก้ไขสถานการณ์ ผเฉพาะหน้ามากกว่าการวางแผน มีความสามารถ
ในการโน้มน้าวผูอ้ ่นื (ENFP) ซึง่ เมือ่ แบ่งด้านปั จจัยความคิดและพฤติกรรม
พบว่า 1) เจตคติในการกระทาหรือแสดงออก 109 คน (57%) มีลกั ษณะ
Extroverts 2) การแสวงหาและเรีย นรู้ข ้อ มูล 107 คน (56%) มีล ักษณะ
Intuitive 3) ลักษณะการตัดสินใจ 125 คน (66%) มีลกั ษณะ Feeler และ
แบบแผนการดาเนินชีวติ 138 คน (73%) มีลกั ษณะ Perceiver แสดงตาม
รูปที่ V

รูปที่ III. ขันตอนการจ
้
าแนกทักษะและผลการสนับสนุน
III.III. โมดูลการแสดงผล
หลังจากการจัดเตรียมข้อมูลตามหัวข้อสาคัญ ระบบจะทาการวิเคราะห์
การจัดวางข้อมูล การแสดงผลจากรายละเอียดการเขียนเรซูเม่และคลัง
รู ป แบบเรซู เ ม่ ซึ่ง ระบบจะแบ่ ง ประเภทรู ป แบบ (Template) และการ
นาเสนอเรซู่เม่ทแ่ี ตกต่างกันเพื่อความหลากหลาย ตัวอย่างดังรูปที่ IV เช่น
รูปแบบทันสมัย รูปแบบมืออาชีพ หรือแบบสร้างสรรค์ โดยถูกเลือกจาก
ผูส้ มัครงานหรือนักศึกษาก่อนทีข่ อ้ มูลจะถูกจัดวางโดยทีไ่ ม่สามารถแก้ไข
ได้ นอกจากหัวข้อด้านความสนใจ

E
109

I
S
N
T
F
J
P
81
83
107
65
125
52
138
รูปที่ V. จานวนกลุ่มตัวอย่างแบ่งตามตัวชีว้ ดั บุคลิกภาพ

VI.II การสนับทางด้านทักษะและบุคลิกภาพ
การสนับสนุนผลเหล่านี้ จะถูกแนะนาจากระบบ โดยแสดงเป็ นตัวเลือก
กับคะแนน โดยแบ่งออกดังนี้ 1) ทักษะทางด้านความรู้จากผลการเรีย น
รายวิชา 2) ทักษะทางด้านอารมณ์มาจากการประเมิน การมีส่วนร่วมและ
การแสดงออก 3) บุคลิกภาพ มาจากแบบสอบถามและการประเมิน โดย
ผูส้ อน ซึง่ ทัง้ 3 ส่วนจะมีการเก็บข้อมูลในการหาค่าความสัมพันธ์ซง่ึ กันและ
กันเพื่อพัฒนาระบบในอนาคต โดยแสดงผลการดาเนินการจากนักศึกษา
ตัวอย่าง ตามรูปที่ VI
รูปที่ IV. ตัวอย่างรูปแบบเรซูเม่
แหล่งทีม่ า : https://novoresume.com/
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V. สรุปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจยั องค์ความรู้ ทฤษฎี โดยนาเสนอกรอบแนวคิดการ
พัฒนาเรซูเม่ท่สี มบูร ณ์ แบบด้ว ยข้อ มูล การศึกษาและตัว ชี้ว ดั ไมเออร์ส บริกส์ จะเห็นได้ว่าเรซูเม่มกี ารเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนาเสนอตามยุ ค
สมัยและมีการแข่งขันทีส่ งู ขึน้ ผูใ้ ห้บริการออนไลน์ดา้ นการสร้างเรซูเม่ต่างมี
การวิจ ัย ทดสอบและพัฒ นารู ป แบบ โดยส่ ง ผลให้ข ้อ มูล ที่น าเสนอมี
ความสาคัญ เช่น ความกระชับ น่ าสนใจและความน่ าเชื่อถือ ซึ่งการได้เรซู
เม่จ ากการเก็บ ข้อ มูล ตลอดการศึก ษา การสัง เกตพฤติก รรมหรือ แบบ
ประเมิน ทางทฤษฎีต่ า งๆ จะช่ ว ยเพิ่ม ความเชื่อ มันให้
่ ก ับ องค์ ก รและ
ศักยภาพทีแ่ ม่นยามากยิง่ ขึน้
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รูปที่ VI. ตัวอย่างการจาแนกทักษะและผลเฉลีย่
VI.III การแสดงผล
เมือ่ ได้ทาการเตรียมข้อมูลหัวข้อสาคัญในการทาเรซูเม่แล้ว ระบบจะจัด
วางข้อมูลตามองค์ประกอบและรูปแบบทีต่ ้องการให้พร้อมสาหรับนาไปใช้
ของนักศึกษา โดยอาจมีการแนะนาการเลือกรูปแบบ ทักษะทีเ่ หมาะสมกับ
ต าแหน่ ง งานในการระบุ ล งเรซู เ ม่ แสดงตัว อย่ า งผลลัพ ธ์ ต ามรู ป ที่ VII
อธิบายเพิม่ เติมคือ 1) แยกประเภททักษะด้านอารมณ์ และความรู้พ ร้อ ม
แสดงคะแนนทัก ษะต่ า งๆ ชัด เจน 2) อธิบ ายลัก ษณะบุ ค ลิก ภาพของ
นักศึกษาพร้อมผลแบบสอบถามตามตัวชีว้ ดั ไมเออร์ส-บริกส์

รูปที่ VII. ตัวอย่างผลลัพธ์และส่วนนาเสนอ
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บทคัดย่อ — ปั จจุบนั การวิ เคราะห์คาไม่เพียงแต่มีคาไทยแท้เท่านัน้
แต่ ยงั มีคาบางคาที่ ทบั ศัพท์มาจากภาษาต่ างประเทศที่ ถกู สะกดให้อยู่ใน
รูปแบบของคาอ่ านภาษาไทยจึงมีกรผสมคาที่ แตกต่ างออกไปจากการ
ตัดคาแบบใช้ กฎ (Rule-based) แบบเดิ มที่ มีอยู่เนื่ องจากคากากวมและ
คาที่อ่านได้หลายความหมายแต่ยงั คงรูปเดิ มเหล่านี้ เกิ ดขึ้นใหม่อยู่เสมอ
บทความนี้ นาเสนอการตัดคาแบบเทคนิ คผสมผสาน คือ การแยกคาแต่
ละคาในความคิ ดเห็นของข้อมูลโรงแรมออกจากกันให้ มีความยืดยุ่นที่
มากขึ้ น เป็ นประโยชน์ ส าหรับการตัดคาที่ ไม่ มี อ ยู่ ใ นพจนานุ ก รมและ
คลังข้อมูลเพื่อนาวิ เคราะห์รปู แบบความคิ ดเห็นของข้อมูลโรงแรม โดย
รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์อโกด้า การตัดคาแบบผสมผสานเป็ นการตัด
คาที่อาศัยการทางานร่วมกันโดยผ่านกระบวนการตัดคาในรูปแบบ PHP
ที่ เขียนขึ้นบนหน้ าเว็บ ผลการวิ จยั ครัง้ นี้ ได้ผลลัพธ์ในระดับพยางค์ดีขึ้น
เป็ น 92.08% ในระดับคาดี ขึ้ น เป็ น 80.03% และท าให้ ผ ลลัพ ธ์ใ นระดับ
พยางค์ได้ผลที่สูงขึ้น 1.93% ในระดับคาได้ผลที่สูงขึ้น 1.78% มีค่าความถี่
ของคาที่พบมากที่สุดจานนวน 251 ครัง้ ค่าน้าหนักเท่ากับ 83.66% ได้แก่
คาว่า “พนักงาน”

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. บทนา
ข้อความคิดเห็นทีเ่ ป็ นภาษาไทยมักจะมีการเขียนคาทีต่ ดิ กันไปทัง้
ประโยคไม่ ม ี ก ารเว้ น ว่ า งระหว่ า งค าเหมื อ นกับ ภาษาอื่ น ๆ ดั ง นั ้น การ
ประมวลผลภาษาหรือการตัด ค าจึง ทาให้เ กิด การแบ่ ง ค าแต่ ล ะค าที่ม ีอยู่ ใ น
ประโยคออกจากกันเพื่อนาไปวิเคราะห์ การตัดคาทีเ่ ป็ นภาษาไทยถูกพัฒนาขึน้
มาจากวิธกี ารต่าง ๆ [1] โดยแบ่งออกเป็ น 3 หลักวิธที ใ่ี หญ่ ๆ คือ 1.) การใช้กฎ
(Rule-based) ให้การประมวลผลที่มคี วามเร็วสูงใช้ทรัพยาการที่น้อยมีความ
ถู ก ต้ อ งหลัง การตั ด ในระดับ พยางค์ ค่ อ นข้ า งสู ง 2.) การใช้ พ จนานุ ก รม
(Dictionary) ให้ความแม่นยาในการตัดคาค่อนข้างสูงและยังสามารถเพิม่ คาที่
ไม่รจู้ กั เข้าไปในพจนานุกรมได้ 3.) การใช้คลังข้อความ (text corpus) สามารถ
สร้างกฎไวยากรณ์ได้จากการเรียนรูจ้ ากคลังข้อมูล และลักษณะของประโยคใน
ภาษาไทยมีการเขียนทีต่ ดิ กันไปทาให้ยากต่อการทาไปใช้งานในบางด้าน [2]
เช่น การตัดคา การแปลภาษา เป็ นต้น ในงานวิจยั นี้จะกล่าวถึงการตัดโดย
อาศัยเทคนิคแบบผสมผสานเข้าด้วยกัน เพิม่ ประสิทธิภาพของการตัดคาให้ม ี
ความถูกต้องแม่นยามากยิง่ ขึน้ เพื่อลดปั ญหาของคาที่เกิดจากคากากวมใน
ประโยค คาทีเ่ กิดจากการทับศัพท์จากภาษาอังกฤษ และคาทีเ่ กิดจากการอ่าน
ออกเสียงได้หลายแบบแต่คงรูปเดิมรวมไปถึงการพัฒนาวิธกี ารและขัน้ ตอนใน
การตัดคาให้ถูกต้องมากยิง่ ขึน้ และเข้าสู่กระบวนการของเหมืองข้อความต่อไป

คำสำคัญ — การตัดคาเทคนิ คผสมผสาน, อโกด้า, ความคิ ดเห็น
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

2. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
2.1 ลักษณะของภาษาไทย
ประโยคในภาษาไทยประกอบไปด้วยคาและคาในภาษาไทยก็ประกอบไปด้วย
ส่วนต่าง ๆ สามารถแบ่งได้เป็ นพยัญชนะ44รูป สระ21รูป32เสียง 4วรรณยุกต์
และตัวการันต์ แต่ละคาก็ยงั สามารถแยกตามชนิดของคาเช่น คานาม คาสรรพ
นาม คากิรยิ า คาวิเศษณ์ คาบุพบท คาสันธาน คาอุทาน เป็ นต้น การประสม
ระหว่ า งตัว อัก ษรก็ม ีห ลัก การอีก มากมายได้ แ ก่ การแบ่ ง ออกตามมาตรา
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ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบวิธกี ารตัดคา

อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ า การวางสระในคาอักษรบางตัวไม่นาไปเป็ น
ตัว สะกด หลัก การเหล่า นี้ท่แี น่ นอนพอสมควรในการแยกแยะหรือตัดคาใน
ภาษาไทย แต่ ย ั ง ไม่ เ พี ย งพอต่ อ การตั ด ค าที่ ม าจากการทั บ ศั พ ท์ ข อง
ภาษาต่างประเทศ คากากวมในประโยค คาทีอ่ า่ นได้หลายแบบแต่ยงั คงรูปเดิม
เช่น เลาส์เตอร์ รรรรร จากุสซี่ เป็ นต้น เพื่อคาที่มคี วามถูกต้องความหมาย
ชัดเจนมากยิง่ ขึน้ [3]
2.2 การตัดคาในภาษาไทย
การตัด ค าภาษาไทย (Thai Word Segmentation) เป็ น กระบวนการพื้นฐาน
ของการประมวลผลภาษาธรรมชาติการตัดคาภาษาไทยนัน้ มีวธิ ที จ่ี ะแยกคาแต่
ละคาออกจากกัน เนื่องจากทาให้สะดวกต่อการตรวจสอบขอบเขตของคาแต่อยู่
ในประโยคได้ ง่า ยขึ้น เหตุ ผ ลที่ต้อ งแยกคาออกจากประโยคก็เ พราะว่ า ใน
ประโยคของภาษาไทยจะไม่เหมือนกับภาษาอังกฤษทีม่ สี ญ
ั ลักษณ์เครื่องหมาย
เข้ามาเป็ นตัวบ่งบอกว่าจบประโยค เช่น การเว้นวรรค และจุดทศนิยม ดังนัน้ จึง
ได้มเี ทคนิคและวิธกี ารที่นาไปใช้ในการตัดคาภาษาไทย เพื่อทามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์และถูกต้องมากทีส่ ุด โดยแต่ละวิธกี ารต่างก็ให้ผลในด้านของความ
ถูกต้องของหลักการทางาน ความรวดเร็วในการทางาน การใช้อกั ขรวิธใี นการ
ตัดคาสามารถทาได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากคาบางคามาจากการเลียนแบบทับ
ศัพ ท์ ข องภาษาต่ า งประเทศ ค าก ากวมที่ อ ยู่ ใ นรู ป ประโยคค าที่อ่ า นได้
หลากหลายแบบแต่ยงั คงรูปเดิม ดังนัน้ อาจจะมีการตัดคาที่มกี ารประสมคา
นอกเหนื อไปจากวิธีก ารเก่า ๆ จึง เกิด การพัฒ นาวิธีก ารต่ าง ๆ เกิด ขึ้น [4]
วิธกี ารตัดคาภาษาไทยสามารถแบ่งได้ดงั นี้
2.2.1) การใช้กฎ (Rule-based) การตัดคาโดยวิธกี ารใช้กฎเป็ นวิธกี ารตัด
คาแรก ๆ ทีม่ กี ารถูกคิดค้นขึน้ มาเพื่อใช้ตดั คาในภาษาไทย โดยการตรวจสอบ
กฎเกณฑ์ทางอักขระวิธที ่กี าหนดลักษณะที่มกี ารผสมอักษรลักษณะการเว้น
วรรคและการขึน้ ย่อหน้ าเพื่อใช้ในการกาหนดกฎเกณฑ์และกาหนดขอบเขต
ของคาให้มคี วามทุกต้อง ตัวอย่างเช่น
1) การขึ้น ย่ อ หน้ า ใหม่ เ ป็ น ตัว บอกถึง การสิ้ น สุ ด ข้อ ความหรือ
ประโยค
2) การเว้นวรรคเป็ นตัวบอกถึง ความเป็ นไปได้ทจ่ี ะเป็ นการสิน้ สุด
คา หรือสิน้ สุดประโยค
3) กฎทางอักขระวิธนี ้เี ป็ นตัวชีใ้ ห้เห็นถึงความเป็ นไปได้ของการตัด
คาในตาแหน่งนัน้ ๆ
2.2.2) การใช้ พ จนานุ กรม (Dictionary) [5] การตั ด ค าโดยใช้ วิ ธี
พจนานุกรมเป็ นการพัฒนามาจากวิธกี ารตัดคาโดยใช้กฎในการตัดคา โดยวิธนี ้ี
อักขระหรือข้อมูลทีเ่ ป็ นคาภาษาไทยจะถูกเก็บไว้ในพจนานุ กรมก่อนเพื่อไม่ให้
เกิดข้อผิดพลาดในการทางานของระบบเมื่อต้องการใช้งานก็รบั คาเข้ามาแล้ว
นาไปค้นหาปรียบเทียบในสายอักขระกับคาทีเ่ ก็บไว้ในพจนานุ กรมเพื่อหาว่า
ข้อความดังกล่าวทีร่ บั เข้ามาควรตักคาในช่วงบริเวณใดและประกอบไปด้วยคา
ใดบ้าง
2.2.3) ใช้คลังข้อความ (Corpus Text) การตัดคาโดยใช้คลังข้อมูลเป็ น
การตัด ค าโดยน าวิธีก ารทางสถิ ติเ ข้า มาใช้ ใ นการประมวลภาษา โดยใช้
คลังข้อมูลทางภาษาเป็ นฐานความรูเ้ ก็บค่าความถี่ทใ่ี ช้ในการตัดคา ซึ่งการตัด
คาโดยใช้คลังข้อมูลแบ่งออกเป็ น 2 วิธี ดังนนี้
1) การตั ด ค าโดยอาศั ย ความน่ า จะเป็ น ( Probabilistic word
segmentation)
2) วิธีก ารตัด ค าโดยอาศัย คุ ณ ลัก ษณะของค า (Feature-based
word segmentation)
จากวิธกี ารทัง้ สามวิธที ก่ี ล่าวมาสามารถสรุปเป็ นดีขอ้ ด้อยได้ตามตรางที่ 1 และ
2 ดังนี้

วิ ธีการ

ข้อดี
1. มีความรวดเร็วใน
การตัดคา
2. ไม่ตอ้ งการข้อมูลใน
หน่วยความจาของ
คอมพิวเตอร์

กฎ

พจนานุกรม

1. มีความแม่นยาสูงใน
การตัดคา
2. สามารถแก้ไข
ปั ญหาคาที่
คอมพิวเตอร์ไม่รจู้ กั
(Unknown Words)
โดยการเพิม่ เข้าไปใน
พจนานุกรม

คลังข้อความ

1. ไม่จาเป็ นต้องเก็บ
พจนานุกรมใน
หน่วยความจา
2. แก้ไขปั ญหาคาที่
คอมพิวเตอร์ไม่รจู้ กั
(Unknown Words)ได้
บางกรณี โดยการ
เรียนรูจ้ ากคลัง
ข้อความ
3. สร้างกฎไวยากรณ์
ได้จากการเรียนรูจ้ าก
คลังข้อความ

ข้อเสีย
1. ทาได้ในระดับ
พยางค์
2. ยากทีจ่ ะสร้าง
กฎไวยากรณ์ได้
สมบูรณ์
3. ไม่สามารถจัดการ
คา ทีเ่ ป็ นคาที่
คอมพิวเตอร์ไม่รจู้ กั
(Unknown Words)
1. ต้องการ
หน่วยความจามากเพื่อ
จัดการกับการเก็บ
พจนานุกรม
2. บริหารจัดการยากที่
จะนาคาทีเ่ ป็ นคาที่
คอมพิวเตอร์ไม่รจู้ กั
(Unknown Words)เข้า
ไปในพจนานุกรม
1. ต้องการคลัง
ข้อความทีม่ ขี นาดใหญ่
และเวลาในการเรียนรู้
และต้องการอัลกอริทมึ
(Algorithm) ทีด่ ใี นการ
เรียนรู้

ตารางที่ 2 ข้อดีขอ้ ด้อยของการตัดคาวิธตี ่าง ๆ
วิ ธีการ

ความถูกต้อง ขนาดของ
ความเร็ว พยางค์ คา คลังข้อมูล

กฎ
3
พจนานุกรม
2
คลัง
1
ข้อความ
1มาก 2ปลานกลาง 3น้อย

2
2
2

1
2
3

1
2
3

การตัดคาที่
ไม่อยู่ใน
พจนานุกรม
2
1
1

2.3 อัลกอริทมึ
ในปั จจุบ ัน เทคนิ ค ในการวิเ คราะห์ม ีหลากหลายรูป แบบ ซึ่ง ผู้วิจยั ได้ศึก ษา
เทคนิคการประเมินที่ใช้ในงานครัง้ นี้ ได้แก่ ต้นไม้ตดั สินใจ (Decision Tree)
และเนอีฟเบย์ (Naïve Bayes) ดังนี้
1) ต้นไม้ตดั สินใจ (Decision Tree) [6] เป็ นวิธที ง่ี า่ ยต่อการอ่านผล
ของการวิเ คราะห์ข้อ มูล โดยที่ต้น ไม้ต ัด สิน ใจจะประกอบด้ว ย โหนดแทน
คุณลักษณะและโหนดล่างสุดแทนหมวดหมู่การสร้างกิง่ สาขาจะพิจารณาจาก
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ความจริงของคุณลักษณะค่าที่ใช้จะมาจากการคานวณค่า Information Gain
(พรพล ธรรมรงค์รตั น์, 2008) การสร้างต้นไม้ตดั สินใจ C 4.5 ใช้ค่ามาตรฐาน
อัตราส่วนเกน (Gain Ratio) เพื่อเลือกคุณลักษณะทีจ่ ะใช้เป็ นรากหรือโหนด ถ้า
ให้ชดุ ข้อมูล M ประกอบด้วย ค่าทีเ่ ป็ นไปได้คอื {m1, m2, …, mn} และให้ความ
น่ า จะเป็ น ที่จ ะเกิด ค่ า m1 มีค่ า เท่ า กับ P (mi) จะได้ ว่ า ค่ า เกนสารสนเทศ
(Information Gain) ของ M เขียนแทนด้วย I (M) คานวณได้ดงั สมการนี้[6]
n

I (M )  
t 1

 P ( mi ) log 2 P ( mi )

2.5 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
Yi Ji, Zhuying Lin and Hongwei Lin [9] (2008) ศึกษาเรื่อง “The
Research of Search Engine Based on Semantic Web” โดยได้นาเสนอการ
นาอัลกอริทมึ TFIDF เข้ามาช่วยในการประมวลผลในการแยกคาหรือการตัดคา
ซึ่งเป็ นการนาหลักการทางสถิตเิ ข้ามาช่วย โดยการทางานจะใช้การจัดทาดัชนี
เป็ นตัวชี้ความสาคัญของข้อมูล ที่ช่วยประเมินความสาคัญของข้อมูลในการ
นามาแสดงผล เพื่อเพิ่มความถูกต้องในการสืบค้นทาให้การสืบค้นมีการคัด
กรองข้อมูลผลลัพธ์ ก่อนนามาแสดงผลหลากหลายขึน้ จากการทดสอบระบบ
โดยท าการทดสอบเปรีย บเทีย บกับ ระบบสืบ ค้น ที่ไ ม่ใ ช้อ ัล กอริทึม TFIDF
ผลลัพธ์ได้จากระบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีความถูกต้องแม่นยามากกว่าระบบทีไ่ ม่ได้ใช้
อัลกอริทมึ TFIDF
นลินี พฤกษาชาติ และ ธนพล เจนสุทธิเวชกุล [10] (2011) การ
จ าแนกความคิด เห็น ออนไลน์ ข องนั ก ท่ อ งเที่ย วโดยใช้ Word Vector และ
อัลกอริทมึ เนอีฟเบย์ ได้เสนอกระบวนการจาแนกความคิดเห็นออนไลน์โดย
เทคนิค Word2vec ร่วมกับอัลกอริทมึ เนอีฟเบย์ โดยเก็บข้อมูลจากข้อคิดเห็น
จากลู ก ค้ า ใน 20 โรงแรม โดยดึง ข้อ มู ล ข้อ คิด เห็น จาก Agoda.com ด้ ว ย
ซอฟต์ แ วร์ WebHarvy และ Tripadvisor.com ด้ ว ยซอฟต์ แ วร์ Octoparse
จากนัน้ ใช้ RapidMiner 7.6 ในการทาเหมืองข้อมูลผลการวิจยั นี้พบว่า สถาน
ทีต่ งั ้ ของโรงแรมมีผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงแรมของนักท่องเทีย่ วมากทีส่ ุด
Krishnaveni and Hemalatha [11] (2011) ศึกษาการวิเคราะห์การ
เกิ ด อุ บ ัติ เ หตุ ท างจราจรด้ ว ยเทคนิ ค เหมือ งข้อ มู ล พบว่ า รู ป แบบการจัด
หมวดหมู่เพื่อทานายความรุนแรงของการบาดเจ็บที่เกิดขึน้ ระหว่างการเกิด
อุบ ัติเ หตุ จราจรด้วย Naive Bayesian AdaBoost M1 Meta classifier, PART
Rule classifier, J48 Decision Tree classifier แ ล ะ Random Forest Tree
classifier เพื่อจาแนกประเภทความรุนแรงการบาดเจ็บของอุบตั ิเหตุจราจร
ต่าง ๆ สุดท้ายแสดงให้เห็นว่า Random Forest ทาได้ดกี ว่ามาก กว่าอัลกอริทมึ
อื่น ๆ
PatsakornSIngto,Akkrawuthi,Paramapuneya and Patamaporn
Taophan, [12] A Comparative Efficiency of Classification with Data Mining
Techniques น าเสนอการน าข้อ มู ล จากฐานข้อ มู ล UCI Machine Learning
Repository เปรีย บเทียบประสิทธิภาพการจาแนกข้อมูลด้ว ยเทคนิคการทา
เหมือ งข้อ มู ล ด้ ว ย Naive Bayesian, K-Nearest Neighbor , Rule Base and
Decision Tree โดยวัดประสิทธิภาพจากความถูกต้องในการจาแนกในแต่ละชุด
ข้อมูล โดยผลการทดลอง พบว่า ข้อมูลชนิด Norminal สามารถจาแนกข้อมูล
ด้วย Decision Tree ดีทส่ี ุด รองลงมาคือ Rule Base และ K-Nearest Neighbor
สาหรับข้อมูลประเภท Continuous Data สามารถจาแนกข้อมูลที่ม ี Attribute
เป็ น จานวนมากด้วย Rule Base ดีท่สี ุ ด แต่ ข้อมูล ที่ม ี Attribute เป็ น จานวน
น้อยสามารถจาแนกด้วย K-Nearest Neighbor ดีทส่ี ุด
Wartena et al. [13] (2010) น าเสนอการก าหนดค าส าคั ญ ให้
เอกสาร โดยการเลือกคาทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดจากข้อความในเอกสาร โดยมีเกณฑ์ท่ี
สาคัญคือ คาสาคัญต้องเป็ นคาทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั กับข้อความในเอกสารนัน้ ๆ
โดยมีการใช้ขอ้ มูล 2 ชุด คือ ACM Abstract และ BBC Synopses โดยมีการ
พิจารณาการหาค่าความสาคัญของแต่ละคาด้วยวิธกี ารทางสถิติ 4 คือ TFIDF,
JSD, InfGain, Correlation แ ล ะ น า ค่ า ที่ ไ ด้ ไ ป ห า ค่ า Co-Occurrence
Distribution ผลการทดลองปรากฏว่ า เมื่ อ น า TFIDF มาใช้ ร่ ว มกั บ การ
Co-Occurrence Distribution ทาให้มผี ลดีกว่าการทางานร่วมกับวิธอี ่นื ๆ

(1)

ถ้าให้ขอ้ มูลสอนคือ T และคูณลักษณะทัง้ ทีเ่ ป็ นโหนดคือ x และมีค่าทัง้ หมดทัง้
ที่เป็ นไปได้ n ค่าโหนดปั จจุบนั จะแบ่งตัวอย่าง T ออกตามกิง่ เป็ น {t1, t 2, ...,
tn} ตามค่าทีเ่ ป็ นไปได้ของ x
2) และเนอีฟ เบย์ (Naïve Bayes) [7] เป็ น เทคนิ ค การอาศัย การ
คานวณความน่ าจะเป็ นของข้อมูลต่าง ๆ [4] จะทาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหวางตัว แปร เพื่อ ใช้ใ นการสร้า งเงื่อ นไขความน่ า จะเป็ น ส าหรับ แต่ ล ะ
ความสัมพันธ์ การเรียนรูเ้ นอีฟเบย์อย่างง่ายเป็ นวิธจี าแนกประเภทข้อมูล ที่ม ี
ประสิท ธิภ าพวิธีห นึ่ ง ที่ม ีก ารท างานที่ ไ ม่ ซ ับ ซ้ อ น เหมาะกับ กรณี ข องเซต
ตัวอย่าง มีจานวนมากและคุณสมบัติ (Attribute) ของตัวอย่างไม่ขน้ึ ต่อกัน ดัง
สมการนี้
P ( a1 , a2 ,...anlv j )  P ( ai lv j )

(2)

กลุ่ม vj สาหรับข้อมูลทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ n ตัว X = {a1, a2, …, an} ใช้สญ
ั ลักษณ์วา่
P (a1, a2, …, an | vj)
2.4 การวัดประสิทธิภาพ
การวัดประสิทธิภาพการวิเคราะห์รูปแบบความคิดเห็นของข้อมูลโรงแรมโดย
เทคนิคการตัดคาแบบผสมผสาน ใช้วธิ ี K-fold cross validation วิธนี ้ีเป็ นวิธที ่ี
นิยมในการทางานวิจยั เพื่อใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลเนื่องจาก
ผลทีไ่ ด้มคี วามน่าเชื่อถือ การวัด ประสิทธิภาพด้วยวิธี Cross-validation นี้จะมี
การแบ่งข้อมูลออกเป็ นหลายส่วน (มักจะแสดงด้วยค่า k) เช่น 3-fold crossvalidation คือ ทาการแบ่ ง ข้อมูล ออกเป็ น 3 ส่ ว น โดยที่แ ต่ ล ะส่ ว นมีจานวน
ข้อมูลเท่ากัน หรือ 5-fold cross-validation คือ การแบ่งข้อมูลออกเป็ น 5 ส่วน
โดยทีแ่ ต่ละจะทาแบบนี้ไปจนครบจานวนทีแ่ บ่งไว้ [8] โดยจะวัดการหาค่าความ
เทีย่ ง(Precision) ค่าความลึก(Recall) ค่าความถูกต้อง(Accuracy) และค่าความ
ถ่วงดุล(F-Measure) ดังสมการที่ 3, 4, 5 และ 6 ตามลาดับ

Precision 

Recall 

Accuracy 

F  measure 

TP
TP  FE

TP
TP  FN

(3)
(4)

TP TN
TP  FP  FN TN

(5)

2Pr ecisionRe call
Pr ecision  Re call

(6)

โดยที่ TP คือ จานวนข้อมูลทีถ่ ูกดึงออกมาอย่างถูกต้อง
FP คือ จานวนข้อมูลทีผ่ ดิ พลาดทีถ่ ูกดึงออกมา
TN คือ จานวนข้อมูลทีถ่ ูกต้องแต่ไม่ถูกดึงออกมา
FN คือ จานวนข้อมูลทีผ่ ดิ พลาดแต่ไม่ถูกดึงมา
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3. วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั

หรือ พยางค์ ผลลัพ ธ์ท่ีไ ด้ เ มื่อ เทีย บกับ โปรแกรม LexTo โดยใช้ข้อ มู ล ชุ ด
เดียวกันในการตัดคา ดังตารางที่ 5

การด าเนิ น งานวิจยั ในครัง้ นี้ จะน าเสนอกระบวนการตัด ค าโดย
เทคนิ ค ผสมผสานเข้า ด้ ว ยกัน เปรีย บเทีย บประสิท ธิภ าพของระบบและมี
ขัน้ ตอนการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
3.1 เก็บรวบรวมข้อมูล
งานวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลมาจากเว็บไซต์อโกด้าเป็ นข้อมูลการ
แสดงความคิดเห็นใช้บริการผ่านความรูส้ กึ ทีม่ กี ารล็อกอินจานวน 300 ความ
คิดเห็นจาก 10 จังหวัดทีน่ กั ท่องเทีย่ วเทีย่ วมากทีส่ ุดในประเทศไทย จานวน 40
โรงแรม (https://www.agoda.com/th-th/?cid=-218) โดยมีการเก็บข้อมูลการ
แสดงความคิดเห็นรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 5 แสดงผลการเปรียบเทียบการตัดคาโดยโปรแกรม LexTo
และการตัดคาทีน่ าเสนอ
ข้อมูล

การตัดคาโดยโปรแกรม
LexTo
ระดับพยางค์

ความคิดเห็น

90.15%

การตัดคาทีน่ าเสนอ

ระดับคา ระดับพยางค์

ระดับคา

78.25%

80.03%

92.08%

ตารางที่ 3 รายละเอียดข้อมูล
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อคอลัมน์
Url
ระดับคะแนน
ผูใ้ ช้งาน
วันที่
เน้นหัวข้อ
คอมเม้น
โรงแรม
จังหวัด
เกรด

จากตารางนี้จะเห็นว่าการใช้วธิ กี ารตัดคาแบบทีน่ าเสนอคือเทคนิค
ผสมผสานจะได้ค่าผลลัพธ์โดยเฉลีย่ สูงขึน้ กว่าการตัดคาแบบเดิม โดยทีก่ ารตัด
คาในความคิดเห็นโรงแรมผ่านเว็บไซต์อโกด้าทาให้ในระดับพยางค์ได้ผลที่
สูงขึน้ 1.93% และในระดับคาได้ผลทีส่ ูงขึน้ 1.78%
ส่วนค่าดัชนีคาสาคัญ TFIDF-Weighting ที่เป็ นค่าความถี่ทน่ี ับได้
มากที่สุ ด 10 ล าดับ ที่พ บบ่ อยที่สุ ด ในข้อมูล ความคิดเห็น ตามดัง ตารางที่ 6
ต่อไปนี้

หมายถึง
ทีอ่ ยู่ของเว็บไซต์ทใ่ี ช้ในการเก็บข้อมูล
ระดับความพึงพอใจของการใช้บริการ
ผูใ้ ช้งานททีผ่ า่ นการล็อกอินของเว็บไซต์อโกด้า
วันเดือนปี การแสดงความคิดเห็นในแต่ละครัง้
การพูดถึงการในเรื่องนัน้ ๆ
การแสดงความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริการ
ชื่อโรงแรม
สถานทีต่ งั ้ ของโรงแรม
ระดับดาวของโรงแรม

ตารางที่ 6 ค่าความถีแ่ ละค่าน้าหนักของคา
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3.2 ออกแบบกระบวนเทคนิคการตัดคาแบบผสมผสาน

คา
พนักงาน
สะดวกสบาย
โรงแรม
บริการดี
อาหาร
อร่อย
ห้องพัก
สะอาด
ดีมาก
คุม้ ค่า

จานวนความถี่
251
155
154
152
97
97
93
90
90
68

ค่าน้ าหนัก
83.66
51.66
51.33
50.66
32.33
32.33
31
30
30
22.66

5. สรุป
การตัดคาแบบผสมผสานเป็ นการตัดคาทีอ่ าศัยการทางานของกฎ
พจนานุ กรม และคลังข้อมูลร่วมกันใช้หลักการการประมวลผลภาธรรมชาติ
ผ่านกระบวนการตัดคาในรูปแบบ PHP ทีเ่ ขียนขึน้ บนหน้าเว็บ โดยใช้ชดุ ข้อมูล
ความคิดเห็นโรงแรมที่ทามาวิเคราะห์รูปแบบการตัดคามีกระบวนการตัดคา
แบบเทคนิคผสมผสานดงนี้ โดยรับชุดข้อมูลความคิดเห็นโรงแรมเข้ามาเก็บไว้
ในในฐานข้อ มูล หลัง จากนัน้ ส่ ง ชุ ด ข้อ มูล ที่ไ ด้เ ข้า ไปในส่ ว นของระบบการ
ประมวลผลโดยอาศัยการวิเคราะห์กฎตามหลักภาษาไทยเป็ นฐานของคาและ
พยางค์ให้ถูกต้องตามหลักการเมื่อวิเคราะห์ส่วนนี้เสร็จจะนาไปเปรียบเทียบ
ระหว่างคาที่มอี ยู่ในพจนานุ กรมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาถูกต้องและสมบูรณ์
ที่สุด เมื่อคาที่ไม่พบในพจนานุ กรมคาเหล่านี้จะไปถูกจัดเก็บไว้ในคลังข้อมูล
พร้ อ มความถี่ ข องค า ๆ นั ้น เพื่ อ ที่จ ะน าไปจัด เก็บ ในพจนานุ ก รมต่ อ ไป
ตามลาดับ
การวิจยั นี้ได้ทาการตัดคาภาษาไทยโดยการปรับปรุงจากการตัดคา
แบบเดิมให้เป็ นแบบเทคนิคผสมผสานโดยมุ่งเน้นการแก้พฒ
ั นาความซับซ้อน
ของคาโดยเฉพาะคาที่มากจากภาษาต่างประเทศ คาทีอ่ อกทีเ่ กิดจากการอ่าน
ออกเสียงได้หลากหลายรูปแบบแต่ยงั คงรูปเดิม ซึ่งคาเหล่านี้จะไม่สอดคล้อง
กับอักขรวิธใี นภาษาไทยและคาบางส่วนทีไ่ ม่พบในพจนานุกรมจึงทาให้การตัด

รูปที่ 1 กระบวนการตัดคาแบบผสมผสาน
การสร้างดัชนีคาสาคัญ TFIDF-Weighting อยู่ในรูปแบบของเวกเตอร์ (Word
Vector) โดยค่าน้ าหนักของคาหาได้จากการเปรียบเทียบคาสาคัญกับคาใน
พจนานุ กรม แล้วนับจานวนคาสาคัญทีพ่ บในคาพจนานุกรมเพื่อนาความถีม่ า
คานวณหาค่าน้ าหนัก ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 4 TFIDF-Weighting word vector
comment
C1
C2
C3
…

W1
0
0.1
0.3
0

W2
0
0.1
0
0

W3
0.1
0.4
0
0

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

4. ผลการทดลอง
การตัดคาแบบเทคนิคผสมผสานนี้ โดยได้ใช้ขอ้ มูลความคิดเห็นจากเว็บ ไซต์
อโกด้า และแต่ละความคิดเห็นทีไ่ ด้มาประกอบไปด้วยคุณลักษณะภาษาไทยที่
มีพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และการันต์รวมกันทัง้ หมดนี้ประกอบกันเป็ นคา
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ค าไม่ ถู ก ต้ อ งเท่ า ที่ค วรและเพื่อ ให้ก ารตัด ค ายืด หยุ ด มากขึ้น โดยวิธีก าร
แก้ปัญหาทีน่ าเสนอจะได้ผลเฉลีย่ การตัดคาภาษาไทยจากข้อมูลความคิดเห็น
โรงแรมผ่านเว็บไซต์อโกด้าในระดับพยางค์ดขี น้ึ เป็ น 92.08% ในระดับคาดีขน้ึ
เป็ น 80.03% และได้ผลลัพธ์ทแ่ี ตกต่างในระดับพยางค์สูงขึน้ 1.93% ในระดับ
คาสูงขึน้ 1.78% มีค่าความถีข่ องคาทีพ่ บมากทีส่ ุดคือคาว่า “พนักงาน” จานวน
ความถี่ 251 ครัง้ คิดเป็ นค่าน้ าหนักได้เท่ากับ 83.66%
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บทคัดย่อ — เกมกลยุทธ์ถือได้ว่ำเป็ นมำตรวัดสำคัญในกำรทดสอบขีด
ควำมสำมำรถของกำรประเมิ นสถำนกำรณ์
และเลือกตัดสิ นใจมำอย่ำง
ยำวนำน งำนวิ จยั ฉบับนี้ จึงได้เลือกเกมกลยุทธ์นักบุกเบิ กแห่งคำทำนเป็ น
ตัวทดสอบ
เนื่ องจำกเกมดังกล่ำวเป็ นหนึ่ งในเกมกลยุทธ์ของเยอรมนี ที่
ได้รบั ควำมนิ ยมสูงสุด โดยมีจดุ เด่นคือโจทย์ปัญหำทำงคณิ ตศำสตร์ ในแง่
ของกำรจัดกำรทรัพยำกรภำยใต้บริ บทควำมไม่แน่ นอน จำกปั จจัยต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งผูว้ ิ จยั ได้นำเสนอกรอบแนวคิ ดในกำรค้นหำอัลกอริ ทึมสำหรับ
ช่วยตัดสิ นใจ โดยกำรวิ เครำะห์กำรกระทำที่เกิ ดขึ้นและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ภำยในเกม แล้วใช้หลักกำรของระบบมัลติ เอเจนท์ในกำรแบ่งส่วนปัญหำที่
ต้องพิ จำรณำ ร่วมกับกำรประยุกต์ใช้วิธีกำรค้นหำต้นไม้แบบมอนติ คำร์โล
และทำกำรประเมิ นศักยภำพกรอบแนวคิ ดดังกล่ำวโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชำญ ซึ่ง
ได้ให้ผลตอบรับในแนวทำงที่ดีด้วยคะแนนเฉลี่ยรวม 3.7 จำกคะแนนเต็ม
5 คะแนน พร้อมสำหรับกำรทดสอบผลกับปัญญำประดิ ษฐ์ในขัน้ ต่อไป

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. บทนา
เกมกลยุทธ์ถูกนำมำใช้เป็ นเครื่องวัด ความสามารถในกำรประมวลผล
ข้อ มู ล หรือ อัล กอริทึ ม ของทัง้ มนุ ษ ย์ แ ละคอมพิ ว เตอร์ ม าโดยตลอด
จนกระทัง่ เมื่อ ไม่น านมานี้ ได้ม ีเหตุ กำรณ์ ส ำคัญ สองเหตุ ก ำรณ์ เกิด ขึ้น
ค รั ้ง แ รก คื อ ชั ย ชนะของ Deep Blue [1] ต่ อ Garry Kasparov ในเก ม
หมำกรุก เมื่อ ปี 1997 และต่ อ มาคือ ชัย ชนะของ AlphaGo ต่ อ Ke Jie ใน
เกมหมากล้อม เมือ่ เดือนพฤษภำคมปี 2017 ซึ่งทัง้ สองเกมนัน้ ถือเป็ นแกน
หลักสาคัญทีส่ ุดในส่วนของเกมกลยุทธ์ทไ่ี ม่มปี ั จจัยผันผวนและมีผเู้ ล่นเพียง
สองคน
อย่ำงไรก็ตำม ทัง้ หมากรุกและหมากล้อมนัน้ รูปแบบของเกมเป็ นการ
แข่ ง ขัย โดยสมบู ร ณ์ มีก ารเปิ ดเผยข้อ มู ล อย่ า งครบถ้ ว น และเริ่ม ต้ น
ด้วยเงือ่ นไขเดียวกันเสมอ ซึ่งแตกต่ำงอย่างมากจำกเกมกลยุทธ์รปู แบบอื่น
และสถานการณ์จริง บทควำมนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ เสนอกรอบแนวคิดใน
การหาอัล กอริทึมของวิธกี ารเล่ น ที่ดีท่ีสุ ดบนเกมที่ผู้เล่ น หลำยคน และมี
ปั จจัยผัน ผวนเข้ามาเกี่ย วข้อ ง นัน่ คือเกมกลยุ ทธ์นักบุกเบิกแห่ งคาทาน
(The Settlers of Catan) [2] หนึ่งในเกมกระดำนเยอรมันที่เป็ นที่นิยมและ
โด่งดังที่สุด ออกแบบโดย Klaus Teuber นักออกแบบเกมกระดำนชาว
เยอรมัน

คำสำคัญ — กรอบแนวคิ ด, อัลกอริทึม, เกมกลยุทธ์นักบุกเบิ กแห่งคำ
ทำน, ระบบมัลติ เอเจนท์, กระบวนกำรค้นหำต้นไม้แบบมอนติ คำร์โล
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

II. ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง
II.I เกมกลยุทธ์นกั บุกเบิกแห่งคาทาน
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ในการเล่ น เกมกลยุ ท ธ์ นั ก บุ ก เบิ ก แห่ งคำทำน ผู้ เ ล่ น แต่ ล ะค น
จะต้ อ งท ำกำรตั ้ง ถิ่ น ฐำนบนเกำะคำทำน ด้ ว ยกำร ยึ ด ครองพื้ น ที่
รวบรวมและแลกเปลี่ย นทรัพ ยำกร ส ำหรับ ใช้ในกำรสร้ำ งสิ่ง ก่ อ สร้ำ ง
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
ค้นหำผูช้ นะทีส่ ำมำรถทำคะแนนได้ถงึ 10 คะแนนก่ อนเป็ นลำดับแรก โดย
มีรายละเอียดสาคัญทีเ่ กีย่ วข้องดังนี้

กำรผลิต ทรัพ ยำกรเกิด ขึ้น ในช่ ว งเริ่ม ต้ น รอบการเล่ น ของผู้ เ ล่ น
แต่ ล ะคน โดยกำรทอดลูก เต๋ ำ 2 ลูก ทรัพ ยำกรจะถู ก ผลิต ขึ้น ตำมเลข
ผ ล ลั พ ธ์ แล ะค่ ำ ที่ ป รำก ฎ บ น ภู ม ิ ป ระเท ศ บ น กระดำน ผู้ เ ล่ น ที่ ม ี
หมู่บ้ำนหรือเมืองอยู่ติดกับภูมปิ ระเทศที่มหี มำยเลขเดียวกับ ผลลัพ ธ์ของ
ลูก เต๋ ำ ในรอบการเล่ น นั น้ จะได้ร ับ ทรัพ ยำกรของภู ม ิป ระเทศดัง กล่ า ว
เพิม่ ไว้ในมือ โดย 1 หมูบ่ ำ้ น ทาการผลิต 1 ทรัพยำกร และ 1 เมือง ทาการ
ผลิต 2 ทรัพยำกร
หากผลลัพ ธ์ของลูกเต๋ำเป็ น 7 ผู้เล่นทัง้ หมดที่มที รัพ ยำกรมากกว่ำ 7
ใบบนมือจะต้องทิ้งทรัพยากรเหล่านัน้ ไปครึ่งหนึ่ง และทาการย้ายโจร ซึ่ง
โจรเป็ นชิ้นพิเศษทีป่ ิ ดกัน้ ไม่ให้เกิดการผลิต โดยในตอนเริม่ ต้นเกม โจรจะ
อยู่ท่ี ภู ม ิป ระเทศทะเลทรำย และเมื่อ ย้ำ ยโจรไปยัง ภู ม ิป ระเทศอื่น แล้ว
ผูเ้ ล่นนัน้ สำมำรถขโมยทรัพยำกรแบบสุ่ม จำกผูเ้ ล่นทีม่ สี งิ่ ก่อสร้างอยู่ตดิ กับ
แผ่นภูมปิ ระเทศทีโ่ จรได้ถูกย้ายไป
II.I.III ไพ่พเิ ศษ และคะแนนเสริม

นอกจากเหนือการสร้างสิง่ ก่อสร้างแล่ว ผูเ้ ล่นยังสำมำรถซื้อ ไพ่พเิ ศษ
ได้จำกสำรับ ด้วยทรัพยำกร 1 หิน, 1 ขนสัตว์ และ 1 ข้าว ในสารับจะมีไพ่
5 ประเภทที่ ม ีค วามสามารถแตกต่ ำ งกัน ดัง ต่ อ ไปนี้ ไพ่ อ ั ศ วิน ใช้ ย้ ำ ย
ตาแหน่ งโจรบนกระดาน ไพ่ กำรสร้ำงถนนใช้สร้ำงถนน 2 เส้นบนกระดำน
บัตรผูกขำดทรัพยากรใช้เรียกทรัพยำกรหนึ่งชนิดทัง้ หมดจำกผูเ้ ล่นคนอื่นๆ
ไพ่ ปีแห่งควำมอุดมสมบูรณ์ ใช้รบั ทรัพ ยากรใดๆ 2 อย่ าง และไพ่คะแนน
มีมลู ค่ำ 1 คะแนนในเกม
ส าหรับ คะแน นเสริ ม ใน เกมมี อ ยู่ 2 รู ป แบบคื อ : ผู้ เ ล่ น ที่ ม ี ถ น น
ต่ อ เนื่อ งที่ย ำวที่สุ ด จะได้ร บั 2 คะแนนและผู้เล่ น ที่มกี องทัพ ที่ใหญ่ ท่ีสุ ด
(จำนวนไพ่อศั วิน ที่ใช้มำกที่สุด) ได้รบั 2 คะแนน อย่ างไรก็ต ามคะแนน
เสริม นี้ อ าจเปลี่ย นมือ ไปยังผู้เล่ น คนอื่น ในระหว่ างกำรแข่ งขัน และไม่
สามารถแบ่งคะแนนร่วมกันได้

รูปที่ I. ตัวอย่างกระดานของเกมกลยุทธ์นกั บุกเบิกแห่งคาทาน
รูปที่ I. ด้านบนแสดงถึงเกำะและมหำสมุทรผ่ำนแผ่นไทล์รูปหกเหลีย่ ม
รู ป หกเหลี่ ย มทุ ก อั น เรีย งต่ อ กัน เป็ นเกาะหนึ่ ง เกาะที่ ม ี ภู ม ิ ป ระเทศ
แตกต่ำงกัน 6 ประเภท ล้อมรอบด้วยแผ่นมหำสมุทร และแต่ละภูมปิ ระเทศ
จะมีก ารผลิต ทรัพ ยำกรที่แ ตกต่ า งกัน ทุ่ ง นาผลิต ข้ำ ว เหมือ งผลิต อิ ฐ
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
มีหนึ่งภูมปิ ระเทศพิเศษทีไ่ ม่ได้ผลิตทรัพยำกรคือทะเลทรำย โดยแต่ละแผ่น
ภู มิ ป ร ะ เท ศ จ ะ มี ตั ว เล ข ร ะ ห ว่ ำ งเล ข 2 ถึ ง 12 ว า ง ก า กั บ อ ยู่
แสดงถึงควำมเป็ นไปได้ของผลรวมจำกการทอดลูกเต๋ำ 2 ลูกในแต่ละตา

II.I.IV กำรแลกเปลีย่ นทรัพยากร

ผูเ้ ล่นสำมำรถแลกเปลีย่ นทรัพยำกรกับธนำคำรในอัตราทรัพยากรชนิด
เดียวกัน 4 ใบ ต่อทรัพยากรใดๆ 1 ใบ หรือระหว่างผูเ้ ล่นคนอื่นตามแต่การ
เจรจาต่อรอง ระหว่ำงรอบการเล่นของผูเ้ ล่นแต่ละคน
ถ้าหากผูเ้ ล่นได้ทำกำรสร้างหมูบ่ า้ นหรือเมืองติดกับท่าเรือ จะช่วยให้
สามารถแลกเปลีย่ นกับธนาคารได้ในอัตราทีถ่ ูกลง ท่าเรือทัวไปมี
่ อตั รำ 3
ต่อ 1 สำหรับทรัพยำกรใดๆ และ ท่าเรือพิเศษมีอตั รำทรัพยำกรเฉพำะ 2
ต่อ 1 ซึง่ บนกระดานจะมีท่าเรือพิเศษสำหรับทรัพยำกรแต่ละประเภทและ
ท่าเรือทัวไป
่ 4 ท่า รวมทัง้ หมด 9 ท่า

II.I.I สิง่ ก่อสร้าง

ในเกมกลยุทธ์นักบุกเบิกแห่งคาทาน ผู้เล่นแต่ละคนมีสงิ่ ก่อสร้างของ
ตั ว เ อ ง อ ยู่ 3 ประเภทคื อ ห มู่ บ้ า น เ มื อ ง และถนน โ ด ย
แต่ ล ะกำรสร้ ำ งมี ร ำคำทรัพ ยำกรและคะแน น ชั ย ชน ะดั ง ต่ อ ไปนี้ :
ถนนเสียค่ำใช้จ่ำย 1 อิฐและ 1 ไม้และไม่มคี ะแนน; หมูบ่ ำ้ นเสียค่ำใช้จ่ำย 1
อิฐ 1 ไม้ 1 ขนสัตว์ 1 ข้าว และมีค่ำ 1 คะแนน; เมืองมีค่ำใช้จ่ำย 3 หิน 2
ข้าว และมีค่ำ 2 คะแนน
ผูเ้ ล่นสำมำรถสร้ำงเลือกหมู่บำ้ นหรือเมือ’บนแยกระหว่ำงรูปหกเหลีย่ ม
ภูมปิ ระเทศ เพื่อ รับ ทรัพ ยำกรที่ผ ลิต ทรัพ ยำกรเหล่ ำนี้ส ำมำรถใช้ ส ร้าง
สิ่งก่ อ สร้า งอื่น เพิ่ม เติม ได้ โดยผู้เล่ น สำมำรถท ำกำรขยายดิน แดนจาก
สิง่ ก่อสร้างเริม่ ต้นทีไ่ ด้ตงั ้ ถิน่ ฐำนไว้แล้วเท่านัน้

II.I ระบบมัลติเอเจนท์ (Multi Agent System)
นิยามของเอเจนท์ [3] คือ ตัวแทนทีว่ ำงอยู่ในสภำพแวดล้อมเพือ่ วัดผล
เกณฑ์การประเมินค่าต่ำงๆ ทีใ่ ช้ประกอบกำรตัดสินใจ และเลือกการกระทา
ให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้ ำหมำยทีว่ างไว้ ทัง้ นี้ตวั แทนสามารถอยู่ในรูปแบบของ
ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์กไ็ ด้ ส่วนสภาพแวดล้อมคือสถานทีท่ ต่ี วั แทนตัง้ อยู่
เพือ่ ทาการวัดผล ทัง้ นี้สภาพแวดล้อมทีต่ วั แทนตัง้ อยูอ่ าจมีความซับซ้อนสูง
เนื่องจากมีปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นจานวนมาก
จากความซับซ้อนนี้เอง เป็ นทีม่ าของระบบมัลติเอเจนท์ทม่ี กี ารกาหนด

II.I.II การผลิตทรัพยากร
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เอเจนท์มากกว่าหนึ่งตัวในสภาพแวดล้อมเดียวกัน โดยแบ่งขอบเขตหน้าที่
ระหว่างกัน ซึง่ เอเจนท์แต่ละตัวจะเป็ นอิสระต่อกัน จึงสามารถตัดสินใจได้
ด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตาม เอเจนท์แต่ละตัวจะมีการสือ่ สารระหว่างกัน เพือ่
แลกเปลีย่ นและเรียนรูข้ อ้ มูลทีเ่ กิดขึน้
ในปั จจุบนั
ได้มกี ารนาระบบมัลติเอเจนท์ไปประยุกต์ใช้ในงาน
หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น ระบบเครือข่ายข้อมูลจาพวกการเชือ่ มต่อและ
รักษาความปลอดภัยของระบบ งานด้านหุ่นยนต์ งานด้านการจัดการเมือง
และอาคาร ตลอดจนระบบสมาร์ทกริด เป็ นต้น

สาหรับสูตรโดยทัวไปของการค้
่
นหาต้นไม้แบบมอนติคาร์โลคือ

Ni
Wi
 c ln
ni
ni

(1)

Wi แสดงถึงจานวนความสาเร็จทีเ่ กิดขึน้ จนถึงตัวเลือกที่ i
ni แสดงถึงจานวนครัง้ ของการจาลองสถานการณ์การเดินครัง้ ที่ i
Ni แสดงถึงจานวนครัง้ ทัง้ หมดของการจาลองสถานการณ์หลังการเดิน
ครัง้ ที่ i
c คือค่าของการสารวจ ซึง่ สามารถเลือกกาหนดค่าได้เอง
III. งานวิจยั ทีผ่ ่านมา
หลังจากทีเ่ กมกลยุทธ์นักบุกเบิกแห่งคาทานได้เริม่ ต้นผลิตและเผยแพร่
เมื่อ ปี 1995 นั ้น ได้ม ีง านวิจ ัย เกิด ขึ้น ในหลากหลายมิติ เนื่ องจากเกม
ดังกล่ าวมีแง่มุม หลักที่เกี่ย วข้อ งอยู่ส องส่ วนคือ การกระทาที่เกิดขึ้น บน
กระดาน และการเจรจาต่อรอง สาหรับในบทความนี้ ผูเ้ ขียนจะขออ้างอิงถึง
งานทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับอัลกอริทมึ บนกระดานของเกมเป็ นหลัก ดังนี้
Michael Pfeiffer [5] ได้ทำกำรวิจยั โดยใช้วธิ กี ำรเรียนรูแ้ บบเสริมกาลัง
ส าหรับ ช่ ว ยคอมพิว เตอร์ส ร้ำงกลยุ ท ธ์ก ำรเล่ น ผลลัพ ธ์ ท่ีไ ด้คือ จำกกำร
ได้รบั ประสบกำรณ์ ก ำรเล่ น ช่ว ยให้ค อมพิว เตอร์มคี วำมก้ำวหน้ ำที่ดีข้นึ
อย่ำงไรก็ตำม ด้วย ข้อจำกัดของเทคโนโลยี ทาให้กำรประมวลผลกระทาได้
ช้ ำ กระบวนกำรเรีย นรู้จึง มี อ ย่ า งจ ำกัด ยิ่ ง ไปกว่ า นั ้น ควำมสำมำรถ
ของคอมพิวเตอร์กย็ งั เทียบได้กบั ผูเ้ ล่นทีเ่ ป็ นมนุษย์ไม่ได้
ในช่วงต่อมา มีหลายงานวิจยั ได้ประยุกต์ใช้หลักการของระบบมัลติเอ
เจนท์ เป็ นแกนหลัก ในการเล่ น เกม โดย Haseeb Saleem & Rashdan
Raees Natiq [6] ได้สร้างมัลติเอเจนท์ขน้ึ มา โดยมุ่งเน้นตัวเอเจนท์สาหรับ
แลกเปลีย่ นเป็ นหลัก โดยทดสอบผลกับทัง้ ตัวปั ญญาประดิษฐ์และผูเ้ ล่นที่
เป็ นมนุ ษย์ ทัง้ นี้จากการทดลองปรับค่าพารามิเตอร์ทใ่ี ช้บนเอเจนท์จะทาให้
การเล่นมีประสิทธิภาพสูงขึน้ แต่กไ็ ม่สามารถยืนยันชัยชนะในการเล่นได้
Luca Branca & Stefan J. Johnson. [7] ได้สร้างระบบมัลติเอเจนท์ท่ี
ชือ่ jMASet ขึน้ มา ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถทาการตัดสินใจในระยะสัน้ ได้
ดี อย่างไรก็ตามการดาเนินกลยุทธ์จนจบเกมนัน้ ผลยังไม่ทเ่ี ป็ นน่าพอใจนัก
สาหรับงานวิจยั ล่าสุดในระยะเวลาไม่กป่ี ี ทผ่ี ่านมานัน้ นิยมใช้อลั กอริทมึ
การค้นหาต้นไม้แบบมอนติคาร์โ ลเป็ นเครือ่ งมือในการทาวิจยั Izvan Szita
et al. [6] ได้ใช้ขนั ้ ตอนวิธดี งั กล่ำวเพื่อค้นหำกลยุทธ์กำรเล่นที่ดที ่สี ุด โดย
ปรับกติกำดัง้ เดิมของเกมลงด้วยกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นควำมลับทัง้ หมด
ประกอบกับตัดปั จจัยด้ำนกำรแลกเปลี่ย นทรัพ ยำกรออกไป และทำกำร
พัฒนำซอฟต์แวร์ท่ชี อ่ื SmartSettler ขึน้ มำ เพื่อแข่งขันกับปั ญญำประดิษฐ์
ตัวอื่นๆ และผูเ้ ล่นทีเ่ ป็ นมนุ ษย์ โดย ผูเ้ ขียนประเมินผลว่ำ ตัวซอฟท์แวร์ม ี
ประสิท ธิภ ำพเป็ นที่น่ ำ พอใจ เพรำะสำมำรถเอำชนะปั ญ ญำประดิษ ฐ์
Jsettlers ตัวทีเ่ ก่งทีส่ ุดของเกมคำทำนได้อย่ำงสม่ำเสมอ
ภ ำย ใต้ ห ลั ก ก ำรเดี ย วกั น Markus Guhe & Alex Lascarides [7]
ได้ท ำกำรทดลองโดยใช้ เทคนิ ค กำรค้น หำต้น ไม้แ บบมอนติค ำร์โล และ
ทดสอบกับปั ญญำประดิษฐ์ Jsettlers พร้อมกับปรับแนวทำงในกำรเล่นของ
เอเจนท์ ให้ใกล้เคีย งกับมนุ ษ ย์มำกขึ้น โดยใช้ฟั งก์ช นั การประเมิน มูลค่ า
ทรัพยากรประกอบกับวิเคราะห์ระยะเวลาในการสร้างและการทาคะแนน

รูปที่ II. การทางานของระบบมัลติเอเจนท์ [3]
II.II กระบวนการค้นหาต้นไม้แบบมอนติคาร์โล
เทคนิคการค้นหาต้นไม้แบบมอนติคาร์โล [4] มีหลักพื้นฐานคือการสุ่ม
ตัวเลือก โดยไม่จาเป็ นค้นหาคาตอบทีป่ ลายทางตัง้ แต่เริม่ ต้น แต่อาศัยการ
ประมวลผลไปทีละขัน้ และเมื่อมาถึงจุดสิ้นสุดที่ยงั ไม่ใช่ปลายทางจึงค่อย
ขยายกิง่ เพิ่มและทาการประมวลผลย้อนกลับ ซึ่งขัน้ ตอนของการค้นหา
ต้นไม้แบบมอนติคาร์โลจะมี 4 ขัน้ ตอนหลักได้แก่
 การเลือก (Selection) จากจุดเริม่ ต้น โดยการประเมินและเลือกกิ่งที่
มีความคุม้ ค่าสูงสุด
 การขยาย (Expansion) จากเส้น ทางที่เลือ กมาแล้ว จะต้อ งเลือ ก
ทางเลือกทีด่ ที ส่ี ุดเพือ่ ไปต่อ โดยยึดจากนโยบายทีว่ างไว้
 การจาลอง (Simulation) เมือ่ มาถึงจุดสิ้นสุดที่ได้วางไว้และยังไม่ใช่
ปลายทาง จะต้องทาการสุ่มตัวเลือกเพื่อไปต่อ ซึ่งตัวเลือ กนี้ควรจะ
ใกล้เคียงกับการไปสู่จุดหมายทีต่ อ้ งการ
 การแพร่กระจายย้อนกลับ (Backpropagation) เป็ นการประมวลผล
ความคุม้ ค่าของเส้นทางทีเ่ ลือกมาจากจุดล่าสุดย้อนกลับไปจุดเริม่ ต้น
ซึง่ ทัง้ 4 ขัน้ ตอนสามารถมีหลักการทางานตามรูปที่ III.

รูปที่ III. หลักการทางานของกระบวนการค้นหาต้นไม้แบบมอนติคาร์โล [4]
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ต่ อ มา Gabriel Rubin et al. [8] ได้ ท าการเพิ่ ม ความรู้เ ฉพาะทาง
สาหรับเป็ นเกณฑ์ช่วยในการคัดกรองตัวเลือกที่ไม่จาเป็ นออกไป เพื่อลด
ขนาดของตัวเลือกในการตัดสินใจ ทาให้สามารถตัดสินใจได้รดั กุมมากขึ้น
และประเมินผลลัพธ์ว่าตัวเอเจนท์มปี ระสิทธิภาพสูงขึน้ อย่างไรก็ตาม ตัวเอ
เจนท์ยงั ติดอุปสรรคทีไ่ ม่สามารถเลือกการตัดสินใจทีด่ ที ส่ี ุดสาหรับจบเกม
จากงานวิจยั ทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดยังคงมีขอ้ จากัด จึงนาเสนอแนวคิดคือ
การประยุกต์ใช้หลักการของระบบมัลติเอเจนท์ในการแยกประเด็นที่ต้อง
ตัดสินใจร่วมกับหลักการค้นหาต้นไม้แบบมอนติคาร์โล
IV. กรอบแนวคิดในการหาอัลกอริทมึ
งานวิจ ัย ชิ้น นี้ ม ีว ัต ถุ ป ระสงค์ ค ือ เสนอกรอบแนวคิด ในการค้ น หา
อัลกอริทมึ บนเกมกลยุทธ์นักบุกเบิกแห่งคาทาน และเนื่องจากเกมดังกล่าว
มีความแปรปรวนในเรื่อ งเงื่อ นไขก่อ นการเริม่ เกมอยู่สูง ผลลัพ ธ์ของตัว
อั ล กอริทึ ม ที่ ค าดห วัง จึ ง เป็ น อั ล กอริ ทึ ม ที่ ท นทานต่ อ สภาวะการ
เปลี่ ย น แปลงเงื่ อ น ไข (Resistance to Configuration Change) โดย มี
ขันตอนการด
้
าเนินงานตามรูปที่ IV.
 วิเคราะห์การกระทาทีเ่ กิดขึน้ ในเกม ตัง้ แต่เริม่ ต้นจนถึงสิน้ สุด
 ระบุฟังก์ชนั สาคัญทีใ่ ช้ประเมินค่าของเกมในแต่ละส่วน
 ออกแบบระบบมัลติเอเจนท์สาหรับตัดสินใจในส่วนทีไ่ ด้พจิ ารณาไว้
 เสริมศักยภาพของระบบมัลติเจนท์โดยประยุ กต์ใช้หลักการค้น หา
ต้นไม้แบบมอนติคาร์โล
 ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ เบื้ อ งต้ น โดยการให้ ค ะแนน ของกลุ่ ม
ผูเ้ ชีย่ วชาญ
 ทดสอบผล

V. วิเคราะห์การกระทาทีเ่ กิดขึน้ ในเกม
ภายใต้กฎของเกม ได้มกี ารแบ่งช่วงของการเล่นออกเป็ น 2 ส่วนคือ
 ช่วงติดตัง้ กระดานก่อนเริม่ เกม (Initial Set-up phase)
 ช่วงของการเล่นเกม (Playing phase)
สาหรับในส่วนของการติดตัง้ กระดานก่อนเริม่ เกมนัน้ จะมีการสุ่มตัว
แปรคือแผ่นทรัพยากรและตัวเลขลงบนตาแหน่งกระดานตามรูปด้านล่าง

รูปที ่ V. ตาแหน่งของกระดานทีจ่ ะมีการสุ่มตัวแปรเกิดขึน้
หลังจากนัน้ ผู้เล่ น แต่ ล ะคนจะเลือ กวางบ้านหลังเริม่ ต้น บนกระดาน
ตามลาดับของการเล่น เมือ่ สิ้นสุดการวางบ้านจะทาการเริม่ เล่นจนเกม
VI. รูปแบบของตัวเลือกและฟั งก์ชนั หลักในเกม
จากการวิเคราะห์เกมตามกติกาการเล่นและปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้อง สามารถ
สรุปการกระทาและตัวเลือกหลักในเกมได้ตามแผนภาพด้านล่าง

วิ เครำะห์กำรกระทำที่
เกิ ดขึน้ ภำยใต้กติ กำ
ของเกม
สร้ำงบล็อค
แผนภำพและ
ฟังก์ชนั ประเมิ นค่ำ
ออกแบบ
สถำปัตยกรรม
ระบบมัลติ เอเจนท์
ประยุกต์หลักกำรมอน
ติ คำร์โลร่วมกับ
ระบบมัลติ เอเจนท์
ประเมิ น
ประสิ ทธิ ภำพโดย
กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชำญ
ทดสอบ
ผล

รูปที่ VI. แผนภาพการกระทาทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละรอบ

รูปที่ IV. แผนภาพขันตอนการท
้
างาน
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และสามารถระบุความสัมพันธ์เบือ้ งต้นของแต่ละปั จจัยในเกมได้ดงั นี้
Board
Robber
Building
Resource
Dice
Card
Main Relation
Sub Relation
รูปที่ VII. แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของปั จจัยหลักในเกม
ในเกมคาทานผูเ้ ล่นทอยลูกเต๋า เพือ่ ผลิตทรัพยากรในการนาไปใช้สร้าง
สิง่ ก่อสร้างหรือซื้อไพ่พเิ ศษ เพือ่ ให้ได้ทรัพยากรมากขึน้ จากการขยายกาลัง
การผลิต หรือใช้ความสามารถพิเศษของไพ่ และในบางรอบของเกมทีไ่ ม่ม ี
การผลิต โจรจะมีบทบาทในการแย่งชิงทรัพยากร ซึง่ ผูเ้ ล่นสามารถใช้ไพ่
พิเศษซึง่ มีบทบาทหลักในการควบคุมโจรบนกระดาน
โดยจากวัตถุประสงค์หลักในการทาคะแนนของเกมสามารถแจกแจง
ออกมาเป็ นฟั งก์ชนั ทางคณิตศาสตร์ได้คอื
f1 = n1X + n2Y + n3Z + U + V
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

(2)

VII. เสนอกรอบแนวคิด
จากฟั งก์ชนั หลักในการทาคะแนนของเกม ตามแผนภาพความสัมพันธ์
ผู้เขีย นได้ทาการออกแบบระบบมัล ติเอเจนท์ส าหรับ ทางานร่ว มกัน เพื่อ
ประเมินค่าในแต่ละส่วนดังนี้
Plan Agent ตัว เอเจนท์ ห ลัก ส าหรับ การวางแผนและตัด สิน ใจ โดย
พิจารณาทรัพยากรที่มเี ปรียบเทียบกับสถานการณ์บนกระดานเพื่อเลื อก
การกระทาทีจ่ ะก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดเมือ่ จบเกม
Board & Resources Agent ให้ทงั ้ สองตัวทางานร่วมกันเพื่อพิจารณา
แนวโน้ มการไหลของทรัพ ยากรที่จะเกิดขึ้น รวมทัง้ ประมวลตัว เลขของ
ลูกเต๋าบนกระดานทีม่ กี ารทอยออกไปแล้ว สาหรับคาดการณ์เหตุการณ์ทจ่ี ะ
เกิดขึน้ ในอนาคต
Build Agent เอเจนท์สาหรับเลือกตัดสินใจเลือกลาดับและตาแหน่ งใน
การสร้างสิง่ ก่อสร้าง ตามต้นทุนทรัพยากรที่มอี ยู่บนมือรวมกับทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั ซึง่ จะต้องมีการแบ่งปั นร่วมกับการซื้อไพ่พเิ ศษ
Card Agent ทาหน้าที่ตดั สินใจซื้อการ์ดและเลือกใช้การ์ดตามจังหวะ
เวลาทีจ่ ะก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด
Trade Agent ทาหน้าทีแ่ ลกเปลีย่ นทรัพยากรกับธนาคารและผูเ้ ล่นอื่น
ในเกม อย่างไรก็ตาม ในระบบมัลติเอเจนท์ การแลกเปลี่ยนทรัพยากรถือ
เป็ นส่วนเสิรมของการทางาน บทบาทหลักของระบบเน้นการเลือกตัดสินใจ
จากทรัพยากรทีผ่ ลิตได้เองก่อนเป็ นสาคัญ

Build

Board

Resources

Plan

Card

Trade

รูปที ่ IX สถาปั ตยกรรมระบบมัลติเอเจนท์

ต้นทุนในการทาคะแนนสามารถอธิบายได้ตามรูปด้านล่าง

ในส่วนของการประยุกต์ใช้หลักการค้นหาต้นไม้แบบมอนติคาร์โล
ผูว้ จิ ยั จะทาการนาสมการ (1) ทีไ่ ด้แจกแจงไว้ในข้างต้นมารวมกับเกณฑ์ใน
การประเมินค่าของเอเจนท์แต่ละตัว ซึง่ จะสือ่ สารกลับไปยังเอเจนท์ตวั หลัก
คือ Plan Agent ทีท่ าการตัดสินใจบนพืน้ ฐานของสมการ (2) เป็ นกรอบ
แนวคิดหลัก โดยประเมินค่าความเร็วในการเล่น จากจานวนรอบทีต่ อ้ งใช้
เทียบเคียงกับทรัพยากรทีไ่ ด้รบั จริงในแต่ละตา
IIX. การประเมินประสิทธิภาพเบือ้ งต้นโดยกลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญ
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการสอบถามความเห็นจากกลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญการเล่นเกมกล
ยุ ท ธ์นักบุ ก เบิก แห่ งคาทาน 5 ท่ าน ซึ่งได้ร บั คะแนนเฉลี่ย รวม 3.7 จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยทุกท่านได้ให้การตอบรับไปในทางเดียวกันว่า
การประเมินตัวเลือกทัง้ หมดทีม่ จี ะช่วยให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งส าหรับ ตัว ผู้เชี่ย วชาญเองจะเลือ กใช้ว ิธี พ ิจ ารณาปั จ จัย ส าคัญ ที่สุ ด

รูปที่ IIX. แผนภาพแสดงต้นทุนในการสร้างและคะแนนทีไ่ ด้รบั
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ตามลาดับ คือ แนวโน้ ม การไหลของทรัพ ยากร การสร้างสิ่งก่ อ สร้างบน
กระดาน สารับไพ่ และสุดท้ายคือความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ล่นแต่ละบุคคล
อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้เชีย่ วชาญได้ให้ความเห็นเพิม่ เติมว่าการทดสอบ
กับปั ญญาประดิษฐ์นนั ้ จะได้ผลการทดสอบจานวนมาก ทว่าอาจมีความไม่
สมดุ ล เกิด ขึ้น บางประการคือ การก าหนดล าดับ ของผู้ เล่ น และความ
ได้เปรียบในเชิงของพื้นทีเ่ ริม่ ต้น ประกอบกับผลลัพธ์ทอ่ี อกมาไม่ได้ขน้ึ อยู่
กับวิธกี ารในการเลือ กตัดสิน ใจที่ได้กาหนดไว้แล้วเพียงอย่างเดีย ว แต่ ม ี
ประเด็นของประสิทธิภาพของหน่วยประมวลผลรวมอยู่ดว้ ย
ตารางที่ I. คะแนนประเมินโดยกลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญ
เกณฑ์ในกำรประเมิ นผล
คะแนนเฉลีย่
(เต็ม 5 คะแนน)
โดยกลุ่มผู้เชีย่ วชำญ 5 คน
1. ควำมครอบคลุมปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง

4.2

2. กำรให้ค่ำน้ ำหนักตัวแปร

3.2

3. ลำดับกำรเลือกตัดสิ นใจ

3.4

4. โครงสร้ำงระบบมัลติ เอเจนท์

4

5. คะแนนเฉลีย่ โดยรวม

3.7

IX. สรุปผลและสิง่ ทีจ่ ะดาเนินการต่อในอนาคต
จากการวิเคราะห์เกมและออกแบบแนวทางในการค้น หาอัล กอริทึม
ตลอดจนวางเค้าโครงของสถาปั ตยกรรมระบบมัลติเอเจนท์และฟั งก์ชนั ใน
การคานวณค่าแล้วนัน้ หลังจากนี้ผเู้ ขียนจะดาเนินการเขียนโปรแกรมเพื่อ
ทดสอบผลประสิทธิภาพของระบบโดยเปรียบเทียบกับปั ญญาประดิษฐ์ของ
เกมกลยุทธ์นกั บุกเบิกแห่งคาทานต่อไป
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Scream Sound Detection in Noisy Environment
using Zero Phase Technique
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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

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

Fig. 1 Example of raw scream signal

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
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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,

Fig. 2 Scream signal in noisy environment
Fig. 3 Block diagram of end-point detection.

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

Fig. 4 Output signal of end-point detection.

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 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 endpoints (start and stop of the scream). Here, the threshold is
chosen to be the average power of the whole scream i.e.

where 𝑘 denotes the frequency index. We define the ZP
signal, 𝑥0 (𝑛), as
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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.

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

Fig. 6. LCR difference in noisy scream signals.

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

Fig. 5 Example of Zero Phase Signals (a) Tunnel noise, (b)
Motor noise, (c) Bubble noise, (d) Scream noise.

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 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.

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.
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บทคัดย่อ — ในปั จจุบนั สถาบันอุดมศึ กษาของไทยมีการแข่งขันสูง มี
สาขาและหลักสูตรต่ างๆมากมาย แต่ จานวนผู้เข้าเรียนใหม่ที่ลดลงตาม
โครงสร้างประชากรของไทย ส่ งผลให้ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนหลายแห่ ง
ต้ องปิ ดตัวลง หรือประสบปั ญ หามี นั กศึ กษาเรียนน้ อยเข้ าขัน้ วิ กฤติ ทัง้ ที่
สถาบันมีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้ องการของอุตสาหกรรม แต่ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ที่เพี ยงพอ ทาให้ ผ้สู มัครเรียนไม่ เข้าใจถึ งความสาคัญของ
สาขาวิ ชาที่ เปิ ดสอนเที ยบกับคู่แข่ ง งานวิ จยั นี้ นาเสนอการออกแบบและ
พัฒ นาโมบายแอปพลิ เคชัน เพื่ อ แนะน าสาขา และหลัก สู ต รของคณะ
เทคโนโลยี สารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ ปุ่น โดยสามารถนาแอป
พลิ เคชัน นี้ ม าประยุ ก ต์ ใช้ ก ับ กิ จ กรรมแนะน าองค์ก ร เช่ น งาน IT Open
House ค่ายแนะนาหลักสูตร เป็ นต้น ผู้เยี่ยมชมหน่ วยงานทัวไปก็
่
สามารถ
สแกน QR Code เพื่อร่วมกิ จกรรม ตอบคาถามต่างๆ และรับข้อมูลข่าวสาร
เพิ่ มเติ มอย่างต่ อเนื่ อง ในการนี้ ผ้พู ฒ
ั นาใช้แนวคิ ด โปรเกรสซี ฟโมบายเว็บ
แอปพลิ เคชัน และระบบ Firebase เป็ นตัวสนับสนุน ในส่ วนของความพึ ง
พอใจระบบจากการประเมิ น จากผู้เชี่ ยวชาญ พบว่ าอยู่ ในระดับดี โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.1 สรุปได้ว่าระบบนี้ สามารถนาไปใช้งานได้จริ ง เพื่อเพิ่ มช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่ มจากสื่อเดิ ม

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. บทนา
จากสภาพการแข่งขันสูงในแวดวงการศึก ษาในปจั จุบนั ประกอบกับ
จ าน ว น ป ระช าก รเกิ ด ให ม่ ที่ ล ด ล ง รว ม ถึ ง จ าน ว น นั ก ศึ ก ษ าใน
สถาบันอุดมศึกษาทีล่ ดลงอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจากสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
ในปี พศ. 2561 พบว่าจานวนนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยได้ลดลง
กว่า 600,000 คน จากก่อนหน้า ทาให้มจี านวนที่ว่างในชัน้ เรียนมากกว่า
จานวนนักศึกษา บางสถาบัน มีก ารเลิกจ้างอาจารย์ หรือ ขายกิจการให้
ต่างชาติ มีการควบรวม ปิ ดหลักสูต รที่คนเรีย นน้อ ย หากปญั หาเกิดจาก
หลักสูตรที่มอี ยู่ไม่ทนั สมัยและตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม
อย่ า งแท้ จ ริง ก็เป็ น ที่เข้า ใจและยอมรับ ได้ แต่ ส่ ว นหนึ่ ง เกิด จากการที่
สถานศึกษาเองไม่สามารถประชาสัมพันธ์ความแตกต่างและจุดเด่นของการ
เรียนการสอนขององค์กรได้ดพี อ ทาให้มผี มู้ าเรียนน้อยกว่าทีค่ วร ดังเช่น
ั
ปญหาของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่นุ ทีเ่ ป็ น
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดเล็ก ซึ่งยึดหลักการสอนตามหลักโมโนซุคุร ิ
(Monozukuri) คิดเป็ นทาเป็ น มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาไปทางานเป็ นที่
น่าพอใจ แต่กลับมีจานวนผูส้ มัครเรียนลดลงอย่างมีนยั ยะสาคัญ งานวิจยั นี้
จึงพัฒ นา แอปพลิเคชัน ทางโทรศัพ ท์เคลื่ อ นที่บ นระบบปฎิบตั ิการแอน
ดรอยด์ข้นึ เพื่อ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ค ำส ำคัญ — โมบายแอปพลิ เคชัน ,ระบบปฎิ บ ัติ การแอนดรอยด์ ,
หลักสูตร , อุดมศึกษา
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
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สถาบัน เทคโนโลยีไ ทย-ญี่ ปุ่น และเพิ่ม ช่ อ งทางสื่อ สารกับ ผู้ส นใจเรีย น
รวมถึ ง น าไปใช้ ใ นกิจ กรรมอื่น ๆเช่ น งาน เปิ ด บ้ า นคณะไอทีเป็ น ต้ น
นอกเหนื อ จาการที่ใช้ส่ือ สิ่งพิม พ์ หรือ งาน roadshow เป็ น หลัก ในการ
กระจายข่าวแบบเดิม ซึง่ จัดเป็นการสือ่ สารทางเดียว ต่างจากแอปพลิเคชัน
ซึ่งผู้ส นใจสามารถติดต่ อกับเจ้าหน้ าที่ข องคณะได้อ ย่าง interactive เป็ น
การสือ่ สารสองช่องทาง

ประชาสัมพัน ธ์จากศูน ย์รบั สมัครนักศึกษา และจากทางคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ TNI เพื่อให้ขอ้ มูลดึงดูดให้ผสู้ นใจมาสมัครเรียนที่สถาบันมาก
ขึน้
III.II การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
แบ่งส่วนของผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน เมื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชันจะ
เรียกข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดง ออกแบบการไหลของข้อมูล หน้าจอ
ผู้ใช้งานเพื่อ นาเสนอการเรียนการสอนของสาขาต่างๆ นอกจากนัน้ ผู้ใช้
สามารถทดลองแสกน QR Code ในหน้าเว็บและทีน่ าไปติดไว้ตามจุดต่างๆ
เช่ น ห้ อ งปฏิ บ ั ติ ก ารของคณะ ในกรณี เ ยี่ ย มชม ณ สถานที่ จ ริง ทั ้ง
เทคโนโลยีส ารสนเทศ สารสนเทศทางธุร กิจ เทคโนโลยีมลั ติม ีเดีย และ
สาขาดิจติ อลเพือ่ การสือ่ สารมวลชน ซึง่ เป็นสาขาหลักและสาขาเปิดใหม่
III.III การพัฒนาระบบ
ทาให้ทราบถึงกระบวนการทางานของระบบ ใช้ Liquid UI ช่วยในการ
ออกแบบหน้าจอและกระบวนการทางานของระบบและทาการออกแบบการ
เชื่อ มต่ อ ระหว่างอุ ป กรณ์ ส มาร์ทโฟน ท างาน แบบ progressive mobile
web application โดยร้อ งขอบริก ารจาก Firebase เพื่อ รับ ค่ าตัว แปรมา
แสดงผล เช่นแนะนาคณะ ข่าวทุนการศึกษา ข่าวสารกิจกรรม ข่าวงานวิจยั
III.IV การทดสอบระบบ
ทดสอบระบบและประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชัน ด้านการใช้งาน
โดยรวม การแสดงผล ความสะดวกในการใช้ ง าน ความรวดเร็ ว
รายละเอียดข่าวสารถูกต้อง รูปแบบตัวอักษร ตาแหน่งของเมนู เป็นต้น
III.V ประเมินความพึงพอใจทีม่ ตี ่อโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลือ่ นที ่
ถามความพึงพอใจ โดยกลุ่มตัวอย่างคือ อาจารย์ และ พนักงาน TNI ที่
เกีย่ วข้องจานวน 20 ท่าน
ความพึ ง พอใจของระบบแบ่ ง เป็ น 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ ท
(Linkert’s Scale) เกณฑ์ก ารแปลความหมายเพื่อ จัดระดับ คะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้มเี กณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับดังนี้
ค่าเฉลีย่ 4.50-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจมากทีส่ ุด
ค่าเฉลีย่ 3.50-4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลีย่ 2.50-3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลีย่ 1.50-2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลีย่ 1.00-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยทีส่ ุด

II. การทบทวนวรรณกรรม
แสงสรรค์ ภูมสิ ถาน และคณะ [1] นาเสนองานวิจยั พัฒนาแอปพลิเคชัน
สาหรับให้ขอ้ มูลเส้นทางศึกษาธรรมชาติ พื้นทีส่ ถานีวจิ ยั และฝึ กนิสติ คณะ
วนศาสตร์วงั น้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยสามารถแสดงข้อมูลพื้นฐาน
สถานีวจิ ยั ประเมินศักยภาพของทรัพยากรในพื้นที่ และผู้ใช้งานสามารถ
เข้าชมรายละเอียดเพิม่ เติมเกี่ยวกับเนื้อหาทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยการสแกน QR
code ตามจุดเยีย่ มชม
บัญญพนต์ พูลสวัสดิ ์ และคณะ [2] ได้พ ฒ
ั นาแอปพลิเคชันความจริง
เสมือนบนโทรศัพ ท์มอื ถือสาหรับแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ โดยเป็ น
การใช้ เทคโนโลยี Augmented Reality ร่ ว มกับ การบอกต าแหน่ ง พิก ัด
GPS เพื่อ ให้ข ้อ มูล สถานที่ท างประวัติศ าสตร์ โดยเริ่ ม ต้น จาก อุ ท ยาน
ประวัตศิ าสตร์พนมรุง้ และปราสาทเมืองต่า มีการบรรยาย 2 ภาษา โดยใช้
สถาป ัต ยกรรมเว็ บ เซ อร์ ว ิ ส แบบ Representational บน Codignitor
Framework สาหรับโปรแกรมภาษา PHP
คมกริช ทิพ ยประเสริฐ และคณะ[3] ได้พ ฒ
ั นาโปรแกรมประยุ กต์บน
อุปกรณ์เคลื่อนที่สาหรับการท่องเทีย่ ววังสวนบ้านแก้วจังหวัดจันทบุร ี โดย
ใช้เทคโนโลยี Augmented Reality มาใช้แสดงวัตถุโบราณในรูปแบบโมเดล
สามมิติ เพื่อ ให้นัก ท่อ งเที่ย วได้ร บั รายละเอีย ดมากขึ้น ส าหรับ วัต ถุ ท่ีไ ม่
อนุญาตให้นกั ท่องเทีย่ วจับต้อง
หฤทัย อาษากิจ [4] ได้พ ัฒ นาโปรแกรมบนอุ ป กรณ์ เคลื่อ นที่เพื่ อ
แนะน าเส้น ทางการออกนิ เทศงานสหกิจ ศึก ษาและการประเมิน ผลการ
ฝึ ก สหกิจ ศึก ษา โดยใช้ PHP, MySQL, Jquery, CSS, Java โดยระบบ
สามารถระบุตาแหน่ งปจั จุบนั และตาแหน่งปลายทางโดยระบบ GPS
พรพิมล ใช้สงวน และคณะ [5] ได้พฒ
ั นาโมบายแอปพลิเคชันการดูแล
ช่ อ งปากและฟ นั ส าหรับ เด็ก ก่ อ นวัย เรีย น โดยใช้ Android SDK โดยให้
ความรูด้ า้ นสุขภาพฟนั โรคในช่องปาก และฟนั เด็ก ผูใ้ ช้สามารถค้นหาศูนย์
ทัน ตกรรมเฉพาะทางสาหรับเด็กที่อยู่ในพื้น ที่ใกล้เคีย ง พร้อมหมายเลข
ติดต่อ ทาให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้สะดวกยิง่ ขึน้
จากการศึ ก ษางานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งข้ า งต้ น ท าให้ ผู้ วิจ ัย เล็ ง เห็ น
ความสาคัญของการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนทีเ่ พื่อ
ส่งข่าวสาร และประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่อสาธารณะ เพราะมีผลลัพธ์เป็ น
ทีน่ ่ าพอใจเทียบกับก่อนการพัฒนาระบบ ช่วยให้ผสู้ นใจได้รบั ข้อมูลสะดวก
รวดเร็วขึน้
III .กรอบแนวคิดการทางานของระบบ
ขัน้ ตอนการดาเนินงาน ประกอบด้วยการ ศึกษารวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒ นาระบบ การทดสอบและประเมิน
คุณภาพระบบ การสรุปผล
III.I การศึกษาและรวบรวมข้อมูล
รวบรวมความต้องการ และศึกษาแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันบน
ระบบแอนดรอยด์ ค้นคว้าข้อมูลที่มอี ยู่จากสื่อปจั จุบนั สอบถามแนวทาง

IV. การออกแบบและพัฒนาระบบ
โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒ นาแอปพลิเคชัน Firebase เป็ น ระบบและ
เซอร์วสิ ในบริการของ Google Cloud Platform โดยมีเครื่องมือทีห่ ลากหลาย
ในการใช้งาน ในการทางานกับแอปพลิเคชันบนระบบบนปฎิบตั ิการแอน
ดรอยด์ ( Android( และไอโอเอส ( iOS( รวมถึ ง เว็ บ แอปพลิเ คชัน โดย
งานวิจ ัย นี้ น าเครื่อ งมือ Real-time Database และ Storage ตัว Database
เป็ น NoSQL Cloud Database เก็บ ข้อ มูล ในรูป แบบของ JSON และมีก าร
ซิงค์ขอ้ มูลแบบ Real-time กับทุกอุปกรณ์ ท่เี ชื่อมต่อแบบอัตโนมัติในเสี้ยว
วินาที รวมถึงมีกฎรักษาความปลอดภัยให้เราสามารถออกแบบเงือ่ นไขการ
เข้าถึงข้อมูล ทัง้ การอ่านและการเขียนได้ ได้อย่างรวดเร็ว
HTML ย่ อ มาจาก Hyper Text Markup Language คื อ เป็ น ภ าษ า
ประเภท Markup และเป็ นภาษาที่ใช้ในการแสดงผลของเอกสารและเป็ น
ส่วนประกอบหลักๆที่ใช้นในการประกอบขึน้ และสร้าง เว็บไซต์ และ เว็บ
เพจ เป็ น ภาษาถูกพัฒ นาและกาหนดมาตรฐานโดยองค์กร World Wide
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Web Consortium (W3C) และจากการพัฒ นาทางด้านซอฟต์แวร์ ท าให้
ภาษา HTML เป็ น อีก ภาษาหนึ่ งที่ใช้เขีย นโปรแกรมได้ หรือ ที่เรีย กว่ า
HTML Application
HTML5 คือภาษาทีถ่ ูกพัฒนาต่อมาจากภาษา HTML และพัฒนาขึน้ มา
โดย WHATWG (The Web Hypertext Application Technology Working
Group) และมีการปรับเพิ่ม Feature หลายๆอย่างเข้ามาเพื่อ ให้ผู้พ ฒ
ั นา
สามารถใช้งานได้งา่ ยมากยิง่ ขึน้
สาหรับเครื่องมือในการการสร้างเว็บเพจ สามารถทาโดยใช้โปรแกรม
Text Editor จะใช้โปรแกรมที่เป็ น เครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาโปรแกรม
โดยมีสงิ่ อานวยความสะดวกต่างๆในการทางานของการเขียนของภาษา
HTML อย่ างของ Notepad++, JetBrains – WebStorm ซึ่ง อ านวยความ
สะดวกในการสร้างหน้า HTML และส่วนการเรียกใช้งานหรือทดสอบการ
ทางานไฟล์ HTML จะใช้โปรแกรม เช่น Microsoft Edge, Mozilla Firefox,
Safari, Opera, และ Google Chrome
JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์สาหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบ
อิน เทอร์เน็ ต โดย JavaScript หรือ ภาษาสคริปต์เชิงวัต ถุ ที่เรีย กกัน ว่า
"สคริปต์" (script) ซึ่งในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ และใช่ร่วมกับ HTML
เพื่อ ให้เว็บ ไซต์ ข องเราดูมกี ารเคลื่อ นไหวต่ างๆและสามารถตอบสนอง
ผู้ ใ ช้ ง านได้ ม ากขึ้น ซึ่ ง มีว ิธี ก ารท างานในลัก ษณะ "แปลความและ
ด าเนิ น งานไปที ล ะค าสั ง่ " (interpret) ห รื อ เรี ย กว่ า Object Oriented
Programming ทีม่ เี ป้าหมายในการ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในระบบ
อิ น เทอร์ เน็ ต ส าหรับ ผู้ เขีย นด้ ว ยภาษา HTML สามารถท างานข้า ม
แพลตฟอร์มได้ โดยทางานร่วมกับ ภาษา HTML และภาษา Java ได้ทงั ้
ทางฝ งั ่ Client และ ทางฝ งั ่ Server และเครื่องมือ ในการใช้กบั HTML5 มี
อยู่หลากหลายเช่น AngularJS, vueJS หรือ reactJS และอื่นๆ JetBrains
WebStorm เป็ น text editor ที่ ใช้ ใ นการสร้า งเว็บ ไซต์ โดยมีเครื่อ งมือ
อานวยความสะดวกต่างๆในการทางานของการเขีย นของภาษา HTML,
CSS และ JavaScript โดยส่วนการเรียกใช้งานหรือทดสอบการทางานไฟล์
HTML จะใช้เว็บเบราเซอร์ เช่น Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari,
Opera, และ Google Chrome
JavaScript เป็ น ภาษาคอมพิว เตอร์ ส าหรับ การเขีย นโปรแกรมบน
เว็ บ ไซต์ และท างานแบบ Event-based และ Asynchronous โดยใน
ป จั จุ บ ั น มี ก ารพั ฒ นาขึ้น เป็ นอี ก หลายภาษาย่ อ ย เช่ น TypeScript,
ECMAScript, JSX เป็ นต้น นอกจากนี้ JavaScript ยังนิยมนามาใช้ในการ
render เว็บไซต์ รวมทัง้ ควบคุม user interaction ต่างๆ ได้อกี ด้วย
Vue.js เป็ น framework สาหรับการสร้างเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถ
โต้ตอบกับผูใ้ ช้ได้ อีกทัง้ ทาให้กระบวนการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันทางาน
อย่างรวดเร็วยิง่ ขึ้น โดยจะอาศัยการเปลี่ยน HTML บนหน้าเว็บไซต์ด้วย
JavaScript และจัดการสถานะต่างๆ ของเว็บไซต์ไปพร้อมกันอีกด้วย
NodeJS เป็ น โปรแกรมที่ถู ก สร้า งขึ้น บนพื้น ฐานของ Chrome V8
Engine ซึ่งเป็ น JavaScript Runtime ที่ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
NodeJS ถูกออกแบบมาเพื่อเปิ ดทางให้ JavaScript สามารถนามาใช้กบั
ั ่ ฟเวอร์ได้ ทาให้การทางานฝงเซิ
ั ่ ฟเวอร์ มีความเข้ากันได้
การทางานฝงเซิ
กับฝงั ่ client มากกว่าภาษาอื่นๆ

รูปที่ I. USE CASE DIAGRAM
รูป ที่ I แสดงถึงการใช้งาน เมื่อ ผู้ใช้ดึงข้อ มูล จากฐานข้อ มูล โดยใช้
Firebase Service และมีช่องทางให้ผู้ดูแลระบบเข้าไปปรับปรุงระบบผ่าน
ทาง web application

รูปที่ II. ผังแสดงหัวข้อและหน้าเว็บลาดับถัดมา

รูปที่ III. ภาพเมนูสแกน QR Code
จากเมนู ส แกน QR Code ผู้ ใช้ ง าน สามาถสแกนเข้า ไปหาข้อ มู ล
เพิม่ เติมเกีย่ วกับหลักสูตรแต่ละสาขาได้ โดยมี mascot น้อง “IT คุง” ทีเ่ ป็ น
โลโก้ของคณะเป็นตัวนาเข้าเมนูถดั ไป
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ตารางที่ I. แสดงค่าความพึงพอใจของผู่ใช้แอปพลิเคชัน
ประเด็นคาถาม
ด้ า น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ประโยชน์ของระบบ
ด้านการออกแบบ
ด้านการใช้งาน
รวม

MEAN
4.25

SD
0.66

ความพึงพอใจ
ดีมาก

3.80
4.06
4.10

0.59
0.40
0.61

ดี
ดี
ดี

ระบบการใช้งานโมบายแอปพลิเคชันประชาสัมพันธ์ขา่ วสารมีคุณภาพ
อยู่ในระดับดี อยู่ระหว่างช่วงค่าเฉลีย่ 3.50-4.49 สามารถนาไปประยุกต์ใช้
งานและพัฒนาต่อเพือ่ ให้ครอบคลุมด้านอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป
VI. สรุป
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาช่องทางประชาสัมพัน ธ์ห ลักสูต ร
ของคณะเทคโนโลยีส ารสนเทศ TNI โดยการใช้ Mobile Application มา
ช่ ว ยน อกจากการใช้ ส่ื อ เดิ ม แอปพ ลิ เ คชั น นี้ พั ฒ น าขึ้ น เพื่ อใช้ ก ั บ
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ โดยมีบริการ Firebase Cloud ของ Google
เป็นระบบสนับสนุนจากการทดสอบโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ พบว่าระบบสามารถใช้
งานได้จริงตามวัตถุประสงค์ และพร้อมนาไปใช้ในงาน Open House และ
กิจกรรมแนะนาคณะอื่นๆ ผลการประเมินจากผูใ้ ช้งาน ในระดับคะแนน 4.1
จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี ข้อจากัดทีพ่ บคือ การวิจยั ครัง้ นี้ทาขึน้
เพื่ อ ใช้ บ นระบบปฏิ บ ัติ ก าร แอนดรอยด์ หากมีเวลาพั ฒ นาบน IOS
Platform ในภายหลังก็จะทาให้สอ่ื ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุมมากขึน้

รูปที่ IV. ภาพหน้าจอแรกและของแต่ละสาขา
ภาพหน้ า จอหลัก ของแต่ ล ะสาขา ประกอบด้ว ยสาขา เทคโนโลยี
สารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย สาขาสารสนเทศทางธุร กิจ และ
สาขาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทางสือ่ สารมวลชน

กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้ได้รบั ความช่วยเหลือจาก ดร.ภาสกร อภิรกั ษ์วรพินิจ
ในการให้ค าชี้แนะเพื่อ ปรับ ปรุงระบบ และยังได้ร บั ความช่ ว ยเหลือ จาก
คณาจารย์ในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้านการออกแบบระบบแอป
พลิเคชัน ความสวยงาม และความง่ายต่อการใช้งาน ซึ่งผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ
ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

รูปที่ V. ตัวอย่างของ QR Code

เอกสารอ้างอิ ง

ภาพ QR Code น าไปสู่ ว ิ ดิ โ อและข้ อ มู ล แน ะน าห ลั ก สู ต รและ
ห้องปฏิบตั ิการ เช่นห้อง MT Studio ห้องปฏิบตั ิการเขียนโปรแกรม ห้อง
เขียนภาพ ห้องปฏิบตั กิ ารการสือ่ สารทางเครือข่าย เป็นต้น
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I. บทนา
ั
ปจจุบนั โลกของเราได้ก้าวเข้าสู่โลกของดิจทิ ลั (digital) ที่เทคโนโลยี
ดิจทิ ลั ได้มกี ารพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ว่า สมาร์ตโฟน (smartphone) แท็บ
เล็ต (tablet) คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอื่น ๆ มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ที่
ส่งเสริมให้ระบบดิจทิ ลั และอิน เทอร์เน็ ต (internet) มีการใช้งานผ่านเว็บ
แอปพลิเคชัน เพิม่ ขึ้นเช่นกัน ซึ่งเว็บแอปพลิเคชันได้รบั การพัฒนาขึน้ มา
เพือ่ ตอบสนองวัตถุประสงค์ทห่ี ลากหลาย เช่น ธุรกรรมทางการเงิน การซื้อ
ขายสิ้น ค้า การประชาสัมพัน ธ์และกิจกรรมอื่น ๆ ท าให้เกิด ข้อ มูล ขึ้น
ภายในระบบจานวนมาก เช่น ชื่อลูกค้า หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตร
ประชาชน ที่อ ยู่ คาสังซื
่ ้อ เป็ นต้น ซึ่งข้อมูล ที่เกิดขึ้น เหล่านี้จะถูกจัดเก็บ
รวบรวมไว้ภ ายในฐานข้อมูล ดังนัน้ จึงเป็ นเรื่อ งที่สาคัญอย่างยิ่งที่จะต้อ ง
ป้องกันไม่ให้ผไู้ ม่หวังดีทไ่ี ม่ได้รบั อนุ ญาตให้เข้าถึงข้อมูล ที่เข้าใช้งานผ่าน
เว็บแอปพลิเคชันให้สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในฐานข้อมูลได้ โดยทัวไป
่
แล้วเว็บแอปพลิเคชัน สื่อสารกับ ฐานข้อ มูล โดยใช้ภ าษาสอบถามเชิง
โครงสร้าง (Structured Query Language : SQL)
และเนื่องจากในปจั จุบนั บริการต่าง ๆ ที่เปิ ดให้บริการแบบออฟไลน์
(offline) ส่ ว นใหญ่ ไ ด้ย้ายมาเปิ ด ให้บ ริก ารแบบออนไลน์ บริก ารแบบ
ออนไลน์เหล่านี้ได้ใช้เว็บแอปพลิเคชันเป็นช่องทางในการให้บริการ ทาให้
ผูไ้ ม่หวังดีอาศัยช่องโหว่ของเว็บแอปพลิเคชันในการโจมตี ซึ่งการโจมตี
ผ่านเว็บแอปพลิเคชันส่วนใหญ่มกั มีเป้าหมายทีช่ ่องโหว่ของภาษาสอบถาม
เชิงโครงสร้าง เพื่อเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลไม่ว่าจะเป็ นการดาเนินการ
ลบข้อมูลทิ้ง อ่านข้อมูลทีส่ าคัญหรืออาจจะเพิม่ ข้อมูลทีเ่ ป็ นอันตรายไปยัง
ฐานข้อมูล ทาให้เกิดความเสียหายต่อระบบหรือความเสียหายต่อธุรกิจ
ในบทความงานวิจยั นี้เราเสนอวิธกี ารใหม่ในการป้องกันการโจมตีดว้ ย
SQLi โดยเราใช้สองวิธใี นการป้องกันการโจมตีโจมตีด้วย SQLi คือการ
เข้ารหัส และการตรวจสอบความถู กต้อ งของข้อ มูล พร้อ มทัง้ มีก ารสร้าง
รายงานสาหรับผูด้ แู ลระบบ

บทคัดย่ อ — ในทุกวันนี้ เว็บแอปพลิ เคชัน (web application) ได้รบั
ความนิ ยมใช้ งานเป็ นอย่ างมาก เนื่ องจากบริ การส่ วนใหญ่ เปิ ดให้ บริ การ
แบบออนไลน์ (online) เช่น ซื้อขายสิ้ นค้าออนไลน์ เครือข่ายสังคมออนไลน์
โฆษณา และอื่ นๆ เป็ นต้ น โดยทัวไปแล้
่
วเว็บแอปพลิ เคชันเหล่านี้ จะเป็ น
การเปิ ดให้ บริ การให้กบั ผู้ใช้ ทวโลก
ั่
แน่ นอนว่าการเปิ ดให้ บริ การให้ กบั ผู้ใช้
ทัว่ โลกก็จ ะน ามาซึ่ ง ความท้ า ทายใหม่ ๆ ในการรัก ษาความปลอดภัย
เนื่ องจากผู้ไม่ หวังดี (attacker) ก็จะพยายามหาช่ องโหว่ของเว็บแอปพลิ เค
ชันในการเข้ าโจมตี และการโจมตี บนเว็บแอปพลิ เคชันส่ วนใหญ่ ที่พบบ่อย
ที่สุดคือ SQL injection (SQLi) ซึ่งส่ งผลกระทบเป็ นอย่างมากต่อระบบและ
ธุรกิ จ เนื่ อ งจากผู้ไม่ หวังดี จ ะใช้ ก ารโจมตี ด้วย SQLi เพื่ อ เข้ า ถึ งข้ อมู ล ที่
สาคัญ ที่ จดั เก็บไว้ บนฐานข้ อมูล (database) ในบทความงานวิ จยั นี้ เรา
เสนอวิ ธีการใหม่ ในการป้ องกันการโจมตี ด้วย SQLi โดยเราใช้ สองวิ ธีใน
การป้ องกันการโจมตี วิ ธีแรกการเข้ารหัสและวิ ธีที่สองการตรวจสอบความ
ถูกต้ องของข้ อมูลพร้อมทัง้ มีการสร้างรายงานสาหรับผู้ดูแลระบบอี กด้วย
ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าวิ ธีการใหม่ทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
คำสำคัญ — การโจมตีด้วย SQL, การเข้ารหัสเว็บ, ความปลอดภัย
ของเว็บ
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.

II. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
วัตถุประสงค์ของการวิจยั นี้ เพื่อนาเสนอวิธกี ารใหม่ทม่ี คี วามสามารถ
ในการตรวจสอบและป้ องกัน การโจมตีด้ว ย SQLi ได้ท งั ้ การโจมตีด้ว ย
SQLi ในระดับ แรกและระดับ ที่ส องพร้อ มทัง้ มีก ารสร้างรายงานส าหรับ
ผูด้ แู ลระบบอีกด้วย

Keywords — SQL injection, Web encryption, Web security.
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III. พืน้ ฐานของ SQL injection
เพื่อทีจ่ ะให้สามารถจัดการกับปญั หาของการโจมตีดว้ ย SQLi อย่างมี
ประสิทธิภาพเราก็จาเป็ นต้องสารวจและเรียนรูว้ ธิ กี ารโจมตีเหล่านี้ ซึ่งการ
โจมตีดว้ ย SQLi มีหลากหลายวิธแี ละใช้เทคนิคในการโจมตีทง่ี า่ ยมาก แต่
อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อระบบและธุรกิจเป็นอย่างมาก
การโจมตีระดับแรก (First-order Injection) [1] ผู้ไม่ห วังดีจะทาการ
โจมตีดว้ ยคาสัง่ SQL โดยจัดเตรียมอินพุต (input) ด้วยการป้อนข้อมูลผ่าน
ช่องทางที่เว็บแอปพลิเคชันเตรียมไว้ให้ จากนัน้ ส่งผ่านข้อมูลด้วยวิธกี าร
HTTP GET หรือ POST, คุ กกี้ (cookies) หรือ ชุด ของตัวแปรเซิร์ฟ เวอร์
(server) ที่ HTTP เตรียมไว้ให้ ตัวอย่างเช่น ผู้ไม่หวังดีทาการป้อนข้อมูล
'OR 1 = 1-- ที่เป็ น คาสังเงื
่ ่อนไขของคาสัง่ SQL ข้อ มูล นี้จะถูกส่งไปยัง
เว็บแอปพลิเคชันและจะถูกเพิม่ เข้าไปในคาสัง่ SQL จากนัน้ คาสัง่ SQL นี้ก็
จะถูกส่งไปให้ฐานข้อมูลประมวลผลเพือ่ ดึงข้อมูลทัง้ หมดจากตาราง
การโจมตีระดับทีส่ อง (Second-order injection) [1][2][3] ผูไ้ ม่หวังดีจะ
ดาเนินการส่งข้อมูลที่เป็ นอันตรายไปจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลซึ่งฐานข้อมูล
ถือว่าเป็ นแหล่งข้อมูลที่มคี วามน่ าเชื่อถือ แต่การโจมตีในลักษณะนี้ถือว่า
เป็ น การโจมตี ใ นทางอ้ อ มและจะมีก ารใช้ ข ้อ มู ล ดัง กล่ า วในภายหลัง
ตัวอย่างเช่น ผูไ้ ม่หวังดีทาการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ (web site) โดยใช้ช่อื
ผูใ้ ช้ทเ่ี ป็ นชื่อเฉพาะสาหรับระบบ เช่น "admin'--" สมมติว่าเว็บแอปพลิเค
ชันไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของอินพุตก่อนเก็บไว้ในฐานข้อมูล
ซึง่ ผูไ้ ม่หวังดีสามารถเข้ามาปรับเปลีย่ นรหัสผ่านของตนในภายหลังโดยใช้
ค าสัง่ SQL ตัว อย่ า งเช่ น ค าสัง่ SQL : UPDATE users SET password
='" + newPassword + "' WHERE userName ='" + userName + "'
AND passWord = '"+ oldPassword + "' " ในกรณีน้ีช่อื ของผู้ไม่หวังดีท่ี
เข้าสู่ระบบในปจั จุ บนั คือ "admin'-- " และคาสัง่ SQL ข้างต้น จะถูกแปล
ความหมายเป็ น : UPDATE SET password = 'newpassword' WHERE
userName ='admin'-- ' AND passWord = 'oldpassword' เนื่อ งจาก "--"
เป็ น ตัว ด าเนิ น การข้อ คิด เห็น (comment) ของค าสัง่ SQL ทุ กอย่ างที่
ต่อท้ายตัวดาเนินการ " --" จะถือว่าเป็ นข้อคิดเห็นซึ่งจะถูกละเว้นโดยตัว
แปลภาษา SQL ดังนัน้ คาสัง่ SQL ของผูไ้ ม่หวังดีจะไปเปลีย่ นรหัสผ่านผูใ้ ช้
ของผูด้ แู ลระบบเป็นของผูไ้ ม่หวังดีแทน
ค าสัง่ SQL ผิด หลัก ไวยากรณ์ (Illegal Queries) [1][2][6] ในการ
โจมตีผไู้ ม่หวังดีจะพยายามทาการรวบรวมข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์เพื่อใช้ใน
การโจมตี ไ ม่ ว่ า จะเป็ น ประเภทของฐานข้อ มูล , รุ่ น ของฐานข้อ มูล และ
โครงสร้างของฐานข้อมูล ด้วยการทาให้คาสังของ
่
SQL ผิดหลักไวยากรณ์
เมื่อเว็บแอปพลิเคชันส่ งคาสัง่ SQL ที่ผดิ หลักไวยากรณ์ ไปประมวลผลที่
ฐานข้อมูลก็จะทาให้ฐานข้อมูลส่งข้อผิดพลาดกลับมาแสดงทีเ่ ว็บแอปพลิเค
ชัน ซึง่ ภายในข้อความผิดพลาดทีแ่ สดงก็จะเป็ นประโยชน์ต่อผูไ้ ม่หวังดี ซึ่ง
การโจมตีน้ีถอื เป็ นขัน้ ตอนเบื้องต้นในการรวบรวมข้อมูลสาหรับการโจมตี
ด้วย SQLi ตัวอย่างเช่น : ผูไ้ ม่หวังดีทาการป้อนข้อมูลในช่องรับข้อมูลใน
ส่วนของการเข้าสู่ระบบ โดยใส่ช่อื ผู้ใช้ระบบ (username) มีค่าเป็ น ddd'
จากนัน้ ทาการส่ งไปให้เว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งส่ งผลให้คาสัง่ SQL ผิดหลัก
ไวยากรณ์ ซึ่ ง รู ป แบบ ค าสั ง่ SQL คื อ SELECT * FROM users
WHERE username ='ddd' ' AND password = 'xxxxx' จะเห็ น ว่ า ค าสัง่
SQL ตรงส่ว นของ username ='ddd' ' ผิดหลักไวยากรณ์ เมื่อฐานข้อ มูล
ประมวลผลคาสัง่ SQL นี้กจ็ ะส่งข้อผิดพลาดกลับมาให้

สัจนิรนั ดร์ (Tautologies) [1][6][7] เป็ นการโจมตีท่ผี ู้ไม่หวังดีทาการ
ใส่ขอ้ มูลเข้าไปทีเ่ ป็นเงือ่ นไขคาสัง่ SQL ทีใ่ ห้ผลลัพธ์เป็นจริงเสมอ เพือ่ ข้าม
การตรวจสอบเงื่อนไขอื่น ๆ ของคาสัง่ SQL ตัวอย่างเช่น : ผู้ไม่หวังดีใส่
ข้อมูลตรงส่วนของเข้าสู่ระบบ โดยใส่ขอ้ มูลผูใ้ ช้ (username) : ' OR 1 = 1
-- และรหัสผ่าน (password) : xxxx เมือ่ ส่งไปให้เว็บแอปพลิเคชันผลลัพธ์ท่ี
ได้ของคาสัง่ SQL คือ SELECT * FROM users WHERE username =' '
OR 1 = 1 -- AND password = 'xxxx' จะเห็น ว่าผลลัพ ธ์ข องค าสัง่ SQL
เป็ นจริงเสมอ เนื่องจากเงือ่ นไขคาสังที
่ ต่ ่อท้ายตัวดาเนิน การ " --" จะถือว่า
เป็นข้อคิดเห็น
คาสัง่ UNION (Union Query) [1][2][3][11] เมื่อ ผู้ไ ม่ห วังดีไ ด้ท ราบ
โครงสร้างของฐานข้อมูลจากการใช้รปู แบบการโจมตีรูปแบบอื่น จากนัน้ ผู้
ไม่หวังดีจะดาเนินการดึงเอาข้อมูลในตารางเป้าหมาย ผูไ้ ม่หวังดีสามารถใช้
การโจมตีดว้ ยคาสัง่ UNION SELECT เพือ่ หลอกให้เว็บแอปพลิเคชันไปดึง
เอาข้อมูลจากตารางเป้าหมายด้วยการใช้คาสัง่ UNION ดังรูปแบบทัวไป
่
ดั ง นี้ SELECT * FROM customers WHERE id=’xxxx’ UNION
SELECT * FROM users -PiggyBacked Queries [1][5][6] เป็ น อีกหนึ่งรูปแบบของ SQLi ที่ม ี
ความร้ายแรงต่ อ ความปลอดภัย และข้อ มูล ในฐานข้อ มูล เป็ น อย่ างมาก
เนื่องจากผูไ้ ม่หวังดีจะทาการแนบคาสัง่ SQL ทีเ่ ป็นอันตรายส่งไปพร้อมกับ
ข้อมูลเพื่อส่งไปให้กบั เว็บแอปพลิเคชันนาไปประมวลผลทีฐ่ านข้อมูล โดย
คาสังที
่ ่แนบไปนี้อาจจะเป็ น คาสัง่ INSERT, UPDATE, DELETE, DROP
หรือคาสัง่ SELECT ก็ได้ขน้ึ กับวัตถุประสงค์ของผูไ้ ม่หวังดี
Stored Procedures [1][6][12] เป็นการโจมตีประเภทหนึ่งทีผ่ ไู้ ม่หวังดี
ทาการส่งข้อมูลที่เป็ นอันตรายไปให้ stored procedure นาไปประมวลผล
ซึ่งบริษัท ผู้พ ัฒ นาฐานข้อ มูล ออกมาจาหน่ ายส่ ว นใหญ่ จะมีก ารจัด เก็บ
stored procedure เอาไว้ใ นฐานข้อ มูล เพื่ อ ขยายความสามารถในการ
ทางานของฐานข้อมูลและเมื่อต้องการเรีย กใช้งาน stored procedure ใน
ฐานข้อมูลเพียงแต่ทาการส่งข้อมูลตามที่ stored procedure ต้องการไปให้
IV. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ั
ในการแก้ป ญ หาการโจมตี ด้ว ย SQLi ได้ม ีนั ก วิจ ัย ได้น าเสนอแนว
ทางแก้ไขมากมายส าหรับการแก้ปญั หาดังกล่าว ในส่วนนี้ ท างผู้ว ิจยั ได้
ทาการศึกษาผลงานวิจยั เหล่านัน้ พร้อมทัง้ ทาการศึกษาข้อดีและข้อเสียดังนี้
Benjamin Appiah, Eugene Opoku-Mensah และ Zhiguang Qin [1]
ได้นาเสนอกรอบการตรวจสอบการโจมตีดว้ ย SQLi โดยใช้ลายเซ็นของ
การโจมตี ด้ว ย SQLi และการจับ คู่ รู ป แบบ เพื่ อ แยกแยะ SQL ที่เป็ น
อันตราย เฉพาะในส่วนของเงือ่ นไข WHERE ถ้าผลของการตรวจสอบเป็ น
จริง ก็ จ ะเรีย กใช้ ง าน Aho Corasick อั ล กอริทึ ม (algorithm) ท าการ
ตรวจสอบอีกครัง้ ว่าใช่การโจมตีดว้ ย SQLi หรือไม่
Chen Ping [2] ได้น าเสนอวิธีการตรวจสอบการโจมตีด้วย SQLi ใน
ระดับ ที่ส อง โดยใช้ว ิธีก ารสุ่ ม ค่ าตัว เลขด้ว ยคาส าคัญ ของ SQL แล้ว น า
ค่าตัวเลขที่สุ่มได้เชื่อมต่อกับคาสาคัญของ SQL เพื่อจัดรูปแบบของคาสัง่
SQL ใหม่ แ บบไดนามิก (dynamic) และมีก ารเพิ่ ม พร็อ กซี เซิ ร์ ฟ เวอร์
(proxy server) ระหว่างฐานข้อ มูล กับผู้ ใช้ ซึ่งพร็อ กซีเซิร์ฟ เวอร์จะคอย
ตรวจว่าคาสัง่ SQL ทีส่ ่งมาจากเว็บแอปพลิเคชันเป็ นการโจมตีดว้ ย SQLi
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กับฟงั ก์ชนั แฮชทีใ่ ช้ในการเข้ารหัสคาสัง่ SQL มาตรฐาน ผลลัพธ์ทไ่ี ด้นามา
เปรียบเทียบกับ hash code ทีจ่ ดั เก็บไว้ในฐานข้อมูล ถ้าตรงกัน (T) แสดง
ว่าไม่ใช่ SQLi ถ้าไม่ตรงกัน (F) แสดงว่าเป็นการโจมตีดว้ ย SQLi ตัวอย่าง
คาสัง่ SQL ที่ส่ งมาจากเว็บ แอปพลิเคชัน : SELECT * FROM users
WHERE uName='xx' AND uPass='yy' เมือ่ ลบค่าของแอตทริบวิ ต์ออก
หมดจะได้ SELECT * FROM users WHERE uName='' AND uPass=''
ส่วนที่ 3 [2][3][4][13][14] : คือส่วนทีท่ าหน้าที่ในการตรวจสอบความ
ถูกต้อ งของข้อ มูล ที่ถูก ส่งมาจากผู้ใช้ห รือ ข้อ มูล ที่มคี วามเสี่ย ง ว่าข้อ มูล
ถูก ต้อ งหรือ ไม่ มีก ารแทรกค่ าที่เป็ น อัน ตรายไว้ห รือ ไม่ โดยใช้ก ฎหรือ
ข้อกาหนดทีถ่ ูกกาหนดไว้โดยผูด้ แู ลระบบร่วมกับ regular expressions ซึ่ง
ส่วนที่ 3 จะถูกเรียกขึน้ มาทางานเมือ่ ส่วนที่ 2 เป็ นจริง (T) ถ้าผลลัพธ์ของ
การตรวจสอบส่ ว นที่ 3 ให้ผ ลลัพ ธ์เป็ น จริง (T) ก็จะอนุ ญ าตให้ส่ งคาสัง่
SQL ไปให้ฐานข้อมูลประมวลผล แต่ถ้าให้ผลลัพธ์เป็ นเท็จ (F) คาสัง่ SQL
นี้กจ็ ะถูกยกเลิก
ส่วนที่ 4 : คือฟงั ก์ชนั การทางานทีท่ าหน้าทีใ่ นการจัดรูปแบบ log เพื่อ
นาไปจัดเก็บ
ส่ ว นที่ 5 : คือ ฟ งั ก์ ช ัน การท างานที่ท าหน้ า ที่ ในการน าเอา log ที่
จัดเก็บมาสร้างรายงาน

หรือไม่ถา้ ไม่ใช่พร็อกซีเซิรฟ์ เวอร์จะทาการสร้างคาสัง่ SQL มาตรฐานแล้ว
ส่งไปให้ฐานข้อมูลประมวลผล
Qais Temeiza, Mohammad Temeiza แ ล ะ Jamil Itmazi [3] ไ ด้
นาเสนอวิธกี ารตรวจสอบการโจมตีดว้ ย SQLi ด้วยวิธกี ารลบค่าของแอตทริ
บิว ต์ (attribute value) และเข้า รหัส ด้ว ย SHA-1 ที่ม ีค วามรวดเร็ว และ
ปลอดภัย โดยเริม่ ต้นด้วยการจัดรูปแบบคาสัง่ SQL มาตรฐานทัง้ หมดทีไ่ ม่
มีค่าของแอตทริบิวต์มาทาการเข้ารหัสเก็บไว้ จากนัน้ เมื่อมีการส่งคาสัง่
SQL มาประมวลผลก็จะนาเอาคาสัง่ SQL มาลบค่ าของแอตทริบวิ ต์อ อก
แล้วนามาเข้ารหัสแบบเดียวกันเมือ่ เข้ารหัสเรียบร้อยก็จะนามาเปรียบเทียบ
กับค่าที่เข้ารหัสเก็บไว้ก่อนหน้านี้ ถ้าตรงกันแสดงว่าไม่ใช่การโจมตีแต่ถ้า
ไม่ตรงกันแสดงว่าเป็นการโจมตีดว้ ย SQLi
Mohammad Qbea'h, Mohammad Alshraideh แ ล ะ Khair Eddin
Sabri [4] ได้น าเสนอวิธีก ารตรวจสอบและป้ อ งกัน การโจมตีด้ว ย SQLi
ประเภททัวไป
่ โดยพิจารณาการโจมตีทอ่ี าจจะใช้หลายภาษาในการโจมตี
โดยใช้วธิ ี regular expressions และ finite automata ในการตรวจสอบและ
ป้องกัน
Sai Lekshmi A S แ ล ะ Devipriya V S [5] ไ ด้ น า เส น อ วิ ธี ก า ร
ตรวจสอบและป้องกันการโจมตีดว้ ย SQLi โดยพิจารณาการโจมตีในส่วน
ของการเข้าสู่ระบบ ซึ่งแบ่งเป็ นสองส่วน ส่วนแรกจะเป็นการตรวจสอบการ
โจมตี ด้ ว ยการใช้ ก ารวิเคราะห์ ค าสัง่ SQL ด้ ว ยวิธีก ารวิเคราะห์ ด้ ว ย
Heisenberg (Heisenberg analysis) และส่วนที่สองจะเป็ นการป้องกันการ
โจมตีดว้ ยวิธนี าเอารหัสผ่านมาเข้ารหัส
Dr. Ahmad Ghafarian [6] ได้น าเสนอวิธีก ารตรวจสอบและป้ อ งกัน
การโจมตีด้วย SQLi ด้วยวิธผี สมผสาน (hybrid) เพื่อลดช่องโหว่ของเว็บ
แอปพลิเคชันที่ประกอบไปด้วยสามขัน้ ตอนคือ การออกแบบฐานข้อมูล ,
การด าเนิ น การและส่ ว นของการติด ต่ อ (common gateway interface :
CGI)
จากที่ท างผู้ว ิจ ัย ได้ท าการศึก ษางานวิจ ัย ที่เกี่ย วข้อ งต่ าง ๆ พบว่ า
งานวิจยั เหล่านัน้ ได้นาเสนอแนวทางการตรวจสอบและป้องกันการโจมตี
ด้วย SQLi ในระดับแรกหรือในระดับทีส่ องเพียงอย่างเดียวทีไ่ ม่ครอบคลุม
การโจมตี ท ั ง้ สองระดั บ ดัง นั ้น ผู้ ว ิจ ัย จึง ได้ น าเสนอวิธีก ารใหม่ ท่ี ม ี
ความสามารถในการตรวจสอบและป้ องกัน การโจมตี ด้ ว ย SQLi ที่
ครอบคลุมการโจมตีทงั ้ สองระดับ

VI. สภาพแวดล้อมของการทดลอง
ในการทดลองการตรวจสอบและคัดกรองคาสัง่ SQL ได้มกี ารพัฒนา
และจัดสภาพแวดล้อมในการทดลองดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2. สภาพแวดล้อมของการทดลอง
ในการพัฒนาและจัดสภาพแวดล้อมในการทดลองได้มกี ารแบ่งแยกใน
การทดสอบ โดยใช้กรณีทดสอบที่กาหนดขึ้น เองในช่วงขัน้ ตอนของการ
พัฒนาเพื่อให้แน่ ใจว่าแต่ละองค์ประกอบสามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างถูกต้อง
หลังจากนัน้ ได้นาเอาแต่ละองค์ประกอบมารวมกันให้เป็ นกรอบการทางาน
สาหรับการทดสอบบนเครือข่ายดังรูปที่ 2 ในการทดสอบกรอบการทางาน
บนเครือ ข่าย ประกอบไปด้ว ย เว็บ แอปพลิเคชัน , เว็บ เซิร์ฟ เวอร์ (web
server) และฐานข้อมูล องค์ประกอบทัง้ หมดเชือ่ มต่อกันโดยตรง
เว็บแอปพลิเคชันพัฒนาด้วยภาษา PHP เวอร์ชนั 5.6.30 ติดตัง้ อยู่บน
ระบบปฏิบตั กิ าร Windows 10
เว็บเซิร์ฟเวอร์ทท่ี าหน้าทีค่ อยให้บริการแก่ผใู้ ช้ทเ่ี รียกชมหน้าเว็บไซต์
นัน้ ทางผูว้ จิ ยั เลือกใช้งาน Apache เวอร์ชนั 2.4.25
ฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บข้อ มูล ที่สาคัญ ในการทดลอง ทางผู้วจิ ยั
เลือกใช้งาน MySQL เวอร์ชนั 5.0.11
ส่วน SQL validation module พัฒนาด้วยภาษา PHP เวอร์ชนั 5.6.30

V. วิธกี ารใหม่สาหรับป้องกันการโจมตีทใ่ี ช้ SQL
ในการออกแบบวิธกี ารใหม่ในการตรวจสอบและป้องกันการโจมตีทใ่ี ช้
SQL ประกอบไปด้วย 5 ส่วนการทางาน ดังแสดงในรูปที่ 1
ส่วนที่ 1 [3] : คือ ส่วนที่ผู้ดูแลระบบดาเนิน การออกแบบคาสัง่ SQL
มาตรฐานทีไ่ ม่มคี ่าของแอตทริบวิ ต์ทงั ้ หมดทีเ่ ป็นไปได้ จากนัน้ นามาผ่าน
ฟงั ก์ชนั แฮช (hash function) ผลลัพธ์ท่ไี ด้คอื hash code เสร็จแล้วนาเอา
hash code ทีไ่ ด้ไปจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล ตัวอย่างคาสัง่ SQL มาตรฐาน :
SELECT * FROM users WHERE uName='' AND uPass=''
ส่วนที่ 2 [3][6][7][14] : คือส่วนทีท่ าการตรวจสอบและคัดกรองคาสัง่
SQL ที่ส่ งมาจากเว็บ แอปพลิเคชัน ว่าเป็ น การโจมตีด้ว ย SQLi หรือ ไม่
ก่อนทีจ่ ะส่งคาสัง่ SQL ไปให้ฐานข้อมูลประมวลผล โดยดาเนินการลบค่า
ของแอตทริบวิ ต์ออกทัง้ หมด จากนัน้ นามาผ่านฟงั ก์ชนั แฮชแบบเดียวกัน
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รูปที่ 1. กรอบการทางานทีน่ าเสนอสาหรับตรวจสอบและคัดกรอง SQL
การสร้างกฎหรือข้อ กาหนด (create validation rule) ที่จาเป็ นในการ
ตรวจสอบความถู ก ต้อ งของข้อ มูล ซึ่งกฎหรือ ข้อ ก าหนดเหล่ า นี้ จ ะถู ก
นามาใช้ในการตรวจสอบข้อมูลทีส่ ามารถยอมรับได้หรือไม่อนุ ญาตให้ม ี ดัง
แสดงในตารางที่ 1

การทดสอบการโจมตีด้ว ยค าสัง่ UNION หรือ แบบ Piggy-Backed
Queries และ Stored Procedures นัน้ ทางผู้วจิ ยั ได้มกี ารกาหนดตัวอย่าง
การทดสอบในรูปแบบต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3. ตัวอย่างรูปแบบการทดสอบการโจมตี

ตารางที่ 1. กฎหรือข้อกาหนดในการตรวจสอบข้อมูล
Rules
คาสาคัญต้องห้าม เช่น SELECT,OR, AND,
UPDATE, UNION, DROP และอื่น ๆ
อักขระต้องห้าม เช่น =, ' , ; , -- และอื่น ๆ

ตัวอย่างรูปแบบการทดสอบการโจมตี
?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

ใช้ในการตรวจสอบ
คัดกรองข้อมูลทีเ่ ป็ น
อันตรายและการโจมตี
ผิดหลักไวยากรณ์

สาหรับคาสาคัญต้องห้ามและอักขระต้องห้ามเหล่านี้จะถูกนามาสร้าง
เป็ นกฎหรือข้อกาหนดในการตรวจสอบค่าของแต่ละตัวแปรทีถ่ ูกส่งมาจาก
ผู้ใช้เพื่อเป็ นการคัดกรองข้อมูล กรณีท่ผี ู้ไม่หวังดีพยายามหลบหลีกการ
ตรวจสอบและการโจมตีในลักษณะผิดหลักไวยากรณ์
ฟงั ก์ชนั แฮช (hash function) [3] จะเป็ นการน าเอาคาสัง่ SQL ที่ไม่ม ี
ค่าของแอตทริบวิ ต์มาทาการเข้ารหัส ซึ่งทางผู้วจิ ยั ได้เลือกใช้อ ัลกอริทึม
แบบ SHA-1 ทีม่ คี วามปลอดภัยและความเร็วในการเข้ารหัส

และในการตรวจสอบคัดกรองข้อมูลกรณีทผ่ี ไู้ ม่หวังดีพยายามหลบหลีก
การตรวจสอบและการโจมตีในลักษณะผิดหลักไวยากรณ์ ท างผู้ว ิจยั ได้
นาเอาคาสาคัญต้องห้ามและอักขระต้องห้ามทีไ่ ด้กาหนดไว้มาสร้างเป็นกฎ
หรือข้อกาหนดในการตรวจสอบข้อมูลร่วมกับ regular expressions ดัง
แสดงในรูปที่ 3
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'); }

VII. การทดลองการโจมตี
ในการทดสอบการโจมตี ทางผู้วจิ ยั ได้กาหนดรูปแบบต่ าง ๆ ในการ
โจมตีแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
การทดสอบการโจมตีด้ว ย tautologies ทางผู้ว ิจ ัย ได้ม ีก ารก าหนด
รูปแบบการโจมตีในลักษณะต่าง ๆ ทีเ่ ป็นไปได้ ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2. รูปแบบการทดสอบการโจมตีดว้ ย tautologies
ตัวอย่างรูปแบบการทดสอบการโจมตี
' /*!50000OR*/ 1='1 /*!50000*/ -' /*!OR*/1='1 -' /*!50000*//**/||/**/1=1/**/||'x'='x' -' OR IF(500<1000, true, false) --

รูปที่ 3. ตัวอย่างการตรวจสอบและคัดกรองข้อมูล
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คาแนะนาในการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เพื่อให้งานวิจยั นี้มคี วามถูกต้อง
สมบูรณ์มากยิง่ ขึน้

VIII. ผลการทดลองและอภิปรายผล
จากการทดลองการโจมตีดว้ ย SQL ผลการทดลองแสดงในตารางที่ 4
แสดงให้เห็นผลการทดลองที่ได้ทาการทดลองในการตรวจสอบการโจมตี
รูปแบบต่าง ๆ โดยสรุปได้ดงั นี้
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บทคัดย่อ — การศึกษานี้ เป็ นการศึกษาปั จจัยที ส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจ
ลงทุนใน peer-to-peer (P2P) lending โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาตัวแปร
ทีใ่ ช้ทานายแนวโน้ มการลงทุนใน P2P lending มีขนั ้ ตอนดาเนิ นงาน ได้แก่
1) การศึกษาตัวแปรด้านปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการตัดสิ นใจของนักลงทุนใน P2P
lending และ 2) การศึ ก ษาเทคนิ คการท าเหมื อ งข้ อ มู ล ส าหรับ ท านาย
แนวโน้ มการผิ ดนัดชาระหนี้ ของผู้ก้ใู น P2P lending โดยรวบรวมข้อมูลจาก
งานวิ จยั ในอดีต พบว่าปั จจัยที ส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจลงทุนประกอบด้วย 3
ปั จจัย ได้ แก่ 1) ปั จจัยด้ านผู้ก้ แู ละสิ นเชื อ่ ทัง้ ด้ านฐานะทางการเงิ น เช่ น
คะแนนเครดิ ต หนี้ สิ นต่ อรายได้ วัตถุประสงค์การกู้ และด้านข้อมูลส่วนตัว
เช่น อายุ การศึกษา อาชีพ สถานภาพ 2) ปั จจัยด้านนักลงทุน เช่น การลอก
เลี ย นพฤติ ก รรมของนั ก ลงทุ น ก่ อ นหน้ า 3) ปั จ จัย ด้ า นแพลตฟอร์ม เช่ น
ความแข็งแรงของแพลตฟอร์ม ความสามารถการท ากาไร การควบคุม
ความเสี ย่ ง อี ก ทัง้ ยัง มี ก ารศึ ก ษาเพื่ อ เปรี ยบเที ย บเทคนิ คการสร้ าง

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

predictive model ส าหรั บ การลงทุ น P2P lending ด้ ว ยเทคนิ ค
classification ต่ า งๆ ได้ แ ก่ วิ ธี การป่ าแบบสุ่ ม (random forest),
วิ ธีการถดถอยโลจิ สติ ก (logistic regression) และวิ ธีการเพื่อนบ้าน
ใกล้ที่สดุ (k-nearest neighbor หรือ k-NN)

I. บทนา
ั
I.I. ความเป็ นมาและความสาคัญของปญหา
การกู้ เ งิน แบบบุ ค คลต่ อ บุ ค คล (Peer-to-Peer Lending หรือ P2P
lending) เป็ นการปล่ อ ยกู้ ร ะหว่ า งผู้ ใ ห้ กู้ ห รื อ นั ก ลงทุ น กั บ ผู้ กู้ ผ่ า น
แพลตฟอร์มทางออนไลน์ โดยไม่มสี ถาบันทางการเงินเป็ นตัวกลาง ซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองความต้องการกูย้ มื ของผูก้ รู้ ายย่อย รวมถึงธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็ก ทีม่ กั ได้รบั ผลกระทบจากความเข้มงวดในการปล่อยกูท้ ม่ี าก
ขึน้ ของสถาบันทางการเงิน [1]
นอกจากนี้ P2P lending เป็ น การเพิ่มช่อ งทางการปล่ อ ยกู้ผ่ า นทาง
ออนไลน์ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านธุรกรรมสาหรับผูก้ ู้ และเพิม่ ผลตอบแทน

คาสาคัญ — Peer-to-peer (P2P) lending, การตัดสิ นใจของนักลงทุน,
การผิ ดนัดชาระหนี้ , แบบจาลองพยากรณ์, การทาเหมืองข้อมูล
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
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การลงทุนสาหรับนักลงทุน เนื่องจากเป็นช่องทางทีจ่ ะให้อตั ราดอกเบีย้ ตอบ
แทนที่สู ง กว่ า การลงทุ น ช่ อ งทางอื่น เช่ น เงิน ฝากประจ า หุ้น กู้ หรือ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ ของธนาคาร จึงกล่าวได้ว่า P2P lending เป็ น
การปล่อยกูท้ ใ่ี ห้ผลประโยชน์ ทงั ้ กับผูก้ แู้ ละนักลงทุน อีกทัง้ ยังสร้างโอกาส
ในการเข้าถึงแหล่งเงินกูท้ ง่ี า่ ยขึน้ สาหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก [2]
โดยนักลงทุน สามารถกระจายการลงทุนได้ในผู้กู้ห ลายราย ขณะที่ผู้กู้ก็
สามารถได้รบั แหล่งเงินทุนจากนักลงทุนหลายรายอีกด้วย [3]
ทัง้ นี้ P2P lending ประกอบด้วยผูท้ เ่ี กีย่ วข้องดังต่อไปนี้
I) ผู้กู้ คือ ผู้ท่ที าการขออนุ มตั ิเงินกู้ โดยระบุจานวนและระยะเวลาที่
ต้อ งการกู้ รวมถึงให้รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติทางการเงิน และข้อมูล
ส่วนตัวแก่ผปู้ ระกอบการ P2P lending
II) ผูป้ ระกอบการ P2P lending คือ ตัวกลางทีเ่ ชือ่ มระหว่างผูก้ แู้ ละนัก
ลงทุน ซึง่ จะทาหน้าทีป่ ระเมินระดับความเสีย่ งและอัตราดอกเบี้ยของผู้กแู้ ต่
ละราย ซึ่งผู้ประกอบการบางรายใช้ร ะดับคะแนนความเสี่ย ง และอัต รา
ขาดทุนที่คาดหวัง เพื่อใช้แบ่งประเภทของคาขออนุ มตั ิเงินกู้ เพื่ออานวย
ความสะดวกแก่นกั ลงทุน
III) นักลงทุน คือ ผู้ปล่อยกู้ ซึ่งจะรับข้อมูลที่ชนิดจากผู้ประกอบการ
P2P lending เพื่อ ใช้ในการตัดสิน ใจว่าจะลงทุน ในผู้กู้ร ายใดและจานวน
เท่าใด [4]
จากงานวิจยั ของ Transparency Market Research ซึ่งแสดงถึงสถิติ
ของมูลค่าตลาดทัวโลกของ
่
P2P lending ทีร่ ะดับ 2.62 หมืน่ ล้านดอลลาร์
สหรัฐในปี 2558 และคาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดจะเพิม่ ขึ้นอยู่ท่รี ะดับ 8.98
แสนล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2567 ด้วยอัตราเติบโตเฉลีย่ ต่อปีท่ี 48.2%
นอกจากนี้รายงานทีจ่ ดั ทาโดยมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์และ KPMG ยังระบุ
ว่าในปี 2558 P2P lending สาหรับผูก้ รู้ ายย่อยมีมลู ค่าตลาดอยู่ท่ี 367 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ซึง่ มีขนาดทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในบรรดาการกูท้ างเลือกช่องทาง อื่นๆ
ขณะที่ P2P lending ส าหรับ ผู้ป ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กมี
มูลค่าตลาดอยู่ท่ี 213 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองใน
บรรดาการกูท้ างเลือกช่องทางอื่นๆ โดยประเทศทีม่ มี ลู ค่าตลาดของ P2P
lending ใหญ่ทส่ี ุดคือประเทศจีน ซึง่ มีจานวนผูป้ ระกอบการกว่า 4,000 ราย
เมื่อเทียบกับ 50 รายในช่วงปลายปี 2554 จึงจัดได้ว่า P2P lending เป็ น
ช่องทางการลงทุนที่เติบโตเร็วที่สุดในบรรดาการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทาง
การเงินต่างๆ [5]
อย่ า งไรก็ต าม สถิติจ าก Online Lending House ที่ร ะบุ ถึง จ านวนที่
เพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญตัง้ แต่ปี 2556 ของผูป้ ระกอบการ P2P lending ที่
ั
เกิดปญหาต่
างๆ เช่น ปญั หาการผิดนัดชาระหนี้ของผูก้ ู้ ปญั หาสภาพคล่อง
ของเงินทุน หรือแม้กระทังป
่ ญั หาการปิ ดกิจการของผูป้ ระกอบการ เป็ นต้น
[6] ดังกราฟทีแ่ สดงต่อไปนี้
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รูปที่ I. ผูป้ ระกอบการ P2P lending ทีเ่ กิดปญั หา (ราย)
แหล่งทีม่ า: Online Lending House
จากสถิตดิ งั กล่าว สะท้อนให้เห็นถึงปญั หาทีจ่ ะนาไปสู่การขาดทุนของ
นักลงทุน ซึ่งส่ งผลต่ อ การพัฒนาและการเติบโตของอุ ต สาหกรรม P2P
lending ซึ่งผูป้ ระกอบการทีเ่ กิดปญั หาส่วนใหญ่มสี าเหตุมาจากปจั จัยหลัก
ดังต่อไปนี้
I.I.I. ความไม่เท่าเทียมของข้อมูลระหว่างผูก้ กู้ บั นักลงทุน (information
asymmetry)
ความกังวลส่วนใหญ่ของผูล้ งทุนใน P2P lending เกิดจากความไม่เท่า
เทีย มของข้อ มูล ระหว่างผู้กู้กบั นักลงทุน ซึ่ง มาจากข้อ เท็จจริงที่ว่าผู้กู้ม ี
ข้อ มูล มากกว่านักลงทุน อย่ างน้ อ ย 2 เงื่อ นไขที่จะส่ งผลถึงการตัดสิน ใจ
ปล่อยกูข้ องนักลงทุน และความเสีย่ งในการกลับมาลงทุนอีกครัง้ เงือ่ นไข
แรก คือ ความสามารถและความต้องการทีแ่ ท้จริงในการชาระหนี้คนื ของผู้
กู้ และอีกเงือ่ นไข คือ แนวโน้มของการชาระหนี้ล่วงหน้า โดยผูป้ ระกอบการ
P2P lending จาเป็นต้องมีการรวบรวมข้อมูลทีม่ ผี ลต่อการเข้าใจพฤติกรรม
การผิด นัด ช าระหนี้ข องผู้กู้ และน าข้อ มูล ดัง กล่ า วมาแสดงให้นักลงทุน
ั
รับทราบ เพือ่ ลดความเสีย่ งต่อการเกิดปญหาดั
งกล่าว [7]
I.I.II. การขาดผูเ้ ชีย่ วชาญทางการเงิน
จากหลักการเดิมทีส่ ถาบันทางการเงินเป็ นตัวกลางในการปล่อยเงินกู้
และมีบทบาทสาคัญในการลดความไม่เท่าเทีย มกันของข้อ มูล เนื่องจาก
สถาบันทางการเงินดังกล่าวมีผเู้ ชีย่ วชาญทางการเงิน ทีม่ ปี ระสบการณ์ใน
การประเมินความน่าเชือ่ ถือของผูก้ แู้ ต่ละราย ขณะที่ P2P lending เป็นการ
ปล่อยกู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ท่จี ะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางธุรกรรม โดย
การกาจัดตัวกลางที่เป็ นสถาบันทางการเงิน ซึ่งจะทาให้ขาดผู้เชี่ยวชาญ
ทางการเงินในขณะเดียวกัน และอาจนาไปสู่ความไม่เท่าเทียมของข้อมูล
ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการ P2P lending จาเป็ นต้องมีการเปิดเผยและวิเคราะห์
ข้อมูลของผูก้ ดู้ ว้ ยความละเอียดรอบคอบ
I.I.III. การขาดระบบการวัดระดับเครดิตทางการเงินของผูก้ ทู้ นี ่ ่าเชือ่ ถือ
ผูป้ ระกอบการบางรายในประเทศจีนได้ใช้มาตรฐานการวัดระดับเครดิต
ทางการเงินของตนเองในการประเมินความน่าเชือ่ ถือของผูก้ ู้ ผ่านข้อมูลทีผ่ ู้
กูส้ ่งให้ดว้ ยตนเอง ซึ่งทาให้ขาดความน่ าเชื่อถือในการบันทึกระดับเครดิต
ของผูก้ ู้ และง่ายต่อการผิดพลาดของข้อมูลทีไ่ ด้รบั ผ่านการอนุมตั เิ งินกูท้ าง
ออนไลน์ ส่งผลให้นักลงทุนอาจไม่เชื่อถือการประเมินระดับเครดิตด้วยวิธี
ดังกล่ าว ดังนัน้ ผู้ประกอบการ P2P lending จาเป็ น ต้อ งมีกลไกที่ช่วยใน
การยืนยันความถูกต้องของข้อมูลทีไ่ ด้รบั และการประเมินระดับเครดิตของ
ผูก้ ทู้ น่ี ่ าเชื่อถือมากขึน้ ตัวอย่างเช่น ผูป้ ระกอบการในจีนมีการใช้ช่องทาง
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ออฟไลน์มาช่วยใน P2P lending ผ่านการเข้าพบผูก้ โู้ ดยตรง หรือผ่านการ
อ้างอิงจากบุคคลทีส่ าม เป็นต้น [1]
I.I.IV. การขาดการควบคุมทางกฎหมายทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ในประเทศจี น ผู้ ป ระกอบการ P2P lending ขาดหน่ วยงานที่
ควบคุมดูแล P2P lending โดยตรง ทาให้กฎหมายไม่มคี วามรัดกุมอย่าง
เพียงพอ ด้วยเทคนิคสาหรับจัดการความเสีย่ งทีล่ ่าสมัย ส่งผลให้เกิดความ
เสีย่ งเชิงระบบกับผูป้ ระกอบการทีม่ คี วามเกีย่ วเนื่องกันเป็นวงกว้าง รวมไป
ถึงการลุกลามของความเสีย่ งด้านสินเชื่อ ด้านปฏิบตั กิ าร ด้านสภาพคล่อง
และด้ า นจริย ธรรม ดัง นั ้น ผู้ ป ระกอบการ P2P lending จ าเป็ น ต้ อ งมี
มาตรการในการป้องกันและควบคุมความเสีย่ งเชิงระบบทีอ่ าจเกิดขึน้ [8]
ดังที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อจัดการและควบคุมปญั หาที่อ าจเกิดขึ้น สิง่
สาคัญสาหรับผูป้ ระกอบการ P2P lending คือ การมีเครื่องมือทีส่ ามารถใช้
วัดแนวโน้มการลงทุนและคัดกรองผูก้ อู้ ย่างมีประสิทธิภาพ ตามระดับความ
น่าเชือ่ ถือของผูก้ ทู้ แ่ี ท้จริง โดยการใช้แบบจาลองการพยากรณ์ (Predictive
Modeling) เพื่อ ช่ ว ยท านายพฤติก รรมการตัด สิน ใจของนั ก ลงทุ น และ
แนวโน้มการชาระหนี้ของผูก้ ใู้ น P2P lending
I.II. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1) เพื่อศึกษาตัวแปร (Features) ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุน
P2P lending
2) เพื่อศึกษาเทคนิคการทาเหมืองข้อมูล สาหรับทานายแนวโน้มการ
ผิดนัดชาระหนี้ของผูก้ สู้ าหรับ P2P lending
I.III. สมมติฐานของการวิจยั
1) ระดับความเสี่ย งของผู้กู้ มีผ ลต่ อ การตัดสิน ใจในการลงทุน P2P
lending
2) ข้ อ มู ล ที่ น ามาใช้ ใ นการท าแบบท านายเป็ นข้ อ มู ล จริ ง จาก
ผูป้ ระกอบการ P2P lending
I.IV. ประโยชน์ทคี ่ าดว่าจะได้รบั
1) ท าให้ ท ราบถึง ป จั จัย ที่ม ีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจในการลงทุ น P2P
lending เมื่อพิจารณาจากข้อมูลโดยรวม และข้อมูลของผู้กู้ในแต่ละระดับ
ความเสีย่ ง
2) ผูป้ ระกอบการสามารถนาตัวแปรไปใช้เป็ นแนวทางในการวิเคระห์
ข้อมูลเกีย่ วกับผูก้ แู้ ละเงินกูท้ เ่ี พียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน รวมถึง
สามารถใช้เป็ นแนวทางในคัดกรองผู้กู้ เพื่อลดปญั หาการผิดนัดชาระหนี้
และนาไปใช้ในการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มให้มปี ระสิทธิภาพต่อไป
3) ผูก้ สู้ ามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ พียงพอต่อ
การตัดสินใจของนักลงทุน เพือ่ เป็นประโยชน์ต่อการขออนุมตั เิ งินกูใ้ น P2P
lending
I.V. ขอบเขตของการวิจยั
เนื่ อ งจากนัก ลงทุ น ใน P2P lending สามารถเข้า ถึง ข้อ มูล ของผู้กู้ท่ี
แท้จริงได้อย่างจากัด จากปญั หาความไม่เท่าเทียมของข้อมูลระหว่างผูก้ กู้ บั
นักลงทุน (Information Asymmetry) ดังนัน้ การทาวิจยั นี้ จึงเป็นการ ศึกษา
ปจั จัยที่มผี ลต่ อการตัดสินใจในการลงทุน P2P lending เพื่อเป็ นแนวทาง
ให้กบั ผูป้ ระกอบการ นักลงทุน และผูก้ ตู้ ่อไป
I.VI. นิยามศัพท์เฉพาะ
Peer Lending หรื อ P2P lending หมายถึ ง ระบบหรื อ เครื อ ข่ า ย
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสิน เชื่อระหว่างบุค คลกับบุค คล (Peer-to-

Peer Lending Platform) ซึ่งจะทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวกลางในการทาสัญญากูย้ มื
เงินระหว่างผูใ้ ห้กแู้ ละผูข้ อกูท้ เ่ี ป็นบุคคลธรรมดา
Data Mining หมายถึง การค้น หาสิ่งที่มปี ระโยชน์ จากฐานข้อ มูลที่ม ี
ขนาดใหญ่ โดยการใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ทางธุรกิจที่นอกเหนือจากการนับ
จานวน การอธิบายเชิงลักษณะ การรายงาน หรือวิธกี ารต่างๆที่ย ึดตาม
กฎเกณฑ์เดิมของธุร กิจ แต่ ร วมถึงการวิเคราะห์เชิงสถิติและ Machine
Learning เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ (Knowledge Discovery) ที่อาจจะอยู่
ในรูปแบบ กฎเกณฑ์ (Rule)
Classification หมายถึง เทคนิค Data Mining สาหรับการจาแนกข้อมูล
ผ่านการเรียนรูแ้ บบมีผสู้ อน (supervised learning) ทีท่ ราบค่าประเภทของ
ตัวอย่างในชุดข้อมูลสอนล่วงหน้า เป็นการสร้างโมเดลผ่านตัวจาแนกข้อมูล
(classifier) เพื่ อ ท านายหมวดหมู่ ข องข้ อ มู ล ( category/ class) โดยมี
ตัวอย่างในชุดข้อมูลสอน (training set) ทีใ่ ช้ จะมีคุณลักษณะหนึ่ง ซึ่งบอก
คาประเภทของตัวอย่างนัน้ (class label) ซึ่งเป็ นค่าข้อมูลแบบ categorial
ทัง้ นี้ การประยุกต์ใช้งานแบบ classification มักพบใน การขออนุ มตั คิ าขอ
มีบตั รเครดิต (Credit approval)
Random forest หมายถึง เทคนิค Classification ประเภทป่าแบบสุ่ ม
ผ่ า นการสร้า งกลุ่ ม ของโมเดลพื้น ฐาน (Base prediction) ด้ว ยวิธีต้น ไม้
ตัด สิน ใจ (Decision tree) ในขัน้ ตอนแรก ก่ อ นที่จ ะสร้า งโมเดลสุ ด ท้าย
(Final prediction) จากการรวบรวมแต่ละโมเดลพืน้ ฐานเข้าด้วยกัน
Logistic regression ห ม า ย ถึ ง เ ท ค นิ ค Classification ป ร ะ เ ภ ท
ถดถอยโลจิสติกส์ท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
หลายตั ว แปร และตั ว แปรตามแบบจัด กลุ่ ม ( categorial dependent
variable) รวมถึงการพยากรณ์ความน่ าจะเป็ นที่จะเกิดขึ้นของเหตุการณ์
(odd) โดยการบรรจุขอ้ มูลลงในกราฟโลจิสติกส์ (logistic curve)
Information Asymmetry หมายถึ ง ความไม่ เ ท่ า เที ย มของข้ อ มู ล
ระหว่างผู้กู้กบั นักลงทุน ซึ่งมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าผู้กู้มขี อ้ มูลมากกว่านัก
ลงทุนอย่างน้อย 2 เงือ่ นไขทีจ่ ะส่งผลถึงการตัดสินใจปล่อยกูข้ องนักลงทุน
และความเสีย่ งในการกลับมาลงทุนอีกครัง้ เงือ่ นไขแรก คือ ความสามารถ
และความต้องการที่แท้จริงในการชาระหนี้คนื ของผูก้ ู้ และอีกเงื่อนไข คือ
แนวโน้มของการชาระหนี้ล่วงหน้า
II. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
II.I. แนวคิดทฤษฎี
II.I.I. ทฤษฎีทเี ่ กีย่ วข้องกับแพลตฟอร์ม P2P lending
Zopa เป็นแพลตฟอร์มแรกของ P2P lending ทีก่ ่อตัง้ ขึน้ ตัง้ แต่ปี 2005
หลังจากนัน้ ตลาด P2P lending ได้มกี ารพัฒนารูปแบบของแพลตฟอร์ม
จนกระทังมี
่ หลากหลายรูปแบบในเวลาต่อมา โดยแต่ละแพลตฟอร์มจะมี
กลไกการทางานทีแ่ ตกต่างกัน และสามารถแบ่งประเภทของแพลตฟอร์ม
ได้ตามแง่มมุ ต่างๆ ดังนี้
1) อนุ ก รมวิธ าน (Taxonomy) ซึ่ ง สามารถแบ่ ง แพลตฟอร์ ม ได้ 2
ประเภทหลัก คือ
1.1) แพลตฟอร์มทีม่ วี ตั ถุประสงค์ทวไป
ั ่ (General platform) เพื่อ
ทาให้ผู้กู้ร ายย่ อ ย รวมถึงบริษัทขนาดกลางและเล็กเข้าถึงแหล่ งเงิน ทุน
ได้มากขึน้ ตัวอย่างเช่น Prosper และ Lending Club เป็นต้น
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 จานวนสินเชื่อที่ขออนุ มตั ิ

หากบริษัทมีคาขออนุ มตั ิสนิ เชื่อ ที่ม ี
จานวนมากกว่า และระยะเวลาในการผ่อนชาระสัน้ กว่า จะทาให้
มีความเสีย่ งของแพลตฟอร์มมากกว่า
1.3) การควบคุมความเสีย่ ง
 กลไกในการควบคุมความเสีย่ ง บริษท
ั ทีม่ หี น่ วยงานในการดูแล
กองทุน จะทาให้การดาเนินงานมีเสถียรภาพ
 กลไกด้านความมันคง
่ จะช่วยสร้างความมันใจแก่
่
นกั ลงทุน เพื่อ
้ปองกันแพลตฟอร์มจากความเสีย่ งจากสินเชือ่ ทีช่ าระเกินเวลาที่
กาหนด
1.4) สภาพคล่องของเงินทุน
 ระยะเวลาครบก าหนดของสิน เชื่อ บริษัท ที่ม ีร ะยะเวลาของ
สินเชื่อสัน้ กว่า จะมีความเสีย่ งต่อการลงทุนมากกว่า และสภาพ
คล่องทีล่ ดลง
 อัตราดอกเบีย้ ทีต่ งั ้ ไว้เพือ่ ใช้ในการซื้อขายแบบประมูล ยิง่ บริษท
ั
มีการตัง้ ดอกเบี้ย ในการประมูล ที่อ ัต ราสูงกว่า จะทาให้ความ
สนใจในการลงทุนของนักลงทุนมากขึ้น และสภาพคล่องดีข้นึ
แต่ถ้าอัตราดอกเบี้ยถูกประมูลให้สูงขึน้ มากเกินไป จะทาให้เกิด
ความเสีย่ งทีผ่ กู้ รู้ ายนัน้ จะผิดนัดชาระหนี้ได้
 รูป แบบการซื้อขาย บริษัท ที่ซ้อื ขายแบบประมูลโดยอัตโนมัติ
ตราบใดที่นัก ลงทุ น มีก ารตัง้ เงื่อ นไขในการลงทุ น ตามความ
ต้องการ ระบบของแพลตฟอร์มจะทาการจับคู่สนิ เชื่อตามความ
ต้องการของนักลงทุนในแต่ละราย ซึ่งจะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการปล่อยกู้ และเพิม่ สภาพคล่อง
1.5) ความโปร่งใส
 การเปิ ด เผยข้อ มูล บริษัท ที่ม ีก ารเปิ ด เผยข้อ มูล ของผู้ กู้ แ ละ
สิน เชื่อ อย่ างเพีย งพอ จะทาให้ค วามเสี่ย งทางการเงินของนัก
ลงทุนลดลง และสามารถประเมินความน่ าเชื่อถือของผูก้ แู้ ต่ละ
ราย รวมถึ ง ตั ้ง ราคาของสิ น เชื่ อ ได้ ดี ข้ึ น ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้
แพลตฟอร์มแข็งแรงขึน้
ั ยด้านนักลงทุน
2) ปจจั
2.1) การตัด สิน ใจลงทุ น ด้ ว ยการใช้ เ หตุ ผ ล (Rational choice
behaviour) โดยทัวไปนั
่
กลงทุนจะลงทุนในผู้กทู้ ่มี คี วามน่ าเชื่อถือทางการ
เงิน ผ่ านการประเมิน ทัง้ ทางด้านรายได้และความเสี่ยงในเวลาเดียวกัน
หากผูก้ มู้ กี ารขออนุมตั ดิ ว้ ยจานวนเงินทีน่ ้อยกว่า จะมีแนวโน้มทีจ่ ะสาเร็จใน
การอนุมตั เิ งินกูไ้ ด้มากกว่า ซึง่ ความน่าเชือ่ ถือนี้ จะวัดได้จากอัตราส่วนทาง
การเงิน ได้แก่ อัตราสินเชื่อที่ขอต่อจานวนรายได้ จานวนเงินกูท้ ่มี ผี ดิ นัด
ชาระหนี้ เป็ นต้น ดังนัน้ ผูก้ ทู้ ม่ี กี ารเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ก็จะมีโอกาส
ได้รบั อนุมติเงินกูง้ า่ ยกว่า
2.2) การตัดสิน ใจลงทุน ด้วยอารมณ์ และความรู้ส ึก (Perceptual
choice behaviour) โดยนักลงทุนจะพิจารณาข้อมูลส่วนตัวของผูก้ ู้ ร่วมกับ
ความน่ าเชื่อถือทางการเงิน โดยเฉพาะความเหมือนระหว่างนักลงทุนกับผู้
กูใ้ นด้านต่างๆ ดังนี้
 ถิ่นกาเนิดและที่อยู่อาศัย ผู้กู้ท่อี าศัยอยู่บริเวณใกล้ เคียงกับนัก
ลงทุน จะโอกาสในการได้รบั อนุมตั เิ งินกูท้ ง่ี า่ ยกว่า อย่างไรก็ตาม
หากผู้กู้มอี ายุหรือพื้นฐานการศึกษาใกล้เคียงกับนักลงทุนร่วม

1.2) แพลตฟอร์ ม ที่ม ีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ ฉพาะด้ า น (Professional
platform) ซึ่ ง เกิ ด จากการพั ฒ นารู ป แบบในภายหลั ง ตั ว อย่ า งเช่ น
AgFunder ที่เป็ นแพลตฟอร์มออนไลน์ ท่ที าให้นักลงทุนสามารถลงทุนใน
ธุ ร กิจ การเกษตร รวมถึ ง เทคโนโลยีท างการเกษตร หรือ Kiva ที่ม ี
วัต ถุ ประสงค์เพื่อ ทาให้ผู้มรี ายได้น้ อ ยในประเทศก าลังพัฒนา สามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากประชาชนทัวไปได้
่
2) รูปแบบการซื้อขาย (Trading rule) ซึ่งสามารถแบ่งแพลตฟอร์มได้
2 ประเภทหลัก คือ
2.1) แพลตฟอร์มทีใ่ ช้การประมูล เช่น Prosper เป็นต้น
2.2) แพลตฟอร์มทีไ่ ม่ใช้การประมูล เช่น Lending Club และ Kiva
เป็นต้น
3) ผลตอบแทน (Reward) ซึ่งสามารถแบ่งแพลตฟอร์มได้ 4 ประเภท
หลัก คือ
3.1) แพลตฟอร์ ม ที่เ ป็ น รู ป แบบการบริจ าค ไม่ ม ีผ ลตอบแทน
(Donation-based) โดยผู้ บ ริจ าคจะให้ เ งิน ทุ น แก่ กิจ การร่ ว มค้ า ( Joint
venture) เพือ่ สนับสนุนในการออกผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือเพือ่ สนับสนุน
ในวัตถุประสงค์ต่างๆ โดยทีไ่ ม่รบั ผลตอบแทน นอกจากสิทธิประโยชน์ภาษี
เช่น Sellaband และ Kickstarter เป็นต้น
3.2) แพลตฟอร์มทีใ่ ห้ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นของรางวัล หรือสิทธิจาก
สินค้าและบริการ (Reward-based) โดยจะไม่มผี ลอตอบแทนทีเ่ ป็ นรูปแบบ
เงินแก่นกั ลงทุน
3.3) แพลตฟอร์มที่ให้ผลตอบแทนที่เป็ นหุ้นของบริษัท (Equitybased) โดยผลตอบแทนทีไ่ ด้ จะขึน้ กับผลประกอบการของบริษทั ทีล่ งทุน
3.4) แพลตฟอร์มทีใ่ ห้ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นดอกเบี้ยจากการให้กยู้ มื
(Lending-based) ซึ่ ง จะเป็ นลั ก ษณะของแพลตฟอร์ ม P2P lending
โดยทัวไป
่ ตัวอย่างเช่น Prosper Lending Club และ Kiva เป็นต้น [9]
II.I.II. ทฤษฎีทเี ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการตัดสินใจลงทุน
ปจั จัย ด้านต่ างๆ ที่มผี ลต่ อ การตัดสินใจลงทุ น P2P lending ของนัก
ลงทุน มีปจั จัยหลัก 3 ด้าน ได้แก่
ั ยด้านแพลตฟอร์ม
1) ปจจั
1.1) ความแข็งแรงของแพลตฟอร์ม
 ทุนจดทะเบียนและจานวนพนักงาน โดยบริษัทขนาดใหญ่กว่า
จะมีความเสีย่ งในการดาเนินการน้อยกว่า
 ประวัติของแพลตฟอร์ม ถ้าหากบริษท
ั มีประวัติทด่ี ี จะสามารถ
เพิ่ม ความน่ า เชื่อ ถือ ให้กบั นัก ลงทุ น และถือ ว่ า เป็ น ตัว แปรที่
สาคัญในการเลือกแพลตฟอร์มของนักลงทุน
 เวลาในการดาเนินงาน บริษท
ั ทีม่ กี ารดาเนินการยาวนานกว่า จะ
มีความสามารถในการจัดการความเสีย่ งได้มากกว่า
 ประเภทของโครงการ บริษัทที่มจี านวนประเภทของโครงการ
หลากหลายกว่า จะมีความสามารถในการดาเนินการได้ดกี ว่า
1.2) ความสามารถในการทากาไร
 อัตราดอกเบี้ยต่อปี ซึ่งขึน
้ กับความเสีย่ งของผูก้ แู้ ละสินเชื่อทีข่ อ
อนุมตั ิ หากบริษทั มีจานวนผูก้ ทู้ ถ่ี ูกคิดอัตราดอกเบี้ยต่อปีสูงกว่า
จะมีความเสีย่ งของแพลตฟอร์มมากกว่า
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ด้ว ย จะทาให้ปจั จัย ความเหมือ นด้านถิ่น ก าเนิ ดส่ งผลต่ อ การ
ตัดสินใจได้ลดลง
 อาชีพ หากผู้กู้มอี าชีพใกล้เคียงกับนักลงทุน จะทาให้นักลงทุน
ทราบข้อ มูล เกี่ย วกับผู้กู้เพิ่มขึ้น อาทิเช่น ความสามารถและ
ความต้องการในการชาระเงินกู้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีทม่ี คี วาม
แตกต่างด้านเชื้อชาติร่วมด้วย จะทาให้ปจั จัยความเหมือนด้าน
อาชีพส่งผลต่อการตัดสินใจได้ลดลง
 พืน
้ ฐานด้านการศึกษา ผูก้ ทู้ ม่ี พี น้ื ฐานด้านการศึกษาใกล้เคียงกับ
นักลงทุน จะมีแนวโน้มทีจ่ ะได้รบั การอนุมตั เิ งินกูไ้ ด้ลดลง ถึงแม้
ผูก้ รู้ ายนัน้ จะมีความเหมือนในด้านอายุ หรืออาชีพร่วมด้วย [6]
2.3) การลอกเลียนพฤติกรรมของนักลงทุนทีม่ กี ารลงทุนก่อนหน้า
(Herding behaviour) โดยนักลงทุนแต่ละรายมีพฤติกรรมการลงทุน ด้วย
เหตุ ผลในการตัดสินใจลงทุน ที่แตกต่ างกัน เนื่องจากปญั หาความไม่ เท่ า
เทีย มกัน ของข้อ มูล ระหว่ า งผู้กู้ ก ับ นั ก ลงทุ น ท าให้นั ก ลงทุ น บางราย
จาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลจากการลงทุนของนักลงทุนก่อนหน้า มาใช้ร่วมในการ
ตัดสิน ใจในการลงทุน เรีย กว่ า Herding behaviour ที่ว ดั ผลได้จากระดับ
คะแนนความน่ าเชื่อถือของนักลงทุน ซึ่งจะเพิม่ ขึน้ หากนักลงทุนรายนัน้ มี
การลงทุน ในสิน เชื่อที่ไม่มกี ารผิดนัดชาระหนี้ รวมถึงวัดจากจานวนเงิน
ลงทุนสะสม [10]
3) ปจั จัยด้านผูก้ แู้ ละสินเชือ่
ป จั จัย ด้า นผู้กู้แ ละสิน เชื่อ ที่ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจว่ า ผู้กู้แ ต่ ล ะรายมี
แนวโน้มในการผิดนัดชาระหนี้หรือไม่ สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทหลัก
ดังนี้
3.1) ข้อมูลด้านฐานะทางการเงิน (Hard information) ซึ่งสามารถ
วัด ได้จ ากระดับ คะแนนของสิน เชื่อ (credit grade) อัต ราส่ ว นหนี้ส ิน ต่ อ
รายได้ จานวนบัตรเครดิตของธนาคาร จานวนสินเชื่อทีข่ ออนุ มตั ิ ประวัติ
การขอสิน เชื่อ ความเป็ น เจ้าของบ้าน โดย credit grade และอัต ราส่ วน
หนี้สนิ ต่อรายได้เป็ นปจั จัยทีส่ าคัญทีส่ ุดทีน่ ักลงทุนใช้ในการตัดสินใจลงทุน
ผู้กู้ท่ีม ี credit grade สูง ขณะที่ม ีห นี้ส ิน ต่ อ รายได้ต่ า จะมีโ อกาสในการ
ได้รบั อนุ มตั ิเงินกู้ได้ง่ายกว่า เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะผิดนัดชาระหนี้น้อย
กว่า ส่วนความเป็นเจ้าของบ้านมีส่วนในการตัดสินใจลดลง นับตัง้ แต่วกิ ฤติ2)
สินเชือ่ ซับไพรม์ในปี 2550
3.2) ข้อมูลส่วนตัว (Soft information) ซึ่งสามารถวัดได้จากข้อมูล
ด้านประชากร ข้อมูลด้านเครือข่ายทางสังคม รูปถ่าย และคาทีใ่ ช้ในแบบคา
ขออนุ มตั เิ งินกู้ โดยผู้กู้ท่มี เี ครือข่ายทางสังคมจานวนมาก จะมีแนวโน้มที่
ได้รบั การอนุ มตั เิ งินกูไ้ ด้ง่ายกว่า ขณะทีแ่ บบคาขอทีม่ ขี อ้ ความทีส่ ะกดผิด
จานวนความยาวในการเขียนคาขอ รวมถึงถ้อยคาที่ส่อื ถึงอารมณ์ในการ
เขียนคาขอ จะส่งผลต่อความยากง่ายในการขออนุมตั ิ นอกจากนี้ผกู้ ทู้ ม่ี กี าร
เปิ ดเผยข้อมูลมากกว่า มีโอกาสที่จะได้รบั การอนุ มตั ิง่ายกว่า ด้วยอัตรา
ดอกเบีย้ ทีต่ ่ากว่า เนื่องจากมีแนวโน้มทีจ่ ะผิดนัดชาระหนี้น้อยกว่า [11]
II.I.III. ทฤษฎีทเี ่ กีย่ วข้องกับเทคนิคการทาเหมืองข้อมูล
1) การทาเหมืองข้อมูล
Data Mining (เหมืองข้อมูล) หมายถึง “การค้นหาสิง่ ทีม่ ปี ระโยชน์จาก
ฐานข้อมูลทีม่ ขี นาดใหญ่” [12] โดยการทาเหมืองข้อมูลเป็นวิธกี ารวิเคราะห์
ทางธุร กิจที่น อกเหนือ จาก การนับจานวน การอธิบายเชิงลักษณะ การ
รายงาน หรือวิธกี ารต่างๆทีย่ ดึ ตามกฎเกณฑ์เดิมๆของธุรกิจ แต่รวมถึงการ
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วิเ คราะห์ เ ชิง สถิ ติ แ ละ Machine Learning เพื่อ ให้ ไ ด้ อ งค์ ค วามรู้ ใ หม่
(Knowledge Discovery) ทีอ่ าจจะอยู่ในรูปแบบ กฎเกณฑ์ (Rule) ทัง้ นี้ Big
Data เป็นตัวกระตุน้ ให้เกิดการใช้ Data Mining เพิม่ มากขึน้ เพราะสามารถ
ทีจ่ ะจัดการกับข้อมูลทีม่ จี านวนและมูลค่ามหาศาลได้ ทัง้ นี้ขนั ้ ตอนการทา
Data Mining ที่นิ ย มใช้ คือ Cross-Industry Standard Process for Data
Mining (CRISP-DM) ซึ่งใช้ในแปลงปญั หาทางธุรกิจให้เป็ นขัน้ ตอนต่ างๆ
ของ Data Mining [13] โดย CRISP-DM มี 6 ขัน้ ตอนดังนี้
1. ขัน้ ตอนการทาความเข้าใจธุรกิจ (Business understanding) คือ
การจัดหาจุดประสงค์ทางธุรกิจทีเ่ ฉพาะเจาะจง ทีร่ ะบุโดยผูท้ ม่ี สี ทิ ธิ ์หลักใน
ั บนั
การตัดสินใจ และรวบรวมข้อมูลพืน้ ฐานของสภาพธุรกิจในปจจุ
2. ขัน้ ตอนการท าความเข้า ใจข้อ มูล (Data understanding) คือ
การจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นทัง้ ทีม่ าจากข้อมูลเดิม ซื้อข้อมูล สารวจ หรือเริม่
ติดตามข้อมูลเพิม่ เติม รวมถึงอธิบายข้อมูลทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพ ว่า
ข้อมูลมีมากพอแค่ไหน และมีเงือ่ นไขอะไรบ้าง
3. ขัน้ ตอนการจัด เตรีย มข้อ มู ล (Data preparation) เช่ น การ
จัดเรียงข้อมูลสาหรับการทาโมเดล แล้วตัดหรือแทนค่าว่าง หรือค่ าทีม่ กี าร
ผิดพลาด
4. ขันตอนการท
้
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 ซึ่งเป็ น การจัดกลุ่ มข้อมูลด้วยตัว แปรที่กาหนดไว้
แล้ว เพื่อ สร้า งแบบจ าลองมาท านายข้อ มูล ในอนาคต ได้แ ก่
Decision Tree, Naïve Bayes, K-Nearest Neighbors (K-NN),
Neural Network เป็นต้น
 การเรียนรู้แบบไม่มผี ู้สอน (Unsupervised Learning) Clustering
ซึ่งเป็ นการจัดข้อมูลทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกันในกลุ่มเดียวกัน โดยไม่
จัดกลุ่มตัวอย่างไว้ล่วงหน้า
5. ขัน้ ตอนการประเมิน ผล (Evaluation) ซึ่งเป็ น การประเมิน ผล
ของโครงการกับเงือ่ นไขทีต่ งั ้ ไว้ตงั ้ แต่ขนตอนการท
ั้
าความเข้าใจธุรกิจ
6. ขัน้ ตอนการประยุ ก ต์ ใ ช้ (Deployment) ซึ่ ง เป็ น การน าองค์
ความรูใ้ หม่ทไ่ี ด้มาพัฒนา หรือแสดงถึงการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ได้ [14]
2) เทคนิคการทาเหมืองข้อมูลแบบต่างๆ
2.1) เทคนิคถดถอยโลจิสติกส์แบบพหุ (Multiple logistic regression)
ซึ่ง เป็ น การท าเหมือ งข้อ มูล ที่ม ีผู้ส อน (supervised learning) ใช้ใ นการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัวแปร และตัวแปรตาม
แบบจัดกลุ่ม (categorial dependent variable) รวมถึงการพยากรณ์ความ
น่ า จะเป็ น ที่จ ะเกิด ขึ้น ของเหตุ ก ารณ์ (odd) โดยการบรรจุ ข ้อ มูล ลงใน
กราฟโลจิส ติกส์ (logistic curve) โดยจะมีต ัวแปรตาม 3 ค่ า ตามจานวน
เหตุ การณ์ ท่เี ป็ น ไปได้ ในการวิเคราะห์แบบจาลองประเภทถดถอยโลจิ
สติกส์ ค่าสัมประสิทธิที์ ค่ านวณได้ จะถูกนามาเขียนเป็ นสมการถดถอยโลจิ
สติกส์ เพือ่ ทีจ่ ะทานายความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ทส่ี นใจ ดังนี้
1

P (y=1) = 1+𝑒 −𝑧
P (y) คือ ความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ y
e คือ exponential function (e = 2.71828)
z คือ linear combination ของตัวแปร; z = b0 + b1x1 + … + bp x p

โดยเทคนิคดังกล่าวสามารถใช้ได้ดกี บั ข้อมูลที่มขี นาดใหญ่ และมีตวั
แปรต้ น จ านวนมากเช่ น เดีย วกับ ข้อ มู ล ที่ใ ช้ ใ นงานวิจ ัย นี้ อี ก ทัง้ ยัง มี
ประสิทธิภ าพในการจัดการข้อ มูล ที่ไ ม่ไ ด้มกี ารแจกแจงแบบปกติ (nonnormal distribution) ซึง่ ทาให้วธิ สี มการถดถอย (regression) แบบทัวไปใช้
่
ไม่ได้ผล [15]
2.2) เทคนิคปา่ แบบสุ่ม (Random Forest) ซึง่ จะช่วยเพิม่ ความสามารถ
ในการทานายให้กบั ตัวแปรต้น ผ่านการสร้างกลุ่มของโมเดลพืน้ ฐาน (Base
prediction) ด้วยวิธตี ้นไม้ตดั สินใจ (Decision tree) ในขัน้ ตอนแรก ก่อนที่
จะสร้า งโมเดลสุ ด ท้า ย (Final prediction) จากการรวบรวมแต่ ล ะโมเดล
พืน้ ฐานเข้าด้วยกัน โดยการใช้สตู รในการรวบรวมดังนี้

ของนักลงทุนรายย่อยให้ลงทุนไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี เช่นกัน ขณะที่
กลุ่มนักลงทุนรายใหญ่จะไม่ถูกจากัดวงเงิน อีกทัง้ ยังกาหนดให้นักลงทุน
ผูใ้ ห้กู้ ต้องไม่เป็นผูป้ ระกอบการทีด่ าเนินการแพลตฟอร์มเอง นอกจากนี้ยงั
ก าหนดให้ผู้ป ระกอบการต้อ งเป็ น บริษัท จดทะเบีย นในไทย ที่ม ีทุ น จด
ทะเบียนขัน้ ต่า 5 ล้านบาทและมีสดั ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ที่เป็ นคนไทยไม่น้อย
กว่า 75% รวมถึงการคิดอัตราดอกเบี้ยกูย้ มื ทีจ่ ะต้องไม่เกิน 15% อีกด้วย
จากกฎระเบียบการควบคุมดูแลทีเ่ ข้มงวดของทัง้ สหรัฐอเมริกาและไทย จึง
สามารถใช้ขอ้ มูลจาก Lending Club เป็ นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการใน
ไทย ในการสร้า งแบบจ าลองพยากรณ์ ส าหรับ ท านายพฤติก รรมการ
ตั ด สิ น ใจของนั ก ลงทุ น P2P lending ภายใต้ ท ฤษฎี ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนการตัดสินใจลงทุนเดียวกัน จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นในหัวข้อ II.I.II.
[18]
II.II. เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ั ยด้านผูก้ แู้ ละสินเชือ่
II.II.I. ปจจั
1) Hard Information
ปจั จัยในการตัดสินใจลงทุน P2P lending ทางด้านผูก้ ใู้ นส่วนของ hard
Information มีค วามส าคัญ อย่ า งมีนัย ส าคัญ ต่ อ โอกาสที่ผู้กู้จ ะได้ร บั การ
อนุ มตั ิสนิ เชื่อ โดยระดับคะแนนสินเชื่อ (credit rating) มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกับโอกาสทีจ่ ะได้รบั เงินทุน กล่าวคือ ผูก้ ทู้ ม่ี ี credit rating สูง
จะมีความเสีย่ งทางสินเชื่อต่า และมีโอกาสได้รบั เงินทุนมากกว่า อีกทัง้ นัก
ลงทุนมักจะพิจารณาว่าผู้กู้ท่มี ี credit rating สูง จะมีโอกาสในการผิดนัด
ชาระหนี้น้อยลงอีกด้วย อีกตัวแปรทีม่ คี วามสาคัญเช่นกัน คือ อัตรารายจ่าย
ต่อรายได้ (payment-to-income ratio) และอัตราหนี้สนิ ต่อรายได้ (debt-toincome ratio) โดยนักลงทุนถือว่า ผู้ท่มี อี ตั ราส่วนทางการเงินดังกล่าวสูง
มักจะมีโอกาสในการผิดนัดชาระหนี้มากกว่า ทาให้ผกู้ กู้ ลุ่มนี้มโี อกาสในการ
ได้รบั การอนุมตั เิ งินกูน้ ้อยกว่า [7]
นอกจากนี้ รายได้ต่อเดือน (annual income) ของผูก้ ู้ ยังมีส่วนในการ
ตัดสินใจของนักลงทุน โดยผู้ท่มี รี ายได้ต่อ เดือนสูง มีแนวโน้มที่จะได้ร บั
เงินทุนจากนักลงทุนมากกว่า รวมถึงยังมีโอกาสในการผิดนัดชาระหนี้น้อย
กว่า อีกทัง้ ผูท้ ม่ี บี า้ นเป็ นของตนเอง (home ownership) จะมีแนวโน้มทีผ่ กู้ ู้
รายนัน้ จะได้รบั การอนุ มตั ิเงินกูม้ ากกว่า เพราะนักลงทุนพิจารณาว่าจะมี
โอกาสในการผิดนัดชาระหนี้น้อยกว่า [1]
อีกหนึ่งปจั จัยทีส่ าคัญ คือ วัตถุประสงค์การกู้ (loan purpose) โดยผูท้ ่ี
มีว ตั ถุ ประสงค์ในการกู้ย ืมเพื่อ ทาบัต รเครดิต และเพื่อ ใช้ในการทาธุรกิจ
ขนาดเล็ก จะมีแนวโน้มทีจ่ ะเกิดการผิดนัดชาระหนี้มากกว่า ทาให้มโี อกาส
ในการได้รบั เงินทุนจากนักลงทุนน้อยกว่า [19]
2) Soft Information
นักลงทุนยังใช้ soft information ของผู้กู้ในการประกอบการตัดสินใจ
ลงทุน P2P lending เนื่อ งจากข้อมูลด้าน hard information ของผู้กู้เพียง
อย่างเดียว อาจไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ ดังนัน้ ข้อมูลดังกล่าวจึงถือว่า
บทบาทต่อการตัดสินใจอย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มผู้กู้ท่มี ี credit rating
ต่ า เนื่ อ งจากมีค วามเสี่ย งที่สู ง และต้อ งใช้ข ้อ มูล ที่ห ลากหลายในการ
พิจารณาสาหรับการลงทุน ทัง้ นี้ขอ้ มูลด้านอายุ การศึกษา และสถานภาพ
ส่งผลสาคัญต่อโอกาสในการได้รบั การอนุมตั เิ งินกู้ โดยผูก้ ทู้ ม่ี อี ายุมากกว่า
มีการศึกษาที่สูงกว่า และมีสถานภาพแต่งงานแล้ว มีแนวโน้มที่จะได้ร บั

E (x, M) = 1𝑆 ∑𝑆𝑠=1 𝛽sMs
S คือจานวนชุดของโมเดลพืน้ ฐาน
M = (M1, M2, …, Ms), Ms(x) คือ แบบจ าลองท านายของแต่ ล ะโมเดล
พืน้ ฐาน
𝛽 s คือ สัดส่วนน้ าหนักของแต่ละโมเดลพืน
้ ฐานในโมเดลสุดท้าย
โดยเทคนิคดังกล่าวสามารถใช้ได้ดกี บั ข้อมูลที่มขี นาดใหญ่ และมีตวั
แปรต้ น จ านวนมากเช่ น เดีย วกับ ข้อ มู ล ในงานวิจ ัย นี้ นอกจากนี้ ย ัง มี
ประสิทธิภาพในการจัดการกับข้อมูลขาดหาย และข้อมูลทีม่ คี วามสมดุลได้
อีกด้วย [16]
2.3) เทคนิคเพือ่ นบ้านใกล้ทส่ี ุด (k-nearest neighbor หรือ k-NN) เป็น
เทคนิคทีจ่ ะแบ่งกลุ่มข้อมูลด้วยระยะทางทีใ่ กล้เคียงทีส่ ุดกับข้อมูลในแต่ละ
กลุ่ม เพื่อให้ได้ระยะทางที่ใช้ในการจัดลาดับและกาหนดข้อมูลเพื่อนบ้าน
ตามระยะทางทีใ่ กล้ทส่ี ุดตามจานวน k ทีม่ กี ารกาหนดไว้ โดยการคานวณ
ระยะทางมีวธิ ตี ่างๆ ดังนี้
 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 คือจุดคิวรีท่ ใ่ี ช้จดั กลุ่ม และ p คือจุดข้อมูลตัวอย่างทีต่ อ้ งการจัด
กลุ่มทัง้ นี้เทคนิคดังกล่าวถือเป็นเทคนิคทีเ่ หมาะกับข้อมูลทีม่ ชี ุดฝึกสอน
(training set) ขนาดใหญ่ และสามารถใช้ได้ดกี บั ข้อมูลทีม่ ขี อ้ มูลผิดปกติ
(noisy) จานวนมากเช่นเดียวกับข้อมูลทีใ่ ช้ในงานวิจยั นี้ [17]
II.I.IV. ทฤษฎีความสอดคล้องกันระหว่างข้อมูลทีใ่ ช้กบั ข้อมูลทีเ่ กิดขึ้น
จริงในประเทศไทย
งานวิจยั นี้ใช้ข ้อ มูล ที่จาก Lending Club ซึ่งเป็ น ผู้ประกอบการ P2P
lending ในสหรัฐอเมริกา โดยธุรกิจ P2P lending ในสหรัฐอเมริกา จะอยู่ใน
การควบคุมดูแลของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ซึ่งจะมีความเข้มงวดในการบังคับให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอ ทาให้อุตสาหกรรมการปล่อยกูผ้ ่าน P2P lending ในสหรัฐอเมริกา
มีความเป็ น ระเบียบ โดยมีการจากัดวงเงินลงทุน ไม่เกิน 2,500 ดอลลาร์
สหรัฐต่อครัง้ หากนักลงทุนมีรายได้ไม่เกิน 70,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ซึ่ง
สอดคล้องกับการกากับดูแลผู้ประกอบการ P2P lending ในประเทศไทย
ภายใต้กฎระเบียบทีอ่ อกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ทีม่ กี ารจากัดวงเงิน
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(minimum points; MinPts) ซึง่ เป็นจานวนเพือ่ นบ้านขันต
้ ่าภายในรัศมี eps
[22]
3) การจัดเตรียมข้อมูล โดยการเติมข้อมูลทีข่ าดหายโดยการใช้
ค่าเฉลีย่ ของข้อมูลกลุ่มทีม่ คี ่าใกล้เคียงกับกลุ่มของข้อมูลทีข่ าดหาย [23]
II.II.IV. วิธกี ารในการสร้าง prediction model
1) วิธีก ารสร้า ง predictive model เฉพาะเจาะจงส าหรับ แต่ ล ะกลุ่ ม
ความเสีย่ งของผูก้ ู้
เนื่องจากโอกาสในการผิดนัดช าระหนี้ ขึ้นกับความเสี่ยงของผู้กู้ ซึ่ง
สามารถแบ่งกลุ่มได้จากเกรดของสินเชือ่ (loan grade) ทีแ่ บ่งเป็ น A ถึง G
โดยผู้กู้ท่มี คี วามเสี่ย งต่ าที่สุดจะถูกจัดเป็ นสิน เชื่อ grade A ผู้กู้ท่มี คี วาม
เสี่ย งปานกลางจะถูกจัดเป็ น สิน เชื่อ grade B ผู้กู้ท่มี คี วามเสี่ย งสูงจะถูก
จัดเป็ นสินเชื่อ grade C และผู้กู้ท่มี คี วามเสี่ยงสูงมากจะถูกจัดเป็ นสินเชื่อ
grade D ถึง G ดัง นัน้ จึง ได้ม ีก ารสร้า ง predictive model ส าหรับ ข้อ มูล
โดยรวม และส าหรับ ข้อ มูล ผู้กู้ใ นแต่ ล ะกลุ่ ม loan grade เพื่อ ให้ไ ด้แบบ
ทานายที่มคี วามเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น ทัง้ นี้ loan grade ที่ใช้จะเป็ น loan
grade มาตรฐานของทัว่ โลก ที่จ ัด กลุ่ ม จากระดับ คะแนนเครดิต ฟิ โ ก้
( Fair, Isaac and Company score ห รื อ FICO score ) ร า ย ง า น โ ด ย
ส า นั ก ง า น ข้ อ มู ล เ ค ร ดิ ต แ ห่ ง ช า ติ ( National Credit Bureaus) ข อ ง
สหรัฐอเมริกา ซึ่งคานวณจากข้อมูลทางประวัตทิ างการเงิน 5 ชนิด ได้แก่
ประวัติการชาระเงิน (น้ าหนัก 35%) ภาระหนี้สนิ (น้ าหนัก 30%) ประวัติ
การขออนุ มตั สิ นิ เชื่อ (น้ าหนัก 15%) ชนิดของสินเชื่อที่เคยกูย้ มื (น้ าหนัก
10%) และ การค้นหาล่าสุดของสินเชือ่ (น้าหนัก 10%) โดย FICO score ที่
มีคะแนนสูงกว่า 750 จะถูกจัดเป็ นสินเชื่อ grade A คะแนนระหว่าง 700749 จะถูกจัดเป็ นสินเชื่อ grade B คะแนนระหว่าง 650-699 จะถูกจัดเป็ น
สินเชื่อ grade C และคะแนนต่ากว่า 650 จะถูกจัดเป็ นสินเชือ่ grade D ถึง
G [19]
4) การเปรียบเทีย บประสิทธิภ าพของ predictive model ที่สร้างด้ว ย
เทคนิค Classification ต่างๆ
หลังจากการสร้างโมเดลจากการทบทวนวรรณกรรมในงานวิจยั ครัง้ นี้
ในกระบวนการวิจยั ครัง้ ต่อไป จะทาการเปรียบเทีย บประสิทธิภ าพของ
แบบจาลองทีส่ ร้างโดยเทคนิค random forest, logistic regression และ knearest neighbor หรือ k-NN และจะทดลอง วิธกี ารเพิม่ ความแม่นยาของ
Random Forest ด้ ว ยวิธี SMOTE ควบคู่ ก ับ เทคนิ ค Random Forest
เพื่อใช้ในการทานายข้อมูลด้านเครดิตสินเชือ่ ขนาดเล็ก ซึ่งเป็ นสินเชือ่ ส่วน
ใหญ่ทถ่ี ูกปล่อยกูผ้ ่านระบบ P2P lending [14]
นอกจากนี้จะทดลองใช้วธิ กี ารเพิม่ ความแม่นยาด้วยการกาจัด outlier
โดยเทคนิคการจัดกลุ่มข้อมูลแบบ DBSCAN [16]

เงินทุนจากนักลงทุนมากกว่า เนื่องจากนักลงทุนพิจารณาว่าเป็นกลุ่มผูก้ ทู้ ม่ี ี
ความเสีย่ งต่อการผิดนัดชาระหนี้น้อยกว่า [1]
อย่างไรก็ตาม พบว่าข้อมูลด้านเพศของผูก้ ู้ จะไม่ส่งผลต่อโอกาสในการ
ได้รบั อนุ มตั ิเงินกู้ และแนวโน้มการผิดนัดชาระหนี้ ในกรณีท่ผี ู้กู้ม ี credit
rating ทีเ่ ท่ากัน ผูก้ เู้ พศหญิงจะมีโอกาสในการผิดนัดชาระหนี้ได้เท่ากับผูก้ ู้
เพศชาย ดังนัน้ ในงานวิจยั นี้จงึ ไม่นาปจั จัยด้านเพศในการสร้าง predictive
model [7]
ั ย herding behavior ของนักลงทุน
II.II.II. ปจจั
เนื่องจากนักลงทุนต้องการข้อมูลเพิม่ เติม นอกเหนือจากข้อมูลด้านผูก้ ู้
ทาให้นักลงทุนมีการลอกเลียนพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนก่อนหน้า
ซึ่งคานวณจากความสาเร็จในการลงทุน และจานวนเงินทุนทีไ่ ด้ลงทุน เพือ่
ประกอบการตัดสินใจลงทุน จากพืน้ ฐานทีว่ ่านักลงทุนก่อนหน้าอาจมีขอ้ มูล
ทีส่ าคัญบางส่วน เพือ่ ใช้ในการวิเคราะห์เบือ้ งต้นถึงโอกาสในการลงทุนและ
ความน่ าเชื่อ ถือ ของผู้กู้แต่ ล ะราย ทัง้ นี้พ บว่า หากผู้กู้ช นิดใดมีคาสังซื
่ ้อ
เพิม่ ขึน้ 1% จะทาให้มคี าสังซื
่ ้อต่อมาเพิม่ ขึน้ อีก 15% แสดงถึงความสาคัญ
ของ herding behavior ต่อการตัดสินใจของนักลงทุนใน P2P lending [10]
II.II.III. การจัดเตรียมข้อมูล (Data preparation)
1) การจัดเตรียมข้องมูล โดยการสังเคราะห์ขอ้ มูลใหม่ (Synthetic
minority oversampling technique; SMOTE) โดย SMOTE ซึง่ เป็นการ
แก้ปญั หาข้อมูลทีม่ คี วามไม่สมดุล (Imbalanced data) โดยจะใช้การสุ่ม
ข้อมูลในกลุ่มรองเพือ่ สร้างข้อมูลใหม่ของกลุ่มรองให้มจี านวนเพิม่ มากขึน้
จนใกล้เคียงหรือเท่ากับจานวนกลุ่มหลักทีเ่ ดิมมีมากกว่า ทาให้เทคนิคนี้
ั
สามารถแก้ปญหาที
เ่ กิดขึน้ กับเทคนิค Classification แบบต่างๆได้ [20]
ทัง้ นี้เทคนิค SMOTE จะใช้การสุ่มเพิม่ โดยสังเคราะห์ขอ้ มูลขึน้ มาใหม่
จากข้อมูลเดิม โดยมีขนั ้ ตอนคือ การระบุเพือ่ นบ้านทีใ่ กล้ทส่ี ุด k ค่าของ
ข้อมูลเดิมหรือจุด M จากนัน้ สุ่มเลือกจุดใหม่ระหว่าง 2 จุด คือ M (a1, a2,
.., an) และ M (b1, b2, .., bn) เพือ่ นามาสังเคราะห์เป็นข้อมูลใหม่หรือจุด m
(c1, c2, .., cn)
C1 = a1 + (b1 - a1) X rand (‘ตัวแปรข้อมูล’)
C2 = a2 + (b2 - a2) X rand (‘ตัวแปรข้อมูล’)
….
….
Cn = an + (bn - an) X rand (‘ตัวแปรข้อมูล’)
เมือ่

M คือ ข้อมูลเดิม
m คือ ข้อมูลใหม่
k คือ จานวนเพือ่ นบ้านทีใ่ กล้เคียงทีส่ ดุ ของข้อมูลเดิม (จุด M)

III. วิธดี าเนินการวิจยั
การวิจ ัย เรื่อ งศึก ษาป จั จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจ เพื่อ ช่ ว ยท านาย
พฤติกรรม สาหรับการตัดสินใจของนักลงทุนในแต่ละกลุ่มความเสีย่ งของผู้
กู้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขันตอน
้
ดังนี้
III.I การศึกษาข้อมูล สาหรับการออกแบบแบบจาลองการพยากรณ์
III.I.I. การศึกษาลักษณะของ P2P lending model ในแต่ละรูปแบบ
ท าการศึก ษาเพื่อ ให้ทราบถึง ประเภท วิธีก ารให้ผ ลตอบแทน และ
วัตถุประสงค์หลักของ P2P lending model ในแต่ละรูปแบบ โดยงานวิจยั นี้

[21]
2) การจัดเตรียมข้องมูล โดยการกาจัดข้อมูลผิดปกติ (outlier) โดย
เทคนิคการจัดกลุ่มข้อมูลแบบ Density-based spatial clustering of
applications with noise (DBSCAN Clustering) เป็นเทคนิคแบบ
Clustering ทีใ่ ช้ในการแบ่งกลุ่มและแยก outlier ทีม่ ใี นข้อมูลโดยใช้ตวั แปร
หลัก 2 ตัวแปร คือ เอปซิลอน (epsilon; eps) ซึง่ เป็นขนาดรัศมีของข้อมูล
เพือ่ นบ้านของจุดหลัก x (-neighborhood of x) และจานวนจุดขัน้ ต่า
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จะสร้า งแบบจ าลองการพยากรณ์ ส าหรับ P2P lending ที่เ ป็ น lendingbased model ซึ่งมีผลตอบแทนเป็ นดอกเบี้ยเงินกู้ จากการให้กแู้ ก่ผกู้ ู้ และ
มีวตั ถุประสงค์สาหรับการลงทุนทัวไปที
่ ไ่ ม่ได้เฉพาะเจาะจง เนื่องจาก P2P
lending model ดังกล่าวเป็ นรูปแบบทีน่ ิยมใช้โดยทัวไป
่ เพื่อทาให้งานวิจยั
เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน ผูป้ ระกอบการ และผูก้ ใู้ นวงกว้างที่สุด
III.I.II. การศึกษาตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้อง
1) ตัวแปรต้นด้านผูก้ แู้ ละสินเชือ่
ตัวแปร
grade
loan amount
term
int_rate
installment
home_ownership
annual_inc
Issue_d
purpose

dti
delinq_2yrs

inq_last_6mths

open_acc

pub_rec

revol_bal

ความหมาย
ระดับ คะแนนเครดิ ต
ของผูก้ ู้
จ านวนเงิน กู้ ท่ีผู้ กู้ ข อ
อนุมตั ิ
ระย ะเวล าของการ
ชาระสินเชื่อ
อั ต รา ด อก เ บี้ ย ของ
สินเชื่อ
งวดชาระต่อเดือนของ
สินเชื่อ
ส ถ า น ะ ก า ร เ ป็ น
เจ้าของบ้าน
รายได้ต่อปี ของผูก้ ู้

revol_util
total_acc

initial_list_status

อั ต ราการใช้ ว งเ งิ น
สินเชื่อหมุนเวียน
จ านวนวงเงิ น ล่ า สุ ด
จากประวัตดิ า้ นสินเชือ่
ของผูก้ ู้
ส ถ า น ก า ร ณ์
ลงทะเบียนสินเชื่อ

0 ถึง 892.3 ดอลลาร์สหรัฐ
2 ถึง 162 วงเงิน

เงินกูจ้ ากนักลงทุนรายย่อย ที่
มีเงินลงทุนขัน้ ต่ า 25 ดอลลาร์
สหรัฐ ต่ อ สิ น เชื่อ (fractional
loan), เ งิ น กู้ จ าก นั ก ล งทุ น
สถาบัน (whole loan)
out_prncp
ยอดเงิ น ต้ น คงเหลื อ 0 ถึ ง 49,372.86 ด อ ล ล า ร์
จากจานวนทัง้ หมดที่ สหรัฐ
ได้รบั อนุมตั เิ งินกู้
out_prncp_inv
ยอดเงิ น ต้ น คงเหลื อ 0 ถึ ง 49,372.86 ด อ ล ล า ร์
จากจานวนทัง้ หมดที่ สหรัฐ
ได้รบั การลงทุน
total_pymnt
ยอดงวดชาระที่ได้รบั 0 ถึ ง 57,777.58 ด อ ล ล า ร์
ล่ า สุ ด จ า ก จ า น ว น สหรัฐ
ทัง้ หมดที่ได้รบั อนุ มตั ิ
เงินกู้
total_pymnt_inv ยอดงวดชาระที่ได้รบั 0 ถึ ง 57,777.58 ด อ ล ล า ร์
ล่ า สุ ด จ า ก จ า น ว น สหรัฐ
ทั ง้ หมดที่ ไ ด้ ร ั บ การ
ลงทุน
total_rec_prncp จานวนเงินต้นที่ได้รบั 0 ถึ ง 35,000.03 ด อ ล ล า ร์
ล่าสุด
สหรัฐ
total_rec_int
จ า น ว น ด อ ก เ บี้ ย ที่ 0 ถึ ง 24,205.62 ด อ ล ล า ร์
ได้รบั ล่าสุด
สหรัฐ
recoveries
จานวนเงินทีเ่ รียกเก็บ 0 ถึ ง 33,520.27 ด อ ล ล า ร์
ไ ด้ จ า ก สิ น เ ชื่ อ ที่ มี สหรัฐ
แนวโน้ ม ผิด นั ด ช าระ
หนี้
last_pymnt_amnt จ า น ว น ง ว ด ช า ร ะ 0 ถึ ง 36,234.44 ด อ ล ล า ร์
สุดท้ายทีไ่ ด้รบั
สหรัฐ
application_type ชนิดการสมัครสินเชื่อ กูค้ นเดียว, กูร้ ว่ ม
emp_title
อาชีพของผูก้ ู้
ครู, ผู้จดั การ, นางพยาบาล,
ผู้ ต รวจการ, เจ้ า ของธุ ร กิจ ,
พนั ก งานขาย , คนขั บ รถ,
วิศวกร เป็ นต้น
emp_length
ระยะเวลาทางานของ น้อยกว่า 1 ปี , 2 ปี , 3 ปี , 4 ปี
ผูก้ ู้
, 5 ปี , 6 ปี , 7 ปี , 8 ปี , 9 ปี ,
10 ปี , มากกว่า 10 ปี
addr_state
ทีอ่ ยู่อาศัยของผูก้ ู้
รัฐต่างๆในสหรัฐอเมริกา
desc
ค าขออนุ ม ั ติ ท่ี เ ขี ย น คาอธิบายในการเขียนอนุ มตั ิ
โดยผูก้ ู้
เงินกู้

ข้อมูลที่นาไปประมวลผล
A ถึง G
1,000 ถึ ง 35,000 ดอลลาร์
สหรัฐ
36 เดือนและ 60 เดือน
5.32% to 28.99%

19.87 ถึง 1,445.46 ดอลลาร์
สหรัฐ
มีบ้าน, ไม่มบี ้าน, ผ่อน, เช่า,
อื่นๆ
3,800 ถึง 9,000,000 ดอลลาร์
สหรัฐ
เวลาที่ สิ น เชื่ อ ได้ ร ับ ปี 2009-2015
การอนุมตั ิ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ที่ ข อ เพื่อผ่อนชาระหนี้ทวไป,
ั ่ เพื่อ
สินเชื่อ
น าไปช าระหนี้ บ ัต รเครดิ ต ,
เพื่อซื้อรถยนต์, เพื่อปรับปรุง
บ้าน, เพื่อการศึกษา, เพื่อทา
ธุรกิจ เป็ นต้น
อัตราหนี้สินต่อรายได้ 0 ถึง 136.97
ของผูก้ ู้
จานวนครัง้ ที่มกี ารผิด 0 ถึง 29 ครัง้
นั ด ช าระหนี้ เ กิ น 30
วันจากประวัติของผูก้ ู้
ใน 2 ปี ทผ่ี า่ นมา
จ า น ว น ก า ร ส่ ง 0 ถึง 10 ครัง้
แบบสอบถามสินเชื่อที่
ไม่ใช่รถยนต์และบ้าน
ใน 6 เดือนทีผ่ า่ นมา
จานวนการเปิ ดวงเงิน 0 ถึง 84 วงเงิน
สินเชื่อจากประวัตดิ า้ น
สินเชื่อของผูก้ ู้
จ า นว นครั ้ง ที่ ม ี ก าร 0 ถึง 86 ครัง้
บันทึกประวัตเิ สียด้าน
สินเชื่อ
จ า น ว น สิ น เ ชื่ อ ใ น 0 ถึ ง 2,568,995 ด อ ล ล า ร์
ว ง เ งิ น สิ น เ ชื่ อ สหรัฐ
หมุนเวียน
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V. การศึกษาวิจยั ในอนาคต
ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะสาหรับการศึกษาวิจยั ในอนาคต ดังนี้
1. ศึก ษาตัว แปรด้ า นกฎหมายและการควบคุ ม การซื้ อ ขาย P2P
lending ของหน่ ว ยงานภาครัฐ เช่ น การก าหนดให้นั ก ลงทุ น รายย่ อ ย
สามารถลงทุนได้ไม่เกิน 5 แสนบาทต่อปี หรือการกาหนดให้ผปู้ ระกอบการ
สามารถคิดดอกเบีย้ ได้ไม่เกิน 28 % ต่อปี เป็นต้นส่งผลต่อการตัดสินใจของ
นักลงทุนใน P2P lending ในประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร
2. ศึกษาเทคนิคการทาเหมืองข้อ มูล ในรูปแบบเทคนิคผสม (hybrid
model) เพื่อ ให้ ไ ด้ แ นวทางในการสร้ า งแบบจ าลองการพยากรณ์ ท่ีม ี
ประสิทธิภาพเพิม่ มากขึน้
3. ศึกษารูปแบบการนาเทคโนโลยี face recognition มาช่วยประเมิน
ความน่ าเชื่อ ถือ ทางเครดิต ของผู้กู้ในแพลทฟอร์ม P2P lending เพื่อ ใช้
สัง เกตว่ า ผู้กู้ม ีก ารแสดงความรู้ส ึก เมื่อ มีก ารพูด เท็จ หรือ ไม่ โดยน ามา
เปรียบเทียบกับฐานข้อมูลทีไ่ ด้เก็บมา
4. เพื่อสร้างแบบจาลองการพยากรณ์ เพื่อใช้ทานายการตัดสินใจของ
นักลงทุน จากข้อมูลโดยรวมและแต่ละกลุ่มความเสีย่ งของผูก้ ู้ ด้วยเทคนิค
การทาเหมืองข้อมูล
5. เพือ่ เปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจาลองทีไ่ ด้ กับแบบจาลองที่
สร้างจากเทคนิคพืน้ ฐาน รวมถึงการนาข้อมูลจริงจากผูป้ ระกอบการในไทย
มาเป็นข้อมูลทดสอบ

2)ตัวแปรต้นด้านนักลงทุน (การลอกเลียนพฤติกรรมของนักลงทุนก่อน
หน้า)
ตัวแปร
lag_investor_credit
score

lag_invest_amount

ความหมาย
ระดับคะแนนของ
นั ก ล ง ทุ น ที่ เ คย
ลงทุนในอดีต

ข้อมูลที่นาไปประมวลผล
ระดั บ คะแนนของนั ก ลงทุ น
ย้ อ น ห ลั ง ที่ ค า น ว ณ จ า ก
ความสาเร็จในการลงทุนในผู้กู้
ที่ ไ ม่ ผิ ด นั ด ช า ร ะ ห นี้ แ ล ะ
ผลตอบแทนในการลงทุน
จ า น ว น ที่ นั ก 1,000 ถึ ง 35,000 ด อ ล ล า ร์
ลงทุนได้ลงทุนใน สหรัฐ
อดีต

3) ตัวแปรตาม
ตัวแปร

ความหมาย

ข้ อ มู ล ที่ ป รั บ ส า ห รั บ น า ไ ป
ประมวลผล
fund_status สถานะทีผ่ กู้ จู้ ะได้รบั เงิน ได้รบั เงินลงทุนเต็มจานวน, ได้รบั
ล ง ทุ น เ ต็ ม จ า น ว น เงิน ลงทุน บางส่ ว น, ไม่ได้ร บั เงิน
หรือไม่
ลงทุนเต็มจานวน
loan_status สถานะที่ ผู้ กู้ จ ะผิด นั ด มีแ นวโน้ ม ผิด นั ด ช าระหนี้ , ไม่ ม ี
ชาระหนี้หรือไม่
แนวโน้มผิดนัดชาระหนี้

แหล่งทีม่ า: ข้อมูลจากบริษทั Lending Club
IV. บทสรุป
จากผลการศึกษาปจั จัยที่ส่งผลต่ อการตัดสินใจของนักลงทุนใน P2P
lending จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ านั ก ลงทุ น มีป จั จัย ที่ใช้ในการ
ประกอบการตัดสินใจด้วยกัน 3 ปจั จัยหลัก ได้แก่
1. ป จั จัย ด้า นผู้กู้แ ละสิน เชื่อ ทัง้ ด้า นฐานะทางการเงิน เช่ น ระดับ
คะแนนเครดิต หนี้ส ิน ต่ อ รายได้ วัต ถุ ประสงค์ของการกู้ และด้านข้อมูล
ส่วนตัว เช่น อายุ การศึกษา อาชีพ สถานภาพ
2. ปจั จัยด้านนักลงทุน เช่น การลอกเลียนพฤติกรรมการลงทุนของนัก
ลงทุนก่อนหน้า
3. ป จั จัย ด้ า นแพลตฟอร์ ม เช่ น ความแข็ ง แรงของแพลตฟอร์ ม
ความสามารถในการทากาไร การควบคุมความเสีย่ ง
โดยผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการศึกษา สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆ ดังนี้
1. ท าให้ท ราบถึง ป จั จัย ที่ม ีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจในการลงทุ น P2P
lending และแนวโน้มการผิดนัดชาระหนี้ของผูก้ ู้
2. ทาให้ทราบถึงแนวทางของเทคนิคการทาเหมืองข้อมู ลที่เหมาะสม
กับการสร้าง predictive model เพื่อ ใช้ในการทานายการตัดสินใจในการ
ลงทุน P2P lending
3. ผูป้ ระกอบการสามารถใช้เป็ นแนวทางในการรวบรวมข้อมูลของผูก้ ู้
และสินเชือ่ ให้เพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน
4. ผูป้ ระกอบการสามารถใช้เป็ นแนวทางในคัดกรองผูก้ ทู้ ม่ี แี นวโน้มใน
การผิดนัดช าระหนี้ เพื่อ การพัฒนาระบบแพลตฟอร์มให้มปี ระสิทธิภาพ
ต่อไป
5. นักลงทุนสามารถใช้เป็ นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการลงทุน
P2P lending และ
6. ผู้กู้สามารถใช้เป็ นแนวทางในการเปิ ดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อการ
ตัดสินใจของนักลงทุนในคาขออนุมตั เิ งินกู้ P2P lending
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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.

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.

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.

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.

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.

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 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.

flooding, wind and earthquake. This type of home insurance
is typically protected by separate government insurance
programs.

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.

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.

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.

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.

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”.

According to the insurance theories above, there are also
several literature reviews which can be linked to the attributes
applied in this study.

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.

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 premiumbased 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.

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

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.

curve. The logistic regression can be classified into the
following two types:

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 socioeconomical 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.

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.

Furthermore, Ulbinaitė and Kučinskienė [6] had
examined the rationale for insurance service purchase
decision ma-king 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 de-termine 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 insur-ance form
(voluntary or obligatory service), insurance product (or
insurance object), the period of insurance agreement, and the
juridical status of a person.

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(

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

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.
●
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Logistic regression can be used with independent
variables which are discrete, qualitative and continuous.

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.
●

●
●
●
●

Recall =
𝐹𝛽 =
when

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.
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.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

(3)

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 Fscore is, the more efficiency predictive model has.
𝑇𝑃
𝑇𝑃+ 𝐹𝑃

TP is True Positive which is correctly positive and
relevant data.

III.

J is criterion

Precision =

(6)

FN is False Negative which is incorrectly false
negative, but relevant data

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).

when

(1+𝛽2 )𝑇𝑃
(1+𝛽2 )𝑇𝑃+ 𝛽 2 𝐹𝑁 + 𝐹𝑃

(5)

FP is False Positive which is incorrectly false
positive and irrelevant data

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.

J (k) = 𝑊𝑘2

𝑇𝑃
𝑇𝑃+ 𝐹𝑁

(4)
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QUOTE_DATE
COVER_START
CLAIM3YEARS
P1_EMP_STATUS
BUS_USE
CLERICAL
AD_BUILDINGS
RISK_RATED_AREA_B
SUM_INSURED_BUILDINGS
NCD_GRANTED_YEARS_B
AD_CONTENTS
RISK_RATED_AREA_C
SUM_INSURED_CONTENTS
NCD_GRANTED_YEARS_C
CONTENTS_COVER
BUILDINGS_COVER
SPEC_SUM_INSURED
SPEC_ITEM_PREM
UNSPEC_HRP_PREM
P1_DOB
P1_MAR_STATUS
P1_POLICY_REFUSED
P1_SEX
APPR_ALARM
APPR_LOCKS
BEDROOMS
ROOF_CONSTRUCTION
WALL_CONSTRUCTION
FLOODING
LISTED
MAX_DAYS_UNOCC
NEIGH_WATCH
OCC_STATUS
OWNERSHIP_TYPE
PAYING_GUESTS
PROP_TYPE

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

“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.

SAFE_INSTALLED
SEC_DISC_REQ
SUBSIDENCE
YEARBUILT
CAMPAIGN_DESC
PAYMENT_METHOD
PAYMENT_FREQUENCY
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
MTA_FLAG
MTA_FAP
MTA_APRP
MTA_DATE
LAST_ANN_PREM_GROSS

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.

The preparation and exploration of data was done by;
1.

2.
3.
4.

Visualization to see the unique value in each
column, also their number in order to drop
unreasonable attributes, extract, and transform
interesting attributes
Data wrangling to handle missing values
Create dummy variables for categorical attributes
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”

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”,



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
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Status

Status
Name

Precision

Recall

F1Score

Support

0

Cancelled

0.00

0.00

0.00

1308

1

Lapsed

0.53

0.00

0.02

15861

2

Live

0.70

1.00

0.82

39532

3

Unknown

0.00

0.00

0.00

6
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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

บทคัดย่ อ — สถานประกอบการบางแห่ ง ยังใช้ ร ะบบการเก็บข้ อมูล
นักศึกษาฝึ กงานเป็ นแบบเอกสาร ทาให้ อาจจะเกิ ดการสูญหายของข้อมูล
ได้ และบางบริ ษัทที ม่ ี การส่ งนั กศึ กษาไปฝึ กงานที บ่ ริ ษัทของลูกค้ า จะไม่
สามารถติ ดตามความคืบหน้ าของงานจากนักศึกษาได้ อีกทัง้ การเก็บข้อมูล
แบบเอกสารนี้ ไม่สามารถประมวลผลงานหรือเปรียบเที ยบข้อมูลได้ ดังนัน้
การเก็บข้อมูลในระบบคอมพิ วเตอร์จึงมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าการเก็บแบบ
เอกสาร งานวิ จยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ จัดเก็บข้อมูลนักศึกษาฝึ กงานสาหรับ
สถานประกอบการ โดยจาแนกตามการทางานของผู้ใช้งาน 5 ประเภทได้แก่
1.ผู้ดแู ลระบบ ทาหน้ าทีต่ รวจสอบข้อมูลภายในระบบ และสามารถเพิ ม่ หรือ
ลดการใช้ สิ ท ธิ ์ข องผู้ใ ช้ ร ะบบอื น่ ได้ 2.นั ก ศึ ก ษา ท าหน้ าที ก่ รอกข้ อ มู ล
ส่ วนตัว ข้ อมูลการทางานในแต่ ละวัน และความคื บหน้ าของงานที ไ่ ด้ รบั
มอบหมาย 3. พนั กงานที ป่ รึกษา ทาหน้ าที ต่ รวจสอบข้อมูลของนักศึกษา
และประเมิ นนักศึกษา ส่วน 4. ฝ่ ายบุคคล และ 5. ผู้บริ หาร มีหน้ าทีเ่ หมือกัน
คื อ ตรวจสอบข้ อมูลของนั กศึ กษา ดูคะแนนที ไ่ ด้ จากการประเมิ น และดู
ภาพรวมทัง้ หมดของนั ก ศึ ก ษาที เ่ ข้ า มาฝึ กงานและสหกิ จ ภายในบริ ษัท
ผลลัพ ธ์ ข องระบบจัด เก็บ ข้ อ มู ล นี้ คื อ สามารถตรวจสอบข้ อ มู ล และการ
ทางานของนักศึกษาได้ อี กทัง้ ระบบนี้ ยังช่วยในการติ ดตามการทางานหรือ
ความคื บหน้ าของนั กศึ กษาฝึ กงานที บ่ ริ ษัทได้ ส่งไปฝึ กงานในบริ ษัทของ
ลูกค้า ประโยชน์ ทีไ่ ด้จากระบบนี้ คือ สามารถประเมิ นคนที เ่ ข้ามาทางานได้
อย่ า งมี ประสิ ทธิ ภาพ ลดความยุ่งยากในการเก็บ ข้ อมูลหรือค้ นหาข้ อมูล
สามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้ และเปรียบเทียบคะแนนได้อีกด้วย

I. บทนา
I.I. ทีม่ าและความสาคัญของปั ญหา
ในปั จจุบนั นี้สถานประกอบการได้มกี ารรับนักศึกษาเพิม่ มากขึน้ ทาให้
ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาปริมาณมาก ซึ่งสถานประกอบการเลือก
จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร เพราะนักศึกษาที่มาฝึ กงานภายในสถาน
ประกอบการนัน้ ทาการฝึกงานเป็ นระยะเวลาสัน้ หากสถานประกอบการจะ
สืบค้นข้อมูลของนักศึกษาปี ก่อนๆจะต้องเสียเวลาสืบค้น ประมาณ 15-20
นาทีและมีความยุ่งยากในการหาเอกสาร ยิง่ ไปกว่านัน้ เอกสารอาจมีการสูญ
หายได้ อีกหนึ่งปั ญหาทีพ่ บคือมีสถานประกอบการบางแห่งส่งนักศึกษาไป
ฝึ กงานตามบริษทั ลูกค้า ทาให้ทางผูบ้ ริหารหรือฝ่ ายบุคคลไม่สามารถรับรู้
ความคืบหน้าโปรเจคของนักศึกษาได้

คาสาคัญ — เว็บแอปพลิ เคชัน,
่ ระบบจัดเก็บข้ อมูลนั กศึ กษาฝึ กงาน,
ระบบประเมิ นนักศึกษาฝึ กงาน
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
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รูปที่ I. วงจรการพัฒนาระบบ

I.II. วัตถุประสงค์หรือจุดมุง่ หมายของโครงงาน
1. เพือ่ เก็บข้อมูลนักศึกษาฝึกงานหรือสหกิจภายในบริษทั
2. สามารถติดตามและประเมินผลการทางานของนักศึกษาได้
3. ลดการใช้เอกสารในองค์กร
4. รับรูค้ วามคืบหน้าโปรเจคของนักศึกษาทีไ่ ปไซท์งาน
5. สามารถประเมินผลการทางานของนักศึกษา เพือ่ นาไปพิจารณาการ
รับเข้าทางานในตอนจบการศึกษาได้
6. สามารถดูภาพรวมของนักศึกษาภายในบริษัทได้ว่า นักศึกษาจาก
มหาลัยหรือคณะใดทีม่ าฝึกงานหรือสหกิจภายในบริษทั มากทีส่ ุด จากนัน้ ยัง
สามารถทีจ่ ะนาข้อมูลชุดนี้ไปใช้ในอนาคตได้อกี ด้วย
I.III. ผลทีค่ าดหวังจะได้รบั
สามารถน าระบบนี้ไ ปใช้ในการเก็บข้อ มูล ของนักศึกษาฝึ ก งานและ
นักศึกษาสหกิจภายในบริษทั ได้ เพือ่ ให้มคี วามสะดวกในการเก็บและสืบค้น
ข้อมูล

ซึง่ วงจรการพัฒนาระบบมี 7 ขันตอน
้
(รูปที่ I.) [4] ได้แก่
II.I.I. ระยะที ่ 1 กาหนดปั ญหา
การกาหนดปั ญหาจะต้องทาการศึกษาเพือ่ ค้นหาปั ญหาทีแ่ ท้จริง การที่
จะมองเห็น ปั ญ หานั น้ จะต้ อ งค้น หาปั ญ หาที่เ กิด ขึ้น ในทุ ก หน่ ว ยงานที่
เกีย่ วข้องกับระบบทีจ่ ะทาการพัฒนา จากนัน้ จึงทาการแก้ไขปั ญหา
II.I.II. ระยะที ่ 2 วิเคราะห์ระบบ
การวิเคราะห์ระบบจะต้องทาการรวบรวมข้อ มูลความต้อ งการต่ า งๆ
ของผูใ้ ช้งานมาให้มากที่สุด จากนัน้ นาความต้องการมาวิเคราะห์เพื่อสรุป
เป็ นข้อกาหนดที่ชดั เจน และพัฒนาเป็ นความต้องการของระบบใหม่ดว้ ย
การพัฒนาเป็ นแบบจาลองขึน้ มา เช่น แบบจาลองกระบวนการ (Data Flow
Diagram) และแบบจาลองข้อมูล (Data Model) เป็ นต้น
II.I.III. ระยะที ่ 3 ออกแบบระบบ
เป็ น ระยะที่น าผลลัพ ธ์ท่ีไ ด้จ ากการวิเ คราะห์ท่ีเ ป็ น แบบจ าลองเชิง
ตรรกะมาพัฒ นาเป็ นแบบจ าลองเชิ ง กายภาพ งานออกแบบระบบ
ประกอบด้วย การออกแบบหน้าจอข้อมูลนาเข้า การออกแบบผังงานระบบ
การออกแบบฐานข้อมูล และการออกแบบโปรแกรม เป็ นต้น
II.I.IV. ระยะที ่ 4 พัฒนาระบบ
ในการพัฒ นาระบบจ าเป็ น จะต้อ งมีก ารเลือ กใช้เ ครื่อ งมือ ที่เ หมาะ
สาหรับการทางานชิน้ นัน้ ๆ เพือ่ ทีจ่ ะได้ทาระบบออกมาให้มปี ระสิทธิภาพใน
การทางานสูงสุด จึงมีเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทาระบบดังนี้
1. Hypertext Markup Language (HTML) คือ ภาษาหลักทีใ่ ช้ในการ
เขียนเว็บเพจ โดยใช้ Tag ในการกาหนดการแสดงผล ภาษา HTML นี้เป็ น
แนวคิด ของ Tim Berners-Lee เขาได้ ส ร้ า งภาษา Hypertext แบบย่ อ
เล็กๆน้อยๆ เพือ่ ทีจ่ ะตอบสนองวัตถุประสงค์ของเขา มันทางานได้บนทุกๆ
แพลตฟอร์มและเบราว์เซอร์ [5]
2. Cascading Style Sheets (CSS) คือ ภาษาที่ใ ช้ ส าหรับ ตกแต่ ง
HTML/XHTML ให้มหี น้ าตา สีส นั ระยะห่ าง พื้น หลัง เส้น ขอบและอื่น ๆ
ตามทีต่ ้องการ มีลกั ษณะเป็ นภาษาทีม่ รี ปู แบบในการเขียน Syntax เหมาะ
สาหรับใช้ในการตกแต่ง เว็บไซต์ ซึ่งถูกคิดค้นขึ้น ในปี 1994 โดย Håkon
Wium Lie ในช่ ว งนั ้น เว็ บ ไซต์ เ ริ่ ม ใช้ แ พลตฟอร์ ม ส าหรับ ส านั ก พิ ม พ์
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ท าให้ส่ ว นที่ส าคัญ ของแพลตฟอร์ม ส านัก พิม พ์ ห ายไป
เพราะไม่มวี ธิ จี ดั รูปแบบเอกสาร ตัวอย่างเช่น ไม่มวี ธิ ที ่จี ะเขียนเค้าโครง
หน้ากระดาษในเว็บไซต์เหมือนในหนังสือพิมพ์ Håkon จึงเห็นความจาเป็ น
ในการใช้ภาษา Style Sheets สาหรับเว็บไซต์ [6]
3. PHP: Hypertext Preprocessor (PHP) เป็ นภาษาสคริ ป ต์ แ บบ
โอเพ่นซอร์สทีใ่ ช้กนั อย่างแพร่หลาย ซึ่งเหมาะสาหรับการพัฒนาเว็บและ
สามารถฝั งลงใน HTML ได้ ซึง่ PHP ถูกสร้างขึน้ ในปี 1994 โดย Rasmus
Lerdorf ต้ น ก าเนิ ด แรกของ PHP คื อ ชุ ด ไบนารี ท ัว่ ไปของ Common
Gateway Interface (CGI) ทีเ่ ขียนด้วยภาษา C เดิมใช้สาหรับการติดตาม
การเข้าชมประวัติส่ว นตัวออนไลน์ ของเขา เมื่อ เวลาผ่ านไปฟั งก์ชนั การ
ทางานทีต่ ้องการเพิม่ ขึน้ และ Rasmus เขียนเครื่องมือ PHP ใหม่ทาให้เกิด
การใช้งานทีใ่ หญ่และสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ [7]
4. Javascript เป็ นภาษาสคริป ต์ ห รือ การเขีย นโปรแกรมที่ช่ ว ยให้
สามารถนาสิง่ ที่ซบั ซ้อนมาใช้บนหน้าเว็บ ถูกสร้างขึ้นโดย Brendan Eich

II. ทฤษฎีและเทคโนโลยีทใ่ี ช้ในการปฏิบตั งิ าน
ในการพัฒ นาระบบจัด เก็ บ ข้อ มู ล นั ก ศึก ษาฝึ ก งานส าหรับ สถาน
ประกอบการในครัง้ นี้ เป็ นการนาความรูท้ างด้านทฤษฎีการออกแบบระบบ
สารสนเทศและการปฏิบตั งิ านจริงมาประยุกต์ใช้กบั การพัฒนาระบบ
II.I. ทฤษฎีการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) เป็ นการศึกษาและวิเคราะห์ถงึ
ปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ภายในระบบ พร้อมทัง้ แนะนาแนวทางการแก้ไขระบบตาม
ความต้อ งการของผู้ใช้งานและตามความเหมาะสมต่ อ งบประมาณของ
องค์ก ร การออกแบบระบบ (System Design) คือ การสร้า งกรอบการ
ทางานใหม่ตามความต้องการของผู้ใช้งาน และกาหนดส่วนสาคัญภายใน
ระบบ เช่น ข้อมูลนาเข้า กระบวนการทางาน ผลลัพธ์ และการบารุงรักษา
เพือ่ ให้เกิดความน่าเชือ่ ถือแก่ผใู้ ช้งาน [1]
ทฤษฎีการวิเคราะห์ระบบทีไ่ ด้รบั ความนิยมมีดว้ ยกัน 2 วิธคี อื System
Development Life Cycle (SDLC) และ Agile งานวิจยั นี้ได้นาทฤษฎีวงจร
การพัฒนาระบบ (SDLC) มาใช้ ซึ่งวงจรการพัฒนาระบบจะมีรูปแบบหรือ
ขัน้ ตอนการทางานที่เ ด่ น ชัด ต่ า งจาก Agile ที่เ ป็ น เพีย งแนวคิด ในการ
ทางานเท่านัน้ [2]
วงจรการพัฒนาระบบ (Systems Development Life Cycle) เป็ นวงจร
ที่แสดงถึงขัน้ ตอนต่างๆในการพัฒนาระบบ มีต้นกาเนิดในปี 1960 เพื่อ
พัฒนาระบบธุรกิจขนาดใหญ่ในยุค ของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ลักษณะการ
ด าเนิ น งานของระบบสารสนเทศมีก ารคิ ด ทบทวนในส่ ว นของการ
ประมวลผลข้อมูลและกิจวัตรการทางาน [3]
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ในปี 1995 ในช่วงเวลาที่เขาอยู่ท่ี Netscape Communications มันได้แรง
บันดาลใจจาก Java, Scheme และ Self [8]
II.I.V. ระยะที ่ 5 ทดลองระบบ
เมือ่ ทาการพัฒนาระบบขึน้ มาแล้ว จะยังไม่สามารถนาระบบไปใช้งาน
ได้ทนั ที ควรมีการทดสอบข้อมูลเบือ้ งต้นก่อน โดยทาการสร้างข้อมูลจาลอง
ขึน้ มาเพือ่ ใช้ตรวจสอบการทางานของระบบ หากพบข้อผิดพลาดก็ควรทีจ่ ะ
ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องก่อนทีจ่ ะนาไปใช้งานจริง
II.I.VI. ระยะที ่ 6 ติดตัง้ ระบบ
การติดตัง้ ระบบควรทาเมือ่ มีการทดสอบระบบจนมันใจว่
่ าระบบทีไ่ ด้รบั
การทดสอบนัน้ พร้อมที่จะนาไปติดตัง้ เพื่อใช้งานจริง หากระบบสามารถ
ติดตัง้ ได้อย่างสมบูรณ์แล้ว ก็จะต้องจัดทาเอกสารคู่มอื ระบบ รวมถึงการ
ฝึกอบรมผูใ้ ช้ดว้ ย
II.I.VII. ระยะที ่ 7 การบารุงรักษา
อย่างไรก็ตามข้อบกพร่องในด้านการทางานของโปรแกรมอาจเกิดขึ้น
ได้ทุกเมือ่ ซึ่งจะต้องทาการแก้ไขให้ถูกต้อง รวมถึงกรณีทข่ี อ้ มูลทีจ่ ดั เก็บมี
ปริมาณมากขึน้ จึงต้องวางแผนการรองรับเหตุการณ์น้ีดว้ ย นอกจากนี้งาน
บารุงรักษายัง รวมไปถึงการเขียนโปรแกรมเพิม่ เติม ในกรณีท่ผี ใู้ ช้มคี วาม
ต้องการเพิม่ ขึน้ จากเดิม
III. แผนงานการปฏิบตั งิ านและขันตอนการด
้
าเนินงาน
การพั ฒ นาระบบจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล นั ก ศึ ก ษาฝึ กงานส าหรั บ สถ าน
ประกอบการนี้ เป็ นการรวบรวมการฝึกงานของนักศึกษาทัง้ ทีเ่ ป็ นนักศึกษา
ฝึ กงานที่มรี ะยะเวลาดาเนิน งาน 2 เดือ น และนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ม ี
ระยะเวลาดาเนินงาน 4 เดือน โดยมีแผนการปฏิบตั งิ านดังนี้
III.I แผนการปฏิบตั งิ าน
ในการพัฒ นาระบบจัด เก็ บ ข้อ มู ล นั ก ศึก ษาฝึ ก งานส าหรับ สถาน
ประกอบการ มีขนตอนการด
ั้
าเนินการ 2 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 การออกแบบหน้าจอระบบ

III.II. ขันตอนการด
้
าเนินงาน
III.II.I วางแผนการทางาน
ในการทางานจริงจะแบ่งเวลาการทางานออกเป็ น 2 ส่วน คือ 1.การ
ออกแบบระบบ 2.การเชื่อ มต่ อ ฐานข้อ มูล ทดสอบระบบ ติด ตัง้ และ
บารุงรักษา
III.II.II วิเคราะห์ระบบทีจ่ ะออกแบบ
ในระบบนี้จะมีผใู้ ช้ระบบอยู่ 5 ประเภทและมีสทิ ธิ ์ในการดูระบบ ดังนี้
1. แอดมินระบบ ทาหน้าทีต่ รวจสอบข้อมูลภายในระบบ และสามารถ
เพิม่ หรือลดการใช้สทิ ธิของผู
์ ใ้ ช้ระบบอื่นได้ อีกทัง้ ยังทาหน่าทีล่ บหรือรีเซ็ต
รหัสผ่านอีกด้วย
2. นักศึกษา มีหน้าทีก่ รอกหรือแก้ไขประวัตขิ องตัวนักศึกษาเอง กรอก
หรือแก้ไขแบบฟอร์มบันทึกเวลาการทางานในแต่ละวัน และสุดท้ายกรอก
หรือแก้ไขความคืบหน้าของงานเท่านัน้
3. พนักงานที่ปรึกษา สามารถดูข ้อ มูล ของนักศึกษาที่ต นเองเป็ น ที่
ปรึกษาเท่านัน้ นอกเหนือจากนัน้ ไม่สามารถดูได้ และสิง่ ทีม่ เี พิม่ มาจากของ
นักศึกษาคือ การประเมิน นักศึกษา ทัง้ นี้ผู้ท่จี ะให้ค ะแนนนักศึกษาได้คอื
พนักงานทีป่ รึกษาเท่านัน้
4. ฝ่ ายบุ ค คลและผู้บ ริห าร จะสามารถดูนัก ศึก ษาภายในบริษัทได้
ทัง้ หมด และสามารถดูได้ว่านักศึกษาคนนัน้ มีพนักงานทีป่ รึกษาเป็ นใคร สิง่
ที่ฝ่ ายบุค คลและผู้บริห ารมีค วามพิเศษกว่าผู้ใช้ระบบอื่นๆคือ สามารถดู
ภาพรวมทัง้ หมดของนักศึกษาได้ อีกทัง้ ยังสามารถดูได้อกี ว่านักศึกษาคน
ใดมีผลงานทีด่ เี พื่อทีจ่ ะได้นาข้อมูลชุดนัน้ ไปพิจารณาการรับเข้าทางานใน
ตอนจบการศึกษาได้
หลักการที่ไ ด้น ามาใช้ในการวิเคราะห์ การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล
นักศึกษาฝึ กงานสาหรับสถานประกอบการมี 2 แบบคือ แผนภาพ DFD
และ Use Case Diagram เพราะเป็ นหลักการทีเ่ ข้าใจง่ายและไม่ซบั ซ้อนใน
การใช้งาน ซึ่งแผนภาพ DFD และ Use Case Diagram นัน้ จะแบ่งไปตาม
สิทธิของผู
์ ใ้ ช้ระบบ เพือ่ ทีจ่ ะทาให้มคี วามเข้าใจในระบบมากยิง่ ขึน้
III.II.III การพัฒนาระบบ
การพัฒนาระบบนี้เป็ นการพัฒนาระบบจากทีไ่ ด้ทาการวิเคราะห์ระบบ
เสร็จสิ้นแล้ว จากนัน้ จึงได้ทาการพัฒนาด้านหน้าเว็บไซต์ให้ตรงตามทีไ่ ด้
ออกแบบไว้ โดยใช้ภาษา HTML เพือ่ ออกแบบเว็บไซต์และใช้ CSS ตกแต่ง
หน้าตาระบบให้สวยงามใน Notepad++ ต่อมาคือการสร้างฐานข้อมูลซึง่ จะ
สร้างใน Mysql จากนัน้ จึงทาการเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับหน้าเว็บให้เข้ากัน
และทดสอบระบบ ถ้าหากมีขอ้ ผิดพลาดก็ต้องทาการแก้ไขก่อนทีจ่ ะติดตัง้
ระบบ
IV. สรุปผลการดาเนินงาน การวิเคราะห์และสรุปผลต่างๆ
IV.I. ผลการดาเนินงาน
ระบบทีไ่ ด้ทาการพัฒนานี้แบ่งการทางานออกเป็ น 4 ส่วน ได้แก่
1. ข้อ มูล ส่ ว นตัว จัด เก็บ ข้อ มูล ส่ ว นตัว ของนั ก ศึก ษาและชื่อ ของ
พนักงานทีป่ รึกษา
2. บันทึกเวลาการทางานของนักศึกษาในแต่ละวัน
3. ผลงาน ใส่ ผ ลงานและความคืบหน้า ของโปรเจคที่นักศึกษาได้รบั
มอบหมาย

รูปที่ II. ขัน้ ตอนการทางานระยะที่ 1

ระยะที่ 2 การเชือ่ มต่อฐานข้อมูลระบบ

รูปที่ III. ขันตอนการท
้
างานระยะที่ 2
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4. รายงาน จะเป็ นการประเมินนักศึกษาและแสดงผลเป็ นกราฟข้อมูล
ในด้า นต่ า งๆ โดยแบ่ ง การประเมิน ออกเป็ น 6 ด้า นได้แ ก่ 1.คุ ณ ธรรม
จริย ธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปั ญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 5.ทักษะการวิเคราะห์ สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 6.คะแนนจิต
พิสยั
ข้อมูลทัง้ หมดจะเก็บอยู่ในฐานข้อมูลชุดเดียวกันทุกคนสามารถดูขอ้ มูล
ได้ แต่ จะให้สทิ ธิ ์การแก้ไขข้อมูลเฉพาะนักศึกษาเท่านัน้ ส่วนพนักงานที่
ปรึกษา ฝ่ ายบุคคล ผูบ้ ริหาร สามารถติดตามความคืบหน้าและประเมินได้
IV.II. ตัวอย่างระบบจัดเก็บข้อมูลนักศึกษา
จากการทีไ่ ด้ศกึ ษา ออกแบบ และพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลนักศึกษา
ฝึกงานสาหรับสถานประกอบการ ได้ผลการดาเนินงานดังนี้
1. แอดมินระบบ
แอดมินระบบจะมีหน้าทีเ่ พิม่ หรือลดการใช้สทิ ธิในการเข้
าสู่ระบบ
์
รีเซตรหัสผ่าน หรือลบชือ่ ผูใ้ ช้ออกไป และหากผูใ้ ช้ระบบคนใดลืมรหัสผ่านก็
สามารถขอเรียกดูจากแอดมินระบบได้เช่นกัน

รูปที่ V. หน้าแรกของนักศึกษาทีอ่ ยู่ในระบบอยู่แล้ว
เมือ่ เข้าสู่ระบบแล้วจะมีปมุ่ สาคัญอยู่ 3 ปุ่มได้แก่
2.1 Job assignment สาหรับจัดการการทางานของโปรเจคว่าจะต้อง
ทาอะไรบ้าง (รูปที่ VII.)
2.2 Profile ใช้สาหรับดูขอ้ มูลหรือแก้ขอ้ มูลของตนเอง
2.3 Weekly report ส าหรับ เขีย นรายงานประจ าวัน ว่ า แต่ ล ะวัน ท า
อะไรบ้าง (รูปที่ VIII.)
ส่วน 2.4 คือการแสดงการทางานบนปฏิทนิ ซึง่ ในปฏิทนิ นี้จะเชือ่ มโยง
ข้อมูลมาจากทีน่ กั ศึกษาได้ทาไว้ใน Job assignment

รูปที่ IV. หน้าแรกของแอดมินระบบ
ในหน้าระบบจะมีปมุ่ สาคัญอยู่ 4 ปุ่มได้แก่
1.1 Manage user คือ หน้าแรกของแอดมิน ไว้สาหรับดูรายชือ่ ทัง้ หมด
ของผูใ้ ช้ระบบ
1.2 Assign supervisor คือ การเพิม่ พนักงานทีป่ รึกษาให้กบั นักศึกษา
1.3 Add new user คือ การเพิม่ ผูใ้ ช้ระบบใหม่
1.4 View ไว้สาหรับดูขอ้ มูลของผูใ้ ช้ระบบ
1.5 Edit ไว้สาหรับลบผูใ้ ช้ระบบ และรีเซ็ตรหัสผ่าน
สาหรับหน้า Assign supervisor นัน้ มีไว้เพือ่ เพิม่ พีเ่ ลีย้ งให้กบั นักศึกษา
หน้านี้จะเห็นนักศึกษาภายในบริษทั ทัง้ หมด นักศึกษาทีเ่ ข้ามาใหม่และคนที่
ยังไม่มพี นักงานทีป่ รึกษาจะอยู่ขา้ งบนสุด ส่วนคนทีอ่ ยู่นานแล้วและคนทีม่ ี
พนักงานทีป่ รึกษาก็จะอยู่ดา้ นล่าง
2. นักศึกษาฝึกงานหรือสหกิจ
ในส่วนของนักศึกษานัน้ จะมีการเข้าสู่ระบบ 2 แบบคือ 1.นักศึกษาทีอ่ ยู่ใน
ระบบอยู่แล้ว (รูปที่ V.) เมือ่ เข้าสู่ระบบจะพบหน้าปฏิทนิ และตารางงานของ
นัก ศึก ษาที่ไ ด้จ ัด ไว้ ว่า ในแต่ ล ะวัน วางแผนจะท าอะไรบ้า ง 2.นัก ศึก ษา
นักศึกษาที่เข้ามาใหม่ (รูปที่ VI.) เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะไปยังหน้ ากรอก
ข้อมูลส่วนตัวเพือ่ ทาการกรอกข้อมูลของตนเองก่อน

รูปที่ VI. หน้าแรกของนักศึกษาใหม่
ในหน้ า Job assignment จะพบกับตารางงานการจัดการโปร
เจคที่นักศึกษาได้ท าไว้ ซึ่งจะบอกว่าในโปรเจคนี้นัก ศึกษามีร ะบบการ
ทางานอย่างไร

รูปที่ VII. หน้า Job assignment
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4. ผูบ้ ริหารและฝ่ ายบุคคล
ในส่วนของผู้บริหารและฝ่ ายบุคคลจะขออธิบายไปพร้อมๆกัน
เพราะทัง้ สองผูใ้ ช้ระบบนี้มหี น้าทีท่ ค่ี ล้ายคลึงกันมาก
เมือ่ ผูใ้ ช้ระบบทัง้ สองเข้าสู่ระบบจะพบกับรายชือ่ นักศึกษาทัง้ หมด(รูปที่
XI ผูบ้ ริหารและฝ่ ายบุคคลจะมีป่ มุ ทีส่ าคัญ 2 ปุ่ ม คือ
4.1 Overview สาหรับดูภาพรวมของนักศึกษาทัง้ หมดทัง้ ทีย่ งั ฝึ กงาน
อยู่และจบไปแล้ว ซึง่ จะแสดงผลออกมาเป็ นกราฟ (รูปที่ XII.)
4.2 View คือการดูขอ้ มูลของนักศึกษาคนนัน้

รูปที่ VIII. หน้า Weekly report
3. พนักงานทีป่ รึกษา
เมื่อพนักงานที่ปรึกษาเข้าสู่ระบบมาจะพบกับรายชื่อนักศึกษา
ทัง้ หมดของตนเอง (รูปที่ IX.) พนักงานทีป่ รึกษามีหน้าทีด่ ขู อ้ มูลทีน่ กั ศึกษา
ได้ทาไว้ อีกทัง้ ยังมีหน้าที่สาคัญอีก 1 อย่างคือ การประเมินนักศึกษา ซึ่ง
การประเมิน นี้ เ ป็ น การประเมิน เพื่อ วัด ผลของตัว นัก ศึก ษา พนัก งานที่
ปรึกษาทาการประเมินได้แค่ 1 ครัง้ เท่านัน้ หากพนักงานทีป่ รึกษาเลือกที่
จะดู ข ้อ มูล ของนั ก ศึก ษาคนใดคนหนึ่ ง ระบบก็จ ะแสดงหน้ า แรกของ
นักศึกษาคนนัน้ (รูปที่ X.) ซึง่ จะมี 4 ปุ่ มหลักดังนี้
3.1 Job assignment คือ การดูการจัดการโปรเจคของนักศึกษาคนนัน้
3.2 Profile คือ การดูขอ้ มูลส่วนตัวของนักศึกษาคนนัน้
3.3 Evaluation คือ การประเมินนักศึกษา
3.4 Weekly report คือ การดูการทางานแต่ละวันของนักศึกษา

รูปที่ XI. หน้าแรกของผูบ้ ริหารและฝ่ ายบุคคล

รูปที่ XII. หน้า Overview
หากฝ่ ายบุคคลหรือผูบ้ ริหารเลือกทีจ่ ะดูขอ้ มูลของนักศึกษาคนใดคน
หนึ่ง ระบบก็จะแสดงหน้าแรกของนักศึกษาคนนัน้ ซึง่ จะมี 4 ปุ่มหลักดังนี้
4.2.1 Job assignment , 4.2.2 Profile , 4.2.4 Weekly report ทัง้ 3
ปุ่ มนี้จะมีหน้าทีค่ อื ดูขอ้ มูลของนักศึกษา ส่วน 4.2.3 Evaluation คือ การดู
ผลคะแนนจากที่พนักงานที่ปรึกษาประเมินนักศึกษา ซึ่งหน้านี้จะต่างกับ
ของพนักงานทีป่ รึกษา เพราะของพนักงานทีป่ รึกษาจะเป็ นการให้คะแนน
แต่ ข องผู้บริห ารและฝ่ ายบุค คลระบบจะแสดงกราฟคะแนนที่พนักงานที่
ปรึกษาได้ทาการประเมินไปแล้ว (รูปที่ XIII.)

รูปที่ IX. หน้าแรกของพนักงานทีป่ รึกษา

รูปที่ X. เมือ่ กดปุ่ ม View ในช่องของนักศึกษา
การประเมินนักศึกษานี้จะมีคะแนนรวมทัง้ หมด 100 คะแนน จะแบ่งเป็ น
การประเมิน 5 ด้าน รวม 75 คะแนน และอีก 25 คะแนนจะเป็ นคะแนนจิต
พิสยั ทีพ่ นักงานทีป่ รึกษาจะให้ตามความต้องการและความเป็ นจริง ซึ่งการ
ให้คะแนนแต่ละข้อนัน้ จะมีคะแนนดังนี้ น้อยมาก = 1 คะแนน, น้อย = 2
คะแนน, ปานกลาง = 3 คะแนน, ดี = 4 คะแนน, ดีมาก = 5 คะแนน

รูปที่ XIII. เมือ่ กดปุ่ม View ในช่องของนักศึกษา
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V. สรุป
สถานประกอบการบางแห่งยังใช้ระบบการเก็บข้อมูลนักศึกษาฝึ กงาน
เป็ นแบบเอกสาร ทาให้อาจจะเกิดการสูญหายของข้อมูลได้ และบางบริษทั
ทีม่ กี ารส่งนักศึกษาไปฝึกงานทีบ่ ริษทั ของลูกค้า จะไม่สามารถติดตามความ
คืบหน้ าของงานจากนักศึกษาได้ อีกทัง้ การเก็บข้อ มูล แบบเอกสารนี้ไม่
สามารถประมวลผลงานหรือเปรียบเทียบข้อมูลได้ ดังนัน้ การเก็บข้อมูลใน
ระบบคอมพิวเตอร์จึงมีประสิทธิภาพมากกว่าการเก็บแบบเอกสาร โดย
จาแนกตามการทางานของผูใ้ ช้งาน 5 ประเภทได้แก่
1. แอดมินระบบจะมีหน้าทีเ่ พิม่ หรือลดการใช้สทิ ธิในการเข้
าสู่ระบบ รี
์
เซตรหัสผ่าน หรือลบชือ่ ผูใ้ ช้ออกไป และหากผูใ้ ช้ระบบคนใดลืมรหัสผ่านก็
สามารถขอเรียกดูจากแอดมินระบบได้เช่นกัน
2. นักศึกษา มีหน้าทีก่ รอกหรือแก้ไขประวัตขิ องตัวนักศึกษาเอง กรอก
หรือแก้ไขแบบฟอร์มบันทึกเวลาการทางานในแต่ละวัน และสุดท้ายกรอก
หรือแก้ไขความคืบหน้าของงาน
3. พนักงานที่ปรึกษา สามารถดูข ้อ มูล ของนักศึกษาที่ต นเองเป็ น ที่
ปรึกษาเท่านัน้ นอกเหนือจากนัน้ ไม่สามารถดูได้ และสิง่ ทีม่ เี พิม่ มาจากของ
นักศึกษาคือ การประเมิน นักศึกษา ทัง้ นี้ผู้ท่จี ะให้คะแนนนักศึกษาได้คอื
พนักงานทีป่ รึกษาเท่านัน้
4. ฝ่ ายบุคคลและ 5. ผูบ้ ริหาร จะสามารถดูนักศึกษาภายในบริษัทได้
ทัง้ หมด และสามารถดูได้ว่านักศึกษาคนนัน้ มีพนักงานทีป่ รึกษาเป็ นใคร สิง่
ที่ฝ่ ายบุค คลและผู้บริห ารมีค วามพิเศษกว่าผู้ใช้ระบบอื่นๆคือ สามารถดู
ภาพรวมทัง้ หมดของนักศึกษาได้ อีกทัง้ ยังสามารถดูได้อกี ว่านักศึกษาคน
ใดมีผลงานทีด่ เี พื่อทีจ่ ะได้นาข้อมูลชุดนัน้ ไปพิจารณาการรับเข้าทางานใน
ตอนจบการศึกษาได้
ผลลัพธ์ของระบบจัดเก็บข้อมูลนี้คอื สามารถตรวจสอบข้อมูลและการ
ทางานของนักศึกษาได้ อีกทัง้ ระบบนี้ยงั ช่วยในการติดตามการทางานหรือ
ความคืบหน้าของนักศึกษาฝึ กงานที่บริษัทได้ส่ งไปฝึ กงานในบริษัทของ
ลูกค้า ประโยชน์ทไ่ี ด้จากระบบนี้คอื สามารถประเมินคนทีเ่ ข้ามาทางานได้
อย่ างมีประสิทธิภาพ ลดความยุ่ งยากในการเก็บข้อมูล หรือค้นหาข้อมูล
สามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้ โดยเวลาในการสืบค้นข้อมูลลดลงจาก 1520 นาทีเป็ นเวลาไม่ถึง 1 นาที คิดเป็ นประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ 93% และยัง
สามารถเปรียบเทียบคะแนนได้อกี ด้วย

ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ นัน้ กระผม นาย บัณฑิต จาปาราช ขอน้อมรับผิดแต่เพียง
ผูเ้ ดียว และยินดีทจ่ี ะรับฟั งคาแนะนาจากทุกท่านทีไ่ ด้เข้ามาศึกษา
เอกสารอ้างอิ ง
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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.

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

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).
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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.

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 (pvalue 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).

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:

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

TIISi,t

972.5

314975.0

49890.2

Std.
Dev.
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%.

TIISi,t= α0 + α1TAi,t + α2TGETi,t + α3EPIi,t + εi,t ,
(1)

TABLE II. CORRELATION MATRIX OF THE VARIABLES

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

PEIi,t
PEIi,t

1

TGETi,t
0.148

TAi,t
-0.137

EPIit
-.331

TIISi,tit
*

-0.123

TGETi,t

0.148
1
.531**
-0.157
.598**
TAi,t
.531**
1
-0.193
.488**
0.137
EPIi,t
-0.157
-0.193
1
0.26
.331*
TIISi,t
**
**
.598
.488
0.26
1
0.123
*. 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.

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.

TABLE III. MODEL 1 REGRESSION RESULTS
Model 1

Constant
TAi,t

Unstandardized
Coefficients

Adj. R²

Collinear
ity
VIF

Beta

pvalue
.000

536.4

1.1

.000

1.42

1.787

.4

.21

.000

1.14

1670.42

363.0

.21

.000

1.26

B
-91073.27

Std.Er.
19403.5

12357.28

TGETi,t
EPIi,t

Coefficients

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
Beta

pvalue
.001
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Constant
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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 problemsolving 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
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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 ThaiNichi 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

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.

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

237

100

156

65.82

2.2) Engineering

7

2.95

2.3) Information Technology

74

31.22

237

100

Total
2. Faculty
2.1) Business Administration

Total

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 (X̅) 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

4.51 ≤ x̅ < 5.00 refers to students had the highest level.

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.

The collected data was analyzed using computer program.
The statistics used for analyzing the data were frequency,
percentage, mean, standard deviation, and content analysis.

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

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.

IV. RESULTS

No.

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.
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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

essay, or Expository essay, etc.

vocabulary

6.

Types of Auxiliary Verbs: Verb to be,
Verb to do, Verb to have, and Modal
Verbs

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

3.97

0.90

High

Total

Total
3.92

0.90

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
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

3.86

0.91

High

Total

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).

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).

No.

4.09

High

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:

TABLE V: TABLE OF MEAN (X̅) AND STANDARD DEVIATION (S.D.) OF THE
STUDENTS’ NEEDS OF STRATEGIES TO INCREASE ENGLISH ESSAY WRITING
SKILLS IN VOCABULARY
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

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

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).

No.

C. Opinions and suggestions from the respondents
The opinions and suggestions from the respondents were
listed as follows:
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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

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

460

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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บทคัด ย่ อ — การวิ จ ัย ครัง้ นี้ มี ว ัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาว่ า ผู้เรี ย น
ภาษาญี่ ปุ่นชัน้ ต้นมีวิธีการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาญี่ปุ่นอย่างไร และเพื่อศึกษา
ข้อคิ ดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่ มเติ มในการเรียนคาศัพท์ภาษาญี่ ปนุ่
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย ครัง้ นี้ ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาชัน้ ปี ที่ 1 ของ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ ปุ่น ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จานวน
100 คน เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ ในการรวบรวมข้ อ มู ล ได้ แ ก่ แบบสอบถามชนิ ด
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิ ติที่ใช้การวิ เคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิ จ ัย พบว่ า ผู้เรี ย นภาษาญี่ ปุ่ นชัน้ ต้ น มี ค วามคิ ด เห็น ต่ อ การ
เรีย นรู้คาศัพ ท์โดยการใช้ วิ ธี Intentional Learning (การเรีย นรู้โดยตัง้ ใจ)
มากกว่าวิ ธี Incidental Learning (การเรียนรู้โดยบังเอิ ญ) โดยวิ ธีการเรียนรู้
ค าศัพ ท์ แ บบ Intentional Learning (การเรี ย นรู้โดยตัง้ ใจ) คื อ วิ ธี ก ารจ า
คาศัพท์เป็ นจานวนมากในหนึ่ งครัง้ แต่ วิธีการนี้ จะทาให้ จาคาศัพท์ในระยะ
ยาวได้ ย าก ส่ ว น Incidental Learning (การเรี ย นรู้โ ดยบัง เอิ ญ) คื อ การ
เรี ย นรู้ค าศัพ ท์ จ ากการเดาค าศัพ ท์ ที่ อ ยู่ ใ นประโยค ซึ่ ง วิ ธี นี้ จะท าให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพในการจดจาคาศัพท์ได้ในระยะยาว ดังนั น้ ผู้วิจยั จึงคิ ดว่า มี
ความจาเป็ นที่จะต้องสอนผู้เรียนตัง้ แต่ชนั ้ ต้นเกี่ยวกับวิ ธีการเรียนรู้คาศัพท์
ที่ผ้เู รียนสามารถจาคาศัพท์ในระยะยาวได้

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

คำสำคัญ — กำรเรียนรู้คำศัพท์ภำษำญีป่ ุ่ น, ผู้เรียนภำษำญี ป่ ุ่ นชัน้ ต้ น
กำรเรียนรู้โดยตัง้ ใจ, กำรเรียนรู้โดยบังเอิ ญ

I. บทนำ
ผูเ้ รียนที่เพิง่ เริม่ เรียนภำษำญี่ปุ่น ต้องจำทัง้ ตัวอักษร ไวยำกรณ์ และ
คำศัพ ท์จำนวนมำกในเวลำเดีย วกัน ถ้ำไม่ รู้ค ำศัพ ท์ก็จะไม่ส ำมำรถพู ด
สือ่ สำรภำษำทีเ่ รียนอยู่ได้ ดังนัน้ กำรเรียนรูค้ ำศัพท์จงึ เป็ นสิง่ ทีส่ ำคัญ[1] แต่
สำหรับผู้เรียนที่เพิง่ เริม่ เรียนภำษำญี่ปุ่น กำรทีต่ ้องจำคำศัพท์ในจำนวนที่
มำก พร้อ มๆกับ กำรจ ำตัว อัก ษรและไวยำกรณ์ นัน้ ถือ เป็ น ภำระที่ห นั ก
สำหรับกำรเรียนรู้ภำษำทีส่ องนัน้ ต้องเรียนคำศัพท์เป็ นจำนวนมำกในเวลำ
ทีจ่ ำกัด ดังนัน้ กำรเรียนรูค้ ำศัพท์ของภำษำที่สองจึงกลำยเป็ นภำระทีห่ นัก
กว่ำเมื่อเปรียบเทียบกับภำษำที่หนึ่ง[2] เพรำะภำระในกำรเรียนรูค้ ำศัพ ท์

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.
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เป็นภำระทีห่ นัก หำกไม่ได้คำศัพท์ชนั ้ ต้น จะส่งผลให้เรียนตำมไม่ทนั [3] ซึ่ง
ตรงกับนักศึกษำของสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ ทีเ่ รียนภำษำญีป่ นุ่ ชัน้ ต้น
นักศึกษำของสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ ทุกคน ต้องเรียนภำษำญีป่ ่นุ
เพรำะเป็ นวิชำบังคับ มีนักศึกษำทีเ่ รียนภำษำญี่ป่นุ ก่อนเข้ำเรียนทีส่ ถำบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ด้วย แต่นักศึกษำส่วนใหญ่ จะเริม่ เรียนภำษำญี่ปุ่น
หลังจำกที่เข้ำมำเรียนที่สถำบันฯแล้ว ดังนัน้ นักศึกษำจึงต้องเรียนวิชำใน
สำขำพร้อ มๆกับ กำรเรีย นภำษำญี่ปุ่น ต้อ งจำตัว อัก ษรและต้อ งท่ อ งจ ำ
คำศัพท์ภำษำญีป่ นุ่ ด้วย
วิธีก ำรเรีย นรู้ค ำศัพ ท์ม ี 2 วิธี คือ Intentional Learning (กำรเรีย นรู้
โดยตัง้ ใจ) และ Incidental Learning (กำรเรีย นรู้โดยบังเอิญ )[4] วิธีก ำร
เรียนรูค้ ำศัพท์แบบ Intentional Learning (กำรเรียนรูโ้ ดยตัง้ ใจ) เป็นวิธกี ำร
เรียนรูค้ ำศัพท์ทม่ี ุ่งเน้นไปที่กำรท่องจำคำศัพท์ เช่น กำรเรียนคำศัพท์จำก
หนังสือคำศัพท์ กำร์ดคำศัพท์ หรือ รำยกำรคำศัพท์ เป็นต้น[5] ส่วนวิธกี ำร
เรีย นรู้ค ำศัพ ท์ แ บบ Incidental Learning (กำรเรีย นรู้โ ดยบัง เอิ ญ ) คื อ
วิธกี ำรเรียนรู้คำศัพ ท์ท่มี ุ่งเน้น ไปที่กำรทำควำมเข้ำใจเนื้ อหำ[1] ซึ่งเป็ น
วิธกี ำรเดำควำมหมำยของคำศัพท์จำกบริบทหรือบทควำมที่อ่ำน หรือได้
ยินมำ[6]
วิธกี ำรเรียนรูค้ ำศัพท์แบบ Intentional Learning (กำรเรียนรูโ้ ดยตัง้ ใจ)
สำมำรถเรีย นรู้คำศัพ ท์จำนวนมำกได้ในช่ว งเวลำสัน้ ๆ เช่น กำรท่ องจำ
คำศัพท์จำกรำยกำรคำศัพ ท์ แต่จะทำให้จำคำศัพท์ในระยะยำวได้ยำก[7]
ส่ ว นวิธีก ำรเรีย นรู้ ค ำศัพ ท์ แ บบ Incidental Learning (กำรเรีย นรู้โ ดย
บังเอิญ) เนื่องจำกกำรเรียนรูค้ ำศัพท์ดว้ ยวิธกี ำรนี้ เป็นกำรเดำควำมหมำย
ของคำศัพ ท์จำกบริบ ท จึงท ำให้กำรคงอยู่ข องคำศัพ ท์นัน้ มีระยะเวลำที่
ยำวนำนกว่ำกำรท่ อ งจำจำกรำยกำรคำศัพ ท์ แต่ อ ย่ ำงไรก็ต ำม กำรเดำ
คำศัพ ท์สำมำรถเกิดควำมผิดพลำดได้ วิธกี ำรนี้จงึ ไม่ใช่วธิ กี ำรเรีย นรู้ท่มี ี
ประสิทธิภำพทีด่ เี สมอไป[8]
วิธกี ำรเรียนรูค้ ำศัพ ท์ทงั ้ 2 วิธนี ้ี ต่ำงมีขอ้ ดีและข้อเสียแตกต่ำงกัน ไป
เพื่อ ให้ส ำมำรถเรีย นรู้ค ำศัพ ท์ ไ ด้อ ย่ ำ งมีป ระสิท ธิ ภ ำพ จึง จ ำเป็ น ต้ อ ง
วำงแผน และออกแบบวิธีก ำรเรีย น โดยกำรน ำข้อ ดี ข อง 2 วิธีน้ี ม ำ
ประยุกต์ใช้ให้เหมำะสม

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นแบบสอบถำมที่ผู้ว ิจยั ได้สร้ำงขึ้น
จำกกำรศึกษำงำนวิจยั ของ NAKAMURA(2014) เรือ่ งกำรเรียนรูค้ ำศัพท์[9]
เพื่ อ สอบถำมผู้ เรีย นภำษำญี่ ปุ่ น ชัน้ ต้ น ถึ ง วิธีก ำรเรีย นรู้ค ำศัพ ท์ เป็ น
แบบสอบถำมจำนวน 1 ชุด แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถำมข้อมูลทัวไปของนั
่
ก ศึกษำสถำบันเทคโนโลยีไทยญีป่ นุ่ แบบสอบถำมเป็นแบบตรวจสอบรำยกำร (Check Lists)
ตอนที่ 2 สอบถำมเกี่ ย วกับ วิธี ก ำรเรีย นรู้ค ำศัพ ท์ เป็ น ค ำถำมที่
ครอบคลุมเนื้อ หำ 3 ด้ำน ได้แ ก่ ด้ำนควำมรู้สกึ ต่ อ กำรเรียนภำษำญี่ปุ่น
ด้ำนวิธกี ำรจำคำศัพท์ภำษำญีป่ นุ่ และด้ำนอุปกรณ์ทใ่ี ช้ตอนจำคำศัพท์ โดย
แบบสอบถำมเป็ น แบบมำตรประมำณค่ ำ (Rating Scale) ตำมแบบของ
ลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดับ
ตอนที่ 3 สอบถำมเกี่ยวกับควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่ เติมต่ อ
กำรเรียนรูค้ ำศัพท์ภำษำญีป่ นุ่ โดยแบบสอบถำมเป็นแบบปลำยเปิด (openended questions)
V. กำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
ข้อมูลเกีย่ วกับควำมคิดเห็นของนักศึกษำสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ที่เป็ น กลุ่ ม ตัว อย่ ำง วิเครำะห์ โดยกำรหำค่ ำ เฉลี่ย (Mean: 𝑥̅) และส่ ว น
เบี่ย งเบนมำตรฐำน (Standard Deviation: S.D.) ในกำรแปลควำมหมำย
ค่ำเฉลีย่ กำหนดเกณฑ์ ดังนี้ [10]
ค่ำเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมำยถึง มีค วำมคิดเห็น เกี่ย วกับ วิธกี ำรเรีย นรู้
คำศัพท์อยู่ในระดับมำกทีส่ ุด
ค่ำเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมำยถึง มีค วำมคิดเห็น เกี่ย วกับ วิธกี ำรเรีย นรู้
คำศัพท์อยู่ในระดับมำก
ค่ำเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมำยถึง มีค วำมคิดเห็น เกี่ย วกับ วิธกี ำรเรีย นรู้
คำศัพท์อยู่ในระดับปำนกลำง
ค่ำเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมำยถึง มีค วำมคิดเห็น เกี่ย วกับ วิธกี ำรเรีย นรู้
คำศัพท์อยู่ในระดับน้อย
ค่ำเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมำยถึง มีค วำมคิดเห็น เกี่ย วกับ วิธกี ำรเรีย นรู้
คำศัพท์อยู่ในระดับน้อยทีส่ ุด

II. วัตถุประสงค์ของกำรวิจยั
1. เพือ่ ศึกษำวิธกี ำรเรียนรูค้ ำศัพท์ของผูเ้ รียนภำษำญีป่ นุ่ ชัน้ ต้น
2. เพือ่ ศึกษำควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่ เติม

VI. ผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
ตอนที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลทัวไป
่
ตำรำงที่ 1 แสดงจำนวนและร้อยละ
ของกลุ่มตัวอย่ำง จำแนกตำมเพศและคณะทีศ่ กึ ษำ

III. วิธดี ำเนินกำรวิจยั
กลุ่มตัวอย่ำงทีใ่ ช้ในกำรวิจยั ในครัง้ นี้ ได้แก่ นักศึกษำสถำบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่น ที่ล งทะเบีย นเรีย นวิช ำ JPN-102 จำนวน 100 คน นักศึกษำ
ส่วนใหญ่ เป็ นนักศึกษำชัน้ ปี ท่ี 1 แต่ในจำนวน 100 คน นี้ มีนักศึกษำบำง
คนทีเ่ ป็นนักศึกษำชัน้ ปีอ่นื ทีล่ งทะเบียนเรียนวิชำ JPN-102 ด้วย
สถำบั น เทคโนโลยี ไ ทย-ญี่ ปุ่ น มี นั ก ศึ ก ษำ 3 คณ ะ ได้ แ ก่ คณ ะ
วิศวกรรมศำสตร์ คณะบริหำรธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ กลุ่ม
ตัวอย่ำงเป็นนักศึกษำจำกคณะวิศวกรรมศำสตร์ และคณะบริหำรธุรกิจ

ข้อมูลทัวไป
่
1. เพศ
- ชำย
- หญิง
รวม
2. คณะทีศ่ กึ ษำ
- วิศวกรรมศำสตร์
- บริหำรธุรกิจ
- เทคโนโลยีสำรสนเทศ
รวม
3. ปี ทศ่ี กึ ษำ
- ปี 1

IV. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในกำรวิจยั

462

จานวน

ร้อยละ

73
27
100

73
27
100

82
18
0
100

82
18
0
100

95

95

-

ปี 2
ปี 3
ปี 4
รวม

3
2
0
100

ภำษำญี่ปุน่ ง่ำย
รวม

3
2
0
100

S.D
0.81
0.75
0.68
0.62

ข้อ ด้านวิ ธีการจาคาศัพท์ภาษาญี่ปุ่น
ฉันจำคำศัพท์ภำษำญี่ปุ่นโดยดูคำศัพท์
8
หลำยครัง้
ฉันจำคำศัพท์ภำษำญี่ปุ่นโดยดูคำศัพท์
9
และฟงั เสียงของคำศัพท์นนั ้ หลำยครัง้
ฉันจำคำศัพท์ภำษำญี่ปุ่นโดยดูคำศัพท์
10
และออกเสียงของคำศัพท์นนั ้ หลำยครัง้
ฉั น จ ำค ำศัพ ท์ ภ ำษำญี่ ปุ่ น โดยเขีย น
11
คำศัพท์หลำยครัง้
ฉั น จ ำค ำศั พ ท์ ภ ำษำญี่ ปุ่ น โดยอ่ ำ น
12
ประโยคหลำยครัง้
ฉันจำคำศัพท์ภำษำญี่ปุ่นโดยอ่ำนเรื่อง
13 หลำยเรื่อง เช่น กำร์ตู นหรือนวนิ ยำย
สัน้ ๆ
ฉันจำคำศัพท์ภำษำญี่ปนุ่ โดยเชื่อมโยง
14
กับคำศัพท์ทร่ี จู้ กั
รวม

ระดับ
ปำนกลำง
มำก
ปำนกลำง
ปำนกลำง

จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ นักศึกษำสถำบันเทคโนโลยไทย-ญี่ปุ่น มีควำม
คิดเห็นเกีย่ วกับวิธกี ำรเรียนรูค้ ำศัพท์ภำษำญี่ป่นุ โดยภำพรวม 3 ด้ำน อยู่
ในระดับปำนกลำง (𝑥̅=3.24) เมือ่ พิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนวิธกี ำร
จ ำค ำศัพ ท์ ภ ำษำญี่ ปุ่ น มีค่ ำ เฉลี่ย อยู่ ในระดับ มำก (𝑥̅=3.61) ส่ ว นด้ำ น
อุป กรณ์ ท่ใี ช้ต อนจำคำศัพ ท์ (𝑥̅=3.15) และด้ำนควำมรู้ส ึกของกำรเรีย น
ภำษำญีป่ นุ่ (𝑥̅=2.94) มีค่ำเฉลีย่ อยู่ในระดับปำนกลำง

1
2
3
4
5
6
7

ด้านความรู้สึก
ของการเรียนภาษาญี่ปนุ่
ฉันรูส้ กึ ว่ำกำรเรียนภำษำญีป่ นุ่ สนุก
ฉันรูส้ กึ ว่ำกำรเรียนภำษำญีป่ นุ่ ง่ำย
ฉันรูส้ กึ ว่ำกำรฟงั สนทนำ
ภำษำญี่ปุน่ ง่ำย
ฉันรูส้ กึ ว่ำกำรพูดสนทนำ
ภำษำญี่ปุน่ ง่ำย
ฉันรูส้ กึ ว่ำกำรอ่ำนหนังสือ
ภำษำญี่ปุน่ ง่ำย
ฉันรูส้ กึ ว่ำกำรเขียนเรียงควำม
ภำษำญี่ปุน่ ง่ำย
ฉันรูส้ กึ ว่ำกำรจำคำศัพท์

S.D

ระดับ

3.76 1.04

มำก

3.79 0.95

มำก

3.88 0.94

มำก

3.62 1.11

มำก

3.50 1.03

ปำนกลำง

3.14 1.34

ปำนกลำง

3.58 1.09

มำก

3.61 0.75

มำก

𝑥̅

จำกตำรำงที่ 4 พบว่ำ นักศึกษำสถำบันเทคโนโลยไทย-ญี่ปุ่น มีควำม
คิดเห็น เกี่ย วกับ วิธีกำรเรีย นรู้ค ำศัพ ท์ภ ำษำญี่ปุ่น ด้ำนวิธกี ำรจำคำศัพ ท์
ภำษำญี่ปุ่น โดยรวมอยู่ในระดับมำก (𝑥̅=3.61) เมื่อพิจำรณำเป็ น รำยข้อ
พบว่ ำ รำยข้อ ที่ม ีค่ ำ เฉลี่ ย สู งสุ ด อยู่ในระดับ มำก ได้แ ก่ ข้อ 10 ฉัน จ ำ
คำศัพ ท์ภำษำญี่ปุ่นโดยดูคำศัพ ท์และออกเสียงของคำศัพท์นัน้ หลำยครัง้
(𝑥̅=3.88) ส่วนรำยข้อทีม่ คี ่ำเฉลีย่ ต่ำสุดอยู่ในระดับปำนกลำง ได้แก่ ข้อ 13
ฉันจำคำศัพท์ภำษำญีป่ นุ่ โดยอ่ำนเรือ่ งหลำยเรือ่ ง เช่น กำร์ตูนหรือนวนิยำย
สัน้ ๆ (𝑥̅=3.14)

ตำรำงที่ 3 ค่ำเฉลีย่ และค่ำเบีย่ งเบนมำตรฐำน
วิธกี ำรเรียนรูค้ ำศัพท์ ด้ำนควำมรูส้ กึ ของกำรเรียนภำษำญีป่ นุ่
ข้อ

ปำนกลำง

ตำรำงที่ 4 ค่ำเฉลีย่ และค่ำเบีย่ งเบนมำตรฐำน
วิธกี ำรเรียนรูค้ ำศัพท์ ด้ำนวิธกี ำรจำคำศัพท์ภำษำญีป่ นุ่

ตอนที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์ค วำมคิดเห็น ของนักศึ กษำเกี่ย วกับวิธีกำร
เรียนรูค้ ำศัพท์ โดยรวมและเป็ นรำยด้ำน ได้แก่ ด้ำนควำมรูส้ กึ ต่อกำรเรียน
ภำษำญีป่ นุ่ ด้ำนวิธกี ำรจำคำศัพท์ภำษำญีป่ นุ่ และด้ำนอุปกรณ์ทใ่ี ช้ตอนจำ
คำศัพท์
ตำรำงที่ 2 แสดงค่ำเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำน
วิธกี ำรเรียนรูค้ ำศัพท์ โดยรวมทัง้ 3 ด้ำน และรำยด้ำน
𝑥̅
2.94
3.61
3.15
3.24

0.81

จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ นักศึกษำสถำบันเทคโนโลยไทย-ญี่ปุ่น มีควำม
คิดเห็นเกี่ยวกับ วิธกี ำรเรียนรู้คำศัพท์ภำษำญี่ปุ่น ด้ำนควำมรูส้ กึ ของกำร
เรียนภำษำญี่ปุ่น โดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง (𝑥̅=2.94) โดยรำยข้อที่ม ี
ค่ำเฉลีย่ สูงสุดอยู่ในระดับมำก ได้แก่ ข้อ 1 ฉันรูส้ กึ ว่ำกำรเรียนภำษำญี่ปุ่น
สนุ ก (𝑥̅=3.96) ส่วนรำยข้อทีม่ คี ่ำเฉลีย่ ต่ ำสุดอยู่ในระดับน้อย ได้แก่ ข้อ 6
ฉันรูส้ กึ ว่ำกำรเขียนเรียงควำมภำษำญีป่ นุ่ ง่ำย (𝑥̅=2.22)

จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ นักศึกษำสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ผู้เป็ น
กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศชำย จำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 73 และ
เป็นเพศหญิง จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 27
ด้ำนคณะทีศ่ กึ ษำ ส่วนใหญ่เป็นคณะวิศวกรรมศำสตร์ จำนวน 82 คน
คิดเป็ นร้อยละ 82 เป็ นนักศึกษำทีศ่ กึ ษำคณะบริหำรธุรกิจ จำนวน 18 คน
คิดเป็นร้อยละ 18 และไม่มกี ลุ่มตัวอย่ำงจำกคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ด้ำนชัน้ ปีท่ศี กึ ษำ ส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษำชัน้ ปีท่ี 1 จำนวน 95 คน คิด
เป็ น ร้อ ยละ 95 นัก ศึกษำชัน้ ปี ท่ี 2 จำนวน 3 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 3 และ
นักศึกษำชัน้ ปีท่ี 3 จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2

ข้อ
ด้าน
1 ด้ำนควำมรูส้ กึ ของกำรเรียนภำษำญี่ปนุ่
2 ด้ำนวิธกี ำรจำคำศัพท์ภำษำญีป่ นุ่
3 ด้ำนอุปกรณ์ทใ่ี ช้ตอนจำคำศัพท์
รวม

2.94

𝑥̅

S.D

ระดับ

3.96
2.91

0.92
1.07

มำก
ปำนกลำง

2.27

1.00

น้อย

ข้อ

2.75

1.03

ปำนกลำง

15

3.04

1.05

ปำนกลำง

16

2.22

0.99

น้อย

17

3.01

1.04

ปำนกลำง

18

ตำรำงที่ 5 ค่ำเฉลีย่ และค่ำเบีย่ งเบนมำตรฐำน
วิธกี ำรเรียนรูค้ ำศัพท์ ด้ำนอุปกรณ์ทใ่ี ช้ตอนจำคำศัพท์

463

ด้านอุปกรณ์ที่ใช้ตอนจาคาศัพท์
ฉันใช้สมุดหรือกระดำษเขียนคำศัพ ท์
ภำษำญี่ปุน่ บ่อยๆ เพื่อจำคำศัพท์
ฉัน ไม่ใช้ส มุด หรือกระดำษ แต่ เขีย น
บนอำกำศบ่อยๆ เพื่อจำคำศัพท์
ฉันอ่ำนตำรำของมหำวิทยำลัยบ่อยๆ
เพื่อจำคำศัพท์ภำษำญี่ปนุ่
ฉันอ่ำนหนังสือทีเ่ ป็ นระดับง่ำยบ่อยๆ

𝑥̅

S.D

ระดับ

3.38

1.12 ปำนกลำง

2.55

1.11 ปำนกลำง

2.92

1.03 ปำนกลำง

3.07

1.19 ปำนกลำง

19

20
21

เพื่อจำคำศัพท์ภำษำญี่ปนุ่
ฉั น ใช้ แ อพพลิ เ คชัน่ ของมื อ ถื อ หรือ
tablet บ่ อ ย ๆ เ พื่ อ จ ำ ค ำ ศั พ ท์
ภำษำญี่ปุน่
ฉั น ใช้ อุ ป กรณ์ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ บ่ อ ยๆ
เพื่ อ จ ำค ำศั พ ท์ ภ ำษ ำญี่ ปุ่ น เช่ น
Nintendo 3D, PSP, เครื่องเล่น game
ฉันใช้ web site บ่อยๆ เพื่อจำคำศัพท์
ภำษำญี่ปุน่
รวม

3.47

9. ควรมีกำรให้ฝึกเขียนคำศัพท์ให้มำกขึน้
10. อยำกให้มกี ำรพูดคุยกับนักเรียนและครู
ญี่ปุน่ บ่อยๆ
11. อยำกให้สอนคำศัพท์เป็ น story

1.14 ปำนกลำง

3.46

1.14 ปำนกลำง

3.23

1.17 ปำนกลำง

3.15

0.68 ปำนกลำง

ควำมคิดเห็น
1. คำศัพท์ภำษำญี่ปนุ่ จำยำก
2. กำรเรียนคำศัพท์ในห้องเรียนสนุ ก มีเกม
ให้เล่น
3. คำศัพ ท์ค่ อนข้ำงเยอะ พอเรียนค ำศัพ ท์
ใหม่กล็ มื คำศัพท์เก่ำ
4. คำศัพท์เป็ นสิง่ จำเป็ นต่อกำรเรียนภำษำ
5. สอนเร็วไป
6. บำงบทคำศัพท์คล้ำยกันมำกจนจำไม่ได้
7. ง่ำย แค่ตงั ้ ใจอ่ำนทบทวนทุกวัน
ข้อเสนอแนะ
1. อยำกให้มกี ำรเล่นเกมจำคำศัพท์
2. อยำกให้มกี ำรจำแบบรูปภำพ
3. อยำกให้มกี ำรทดสอบคำศัพท์บ่อยๆ
4.อยำกให้ จ ัด กลุ่ ม ของค ำศั พ ท์ ใ ห้ เ ป็ น
หมวดหมู่
5. อยำกให้มชี ว่ งเวลำให้จำคำศัพท์มำกกว่ำ
นี้
6. อยำกให้อำจำรย์พูดคำศัพท์ซ้ำบ่อยๆ
7. อยำกให้มเี ทคนิคในกำรจำคำศัพท์
8. อยำกให้มซี บั แบบคำรำโอเกะ เพรำะบำง
คำยังอ่ำนไม่ออก

ร้อยละ
100
36.10
27.78

7

19.44

2
2
1
1

5.56
5.56
2.78
2.78

5
5
3
3

100
18.52
18.52
11.11
11.11

2

7.41

2
2
2

7.41
7.41
7.41

27

1

3.70

VII. สรุปผลกำรวิจยั
จำกกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลควำมคิดเห็นของนักศึกษำสถำบันเทคโนโลยี
ไทย-ญีป่ นุ่ ทีม่ ตี ่อวิธกี ำรเรียนรูค้ ำศัพท์ภำษำญีป่ นุ่ สรุปผลได้ดงั นี้
1. นักศึกษำสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ ทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวอย่ำง ส่วนใหญ่
เป็ นเพศชำย จำนวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 73 และเป็ นเพศหญิง จำนวน
27 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 27 ด้ ำ น ค ณ ะที่ ศ ึ ก ษ ำ ส่ ว น ให ญ่ เป็ น ค ณ ะ
วิศวกรรมศำสตร์ จำนวน 82 คน คิดเป็ นร้อยละ 82 เป็นนักศึกษำทีศ่ กึ ษำ
คณะบริหำรธุรกิจ จำนวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 18 และไม่มกี ลุ่มตัวอย่ำง
จำกคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ ด้ำนชัน้ ปีท่ศี กึ ษำ ส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษำ
ชัน้ ปี ท่ี 1 จำนวน 95 คน คิดเป็ น ร้อยละ 95 นักศึกษำชัน้ ปี ท่ี 2 จำนวน 3
คน คิดเป็นร้อยละ 3 และนักศึกษำชัน้ ปีท่ี 3 จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2
2. ผลกำรศึกษำวิธกี ำรเรียนรูค้ ำศัพท์ภำษำญีป่ นุ่ ตำมควำมคิดเห็นของ
นักศึกษำสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ เป็ นรำยด้ำน สรุปผลได้ดงั นี้
2.1 ด้ำนควำมรูส้ กึ ต่อกำรเรียนภำษำญี่ปุ่น พบว่ำ นักศึกษำมีควำม
คิด เห็น ในข้อ 1 ฉัน คิด ว่ ำกำรเรีย นภำษำญี่ ปุ่น สนุ ก อยู่ ในระดับ มำก มี
ค่ำเฉลีย่ 3.96 ส่วนข้อ 6 ฉันรูส้ กึ ว่ำกำรเขียนเรียงควำมภำษำญี่ปนุ่ ง่ำย อยู่
ในระดับน้ อย มีค่ ำเฉลี่ย 2.22 สรุปได้ว่ำ ส่ วนใหญ่ นักศึกษำรู้ส ึกว่ำกำร
เรียนภำษำญีป่ นุ่ สนุก แต่รสู้ กึ ว่ำกำรเขียนเรียงควำมภำษำญีป่ นุ่ ไม่งำ่ ย
2.2 ด้ำ นวิธีก ำรจ ำค ำศัพ ท์ ภ ำษำญี่ ปุ่ น พบว่ ำ นั ก ศึก ษำมีค วำม
คิดเห็นในข้อ 10 ฉันจำคำศัพท์ภำษำญี่ปุ่นโดยดูคำศัพท์และออกเสียงของ
คำศัพท์นนั ้ หลำยครัง้ มีค่ำเฉลีย่ 3.88 ข้อ 9 ฉันจำคำศัพท์ภำษำญีป่ นุ่ โดยดู
คำศัพท์และฟงั เสียงของคำศัพท์นนั ้ หลำยครัง้ มีค่ำเฉลีย่ 3.79 ข้อ 8 ฉันจำ
คำศัพท์ภำษำญี่ปุ่นโดยดูคำศัพท์หลำยครัง้ มีค่ำเฉลีย่ 3.76 และข้อ 11 ฉัน
จำคำศัพท์ภำษำญี่ปุ่นโดยเขียนคำศัพท์หลำยครัง้ มีค่ำเฉลีย่ 3.62 ซึ่งทัง้ 4
ข้อ มีค่ ำ เฉลี่ย อยู่ ในระดับ มำก และเป็ น วิธีก ำรเรีย นรู้ค ำศัพ ท์ ด้ว ยวิธี
Intentional Learning (กำรเรีย นรู้โ ดยตัง้ ใจ) ส่ ว นข้อ 12 ฉัน จ ำค ำศัพ ท์
ภำษำญี่ ปุ่ น โดยอ่ ำ นประโยคหลำยครัง้ และข้ อ 13 ฉั น จ ำค ำศั พ ท์
ภำษำญี่ปนุ่ โดยอ่ำนเรื่องหลำยเรื่อง เช่น กำร์ตูนหรือนวนิยำยสัน้ ๆ ซึง่ เป็ น
กำรเรียนรูค้ ำศัพท์ดว้ ยวิธี Incidental Learning (กำรเรียนรูโ้ ดยบังเอิญ) นัน้

ตอนที่ 3 ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่มตี ่อ วิธกี ำรเรียนรูค้ ำศัพท์
ภำษำญีป่ นุ่ ตำมควำมคิดเห็นของนักศึกษำสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
ตำรำงที่ 6 ค่ำควำมถี่ ร้อยละของควำมคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ ทีม่ ตี ่อวิธกี ำรเรียนรูค้ ำศัพท์ภำษำญีป่ นุ่
จานวน
ความถี่
ผู้ตอบ
36
13
10

3.70
3.70

จำกตำรำงที่ 6 พบว่ำ นักศึกษำสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีควำม
คิ ด เห็ น ต่ อ วิ ธี ก ำรเรีย นรู้ ค ำศัพ ท์ ภ ำษำญี่ ปุ่ น จ ำนวน 36 คน และมี
ข้อเสนอแนะต่อวิธกี ำรเรียนรูค้ ำศัพท์ภำษำญีป่ ่นุ จำนวน 27 คน นักศึกษำ
ส่วนใหญ่ได้ให้ควำมคิดเห็นว่ำ คำศัพท์ภำษำญี่ปุ่นจำยำก จำนวน 13 คน
คิดเป็นร้อยละ 36.10 รองลงมำ ได้แก่ กำรเรียนคำศัพท์ในห้องเรียนสนุก มี
เกมให้เล่น จำนวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.78 และคำศัพท์ค่อนข้ำงเยอะ
พอเรียนคำศัพท์ใหม่กล็ มื คำศัพท์เก่ำ จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 19.44
ด้ำนข้อเสนอแนะ นักศึกษำเสนอว่ำ อยำกให้มกี ำรเล่นเกมจำคำศัพ ท์
และอยำกให้มกี ำรจำแบบรูปภำพ มีจำนวนอย่ำงละ 5 คน คิดเป็ นร้อยละ
18.52 นอกจำกนี้ยงั มีขอ้ เสนอแนะว่ำ อยำกให้มกี ำรทดสอบคำศัพท์บ่อยๆ
และอยำกให้จดั กลุ่มของคำศัพท์ให้เป็ นหมวดหมู่ มีจำนวนอย่ำงละ 3 คน
คิดเป็นร้อยละ 11.11

จำกตำรำงที่ 5 พบว่ำ นักศึกษำสถำบันเทคโนโลยไทย-ญี่ป่นุ มีควำม
คิดเห็นเกีย่ วกับวิธกี ำรเรียนรูค้ ำศัพท์ภำษำญี่ป่นุ ด้ำนอุปกรณ์ ทใ่ี ช้ตอนจำ
คำศัพท์ โดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง (𝑥̅=3.15) เมือ่ พิจำรณำเป็ นรำยข้อ
พบว่ำ รำยข้อที่มคี ่ำเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับปำนกลำง ได้แก่ ข้อ 19 ฉันใช้
แอพพลิเคชันของมื
่
อ ถือ หรือ tablet บ่ อ ยๆ เพื่อ จ ำค ำศัพ ท์ ภ ำษำญี่ ปุ่ น
(𝑥̅=3.47) ส่วนรำยข้อทีม่ คี ่ำเฉลีย่ ต่ำสุดอยู่ในระดับปำนกลำง ได้แก่ ข้อ 16
ฉัน ไม่ ใช้ส มุ ด หรือ กระดำษ แต่ เขีย นบนอำกำศบ่ อ ยๆ เพื่อ จ ำค ำศัพ ท์
(𝑥̅=2.55)

ความคิ ดเห็นและข้อเสนอแนะ

1
1
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มีค่ ำเฉลี่ย 3.50 และ 3.14 ตำมล ำดับ ซึ่งเป็ น ค่ ำเฉลี่ย ที่อ ยู่ในระดับ ปำน
กลำง สรุปได้ว่ำ ส่ ว นใหญ่ นัก ศึก ษำจะใช้ว ิธีก ำรเรีย นรู้คำศัพ ท์ด้ว ยวิธี
Intentional Learning (กำรเรี ย น รู้ โ ดยตั ้ง ใจ) มำกกว่ ำ วิ ธี Incidental
Learning (กำรเรียนรูโ้ ดยบังเอิญ)
2.3 ด้ำนอุปกรณ์ทใ่ี ช้ตอนจำคำศัพท์ พบว่ำ ข้อทีม่ คี ่ำเฉลีย่ สูงสุด 3
ข้อแรก คือ ข้อ 19 ฉันใช้แอพพลิเคชันของมื
่
อถือหรือ tablet บ่อยๆ เพือ่ จำ
่
ค ำศัพ ท์ ภ ำษำญี่ปุ น มีค่ ำเฉลี่ย 3.47 รองลงมำคือ ข้อ 20 ฉัน ใช้อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์บ่อยๆ เพื่อจำคำศัพท์ภำษำญี่ป่นุ เช่น Nintendo 3D, PSP,
เครื่อ งเล่ น game มีค่ ำเฉลี่ย 3.46 และ ข้อ 15 ฉัน ใช้ส มุด หรือ กระดำษ
เขียนคำศัพท์ภำษำญี่ปุ่นบ่อยๆ เพื่อจำคำศัพท์ มีค่ำเฉลีย่ 3.38 โดยทัง้ 3
ข้อนัน้ เป็ นวิธกี ำรเรียนรูค้ ำศัพท์ดว้ ยวิธี Intentional Learning (กำรเรียนรู้
โดยตัง้ ใจ) ส่วนข้อทีม่ คี ่ำเฉลีย่ ต่ำสุ ดคือข้อ 18 ฉันอ่ำนหนังสือทีเ่ ป็ นระดับ
ง่ำยบ่อยๆเพื่อจำคำศัพท์ภำษำญี่ปุ่น มีค่ำเฉลี่ย 3.07 สรุปได้ว่ำ ส่วนใหญ่
นักศึกษำจะใช้อุปกรณ์ในกำรจำคำศัพท์ดว้ ยวิธี Intentional Learning (กำร
เรียนรูโ้ ดยตัง้ ใจ) มำกกว่ำวิธี Incidental Learning (กำรเรียนรูโ้ ดยบังเอิญ)
3. ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะทีม่ ตี ่อกำรเรียนรูค้ ำศัพท์ ภำษำญี่ปุ่น
ตำมควำมคิดเห็นของนักศึกษำสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ สรุปได้ดงั นี้
นักศึกษำสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่ มีควำมคิดเห็นต่อวิธกี ำรเรียนรู้
คำศัพ ท์ ภ ำษำญี่ปุ่น จำนวน 36 คน และมีข ้อ เสนอแนะต่ อ วิธีกำรเรีย นรู้
คำศัพท์ภำษำญี่ปุ่น จำนวน 27 คน นักศึกษำส่วนใหญ่ได้ให้ควำมคิดเห็น
ว่ ำ ค ำศัพ ท์ ภ ำษำญี่ ปุ่ น จ ำยำก จ ำนวน 13 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 36.10
รองลงมำ ได้แก่ กำรเรียนคำศัพ ท์ในห้องเรียนสนุ ก มีเกมให้เล่น จำนวน
10 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.78 และคำศัพท์ค่อนข้ำงเยอะ พอเรียนคำศัพ ท์
ใหม่กล็ มื คำศัพท์เก่ำ จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 19.44
ด้ำนข้อเสนอแนะ นักศึกษำเสนอว่ำ อยำกให้มกี ำรเล่นเกมจำคำศัพท์
และอยำกให้มกี ำรจำแบบรูปภำพ มีจำนวนอย่ำงละ 5 คน คิดเป็ นร้อยละ
18.52 นอกจำกนี้ยงั มีขอ้ เสนอแนะว่ำ อยำกให้มกี ำรทดสอบคำศัพท์บ่อยๆ
และอยำกให้จดั กลุ่มของคำศัพท์ให้เป็ นหมวดหมู่ มีจำนวนอย่ำงละ 3 คน
คิดเป็นร้อยละ 11.11

เรีย นรู้โดยตัง้ ใจ) และ Incidental Learning (กำรเรีย นรู้โดยบังเอิญ ) ให้
เหมำะสมและเกิดประโยชน์มำกทีส่ ุดกับกำรเรียนรูค้ ำศัพท์
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VIII. อภิปรำยผล
จำกสรุปผลกำรวิจยั มีประเด็นสำคัญทีน่ ำมำอภิปรำยผลกำรวิจยั ดังนี้
กำรเรีย นรู้ค ำศัพ ท์ม ี 2 วิธี คือ วิธี Intentional Learning (กำรเรีย นรู้
โดยตัง้ ใจ) และ Incidental Learning (กำรเรียนรูโ้ ดยบังเอิญ) วิธกี ำรเรียนรู้
ค ำศัพ ท์ แ บบ Intentional Learning (กำรเรีย นรู้โ ดยตัง้ ใจ) วิธีน้ี ส ำมำรถ
เรีย นรู้คำศัพ ท์จำนวนมำกได้ในช่ว งเวลำสัน้ ๆ แต่ จะทำให้จำคำศัพ ท์ใน
ระยะยำวได้ย ำก[7] ส่ ว นวิธีกำรเรีย นรู้ค ำศัพ ท์แบบ Incidental Learning
(กำรเรียนรูโ้ ดยบังเอิญ) เป็ นกำรเดำควำมหมำยของคำศัพท์จำกบริบท จึง
ทำให้กำรคงอยู่ของคำศัพท์นัน้ มีระยะเวลำที่ยำวนำนกว่ำกำรท่องจำจำก
รำยกำรค ำศัพ ท์ แต่ อ ย่ ำ งไรก็ ต ำม กำรเดำค ำศัพ ท์ ก็ม ีก ำรเกิด ควำม
ผิดพลำดได้ วิธกี ำรนี้จงึ ไม่ใช่วธิ กี ำรเรียนรูท้ ม่ี ปี ระสิทธิภำพทีด่ เี สมอไป[8]
ด้ำนอุปกรณ์ ท่ใี ช้ในกำรจำคำศัพท์มคี วำมหลำกหลำยมำกขึ้น ไม่ใช่ม ี
เพีย งสมุด จดเหมือ นสมัย ก่อ น แต่ ในสมัย นี้ ม ี tablet เกม เว็บ ไซต์ หรือ
แอพ พ ลิ เ คชั น่ ต่ ำ งๆ ซึ่ ง เป็ นอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ผ่ ำนคอมพิ ว เตอร์ หรื อ
โทรศัพท์มอื ถือ จึงจำเป็ นอย่ำงยิง่ ที่ควรจะนำประโยชน์ของอุปกรณ์ ต่ำงๆ
ไปประยุ กต์ใช้กบั วิธีกำรเรีย นรู้คำศัพ ท์ทงั ้ วิธี Intentional Learning (กำร
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การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคะแนนสอบของนักศึกษา
ที่มีผลคะแนนสอบ TOEIC ตัง้ แต่ 600 คะแนนขึน้ ไป
An Analysis of Factors Affecting TOEIC Scores of Thai-Nichi Institute of
Technology Students Whose Scores 600 Points and above
สุภสั สร จินดาไทย
Supatsorn Jindathai
สำนักวิชำพืน้ ฐำนและภำษำ
College of General Education & Languages
Thai-Nichi Institute of Technology
Bangkok, Thailand
supatsorn@tni.ac.th
บทคัดย่อ — การศึกษาครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ ีอิทธิ พล
ต่อคะแนนสอบTOEICของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
ซึง่ มีผล
สอบตัง้ แต่600คะแนนขึ้นไป โดยสร้างสมการและใช้สมการเพือ่ พยากรณ์
ผลสอบTOEICของนักศึกษากลุ่มดังกล่าว ตัวแปรทีศ่ ึกษา ได้แก่ เพศ แผน
การเรียนทีจ่ บในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดเฉลีย่ สะสมเมือ่ จบการ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการเรียนวิ ชาภาษาอังกฤษเพือ่ การ
สือ่ สาร 3 (ENL-201) เกรดเฉลีย่ สะสมขณะเรียนวิ ชาภาษา อังกฤษเพือ่ การ
เตรียมสอบวัดระดับ (ENL-412) ความพึงพอใจต่อการสอนของอาจารย์
การประเมิ นตนเองของนักศึกษา และโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษ กลุ่ม
ตัวอย่างมีจานวน 45 คนได้มาด้วยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เป็ นนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรีทีล่ งทะเบียนเรียนวิ ชา ENL-412 ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามและการวิ เคราะห์เชิ ง
พรรณนา และการวิ เคราะห์เชิ งปริมาณโดยใช้แบบจาลอง Logistic Model
ผลการวิ จยั พบว่า ปัจจัยซึง่ มีอิทธิ พลต่อคะแนนสอบ TOEIC ของนักศึกษา
คือ ผลการเรียนวิ ชา ENL-201 เพศ และแผนการเรียนทีจ่ บในระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลาย

English exposure in daily life. Research samples were 45 students
taking English for Proficiency Preparation Course (ENL- 412) at ThaiNichi 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, ThaiNichi Institute of Technology, Thai-Nichi

I. บทนา
ภาษาอังกฤษมีบทบาทสาคัญต่อการศึกษาค้นคว้าในวิทยาการใหม่ๆ
และการประกอบอาชีพ สาขาต่างๆในโลกยุคโลกาภิวฒ
ั น์ เช่น การเงินการ
ธนาคาร การผลิต การส่งออก และการศึกษา เป็ นต้น ความเชีย่ วชาญด้าน
ภาษาอัง กฤษเป็ น หนึ่ ง ในบรรทัด ฐานที่ ส าคัญ ใน ความก้ า วหน้ า ด้ า น
การศึกษา การรับพนักงานเข้าทางาน และการเลื่อนตาแหน่ ง เครื่องมือที่
น่ าเชื่อถือในการวัดระดับความเชีย่ วชาญด้านภาษาอังกฤษทีส่ าคัญอย่าง
หนึ่ง คือ Test of English for International Communication (TOEIC) ซึ่ง
เป็ น เครื่อ งมือ ที่ใช้ว ดั ระดับ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ได้ร บั การ
ยอมรับ และมีการใช้กนั อย่างแพร่หลายของกลุ่มบริษทั ในประเทศไทยและ
บริษทั ต่างๆทัวโลก
่
TOEIC เป็ นการวัดระดับความสามารถและความเข้าใจภาษาอังกฤษที่
ใช้ในการทางานระดับสากล ด้านการฟงั และการอ่าน โดยข้อสอบวัดระดับ
TOEICประกอบด้วยข้อค าถามด้านการฟ งั 100 ข้อ และการอ่ าน100 ข้อ

คาสาคัญ — ปั จจัยทีม่ ีอิทธิ พลต่อคะแนนสอบโทอิ ค, คะแนนสอบ
TOEIC, คะแนนสอบโทอิ ค, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
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’

466

คะแนนของแต่ ล ะด้านเท่ากับ 495 คะแนน เมื่อ น ามารวมกัน ได้ค ะแนน
ทัง้ หมด 990 คะแนน จานวนคะแนนของผูเ้ ข้าสอบสามารถนามาเทียบเพื่อ
ทราบระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษได้ตามตารางที่ 1 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1. การแปลงคะแนน TOEIC เทียบกับระดับ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
คะแนน
0-400
401-650
651-750
751 and above

III. สมมติฐานของการวิจยั
ปจั จัยทีม่ ที ม่ี ตี ่ออิทธิพลต่อคะแนนสอบของนักศึกษาทีม่ ผี ลคะแนนสอบ
TOEIC ตัง้ แต่ 600 คะแนนขึ้นไปในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียม
สอบวัดระดับความสามารถ (ENL-412) มี 7 ปจั จัย ได้แก่ แผนการเรียนที่
จบในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดเฉลีย่ สะสมเมิอ่ จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการเรียนวิช าภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อ สาร 2
(ENL-201) เกรดเฉลีย่ สะสมขณะเรียนวิชา ENL-412 ความพึงพอใจต่อการ
สอนของอาจารย์ในรายวิชา ENL-412 การประเมินตนเองของนักศึกษา
เมือ่ เรียนวิชา ENL-412 และนักศึกษาประเมินตนเองในเรื่องโอกาสการใช้
ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน ส่วนปจั จัยด้านเพศ ไม่มอี ทิ ธิพลต่อคะแนน
สอบของนักศึกษาทีม่ ผี ลคะแนนสอบ TOEIC ตัง้ แต่ 600 คะแนนขึน้

ระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
Basic
Intermediate
Advance
Professional

แหล่งทีม่ า: http://www.academia.edu/35887963/An_Investigation_into
_Student_Problems_and_Solutions_in_Taking_TOEIC [1]
สถาบัน เทคโนโลยีไ ทย-ญี่ปุ่น เป็ น สถาบัน การศึก ษาที่เปิ ด สอนเพื่อ
พัฒ นาและผลิต บุ ค ลากรให้ม ีค วามรู้ค วามสามารถด้านเทคโนโลยีแ ละ
อุตสาหกรรม และมีนโยบายให้นกั ศึกษาพัฒนาศักยภาพด้านการสือ่ สารทัง้
ภาษาอังกฤษและภาษาญีป่ ่นุ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวสถาบันได้เปิด
สอนรายวิชาภาษาอังกฤษซึ่งเป็ นวิชาบังคับ 3 รายวิชา คือ ภาษาอังกฤษ
เพื่อ การสื่อ สาร 1, 2 & 3 ซึ่งอยู่ภ ายใต้ค วามรับ ผิด ชอบของส านัก วิช า
พื้น ฐานและภาษา นักศึก ษาชัน้ ปี ท่ี 1 และ 2 ได้รบั การฝึ กฝนการสอบ
TOEIC โดยส านัก วิช ามีเป้ าหมายให้นั ก ศึก ษาชัน้ ปี ท่ี 2 ที่เรีย นจบวิช า
บังคับภาษาอังกฤษทัง้ สามรายวิช า สามารถทาคะแนนสอบ TOEIC ได้
มากกว่ า 600 คะแนนขึ้น ไป รายละเอีย ดปรากฏในค าอธิบ ายรายวิช า
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 3 ปีการศึกษา 2561 [2]
สถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทัง้ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ป่นุ ได้คน้ คิด
โมเดล และเทคนิคต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาสามารถยกระดับความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษให้สงู ขึน้ การทีน่ ักศึกษาสามารถยกระดับความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ และมีผ ลคะแนนสอบ TOEIC สูงขึ้น มีป จั จัย อื่น ๆอีก
หลายปจั จัย เช่น Panyawong-Ngam and others [3] กล่าวในงานวิจยั ว่า
เมื่อ นั ก ศึก ษามีท ัศ นคติ ท่ีดีต่ อ การเรีย นภาษาอัง กฤษ ก็อ าจยกระดับ
ความสามารถให้สู ง ขึ้น ส่ ว น Puengpipattrakul and others [4] สรุ ป ใน
งานวิจยั ว่า แรงจูงใจทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียนภาษาอังกฤษก็เป็ นตัวแปรอีก
ประเภทหนึ่งทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับการมีระดับความสามารถทีส่ งู ขึน้ ปจั จัย
อื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น เพศ แผนการเรียนในระดับมัธยม เกรดเฉลี่ยและผล
การเรียนภาษาอังกฤษในอดีต ยังไม่มกี ารวิจยั เพื่อศึกษาว่ามีอทิ ธิพลต่อผล
คะแนนสอบ TOEIC ของนักศึกษาหรือไม่ ซึ่งหากมีการศึกษาปจั จัยต่างๆ
เหล่ านี้ ผู้สอนก็สามารถพยากรณ์ ร ะดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เหมาะสมต่อไป

IV. ขอบเขตของการวิจยั
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้กาหนดขอบเขตในการศึกษาปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อคะแนนสอบของนักศึกษาทีม่ ผี ลคะแนนสอบTOEIC ตัง้ แต่ 600 คะแนน
ขึน้ ไปในรายวิชา ENL-412 ดังนี้ คือ
1. เป็ นการศึกษาเฉพาะนักศึกษาปริญญาตรีภ าคปกติ ที่ลงทะเบีย น
เรียนวิชา ENL-412 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
2. ตัวแปรที่ศกึ ษามี 8 ตัวแปร ได้แก่ เพศ แผนการเรียนทีจ่ บในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดเฉลีย่ สะสมเมิอ่ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ผลการเรีย นวิช าภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อ สาร 2 (ENL-201)
เกรดเฉลี่ยสะสมขณะเรียนวิชา ENL-412 ความพึงพอใจต่ อการสอนของ
อาจารย์ในรายวิชา ENL-412 การประเมิน ตนเองของนักศึกษาเมื่อ เรีย น
วิ ช า ENL-412 และนั ก ศึ ก ษ าประเมิ น ตนเองในเรื่อ งโอกาสการใช้
ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
V. ระเบียบวิธดี าเนินการวิจยั
V.I. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ไ ด้แก่ นัก ศึก ษาปริญ ญาตรี สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียม
สอบวัดระดับความสามารถ (ENL-412) ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา
2561 จานวน 50 คน
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ได้แก่นักศึกษาปริญญาตรี สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ENL-412 ภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2561 กาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสาเร็จรูปของ Krejcie
& Mogan จานวน 45 คน ได้ม าด้ว ยการสุ่ ม ตัว อย่ างอย่ างง่าย (Simple
Random Sampling Technique)

II. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
ั
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มตี ่ ออิทธิพลต่อคะแนนสอบของนักศึกษาที่มผี ล
คะแนนสอบTOEIC ตัง้ แต่ 600 คะแนนขึน้ ไปในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การเตรียมสอบวัดระดับความสามารถ (ENL-412) โดยสร้างสมการและใช้
สมการที่ส ร้า งขึ้น พยากรณ์ ผ ลคะแนนสอบ TOEIC ของนัก ศึก ษาที่ไ ด้
คะแนนตัง้ แต่ 600 คะแนนขึ้น ไปในวิช า ENL-412 เมื่อ ทราบป จั จัย ที่ม ี
อิทธิพลต่อผลคะแนนสอบ TOEIC ของนักศึกษา

V.II. ตัวแปรทีศ่ กึ ษำ
ตัวแปรอิส ระ จานวน 8 ตัว แปร ได้แก่ เพศ แผนการเรีย นที่จบใน
ระดับ มัธยมศึก ษาตอนปลาย เกรดเฉลี่ย สะสมเมื่ อ จบการศึก ษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการเรียนวิชา ENL-201 เกรดเฉลี่ยสะสมขณะ
เรีย นวิช า ENL-412 ความพึงพอใจต่ อ การสอนของอาจารย์ในรายวิช า
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ENL-412 การประเมินตนเองของนักศึกษาทีว่ ชิ า ENL-412 และนักศึกษา
ประเมินตนเองในเรือ่ งโอกาสการใช้ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
ตัว แปรตาม ได้แก่ โอกาสของผลการสอบ TOEIC ของนักศึก ษาที่
ลงทะเบียนเรียนวิชา ENL-412 ทีจ่ ะได้คะแนนตัง้ แต่ 600 คะแนนขึน้ ไป

การวิเ คราะห์ ข ้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากค าถามในตอนที่ 1 ได้ แ ก่ คะแนน
แบบทดสอบ เพศ คณะ แผนการเรียนทีจ่ บในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย สะสม เมื่อ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการ
เรียนวิชา ENL-201 และเกรดเฉลีย่ สะสมขณะเรียนวิชาENL-412 โดยการ
ใช้สถิตคิ ่าความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ในการวิเคราะห์
ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากคาถามในตอนที่ 2 ตอนที่ 3 และตอนที่ 4
ได้แ ก่ การสอบถามเกี่ย วกับ ความพึงพอใจต่ อ การสอนของอาจารย์ใน
รายวิชา ENL-412 การประเมินตนเองของนักศึกษาที่เรียนวิชา ENL-412
และนั ก ศึ ก ษาประเมิน ตนเองในเรื่อ งโอกาสการใช้ ภ าษาอั ง กฤษใน
ชี ว ิ ต ประจ าวั น ใช้ ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตราฐาน
(Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ จิ ยั กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนของความพึงพอใจต่อการสอนของ
อาจารย์ในรายวิชา ENL-412 การประเมินตนเองของนักศึกษาที่เรียนวิช า
ENL-412 และนักศึกษาประเมินตนเองในเรื่องโอกาสการใช้ภาษาอังกฤษ
ในชีวติ ประจาวันโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ คะแนน 4 หมายถึง อยู่ใน
ระดับมากทีส่ ุด คะแนน 3 หมายถึง อยู่ในระดับมาก คะแนน 2 หมายถึงอยู่
ในระดับน้อย และ คะแนน 1 หมายถึง อยู่ในระดับน้อยทีส่ ุด
เกณฑ์การแปลความหมาย ในส่วนของข้อมูลเกีย่ วกับความพึงพอใจต่อ
การสอนของอาจารย์ในวิชา ENL-412 การประเมินตนเองของนักศึกษาที่
เรีย นวิช า ENL-412 และนัก ศึก ษาประเมิน ตนเองในเรื่อ งโอกาสการใช้
ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน ใช้เกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ สานักวิจยั 2546:20 [6]
คะแนนเฉลี่ย ตัง้ แต่ 4.51 – 5.00 หมายถึง อยู่ในระดับมากที่สุด คะแนน
เฉลี่ย ตัง้ แต่ 3.51 – 4.50 หมายถึง อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย ตัง้ แต่
2.51 – 3.50 หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย ตัง้ แต่ 1.51 –
2.50 หมายถึง อยู่ในระดับน้อย คะแนนเฉลีย่ ตัง้ แต่ 1.00 – 1.50 หมายถึง
อยู่ในระดับน้อยทีส่ ุด
V.V.II. กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ (Quantitative Method)
การวิเคราะห์เชิงปริมาณเป็ นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยที่
มีอิทธิพลต่อผลคะแนนสอบ TOEIC ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
ENL-412 ทีไ่ ด้คะแนนตัง้ แต่ 600 คะแนนขึน้ ไป หรือความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ถดถอยแบบ Logistic
Model เพื่ อ พิ จ ารณาป จั จัย ที่ม ีอิ ท ธิพ ลต่ อ ผลคะแนนสอบ TOEIC ของ
นักศึกษา

V.III. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในกำรวิจยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั มี 2 ชิน้ ได้แก่
V.III.I. English Proficiency Test ข อ ง Longman [5] ซึ่ งเป็ น แ บ บ
ทดสอบทีใ่ ช้สาหรับการเตรียมสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ
TOEIC มีจานวน 200 ข้อ แบ่งเป็ น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 การฟงั มีจานวน 100
ข้อ และส่ ว นที่ 2 การเขีย น มีจ านวน 100 ข้อ ระยะเวลาในการท า
แบบทดสอบ 3 ชัวโมง
่
V.III.II. แบบสอบถามปลายเปิดซึ่งปรับปรุงจากแบบสอบถามเพื่อการ
วิจ ัย ของ จิร ภา ค าทา [6] จ านวน 1 ชุ ด ได้ ร ับ การตรวจสอบความ
สมเหตุ ส มผลจากผู้เชี่ย วชาญจานวน 3 ท่าน และมีการตรวจสอบความ
เชือ่ ถือ ได้ค่าความเชือ่ ถือได้เท่ากับ 0.759 โดยแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ รหัสนักศึกษา
คะแนนแบบทดสอบ เพศ คณะ แผนการเรียนที่จบในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เกรดเฉลีย่ สะสมเมือ่ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลการเรียนวิชา ENL-201 และเกรดเฉลีย่ สะสมขณะเรียนวิชา ENL-412
ตอนที่ 2 สอบถามเกีย่ วกับความพึงพอใจต่อการสอนของอาจารย์วชิ า
ENL-412
ตอนที่ 3 การประเมินตนเองของนักศึกษาทีเ่ รียนวิชา ENL-412
ตอนที่ 4 นักศึกษาประเมินตนเองในเรือ่ งโอกาสการใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวติ ประจาวัน
ตอนที่ 2 - 4 เป็ นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale)
ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) มี 4 ระดับ คือ 4 = มากทีส่ ุด 3 = มาก 2 =
น้อย และ 1 = น้อยทีส่ ุด
V.IV. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ขัน้ ที่ 1 ให้นักศึกษาทาแบบสอบถามในช่วงการเรียนการสอนก่อนปิ ด
ภาคการศึกษา 1/2561
ขัน้ ที่ 2 นาคะแนนแบบทดสอบการเตรียมสอบวัดระดับความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ได้มาแปลงคะแนนเป็ นคะแนน TOEIC
โดยใช้ TOEIC Score Conversion Chart แล้ ว น าคะแนนนั ก ศึก ษามา
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้คอื กลุ่มที่ 1 ได้คะแนนตัง้ แต่ 600 คะแนนขึน้ ไป และ
กลุ่มที่ 2 ได้คะแนนต่ากว่า 600 คะแนน
ขันที
้ ่ 3 นาผลคะแนนสอบ TOEIC และแบบสอบถามมาประมวลผลโดย
ใช้โปรแกรม SPSS version 13.0 for windows

VI. ผลกำรวิจยั
VI.I. ผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถำม
ตารางที่ 2. จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม
จาแนกตามเพศ
รายการ

V.V. กำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive Method) และการวิเคราะห์
เชิง ปริม าณ (Quantitative Method) ประกอบกัน ซึ่ง มีร ายละเอีย ดการ
วิเคราะห์ ดังนี้
V.V.I. กำรวิเครำะห์เชิงพรรณำ (Descriptive Method)

จานวน

ร้อยละ

18
27
45

40.00
60.00
100.00

เพศ
ชาย
หญิง
รวม
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ตารางที่ 3. จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนก
ตามแผนการเรียนทีจ่ บในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายการ
วิทย์-คณิต
ศิลป์-คานวณ
ศิลป์-ภาษา
ปวช.
อื่นๆ
รวม

จานวน
21
4
14
3
3
45

ตารางที่ 8. ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานเกีย่ วกับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อกระบวนการเรียนการสอนของวิชา ENL-412

ร้อยละ
46.70
8.90
31.10
6.70
6.70
100.00

รายการ
1. ด้านความพึงพอใจต่อผูส้ อน
2. ด้านนักศึกษาประเมินตนเอง
3. ด้านโอกาสการใช้ภาษา
อังกฤษ

จานวน
11
32
2
0
45

ร้อยละ
24.40
71.10
4.40
0.00
100.00

ตารางที่ 5. จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตาม
ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 3 (ENL-201)
รายการ
A
B+
B
C+
C
D+
D
รวม

จานวน
18
8
8
5
4
1
1
45

ร้อยละ
40.00
17.80
17.80
11.10
8.90
2.20
2.20
100.00

ตารางที่ 6. จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนก
ตามเกรดเฉลีย่ สะสมขณะเรียนวิชา ENL-412
รายการ
3.50-4.00
2.50-3.49
1.50-2.49
อื่นๆ
รวม

จานวน
12
21
11
1

ร้อยละ
26.70
46.70
24.40
2.20

45

100.00

ตารางที่ 7. จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนก
ตามผลคะแนนการสอบ TOEIC ภาคเรียนที1่ /2561
รายการ
ต่ ากว่า 600 คะแนน
ตัง้ แต่ 600 คะแนนขึน้ ไป
รวม

จานวน
20
25
45

ระดับการประเมิ นตนเอง
Mean
SD ความหมาย

45
45
45

3.50
2.77
2.37

0.31
0.40
0.63

ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย

ั ยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อคะแนนสอบของนักศึกษำทีม่ ผี ล
VI.II. ผลกำรวิเครำะห์ปจจั
คะแนนสอบ TOEIC ตัง้ แต่ 600 คะแนนขึน้ ไป
การศึกษาวิเคราะห์ปจั จัยทีม่ อี ิทธิพลต่อคะแนนสอบของนักศึกษาที่ม ี
ผลคะแนนสอบ TOEIC ตัง้ แต่ 600 คะแนนขึ้น ไป เป็ น การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ (Quantitative Method) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัย
ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผลการสอบ TOEIC ของนักศึกษา (ตัวแปรอิสระ 8 รายการ)
กับโอกาสของผลการสอบ TOEIC ทีจ่ ะได้คะแนนสอบตัง้ แต่ 600 คะแนน
ขึน้ ไปหรือไม่ (ตัวแปรตาม) โดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ถดถอยแบบ Logistic
Model ซึง่ เขียนเป็นรูปสมการทางคณิตศาสตร์ได้ดงั นี้
Y prob = f (Sex, Program, G Highsc, G_ENL201,G_Studying,
Teacher, Student, Opportunity)
กาหนดเป็นสมการถดถอยได้ว่า
Y prob = 0 + 1Sexi +2Programi +3G_Highsci
+4G_ENL201i + 5G_Studyingi +6Teacheri +7Studenti +,
8Opportunityi
โดยที่ Y prob คือ โอกาสของผลการสอบ TOEIC ทีจ่ ะได้คะแนน
ตัง้ แต่ 600 คะแนนขึน้ ไปหรือไม่ (ตัง้ แต่ 600
คะแนนขึน้ ไป = 1, ต่ากว่า 600 คะแนน = 0)
Sex คือ เพศ (ชาย = 1, หญิง = 0)
Program คือ แผนการเรียนทีจ่ บในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(จบทางด้านภาษา= 1, ไม่ได้จบทางด้าน
ภาษา= 0)
G_Highsc คือ เกรดเฉลีย่ สะสมทีจ่ บมัธยมศึกษาตอนปลาย
(เกรด 3.50 ขึน้ ไป = 1, เกรดต่ากว่า 3.50 = 0)
G_ENL201 คือ ผลการเรียนวิชา ENL-201
(เกรด B ขึน้ ไป = 1, เกรดต่ากว่า B= 0)
G_Studying คือ เกรดเฉลีย่ สะสมขณะเรียนวิชา ENL-412
(เกรด 3.50 ขึน้ ไป = 1, เกรดต่ากว่า 3.50 = 0)
Teacher คือ ความคิดเห็นต่อการสอนของอาจารย์
Student คือ นักศึกษาประเมินตนเองในรายวิชา ENL-412
Opportunity คือ โอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
ของนักศึกษา
0 คือ ค่าคงที่
สมการจะอธิบายความสัมพัน ธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ
ต่ างๆโดยที่ค่ าตัว แปรตามจะมีเพีย ง 2 ค่ า คือ 0 และ 1 กล่ าวคือ หาก
นักศึกษาสอบได้คะแนน TOEIC ตัง้ แต่ 600 คะแนนขึน้ ไปจะกาหนดให้ Y
เป็ น 1 แล้วจะทาให้โอกาสของปจั จัยต่างๆมีอทิ ธิพลต่อตัวแปรตามอย่างไร

ตารางที่ 4. จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนก
ตามเกรดเฉลีย่ สะสมทีจ่ บในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายการ
3.50-4.00
2.50-3.49
1.50-2.49
<1.50
รวม

n

ร้อยละ
44.40
55.60
100.00
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และหากนั ก ศึ ก ษาสอบได้ ค ะแนน TOEIC ต่ า กว่ า 600 คะแนน จะ
กาหนดให้ Y เป็ น 0 แล้วจะทาให้โอกาสของปจั จัยต่างๆมีอิทธิพ ลต่ อตัว
แปรตามอย่างไร
ผลที่ ไ ด้ จ ากการวิเคราะห์ ก ารถดถอยด้ ว ยการใช้ Logistic Model
อธิบายตัวแปรอิสระหรือปจั จัยต่างๆทีม่ อี ทิ ธิพลต่อตัวแปรตาม Y คือผลการ
สอบ TOEIC ด้วยการพิจารณาผลของตัวแปรอิสระว่ามีผลต่อตัวแปรตาม
อย่างไรในทิศทางใด

ตัง้ แต่ 600 ขึ้น ไปหรือ ไม่ หมายความว่า โอกาสที่เพศชายจะได้คะแนน
ตัง้ แต่ 600 ขึน้ ไปน้อยกว่านักศึกษาเพศหญิง
ด้านแผนการเรียนทีจ่ บในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า แผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมือ่ ระบุว่า
นักศึกษาทีจ่ บด้านภาษา (เช่น สายศิลป์ภาษา) มีโอกาส = 1 และนักศึกษา
ทีไ่ ม่ได้จบด้านภาษามีโอกาส = 0 แสดงปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อโอกาสของผล
สอบ TOEIC ที่จะได้คะแนนตัง้ แต่ 600 ขึ้นไปหรือไม่ โดยมีค่านัยสาคัญ
ทางสถิ ติ = 0.016 ซึ่ ง น้ อ ยกว่ า 0.05 จึง มี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ และมี
ความสัมพันธ์เป็ นลบต่อโอกาสทีจ่ ะได้คะแนนตัง้ แต่ 600ขึน้ ไป หมายความ
ว่า โอกาสทีน่ กั ศึกษาทีจ่ บสายศิลป์ภาษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะ
ได้คะแนน TOEIC ตัง้ แต่ 600 คะแนนขึน้ ไปน้อยกว่านักศึกษาที่ไม่ได้จบ
สายศิลป์ภาษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตารางที่ 9. แสดงผลการทดสอบสมมติฐานเพือ่ วิเคราะห์ปจั จัยทีก่ าหนด
โอกาสของการสอบ TOEICได้คะแนนตัง้ แต่ 600 คะแนนขึน้ ไป (Y prob)
Variable

B

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

(Constant)

-5.397

5.835

0.856

1

0.355

0.005

Sex
Program
G_Highsc
G_ENL201
G_Studying
Teacher
Student
Opportunity

-2.764
-3.258
-1.230
4.530
2.012
0.190
0.275
1.084

1.272
1.353
1.150
1.733
1.198
1.413
1.333
0.861

4.717
5.797
1.144
6.833
2.823
0.018
0.042
1.588

1
1
1
1
1
1
1
1

0.030*
0.016*
0.285
0.009*
0.093
0.893
0.837
0.208

0.063
0.038
0.292
92.775
7.477
1.209
1.316
2.958

VII. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั
ั
ป จจัย ที่ม ีอิท ธิพ ลต่ อ คะแนนสอบของนัก ศึก ษาที่ม ีผ ลคะแนนสอบ
TOEIC ตัง้ แต่ 600คะแนนขึน้ ไปพบว่า มี 3 ปจั จัย ได้แก่ ผลการเรียนวิชา
ENL-201 เพศ และแผนการเรียนทีจ่ บในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็ น
ปจั จัยที่มอี ิทธิพ ลต่อผลสอบ TOEIC ส่วนปจั จัยที่เหลือ ได้แก่ เกรดเฉลี่ย
สะสมเมือ่ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดเฉลีย่ สะสมขณะ
เรีย นวิช า ENL-412 ความพึงพอใจต่ อ การสอนของอาจารย์ในรายวิช า
ENL-412 การประเมิน ตนเองของนักศึกษาเมื่อ เรีย นวิช า ENL-412 และ
นั ก ศึ ก ษ าป ระเมิ น ต น เองใน เรื่ อ งโอกาสการใช้ ภ าษ าอั ง กฤ ษ ใน
ชีวติ ประจาวันไม่ม ีอิทธิพ ลต่อ ผลสอบ TOEIC ที่ระดับคะแนนตัง้ แต่ 600
คะแนนขึน้ ไป
ผลการเรียนวิชา ENL-201 มีอทิ ธิพลต่อคะแนนสอบของนักศึกษาที่ม ี
ผลคะแนนสอบ TOEIC ตัง้ แต่ 600คะแนนขึ้นไป พบว่า นักศึกษาที่เรียน
วิช า ENL-201 ที่ได้เกรด B ขึ้นไปได้ค ะแนน TOEIC ตัง้ แต่ 600 คะแนน
ขึน้ ไปมากกว่านักศึกษาที่เกรดต่ ากว่า B มีการศึกษาวิจยั ในประเทศไทย
โ ด ย Kitcharoonchai & Kitcharoonchai [7] แ ล ะ ต่ า ง ป ร ะ เท ศ โ ด ย
Kyriacou & Zhu [8] และ Shaaban & Ghaith [9] ที่กล่าวถึงความสัมพัน ธ์
ของระดับความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่ างประเทศ
ของนั ก ศึก ษากับ แรงจูงใจและทัศ นคติ โดยนั ก ศึก ษาที่ม ีผ ลการเรีย น
ระดับสูง มีแรงจูงใจสูงและมีทศั นคติท่ดี ใี นการเรียนภาษาอังกฤษมากกว่า
นักศึกษาทีม่ ผี ลการเรียนทีต่ ่ากว่า ทัง้ นี้อาจกล่าวได้ว่านั กศึกษาทีล่ งเรียน
วิชา ENL-201ทีไ่ ด้เกรด B ขึน้ ไปมีแรงจูงใจสูง และทัศนคติทด่ี ตี ่อการเรียน
วิช า ENL-412 ดังนัน้ นักศึกษากลุ่ มนี้ จึงมีผ ลคะแนนสอบ TOEIC ตัง้ แต่
600 คะแนนขึน้ ไปมากกว่านักศึกษาทีม่ ผี ลการสอบต่ากว่า
เพศ มีอทิ ธิพลต่อคะแนนสอบของนักศึกษาทีม่ ผี ลคะแนนสอบ TOEIC
ตัง้ แต่ 600คะแนนขึ้น ไป พบว่า นักศึกษาเพศชายที่ได้ค ะแนน TOEIC
ตัง้ แต่ 600 คะแนนขึ้นไปมีน้อยกว่ านักศึกษาเพศหญิง จากการวิจยั ของ
Shaaban & Ghaith ในประเทศเลบานอน [9] พบว่า นักศึกษาเพศชายมี
แรงจู ง ใจในการเรีย นภาษาอัง กฤษน้ อ ยกว่ า นั ก ศึก ษาเพศหญิ ง ซึ่ ง
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร วิ จ ั ย ข อ ง ป ร ะ เท ศ ไ ท ย โด ย Assavanadda &
Tangkiengsirisin [10] เมือ่ แรงจูงใจมีความสัมพันธ์กบั ระดับความสามารถ
ด้านการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ [7-9] ดังนัน้ จึงอาจกล่าว
สรุปได้ว่านักศึกษาเพศชายที่มรี ะดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษต่ ามี

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากตารางที่ 9 จะได้สมการถดถอยดังนี้
Y prob = -5.397–2.764Sex –3.258Program -1.230G_Highsc
+4.530G_ENL201 +2.012G_Studying + 0.190Teacher +
0.275Student + 1.084Opportunity
จากการประมวลผล โดยใช้แบบจาลอง Logistic Model จากสมการที่
กาหนดข้างต้น โดยกาหนดค่านัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 พบว่า ปจั จัย
ทีม่ อี ทิ ธิพลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติต่อโอกาสของผลคะแนนสอบ TOEIC
ทีจ่ ะได้คะแนนสอบตัง้ แต่ 600 คะแนนขึน้ ไปหรือไม่ เรียงตามลาดับความ
สาคัญ ได้แก่ ผลการเรียนวิชา ENL-201 เพศ และแผนการเรียนทีจ่ บใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการทดสอบสมมติฐานทีป่ รากฎในตารางที่
9 สามารถสรุปได้ดงั นี้
ด้านผลการเรีย นวิช าภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อ สาร 3 (ENL-201) ผล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผลการเรียนวิชา ENL-201 เมือ่ ระบุนกั ศึกษา
ได้เกรด B ขึน้ ไปมีโอกาส = 1 และนักศึกษาได้เกรดต่ากว่า B มีโอกาส = 0
แสดงปจั จัยทีม่ ตี ่อโอกาสของผลสอบ TOEIC ทีจ่ ะได้คะแนนตัง้ แต่ 600 ขึน้
ไปหรือไม่ โดยมีค่านัยสาคัญ = 0.009 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 เท่ากับมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ และมีความสัมพันธ์เป็ นบวกต่อโอกาสของผลการสอบ TOEIC ที่
จะได้ค ะแนนตัง้ แต่ 600 คะแนนขึ้น ไปหรือ ไม่ หมายความว่า โอกาสที่
นักศึกษาทีเ่ รียนวิชา ENL-201ทีไ่ ด้เกรด B ขึน้ ไปได้คะแนน TOEIC ตัง้ แต่
600 คะแนนขึน้ ไปมากกว่านักศึกษาทีเ่ กรดต่ากว่า B
ด้านเพศ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เมือ่ ระบุนักศึกษาเพศชายมี
โอกาส = 1 และนักศึกษาเพศหญิงมีโอกาส = 0 แสดงปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
โอกาสของผลการสอบ TOEIC ที่จะได้ค ะแนนตัง้ แต่ 600 คะแนนขึ้น ไป
หรือไม่ โดยมีค่านัยสาคัญ = 0.030 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 จึงมีนัยสาคัญทาง
สถิติ และมีความสาคัญเป็ นลบต่อโอกาสของผลการสอบที่ จะได้คะแนนต
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แรงจู ง ใจในการเรีย นน้ อ ยดัง นั ้น จึง มีผ ลคะแนนสอบ TOEIC ต่ า กว่ า
นักศึกษาหญิงซึง่ มีแรงจูงใจสูงกว่า
แผนการเรีย นที่จ บในระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายมีอิท ธิพ ลต่ อ ผล
คะแนนสอบ TOEIC ตัง้ แต่ 600คะแนนขึ้น ไป พบว่า นักศึกษาที่จบสาย
ศิลป์ภาษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะได้คะแนน TOEIC ตัง้ แต่ 600
คะแนนขึ้น ไปน้ อ ยกว่านักศึกษาที่ไ ม่ได้จบสายภาษา (หรือ จบสายวิท ย์
คณิ ต )ในระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย ทัง้ นี้ อ าจเป็ น เพราะโครงสร้า ง
หลักสูตรของสายศิลป์ภาษา มีรายวิชาพื้นฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับภาษาอังกฤษ
ทัวๆไป
่
และภาษาอังกฤษด้านวรรณกรรม นอกจากนัน้ ในรายวิชาเพิม่ เติม
ยังประกอบด้ว ยแผนการเรีย นภาษาที่ส าม เช่น จีน หรือ ญี่ปุ่น เป็ น ต้น
ในขณะที่โครงสร้างหลักสูตรสายวิทย์คณิต มีรายวิชาเพิม่ เติมที่เกีย่ วข้อง
กับ วิท ยาศาสตร์ เช่ น ฟิ ส ิก ส์ เคมี ชีว วิท ยา และเทคโนโลยี [11] ท าให้
นั ก เรีย นสายวิท ย์ ม ีโ อกาสได้เรีย นรู้เนื้ อ หาทางด้า นวิท ยาศาสตร์แ ละ
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีซ่งึ เป็ นองค์ ความรู้ทเ่ี ป็ นพื้นฐานทีท่ าให้
เกิดความเข้าใจในการทาข้อสอบของ TOEIC ทีเ่ กีย่ วข้องการทางานในด้าน
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมมากกว่านักเรียนสายศิลป์ภาษา

International University,” Catalyst, vol.7, No. 1, 2012.
[8] C. Kyriacou & D. Zhu. “Shanghai pupil’s motivation toward language
English and the perceived influence of important others,” Educational
Studies, vol. 34, No. 2, 2008, 97-104.
[9] K.A. Shaaban & G. Ghaith. “Students to learn English as a foreign
language,” Foreign Language Annals, vol. 33, No. 6, 2008.
[10] A. Assavanadda & S. Tangkiengsirisin. “Motivation in learning English
of Thai political science undergraduate students: a survey study,” The
New English Teacher, vol.12, No.2, 2018.
[11] โรงเรียนสตรีวทิ ยา 2, โครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียนมัธยมศึกษา [Online].
Available: www.sw2.ac.th/th/1002. [Accessed: Apr.23, 2562].
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กลวิธีการอ่านที่มีประสิทธิภาพในการทาข้อสอบ TOEIC
Effective Reading Strategies in Taking TOEIC Test
กรทิพย์ รัตนภุมมะ
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Thai - Nichi Institute of Technology
กรุงเทพมหำนคร, ประเทศไทย
Bangkok, Thailand
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Research samples were 260 students from 850 students at ThaiNichi 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 openended 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.

บทคัดย่ อ — การวิ จ ยั ครัง้ นี้ มี ว ตั ถุป ระสงค์ 1) เพื่ อ ศึ ก ษากลวิ ธี การ
อ่านที่ มีประสิ ทธิ ภาพในการทาข้อสอบ TOEIC 2) เพื่อศึกษาข้อคิ ดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติ มของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ชัน้ ปี ที่ 1 ภาค
การศึกษา 2 ปี การศึกษา 2561 จานวน 260 คน จากประชากรทัง้ หมด 850
คน ที่ ได้ ม าโดยวิ ธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบง่ า ย (Simple Random Sampling
Technique) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามชนิ ดมาตรา
ส่ วนประมาณค่ า 5 ระดับ สถิ ติที่ใช้ การวิ เคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ความถี่ ค่ า
ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย (x̅) ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิ ธี ก ารวิ เคราะห์
เนื้ อหา (Content Analysis)
ผลการวิ จยั พบว่า
1. นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนมี
ุ่ ความเห็นว่ากลวิ ธีการอ่านที่
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการท าข้ อ สอบ TOEIC โดยภาพรวมทัง้ 3 ด้ า น อยู่ ใ น
ระดับมาก โดยมี ค่าเฉลี่ ย 3.73 และเมื่ อพิ จารณารายด้ าน พบว่ากลวิ ธีการ
อ่านด้านความรู้ความคิ ด กลวิ ธีการอ่านด้านอภิ ปัญญา และกลวิ ธีการอ่าน
ด้านการชดเชย อยู่ในระดับมากทุกด้าน เช่นกัน
2. นั ก ศึ ก ษาสถาบัน เทคโนโลยี ไ ทย-ญี่ ปุ่ น ได้ ใ ห้ ค วามคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะดังนี้
2.1 ผู้เรียนควรอ่านคาถามก่อนอ่านเนื้ อเรื่อง
2.2 ผู้เรีย นควรอ่ านจับใจความส าคัญ ขณะท าข้ อ สอบ TOEIC
ส่วนการอ่าน
2.3 ผุ้เรียนควรอ่านกวาดสายตาเร็วๆ (skim) เพื่อหา keyword

Keywords — Reading Strategies, Taking TOEIC Test

I. บทนำ
ภำษำอังกฤษเป็ น ภำษำต่ำงประเทศที่มบี ทบำทสำคัญในกำรใช้ชวี ิต
ของคนในสังคม ไม่เพีย งแต่นักเรียน นักศึกษำที่ต้อ งเรียนภำษำอังกฤษ
เพื่อเพิม่ พูนควำมรูเ้ กี่ยวกับภำษำต่ำงประเทศเท่ำนัน้ คนวัยทำงำนส่วน
ใหญ่ ย ังคงต้อ งใช้ภ ำษำอังกฤษเป็ น ภำษำกลำงในกำรติดต่ อ สื่อ สำรกับ
บริษั ท ต่ ำ งชำติ ดัง นั น้ กำรเรีย นรู้ภ ำษำอัง กฤษของผู้เรีย นจึง ควรถู ก
ยกระดั บ ขึ้น เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพ ทำงภำษำต่ ำ งประเทศ โดยใช้
ควำมสำมำรถทำงภำษำเป็นเครือ่ งมือในกำรพัฒนำตนเอง [1].

คำสำคัญ — กลวิ ธีกำรอ่ำน, กำรทำข้อสอบ 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.
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TOEIC หรือ Test of English for International Communication เป็ น
กำรสอบวัด ระดับ ควำมรู้ท ำงภำษำอังกฤษประเภทหนึ่ ง ซึ่งเป็ น ที่นิ ย ม
สำหรับคนวัยทำงำน ข้อสอบ TOEIC เป็ นข้อสอบแบบปรนัยรวมทัง้ สิ้น
200 ข้อ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ข้อสอบส่วนกำรฟงั 100 ข้อ 495 คะแนน และ
ข้อสอบส่ วนกำรอ่ำน 100 ข้อ 495 คะแนน คะแนนเต็ม รวม 990 คะแนน
วัตถุประสงค์หลักของกำรสอบ TOEIC คือ เพื่อใช้ผลสอบ TOEIC ในกำร
สมัครงำน หรือเพื่อ เพิ่มค่ำตอบแทนสำหรับผู้ท่มี คี ะแนนสอบ TOEIC ถึง
ตำมเกณฑ์ ท่ีบ ริษั ท ก ำหนดไว้ ป จั จุ บ ัน ผลสอบ TOEIC มีค วำมส ำคัญ
เนื่องจำกบริษทั ส่วนใหญ่ต้องกำรคะแนนสอบ TOEIC ตำมเกณฑ์ทบ่ี ริษัท
ต้องกำรจำกผูส้ มัคร [2] นักศึกษำส่วนใหญ่จงึ ถูกกระตุ้นให้ไปสอบ TOEIC
หลังจำกจบกำรศึกษำและช่วงทีก่ ำลังหำงำน [3] ดังนัน้ คะแนนสอบ TOEIC
ทีส่ งู จึงเป็นตัวกลำงทีแ่ สดงถึงศักยภำพทำงภำษำอังกฤษ
กำรอ่ ำนเป็ น ทัก ษะส ำคัญ ทัก ษะหนึ่ งในกำรเรีย นภำษำอังกฤษของ
ผูเ้ รียนในระดับอุดมศึกษำ และเป็นทักษะทีม่ คี วำมสำคัญมำกทีส่ ุดทีจ่ ะต้อง
ฝึกฝน [4] จึงจำเป็ นต้องใช้กลยุทธ์กำรอ่ำนทีเ่ หมำะสม เพื่อพัฒนำทักษะ
กำรอ่ ำนของผู้เรีย น ในงำนวิจยั นี้ ผู้วจิ ยั ได้จำแนกกลวิธกี ำรอ่ ำนเป็ น 3
ประเภทหลัก ได้แก่ 1. กลวิธกี ำรอ่ำนด้ำนควำมรูค้ วำมคิด ซึง่ เป็นกลวิธกี ำร
อ่ำนทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนกำรทำงสมองของผูอ้ ่ำนซึง่ มีปฎิสมั พันธ์โดยตรง
กับสิง่ ที่อ่ำนแบบเป็ นขัน้ ตอน เพื่อวิเครำะห์และพิจำรณำอย่ำงละเอียด 2.
ั ญำ เป็ น กลวิธีก ำรอ่ ำ นที่เกี่ย วข้อ งกับ กำร
กลวิธีก ำรอ่ ำ นด้ ำ นอภิป ญ
วำงแผนกำรอ่ ำ น ตรวจสอบควำมเข้ำ ใจ และประเมิน ตนเองว่ ำ บรรลุ
วัตถุประสงค์กำรอ่ำนแค่ไหน และ 3. กลวิธกี ำรอ่ำนด้ำนกำรชดเชย เป็ น
ั
กลวิธกี ำรอ่ำนทีผ่ อู้ ่ำนใช้ในกำรแก้ปญหำในขณะที
อ่ำน [5] ดังนัน้ กลวิธกี ำร
อ่ำนแบบต่ำงๆ จึงเป็ นเสมือนเครื่องมือทีช่ ่วยให้ผเู้ รียนทรำบว่ำเขำจะต้ อง
ทำอย่ำงไรเมือ่ เขำไม่เข้ำใจเนื้อหำทีอ่ ่ำน หรือเขำจะมีวธิ รี บั มือกับปญั หำใน
ขณะทีอ่ ่ำนอย่ำงไร กลวิธเี หล่ำนี้ช่วยให้ผเู้ รียนเข้ำใจเนื้อหำทีอ่ ่ำนมำกยิง่ ขึน้
และลดควำมล้มเหลวในกำรอ่ำนลงได้ [6] ถ้ำเรำสำมำรถหำกลวิธกี ำรอ่ำนที่
เหมำะสมเพื่อช่วยให้นักศึกษำสำมำรถทำคะแนนสอบ TOEIC ได้สูง ก็จะ
เป็ นผลดีต่อนักศึกษำในกำรนำผลสอบ TOEIC ไปใช้ในกำรสมัครงำนหรือ
เรียนต่อในระดับทีส่ งู ขัน้ ด้วยเหตุน้ี ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษำกลวิธกี ำรอ่ำน
ที่มปี ระสิทธิภำพในกำรทำข้อสอบ TOEIC เพื่อ เป็ นกำรพัฒนำศักยภำพ
ของผูเ้ รียน และนำผลวิจยั ทีไ่ ด้ไปใช้ในกำรเรียนกำรสอนให้มปี ระสิทธิภำพ
ต่อไป

IV. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในกำรวิจยั
เครื่อ งมือ ที่ใช้ใ นกำรวิจ ัย ครัง้ นี้ เป็ น แบบสอบถำมที่ผู้วิจยั ได้ ส ร้ำ งขึ้น เพื่ อ
สอบถำมกลวิ ธี ก ำรอ่ ำ นที่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพในกำรท ำข้ อ สอบ TOEIC เป็ น
แบบสอบถำมจำนวน 1 ชุด แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถำมข้อมูลทัวไปของนั
่
กศึกษำสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
แบบสอบถำมเป็ นแบบตรวจสอบรำยกำร (Check Lists)
ตอนที่ 2 สอบถำมเกีย่ วกับกลวิธกี ำรอ่ำนทีม่ ปี ระสิทธิภำพในกำรทำข้อสอบ
TOEIC เป็ นคำถำมทีค่ รอบคลุมเนื้อหำ 3 ด้ำน ได้แก่ กลวิธกี ำรอ่ำนด้ำนควำมรู้
ควำมคิด กลวิธกี ำรอ่ำนด้ำนอภิปญั ญำและกลวิธกี ำรอ่ำนด้ำนกำรชดเชย โดย
แบบสอบถำมเป็ นแบบมำตรประมำณค่ำ (Rating Scale) ตำมแบบของลิเคอร์ท
(Likert) มี 5 ระดับ ข้อมูลควำมคิดเห็นด้ำนกลวิธกี ำรอ่ำนทีม่ ปี ระสิทธิภำพในกำร
ทำข้อสอบ TOEIC วิเครำะห์โดยกำรหำค่ำเฉลี่ย (Mean: x̅) และส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (Standard Deviation: S.D.) ในกำรแปลควำมหมำยค่ำเฉลี่ย กำหนด
เกณฑ์ดงั นี้ [7]
ค่ำเฉลีย่
ควำมหมำย
4.51 – 5.00
มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกทีส่ ุด
3.51 – 4.50
มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก
2.51 – 3.50
มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง
1.51 – 2.50
มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
1.00 – 1.50
มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยทีส่ ุด

V. ผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
V.I ผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลทัวไปของนั
่
กศึกษำสถำบันเทคโนโลยีไทยญีป่ นุ่
ตำรำง 1 แสดงจำนวนและร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่ำงจำแนกตำมเพศและ
คณะทีศ่ กึ ษำ
ข้อมูลทัวไป
่
1. เพศ
- ชำย
- หญิง
รวม
2. คณะทีศ่ กึ ษำ
- วิศวกรรมศำสตร์
- บริหำรธุรกิจ
- เทคโนโลยีสำรสนเทศ
รวม

II. วัตถุประสงค์ของกำรวิจยั
1. เพือ่ ศึกษำกลวิธกี ำรอ่ำนทีม่ ปี ระสิทธิภำพในกำรทำข้อสอบ TOEIC
2. เพือ่ ศึกษำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่ เติมของนักศึกษำสถำบัน
เทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
III. วิธดี ำเนินกำรวิจยั
กลุ่ ม ตัว อย่ ำ งที่ใ ช้ ในกำรวิจ ัย ในครัง้ นี้ ได้ แ ก่ นั ก ศึก ษำสถำบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปี กำรศึกษำ 2561 กำหนดกลุ่ม
ตัว อย่ ำงโดยใช้ต ำรำงส ำเร็จรูปของ Krejcie & Morgan โดยใช้ว ิธกี ำรสุ่ ม
อย่ ำ งง่ ำ ย (Simple Random Sampling Technique) ตำมสั ด ส่ ว นของ
นักศึกษำในแต่ละสำขำวิชำเอก ได้กลุ่มตัวอย่ำงจำนวน 260 คน

จำนวน

ร้อยละ

115
145
260

44.23
55.77
100

2
228
30
260

0.77
87.69
11.54
100

จำกตำรำง 1 พบว่ำ นักศึกษำสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ผู้เป็ น
กลุ่มตัวอย่ำง เป็ นเพศชำย จำนวน 115 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.23 ทีเ่ หลือ
เป็ นนักศึกษำสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นเพศหญิง จำนวน 145 คน คิด
เป็นร้อยละ 55.77
ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษำทีศ่ กึ ษำคณะบริหำรธุรกิจ จำนวน 228 คน คิด
เป็นร้อยละ 87.69 เป็นนักศึกษำทีศ่ กึ ษำคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ จำนวน
30 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 11.54 และน้ อ ยที่สุ ด เป็ น นัก ศึก ษำที่ศ ึก ษำคณะ
วิศวกรรมศำสตร์ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.77
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10. ผูเ้ รียนแยกแยะคำหรือใจควำมสำคัญ
ของเรื่องทีอ่ ำ่ นโดยดูจำกอักษรตัวหนำ
ในขณะทำข้อสอบ TOEIC
รวม

V.II ผลกำรศึกษำกลวิธีกำรอ่ ำนทีม่ ปี ระสิทธิภ ำพในกำรท ำข้อ สอบ
TOEIC โดยภำพรวมทัง้ 3 ด้ำน
ตำรำง 2 แสดงค่ำเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำน และกลวิธกี ำรอ่ำนทีม่ ี
ประสิทธิภำพในกำรทำข้อสอบ TOEIC โดยภำพรวมทัง้ 3 ด้ำน
ด้าน

S.D.

ระดับ

1. ด้ำนควำมรูค้ วำมคิด

3.60

0.97

มำก

2. ด้ำนอภิปญั ญำ

3.68

0.98

มำก

3. ด้ำนกำรชดเชย

3.92

0.94

มำก

3.73

0.96

มาก

รวม

S.D.

ระดับ

3.56

0.97

มำก

3.54

0.90

มำก

3.31

0.96

ปำนกลำง

3.78

0.89

มำก

3.10

0.96

ปำนกลำง

3.81

1.16

มำก

3.90

0.92

มำก

3.60

1.06

มำก

3.72

0.96

มำก

0.96

มำก

3.60

0.97

มาก

จำกตำรำง 3 พบว่ำนักศึกษำสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีควำม
คิดเห็นว่ำกลวิธกี ำรอ่ ำนที่มปี ระสิทธิภ ำพในกำรทำข้อ สอบ TOEIC ด้ำน
ควำมรูค้ วำมคิด โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลีย่ 3.60 และเมือ่
พิจำรณำเป็ นรำยข้อ โดยรำยข้อทีม่ คี ่ำเฉลีย่ สูงสุด ได้แก่ ข้อ 7 ผูเ้ รียนมีกำร
ตัง้ จุดมุ่งหมำยในกำรอ่ำนทุกส่วนในข้อสอบ TOEIC เช่น กำรอ่ำนเพื่อจับ
ใจควำมสำคัญ กำรอ่ำนเพื่อหำคำตอบ เป็ นต้น โดยมีค่ำเฉลีย่ 3.90 อยู่ใน
ระดับมำก รองลงมำได้แก่ ข้อ 6 ผูเ้ รียนขีดเส้นใต้หรือวงกลมคำสำคัญ (key
word) ในขณะทำข้อสอบ TOEIC โดยมีค่ำเฉลีย่ 3.81 อยู่ในระดับมำก ส่วน
รำยข้อ ที่มคี ่ ำเฉลี่ย ต่ ำสุด ได้แก่ข ้อ 5 ผู้เรีย นตัง้ คำถำมล่ว งหน้ ำเกี่ยวกับ
เรือ่ งทีอ่ ่ำนในข้อสอบส่วนกำรอ่ำนในขณะทำข้อสอบ TOEIC โดยมีค่ำเฉลีย่
3.10 อยู่ในระดับปำนกลำง

จำกตำรำง 2 พบว่ำ นักศึกษำสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ป่นุ มีควำม
คิดเห็น ว่ำกลวิธกี ำรอ่ ำนที่มปี ระสิทธิภ ำพในกำรทำข้อ สอบ TOEIC โดย
ภำพรวมทัง้ 3 ด้ำน อยู่ในระดับ มำก (x̅ = 3.73) เมื่อ พิจ ำรณำรำยด้ำน
พบว่ำ มีค่ำเฉลีย่ อยู่ในระดับมำกทุกด้ำน ด้ำนสูงสุด ได้แก่ ด้ำนกำรชดเชย
ั ญำ (x̅ = 3.68) และ ด้ำนควำมรู้
(x̅ = 3.92) รองลงมำได้แ ก่ ด้ำนอภิป ญ
ควำมคิด (x̅ = 3.60) ตำมลำดับ
ตำรำง 3 แสดงค่ำเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำนกลวิธกี ำรอ่ำนทีม่ ี
ประสิทธิภำพในกำรทำข้อสอบ TOEIC ด้ำนควำมรูค้ วำมคิด จำแนกเป็น
รำยข้อ
ด้านความรู้ความคิ ด
1. ผูเ้ รียนแปลเนื้อหำข้อสอบ TOEIC
ในขณะทำข้อสอบจำกภำษำอังกฤษเป็ น
ภำษำไทยเป็นระยะ
2. ผูเ้ รียนอ่ำนและสรุปสำระสำคัญขณะทำ
ข้อสอบ TOEIC
3. ผูเ้ รียนทำนำยเรื่องรำวทีจ่ ะเกิดขึน้
หลังจำกอ่ำนหัวข้อของข้อสอบส่วนกำร
อ่ำน ในขณะทำข้อสอบ TOEIC
4. ผูเ้ รียนหำใจควำมสำคัญขณะอ่ำน
ข้อสอบส่วนกำรอ่ำนในขณะทำข้อสอบ
TOEIC
5. ผูเ้ รียนตัง้ คำถำมล่วงหน้ำเกีย่ วกับเรื่อง
ทีอ่ ำ่ นในข้อสอบส่วนกำรอ่ำนในขณะทำ
ข้อสอบ TOEIC
6. ผูเ้ รียนขีดเส้นใต้หรือวงกลมคำสำคัญ
(key word) ในขณะทำข้อสอบ TOEIC
7. ผูเ้ รียนมีกำรตัง้ จุดมุง่ หมำยในกำรอ่ำน
ทุกส่วนในข้อสอบ TOEIC เช่น กำรอ่ำน
เพื่อจับใจควำมสำคัญ กำรอ่ำนเพื่อหำ
คำตอบ เป็ นต้น
8. ก่อนอ่ำนผูเ้ รียนมีกำรสำรวจเนื้อหำ
ข้อสอบ TOEIC ทัง้ หมดเพื่อประมวล
เนื้อหำโดยสังเขป
9. ผูเ้ รียนสังเกตุลกั ษณะต่ำงๆของกำร
เขียนในข้อสอบ TOEIC เช่น ควำมยำว
ของเนื้อหำ กำรเรียงเนื้อหำก่อนกำรอ่ำน

3.73

ตำรำง 4 แสดงค่ำเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำนกลวิธกี ำรอ่ำนทีม่ ี
ประสิทธิภำพในกำรทำข้อสอบ TOEIC ด้ำนอภิปญั ญำ จำแนกเป็นรำยข้อ
ด้านอภิ ปัญญา
1. ผูเ้ รียนหยุดอ่ำนเพื่อคิดทบทวนและทำ
ควำมเข้ำใจเนื้อหำทีก่ ำลังอ่ำนเป็ นระยะ
ในขณะทำข้อสอบ TOEIC
2. ผูเ้ รียนสร้ำงภำพเรื่องรำวเกีย่ วกับ
เนื้อหำทีก่ ำลังอ่ำนอยู่เพื่อเพิม่ ควำมเข้ำใจ
เนิ้อหำในขณะทำข้อสอบ TOEIC
3. ผูเ้ รียนตรวจสอบควำมเข้ำใจของตนเอง
ว่ำถูกต้องหรือไม่เมื่อพบเนื้อหำและ
ข้อควำมทีแ่ ปลกจำกเนื้อหำทีก่ ำลังอ่ำนอยู่
ในขณะทำข้อสอบ TOEIC
4. ผูเ้ รียนตรวจสอบกำรเดำเนื้อหำก่อน
กำรอ่ำนของตนขณะทำข้อสอบ TOEIC
ว่ำถูกต้องหรือไม่หลังกำรอ่ำนจบลง
5. ขณะทำข้อสอบ TOEIC ผูเ้ รียนอ่ำน
เนื้อหำโดยใช้ควำมเร็วในกำรอ่ำนไม่
เท่ำกันขึน้ อยูก่ บั ควำมยำกง่ำยของเนื้อหำ
6. ผูเ้ รียนอ่ำนเนื้อหำซ้ำเมื่อพบว่ำเนื้อหำที่
กำลังอ่ำนนัน้ ยำกเพื่อเพิม่ ควำมเข้ำใจ
ในขณะทำข้อสอบ TOEIC
7. ผูเ้ รียนทำโน้ตย่อขณะทีก่ ำลังอ่ำน
ข้อสอบ TOEIC เพื่อให้เข้ำใจและจำสิง่ ที่
อ่ำนได้ดขี น้ึ
8. ผูเ้ รียนอ่ำนออกเสียงในใจขณะทำ
ข้อสอบ TOEIC เมื่อพบเนื้อหำทีเ่ ข้ำใจ
ยำกเพื่อให้ตนเองเข้ำใจเนื้อหำนัน้ ได้ดขี น้ึ
9. ผูเ้ รียนอ่ำนย้อนกลับไปมำเพื่อหำ
ควำมสัมพันธ์ของควำมคิดในเนื้อหำทีอ่ ำ่ น
ขณะทำข้อสอบ TOEIC
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S.D.

ระดับ

3.77

0.90

มำก

3.57

0.96

มำก

3.72

0.88

มำก

3.50

0.96

ปำนกลำง

4.15

0.87

มำก

4.10

0.92

มำก

3.10

1.11

ปำนกลำง

3.49

1.17

ปำนกลำง

3.90

0.94

มำก

10. ผูเ้ รียนเขียนข้อควำมทีอ่ ำ่ นนัน้ ๆโดย
ใช้ภำษำของตนเองเพื่อเพิม่ ควำมเข้ำใจ
เนื้อหำในขณะทำข้อสอบ TOEIC
รวม

3.44

1.13

ปำนกลำง

3.68

0.98

มาก

โดยรวมเกีย่ วกับเนื้อเรื่องทีก่ ำลังจะอ่ำน
เมื่อมีเวลำเหลือไม่เพียงพอขณะทำ
ข้อสอบ TOEIC
10. ผูเ้ รียนตัดสินใจว่ำเนื้อหำส่วนใดจะ
อ่ำนอย่ำงระมัดระวังและเนื้อหำส่วนใดจะ
ไม่อำ่ นเมื่อมีเวลำเหลือไม่เพียงพอขณะทำ
ข้อสอบ TOEIC
รวม

จำกตำรำง 4 พบว่ำนักศึกษำสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ มีควำม
คิดเห็นว่ำกลวิธกี ำรอ่ำนทีม่ ปี ระสิทธิภำพในกำรทำข้อสอบ TOEIC ด้ำนอภิ
ปญั ญำ โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลีย่ 3.68 และเมือ่ พิจำรณำ
เป็นรำยข้อ โดยรำยข้อทีม่ คี ่ำเฉลีย่ สูงสุด ได้แก่ ข้อ 5. ขณะทำข้อสอบ
TOEIC ผูเ้ รียนอ่ำนเนื้อหำโดยใช้ควำมเร็วในกำรอ่ำนไม่เท่ำกันขึน้ อยู่กบั
ควำมยำกง่ำยของเนื้อหำ โดยมีค่ำเฉลีย่ 4.15 อยู่ในระดับมำก รองลงมำ
ได้แก่ ข้อ 6. ผูเ้ รียนอ่ำนเนื้อหำซ้ำเมือ่ พบว่ำเนื้อหำทีก่ ำลังอ่ำนนัน้ ยำกเพือ่
เพิม่ ควำมเข้ำใจในขณะทำข้อสอบ TOEIC โดยมีค่ำเฉลีย่ 4.10 อยู่ในระดับ
มำก ส่วนรำยข้อทีม่ คี ่ำเฉลีย่ ต่ำสุด ได้แก่ขอ้ 7. ผูเ้ รียนทำโน้ตย่อขณะที่
กำลังอ่ำนข้อสอบ TOEIC เพือ่ ให้เข้ำใจและจำสิง่ ทีอ่ ่ำนได้ดขี น้ึ โดยมี
ค่ำเฉลีย่ 3.10 อยู่ในระดับปำนกลำง

S.D.

ระดับ

3.76

0.92

มำก

4.05

0.93

มำก

3.96

0.99

มำก

3.67

1.06

มำก

3.82

0.92

0.94

มำก

4.05

0.86

มำก

4.12

0.84

มำก

4.04

0.94

มำก

มำก

3.92

0.94

มาก

V.III ควำมคิด เห็น และข้อ เสนอแนะอืน่ ๆ ทีม่ ีต่ อ กลวิธีก ำรอ่ ำนทีม่ ี
ประสิทธิภำพในกำรทำข้อสอบ TOEIC
ตำรำง 6 ค่ำควำมถีร่ อ้ ยละของควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะทีม่ ตี ่อกลวิธี
กำรอ่ำนทีม่ ปี ระสิทธิภำพในกำรทำข้อสอบ TOEIC
ความคิ ดเห็นและข้อเสนอแนะ
กลวิธกี ำรอ่ำนทีม่ ปี ระสิทธิภำพใน
กำรทำข้อสอบ TOEIC
1. ผูเ้ รียนควรอ่ำนคำถำมก่อนอ่ำน
เนื้อเรื่อง
2. ผูเ้ รียนควรอ่ำนจับใจควำมสำคัญ
ขณะทำข้อสอบ TOEIC ส่วนกำร
อ่ำน
3. ผุเ้ รียนควรอ่ำนกวำดสำยตำเร็วๆ
(skim) เพื่อหำ keyword
4. ผูเ้ รียนควรทำข้อสอบเก่ำ
TOEIC บ่อยๆ
5. ผูเ้ รียนควรท่องศัพท์ทพ่ี บได้บ่อย
ในกำรทำข้อสอบ TOEIC
6. ผูเ้ รียนควรเดำควำมหมำยของ
คำศัพท์ทต่ี นไม่รู้ โดยดูจำกบริบท
รอบข้ำง
7. ผูเ้ รียนควรอ่ำนเนื้อหำหลำยๆ
รอบจนเข้ำใจ

มำก

3.93

1.02

จำกตำรำง 5 พบว่ำนักศึกษำสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีควำม
คิดเห็นว่ำกลวิธกี ำรอ่ ำนที่มปี ระสิทธิภ ำพในกำรทำข้อ สอบ TOEIC ด้ำน
กำรชดเชย โดยภำพรวมอยู่ในระดับ มำก โดยมีค่ ำเฉลี่ย 3.92 และเมื่อ
พิจำรณำเป็ นรำยข้อ โดยรำยข้อที่มคี ่ำเฉลีย่ สูงสุด ได้แก่ ข้อ 8. ผู้เรียนใช้
วิธีก ำรอ่ ำ นค ำถำมก่ อ นอ่ ำ นเนื้ อ เรื่อ งทั ้ง หมดเพื่ อ จะได้ ห ำค ำตอบที่
เฉพำะเจำะจงได้อย่ำงรวดเร็วและประหยัดเวลำในกำรทำข้อสอบ TOEIC
โดยมีค่ำเฉลี่ย 4.12 อยู่ในระดับมำก รองลงมำมี 2 ข้อที่มคี ่ำเฉลี่ยเท่ำกัน
ได้แก่ ข้อ 2. ผูเ้ รียนเดำควำมหมำยของคำศัพท์ทผ่ี เู้ รียนไม่ทรำบโดยดูจำก
บริบท (context clues) ของเนื้อเรื่องทีอ่ ่ำนในขณะทำข้อสอบ TOEIC และ
ข้อ 7. ผู้ เรีย นใช้ เทคนิ ค กำรอ่ ำ นคร่ ำ วๆเมื่อ ต้ อ งกำรหำหัว ข้อ เรื่อ งที่
เหมำะสมในกำรทำข้อ สอบ TOEIC โดยมีค่ ำเฉลี่ย 4.05 อยู่ในระดับมำก
ส่วนรำยข้อที่มคี ่ำเฉลีย่ ต่ำสุด ได้แก่ขอ้ 4. ผุเ้ รียนใช้ควำมรูด้ ำ้ นโครงสร้ำง
ไวยำกรณ์เป็ นส่วนหนึ่งในกำรเดำคำศัพท์ท่ไี ม่ทรำบควำมหมำยในกำรทำ
ข้อสอบ TOEIC โดยมีค่ำเฉลีย่ 3.67 อยู่ในระดับมำก

ตำรำง 5 แสดงค่ำเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำนกลวิธกี ำรอ่ำนทีม่ ี
ประสิทธิภำพในกำรทำข้อสอบ TOEIC ด้ำนกำรชดเชย จำแนกเป็นรำยข้อ
ด้านการชดเชย
1. ผูเ้ รียนอ่ำนอย่ำงช้ำๆและระมัดระวังเมือ่
เจอปญั หำหรือคำถำมในขณะทำข้อสอบ
TOEIC
2. ผูเ้ รียนเดำควำมหมำยของคำศัพท์ท่ี
ผูเ้ รียนไม่ทรำบโดยดูจำกบริบท (context
clues) ของเนื้อเรื่องทีอ่ ำ่ นในขณะทำ
ข้อสอบ TOEIC
3. ผูเ้ รียนใช้วธิ อี ำ่ นย้อนกลับเมื่อเจอ
ปญั หำในขณะทำข้อสอบ TOEIC
4. ผุเ้ รียนใช้ควำมรูด้ ำ้ นโครงสร้ำง
ไวยำกรณ์เป็นส่วนหนึ่งในกำรเดำคำศัพท์
ทีไ่ ม่ทรำบควำมหมำยในกำรทำข้อสอบ
TOEIC
5. ผูเ้ รียนใช้ควำมรูเ้ ดิมเชื่อมโยงกับเรื่องที่
จะอ่ำนเพื่อช่วยให้เข้ำใจเนื้อหำทีจ่ ะอ่ำนใน
ข้อสอบ TOEIC ได้ดขี น้ึ
6. ผูเ้ รียนใช้เทคนิคอ่ำนเฉพำะใจควำม
สำคัญ (main idea) ของแต่ละย่อหน้ำเมือ่
ไม่มเี วลำพอในกำรทำข้อสอบส่วนกำรอ่ำน
ในกำรทำข้อสอบ TOEIC
7. ผูเ้ รียนใช้เทคนิคกำรอ่ำนคร่ำวๆเมื่อ
ต้องกำรหำหัวข้อเรื่องทีเ่ หมำะสมในกำร
ทำข้อสอบ TOEIC
8. ผูเ้ รียนใช้วธิ กี ำรอ่ำนคำถำมก่อนอ่ำน
เนื้อเรื่องทัง้ หมดเพื่อจะได้หำคำตอบที่
เฉพำะเจำะจงได้อย่ำงรวดเร็วและ
ประหยัดเวลำในกำรทำข้อสอบ TOEIC
9. ผูเ้ รียนใช้วธิ กี ำรอ่ำนคำถำมก่อนอ่ำน
เนื้อเรื่องทัง้ หมดเพื่อจะได้ทรำบเนื้อควำม

3.8
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จานวน

ความถี่

82

ร้อยละ
100

82

25

30.48

82

19

23.17

82

11

13.41

82

10

12.20

82

9

10.98

82

4

4.88

82

4

4.88

จำกตำรำง 6 พบว่ำนักศึกษำสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีควำม
คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกลวิธกี ำรอ่ำนทีม่ ปี ระสิทธิภำพในกำรทำข้อสอบ
TOEIC จำนวน 82 คน นักศึกษำส่วนใหญ่มคี วำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ว่ำผูเ้ รียนควรอ่ำนคำถำมก่อนอ่ำนเนื้อเรื่อง จำนวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ
30.48 รองลงมำได้แก่ ผู้เรีย นควรอ่ ำนจับใจควำมส ำคัญ ขณะทำข้อ สอบ
TOEIC ส่วนกำรอ่ำน จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 23.17 ผุเ้ รียนควรอ่ำน
กวำดสำยตำเร็วๆ (skim) เพื่อหำ keyword จำนวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ
13.41 ผู้เรีย นควรทำข้อ สอบเก่ำ TOEIC บ่อยๆ จำนวน 10 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 12.20 . ผูเ้ รียนควรท่องศัพท์ทพ่ี บได้บ่อยในกำรทำข้อสอบ TOEIC
จำนวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.98 ผูเ้ รียนควรเดำควำมหมำยของคำศัพท์
ทีต่ นไม่รู้ โดยดูจำกบริบทรอบข้ำง จำนวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.88 และ
ผูเ้ รียนควรอ่ำนเนื้อหำหลำยๆรอบจนเข้ำใจ จำนวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ
4.88 ตำมลำดับ

ขณะทำข้อสอบ TOEIC ผู้เรียนอ่ำนเนื้อหำโดยใช้ค วำมเร็วในกำรอ่ำนไม่
เท่ำกันขึน้ อยู่กบั ควำมยำกง่ำยของเนื้อหำ โดยมีค่ำเฉลีย่ 4.15 อยู่ในระดับ
มำก รองลงมำได้แก่ ข้อ 6. ผู้เรียนอ่ำนเนื้อหำซ้ำเมือ่ พบว่ำเนื้อหำทีก่ ำลัง
อ่ำนนัน้ ยำกเพื่อเพิม่ ควำมเข้ำใจในขณะทำข้อสอบ TOEIC โดยมีค่ำเฉลี่ย
4.10 อยู่ในระดับมำก ส่วนรำยข้อทีม่ คี ่ำเฉลีย่ ต่ำสุด ได้แก่ขอ้ 7. ผูเ้ รียนทำ
โน้ตย่อขณะที่กำลังอ่ำนข้อสอบ TOEIC เพื่อให้เข้ำใจและจำสิง่ ทีอ่ ่ำนได้ดี
ขึน้ โดยมีค่ำเฉลีย่ 3.10 อยู่ในระดับปำนกลำง
2.3 ด้ำนกำรชดเชย นักศึกษำสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มี
ควำมคิดเห็นว่ำกลวิธกี ำรอ่ำนที่ม ีประสิทธิภ ำพในกำรทำข้อสอบ TOEIC
ด้ำนกำรชดเชย โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลีย่ 3.92 และเมือ่
พิจำรณำเป็ นรำยข้อ พบว่ำค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกทุกข้อ โดยรำยข้อที่ม ี
ค่ำเฉลีย่ สูงสุด ได้แก่ ข้อ 8. ผู้เรียนใช้วธิ กี ำรอ่ำนคำถำมก่อนอ่ำนเนื้อเรื่อง
ทั ้ง หมดเพื่ อ จะได้ ห ำค ำตอบที่ เ ฉพำะเจำะจงได้ อ ย่ ำ งรวดเร็ ว และ
ประหยัดเวลำในกำรทำข้อ สอบ TOEIC โดยมีค่ ำเฉลี่ย 4.12 อยู่ในระดับ
มำก รองลงมำมี 2 ข้ อ ที่ ม ี ค่ ำ เฉลี่ย เท่ ำ กัน ได้ แ ก่ ข้ อ 2. ผู้ เ รีย นเดำ
ควำมหมำยของคำศัพท์ทผ่ี เู้ รียนไม่ทรำบโดยดูจำกบริบท (context clues)
ของเนื้อเรื่องทีอ่ ่ำนในขณะทำข้อสอบ TOEIC และข้อ 7. ผูเ้ รียนใช้เทคนิค
กำรอ่ ำนคร่ำวๆเมื่อ ต้อ งกำรหำหัว ข้อ เรื่อ งที่เหมำะสมในกำรทำข้อ สอบ
TOEIC โดยมีค่ำเฉลีย่ 4.05 อยู่ในระดับมำก ส่วนรำยข้อทีม่ คี ่ำเฉลีย่ ต่ำสุด
ได้แก่ขอ้ 4. ผุเ้ รียนใช้ควำมรูด้ ำ้ นโครงสร้ำงไวยำกรณ์เป็ นส่วนหนึ่งในกำร
เดำคำศัพท์ทไ่ี ม่ทรำบควำมหมำยในกำรทำข้อสอบ TOEIC โดยมีค่ำเฉลีย่
3.67 อยู่ในระดับมำก
3. ควำมคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะอื่ น ๆ ของนั ก ศึ ก ษำสถำบั น
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นต่อกลวิธกี ำรอ่ำนที่มปี ระสิทธิภำพในกำรทำข้อสอบ
TOEIC พบว่ำ นักศึกษำส่วนใหญ่ได้เสนอแนะว่ำ ผู้เรียนควรอ่ำนคำถำม
ก่อนอ่ำนเนื้อเรื่อง รองลงมำ ได้แก่ ผู้เรียนควรอ่ำนจับใจควำมสำคัญขณะ
ท ำข้อ สอบ TOEIC ส่ ว นกำรอ่ ำ น และน้ อ ยที่สุ ด มี 2 ข้อ เสนอแนะ คือ
ผูเ้ รียนควรเดำควำมหมำยของคำศัพท์ท่ตี นไม่รู้ โดยดูจำกบริบทรอบข้ำง
และ ผูเ้ รียนควรอ่ำนเนื้อหำหลำยๆรอบจนเข้ำใจ

VI. สรุปผลกำรวิจยั
จำกกำรวิ เ ครำะห์ ข ้ อ มู ล ควำมคิ ด เห็ น ด้ ำ นกลวิ ธี ก ำรอ่ ำ นที่ ม ี
ประสิทธิภำพในกำรทำข้อสอบ TOEIC สรุปผลได้ดงั นี้
1. นักศึกษำสถำบัน เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่ำง ส่ว น
ใหญ่เป็ นเพศหญิง จำนวน 145 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.77 ที่เหลือเป็ นเพศ
ชำย จำนวน 115 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.23 ด้ำนคณะที่ศกึ ษำ นักศึกษำ
ส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษำทีศ่ กึ ษำคณะบริหำรธุรกิจ จำนวน 228 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 87.69 เป็นนักศึกษำทีศ่ กึ ษำคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ จำนวน 30
คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 11.54 และน้ อ ยที่ สุ ด เป็ น นั ก ศึ ก ษำที่ ศ ึ ก ษำคณะ
วิศวกรรมศำสตร์ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.77
2. ผลกำรศึก ษำกลวิธีกำรอ่ ำนที่มปี ระสิท ธิภ ำพในกำรท ำข้อ สอบ
TOEIC พบว่ำนักศึกษำมีควำมคิดเห็นว่ำกลวิธกี ำรอ่ำนทีม่ ปี ระสิทธิภำพใน
กำรทำข้อสอบ TOEIC โดยภำพรวมทัง้ 3 ด้ำน อยู่ในระดับมำก (x̅ = 3.73)
เมือ่ พิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำ มีค่ำเฉลีย่ อยู่ในระดับมำกทุกด้ำน ด้ำนสูงสุด
ั ญำ (x̅ =
ได้แ ก่ ด้ำนกำรชดเชย (x̅ = 3.92) รองลงมำได้แก่ ด้ำนอภิป ญ
3.68) และ ด้ำนควำมรูค้ วำมคิด (x̅ = 3.60) ตำมลำดับ
2.1 ด้ำนควำมรู้ค วำมคิด พบว่ำ นัก ศึกษำสถำบัน เทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่ น มีควำมคิด เห็น ว่ำกลวิธีกำรอ่ ำนที่ม ีประสิท ธิภ ำพในกำรท ำ
ข้อสอบ TOEIC ด้ำนควำมรูค้ วำมคิด โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก โดยมี
ค่ำเฉลี่ย 3.60 และเมื่อพิจำรณำเป็ นรำยข้อ พบว่ำค่ำเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับ มำก โดยรำยข้อ ที่ม ีค่ ำ เฉลี่ย สู ง สุ ด ได้แ ก่ ข้อ 7 ผู้เรีย นมีก ำรตัง้
จุดมุ่งหมำยในกำรอ่ ำนทุ กส่ ว นในข้อ สอบ TOEIC เช่ น กำรอ่ ำนเพื่อ จับ
ใจควำมสำคัญ กำรอ่ำนเพื่อหำคำตอบ เป็ นต้น โดยมีค่ำเฉลีย่ 3.90 อยู่ใน
ระดับมำก รองลงมำได้แก่ ข้อ 6 ผูเ้ รียนขีดเส้นใต้หรือวงกลมคำสำคัญ (key
word) ในขณะทำข้อสอบ TOEIC โดยมีค่ำเฉลีย่ 3.81 อยู่ในระดับมำก ส่วน
รำยข้อที่มคี ่ำเฉลี่ย ต่ ำสุ ด ได้แก่ข ้อ 5 ผู้เรีย นตัง้ คำถำมล่ วงหน้ ำเกี่ย วกับ
เรือ่ งทีอ่ ่ำนในข้อสอบส่วนกำรอ่ำนในขณะทำข้อสอบ TOEIC โดยมีค่ำเฉลีย่
3.10 อยู่ในระดับปำนกลำง
ั ญำ พบว่ำ นัก ศึก ษำสถำบัน เทคโนโลยีไทย2.2 ด้ำนอภิป ญ
ญี่ปุ่น มีควำมคิดเห็นว่ำกลวิธกี ำรอ่ำนที่มปี ระสิทธิภำพในกำรทำข้อสอบ
TOEIC ด้ำนอภิปญั ญำ โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ย 3.68
และเมื่อ พิจำรณำเป็ น รำยข้อ โดยรำยข้อ ที่มคี ่ ำเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อ 5.

VII. อภิปรำยผล
จำกสรุปผลกำรวิจยั มีประเด็นสำคัญทีน่ ำมำอภิปรำยผลกำรวิจยั ดังนี้
1.ผลกำรวิจยั กลวิธกี ำรอ่ำนที่มปี ระสิทธิภำพในกำรทำข้อสอบ
TOEIC โดยภำพรวมทัง้ 3 ด้ำน อยู่ในระดับมำก ซึ่งสำมำรถอภิปรำยผล
เป็นรำยด้ำนดังต่อไปนี้
2. ด้ำนควำมรูค้ วำมคิด พบว่ำ นักศึกษำสถำบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น มีควำมคิดเห็นว่ำกลวิธกี ำรอ่ำนที่มปี ระสิทธิภำพในกำรทำข้อสอบ
TOEIC ด้ำนควำมรูค้ วำมคิด โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก อำจเป็ นเพรำะ
ผูเ้ รียนให้ควำมสำคัญกับกลวิธกี ำรอ่ำนเพื่อจับใจควำมสำคัญ กำรอ่ำนเพื่อ
หำข้อมูลเฉพำะ กำรเดำควำมหมำยคำศัพท์ เนื่องจำกเป็ นกลวิธหี ลักทีช่ ่วย
ให้ ผู้ เรีย นสำมำรถจับ ประเด็ น และท ำควำมเข้ำ ใจบทอ่ ำ นได้ อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ [8]
ั
3. ด้ำนอภิปญญำ
พบว่ำ นักศึกษำสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่นุ
มีควำมคิดเห็นว่ำกลวิธกี ำรอ่ำนทีม่ ปี ระสิทธิภำพในกำรทำข้อสอบ TOEIC
ั ญำ โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก อำจเป็ น เพรำะผู้เรีย นพบ
ด้ำนอภิป ญ
กลวิธีกำรอ่ ำนที่ท ำให้ค วำมเข้ำใจในกำรอ่ ำนของผู้เรีย นดีข้นึ เป็ น ระบบ
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และส่งผลให้ควำมเข้ำใจในกำรอ่ำนอยู่ในระดับทีส่ งู ขึน้ [9]
4. ด้ำนกำรชดเชย นักศึกษำสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มี
ควำมคิดเห็นว่ำกลวิธกี ำรอ่ำนที่มปี ระสิทธิภำพในกำรทำข้อสอบ TOEIC
ด้ำนกำรชดเชย โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก อำจเป็ น เพรำะ กลวิธกี ำร
อ่ำนแบบต่ำงๆ เป็ นเสมือนเครื่องมือทีช่ ่วยให้ผเู้ รียนทรำบว่ำเขำจะต้องทำ
อย่ำงไรเมื่อ เขำไม่เข้ำใจเนื้อ หำที่อ่ ำน หรือเขำจะมีวธิ รี บั มือ กับปญั หำใน
ขณะทีอ่ ่ำนอย่ำงไร กลวิธเี หล่ำนี้ช่วยให้ผเู้ รียนเข้ำใจเนื้อหำทีอ่ ่ำนมำกยิง่ ขึน้
และลดควำมล้มเหลวในกำรอ่ำนลงได้ [6]
VIII. ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสำหรับกำรนำผลวิจยั ไปใช้
จำกผลวิจ ัย ดัง กล่ ำ วข้ำ งต้ น ผู้ ว ิจ ัย ได้น ำมำพิจ ำรณำและมี
ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1.1 เนื่องจำกผลวิจยั พบว่ำ กลวิธกี ำรอ่ำนที่มปี ระสิทธิภำพใน
กำรทำข้อสอบ TOEIC ด้ำนควำมรูค้ วำมคิด ในรำยข้อทีต่ ่ำสุดคือ ผูเ้ รียนตัง้
ค ำถำมล่ ว งหน้ ำ เกี่ย วกับ เรื่อ งที่อ่ ำ นในข้อ สอบส่ ว นกำรอ่ ำนในขณะท ำ
ข้อสอบ TOEIC ทัง้ นี้อำจเป็ นเพรำะนักศึกษำไม่คุ้น เคยกับกำรตัง้ คำถำม
ล่วงหน้ำเกีย่ วกับเรือ่ งทีอ่ ่ำน เพือ่ ทีจ่ ะได้เดำเนื้อเรื่องโดยรวม ซึง่ มีผลทำให้
นักศึกษำมีแนวโน้มทีจ่ ะเข้ำใจเรื่องทีอ่ ่ำนมำกขึน้ ดังนัน้ อำจำรย์ผสู้ อนควร
ฝึ กให้นักศึกษำตัง้ คำถำมล่ วงหน้ ำเกี่ย วกับ เรื่อ งที่อ่ ำนในชัน้ เรีย นบ่อ ยๆ
เพื่อให้นักศึกษำคุน้ เคย และจะเป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษำในกำรเข้ำใจเนื้อ
เรือ่ งมำกขึน้ รวมทัง้ ประหยัดเวลำในกำรทำข้อสอบ TOEIC มำกขึน้ ด้วย
1.2 กลวิธีกำรอ่ ำนที่มปี ระสิทธิภ ำพในกำรท ำข้อสอบ TOEIC
ั
ด้ำนอภิป ญ ญำ ในรำยข้อ ที่ต่ ำสุ ดคือ ผู้เรีย นทำโน้ ต ย่ อ ขณะที่กำลังอ่ ำน
ข้อสอบ TOEIC เพื่อให้เข้ำใจและจำสิง่ ที่อ่ำนได้ดขี ้นึ ทัง้ นี้อำจเป็ นเพรำะ
นัก ศึก ษำไม่ม ีเวลำเพีย งพอในกำรท ำโน้ ต ย่ อ ขณะที่ก ำลังอ่ ำ นข้อ สอบ
TOEIC ดังนัน้ อำจำรย์ผสู้ อนควรฝึกให้นกั ศึกษำทำข้อสอบ TOEIC ในเวลำ
ที่จำกัดมำกขึ้น เพื่อ ฝึ กให้นักศึกษำคุ้น เคยกับกำรทำข้อ สอบ TOEIC ใน
เวลำทีก่ ำหนด
1.3 กลวิธีกำรอ่ ำนที่มปี ระสิทธิภ ำพในกำรท ำข้อสอบ TOEIC
ด้ำนชดเชย ในรำยข้อทีต่ ่ำสุดคือ ผุเ้ รียนใช้ควำมรูด้ ำ้ นโครงสร้ำงไวยำกรณ์
เป็ น ส่ วนหนึ่งในกำรเดำคำศัพ ท์ท่ไี ม่ท รำบควำมหมำยในกำรทำข้อ สอบ
TOEIC ทัง้ นี้อ ำจเป็ น เพรำะนักศึกษำมีควำมรู้ด้ำนไวยำกรณ์ น้ อ ย จึงไม่
สำมำรถเดำควำมหมำยของคำศัพท์ได้ ดังนัน้ อำจำรย์ผสู้ อนจึงควรทบทวน
หลักโครงสร้ำงไวยำกรณ์ ไปพร้อมๆกับฝึ กนักศึกษำให้ทำข้อสอบ TOEIC
บ่อ ยๆในชัน้ เรีย น เพื่อ เสริม ควำมรู้ด้ำนไวยำกรณ์ ให้ก ับนัก ศึก ษำ และ
นักศึกษำสำมำรถประยุกต์ควำมรูด้ ำ้ นโครงสร้ำงไวยำกรณ์ไปใช้ในกำรเดำ
ควำมหมำยของคำศัพท์ได้มำกขึน้
2. ข้อเสนอแนะสำหรับกำรทำวิจยั ในครัง้ ต่อไป
2.1 ควรทำกำรวิจยั กลวิธดี ำ้ นกำรฟงั ทีม่ ปี ระสิทธิภำพในกำรทำ
ข้อ สอบ TOEIC กับ นั ก ศึก ษำสถำบัน เทคโนโลยีไ ทย-ญี่ ปุ่ น เพื่อ น ำมำ
พัฒนำศักยภำพ และคะแนนสอบในกำรทำข้อสอบ TOEIC ให้มำกยิง่ ขึน้
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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 selfperceptions, 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.

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.

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

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
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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 ThaiNichi 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:

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.

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

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

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.

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.

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 ThaiNichi Institute of Technology. After that, IndependentSamples T-test was used to investigate whether there were
any significant differences between the participants’ age
difference and their English language anxiety.

TABLE II: DESCRIPTIVE STATISTICS RESULTS ON THE TWO HIGHEST
ITEMS IN EACH TYPE OF ENGLISH LANGUAGE ANXIETY (N = 23)
Types of
English 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.

III. RESULTS

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. 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.
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.

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).

1
2
3
4

Types of
English Language
Anxiety
Communication
Apprehension
Test Anxiety
Fear of Negative
Evaluation
English Classroom Anxiety
Total of English
Anxiety on
Average

M

SD

2.98

.50

Medium

2.90

.51

Medium

2.85

.78

Medium

2.84

.47

Medium

2.90

.51

Medium

SD

3.65

1.11

High

3.26

1.13

Medium

3.30

.97

Medium

3.30

.70

Medium

3.17

.77

Medium

3.04

1.18

Medium

3.56

.84

High

3.30

1.06

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).

TABLE I: DESCRIPTIVE STATISTICS RESULTS ON THE TYPES AND LEVELS
OF ENGLISH LANGUAGE ANXIETY OF THAI SUPPORTING STAFF AT TNI
(N = 23)
Rank
Order

Level of
Language
Anxiety

M

Level of
Language
Anxiety
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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)

Age Gap

M

SD

t

p

Communication
Apprehension

25-30 yr.

2.98

.49

-.088

.931

31-50 yr.

3.00

.54

Fear of Negative
Evaluation

25-30 yr.

2.91

.91

.375

.711

(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.

31-50 yr.

2.78

.60

25-30 yr.

2.81

.55

-.943

.357

2) Does their age difference affect their English language
anxiety?

31-50 yr.

3.02

.46

25-30 yr.

2.86

.40

.117

.908

31-50 yr.

2.83

.57

25-30 yr.

2.89

.54

-.084

.934

31-50 yr.

2.91

.50

Types of English
Language Anxiety

Test Anxiety

English Classroom
Anxiety
Total of
English
Anxiety on
Average
*p < .05

IV.

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 cooperative 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.

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

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].
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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

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
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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 65
20.50
Agreement
Prepositions
48
15.14
Wrong word / 36
11.35
Contraction Words
Articles
32
10.09
Singular/ Plural
28
8.83
Pronoun
15
7.73
Agreement
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 subjectverb 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
Error Identification Error Correction
Classification
and definition
Verb Tense / In
2016,
she In 2016, she spoke
Form
spoked
English English effectively.
effectively.
I solve the problem.
I am solve the
problem.
Subject – Verb A friend have the A friend has the
Agreement
problems.
problems.
Prepositions
My family went My family went to
temple in Sunday.
temple on Sunday.
Wrong word / It is a gorgios It is a gorgeous
Contraction
moment in my life. moment in my life.
Words
Articles
My
mother My mother supports
supports a honest an honest guy.
guy.
Singular/
I would like to do I would like to do
Plural
many thing.
many things.
Pronoun
Everyone on the Everyone on the
Agreement
planet
deserves planet
deserves
clean water to clean
water
to
quench their thirst. quench his thirst.
Conjunctions
Since he was angry He
was
therefore I said angry; therefore, I
nothing.
said nothing.

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.

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].
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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.

III. RESULTS

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 ThaiNichi 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.

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.
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.

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.
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12.

Behaviour in Smartphones
Usage
I use smartphones to research
the data of activities which
the lecturers assigned.
I use smartphones to find
additional
contents
in
learning.
I use smartphones to take a
photo
of power
point
presentation presented by the
lecturers.
I use smartphones to contact
friends to attend the class.
I use smartphones in the
classroom more than a half of
classroom period.
I use smartphones to send email in the classroom.
I use smartphones to play
social
online
such
as
Facebook,
Line,
and
Instagram.
I use smartphones to search
internet.
I use smartphones to watch
Youtube.
I use smartphone to play
games online.
I use smartphones to listen to
songs.
I use smartphones to watch
TV online.
total

3.88

S.D
.
0.83

high

3.75

0.92

high

4.56

0.71

highest

3.72

0.74

high

3.91

0.72

high

4.04

0.77

high

4.88

0.67

highest

4.67

0.69

highest

4.59

0.75

highest

4.57

0.88

highest

4.55

0.71

highest

3.97

0.75

high

4.25

0.76

high

x̅

Level

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).

B. Results of types of regular usage

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]

TABLE II. TABLE OF MEAN (X̅) AND STANDARD DEVIATION (S.D.) OF
RESULTS OF TYPES OF REGULAR USAGE

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Components
Make a phone call
Check email
Check website pages
Send text messages
Read related documents
in PDF or Word
Taking pictures
Browsing Internet
Download software
Listen to the music
Take video
Watch movie
Watch TV
Use as an alarm clock
Use as a watch
Use Facebook and
social network
total

x̅
4.88
3.89
4.28
3.75
4.02

S.D.
0.77
0.89
0.75
0.88
0.73

Level
highest
high
high
high
high

4.55
4.23
4.01
4.59
4.37
4.33
3.97
3.89
4.30
4.92

0.69
0.71
0.83
0.67
0.72
0.86
0.88
0.91
0.74
0.67

highest
high
high
highest
high
high
high
high
high
highest

4.26

0.78

high

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

489

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, taskbased 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

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.

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.

II. RESEARCH PURPOSES

4.51 ≤ x̅ < 5.00 refers to students had the highest level.

The purposes of this study were:
1) Needs of using infographics in TOEIC reading test
of undergraduate students; and

The collected data was analyzed using computer program.
The statistics used for analyzing the data were frequency,
percentage, mean, standard deviation, and content analysis.

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 ThaiNichi 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
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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

219

100

2.1) Business Administration

84

38.35

2.2) Engineering

62

28.31

2.3) Information Technology

73

33.34

219

100

Total
2. Faculty

Total

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.

B. Students’ needs of using infographics in TOEIC reading
comprehension

= 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 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

4.42

0.70

High

Total

TABLE VI: TABLE OF OPINIONS AND SUGGESTIONS

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 (X̅) 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

4.45

0.67

High

Total

Frequency

Percentage

1

Training teachers on designing lessons
using infographics can enhance
students’ motivation to learn.
Infographics should be used both
listening and reading parts of the
TOEIC test.
Other online tools such as Google
Docs should be assigned by teachers.
Teachers should focus more on
teaching techniques of doing the
TOEIC test than teaching basic
grammar.
Total

45

36.89

32

26.23

27

22.13

18

14.75

122

100

2
3

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.
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การวัดผลิตภาพและประสิทธิภาพของธุรกิจบริการ
ด้วยการวิเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงิน
SERVICE PRODUCTIVITY AND EFFICIENCY MEASUREMENT
USING FINANCIAL RATIOS ANALYSIS
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คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
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บทคั ด ย่ อ - งานวิ จ ั ย นี้ ม ี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาผลิ ต ภาพและ
ประสิทธิภาพภาคบริการของประเทศไทยและเปรียบเทียบผลิตภาพของธุรกิจ
เลือกศึกษาธุรกิจบริการแบบเจาะจง 4 หมวดธุรกิจ พิจารณาจากความสาคัญ
ของธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรมและรีส อร์ท
ธุรกิจการขนส่งและคลังสินค้า และธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ดาเนินการวิจยั โดย
ใช้ขอ้ มูลงบการเงินปี 2558-2560 เก็บรวบรวมจากระบบคลังข้อมูลธุรกิจ กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า ประมวลผลด้วยการวิเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงิน 2 กลุม่
ได้แก่ ความสามารถในการทากาไรและประสิทธิภาพในการดาเนินงาน ผล
การศึ ก ษาพบว่ า ธุ ร กิ จ ภั ต ตาคารและร้ า นอาหารมี ค่ า เฉลี่ ย ของอัต รา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมและผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ สูงสุด คิด
เป็ นร้อยละ 7.95 และ 27.22 ในขณะทีธ่ ุรกิจโรงแรมและรีสอร์ตมีค่าเฉลีย่ ของ
อัต ราผลตอบแทนจากสิน ทรัพย์ร วมและผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
ต่ าสุดอยู่ทร่ี อ้ ยละ 0.86 และ 10.23 ตามลาดับ ในด้านอัตราผลตอบแทนจาก
ก าไรขัน้ ต้ น และผลตอบแทนจากก าไรสุ ท ธิต่ อ รายได้ร วม ธุ ร กิจ ธนาคาร
พาณิชย์มคี ่าเฉลี่ย สูงสุด คิดเป็ นร้อยละ 71.78 และ 12.27 ตามลาดับ โดย
ธุรกิจการขนส่งและคลังสินค้ามีค่าเฉลีย่ ของอัตราผลตอบแทนจากกาไรขัน้ ต้น
ต่ าสุดอยู่ท่รี ้อยละ 27.08 และธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทมีค่าเฉลี่ย ของอัต รา
ผลตอบแทนจากกาไรสุทธิต่ าสุดมีค่าติดลบทีร่ อ้ ยละ 10.87 ธุรกิจโรงแรมและ
รีสอร์ทมีประสิทธิภาพในการดาเนินงานต่ าสุด โดยมีค่าเฉลี่ยอัตราค่าใช้จ่าย
ดาเนินงานต่อรายได้รวมสูงสุด คิดเป็ นร้อยละ 45.54 ในขณะทีธ่ รุ กิจการขนส่ง
และคลังสินค้ามีประสิทธิภาพในการดาเนินงานสูงสุด มีค่าเฉลีย่ ร้อยละ 20.78
ผลิตภาพของธุรกิจมีความแตกต่างกันมากเนื่องจากมีลกั ษณะพิเศษของธุรกิจ
ทีแ่ ตกต่างกัน

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. บทนา
ธุร กิจภาคบริการมีผ ลิต ภาพ (Productivity) และประสิทธิภ าพ
(Efficiency) ต่ า กว่ า ภาคอุ ต สาหกรรมการผลิ ต แม้ แ ต่ ใ นประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็ นประเทศที่พฒ
ั นาแล้ว มีการ
วิจยั พบว่าภาคการบริการในญีป่ ่ นุ มีผลิตภาพเพียงครึง่ หนึ่งของภาคการ
ผลิต [1] สาหรับประเทศไทย ภาคการบริการมีสดั ส่วนการจ้างงานถึง
ร้อยละ 50 ของทัง้ หมดและก่อให้เกิดรายได้ประชาชาติในสัดส่วนร้อยละ
52 ถึงเช่นนัน้ ยังมีการเติบโตในการเพิม่ ผลิตภาพค่อนข้างต่าเมือ่ เทียบ
กับภาคธุรกิจอื่นๆ เช่นการผลิต [2]

คาสาคัญ: ธุรกิจบริการ, ผลิตภาพ, ประสิทธิภาพ, อัตราส่วนทางการเงิน
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
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2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 ผลิ ตภาพการบริ การ
ผลิตภาพการบริการ ( Service Productivity) หมายถึง กระบวนการ
แปรสภาพทรัพยากรนาเข้าไปสู่คุณค่าสาหรับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
และส่งผลกระทบต่อการรับรูค้ ุณภาพของบริการ [4] ผลิตภาพของการ
บริการจะมุ่งเน้ น การใช้ประโยชน์ จากงานของพนักงานที่ล ดหายไป
เนื่องจากมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทางาน ทัง้ นี้ เพือ่ เพิม่ ระดับ
ความพึงพอใจของลูกค้า การเพิม่ ผลิตภาพในงานบริการจึงมุง่ ให้เกิดผล
ลัพธ์ 3 ด้านด้วยกัน [7] ได้แก่
1. การเพิม่ มูลค่าเพิม่ ทาให้คุณภาพของการบริการเพิม่ ขึน้ ความ
พึงพอใจของลูกค้าเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้ยอดขายเพิม่ ขึน้
2. การสร้างตลาดใหม่ ในกรณีเริม่ ต้นธุรกิจใหม่จะช่วยให้ยอดขาย
รวมสูงขึน้
3. การเพิม่ ประสิทธิภาพการทางาน ด้วยการลดงานทีไ่ ม่จาเป็ น แต่
สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพของงานทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการต้อนรับลูกค้าได้
องค์ประกอบของผลิตภาพการบริการ ประกอบด้วย (1) ทรัพยากร
ทีใ่ ส่เข้าไปในกระบวนการบริการ ซึง่ ได้รบั การแปรสภาพเป็ นผลลัพธ์ใน
รูปของบริการ เกิดเป็ นประสิทธิภาพภายใน (internal efficiency) (2)
คุณภาพของกระบวนการบริการและผลลัพธ์บนั ้ ปลาย (outcome) ทีเ่ ป็ น
ทีย่ อมรับได้จนเกิดประสิทธิผล หรือเรียกว่าเป็ นประสิทธิภาพภายนอก
(external efficiency) และ (3) สมรรถนะของกระบวนการบริก ารที่
ก่ อ ให้ เ กิด ประสิท ธิผ ล หรือ เรีย กว่ า ประสิท ธิภ าพของสมรรถนะ
(capacity efficiency) [4]
การแบ่ ง ประเภทของการบริก าร (Service Classification) โดย
พิจารณาจาก 1) ลักษณะทีแ่ ท้จริง (Essence) ของพฤติกรรมการบริการ
2) ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรให้บริการกับลูกค้าหรือผูร้ บั บริการ 3)
ทางด้ า นระดั บ ความสามารถในการ customization และความ
หลากหลายของการให้บริการของผู้ให้บริการ (Service provider) 4)
ลักษณะทีแ่ ท้จริงของอุปสงค์และอุปทานต่อธุรกิจการบริการ 5) รูปแบบ
การน าเสนอการบริก าร (Delivery) [5] เมื่อ เชื่อ มโยงความสัม พัน ธ์
ระหว่างลักษณะทีแ่ ท้จริงของพฤติกรรมการบริการจากการมีรูปร่างจับ
ต้องได้หรือไม่ม ี และเป้ าหมายของการบริการคนหรือทรัพย์สนิ ของคน
ทาให้สามารถแบ่งประเภทธุรกิจบริการออกไปเป็ น 4 ประเภท ได้แก่
1. การให้บริการทีจ่ บั ต้องได้และมีผลต่อร่างกายของคน
2. การให้บริการที่จบั ต้อ งได้และมีผ ลต่ อทรัพ ย์ส ินหรือ วัตถุท่ถี ือ
ครองอยู่
3. การให้บ ริก ารที่จ ับ ต้อ งไม่ไ ด้แ ละมีผ ลต่ อ จิต ใจ อารมณ์ แ ละ
ความรูส้ กึ ของคนมากกว่าร่างกายภายนอก
4. การให้บริการทีจ่ บั ต้องไม่ได้และมีผลต่อทรัพย์สนิ หรือวัตถุทถ่ี อื
ครองอยู่
2.2 การวัดผลิ ตภาพการบริ การ
ผลิตภาพเป็ นตัววัดประสิทธิภาพของบริษทั ในการแปรสภาพปั จจัย
นาเข้าหรือทรัพยากรไปสู่ผ ลผลิต สิง่ ที่ป้อนสู่ระบบเพื่อแปรสภาพจะ
แตกต่ า งกัน ไปตามสภาพของธุ ร กิจ ซึ่ง อาจรวมถึง แรงงาน วัส ดุ
พลังงาน และทุน ส่วนผลผลิตจะอยู่ในรูปการบริการซึ่งเกิดขึ้น ในขัน้
ท้ายสุดของกระบวนการส่งมอบบริการ เพือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั รูแ้ ละมองเห็น

ผ ลิ ต ภ า พ ก า ร บ ริ ก า ร ( Service Productivity) เ ป็ น ตั ว วั ด
ความสามารถขององค์การที่ให้บริการในการแปรสภาพทรัพ ยากรที่
ป้ อนเข้าสู่ระบบอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดเป็ นบริการทีม่ คี ุณภาพ
ตรงตามความคาดหมายของลู ก ค้า และส่ ง ผลกระทบต่ อ การรับ รู้
คุ ณ ภาพของการบริก าร [3] องค์ป ระกอบของภาคบริก ารมีค วาม
ซับซ้อ นและมีต ัว แปรมากกว่าภาคการผลิต วิธีการวัดผลิต ภาพการ
บริการจึงต้องให้ครอบคลุมทัง้ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องไม่
ละเลยความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพและคุณภาพของการบริการ [4]
ทัง้ นี้แนวคิดการเพิม่ ผลิตภาพหรือประสิทธิภาพจะต้องอยู่บนฐานคติท่ี
ไม่ทาให้คุณภาพของการบริการต่าลง
จากความสัมพัน ธ์ร ะหว่างลักษณะที่แท้จริงของพฤติกรรมการ
บริการ (การให้บริการทีม่ รี ปู ร่างจับต้องได้ หรือไม่มรี ปู ร่างจับต้องไม่ได้)
และเป้ าหมายของการบริการ (คน หรือทรัพย์สนิ ของคน) ทาให้สามารถ
แบ่งประเภทธุรกิจบริการออกไปเป็ น 4 ประเภท [5] ได้แก่
1. การให้บริการที่จบั ต้อ งได้และมีผ ลต่ อ ร่างกายของคน เช่น
ธุรกิจโรงพยาบาล สายการบิน การขนส่งผูโ้ ดยสาร ร้านเสริมสวย สถาน
ออกกาลังการ ภัตตาคาร ร้านอาหาร โรงแรม และสปา เป็ นต้น
2. การให้บริการที่จบั ต้องได้และมีผลต่อทรัพย์สนิ หรือวัตถุท่ถี ือ
ครองอยู่ เช่ น บริษัท ขนส่ ง พัส ดุ ส ิ่ง ของ การซ่ อ มบ ารุ ง เครื่อ งจัก ร
อุตสาหกรรม การซ่อมแซมต่อเติมบ้าน รับจ้างสร้างบ้าน การบริการ
รักษาความปลอดภัย ร้านรับจ้างซักรีดเสือ้ ผ้า การดูแลตกแต่งสวน การ
บริการดูแลสัตว์เลีย้ ง เป็ นต้น
3. การให้บริการที่จบั ต้อ งไม่ไ ด้และมีผ ลต่อ จิตใจ อารมณ์ และ
ความรู้สกึ ของคนมากกว่าร่างกายภายนอก เช่น การศึกษา การเรียน
การกระจายเสียงวิทยุ การออกอากาศทีว ี การบริการสารสนเทศ โรง
ละคร โรงภาพยนตร์ พิพธิ ภัณฑ์ หรือการท่องเทีย่ ว เป็ นต้น
4. การให้บริการที่จบั ต้องไม่ได้และมีผลต่อทรัพย์สนิ หรือวัตถุท่ี
ถือครองอยู่ เช่น การทาธุรกรรมกับธนาคาร การฝากเงินกูเ้ งิน การให้
คาปรึกษาทางกฎหมาย การให้คาปรึกษาทางบัญชี การให้บริการซื้อ
ขายหุน้ การดาเนินธุรกิจประกันภัย เป็ นต้น
การวัด ผลิต ภาพการบริก ารในเชิง การเงิน สามารถอธิบ าย
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ภ า ย ใ น ( Internal Efficiency) ที่ เ กิ ด ขึ้ น ร ะ ห ว่ า ง
กระบวนการแปรสภาพทรัพยากรเป็ นผลลัพธ์ในรูปของบริการ รวมถึง
การใช้ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถอธิบายประสิท ธิภ าพ
ภายนอก (External Efficiency) ทีเ่ กิดจากคุณภาพของการบริการและ
ผลลัพธ์บนั ้ ปลายทีล่ กู ค้ายอมรับได้ นันคื
่ อเกิดประสิทธิผลจากสมรรถนะ
ของกระบวนการบริการ ดังนัน้ การวัดเชิงการเงินจึงเป็ นวิธกี ารหนึ่งทีด่ ี
เพียงพอทีจ่ ะนามาใช้วดั ผลิตภาพบริการได้ [6]
บทความฉบับนี้เป็ นส่วนหนึ่งของงานวิจยั เรื่อง การยกระดับผลิต
ภาพของธุรกิจบริการ: ทฤษฎี แนววิธี ปั ญหา ความแน่ นอนของโมเดล
การวัดผลิตภาพและกรณีศกึ ษาในธุรกิจบริการทีส่ าคัญในประเทศไทย
โดยบทความนี้มวี ตั ถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้
1. ศึกษาผลิตภาพของธุรกิจบริการทีส่ าคัญ 4 หมวดธุรกิจโดยวัด
ความสามารถในการทากาไร
2. ศึกษาประสิทธิภ าพในการด าเนิน งานโดยใช้การวิเคราะห์
อัตราค่าใช้จ่ายดาเนินงานต่อรายได้รวม
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คุณค่า ด้วยเหตุน้ี การปรับปรุงผลิตภาพจึงเป็ นการเพิม่ ขึน้ ของสัดส่วน
ของผลผลิตต่อสิง่ ทีป่ ้ อนสู่ระบบ [3]
สภาพที่จบั ต้องไม่ไ ด้ของการปฏิบตั ิด้านการบริการทาให้การวัด
ผลิตภาพของอุตสาหกรรมบริการเป็ นไปได้ยาก การวัดผลอาจจะทาได้
โดยตรงกับบริการทีม่ กี ระบวนการเกีย่ วข้องกับความเป็ นเจ้าของ และ
ต้ อ งวั ด ทั ง้ การมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของการบริ ก าร
ประสิท ธิภ าพหมายถึง ระดับ กิจ กรรมอัน ก่ อ ให้เ กิด ปริม าณผลผลิต
จานวนหนึ่งโดยการใช้สงิ่ ที่ป้อนเข้าสู่ระบบในจานวนน้อย เพื่อทาให้
เกิด ผลผลิต มากที่สุ ด เท่ า ที่จ ะท าได้ กระบวนการนี้ เ กี่ย วข้อ งกับ
ทรัพ ยากรหรือ สิ่ง ที่ป้ อ นเข้า สู่ ร ะบบ ส่ ว นประสิท ธิผ ลเกี่ย วข้อ งกับ
ความสามารถของบริษทั ในการบรรลุเป้ าหมายหรือจุดมุง่ หมาย
ผลิตภาพการบริการเป็ นตัววัดความสามารถขององค์การในการ
ให้บริการจากการใช้สงิ่ ทีป่ ้ อนเข้าสู่ระบบเพื่อให้บริการทีม่ คี ุณภาพและ
ตอบสนองตามความคาดหมายของลูก ค้า ดัง นัน้ ผลิต ภาพของการ
บริการจึงมีค่าเท่ากับสัดส่วนของปริมาณและคุ ณภาพของผลผลิต ต่ อ
ปริมาณและคุณภาพของสิ่งที่ป้อ นเข้าสู่ระบบ ในขณะที่ผ ลิต ภาพวัด
ปริมาณ ประสิทธิภาพจะวัดคุณภาพ ในการเปรียบเทียบจานวนของ
ผลิตภาพต่อเป้ าหมาย เราสามารถเปรียบเทียบผลิตภาพในปั จจุบนั กับ
ปริมาณมาตรฐานของความพยายามทีต่ ้องการสาหรับผลลัพธ์เดียวกัน
โดยการค านวณอัต ราส่ ว นระหว่า งจ านวนเวลาที่แ ท้จ ริง ที่ใ ช้ในการ
ทางานต่ อ ชัว่ โมงทางานมาตรฐาน และทาให้เป็ น ค่าร้อยละ ค่ายิ่งสูง
แสดงว่าพนักงานมีประสิทธิภาพมากเท่านัน้
การใช้วธิ กี ารวัดผลเชิงปริมาณของจานวนสิง่ ที่ป้อนสู่ระบบและ
ผลผลิตในรูปของจานวนบริการ เป็ นเรื่องที่สลับซับซ้อน ทางเลือกใน
การวัดอีกทางหนึ่งคือใช้การวัดทางการเงินที่จะเชื่ อมโยงผลิตภาพให้
เข้า กับ ความสามารถในการท าก าไร โดยต้อ งมีก ารก าหนดคุ ณ ค่ า
ทางการเงินของสิง่ ทีป่ ้ อนเข้าสู่ระบบและผลผลิตขึน้ ก่อนเป็ นเกณฑ์แล้ว
จึงค่อยเน้นการเพิม่ คุณค่าของกระบวนการให้บริการในลาดับถัดไป การ
วัดในการเงินสามารถอธิบายประสิทธิภาพภายใน (Internal Efficiency)
ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการแปรสภาพทรัพ ยากรเป็ นผลลัพ ธ์ในรูป
ของบริก าร รวมถึง การใช้ต้น ทุน อย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ และสามารถ
อธิบายประสิทธิภาพภายนอก (External Efficiency) ทีเ่ กิดจากคุณภาพ
ของการบริก ารและผลลัพ ธ์บ นั ้ ปลายที่ลู ก ค้า ยอมรับ ได้ นัน่ คือ เกิด
ประสิทธิผ ลจากสมรรถนะของกระบวนการบริการ ดังนัน้ การวัดเชิง
การเงินจึงเป็ นวิธกี ารหนึ่งที่ดเี พียงพอที่จะนามาใช้วดั ผลิตภาพบริการ
ได้ ถ้าโครงสร้างทรัพยากรเปลีย่ นไป การเปลีย่ นของระดับต้นทุน จะ
ทาให้คุณภาพที่ย อมรับได้เปลี่ยนแปลงไป และความสามารถในการ
สร้างรายได้ของผู้ให้บริการก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย การเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าวทาให้สามารถวัดประสิทธิภาพของกระบวนการบริการจากการ
ใช้อตั ราส่วนของรายได้ต่อต้น ทุนในรูปอัตราค่าใช้จ่ายดาเนินงานต่ อ
รายได้รวมได้ [6]

ศึก ษาธุ ร กิจ บริก ารแบบเจาะจง 4 หมวดธุ ร กิจ พิจ ารณาจาก
ความสาคัญของธุรกิจโดยอิงการแบ่งตามความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ที่แท้จริงของพฤติกรรมการบริการและเป้ าหมายของการบริการ [5]
เก็บรวบรวมข้อมูลจากงบการเงินประจาปี 2558-2560 ของกิจการใน
หมวดธุ ร กิจ ที่ศ ึก ษา โดยเข้า ถึง จากระบบคลัง ข้อ มูล ธุ ร กิจ ของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์คลัง ธุรกิจบริการ 4 หมวดธุรกิจ
ประกอบด้วย
1. ธุร กิจภัต ตาคารและร้านอาหาร (รหัส 56101 การบริการด้าน
อาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร) ใช้การเลือกแบบเจาะจงที่ภาคกลาง
และจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีประชากรในฐานข้อ มูล 397 ราย สุ่ ม
เลือกตัวอย่างแบบสะดวก 122 ราย โดยใช้รายได้รวมต่อปี เป็ นเกณฑ์
แบ่ง เนื่องจากรายได้มนี ัยสาคัญต่อการวัดผลิตภาพ แบ่งระดับรายได้
ของกิจการออกเป็ น 5 ระดับ และกาหนดจานวนตัวอย่างไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 ของประชากรในแต่ละระดับรายได้ ดังนี้
รายได้รวม/ปี
ประชากร
สุ่มตัวอย่าง
(ล้านบาท)
(ราย)
(ราย)
40-100
252
50
101-300
103
30
301-500
18
18
501-1,000
18
18
1,001 ขึน้ ไป
6
6
2. ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท (รหัส 55101 โรงแรม รีสอร์ท ห้องชุด)
ใช้การเลือ กแบบเจาะจงที่ภ าคกลางและจังหวัดกรุงเทพมหานคร มี
ประชากรในฐานข้อมูล 1,028 ราย สุ่มเลือกตัวอย่างแบบสะดวก 150
ราย โดยใช้ร ะดับ ของสิน ทรัพ ย์ร วมเป็ น เกณฑ์แ บ่ ง [9] แบ่ ง กิจ การ
ออกเป็ น 3 ระดับ และกาหนดจานวนตัวอย่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ของประชากรในแต่ละระดับ โดยต้องมีจานวนตัวอย่างไม่น้อยกว่า 50
ตัวอย่าง [10] ดังนี้
สินทรัพย์รวม
ประชากร
สุ่มตัวอย่าง
(ล้านบาท)
(ราย)
(ราย)
ไม่เกิน 50
354
50
51-200
329
50
201 ขึน้ ไป
345
50
3. ธุรกิจการขนส่งและคลังสินค้า (หมวดการขนส่งและสถานทีเ่ ก็บ
สินค้า) ใช้การเลือกแบบเจาะจงทีภ่ าคกลางและจังหวัดกรุงเทพมหานคร
มีประชากรในฐานข้อมูล 1,145 ราย สุ่มเลือกตัวอย่างแบบสะดวก 150
ราย โดยใช้ร ะดับ ของสิน ทรัพ ย์ร วมเป็ น เกณฑ์แ บ่ ง [9] แบ่ ง กิจ การ
ออกเป็ น 3 ระดับ และกาหนดจานวนตัวอย่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ของประชากรในแต่ละระดับ โดยต้องมีจานวนตัวอย่างไม่น้อยกว่า 50
ตัวอย่าง [10] ดังนี้
สินทรัพย์รวม
ประชากร
สุ่มตัวอย่าง
(ล้านบาท)
(ราย)
(ราย)
ไม่เกิน 50
387
50
51-200
422
50
201 ขึน้ ไป
336
50
4.ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ (รหัส 64191 ธนาคารพาณิชย์) ใช้การ
เลือกแบบเจาะจงทีภ่ าคกลางและจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีประชากร

3. ระเบียบวิ ธีการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ มีขนั ้ ตอนดาเนินการตาม
ระเบียบวิธวี จิ ยั ดังนี้
3.1 กลุ่มตัวอย่าง และขอบเขตของการวิ จยั
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ในฐานข้อมูล 16 ราย เป็ นบริษทั มหาชนทัง้ หมด จึงเลือกทัง้ หมด 16
ราย ใช้ระดับของสินทรัพย์รวมเป็ นเกณฑ์แบ่ง
3.2 เครื่องมือและการวิ เคราะห์ข้อมูล
ดาเนินการวิจยั โดยใช้ขอ้ มูลงบการเงินปี 2558-2560 เก็บรวบรวม
จากระบบคลังข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประมวลผลด้วยการ
วิเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงิน 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร (Profitability
Ratios) แสดงค่าเป็ นร้อยละ ประกอบด้วย
1. อัตรากาไรขัน้ ต้น (Gross Profit Margin) เป็ นอัตราส่วนทีแ่ สดง
ว่าขาย 100 บาทได้กาไรขันต้
้ นเท่าใด
GPM = กาไรขันต้
้ น x 100 /ขายสุทธิ
ผลลัพ ธ์ท่ไี ด้บอกให้ทราบว่ากิจการมีกาไรขัน้ ต้น เป็ น เท่าไรของ
ยอดขาย อัตราส่วนยิง่ สูงยิง่ แสดงความสามารถในการทากาไรขัน้ ต้น
2. อัต รากาไรสุ ทธิ (Net Profit Margin) เป็ น อัต ราส่ ว นที่แสดงว่า
ขาย 100 บาทได้กาไรสุทธิเท่าใด
NPM = กาไรสุทธิ x 100 /ขายสุทธิ
ผลลัพ ธ์ท่ีไ ด้บ อกให้ท ราบว่ า กิจ การมีก าไรสุ ท ธิเ ป็ น เท่ า ไรของ
ยอดขาย อัตราส่วนยิง่ สูงยิง่ แสดงความสามารถในการทากาไรสุทธิ
3. อัต ราผลตอบแทนต่อ สิน ทรัพ ย์รวม (Return on Asset: ROA)
แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์รวมทีก่ จิ การมีอยู่
ว่ า ก่ อ ให้เ กิด ผลตอบแทนในรู ป ก าไรให้แ ก่ ธุ ร กิจ มากน้ อ ยเพีย งใด
บางครั ้ง เรี ย กว่ า อั ต ราผลตอบแทนจากการลงทุ น (Return on
Investment: ROI)
ROA = กาไรสุทธิหลังภาษี x 100 /สินทรัพย์รวม
ผลลัพ ธ์ท่ีไ ด้แสดงว่ากิจการใช้ส ิน ทรัพ ย์ไ ด้อ ย่ างมีประสิท ธิภ าพ
หรือไม่ ถ้าอัตราส่วนนี้สงู แสดงว่ากิจการใช้สนิ ทรัพย์แล้วก่อให้เกิดกาไร
สูง ในทางกลับกันถ้าอัตราส่ วนต่ า กิจการใช้สนิ ทรัพย์แล้วก่อให้เกิด
กาไรน้อย
4. อัต ราผลตอบแทนต่ อ ส่ ว นของผู้ถือ หุ้ น (Return on Equity:
ROE) เป็ นอัตราส่วนที่แสดงให้ผู้ถอื หุ้นทราบว่าจะได้รบั ผลตอบแทน
จากการลงทุนมากน้อยเพียงใด
ROE = กาไรสุทธิหลังภาษี x 100 /ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ผลลัพ ธ์ ท่ีไ ด้แ สดงว่ า กิจ การน าส่ ว นของผู้ถือ หุ้น มาลงทุ น แล้ว
ก่อให้เกิดกาไรมากน้อยเพียงใด
กลุ่มที่ 2 อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
1. อัต ราหมุ น เวีย นของสิน ทรัพ ย์ ร วม (Total Asset Turnover
Ratio) แสดงค่าเป็ นเท่า ผลลัพธ์ยงิ่ สูงยิง่ ดี
2. อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ (Receivable Turnover Ratio) แสดง
ค่าเป็ นเท่า ผลลัพธ์ยงิ่ สูงยิง่ ดี
3. อัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover Ratio)
แสดงค่าเป็ นเท่า ผลลัพธ์ยงิ่ สูงยิง่ ดี
ธุ ร กิจ โรงแรม ธุ ร กิจ การขนส่ ง และเก็บ รัก ษาสิน ค้า และธุ ร กิจ
ธนาคารพาณิชย์ ส่วนใหญ่ไม่มสี นิ ค้าคงเหลือจึงได้ตดั ดัชนีน้อี อกไป
4. อัต ราค่าใช้จ่ายดาเนิน งานต่อรายได้รวม แสดงค่าเป็ นร้อยละ
ผลลัพธ์ยงิ่ ต่ายิง่ ดี

นาเสนอผลการศึกษาเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ความสามารถในการทากาไรของ 4 หมวดธุรกิจ
1. ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร
1.1 อัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สนิ รวม มีค่าเฉลีย่ ร้อยละ 7.95
กลุ่ ม ที่ม ีอ ัต ราต่ า สุ ด คือ กลุ่ ม ที่ม ีร ายได้ปี ล ะไม่เ กิน 100 ล้า นบาท มี
ค่ าเฉลี่ย ร้อ ยละ -4.85 กลุ่ มที่มอี ัต ราสูงสุ ดคือ กลุ่ มที่มรี ายได้สูงกว่า
1000 ล้านบาท มีค่าเฉลีย่ ร้อยละ 18.86
1.2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีค่าเฉลีย่ ร้อยละ 27.
22 กลุ่มที่มอี ตั ราต่ าสุดคือ กลุ่มที่มรี ายได้ปีละ 101-200 ล้านบาท มี
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 14.44 กลุ่มทีม่ อี ตั ราสูงสุดคือกลุ่มทีม่ รี ายได้ปีละ 301500 ล้านบาท มีค่าเฉลีย่ ร้อยละ 36.67
1.3 อัตราผลตอบแทนจากกาไรขัน้ ต้นต่อรายได้รวม มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 44.73 กลุ่มทีม่ อี ตั ราต่าสุดคือ กลุ่มทีม่ รี ายได้ปีละ 301-500 ล้าน
บาท มีค่าเฉลีย่ ร้อยละ 36.67 กลุ่มทีม่ อี ตั ราสูงสุดคือกลุ่มทีม่ รี ายได้สูง
กว่า 501-1000 ล้านบาท มีค่าเฉลีย่ ร้อยละ 50.98
1.4 อัตราผลตอบแทนจากกาไรสุทธิต่อรายได้รวม มีค่าเฉลีย่ ร้อย
ละ 1.69 กลุ่มทีม่ อี ตั ราต่าสุดคือกลุ่มทีม่ รี ายได้ปีละไม่เกิน 100 ล้านบาท
มีค่ าเฉลี่ย ร้อยละ 3.74 กลุ่ มที่มอี ัตราสูงสุดคือกลุ่ มที่มรี ายได้สูงกว่า
1000 ล้านบาท มีค่าเฉลีย่ ร้อยละ 7.98
1.5 อัตราค่าใช้จ่ายดาเนิน งานต่อรายได้รวม มีค่าเฉลี่ยร้อยละ
41.63 กลุ่มทีม่ อี ตั ราต่าสุดคือกลุ่มทีม่ รี ายได้ปีละ 301-500 ล้านบาท มี
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 36.82 กลุ่มทีอ่ ตั ราสูงทีส่ ุดคือกลุ่มทีม่ รี ายได้ปีละ 101300 ล้านบาท มีค่าเฉลีย่ ร้อยละ 44.36
2. ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท
2.1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม มีค่าเฉลีย่ ร้อยละ -0.83
กลุ่มทีม่ อี ตั ราส่วนสูงสุดคือ กลุ่มทีเ่ ป็ นบริษทั มหาชน มีค่าเฉลีย่ ร้อยละ
2.80 กลุ่มทีม่ อี ตั ราส่วนต่าสุดคือกลุ่มทีม่ สี นิ ทรัพย์รวมต่ ากว่า 50 ล้าน
บาท มีค่าเฉลีย่ ร้อยละ -3.74
2.2 อัต ราผลตอบแทนจากส่ ว นของผู้ถือ หุ้น มีค่ าเฉลี่ย ร้อ ยละ
11.80 กลุ่มที่มอี ตั ราส่วนสูงสุดคือกลุ่มที่มสี นิ ทรัพย์รวม 50-200 ล้าน
บาท มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 16.94 กลุ่มที่มอี ตั ราส่วนต่าที่สุดคือกลุ่มที่เป็ น
บริษทั มหาชน มีค่าเฉลีย่ ร้อยละ 6.05
2.3 อัตราผลตอบแทนจากกาไรขัน้ ต้นต่อรายได้รวม มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 45.76 กลุ่มที่มอี ตั ราส่วนสูงสุดคือกลุ่มที่เป็ นบริษัทมหาชน มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 52.59 กลุ่มที่มอี ตั ราส่วนต่าที่สุดคือกลุ่มที่มสี นิ ทรัพย์
รวม ต่ากว่า 50 ล้านบาท มีค่าเฉลีย่ ร้อยละ 41.86
2.4 อัต ราผลตอบแทนจากกาไรสุ ทธิต่ อ รายได้ร วม มีค่ าเฉลี่ย
ร้อยละ -10.86 กลุ่มทีม่ อี ตั ราส่วนสูงสุดคือกลุ่มบริษทั มหาชน มีค่าเฉลีย่
ร้อยละ 5.57 กลุ่มทีม่ อี ตั ราส่วนทีต่ ่าทีส่ ุดคือกลุ่มทีม่ สี นิ ทรัพย์ 50-200
ล้านบาท มีอตั ราส่วนทีร่ อ้ ยละ -30.59
2.5 อัตราค่าใช้จ่ายดาเนิน งานต่อรายได้รวม มีค่าเฉลี่ยร้อยละ
45.54 กลุ่มทีม่ อี ตั ราส่วนสูงสุดคือกลุ่มทีม่ สี นิ ทรัพย์ 50-200 ล้านบาท มี
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 59.50 เท่า กลุ่มทีอ่ ตั ราส่วนต่าทีส่ ุดคือกลุ่มทีม่ สี นิ ทรัพย์
รวม 200 ล้านบาทขึน้ ไป มีค่าเฉลีย่ ร้อยละ 32.64
3. ธุรกิจการขนส่งและคลังสินค้า
3.1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม มีค่าเฉลีย่ ร้อยละ 5.76
กลุ่มทีม่ อี ตั ราส่วนสูงสุดคือกลุ่มที่มสี นิ ทรัพย์รวม 50.-200 ล้านบาท มี
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ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 7.46 กลุ่มทีม่ อี ตั ราส่วนต่าสุดคือกลุ่มทีม่ สี นิ ทรัพย์รวม
ต่ากว่า 50 ล้านบาท มีค่าเฉลีย่ ร้อยละ 2.76
3.2 อัต ราผลตอบแทนจากส่ ว นของผู้ถือ หุ้น มีค่ าเฉลี่ย ร้อ ยละ
17.50 กลุ่มทีม่ อี ตั ราส่วนสูงสุดคือกลุ่มทีม่ สี นิ ทรัพย์รวม 200 ล้านบาท
ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 25.72 กลุ่มที่มอี ตั ราส่วนต่ าที่สุดคือกลุ่ ม ที่ม ี
สินทรัพย์รวมต่ากว่า 50 ล้านบาท มีค่าเฉลีย่ ร้อยละ 10.61
3.3 อัตราผลตอบแทนจากกาไรขัน้ ต้นต่อรายได้ร วม มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 27.08 กลุ่มที่มอี ตั ราส่วนสูงสุดคือกลุ่ มที่มสี ินทรัพย์รวม 200
ล้านบาทขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 28.87 กลุ่มที่มอี ตั ราส่วนต่ าสุดคือ
กลุ่มทีม่ สี นิ ทรัพย์รวม 50-200 ล้านบาท มีค่าเฉลีย่ ร้อยละ 25.86
3.4 อัตราผลตอบแทนจากกาไรสุทธิต่อรายได้รวม มีค่าเฉลีย่ ร้อย
ละ 5.73 กลุ่มทีม่ อี ตั ราส่วนสูงสุดคือกลุ่มทีม่ สี นิ ทรัพย์รวม 200 ล้านบาท
ขึ้น ไป มีค่ าเฉลี่ย ร้อ ยละ 8.16 กลุ่ มที่มอี ัต ราส่ ว นที่ต่ าสุ ดคือ กลุ่ ม ที่ม ี
สินทรัพย์ต่ากว่า 50 ล้านบาท มีค่าเฉลีย่ ร้อยละ 3.92
3.5 อัตราค่าใช้จ่ายดาเนิน งานต่อรายได้รวม มีค่าเฉลี่ยร้อ ยละ
20.78 กลุ่มทีม่ อี ตั ราส่วนสูงสุดคือกลุ่มทีม่ สี นิ ทรัพย์ต่ากว่า 50 ล้านบาท
มีค่าเฉลีย่ ร้อยละ 23.51 กลุ่มทีอ่ ตั ราส่วนต่าสุดคือกลุ่มทีม่ สี นิ ทรัพย์รวม
200 ล้านบาทขึน้ ไป มีค่าเฉลีย่ ร้อยละ 18.79
4. ธุรกิจธนาคารพาณิชย์
4.1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม มีค่าเฉลีย่ ร้อยละ 0.93
อัตราส่วนสูงสุดมีค่าเฉลีย่ ร้อยละ 2.19 อัตราส่วนต่าสุดมีค่าเฉลีย่ ร้อยละ
-0.69
4.2 อัต ราผลตอบแทนจากส่ ว นของผู้ถือ หุ้น มีค่ าเฉลี่ย ร้อ ยละ
10.23 อัต ราส่ ว นสูงสุ ด มีค่ าเฉลี่ย ร้อ ยละ 21.56 อัต ราส่ ว นต่ าสุ ด มี
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ -0.75
4.3 อัตราผลตอบแทนจากกาไรขัน้ ต้นต่อรายได้รวม มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 71.75 อัตราส่วนสูงสุดมีค่าเฉลีย่ ร้อยละ 90.98 อัตราส่วนต่าสุด
มีค่าเฉลีย่ ร้อยละ 50.26
4.4 อัต ราผลตอบแทนจากกาไรสุ ทธิต่ อ รายได้ร วม มีค่ าเฉลี่ย
ร้อ ยละ 12.27 อัต ราส่วนสูงสุด มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 29.79 อัต ราส่วน
ต่าสุดมีค่าเฉลีย่ ร้อยละ -74.29
4.5 อัตราค่าใช้จ่ายดาเนิน งานต่อรายได้รวม มีค่าเฉลี่ยร้อยละ
33.18 อัต ราส่ ว นสูง สุ ด มีค่ า เฉลี่ย ร้อ ยละ 93.23 อัต ราส่ ว นต่ า สุ ด มี
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 33.18

ส่วนด้านประสิทธิภาพในการดาเนินงาน ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท
มีค่าเฉลีย่ ของอัตราค่าใช้จ่ายดาเนินงานต่อรายได้รวมสูงสุด มีอตั ราร้อย
ละ 45.54 หมายความว่าธุรกิจนี้มปี ระสิทธิภาพในการดาเนินงานต่าสุด
ธุรกิจการขนส่งและคลังสินค้ามีค่าเฉลีย่ ของอัตราค่าใช้จ่ายดาเนิน งาน
ต่อรายได้รวมต่าสุดที่อตั ราร้อยละ 20.78 แสดงว่าธุรกิจการขนส่งและ
คลัง สิน ค้า มีป ระสิท ธิภ าพในการด าเนิน งานู งสุ ด รองลงมาคือ ธุร กิจ
ธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร และธุรกิจโรงแรมและรี
สอร์ต ตามลาดับ รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบดัชนีทางการเงินของ 4 หมวดธุรกิจ

เอกสารอ้างอิ ง

ส่วนที่ 2 การเปรียบเทียบดัชนีทางการเงินของ 4 หมวดธุรกิจ
ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารมีค่าเฉลีย่ ของอัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์รวมและผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถอื หุน้ สูงสุด คิดเป็ น
ร้อยละ 7.95 และ 27.22 ในขณะที่ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ตมีค่าเฉลี่ย
ของอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมและผลตอบแทนจากส่วนของผู้
ถือ หุ้น ต่ า สุ ด อยู่ท่ีร้อ ยละ 0.86 และ 10.23 ตามล าดับ ในด้า นอัต รา
ผลตอบแทนจากกาไรขัน้ ต้นและผลตอบแทนจากกาไรสุทธิต่อรายได้
รวม ธุรกิจธนาคารพาณิชย์มคี ่าเฉลีย่ สูงสุด คิดเป็ นร้อยละ 71.78 และ
12.27 ตามลาดับ โดยธุรกิจการขนส่งและจัดเก็บสินค้ามีค่าเฉลี่ยของ
อัตราผลตอบแทนจากกาไรขัน้ ต้นต่ าสุดอยู่ท่ีร้อยละ 27.08 และธุรกิจ
โรงแรมและรีสอร์ทมีค่าเฉลีย่ ของอัตราผลตอบแทนจากกาไรสุทธิต่าสุด
มีค่าติดลบทีร่ อ้ ยละ 10.87

[1] Nishizawa, Akio, 2012, Service Innovation, Tohoku University.
[2] วินสั ยา สุรยิ าธานินทร์, 2558, ภาคบริการ....แรงขับเคลื่อนใหม่ของระบบ
เศรษฐกิจไทย. กรุงเทพฯ: ธนาคารแห่งประเทศไทย.
[3] Lovelock, C., and Wright, L., 2003, Principles of Service Marketing and
Management, แปลโดย อดุลย์ จาตุรงคกุล ดลยา จาตุรงคกุล และพิมพ์เดือน จาตุ
รงคกุล, กรุงเทพฯ: เพียร์สนั เอ็ดยูเคชัน่ อินโดไชน่า.
[4] Gronroos, C., Ojasalo, K., 2004, “Service Productivity: Towards a
Conceptualization of the Transformation of Inputs into Economic Results in
Services”, Journal of Business Research, 57 (4), pp. 414-423.
[5] Lovelock, Christopher, H., 1983, “Classifying Services to Gain Strategic
Marketing Insights”, Journal of Marketing, 47 (3), pp.9-20.
[6] Edvardsson, B., Thomasson, B., and Overtviet. J., 1991, Quality of Service,
Cambridge UK: McGraw-Hill.
[7] Kyushu Bureau of Economy, Trade, and Industry, METI, Japan, 2008,

496

“Service Innovation,” [Online] https://www.kyushu.meti.go.jp/ retrieved on 20
January 2018.
[8] McLaughlin, C.P. and Coffey, S., 1990, “Measuring productivity in services”,
International Journal of Service Industry Management, 1 (1), pp. 46-64.
[9] สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2561, พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543, [ออนไลน์]
www.thailandsmedevelopment.com/ สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561.
[10] Hair, J.F., Celsi, M.W., Oritanu, D.J., and Bush, R.P., 2013, Essential of
Marketing Research (3rd ed.), New York: McGraw-Hill.

497

PRICE PROMOTIONS AND BRAND EQUITY:
THE ROLE OF PRODUCT INVOLVEMENT
Rachata Rungtrakulchai
Business Administration DepartmentThai-Nichi Institute of Technology
Bangkok, Thailand
rachata@tni.ac.th

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.

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.

Brand Equity, Pruce Deal, and Product Involvement
[4] conceptualized brand equity, which determines the
brand effects on the individual consumer, called “ConsumerBased 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.

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.

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.

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

For this study, product involvement is defined as a
consumer’s perceived attributes of a product or service
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H2a: Price promotions positively influence brand
knowledge (brand image and brand awareness) for high level
of involvement products

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.

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.

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.

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.

II. RESEARCH FRAMEWORK AND METHODOLOGY

Moderator
Product
Involvement
(high, low)

Brand Associations

Brand
Brand
Attributes
Attributes

Brand
Brand Attitude
Attitude

Brand
Brand Benefits
Benefits
Price
promotions
Brand Equity

Brand Image

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

Brand
Awareness

Brand Knowledge

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
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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.

Price
promotio
ns
Brand
Associat
ions
Brand
Knowled
ge

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).

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
GFI

NFI

RFI

IFI

TLI

CFI

RMSEA,
p<
0.001

SRMR

0.933

0.864

0.817

0.898

0.862

0.897

0.081

0.0732

Table 2: Summary of Hypothesis Testing

Path

Price
promotio
ns



Brand
Associat
ions

Brand
Equity

0.644
(0.21
0)



Brand
Equity

0.477
(0.05
7)

*

0.5
97

***

0.017
(0.00
4)

*

**

34.74
2
(0.30
7)

**

IV. RESEARCH DISCUSSION

High Product
Involvement
Estim
P
ate

Low Product
Involvement
Estim
P
ate

Hypoth
eses
Testing

0.030
(0.15
9)

0.002
(0.01
1)

Not
Suppor
t H1a

0.2
77





0.007
(1.000
)

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.

For this study, the SEM fit indexes show that the chisquare 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.

Product Categories

0.069
(1.00
0)

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 groupinvariant 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).

III. RESEARCH RESULTS

χ2/df,
p<
0.001
3.531

Brand
Knowled
ge

and
H1b
Suppor
t
H2a,bu
t Not
Suppor
t H2b
Suppor
t H3a
and
H3b
Suppor
t H4a
and
H4b

*

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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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.

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.

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 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).

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.

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).
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through convenient payments, for example, credit cards or eWallet to ease the customer lifestyles [3].

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

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 fastpaced 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].

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 ecommerce or coinciding with cashless society by accepting
payment anywhere and anytime for products and services

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.

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 nonfunctional 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 instore 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 - individually 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.

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

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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TABLE I.
MULTIPLE REGRESSION ANALYSIS OF FACTORS
POSITIVELY IMPACTING CUSTOMERS’ REPATRONAGE INTENTIONS OF 7ELEVEN CONVENIENT STORES IN THUNGKRU DISTRICT OF BANGKOK

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 7Eleven 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 7Eleven 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.

Dependent Variable: Repatronage Intentions, R=.731, R 2 = .535,
Constant= 1.576, Standard Error=0.196
Stand
ard
Error

T

Sig

VIF

0.426**
0.336**
0.231**
0.185**
-0.128
-0.089

0.054
0.040
0.064
0.039
0.056
0.049

6.516
5.323
2.813
2.866
-1.561
-1.453

0.000**
0.000**
0.005**
0.005**
0.120
0.148

2.194
2.046
3.463
2.136
3.433
1.911

-0.024

0.054

-0.317

0.751

2.923

-0.017

0.041

-0.209

0.834

3.319

Dependent Variable

Functional Values
Promotions
Satisfaction
Convenience
Store Attributes
Merchandise
Variety and Value
Products’
Perceived Quality
Interaction
with
staff

* 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 7Eleven convenient stores at 53.5% whereas other 46.5% were
influenced by other variables which were not used in this
research.

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.

β

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 MartosPartal and González-Benito [20]. Moreover, the results
confirmed Terblanche [8] study that customer would revisit
when they had good experience from the stores. Also,

RESULTS AND DISCUSSIONS

Multiple Regression analysis applied in this study and the
results are illustrated in Table 1.
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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.

[3]
[4]

[5]

[6]

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.

[7]

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.

[15]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[16]

[17]
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extreme competition, and limitation in many aspects of mobile
phone products would result in shortened product life cycle.

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.

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.

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,

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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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].

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.

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.

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.

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.

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.

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 nonprobability 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.

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].

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.

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.

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
β
Dependent Variable

Entertainment
Gratification (EG)
Interactivity (IT)
Connectedness
(CN)
Satisfaction (ST)
Attitude (AT)
Social Norm (SN)
Social
Identification (SI)
Stickiness (SK)

Standar
d Error

T

Sig

VIF

0.055

0.077

1.221

0.223

1.035

0.115*
0.108

0.052
0.039

2.575
2.252

.0100*
0.025

1.016
1.173

0.047
0.203*
-0.077
0.038

0.066
0.077
0.045
0.045

0.694
2.827
-1.530
0.823

0.488
0.005*
0.127
0.411

2.328
2.629
1.294
1.109

0.284*

0.031

5.997

0.000*

1.139

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.

* 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.

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.

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
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บทคัดย่อ — การวิ จยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความคาดหวัง
ของผู้ บ ริ หารชาวญี่ ปุ่ นต่ อสมรรถนะของล่ า มภาษาญี่ ปุ่ นในนิ คม
อุตสาหกรรม304 จังหวัดปราจี นบุรี 2) การรับรู้ของผู้บริ หารชาวญี่ ปุ่นต่ อ
สมรรถนะของล่ามภาษาญี่ ปุ่นในนิ คมอุตสาหกรรม304 จังหวัดปราจีนบุรี
และ 3) เปรียบเที ยบความคาดหวังและการรับรู้ของผู้บริ หารชาวญี่ ปุ่นต่ อ
สมรรถนะของล่ ามภาษาญี่ ปุ่นในนิ คมอุตสาหกรรม304 จังหวัดปราจีนบุรี
กลุ่ ม ตัว อย่ า งเป็ นผู้บ ริ ห ารชาวญี่ ปุ่ นจ านวน 133 คน เก็บ ข้ อ มู ล โดยใช้
แบบสอบถาม วิ เคราะห์ข้อมูลวิ เคราะห์โดยใช้ สถิ ติแบบแจกแจงความถี่
ร้อยละ ค่ าเฉลี่ ย ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิ ติการทดสอบค่ าเฉลี่ ย 1 กลุ่ม
ตัวอย่างและการทดสอบแบบจับคู่ ผลการวิ จยั พบว่า ระดับความคาดหวัง
ของผู้บริ หารชาวญี่ปุ่นต่อสมรรถนะของล่ามภาษาญี่ปุ่น ในด้านภาพพจน์ ที่
รับรู้ตวั เอง เฉลี่ยอยู่ในระดับสูง และระดับการรับรู้ของผู้บริ หารชาวญี่ปุ่นต่อ
สมรรถนะของล่ ามภาษาญี่ ปุ่น ในด้ านภาพพจน์ ที่รบั รู้ตวั เอง เฉลี่ ยอยู่ใน
ระดับสูง และพบว่ าความคาดหวังและการรับรู้ของผู้บริ หารชาวญี่ ปุ่นต่ อ
สมรรถนะของล่ามภาษาญี่ปุ่น ไม่แตกต่างกัน

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 Selfimage 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. บทนา
ตัง้ แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ประเทศไทยและญี่ปุ่นมีความสัมพัน ธ์กนั มา
ยาวนานในหลายด้านทัง้ ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม นัก
ลงทุนจากประเทศญี่ปนุ่ เข้ามาเปิ ดธุรกิจและดาเนินกิจการในประเทศไทย
เป็ นจานวนมาก [1] ส่งผลให้แนวโน้มการลงทุนของบริษทั ร่วมทุนญี่ปนุ่ ใน
ไทย ประจาปี 2560 เพิม่ ขึ้นจากปี 2557 จานวน 877 บริษัท หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 19 [2]
ด้ว ยความส าคัญของการลงทุน จากญี่ปุ่น กาลังคนระดับทักษะและ
วิช าชีพ ญี่ปุ่ นที่เ ข้า มาท างานในประเทศไทยจึง เป็ นสิ่ง ที่จ าเป็ นและมี
ความสาคัญอย่างมาก เพราะหากไม่มกี าลังคนระดับสูงจากญีป่ ่ นุ การลงทุน

คำส ำคัญ — ความคาดหวัง , การรับรู้, ผู้บริ หารชาวญี่ ปุ่น, สมรรถนะ
ของล่ามภาษาญี่ปุ่น
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
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ในไทยก็อาจจะเกิดขึน้ ได้ยาก และในบรรดาแรงงานทักษะและวิชาชีพทีเ่ ข้า
มาอยู่ในประเทศไทยทัง้ หมด แรงงานญี่ปนุ่ เป็ นอันดับสูงสุดทัง้ ในอดีตและ
ปั จจุบนั ในปี 2559 แรงงานญี่ป่ ุนมีจานวน 36,532 คน คิดเป็ นร้อยละ 23
ของแรงงานทักษะจากต่างประเทศทัง้ หมด ซึ่งจานวนดังกล่าวไม่นับรวม
เจ้าหน้าทีส่ ถานทูตและองค์กรระหว่างประเทศ ส่วนหนึ่งเป็ นพนักงานของ
บริษัทและโรงงานอุตสาหกรรมญี่ป่ ุนในประเทศไทยจานวน 15,375 คน
(คิด เป็ นร้อ ยละ 42 ของแรงงานญี่ป่ ุ นทัง้ หมด) และอีก ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น
พนักงานของบริษทั ญี่ปนุ่ ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนจานวน 21,157 คน
(คิดเป็ นร้อยละ 58 ของแรงงานญี่ปุ่นทัง้ หมด) [3] และจากข้อมูลสถิตกิ าร
ทางานของคนต่างด้าวประจาเดือนตุลาคม พ.ศ.2561ได้ลงข้อมูลจานวนคน
ต่างด้าวชาวญีป่ นุ่ จานวนทัง้ สิน้ 14,545 คน ซึง่ มีอาชีพทีห่ ลากหลาย เช่น ผู้
บัญญัตกิ ฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส, ผูจ้ ดั การ, ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้าน
ต่ า งๆ , ช่ า งเทคนิ ค และผู้ป ฏิบ ัติง านที่เ กี่ย วข้อ ง , ผู้ป ฏิบ ัติง านฝี ม ือ ใน
โรงงาน ผูค้ วบคุมเครือ่ งจักรและผูป้ ฏิบตั ดิ า้ นการประกอบ [4]
จากข้อมูลข้างต้นเห็นได้ว่า ชาวญี่ป่ นุ ที่เข้ามาพานักเพื่อทางานอยู่ใน
องค์กรข้ามชาติภายในประเทศไทยมีค่อ นข้างมาก ในองค์กรดังกล่ าวมี
ความหลากหลายทางด้านเชือ้ ชาติและวัฒนธรรม ความแตกต่างเหล่านี้มกั
นาไปสู่ปัญหาที่หลากหลาย เช่น ปั ญหาทางด้านการสื่อสารระหว่า งการ
ทางานร่วมกัน การสื่อสารเป็ นปั จจัยทีท่ าให้การปฏิบตั งิ านภายในองค์กร
พบทัง้ ความสาเร็จและความล้มเหลว เนื่องจากบุคคลต้อ งสือ่ สารกันเพือ่ ให้
การทางานสาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี และเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจทีต่ รงกัน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในองค์กรที่มพี นักงานมาจากวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกัน
เพราะวัฒนธรรมส่งผลต่อการสื่อสารและการรับรู้ท่ี ต่างกัน [5] และปั จจัย
ส าคัญที่ก่อ ให้เกิดปั ญหาและอุปสรรคในการสื่อสารระหว่างเจ้านายชาว
ญีป่ นุ่ และพนักงานชาวไทยคือ ความแตกต่างทางด้านภาษา ความแตกต่าง
ในเรื่องของสาเนียง ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม ทัศนคติ และการ
ปรับตัว [6] สิง่ เหล่านี้เป็ นปั ญหาที่มกั เกิดขึ้นบ่อยในองค์กรข้ามชาติญ่ปี ่ นุ
หากต้องการให้ปัญหานี้คลี่ค ลายลงได้ จาเป็ นต้องเรียนรู้วฒ
ั นธรรมหรือ
ภาษาญี่ป่ นุ เพื่อทีจ่ ะได้เข้าใจทัศนคติ ความคิดของคนญี่ป่ นุ ให้ได้มากขึ้น
หรือ อาจจะต้อ งอาศัย คนกลางในการสื่อ สารหรือ ล่ ามภาษาญี่ปุ่นในการ
สือ่ สารให้งานเป็ นไปได้อย่างราบรืน่ [7]
การทีล่ ่ามภาษาญีป่ นุ่ จะเป็ นคนกลางในการช่วยให้คนไทยและคนญีป่ ่ นุ
สื่อสารและทางานด้วยกันได้อย่างราบรืน่ นัน้ ล่ามภาษาญี่ป่ นุ จาเป็ นต้องมี
ความสามารถทางด้านภาษาญี่ป่ นุ เป็ นพืน้ ฐาน [8] ประกอบกับสถานการณ์
การลงทุนของบริษทั ข้ามชาติญ่ปี นุ่ ในประเทศไทยมีแนวโน้มทีส่ ูงขึน้ กว่าปี
ก่อน ส่งผลให้ความต้องการล่ามในตลาดแรงงานเพิม่ สูงขึน้ ด้วย ดังนัน้ การ
จะเป็ นล่ามญี่ปุ่นตามที่ตลาดแรงงานต้องการนัน้ จาเป็ นต้องรู้หลักสาคัญ
ของการล่ า มภาษาญี่ป่ ุนก่ อ น สิ่ง นัน้ คือ บุ ค คลเหล่ า นัน้ จะต้อ งมีท ัก ษะ
ทางด้ า นภาษาญี่ ป่ ุ นในระดับ ที่ ส ามารถสื่ อ สารจากภาษาไทยเป็ น
ภาษาญี่ป่ ุนหรือตรงกันข้าม ให้ชาวไทยและชาวญี่ปนุ่ เข้าใจตรงกันได้ แต่
เพียงเท่านัน้ ไม่ได้หมายความว่าจะทาให้การทางานของทัง้ สองฝ่ ายเป็ นไป
ได้อย่างราบรื่นเสมอไป การที่จะเป็ นล่ามที่ดใี ห้ผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็ น
พนัก งานชาวไทยหรือ พนัก งานชาวญี่ปุ่ นพึง พอใจได้นัน้ จ าเป็ น ต้อ งมี
สมรรถนะหลาย ๆ อย่างประกอบเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็ นสมรรถนะส่วนตัว
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ หากล่ ามภาษาญี่ป่ ุนไม่พฒ
ั นา

ตนเองให้มสี มรรถนะทีเ่ พียงพอในการทางาน ก็อาจจะทาให้บุคคลนัน้ ไม่ได้
รับการคัดเลือกให้เข้าทางานในองค์กรญีป่ นุ่ ได้
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาความคาดหวังและการรับรูข้ องผูบ้ ริหาร
ชาวญีป่ นุ่ ต่อสมรรถนะของล่ามภาษาญีป่ ่ นุ ในนิคมอุตสาหกรรม304 จังหวัด
ปราจีน บุ ร ี ว่ า มีแ นวโน้ ม เป็ นอย่ า งไร เพื่อ ที่จ ะได้ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ
สถาบันการศึกษาทีผ่ ลิตบุคลากรออกสู่ตลาดแรงงาน และเป็ นประโยชน์ต่อ
ล่ามภาษาญีป่ ่ นุ ในการทางานให้ผบู้ ริหารชาวญีป่ นุ่ พึงพอใจ
II. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
II.I. เพื่อศึกษาความคาดหวังของผูบ้ ริหารชาวญี่ปุ่นต่อ สมรรถนะของ
ล่ามภาษาญีป่ ่ นุ ในนิคมอุตสาหกรรม304 จังหวัดปราจีนบุร ี
II.II. เพื่อ ศึกษาการรับรู้ข องผู้บริหารชาวญี่ปุ่นต่อ สมรรถนะของล่าม
ภาษาญีป่ นุ่ ในนิคมอุตสาหกรรม304 จังหวัดปราจีนบุร ี
II.III. เพื่อ เปรีย บเทีย บความคาดหวังและการรับรู้ข องผู้บริห ารชาว
ญี่ปุ่นต่ อ สมรรถนะของล่ ามภาษาญี่ปุ่นในนิค มอุ ตสาหกรรม304 จังหวัด
ปราจีนบุร ี
III. สมมติฐานในการวิจยั
III.I. ความคาดหวัง ของผู้บ ริห ารชาวญี่ปุ่ นต่ อ สมรรถนะของล่ า ม
ภาษาญีป่ นุ่ ในนิคมอุตสาหกรรม304 จังหวัดปราจีนบุร ี สูง
III.II. การรับรูข้ องผูบ้ ริหารชาวญี่ป่ นุ ต่อ สมรรถนะของล่ามภาษาญี่ปุ่น
ในนิคมอุตสาหกรรม304 จังหวัดปราจีนบุร ี สูง
III.III. ความคาดหวังและการรับรูข้ องผู้บริหารชาวญี่ป่ ุนต่อสมรรถนะ
ของล่ามภาษาญีป่ ่ นุ ในนิคมอุตสาหกรรม304 จังหวัดปราจีนบุร ี แตกต่างกัน
IV. กรอบแนวคิดในการวิจยั
ผู้ว ิจยั ได้ทาการทบทวนวรรณกรรม เพื่อ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับความคาดหวังและการรับรูข้ องผูบ้ ริหารชาวญี่ปนุ่ ต่อ
สมรรถนะของล่ามภาษาญี่ปนุ่ จึงได้กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังรูป
ที่ I.
สมรรถนะของล่ามภาษาญี่ปุ่น
I. ด้านทักษะ (Skills)
II. ด้านบทบาททางสังคม
(Social Role)
III. ด้านภาพพจน์ทร่ี บั รูต้ วั เอง
(Self-Image)
IV. ด้านอุปนิสยั (Traits)
V. ด้านแรงกระตุน้ (Motive)
(นนทณี ศรีนนท์ประเสริฐ, 2559,
p. 95-97)

ความคาดหวังและการรับรู้
ของผูบ้ ริหารชาวญีป่ ่ นุ
ในนิคมอุตสาหกรรม304
จังหวัดปราจีนบุร ี

รูปที่ I. กรอบแนวคิดในการวิจยั
V. การทบทวนวรรณกรรม
V.I. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับสมรรถนะ )Competency(

สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะพื้นฐาน(Underlying Characteristic)
ของบุคคล ซึ่งบุคคลจาเป็ นต้องใช้ในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้ได้ผลงาน สูง
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กว่า/เหนือกว่าเกณฑ์เป้ าหมายที่กาหนดไว้ [9] และทาให้บุคคลสามารถ
สร้างผลงานได้โ ดดเด่น กว่าคนอื่น ๆ ในองค์กร โดยมีการเปรีย บเทีย บ
สมรรถนะกับภูเขาน้ าแข็ง หรือ Iceberg Model ซึ่งเปรียบเทียบว่าบุคคลมี
องค์ค วามรู้ และทัก ษะต่ า ง ๆ ที่เ ปรีย บเทีย บเหมือ นกับ ส่ ว นของภูเขา
น้ าแข็งที่ลอยอยู่เหนือน้ า คือ เป็ นเพียงส่วนน้อยเท่านัน้ เมื่อเปรียบเทียบ
กับส่วนทีอ่ ยู่ใต้น้า และส่วนทีอ่ ยู่เหนือน้านี้เป็ นส่วนทีเ่ ห็นได้ชดั เจน สามารถ
วัดได้ง่าย แต่ส่วนทีอ่ ยู่ในภายในจิตใจ (ส่วนใต้น้ าของภูเขาน้าแข็ง) เชื่อว่า
จะส่ ง ผลให้ บุ ค คลมีพ ฤติก รรมในการท างานที่แ ตกต่ า งกัน ซึ่ ง ค าว่ า
สมรรถนะประกอบไปด้วย (1) ความรู้ (Knowledge) คือ ความรู้เฉพาะใน
เรื่องทีต่ ้องรู้ เป็ นความรูท้ เ่ี ป็ น สาระสาคัญ เช่น ความรูด้ า้ นเครื่องยนต์ (2)
ทักษะ (Skill) คือ สิง่ ทีต่ อ้ งการให้ทาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทักษะทาง
คอมพิวเตอร์ ทักษะทางการถ่ายทอดความรู้ เป็ นต้น ทักษะทีเ่ กิดได้นนั ้ มา
จากพื้นฐานทางความรู้และสามารถปฏิบตั ิได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว (3)
บทบาททางสังคม (Social Role) หมายถึง สิง่ ทีบ่ ุคคลต้องการสื่อให้บุคคล
อื่นในสังคมเห็นว่าตัวเขามีบทบาทอย่างไรต่อสังคม เช่น ชอบช่วยเหลือ
ผู้อ่ืน (4) ภาพพจน์ ห รือมโนทัศน์ เกี่ยวกับตัวเอง (Self-image) หมายถึง
ภาพพจน์ หรือมโนทัศน์ ท่บี ุค คลมองตัว เองว่าเป็ นอย่ างไร เช่น เป็ นผู้น า
เป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญ เป็ นศิลปิ น และ (5) แรงจูงใจ/เจตนคติ (Motive/ Attitude)
เป็ นแรงจูงใจหรือแรงขับภายในซึ่งทาให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่
เป้ าหมาย หรือมุง่ สู่ความสาเร็จ [10]

อย่ า งไรก็ต าม การศึก ษาในครัง้ นี้ ใ ห้ค วามหมายของค าว่ า ความ
คาดหวังและการรับรูไ้ ว้ว่า ความคาดหวัง หมายถึง สิง่ ทีผ่ บู้ ริหารชาวญีป่ นุ่
คาดหวังว่าจะได้รบั ก่อนใช้บริการการแปลภาษาของล่ามภาษาญี่ปนุ่ และ
การรับรู้ หมายถึง สิง่ ที่ผู้บริหารชาวญี่ป่ ุนได้รบั จริงหลังจากใช้บริการการ
แปลภาษาของล่ามภาษาญีป่ นุ่
VI. วิธกี ารดาเนินการวิจยั
VI.I. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจ ัย ครัง้ นี้ เ ป็ น การวิจ ัย เชิง ปริม าณ (Quantitative Research) มี
ประชากรและกลุ่ ม ตัว อย่ า งเป็ น ผู้บ ริห ารชาวญี่ปุ่ นที่ท างานอยู่ใ นนิ ค ม
อุตสาหกรรม304 จังหวัดปราจีนบุร ี จากการสารวจบริษทั ญี่ปนุ่ ทีอ่ ยู่ภายใน
นิ ค มฯ มีจ านวนบริ ษั ท ญี่ ปุ่ นทัง้ สิ้น 68 บริ ษั ท [13] เนื่ อ งด้ ว ยผู้ ว ิจ ัย
ท าการศึก ษาเรื่อ งความคาดหวัง และการรับ รู้ต่ อ สมรรถนะของล่ า ม
ภาษาญีป่ นุ่ ของผูบ้ ริหารชาวญีป่ นุ่ ในนิคมอุตสาหกรรม304 ดังนัน้ เพือ่ นามา
กาหนดกลุ่มตัวอย่าง ผู้วจิ ยั จึงแบ่งกลุ่มประชากรออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่ มบริษัทที่ไ ม่มลี ่ าม 32 บริษัทและกลุ่ มบริษัทที่ม ีล่ าม 36 บริษัท และ
กาหนดให้กลุ่ มบริษัทที่มลี ่ ามเป็ น กลุ่ มตัว อย่ าง ซึ่งกลุ่ มนี้มผี ู้บริห ารชาว
ญี่ปนุ่ จานวนทัง้ สิ้น 230 คน จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการติดต่อ 36 บริษทั ทีเ่ ป็ น
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั เพือ่ ขอเก็บข้อมูล แต่มเี พียง 19 บริษทั ทีย่ นิ ดีให้ทา
หนังสือเข้าไปเพื่อพิจารณาในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีจานวนผูบ้ ริหาร
ชาวญี่ปนุ่ 133 คน ผูว้ จิ ยั จึงกาหนดให้กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้ อยู่ท่ี
133 คน ด้วยวิธกี ารสุ่มแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยทา
การแจกแบบสอบถามให้กบั กลุ่มตัวอย่างและเก็บรวบรวมด้วยตนเอง โดย
เก็บรวบรวมคืนได้ทงั ้ สิ้น 123 ชุด มีความสมบูรณ์จานวน 123 ชุด คิดเป็ น
ร้อยละ 92.48 ของจานวนแบบสอบถามทัง้ หมดทีแ่ จกจ่าย

่
ง )Expectancy(
V.II. แนวคิดและทฤษฎีเรืองความคาดหวั
ความคาดหวังเป็ นลักษณะทางจิตวิทยา ซึ่งไม่ได้เจาะจงทีก่ ารกระทา
อย่างเดียวแต่รวมไปถึงแรงจูงใจ ความเชื่อ ความรูส้ กึ ทัศนคติและค่านิยม
ต่าง ๆ ทีท่ าให้เกิดความคาดหวัง ต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่งทีเ่ ป็ นอยู่ ณ ปั จจุบนั ไป
จนถึงอนาคต เป็ นการคาดการณ์ถงึ สิง่ ทีจ่ ะมากระทบต่อ การรับรูข้ องคนเรา
โดยใช้ประสบการณ์การเรียนรูเ้ ป็ นตัวบ่งบอกโดยมุ่งหวังในสิง่ ที่เป็ นไปได้
ว่าจะเกิดตามที่ต นคิดไว้ และเมื่อ สิ่งที่คาดหวังน้ อ ยกว่าการรับรู้ คุ ณค่ า
ความพึงพอใจจะเป็ นบวก แต่ เมื่อ สิ่งที่คาดหวัง มากกว่าการรับรู้ คุณค่ า
ความพึงพอใจจะเป็ น ลบ เมื่อ ความคาดหวังและการรับรู้เท่ากัน คุณค่ า
ความพึงพอใจในผลลัพธ์จะเท่ากับศูนย์ [11]

VI.II. เครือ่ งมือและการทดสอบคุณภาพ

VI.II.I เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูลการวิจยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปเกี
่
่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ข้อมูลทัวไป
่
ของล่ า มภาษาญี่ป่ ุ นที่ผู้ต อบแบบสอบถามร่ ว มงานด้ว ยในปั จ จุ บ ัน มี
ลักษณะเป็ น คาถามแบบเลือ กตอบและส่ ว นที่ 3 แบบสอบถามเกี่ย วกับ
ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้บริ หารชาวญี่ปุ่นต่ อ สมรรถนะของล่ าม
ภาษาญี่ปุ่ นในนิ ค มอุ ต สาหกรรม304 จัง หวัด ปราจีน บุ ร ี มีล ัก ษณะเป็ น
คาถามปลายปิ ด (Close-Ended Response Question) ด้ว ยมาตรวัดการ
ประเมินค่าแบบลิเคิรต์ (Likert Scale) รวมทัง้ สิน้ 5 ด้านคือด้านทักษะ เช่น
ทักษะการแปล การจับประเด็นหลักได้เร็ว ด้านบทบาททางสังคม เช่น การ
รับรู้บทบาท ภาระหน้าที่ของล่ าม ด้านภาพพจน์ ท่รี บั รู้ตวั เอง เช่น การ
รักษาความลับของบริษทั การบริหารเวลาเป็ น ด้านอุปนิสยั เช่น มีความใฝ่
รู้ ไม่ใช้อารมณ์ในการรับมือกับปั ญหาหรือความขัดแย้ง และด้านแรงกระตุน้
เช่น การปฏิบตั ติ วั ให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร

V.III. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการรับรู้ (Perceptions)
การรับ รู้ เป็ นกระบวนการที่บุ ค คลใช้ เ ลือ กจัด ประเภทและแปล
ความหมายของสิง่ เร้าจากสิง่ แวดล้อม ที่มากระตุ้นประสาทรับการสัมผัส
และพาดพิง ข้อ มูล ที่แ ปลนี้ ไ ปสู่ก ารกระท าที่ม ีค วามหมาย ท าให้บุ ค คล
ตระหนักถึงตนเอง บุคคลอื่น สิง่ ของ และเหตุการณ์ในสิง่ แวดล้อมในโลก
แห่งความเป็ นจริง การรับรูใ้ ห้ความหมาย ความสาคัญต่อบุคคลนัน้ และมี
อิทธิพ ลต่ อ การแสดงพฤติกรรมของแต่ ล ะบุค คล มีการรับรู้ต่ อ สิ่งเร้า ใน
สถานการณ์เดียวกันได้แตกต่างกันไปตามประสบการณ์ กาลเวลา ความ
สนใจ ความต้องการ สภาวะอารมณ์ เป้ าหมาย สถานภาพ บทบาทของตน
ในครอบครัว โลกของงาน และสันทนาการส่วนบุคคล การรับรู้ และการ
แปลความหมายของสิง่ เร้าขึ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายประการ เช่น ความตัง้ ใจ
ความสนใจ ความรู้ ความจา ประสบการณ์ สภาพ อารมณ์ ความคาดหวัง
ความเชือ่ ทัศนคติ สติปัญญา จิตสานึก วุฒภิ าวะ และสัมพันธภาพกับผูอ้ ่นื
[12]

VI.II.II. การทดสอบคุณภาพแบบสอบถาม
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา (Validity) โดยนา
แบบสอบถามที่ได้จากการศึกษาเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องให้ อาจารย์ท่ี
ปรึกษาพิจารณา จากนัน้ น าไปตรวจสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) โดย
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ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในนิค มอุตสาหกรรม304 จังหวัดปราจีน บุร ี
จานวน 30 คน ได้ค่าสัมประสิทธิครอนบั
คอยู่ระหว่าง ระหว่าง 0.700 ถึง
์
0.967 ซึง่ ไม่ต่ากว่า 0.70 [14]

สังคมอยู่ในระดับสูง (X = 4.05) ด้านแรงกระตุน้ อยู่ในระดับสูง (X = 3.99)
และด้านอุปนิสยั อยู่ในระดับสูง (X = 3.93) ดังตารางที่ I.
VII.II.II. ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นมีความคิด
เห็นเกีย่ วกับการรับรูต้ ่อสมรรถนะของล่ามภาษาญี่ปนุ่ โดยรวมเฉลีย่ อยู่ใน
ระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย ความคิดเห็นรวมเท่ากับ 4.03 เมื่อพิจารณาแยก
ตามแต่ละด้านพบว่า ความคิดเห็นเกีย่ วกับสมรรถนะด้านภาพพจน์ ท่รี บั รู้
ตัวเองอยู่ในระดับสูง (X = 4.13) รองลงมาคือสมรรถนะด้านแรงกระตุน้ อยู่
ในระดับสูง (X = 4.03) สมรรถนะด้านทักษะอยู่ในระดับสูง (X = 4.02)
สมรรถนะด้า นบทบาททางสัง คมอยู่ใ นระดับ สูง (X = 4.01) และด้า น
อุปนิสยั อยู่ในระดับสูง (X = 3.96) ดังตารางที่ II.

VI.III. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามรูปแบบกระดาษ โดยแจก
แบบสอบถามให้กบั กลุ่มตัวอย่างจานวน 133 คน ได้จานวนแบบสอบถาม
กลับคืนทีส่ มบูรณ์จานวนทัง้ สิน้ 123 ชุดคิดเป็ นร้อยละ 92.48
VI.IV. สถิตทิ ใี ่ ช้ในการวิจยั
สถิติในการวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบด้ว ย ความถี่ ร้อ ยละ ค่าเฉลี่ย ส่ ว น
เบีย่ งเบนมาตรฐาน สถิตกิ ารทดสอบค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม และ
การทดสอบแบบจับคู่

ตารางที่ II. วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับการรับรูข้ องผูบ้ ริหารชาว
ญีป่ ่ นุ ต่อสมรรถนะของล่ามภาษาญีป่ นุ่ ในนิคมฯ 304 จังหวัดปราจีนบุร ี
ค่าเฉลี่ยหัวข้อคาถาม
ด้านภาพพจน์ทร่ี บั รูต้ วั เอง
ด้านแรงกระตุน้
ด้านทักษะ
ด้านบทบาททางสังคม
ด้านอุปนิสยั
ค่าเฉลีย่ รวม

VII. ผลการวิจยั

VII.I. ผลการวิเคราะห์ภาพรวมของผูบ้ ริหารชาวญีป่ ่ นุ
VII.I.I. ข้อมูลทัวไปของผู
่
บ้ ริหารชาวญีป่ นุ่
ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นร้อยละ 99.20 เป็ นเพศชาย มีอายุ 45 ปี ข้นึ ไป จบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี พานักอยู่ในประเทศไทยเป็ นเวลา 2-3 ปี มี
อายุงานตัง้ แต่ 20 ปี ข้นึ ไป ทางานในระดับผู้จดั การแผนก / ผู้จดั การฝ่ าย
และเป็ นหัวหน้างานของล่ามภาษาญีป่ ่ นุ
่
ามภาษาญีป่ ่ นุ
VII.I.II. ข้อมูลทัวไปของล่
ล่ามภาษาญี่ปุ่นร้อยละ 52.80 มีประสบการณ์ในการทางานเป็ น ล่ าม
ภาษาญี่ป่ นุ ไม่เกิน 1 ปี และมีระดับความรูภ้ าษาญี่ปนุ่ อยู่ในระดับ N2 ร้อย
ละ 61.80 และ N1 ร้อยละ 22.00 ตามลาดับ

S.D.
0.556
0.611
0.596
0.662
0.615
0.506

แปลผล
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

แปลผล
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

อันดับ
1
2
3
4
5

ตารางที่ III. ทดสอบระดับความคาดหวังของผูบ้ ริหารชาวญีป่ นุ่ ต่อ
สมรรถนะของล่ามภาษาญีป่ นุ่ ในนิคมอุตสาหกรรม304 จังหวัดปราจีนบุร ี
ความคาดหวังต่อ
สมรรถนะของล่าม
ด้านทักษะ
ด้านบทบาททางสังคม
ด้านภาพพจน์ทร่ี บั รูต้ วั เอง
ด้านอุปนิสยั
ด้านแรงกระตุน้

ตารางที่ I. วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับความคาดหวังของผูบ้ ริหาร
ชาวญีป่ นุ่ ต่อสมรรถนะของล่ามภาษาญีป่ ่ นุ ในนิคมฯ 304 จังหวัดปราจีนบุร ี
X
4.16
4.06
4.05
3.99
3.93
4.04

S.D.
0.662
0.747
0.693
0.723
0.654
0.604

VII.III. ผลการทดสอบสมมติฐาน
VII.III.I. ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที ่ 1 เป็ นการทดสอบระดับความ
คาดหวังของผู้บริหารชาวญี่ป่ ุนต่อ สมรรถนะของล่ามภาษาญี่ปุ่นในนิค ม
อุตสาหกรรม304 จังหวัดปราจีนบุร ี โดยใช้การทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่ ม
ตัวอย่าง 1 กลุ่ม (One Sample T-test) โดยทดสอบค่า t = 4.00

VII.II. ผลการวิเคราะห์ระดับ ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้บริหารชาว
ญีป่ ุ่ นต่ อ สมรรถนะของล่ ามภาษาญีป่ ุ่ นในนิคมอุต สาหกรรม304 จังหวัด
ปราจีนบุร ี
VII.II.I. ผลการวิเคราะห์ระดับความคาดหวัง ผูบ้ ริหารชาวญีป่ นุ่ มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังต่อสมรรถนะของล่ามภาษาญี่ป่ ุนโดยรวม
เฉลีย่ อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นรวมเท่ากับ 4.04

ค่าเฉลี่ยหัวข้อคาถาม
ด้านภาพพจน์ทร่ี บั รูต้ วั เอง
ด้านทักษะ
ด้านบทบาททางสังคม
ด้านแรงกระตุน้
ด้านอุปนิสยั
ค่าเฉลีย่ รวม

X
4.13
4.03
4.02
4.01
3.96
4.03

อันดับ
1
2
3
4
5

X

S.D.

t

4.06
4.04
4.15
3.93
3.97

0.611
0.596
0.556
0.615
0.662

1.122
0.832
3.050
-1.201
-0.227

Sig.
(2-tailed)
0.264
0.407
0.003**
0.232
0.821

หมายเหตุ : ** ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01

จากตารางที่ III. พบว่าสมรรถนะด้านภาพพจน์ทร่ี บั รูต้ วั เอง เฉลีย่ อยู่ใน
ระดับสูง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
VII.III.II. ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที ่ 2 เป็ นการทดสอบระดับการ
รับ รู้ข องผู้บ ริห ารชาวญี่ปุ่ นต่ อ สมรรถนะของล่ า มภาษาญี่ปุ่ นในนิ ค ม
อุตสาหกรรม304 จังหวัดปราจีนบุร ี โดยใช้การทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่ ม
ตัวอย่าง 1 กลุ่ม (One Sample T-test) โดยทดสอบค่า t = 4.00

เมือ่ พิจารณาแยกตามแต่ละด้านพบว่า ความคิดเห็นเกีย่ วกับสมรรถนะ
ด้า นภาพพจน์ ท่ีร ับ รู้ต ัว เองอยู่ ใ นระดับ สู ง (X = 4.16) รองลงมาเป็ น
สมรรถนะด้านทักษะอยู่ในระดับสูง (X = 4.06) สมรรถนะด้านบทบาททาง
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ตารางที่ IV. ทดสอบระดับการรับรูข้ องผูบ้ ริหารชาวญีป่ นุ่ ต่อสมรรถนะ
ของล่ามภาษาญีป่ นุ่ ในนิคมอุตสาหกรรม304จังหวัดปราจีนบุร ี
การรับรู้ต่อสมรรถนะ
ของล่าม
ด้านทักษะ
ด้านบทบาททางสังคม
ด้านภาพพจน์ทร่ี บั รูต้ วั เอง
ด้านอุปนิสยั
ด้านแรงกระตุน้

X

S.D.

t

4.02
4.01
4.13
3.96
4.02

0.693
0.723
0.662
0.654
0.747

0.312
0.156
2.178
-0.745
0.362

หนึ่ง แต่สอดคล้องกับข้อความทีก่ ล่าวว่าผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นคาดหวัง
ต่ อ ล่ ามภาษ าญี่ ปุ่ น ห ลั ก ๆ คื อ การ เป็ น ผู้ ท่ี ม ี ท ั ก ษ ะ การ สื่ อ ส าร
ภาษาต่างประเทศเป็ นอย่างดี มีภาวะผู้นาในตนเอง และต้องมีความเป็ น
กลาง เพื่อให้ผใู้ ช้ล่าม ล่ามและผูร้ บั สารประสานงานกันและทางานร่วมกัน
ได้ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ [16] ซึ่งกล่ าวถึงแนวคิดของ [17] นัก
มานุษยวิทยาชาวอเมริกนั ทีไ่ ด้เปรียบเทียบโครงสร้างสังคมของญี่ปนุ่ ที่เป็ น
สังคมแบบโครงสร้างกระชับ (Closely Woven Structured Social System)
กับสังคมไทยทีเ่ ป็ นสังคมแบบโครงสร้างหลวม (Loosely Structured Social
System) และระบุว่าทัศนคติเรื่องการทางานของชาวญี่ป่ นุ และชาวไทยนัน้
ต่างกัน โดยชาวญี่ป่ ุนจะมีภาพลักษณ์ในการทางานที่กระตือรือร้นและมี
ความรับผิดชอบในการทางานทีจ่ ริงจังมากกว่าชาวไทย
VIII.II. ระดับ การรับ รู้ข องผู้บ ริห ารชาวญีป่ ุ่ นต่ อ สมรรถนะของล่ า ม
ภาษาญีป่ ุ่ นในนิคมอุตสาหกรรม304 จังหวัดปราจีนบุร ี ในด้านภาพพจน์ท่ี
รับรูต้ วั เอง เฉลีย่ อยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ [16] ทีว่ ่า ล่ามมี
บทบาทเป็ น ผู้แปล โดยทาหน้าที่แปลตรง แปลจับใจความ แปลเอกสาร
(สมรรถนะด้านทักษะ) และมีบทบาทเป็ นคนกลางทีใ่ ช้ทกั ษะทางภาษาทา
หน้าที่ในการไกล่เกลี่ยให้เกิดความเข้าใจระหว่างพนักงานชาวญี่ปุ่นและ
ชาวไทย ทาให้ต้องรับแรงกดดันจากทัง้ สองฝ่ าย (สมรรถนะด้านบทบาท
ทางสังคม) นอกจากนัน้ แล้วยังพบบทบาทอื่น ๆ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการแปล
เช่น เลขานุการ ผูต้ ดิ ตามงาน ผูต้ อ้ นรับแขกบริษทั จากรูปแบบปฏิสมั พันธ์
ในการแปลทีม่ สี ดั ส่วนของชาวญีป่ นุ่ ผูใ้ ช้ล่ามเป็ นเพศชายสูง และเนื้อหางาน
แปลที่ส อดคล้อ งกับ วัฒ นธรรมองค์ ก รญี่ป่ ุ น สะท้อ นให้เ ห็น ถึง บริบ ท
วัฒนธรรมการทางานแบบญี่ป่ ุนในบริษทั ญี่ปุ่นเขตนิคมอุตสาหกรรมของ
ไทย และจากการทีล่ ่ามฯ ทาบทบาททีเ่ พิม่ ขึน้ และหลากหลายนี้ ชีใ้ ห้เห็นว่า
ล่ามฯ มีการปรับตัวในการทางานเพื่อ ให้สอดคล้อ งกับวัฒนธรรมองค์กร
ญีป่ นุ่ (สมรรถนะด้านแรงกระตุน้ )
VIII.III. การทดสอบการเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้ของ
ผู้บริหารชาวญีป่ ุ่ นต่อ สมรรถนะของล่ามภาษาญีป่ ุ่ นในนิคมอุตสาหกรรม
304 จังหวัดปราจีนบุร ี พบว่าความคาดหวังและการรับรู้ของผู้บริหารชาว
ญี่ปุ่นต่ อ สมรรถนะของล่ ามภาษาญี่ปุ่น ในด้านทักษะ ด้านบทบาททาง
สังคม ด้านภาพพจน์ ท่รี บั รู้ต ัว เอง ด้านอุ ปนิส ยั และด้านแรงกระตุ้น ไม่
แตกต่างกัน แต่ มคี ่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ซึ่งผลลัพธ์น้ีสอดคล้องกับทฤษฎี
[18] ที่ก ล่ า วเกี่ย วกับ ความคาดหวัง ผลลัพ ธ์ จ ากการปฏิบ ัติง าน หรือ
Performance-Outcome Expectancy ไ ว้ ว่ า พ นั ก ง า น จ ะ ป ร ะ เ มิ น
สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานและระบบรางวัล และพิจารณาผลลัพธ์ท่ี
คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิงานนัน้ ซึ่งเป็ นความคาดหวังจากการใช้
ความพยายามในการทางาน เมื่อ บุค คลรับรู้ค วามพยายามของเขา จะ
นาไปสู่ผลลัพธ์ทต่ี ้องการและเขาจะพยายามปฏิบตั งิ านไม่ให้พลาดเพื่อให้
ได้ผลลัพธ์ตามทีต่ อ้ งการ
การที่ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้บริหารชาวญี่ปุ่นต่อ สมรรถนะ
ของล่ามภาษาญี่ปนุ่ ไม่แตกต่างกัน อาจเป็ นเพราะว่าล่ามภาษาญี่ปุ่นรู้ถึง
ความคาดหวังของผู้บริหารชาวญี่ป่ ุนที่มตี ่อล่ามอยู่บ้างแล้วจากการเรียน
ภาษาญี่ปนุ่ ในสถาบันการศึกษาเพราะในการเรียนภาษาญี่ป่ นุ นอกจากจะ
สอนทางด้านภาษาศาสตร์ เช่น ไวยากรณ์ การออกเสียง ความหมายและ
หน้ าที่ข องคาศัพ ท์ต่ าง ๆ แล้ว ยังมีการสอนเรื่อ งเกี่ย วกับประเพณีและ
วัฒ นธรรมที่เ ชื่อ มโยงไปถึง อุ ป นิส ัย แนวคิด ความต้อ งการ และความ

Sig.
(2-tailed)
0.756
0.876
0.031*
0.458
0.718

หมายเหตุ : * ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

จากตารางที่ IV พบว่า สมรรถนะด้านภาพพจน์ทร่ี บั รูต้ วั เอง เฉลีย่ อยู่
ในระดับสูง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
VII.III.III ผลการทดสอบสมมติฐ านข้อ ที ่ 3 เป็ นการทดสอบความ
คาดหวัง และการรับ รู้ ข องผู้ บ ริ ห ารชาวญี่ ป่ ุ นต่ อ สมรรถนะของล่ า ม
ภาษาญีป่ นุ่ ในนิคมอุตสาหกรรม304 จังหวัดปราจีนบุร ี แตกต่างกัน ทีร่ ะดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าสมรรถนะด้านทักษะ ด้านบทบาททางสังคม
ด้า นภาพพจน์ ท่ีร ับ รู้ต ัว เอง ด้า นอุ ป นิ ส ัย และด้า นแรงกระตุ้น มีค วาม
คาดหวังและการรับรูไ้ ม่แตกต่างกัน ดังตารางที่ V.
ตารางที่ V. เปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรูข้ องผูบ้ ริหารชาวญีป่ นุ่
ต่อสมรรถนะของล่ามภาษาญีป่ ่ นุ ในนิคมอุตสาหกรรม304จังหวัดปราจีนบุร ี
สมรรถนะ
ด้านทักษะ
ด้านบทบาท
ทางสังคม
ด้าน
ภาพพจน์ท่ี
รับรูต้ วั เอง
ด้านอุปนิสยั
ด้านแรง
กระตุน้

หัวข้อ

X

S.D.

ความคาดหวัง
การรับรู้
ความคาดหวัง
การรับรู้
ความคาดหวัง

4.06
4.02
4.04
4.01
4.15

0.611
0.693
0.596
0.723
0.556

การรับรู้

4.13

0.662

ความคาดหวัง
การรับรู้
ความคาดหวัง
การรับรู้

3.93
3.96
3.99
4.02

0.615
0.656
0.662
0.747

t

Sig.
(2-tailed)

0.745

0.457

0.581

0.562

0.432

0.666

-0.452

0.652

-0.602

0.548

VIII. สรุปและอภิปรายผล

จากผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจยั เรื่องความคาดหวังและการ
รับ รู้ข องผู้บ ริห ารชาวญี่ป่ ุ นต่ อ สมรรถนะของล่ า มภาษาญี่ป่ ุ นในนิ ค ม
อุตสาหกรรม304 จังหวัดปราจีนบุร ี สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
VIII.I. ระดับความคาดหวังของผูบ้ ริหารชาวญีป่ ่ นุ ต่อสมรรถนะของล่าม
ภาษาญีป่ นุ่ ในนิคมอุตสาหกรรม304 จังหวัดปราจีนบุร ี ในด้านภาพพจน์ท่ี
รับรูต้ วั เอง เฉลีย่ อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ไม่
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ั ย ของ [15] ที่ ว่ า ผู้ ใ ช้ ล่ า มให้ ค วามส าคั ญ กั บ
ความสามารถในการสื่อสารมาเป็ นอันดับแรกนัน่ หมายความว่าทักษะการ
สื่อสารเป็ นหัวใจหลักของล่าม แต่ผู้บริหารชาวญี่ป่ ุน คาดหวังในเรื่องการ
รักษาความลับของบริษทั ซึ่งอยู่ในด้านภาพพจน์ทร่ี บั รูต้ วั เอง มาเป็ นอันดับ
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คาดหวังของคนญี่ปุ่นไปในคราวเดียวกันด้วย ทาให้เมื่อ ล่ามมีโ อกาสได้
ทางานร่วมกับคนญีป่ นุ่ แล้ว จึงพยายามในการทางานเพือ่ แสดงศักยภาพให้
ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นรับรู้และตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้บริห ารชาว
ญีป่ นุ่ ได้เป็ นอย่างดี

[6]

[7]

IX. ข้อเสนอแนะการวิจยั
จากการศึกษาความคาดหวังและการรับรูท้ ผ่ี บู้ ริหารชาวญี่ป่ นุ มีต่อล่าม
ภาษาญี่ปุ่น พบว่าสมรรถนะทางด้านทักษะ ด้านบทบาททางสังคม และ
ด้านภาพพจน์ทร่ี บั รูต้ วั เอง มีความคาดหวังและการรับรูท้ ไ่ี ม่ต่างกัน แต่การ
รับรูต้ ่ากว่าความคาดหวัง หมายความว่าผูบ้ ริหารชาวญี่ปนุ่ ไม่พงึ พอใจต่อ
สมรรถนะดังกล่าว เพราะฉะนัน้ ล่ามจาเป็ นต้องพัฒนาสมรรถนะทางด้านนี้
โดยการฝึ กฝนทักษะการแปลพูดและจับประเด็นหลักให้รวดเร็ว พยายาม
ควบคุมสถานการณ์ระหว่างการแปลให้คนไทยและคนญีป่ ่ นุ สามารถสื่อสาร
กัน ได้อ ย่ างราบรื่น และต้อ งมีจรรยาบรรณในการทางานด้ว ยการรักษา
ข้อมูลความลับของบริษัท เพื่อที่จะทาให้ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นเกิดความพึง
พอใจ
ในส่วนของสมรรถนะด้านอุปนิสยั และแรงกระตุ้น แม้ว่าการรับรูส้ ูงกว่า
ความคาดหวัง แต่ล่ามจาเป็ นต้องพัฒนาเพิม่ เติมโดยการศึกษาหาความรู้
ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสายงานของตนเองอยู่ตลอดเวลา เช่น ความรู้
ทางด้านวิศวกรรม การผลิต การบัญชี การจัดซื้อ จากเอกสารภายในบริษทั
หรือหาโอกาสเข้าคอร์สอบรมเฉพาะทางภายนอก

[8]

[9]
[10]
[11]

[12]
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ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ผูต้ อบแบบสอบถาม และบิดา
มารดาทีใ่ ห้ความกรุณาและมีส่วนช่วยเหลือให้ งานวิจยั นี้สาเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี และหวังว่าจะเป็ นประโยชน์ ต่อการศึกษาค้นคว้าให้กบั ผู้ท่มี คี วาม
สนใจต่อไปในอนาคต

[13]

[14]
[15]

เอกสารอ้างอิ ง
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

บุ ญ พร ศิร ิร ัต นะ, “ความแตกต่ า งของการรับรู้ว ัฒนธรรมองค์กร ความ
ผูกพัน และความสุขในองค์กร ระหว่างพนักงานชาวไทยในองค์กรธุรกิจ
ไทยและองค์กรธุรกิจญีป่ ่ นุ กรณีศกึ ษา บริษทั ตรวจสอบสินค้าสากล)อัสโก้(
จากัด และ บริษทั โอมิค จากัด,” สารนิพนธ์ บธ.ม. (วิชาการประกอบการ),
มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม, 2555.
บงกช อนุ โรจน์ , “แนวโน้ ม การลงทุ น ในไทย,” [Online]. Available:
https://www.p-quality.com/web/html/Activity/images/metalex2017/Me
talex2017.pdf. [Accessed: 9 กุมภาพันธ์ 2562].
ส ราวุ ธ ไพ ฑู ร ย์ พ งษ์ , “แรงงานญี ่ป่ ุ นในไทย ,” [Online]. Available:
https://www.matichon.co.th/columnists/news_237354. [Accessed:
9 กุมภาพันธ์ 2562].
ส านั ก บริห ารแรงงานต่ า งด้า ว, “ข้อมูล สถิติก ารทางานของคนต่ า งด้าว
ประจาเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561,” [Online]. Available: https://www.doe.
go.th/prd/alien/statistic/param/site/152/cat/82/sub/0/pull/category/view
/list-label. [Accessed: 13 กุมภาพันธ์ 2562].
พร้อมพรรณ พรหมพิทยายุทธ, “ปั ญหาในการสือ่ สารระหว่างคนไทยกับคน
ญีป่ ่ นุ ในประเทศไทย,” วิทยานิพนธ์ นศ.ม. (วิชาวาทวิทยา), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, 2550.

[16]

[17]
[18]

517

มนฑกานต์ แพงดิษฐ์, “การสือ่ สารระหว่างวัฒนธรรมระหว่างเจ้านายชาว
ญีป่ ่ นุ และพนักงานชาวไทยในบริษทั ญีป่ ่ นุ ในประเทศไทย กรณีศกึ ษาบริษทั
เจทีเอ )ประเทศไทย( จากัด,” สารนิพนธ์ ศศ.ม. (วิชาการสื่อสารประยุกต์),
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, กรุงเทพฯ, 2556.
นนทณี ศรีน นท์ป ระเสริฐ , “คุ ณ ลัก ษณะของล่ ามภาษาญีป่ ่ ุ นชาวไทยที ่
หัว หน้ า งานชาวญีป่ ่ ุนของธุรกิจการผลิต ทีอ่ ยู่ในอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซี
บอร์ดประสงค์ให้ม ี,” วิทยานิ พ นธ์ บธ.ม. (บริหารธุร กิจ ), มหาวิทยาลัย
บูรพา, ชลบุร,ี 2559.
สานิต ศิรวิ ศิ ษิ ฐ์กุล, และ นารีรตั น์ ณ นุ วงศ์, “ความพึงพอใจของนายจ้าง
ต่อการปฏิบตั งิ านของบัณฑิตวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปี การศึกษา 2550,”
วารสารการพยาบาลและการศึกษา, ฉบับ ที่ 3, หน้ า 90-91, กัน ยายน –
ธันวาคม, 2552.
Boyatzis, Richard E., The Competent Manager A Model for Effective
Performance, John Wiley and son, New York, 1982.
McClelland, D., “Testing for Competency Rather than for Intelligence,”
American Psychologist, vol. 28, 1, pp. 1-14, 1973.
ภัศยารินทิ ์ เลิศอภิสทิ ธิ, “ความคาดหวังเกีย่ วกับสินค้าและความไว้วางใจ
ในตราสินค้าส่งผลต่อการตัง้ ใจซื้อสินค้าเฮาส์ แบรนด์ประเภทเบเกอร์รแี ่ ละ
เ ค รื ่ อ ง ดื ่ ม ใ น เ ข ต ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร ,” [Online]. Available:
http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/2033/3/Phatsayarin_lert.
pdf. [Accessed: 9 กุมภาพันธ์ 2562].
กรรณิการ์ สุวรรณโคตร, บทบาทพยาบาลด้านการปรับสภาพการรับรูต้ ่อ
ภาวะเครียดในเอกสารการสอนชุดวิชามโนมติและกระบวนการพยาบาล
หน่วยที ่ 1-7, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์นากังพิมพ์, 2528.
ส ว น อุ ต ส า ห ก ร ร ม 304, “ลู ก ค้ า ใ น 304 Industrial Park,” [Online].
Available: http://www.304industrialpark.com/th/why304-our-customers
-in-304IP.php. [Accessed: 8 พฤศจิกายน 2561].
Santos, J. A. “Cronbach’s Alpha: A Tool for Assessing the Reliability
of Scales,” The Journal of Extension, vol. 37, no.2, pp. 1-5. 1999.
วิษณุ เพ็ชรไทย, และ ปรีชา ใจหาญ, “ล่ามภาษาญี่ป่ ุนที่พงึ ประสงค์ด้าน
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ กรณีศกึ ษา ผูใ้ ช้ล่ามญี่ป่ นุ ,” ในรายงานการประชุม
วิชาการระดับชาติ การบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร
ประจาปี 2559: 2559, น. 196-204.
รัชนี ปิ ยะธารงชัย, “บทบาทและปั ญหาความแตกต่างทางวัฒนธรรมในการ
ท างานของล่ า มภาษาญี่ป่ ุ นชาวไทยภายใต้ บ ริบ ท "ความเป็ น ญี่ ป่ ุ น" :
กรณี ศึก ษาบริษัท ญี่ ป่ ุ นในนิ ค มอุ ต สาหกรรมของไทย,” วารสารภาษา
ศาสนา และวัฒนธรรม, ปี ท2่ี , ฉบับที่ 7, หน้า 51-90, กรกฎาคม-ธันวาคม
2561.
John F. Embree., “Thailand-A Loosely Structured Social System,”
American Anthropologist, vol. 32, no. 2, pp. 181-193, 1950.
Robbins, S.P., and Judge, T.A., Organizational Behavior, Pearson
Education, New Jersey, 2007.

การตลาด4C’s ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนสอนภาษาสมาคม
นักเรียนเก่าญี่ปนในพระบรมราชู
ุ่
ปถัมภ์
ในเขตกรุงเทพมหานคร
FACTORS OF 4C’S MARKETING IN BANGKOK THAT AFFECT OLD
JAPAN STUDENT’S ASSOCIATION, KINGDOM OF THAILAND (OJSAT)
UNDER THE PATRONAGE OF HIS MAJESTY THE KING’S STUDYING
DECISIONS
1st ศศินิภา ห่อทอง
Sasinipa Horthong

2nd บุญญาดา นาสมบูรณ์
Boonyada Nasomboon

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
Thai-Nichi Institute of Technology
คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญีป่ ่ นุ
Faculty of Business Administration
Program in Japanese Business Administration
Bangkok / Thailand
ho.sasinipa_st@tni.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ นุ
Thai-Nichi Institute of Technology
คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญีป่ นุ่
Faculty of Business Administration
Program in Japanese Business Administration
Bangkok / Thailand
boonyada@tni.ac.th

บทคัดย่อ — การวิ จยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)การตลาด4C’s
Bob Lauterborn (1990) ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นโรงเรี ย นสอน
ภาษาสมาคมนักเรียนเก่ าญี่ ปุ่น 2)การตลาด 4C’s Philip Kotler (2017) ที่ มี
ผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกเรียนโรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ นนั ก เรี ย นที่ ล งทะเบี ย นเรี ย น จ านวน 273 คน ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือ วิ เคราะห์ข้อมูลด้ วยความถี่ ร้อยละ ค่ าเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิ เคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์สนั และ
การถดถอยเชิ งเส้ น แบบพหุ ผลการวิ จัย พบว่ า การตลาด 4C’s Bob
Lauterborn (1990) ด้านต้นทุนของผู้บริ โภค ด้านความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ด้ า นการสื่ อ สาร สามารถร่ ว มกัน พยากรณ์ ก ารเลื อ กเรี ย นโรงเรี ย นสอน
ภาษาสมาคมนักเรียนเก่ าญี่ ปุ่น ได้ร้อยละ 38.40 และพบว่าการตลาด4C’s
Philip Kotler (2017) ด้านการกระตุ้นให้ ชุมชนมีส่วนร่วม ด้านการตัง้ ราคา
ให้มีความหยืดหยุ่นคล้ายเงิ นตรา ด้านการพูดคุย สามารถร่วมกันพยากรณ์
การเลื อ กเรี ย นโรงเรี ย นสอนภาษาสมาคมนั ก เรี ย นเก่ า ญี่ ปุ่ น ได้ ร้ อ ยละ
24.90
คำสำคัญ — การตลาด 4C’s การตัดสิ นใจ

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. บทนา
ธุรกิจลงทุนข้ามชาติของบริษทั ญี่ป่ นุ เข้ามามีบทบาทการลงทุน
ในประเทศไทยเป็ นอันดับที1่ ในอาเซียน ถือเป็ นสัดส่วนการลงทุน 36%[1]
และลงทุน เป็ น อัน ดับ 4 ของโลกในปี 2015-2016[2] ผลส ารวจเจโทรพบ
บริษัทญี่ปุ่นลงทุนในประเทศไทย 6,134 บริษัท แต่ ไ ด้ร บั การตรวจสอบ

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
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ยืนยันสถานะทาธุรกิจในไทย 5,444 บริษทั เพิม่ ขึน้ 877 บริษทั จากการ
สารวจปี 2557[3] เมือ่ ประเทศญีป่ ่ นุ ลงทุนมากขึน้ ทาให้ภาษาญีป่ นุ่ ถือเป็ น
ภาษาทีจ่ าเป็ นหนึ่งทีส่ าคัญนอกจากภาษาสากลเช่นภาษาอังกฤษเพือ่ ใช้ใน
การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร จากผลส ารวจสถาบัน การศึ ก ษาภาษาญี่ ป่ ุ นใน
ต่ า งประเทศ ประจ าปี 2015 พบว่ า ในประเทศไทยมีจ านวนผู้เ รีย น
ภาษาญี่ปุ่น 173,817 คน จานวนสถาบันการสอนภาษาญี่ปุ่น 606 แห่ง
และจานวนผูส้ อน 1,911 คน ซึง่ แสดงให้เห็นว่าจานวนตัวเลขทัง้ 3 ประเภท
มีการเพิม่ ขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลสารวจในปี 2012[4] แสดงให้เห็นถึง
ความสนใจในการศึกษาญี่ปนุ่ มากขึน้ ทุกปี และทาให้หลายองค์กรต้องการ
บุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถทางด้านภาษาญี่ป่ นุ เป็ นอย่างมาก จึงเป็ น
สาเหตุ ท่กี ่อ ให้เกิดธุร กิจโรงเรีย นสอนภาษา รวมทัง้ โรงเรีย นสอนภาษา
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ป่ นุ ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็ นสถาบันสอนญี่ปุ่นแห่ง
แรกที่เปิ ดขึ้น เพื่อ สอนบุค คลากรที่ส นใจเรีย นภาษาญี่ป่ ุนและใน 1 ปี มี
นักเรียนมาสมัครเรียนทัง้ 3สาขา ได้แก่สาขาปิ่ นเกล้า สาขาจามจุร ี สาขา
พหลโยธิน จานวน 1,000กว่าราย ซึ่งถือว่าเป็ นจานวนทีน่ ้อยเมือ่ เทียบกับ
จานวนผู้เรียนญี่ป่ ุนในประเทศไทย ดังนัน้ ผู้ว ิจยั จึงอยากศึกษาวิธกี ารทา
ตลาดของโรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ป่ นุ ฯ นันถู
่ กต้องหรือไม่
สาเหตุใดทีท่ าให้นักเรียนตัดสินใจลงทะเบียนเรียนกับโรงเรียนสอนภาษา
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ป่ นุ ฯ โดยผูว้ จิ ยั ใช้กลยุทธ์การทาการตลาด4C’s ของ
Bob Lauterborn, (1990) ทีก่ ล่าวไว้ว่า “นักการตลาดสมัยใหม่แทนทีจ่ ะต้อง
มองในมุมมองของผู้ผลิต และผู้จดั จาหน่ ายต้อ งหัน มามองในมุมมองของ
ลูกค้าบ้าง” [5] และกลยุทธ์การทาการตลาด4C’s ของ Philip Kotler, (2017)
ทีก่ ล่าวไว้ว่า “นักการตลาดจะต้องปรับเปลีย่ นวิธที าการตลาดให้สอดรับกับ
พฤติกรรมของลูกค้าทีเ่ ปลีย่ นไปและควรทาความเข้าใจเส้นทางทีล่ ูกค้าซื้อ
สินค้า (Customer Path) เพื่อหาช่องว่างในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ของลูกค้า” [6] ซึ่งเป็ นการตลาดสมัยใหม่ทงั ้ คู่ เพื่อเปรียบเทียบว่ากลยุทธ์
การตลาด4C’s วิธใี ดทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนสอนภาษา
สมาคมนักเรียนเก่าญีป่ นุ่

ตัดสิน ใจเลือ กเรีย นโรงเรีย นสอนภาษาสมาคมนักเรีย นเก่าญี่ปุ่นในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยสามารถแสดงกรอบแนวคิดได้ ดังนี้
การตลาด 4C’s Bob
Lauterborn (1990)
- Consumer wants and
needs (ความต้องการของ
ผูบ้ ริโภค)
- Consumer ‘s cost to
satisfy (ต้นทุนของผูบ้ ริโภค)
- Convenience to buy
(ความสะดวกในการซื้อ)
- Communications (การ
สือ่ สาร)
(ทีม่ า Bob
Lauterborn ,1990)
การตลาด 4C’s Philip Kotler
(2017)
- Co-creation (การร่วมมือ
สร้าง)
- Currency (การตัง้ ราคาให้ม ี
ความยืดหยุ่น คล้ายเงินตรา)
- Communal Activation (การ
กระตุน้ ให้ชุมชนมีส่วนร่วม)
- Conversation (การพูดคุย)
(ทีม่ า : ฟิ ลปิ คอตเลอร์,
2017)

การตัดสินใจซือ้ (ACT) เลือก
เรียนโรงเรียนสอนภาษาสมาคม
นักเรียนเก่าญีป่ นุ่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร
(ทีม่ า : ฟิ ลปิ คอตเลอร์, 2017)

รูปที่ I : กรอบแนวคิดในการวิจยั

II. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
II.I. เพื่อศึกษาการตลาด4C’s Bob Lauterborn (1990) ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจ(ACT) เลือกเรียนโรงเรียนภาษาญีป่ ่ นุ
II.II. เพื่อ ทาการออกแบบชุด อุปกรณ์ ชุบน้ ามัน กัน สนิม ด้ว ยแนวคิด
Karakuri Kaizen เป็ นเทคนิ ค ช่ ว ยลดความเสี่ ย งการปฏิ บ ัติ ก ารของ
พนักงานในสายการผลิตของกรณีศกึ ษาและเพิม่ ความสามารถการทางาน
ให้กระบวนการไหลต่อเนื่องและกาลังการผลิตทีเ่ หมาะสม

V. ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
V.I .แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการตลาด 4C’s Bob. Lauterborn(1990)
รูปแบบการตลาด 4C’s มุ่งเน้นไปที่มุมมองด้านการตลาดของ
ลูกค้า การตลาดที่ประสบความสาเร็จลูกค้าจะต้องอยู่ในใจกลางของแผน
4C’s [5] (1) ความต้ อ งการของผู้บ ริโ ภค(Consumer wants and needs)
สินค้าทีผ่ ลิตออกมานัน้ ควรเป็ นสินค้าทีผ่ บู้ ริโภคจะซื้อใช้เพื่อแก้ปัญหาการ
อยู่รอดของพวกเขา (Consumer Solution) แทนที่จะเป็ นการอยู่รอดของ
ผู้ ผ ลิต และผู้ จ ัด จ าหน่ า ย (2) ต้ น ทุ น ของผู้บริโ ภค (Consumer’s cost to
satisfy) ต้ อ งเปลี่ย นไปเป็ นการตัง้ ราคาโดยการพิจ ารณาถึ งต้ น ทุ น ของ
ผู้บริโภคที่ต้องจ่ายเพื่อที่จะให้ได้ส ินค้ามาใช้ (3) ความสะดวกในการซื้อ
(Convenience to buy) ช่อ งทางการจ าหน่ า ยสมัย ใหม่ต้อ งคิดว่ า จะเพิ่ม
ความสะดวกในการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโ ภคได้อ ย่างไร เพราะ
ผู้บ ริโ ภคเป็ นผู้ต ัด สิน ใจว่ า จะซื้อ ที่ไ หนซื้อ มากเท่ า ไร และซื้อ เวลาใด
มากกว่าการซื้อตามช่องทางที่ถูกกาหนดขึ้นจากผู้ผลิตและผู้จดั จาหน่ าย
(4) การสื่อสาร (Communication) มองว่าทัง้ สื่อและสารใดทีผ่ บู้ ริโภคจะรับ
ฟั ง ผู้บริโภคเลือกที่จะฟั งและไม่ฟัง เลือกที่จะเชื่อและไม่เชื่อ ดังนัน้ การ

III. สมมติฐานของของการวิจยั
III.I) การตลาด4C’s Bob Lauterborn (1990) ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจ
(ACT) เลือกเรียนโรงเรียนภาษาญีป่ ่ นุ
III.II) การตลาด4C’s Philip Kotler (2017) ส่งผลต่อการตัดสินใจ(ACT)
เลือกเรียนโรงเรียนภาษาญีป่ นุ่
IVกรอบแนวคิดการวิจยั
การวิจ ัย ครัง้ นี้ ม ีต ัว แปรอิส ระ คือ การตลาด 4C’s Bob Lauterborn
(1990)และการตลาด 4C’s Philip Kotler (2017)ตัว แปรตาม คือ การ
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สนใจมากยิง่ ขึน้ โดนอาจขอคาแนะนาเพื่อน ตรวจสอบแบรนด์ดว้ ยตนเอง
ค้นหารีววิ จากสือ่ ออนไลน์ เปรียบเทียบราคา(4) Act ลงมือ การตัดสินใจซื้อ
ผู้บริโภคมีปฏิสมั พันธ์กบั แบรนด์ในเชิงลึกขึ้น ทัง้ จากการใช้ การบริโภค
รวมทัง้ การใช้ผลิตภัณฑ์หลังการขายด้วย บริการนัน้ ให้ผลในทางบวกและ
น่ าประทับใจ (5) Advocate ช่ว งสนับสนุ น ลูกค้าภักดีต่ อ แบรนด์ม ากขึ้น
การซื้อซ้า และนาไปสู่การเป็ นผู้สนับสนุ นแบรนด์ ถ้าถูกกระตุ้นด้วยการ
สนับสนุ นเชิงลบ เมื่อเผชิญการกระตุ้นในลักษณะนี้ พวกเขาจะลุกขึ้นมา
แนะนาและปกป้ องแบรนด์ทต่ี นรัก[6]

ส่งเสริมการตลาดจึงควรหันมาให้ความสาคัญในเรื่องการสื่อสารมากกว่า
การลดแลกแจก แถมแต่ให้ความสาคัญในการสร้างเรื่องราวสร้างความไว้
เนื้อเชือ่ ใจ ผ่านสือ่ ทีผ่ บู้ ริโภครับฟั งมากกว่า
V.II. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการตลาด 4C’s Kotler (2017)
แนวคิด เรื่อ งส่ ว นผสมทางการตลาดได้ว ิว ัฒ นาการมาอย่ า ง
ต่ อ เนื่อ งเพื่อ รองรับผู้บริโ ภคที่ต้อ งการมีส่ ว นรวมมากขึ้น ส่ ว นผสมทาง
การตลาด 4P’s ผลิตภัณฑ์ Product, ราคา Price,ช่องทางการจัดจาหน่ าย
Place, การส่ งเสริมการขายPromotion จึงควรปรับเปลี่ย นเป็ น 4C’s (1)
การร่ว มมือ สร้าง )Co-creation) กลยุ ทธ์ใหม่ในการพัฒนาผลิต ภัณ ฑ์ใ น
ระบบเศรษฐกิจดิจทิ ลั รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผบู้ ริโภคเข้ามามีส่วนร่วมตัง้ แต่
เริ่ม แรกในช่ ว งการคิด หาไอเดีย ยัง ท าให้ผู้บ ริโ ภคสามารถสร้า งสรรค์
ผลิตภัณฑ์และบริการทีเ่ หมาะสมกับตนเองช่วยทาให้ผบู้ ริโภคยิง่ ประทับใจ
ในคุณค่าทีผ่ ลิตภัณฑ์นาเสนอ[6] นาไปเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานในการพัฒนาสินค้า
ในลักษณะร่วมกันพัฒนา[7] (2) การตัง้ ราคาให้มคี วามยืดหยุ่นคล้ายเงินตรา
(Currency) จากการตัง้ ราคามาตรฐาน(standardized pricing) มาเป็ นการ
ตัง้ ราคาแบบยืด หยุ่ น (Dynamic pricing) ตามความต้อ งการของตลาด
( Market demand) แล ะ ต ามอั ต ร าการ ใช้ ก าลั ง การ ผลิ ต ( Capacity
Utilization) [6] การปรับราคาตามวาระต่างๆ ตามฤดูกาล ตามพฤติกรรม
การซื้อราคาสินค้าตามกลุ่มเป้ าหมาย และตามวิธกี ารจ่ายเงินของลูกค้า [7]
(3) การกระตุ้น ให้ชุมชนมีส่ ว นร่วม (Communal Activation) เปลี่ย นการ
กระจายสินค้าเป็ นความร่วมมือกันสาหรับนักธุรกิจทีม่ อี านวยความสะดวก
ในการซื้ อ และการใช้ บ ริก ารให้ แ ก่ ผู้ บ ริโ ภคได้ [7] ลู ก ค้ า อยากเข้า ถึ ง
ผลิตภัณฑ์และบริการและบริการเกือบทันทีมเี พียงเพือ่ นทีอ่ ยู่ใกล้ชดิ เท่านัน้
ที่สามารถสนองความต้องการอย่างนี้ได้ [6] (4) การพูดคุย (Conversation)
ใช้พน้ื ทีส่ อ่ื สังคมออนไลน์ (Social Media) ให้ผบู้ ริโภคได้สนทนากับเจ้าของ
ตราสินค้า ได้แลกเปลีย่ นข้อมูลและประสบการณ์เกีย่ วกับตราสินค้าระหว่าง
กัน ได้ร่วมพัฒนาสินค้า ได้ร่วมสร้างสาระเกีย่ วกับตราสินค้า ได้แสดงความ
คิดเห็นเกีย่ วกับตราสินค้า[6]

VI. วิธดี าเนินการวิจยั
VI.I ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนทีล่ งทะเบียนเรียนกับโรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่า
ญี่ปนุ่ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทัง้ 3สาขาประกอบด้วย สาขาจามจุร ี 270 คน
สาขาปิ่ นเกล้า 167 คน สาขาพหลโยธิน จานวน 166 คน รวมทัง้ สิ้น 603
คน เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นกลุ่มประชากรทีม่ ขี นาดเล็ก
ผู้ว ิจยั จึงใช้การคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่ างประชากรขนาดเล็ก จึงใช้
ตารางการคานวนตามค่าของ Krejcie & Morgan[8] โดยกาหนดระดับความ
เชือ่ มันที
่ ร่ อ้ ยละ 95 โดยมีจานวนประชากร 650 คน กลุ่มตัวอย่าง 242 คน
VI.II เครือ่ งมือและการตรวจสอบคุณภาพ
6.2.1. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูลการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั แบ่งแบบสอบถามเป็ น 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปเกี
่
ย่ วกับผูต้ อบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 การตลาด 4C’s
Marketing Bob Lauterborn (1990) มีล กั ษณะเป็ นคาถามปลายปิ ด ( CloseEnded Question) ส่วนที่ 3 การตลาด 4C’s Marketing Philip Kotler (2017)
มีลกั ษณะเป็ นคาถามปลายปิ ด (Close-Ended Question) และส่วนที่ 4 การ
ตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ป่ นุ มีลกั ษณะ
เป็ นคาถามปลายปิ ด (Close-Ended Question) ด้วยมาตรวัดการประเมินค่า
แบบลิเคิรต์ (Likert Scale)
6.2.2. การทดสอบคุณภาพแบบสอบถาม
ผูว้ จิ ยั ทาการทดสอบค่าความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา (Validity) โดย
น าแบบสอบถามที่ไ ด้จ ากการศึก ษาเอกสารงานวิจ ัย ที่เ กี่ย วข้อ งมาให้
อาจารย์ทป่ี รึกษาจากนัน้ นาไปทดสอบความเชือ่ มัน่ (Reliability) โดยทดลอง
กับกลุ่มตัวอย่างทีล่ งทะเบียนเรียนกับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปนุ่ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์จานวน 30 คน ได้ค่าสัมประสิทธิครอนบั
ค อยู่ระหว่าง 0.803 ถึง
์
0.950 ซึง่ ต้องไม่ต่ากว่า0.07 (Santos, 1999)[12]

V.III. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการการตัดสินใจ

คนในโลกออนไลน์เชื่อถือข้อมูลจาก เพื่อน คนใกล้ชดิ คอมเมนท์
บนเฟสบุ๊ค และแหล่งข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต เพาะเขาได้รบั ข้อมูลเยอะมาก
ในแต่ละวัน และไม่มเี วลาศึกษาข้อ มูลที่ได้ร บั ดังนัน้ นักการตลาดจะต้อ ง
ปรับเปลีย่ นวิธที าการตลาดให้สอดรับกับพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ย นไป
และควรทาความเข้าใจเส้นทางทีล่ ูกค้าซื้อสินค้า (Customer Path) เพื่อหา
ช่องว่างในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 5A ของลูกค้า6](1) Aware ช่วง
รับรู้ผู้บริโภครูจ้ กั แบรนด์ต่างๆจากประสบการณ์เก่า จากข้อความสื่อสาร
ทางการตลาด จากคาแนะน าของคนอื่น ผู้บริโ ภคจะประมวลผลข้อ มูล
ข่าวสารทัง้ หมดที่ไ ด้ร บั บัน ทึกเป็ น ความทรงจาระยะสัน้ หรือ ขยายเป็ น
ความทรงจาระยะยาว จากนัน้ ผูบ้ ริโภคจะสนใจแบรนด์เพียงไม่กแ่ี บรนด์(2)
Appeal ช่วงดึงดูดใจ แบรนด์ท่นี ่ าจดจา จะมีโอกาสผ่านขึ้นไปในระดับที่
สูงขึน้ ของรายการแบรนด์ทน่ี ่าสนใจ ในกลุ่มธุรกิจทีม่ กี ารแข่งขันสูง ซึง่ มีแบ
รนด์จานวนมาก และเป็ นสินค้าบริโภคภัณฑ์ ความดึงดูดใจของแบรนด์
(brand appeal) ต้องมีมากกว่าปกติ(3) Ask ช่วงสอบถาม ผูบ้ ริโภคทีอ่ ยาก
รู้อ ยากเห็น มักกระตือ รือ ร้น เสาะหาข้อ มูล เพิ่มเติมเกี่ย วกับแบรนด์ท่ตี น

VI.III. การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผูศ้ กึ ษารเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามรูปแบบกระดาษ
โดยแจกแบบสอบถามให้กบั กลุ่มตัวอย่าง 300 คน ได้จานวนแบบสอบถาม
กลับคืนมาทีส่ มบูรณ์จานวนทัง้ สิน้ 273 ชุดคิดเป็ นร้อยละ 91
VI.IV. สถิตทิ ใี ่ ช้ในการวิจยั
สถิตใิ นการวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐานค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั [9] และการวิเคราะห์
การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ
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เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน Communal Activation การกระตุ้น
ให้ชุมชนมีส่วนร่วม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง (X = 4.05) รองลงมา คือ
Conversation การพูดคุย มีค วามคิดเห็นอยู่ในระดับสูง (X = 3.85) และ
Co-creation การร่ว มมือ สร้าง มีค วามคิดเห็น อยู่ในระดับสูง (X = 3.69)
Currency การตัง้ ราคาให้มคี วามยืดหยุ่นคล้ายเงินตรา มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับสูง (X = 3.69) ตามลาดับ

VII. ผลการวิจยั
VII.I. ผลการวิเคราะห์ภาพรวมของผูต้ อบแบบสอบถาม
VII.I.I. ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 16-20 ปี จบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี มีสถานภาพนักเรียน นักศึกษา มีรายได้ต่อ
เดือ น ทราบข้อ มู ล ข่ า วสารของสมาคมนั ก เรีย นเก่ า ญี่ ป่ ุ นในพระบรม
ราชูปถัมภ์ผ่านทางคาแนะนาจากผูป้ กครอง/ญาติ/เพือ่ น/ครู

VII.IV ผลการทดสอบสมมติฐาน
7.4.1. ผลการทดสอบการตลาด 4C’s Bob Lauterborn (1990) ส่งผลต่อ
การตัดสินใจ(ACT)เลือกเรียนโรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญีป่ ุ่ น

VII.II . ผลการวิเคราะห์ร ะดับความคิด เห็น การตลาด4 C’s Bob Lauterborn
(1990)
7.2.1 ผลการวิ เ คราะห์ ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น การตลาด 4C’s Bob

ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น แบบพหุ
(Multiple Linear Regression) ด้วยวิธี Stepwise ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
0.05 พบว่าการตลาด 4C’s Bob Lauterborn (1990) ส่งผลต่อการตัดสินใจ
(ACT)เลือกเรียนโรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปนุ่ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

Lauterborn (1990)
ตารางที่ I ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับการตลาด 4C’s Bob Lauterborn (1990)
ค่าเฉลี่ยหัวข้อคาถาม
S.D.
แปลผล อันดับ
X
ความต้องการของ
4.02 0.722
สูง
1
ผูบ้ ริโภค
ต้นทุนของผูบ้ ริโภค
3.50 0.866
สูง
3
การสื่อสาร
3.72 0.803
สูง
2
ความสะดวกในการซือ้
3.07 0.997
สูง
4

ตารางที่ III ผลการวิเคราะห์หาค่าน้ าหนักความสาคัญของตัวแปรพยากรณ์
ทีด่ ขี องส่วนผสมทางการตลาด4C’s Bob Lauterborn (1990) ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจ(ACT)เลือกเรียนส.น.ญ.

.

เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้ า น ความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภค
(Consumer Wants and Needs) (X = 4.02) อยู่ในระดับสูง รองลงมาเป็ น
ด้านการสื่อสาร(Communications) อยู่ในระดับสูง (X = 3.72) ต้นทุนของ
ผู้บริโภค (Consumer ‘s Cost to satisfy) อยู่ในระดับสูง (X = 3.50) และ
ความสะดวกในการซื้อ (Convenience to buy) (X = 3.07) ตามลาดับ

ตัวแปร
พยากรณ์

VII.III. ผลการวิเ คราะห์ร ะดับ ความคิด เห็น การตลาด4C’s Philip Kotler
(2017)
7.3.1 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นการตลาด 4C’s Philip
Kotler(2017)

Unstandardized
Coefficients

Standar
dized
Coeffici
ents

t

Tolera
nce

B

SEb

(Constant)

0.810

0.241

ต้นทุนของ
ผูบ้ ริโภค
ความต้องการ
ของผูบ้ ริโภค
การสื่อสาร

0.359

0.057

0.371

6.336

0.243

0.064

0.214

3.776

0.171

0.063

0.168

2.712

R = 0.620

β
3.360

R2 = 0.384

Sig.

Collinearity
Statistics

SEest = 0.646

0.001*
*
0.000*
0.667
*
0.000*
0.712
*
0.007*
0.598
*
F = 55.913

VIF

1.498
1.404
1.672

หมายเหตุ : ** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
โดยตัว แปรการตลาด 4C’s Bob Lauterborn (1990) ด้ า นต้ น ทุ น ของ
ผู้ บ ริ โ ภค (Consumer’s cost to satisfy) (X2), ด้ า นความต้ อ งการของ
ผู้ บ ริ โ ภค(Consumer Wants and Needs) (X1), และด้ า นการสื่ อ สาร
(Communication) (X4) มีผ ลต่ อ ส่ งผลต่ อ การตัดสิน ใจ(ACT)เลือ กเรียน
โรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ป่ ุน (Y1) อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิการถดถอยของตั
วแปร (" β" ) เท่ากับ
์
0.057, 0.064 และ0.063 โดยมีอานาจในการพยากรณ์ (R2) ร้อยละ 38.40
มีค่ าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์พ หุ(R) เท่ากับ 0.620 ค่ าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานในการพยากรณ์ ( SEest) เท่ากับ 0.646 และค่ าคงที่ข องสมการ
พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบเท่ากับ 0.810 ถ้าทราบค่าของตัวแปรทัง้ 3 ตัวจะ
สามารถคาดคะเนการตัด สิน ใจ(ACT)เลือ กเรีย นส.น.ญ.ได้จ ากสมการ
ถดถอย ดังนี้
สมการถดถอยทีค่ านวณโดยใช้คะแนนดิบ คือ
Y1 = 0.810 + 0.359 (X2) + 0.243 (X1) + 0.171(X4)

ตารางที่ II ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับการตลาด 4C’s Philip Kotler ((2017
ค่าเฉลี่ยหัวข้อคาถาม
S.D.
แปลผล อันดับ
X
การกระตุน้ ให้ชมุ ชนมี
4.05 0.767
สูง
1
ส่วนร่วม
3.85 0.792
สูง
2
การพูดคุย
3.69 0.849
สูง
3
การร่ วมมือสร้าง
การตัง้ ราคาให้มคี วาม
3.69 0.876
สูง
3
ยืดหยุ่นคล้ายเงินตรา
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สมการถดถอยทีค่ านวณโดยใช้คะแนนมาตรฐาน คือ
Z1 = 0.057(X2) + 0.064(X1) + 0.063(X4)

พระบรมราชูปถัมภ์สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
VIII.I. การตลาด 4 C’s Bob Luaterborn (1990) ส่ ง ผลต่ อ การ
ตัดสินใจ (ACT)เลือกเรียนโรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นใน
พระบรมราชูปถัมภ์ โดยด้านต้นทุนของผูบ้ ริโภคส่งผลต่อการตัดสินใจมาก
ที่สุ ด รองลงมาคือ ด้านความต้อ งการของผู้บริโ ภค และด้านการสื่อ สาร
ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้อ งกับการวิจยั ของ ศักดิพ ฒ
ั น์ วงศ์ไ กร์ศรี (2557)
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด 4’Fs
ปั จจัยการโฆษณาทางสังคมออนไลน์และปั จจัยกิจกรรมการตลาดที่ส่ งผล
ต่อความตัง้ ใจในการใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมของผูใ้ ช้บริการใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลพบว่า การตลาด 4C’s Bob Lauterborn (1990)
ด้านความต้องการของผูบ้ ริโภค ด้านความสะดวกในการซื้อ ส่งผลกับความ
ตัง้ ใจในการใช้บ ริก ารสนามฟุ ต บอลหญ้า เทีย มของผู้ใ ช้บ ริก ารในเขต
กรุงเทพมหานคร[10] และยังสอดคล้องกับผลการวิจยั ของนางสาวณัฐชา มาตุ
ภูมานนท์(2558) ศึกษาเรื่องปั จจัยที่มอี ิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านสัง่
สร้างเอสซีจี ไฮม์(SCG HEIM) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล พบว่า การตลาด 4C’s Bob Lauterborn (1990) ด้านต้นทุนของ
ผูบ้ ริโภค ด้านความต้องการของผูบ้ ริโภค ด้านความสะดวกในการซื้อ[11]

VII.II. ผลการทดสอบการตลาด4 C’s Philip Kotler (2017) ส่ ง ผลต่ อ การ
ตัดสินใจ(ACT)เลือกเรียนโรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญีป่ ุ่ น ใน

พระบรมราชูป ถัม ภ์ โดยใช้ก ารวิเ คราะห์ก ารถดถอยเชิง เส้น แบบพหุ
( Multiple Linear Regression) ด้ ว ยวิธี Stepwise ระดับ นั ย ส าคัญ ทางสถิติ
0.05 พบว่ า สรุ ป ได้ว่ า การตลาด4 C’s Philip Kotler (2017) ส่ ง ผลต่ อ การ
ตัดสินใจ(ACT) เลือกเรียนโรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปนุ่ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์
ตารางที่ IV ผลการวิเคราะห์หาค่าน้าหนักความสาคัญของตัวแปรพยากรณ์
ที่ดีข องส่ ว นผสมทางการตลาด 4C’s Philip Kotler 2017 ส่ งผลต่ อการ
ตัดสินใจ(ACT)เลือกเรียนส.น.ญ.

ตัวแปร
พยากรณ์

(ค่าคงที่)
การกระตุน้ ให้
ชุมชนมีสว่ น
ร่วม
การตัง้ ราคาให้
มีความหยืด
หยุน่ คล้าย
เงินตรา
การพูดคุย

Unstandardized
Coefficients
b

SEb

1.166

0.271

0.260

0.067

0.204

0.054

Standar
dized
Coeffici
ents

t

Sig.

Collinearity
Statistics
Toler
ance

β

VIF

VIII.II. การตลาด 4C’s Philip Kotler (2017) ส่งผลการตัดสินใจ

4.309

0.000**

0.244

3.875

0.000**

0.707

1.415

0.219

3.764

0.000**

0.826

1.211

0.182
0.067
0.176
2.734
0.007** 0.671
R = 0.499 R2 = 0.249 SEest = 0.713 F = 29.681v

1.490

(ACT) เลือกเรียนโรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปนุ่ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ โดยด้านการกระตุน้ ให้ชุมชนมีส่วนร่วม มีส่งผลต่อการตัดสินใจ
มากที่สุด รองลงมาคือด้านการตัง้ ราคาให้มคี วามยืดหยุ่นคล้ายเงิน ตรา
และ ด้านการพูดคุย ตามลาดับ ซึ่ง Philip (2017) ได้กล่าวไว้ว่ามีผลการ
ตัดสินใจผูบ้ ริโภค

โดยตัวแปรการตลาด 4C’s Philip Kotler (2017) ด้านการกระตุ้นให้ชุมชนมี
ส่วนร่วม (Communal Activation) (X7), ด้านการตัง้ ราคาให้มคี วามหยืดหยุ่น
คล้ายเงินตรา (Currency) (X6), และด้านการพูดคุย (Conversation) (X8) มี
ผลต่ อ ส่ งผลต่อการตัดสินใจ( ACT)เลือกเรีย นโรงเรียนสอนภาษาสมาคม
นั ก เรีย นเก่ า ญี่ปุ่ น ( Y1) อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ 0.01 มีค่ า
สัมประสิทธิ ์การถดถอยของตัว แปร (" β" ) เท่ากับ 0.244 , 0.219 และ
0.176 โดยมีอานาจในการพยากรณ์ (R2) ร้อยละ 24.90 มีค่าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์พหุ (R) เท่ากับ 0.499 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการ
พยากรณ์ ( SEest) เท่ า กับ 0.713 และค่ า คงที่ข องสมการพยากรณ์ ในรูป
คะแนนดิบเท่ากับ 1.166
สมการถดถอยทีค่ านวณโดยใช้คะแนนดิบ คือ
Y1 = 1.166 + 0.260 (X7) + 0.204 (X6) + 0.182 (X8)
สมการถดถอยทีค่ านวณโดยใช้คะแนนมาตรฐาน คือ
Z2 = 0.067(X7) + 0.054(X6) + 0.067 (X8)

IX. ข้อเสนอแนะการวิจยั
IX.I) ในด้านต้นทุนของผูบ้ ริโภค ควรออกแบบราคาทีเ่ หมาะสมต่อ
นักเรียนที่มาลงเรีย นกับ OJSAT โดยการคานึงถึงค่ าใช้จ่ายของนัก เรีย น
ทีม่ าเรียนกับ
IX.II) ในด้านความต้องการของผูบ้ ริโภค ควรออกแบบคอร์สเรียน
ให้เหมาะสมต่อความต้องการของผูเ้ รียน
IX.III) ในด้านการสือ่ สาร ควรประชาสัมพันธ์และใส่จุดเด่นของคอร์
สเรียนให้น่าสนใจมากขึน้ แทนการลดแลกแจกแถม
IX.IV) ในด้านกระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมควรร่วมมือกับองค์กรอื่น
และนาสินค้าบริการของผูบ้ ริโภครายอื่น มาจัดรวมไว้แล้วนาเสนอ เช่นการ
ร่วมมือกับสถาบันทีใ่ ห้บริการศึกษาต่อต่างประเทศ
IX.V) ในด้านการตัง้ ราคาให้มคี วามยืดหยุ่ น คล้ายเงิน ตรา ควร
ออกแบบราคาคอร์สเรียนให้มคี วามหยืดหยุ่นต่อนักเรียน
IX.VI) ในด้านการพูดคุ ย ควรใช้พ้นื ที่ส่อื สังคมออนไลน์ (Social
Media) ให้ผูบ้ ริโภคได้สอบถามเกีย่ วกับคอร์สเรียน โรงเรียนหรืออื่นๆและ
ควรได้แลกเปลีย่ นข้อมูลกับนักเรียนประสบการณ์เกีย่ วกับ OJSATระหว่าง
กัน

VIII. สรุปและอภิปรายผล
จากผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจยั เรื่องการตลาด 4C’s ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ป่ ุนใน

กิ ตติ กรรมประกาศ
สารนิพนธ์ฉบับนี้ สาเร็จได้ดว้ ยความอนุ เคราะห์จากคณาจารย์
ทุกท่าน ทีไ่ ด้ประสิทธิ ์ประสาวิชาความรูใ้ ห้แก่ผวู้ จิ ยั โดยเฉพาะอย่างยิง่ ดร.

หมายเหตุ : ** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
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บุญญาดา นาสมบูรณ์ อาจารย์ทป่ี รึกษาสารนิพนธ์ ทีไ่ ด้กรุณาเสียสละตัง้ แต่
เริม่ ต้นจนถึงเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ในการให้คาปรึกษาตลอดจนติดตาม
การทาวิจยั และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ซึ่งเป็ นประโยชน์ในการ
ทาสารนิพนธ์ ผูว้ จิ ยั กราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้โอกาสนี้
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บทคัดย่อ — การวิ จยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการบริ หาร
สวัสดิ การของพนักงานในกลุ่มธุรกิ จยานยนต์ ดาเนิ นการสารวจความ
คิ ดเห็นพนักงานของบริ ษทั กลุ่มธุรกิ จยานยนต์ในเขตนิ คมอุตสาหกรรม
ลา ด ก ระบั ง จ า น วน 284 ค น โด ย ใช้ แบ บ ส อ บ ถ าม เพื่ อ ศึ ก ษ า
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยลักษณะส่วนบุคคล ปั จจัยสวัสดิ การแรงงาน
ที่นอกเหนื อจากกฎหมายกาหนด และปั จจัยด้านโครงสร้างของตาแหน่ ง
งาน ที่ มีต่อความพึ งพอใจในระบบการบริ หารสวัส ดิ การ ประมวลผล
ข้ อ มู ล ด้ ว ยหลัก สถิ ติ เชิ งพรรณนา ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน ทดสอบสถิ ติ t-test และวิ เคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)
ที่ค่านัยสาคัญทางสถิ ติ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยทัง้ สามกลุ่มมีผล
ต่ อระดับความพึ งพอใจในระบบการบริ หารสวัสดิ การของพนั กงานที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ

1. บทนา

ในยุคที่ธุรกิจต้องแข่งขันอย่างรุนแรง สิง่ ทีท่ ้าทายความสามารถ
ของผู้บริห ารองค์การคือ การวางแผนบริห ารและพัฒนาคน เนื่อ งจาก
บุคลากรขององค์การในยุคปจั จุบนั มีความแตกต่ างจากอดีตเป็ นอย่าง
มาก ทัง้ ในด้านคุ ณ วุฒ ิ วัย วุฒ ิ วิธคี ิด ความเชื่อ ทัศ นคติ วัฒ นธรรม
ภาษา ภาวะทางอารมณ์ และการแสดงอออก แนวโน้ ม การบริห าร
ทรัพยากรมนุ ษย์จงึ ต้องคานึงถึงความต้องการและให้ความสาคัญกับ
พนักงานไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่าการตอบสนองความต้องการของลูกค้า การ
สร้างและนาเสนอคุณค่าให้แก่บุคลากรเป็ นแนวทางหนึ่งในการดึงดูด
ผูส้ มัครงานและธารงรักษาพนักงานทีด่ ี มีความรูค้ วามสามารถให้อยู่กบั
องค์การ เพื่อ ช่ว ยพัฒ นาธุรกิจให้มขี ดี ความสามารถในการผลิต และ
ให้บริการแก่ลกู ค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อุ ต สาห กรรมย าน ย น ต์ นั บ ว่ า เป็ น อุ ต สาห กรรมห ลั ก ที่ ม ี
ความส าคัญ ต่ อ เศรษฐกิจ ของประเทศไทย และมีค วามส าคัญ ต่ อ
อุ ต สาห กรรมต่ อ เนื่ องใน ห่ วงโซ่ อุ ป ทาน รั ฐ บาลได้ ก าห น ดให้
อุตสาหกรรมยานยนต์เป็ นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายทาให้เกิดการ
ลงทุ น จากต่ างประเทศ และมีการขยายฐานการผลิต ในประเทศไทย
อย่างต่อเนื่อง เป็ นผลดีทงั ้ ในด้านเศรษฐกิจและการจ้างงานแต่ส่งผลให้
อุปสงค์และอุปทานด้านแรงงานไม่สมดุลกัน โดยเฉพาะแรงงานทีม่ ฝี ีมอื
ด้วยเหตุน้ีปญั หาด้านกาลังคนจึงเป็ นเรื่องสาคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับความอยู่
รอดของธุ ร กิจเป็ น อย่ างมาก [1] องค์ก ารต้อ งสรรหาบุ ค ลากรที่ดี มี
คุณสมบัตติ รงตามความต้องการมาช่วยพัฒนาองค์การ สิง่ ทีส่ าคัญทีส่ ุด
อยู่ทก่ี ารธารงรักษาให้อยู่ค่กู บั องค์การต่อไป การบริหารสวัสดิการอย่าง
เหมาะสมเพื่อจูงใจให้บุคลากรเกิดความผูกพัน ความจงรักภักดี และ
ยังคงปฏิบตั งิ านให้แก่องค์การ สวัสดิการเป็ นสิง่ ทีอ่ งค์การจะมอบให้แก่
พนั ก งานตามต าแหน่ ง ตามอายุ ง านหรือ ตามเงื่อ นไขต่ าง ๆ ของ
องค์ก าร ซึ่งประกอบไปด้ว ยสวัส ดิก ารตามที่ก ฎหมายก าหนดและ
ั ยช่วยเหลือ
สวัสดิการนอกเหนือจากทีก่ ฎหมายกาหนด โดยถือเป็ นปจจั
ในการดารงชีวติ ของบุคลากรและครอบครัวของบุคลากร รวมทัง้ ยังมี
ส่วนในการอยู่ร่วมกันของบุคลากรในองค์การอีกด้วย [2] บทความวิจยั
ฉบับ นี้ มุ่ ง เน้ น ศึก ษาเพื่อ ค้ น หาแนวทางการบริห ารสวัส ดิก ารของ
พนักงานในกลุ่มธุรกิจยานยนต์ ทัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ ดังนี้

คำสำคัญ — สวัสดิ กำร, กำรนำเสนอคุณค่ำให้แก่บคุ ลำกร,
อุตสำหกรรมยำนยนต์
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
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1. ศึก ษาระดับ ของความต้ อ งการในสวัส ดิก ารของพนั ก งาน
ประจาของบริษทั ในกลุ่มธุรกิจยานยนต์ และ
2. เปรียบเทียบระดับความต้องการในสวัสดิการของพนักงานใน
ระดับตาแหน่งทีแ่ ตกต่างกัน
2. วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
2.1 การนาเสนอคุณค่าให้แก่บุคลากร (Employee Value Proposition:
EVP) หมายถึง รางวัล และผลประโยชน์ ต อบแทนในรูป แพกเกจที่ม ี
ลักษณะเด่นทีอ่ งค์การมอบให้แก่พนักงานเป็ นเสมือนคุณค่าทีพ่ นักงาน
ได้รบั เพื่อตอบแทนการทางานจากการมีทกั ษะ ความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ ท่ีพ นักงานผู้นัน้ น ามาใช้ในการท างานกับ องค์การ
EVP บ่งบอกถึงแก่นและธาตุแท้ขององค์การว่าบริษัทมีความโดดเด่น
เป็ นเอกลักษณ์ทแ่ี ตกต่างจากคู่แข่งอย่างไรและบริหารโดยยึดหลักการ
ใด บริษัทสามารถใช้ EVP เป็ นเครื่องมือ สรรหาและจัดรับบุคลากรได้
ตรงตามวัตถุประสงค์และกลุ่มงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวางแผน
กาลังคนแบบองค์ร วมที่ ม ีอ ยู่ ท าให้ส ามารถเข้าถึงตลาดแรงงานได้
มากกว่ า ร้อ ยละ 60 และองค์ ก ารมีค วามได้ เปรีย บในการบริห าร
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์เหนื อ บริษัท คู่แ ข่ง [3-4] EVP ยังท าหน้ าที่เป็ น ตัว
ขับเคลือ่ นหลักในการธารงรักษาให้บุคลากรเกิดความผูกพันกับองค์การ
และอยู่เป็นทรัพยากรทีม่ คี ุณค่าขององค์การยาวนานต่อไป
EVP เป็ น แนวคิด ที่ม ีมุ ม มองกว้า งและหลากหลาย สามารถ
จาแนกองค์ประกอบออกได้เป็น 5 ด้าน ได้แก่ [3-6]
1. ค่ าตอบแทน หมายถึง เงิน ค่ า ตอบแทนที่ไ ด้ร ับ จากการ
ท างานและความสามารถ โดยเป็ น ความรู้ส ึก ว่ า บริษั ท จ่ า ยอย่ า ง
เหมาะสมและเป็นธรรม
2. สวัสดิการ หมายถึง ผลประโยชน์ ทไ่ี ม่เป็ นตัวเงิน และไม่ใช่
รายได้ทางตรง ครอบคลุมถึงการประกัน สุขภาพ เงินเกษียณอายุ และ
วันหยุดประจาปีและวันลาพักร้อน
3. เนื้องาน หมายถึง ความพึงพอใจทีไ่ ด้รบั จากการทางานทีท่ า้
ทาย มีอสิ ระในการตัดสินใจ งานที่สาคัญต่อองค์การ การสร้างทีมงาน
และสิง่ แวดล้อมของงาน
4. อาชีพ หมายถึง โอกาสในการได้รบั การฝึ กอบรมและพัฒนา
การได้เดินทางไปศึกษาดูงาน และความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน
5. ความผูกพัน หมายถึง ความรูส้ กึ ถึงความสัมพันธ์ในเชิงบวก
ความเชื่ อ ใจ ไว้ ว างใจและความร่ ว มมื อ ระหว่ า งเพื่ อ นร่ ว มงาน
ผู้ใต้บงั คับบัญ ชาและผู้บงั คับบัญชาภายในองค์การ และพฤติกรรมที่
แสดงถึงการเป็นสมาชิกขององค์การ
จากแนวคิดทีว่ ่าทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นสินทรัพย์ทม่ี มี ลู ค่ามากทีส่ ุด
เมื่อเปรียบเทียบกับ ทฤษฎีลาดับขัน้ ความต้องการของมนุ ษย์ 5 ระดับ
ของอับราฮัม มาสโลว์ (A. Maslow) การตอบสนองความต้อ งการขัน้
พื้นฐานของบุคลากรด้วยการมอบค่าตอบแทนและผลประโยชน์ อย่าง
เหมาะสมและตรงกับ ความต้ อ งการในแต่ ล ะระดับ รวมไปถึ ง การ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของงานและสถานที่ทางาน และการสนับสนุ น
ให้ก้าวหน้ า ในอาชีพ ผลลัพ ธ์ท่ีอ งค์การจะได้จากการบริห ารจัด การ
คุณ ค่าย่ อมเป็ น ความผูก พัน ที่บุค ลากรมีต่ อ องค์การ และยังสามารถ
สร้างผลกาไรให้แก่องค์การได้อีกด้วย ความเหมือนระหว่าง EVP และ
ลาดับขัน้ ความต้องการของมนุษย์ แสดงได้ดงั รูปที่ 1

รูปที่ 1 เปรียบเทียบ EVP และลาดับขัน้ ความต้องการของมนุษย์ [5]
EVP ส่งผลกระตุ้นให้กลุ่มผูส้ มัครงานเป้าหมายอยากร่วมงานกับ
องค์ ก าร ขณะเดีย วกัน บุ ค ลากรป จั จุ บ ัน จะภัก ดีต่ อ องค์ ก าร กรอบ
แนวคิดจาก 5 องค์ประกอบข้างต้นช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
ทัศนคติข องพนักงานและผลลัพ ธ์บนั ้ ปลายที่องค์การได้รบั ได้ดยี ิ่งขึ้น
อาทิเช่ น ความผู ก พัน ในงาน อัต ราการออกจากงาน และผลการ
ปฏิบ ัติงาน เป็ น ต้ น การจัด การข้ อ เสนอคุ ณ ค่ าให้แ ก่ บุ ค ลากรท าให้
องค์การสามารถรับรู้ความคุ้มค่ าจากการจ้างบุคลากรบรรจุลงในงาน
นัน้ ๆ องค์การสามารถพัฒนาแพกเกจสวัสดิการและผลตอบแทนทีโ่ ดด
เด่ น และมีเอกลัก ษณ์ ใ ห้แ ก่ บุ ค ลากรที่เป็ น ทรัพ ยากรส าคัญ ในการ
ขับเคลือ่ นไปสู่เป้าหมายของธุรกิจได้ [6]
2.2 สวัสดิการแรงงาน
สวัส ดิก าร หมายถึง การด าเนิ น การที่ม ีค วามมุ่งหมายเพื่อ ให้
ลูกจ้างสามารถมีระดับความเป็ นอยู่ทด่ี พี อสมควร มีความผาสุขทัง้ กาย
และใจ มี สุ ข ภ าพ อน ามั ย ที่ ดี มี ค วามปลอดภั ย ใน การท างาน
เจริญก้าวหน้าและมีความมันคงในการด
่
าเนินชีวติ ไม่เฉพาะตัวลูกจ้าง
แต่ รวมถึงครอบครัวของลู กจ้างด้วยการจัดให้มสี วัสดิการขึ้นในสถาน
ประกอบการ [7] และยังได้กาหนดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายเพือ่ ให้
สถานประกอบการสามารถจัดเพิม่ เติมอีก 6 หมวด ได้แก่
1. สวัสดิการที่มุ่งพัฒนาลูกจ้าง เป็ นการส่งเสริมการศึกษาทัง้
ในและนอกเวลาทางานด้วยการฝึ กอบรม การตัง้ โรงเรีย นในโรงงาน
หรือห้องสมุด
2. สวัส ดิก ารที่ช่ ว ยเหลือ ในเรื่อ งค่ า ครองชีพ อาทิ ร้า นค้ า
สวัสดิการหรือสหกรณ์ เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ ชุดทางาน หอพัก
รถรับ-ส่ง เงินโบนัส ค่าครองชีพ เบีย้ ขยัน ค่าเข้ากะ เป็นต้น
3. สวัสดิการทีช่ ่วยเหลือการออมของลูกจ้าง ในรูปสหกรณ์ออม
ทรัพย์ และกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
4. สวัสดิการทีพ่ ฒ
ั นาสถาบันครอบครัวของลูกจ้าง อาทิ สถาน
เลี้ยงดูบุต รของลูกจ้าง เงิน ช่วยค่ ารักษาพยาบาลบุค คลในครอบครัว
เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร การประกันชีวติ ให้กบั ลูกจ้าง เป็นต้น
5. สวัสดิการทีส่ ่งเสริมความมันคงในอนาคต
่
ในรูปเงินบาเหน็จ
เงินรางวัลทางานนาน การให้ลูกจ้างซื้อหุน้ ของบริษทั กองทุนฌาปนกิจ
และเงินกูเ้ พือ่ สวัสดิการทีพ่ กั อาศัย
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6. สวัสดิการนันทนาการและสุขภาพอนามัย โดยจัดทัศนศึกษา
การแข่ง ขัน กีฬ า งานเลี้ย งสัง สรรค์ และการให้ค วามรู้เรื่อ งสุ ข ภาพ
อนามัย
สวัสดิการโดยทัวไปแบ่
่
งเป็ น 3 ระดับ [2] ดังนี้
1. ระดับสังคม หรือสวัสดิการคนงาน หมายรวมถึงการบริการ
หรือกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ ด้วยความสมัครใจของนายจ้างหรือองค์การเพื่อให้
คนงานมีสภาพความเป็นอยู่ทด่ี ี
2. ระดับ องค์ก าร มักใช้ค าว่า สิท ธิป ระโยชน์ ห รือ ประโยชน์
เกือ้ กูล อาจอยู่ในรูปตัวเงินทีน่ อกเหนือจากค่าจ้างหรือผลตอบแทนปกติ
เป็ นการจ่ า ยเพิ่ ม เพื่ อ ผลประโยชน์ ท างจิ ต วิ ท ยา เช่ น การสร้ า ง
สภาพแวดล้อมการทางานทีด่ ี และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทีต่ คี ่าเป็ น
ตัวเงินได้ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินออม หรืออาจไม่เป็นตัวเงิน แต่อยู่
ในรูปสิง่ จูงใจ เช่นการสร้างขวัญและทัศนคติทด่ี เี พื่อให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างผู้ปฏิบตั งิ านด้วยกัน การจัดให้ลูกจ้างมีการกินดีอยู่ดี การดูแล
ให้มสี ุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์ การกาหนดมาตรการที่ช่วยเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตหรือการทางานและลดความขัดแย้งของลูกจ้าง
สิง่ เหล่านี้ทาให้บุคลากรมีความต้องการอยู่กบั องค์การต่อไป
3. ระดั บ กิ จ กรรม เป็ น โป รแก รม การจั ด ก ารต าม การ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ท่อี งค์การจัดให้แก่บุคลากรและมีความ
แตกต่างกันไปตามสาขาอาชีพ
อย่างไรก็ตามสามารถจาแนกวัตถุประสงค์ของการจัดสวัสดิการ
ให้แก่ลกู จ้างในองค์การได้เป็น 5 ประการ คือ
1. เสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั งิ าน
2. ธารงรักษาบุคลากรที่ดใี ห้ปฏิบตั งิ านกับองค์การ และดึงดูด
บุคคลทีม่ คี วามรูจ้ ากภายนอกให้เข้ามาทางาน
3. ให้ ค วามช่ ว ยเหลือ และอนุ เคราะห์ บุ ค ลากรให้ ส ามารถ
ดารงชีวติ ได้อย่างไม่เดือดร้อน และปฏิบตั งิ านตอบแทนองค์การได้เต็ม
ความสามารถ
4. ลดความขัดแย้งในเรื่องความเท่าเทียมและความเป็ นธรรม
ของผลประโยชน์ทพ่ี นักงานได้รบั
5. ท าให้ ร ะบบการบริห ารจัด การองค์ ก ารเป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สวัสดิการที่สมบูรณ์ แบบเป็ นสิง่ จูงใจให้ผู้ปฏิบตั ิงานมีขวัญและ
กาลังใจ พึงพอใจในงานและเต็มใจที่จะปฏิบ ัติงานให้ม ีคุ ณ ภาพและ
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความผูกพันต่องานและองค์การ พยายามสร้าง
ความเจริญรุ่งเรืองให้แก่องค์การ และมีความต้องการเป็ นสมาชิกของ
องค์ ก ารต่ อ ไป การบู ร ณ าการข้ อ เสนอคุ ณ ค่ า ให้ แ ก่ บุ ค ลากร 4
องค์ประกอบ (ไม่รวมองค์ประกอบด้านเงิน เดือนและค่าจ้าง) เข้ากับ
สวัส ดิการที่น อกเหนือ กฎหมาย 6 หมวดจากการวิจยั [8] ปรากฏดัง
ตารางที่ 1

บริษัท อีซูซุ เทคโน (ประเทศไทย) จากัด จานวน 5,223 คน (4,200
คนและ1,023 คน ตามลาดับ) ซึ่งตัง้ อยู่ภ ายในเขตนิค มอุต สาหกรรม
ลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร คานวณกลุ่มตัวอย่างได้เป็ น 372
ตัวอย่างและทาการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย [9] ดาเนินการส่งแบบสอบถาม
และได้รบั แบบสอบถามที่สมบูรณ์ คนื กลับมาเป็ นจานวน 284 ฉบับ คิด
เป็นร้อยละ 76.34
ตารางที่ 1 การเชือ่ มโยงข้อเสนอคุณค่าให้แก่บุคลากรและสวัสดิการ
นอกเหนือกฎหมาย [8]
สวัสดิการ
ความผูกพัน ความก้าวหน้า สภาพงาน
สุขภาพและ
เงินรางวัล
โอกาสในการ ลักษณะงาน
อนามัย
ทางานนาน
พัฒนาตนเอง
การเกษียณ
ความสัมพันธ์ ประเมินผล
สภาพแวดล้อม
ทีด่ กี บั เพือ่ น แบบ
ของงาน
ร่วมงาน
กัลยาณมิตร
การลาหยุด
ประกาศ
ความก้าวหน้า
ตามกฎหมาย เกียรติคุณ
ในอาชีพ
การช่วยเหลือ
ทางการเงิน
3.2 ตัวแปรทีศ่ กึ ษา
ได้กาหนดตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา ดังนี้
1) ตัวแปรอิสระ กาหนดเป็น 3 กลุ่ม
1.1) ปจั จัยส่ วนบุ คคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา
และประสบการณ์ทางาน
1.2) โครงสร้า งต าแหน่ งงาน หรือ ระดับ ของพนัก งาน ได้แ ก่
ระดับปฏิบตั กิ าร ผูบ้ ริหารระดับกลาง และผูบ้ ริหารระดับสูง
1.3) สวัสดิการนอกเหนือกฎหมายกาหนด เป็นตัวแปร 6 หมวด
ได้แก่ ด้านการพัฒนาลูกจ้าง ด้านการช่วยเหลือค่าครองชีพ ด้านการ
ออมเงิน ด้านการพัฒนาสถาบันครอบครัว ด้านการส่งเสริมความมันคง
่
ในอนาคต และด้านนันทนาการและสุขภาพอนามัย
2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ความต้องการสวัสดิการของพนักงานใน
กลุ่มธุรกิจยานยนต์
3.3 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
จากวรรณกรรมที่ท บทวน ผู้ว ิจ ัย ได้ส ร้า งแบบสัม ภาษณ์ เพื่อ
รวบรวมข้อมูลด้านการบริหารและจัดการสวัสดิการให้แก่พนักงาน โดย
สัม ภาษณ์ ผู้บ ริห ารงานด้านทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ข องบริษัท ที่เป็ น กลุ่ ม
ตัวอย่าง และนาข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ไปใช้พฒ
ั นาแบบสอบถาม
เพื่อ เป็ น เครื่อ งมือ ในการเก็บ รวบรวมข้อ มูล ด าเนิ น การตรวจสอบ
คุณภาพของเครือ่ งมือวิจยั ดังนี้
1. ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ดาเนิน การวิเคราะห์ค่าดัชนีความ
สอดคล้องของข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา (Index of ItemObjective Congruency: IOC) พบว่า ค่า IOC รายข้อมีค่ามากกว่า 0.7
และค่า IOC ทัง้ ฉบับมีค่าเท่ากับ 0.97 แบบสอบถามจึงมีความเทีย่ งตรง
เชิงเนื้อหาอยู่ในเกณฑ์ทย่ี อมรับได้
2. ความเชือ่ มัน่ นาแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั กลุ่มทีใ่ กล้เคียง
กับ กลุ่ ม ตัว อย่ า งจ านวน 30 ราย และวิเคราะห์ ด้ ว ยวิธีส ัม ประสิท ธิ ์

3. ระเบียบวิธกี ารวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ มีขนั ้ ตอนดาเนิน การตาม
ระเบียบวิธวี จิ ยั ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศ ึก ษาคือ พนั ก งานประจ าทั ง้ ฝ่ า ยผลิต และฝ่ า ย
สนับสนุ นการผลิตของบริษัท ไทยฮอนด้า แมนู แฟคเจอริง่ จากัด และ
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กัน โดยใช้การทดสอบสถิติ Independent-samples t-test
2. ระดับ ต าแหน่ งงานที่แ ตกต่ างกัน มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ ความ
ต้องการในสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนดไม่แตกต่างกัน
โดยใช้การทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลนาเสนอเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผูต้ อบแบบสอบถาม 284 คน เป็ นเพศชายร้อยละ 79.4
มีอ ายุ ร ะหว่ าง 41-50 ปี ร้อ ยละ 41.1 มีร ะดับ การศึก ษาต่ ากว่ าหรือ
เทียบเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 50.5 เป็ นพนักงาน
ระดับปฏิบตั งิ านขันต้
้ น ร้อยละ 79.8 มีประสบการณ์การทางานตัง้ แต่ 510 ปี ร้อยละ 19.9 โดยเป็ นพนักงานฝา่ ยผลิต ร้อยละ 57.8
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อสวัสดิการนอกเหนือจากที่
กฎหมายกาหนด
ความคิดเห็น โดยรวมต่ อ สวัส ดิก ารนอกเหนื อ จากที่ก ฎหมาย
กาหนดทัง้ 6 ด้านมีค่ าเฉลี่ย อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.25 S.D.=
0.72) โดยด้านการออมของลูกจ้างมีค่ าเฉลี่ยสูงสุด ( = 3.60 S.D.=
0.91) รองลงมาคือ ด้ า นนั น ทนาการและสุ ข ภาพอนามัย ด้ า นการ
ช่วยเหลือค่าครองชีพ ด้านการส่งเสริมความมันคงในอนาคต
่
และด้าน
การพัฒนาสถาบันครอบครัวของลูกจ้างตามลาดับ ( = 3.36, 3.30,
3.26, 3.17 S.D.= 0.82, 0.74, 1.02, 0.90) โดยด้านการพัฒนาลูกจ้าง
มีค่าเฉลีย่ ต่าสุด ( = 3.07 S.D.= 0.84)
ส่วนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน
3.1 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบตั ิงานฝ่ายผลิต
และผู้ปฏิบตั ิงานฝ่ายสนับสนุ น การผลิต ที่มคี วามคิดเห็นต่ อสวัสดิการ
นอกเหนือจากทีก่ ฎหมายกาหนด ด้วยสถิติ t-test ปรากฏดังตารางที่ 2

แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมัน่
รวมเท่ ากับ 0.9 แบบสอบถามที่ใช้ศ ึก ษามีค วามน่ าเชื่อ ถือ สามารถ
นาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้
แบบสอบถามทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
ส่ว นที่ 1 ข้อ มูล ทัวไปของผู
่
้ต อบแบบสอบถาม มีคาถาม 8 ข้อ
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตาแหน่ งงาน อายุ
งาน ลักษณะงาน และสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน
ส่ ว นที่ 2 ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ สวัส ดิก ารนอกเหนื อ จากที่
กฎหมายก าหนด มีค าถาม 58 ข้อ ประกอบด้ว ยค าถามเกี่ย วกับ
สวัสดิการนอกเหนือกฎหมายกาหนด 6 หมวด ได้แก่
1. ด้านการพัฒนาลูกจ้าง
2. ด้านการช่วยเหลือค่าครองชีพ
3. ด้านการออมเงิน
4. ด้านการพัฒนาสถาบันครอบครัว
5. ด้านการส่งเสริมความมันคงในอนาคต
่
และ
6. ด้านนันทนาการและสุขภาพอนามัย
ส่ วน ที่ 3 ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ อิ ท ธิ พ ล ข อ งส วั ส ดิ ก าร
นอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนดที่มตี ่ อการปฏิบตั ิงานในองค์การ มี
คาถาม 8 ข้อ
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นต่อการปรับปรุงและข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาแนวทางการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร เป็นคาถามปลายเปิด
ส่วนที่ 2 และ 3 ประเมินโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
(Rating scale) ก าหนดระดับ มาตราส่ ว นที่ เป็ น ข้อ ความให้ เป็ น ค่ า
น้ าหนักตัวเลขตามวิธขี องลิเคิร์ท เพื่อประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทางสถิติ [9] ให้เลือกคาตอบตามลาดับความคิดเห็น 5 ระดับ โดยที่ 5
หมายถึง สาคัญ มากที่สุ ด และ 1 หมายถึง ส าคัญ น้ อ ยที่สุ ดและแปล
ความหมายโดยใช้เกณฑ์ช่วงชัน้ เท่ากัน ดังนี้
ค่าเฉลีย่
แปลความหมาย
4.20-5.00
มีระดับความคิดเห็นด้วยมากทีส่ ุด
3.41-4.20
มีระดับความคิดเห็นด้วยมาก
2.61-3.40
มีระดับความคิดเห็นด้วยปานด้วย
1.81-2.60
มีระดับความคิดเห็นด้วยน้อย
1.00-1.80
มีระดับความคิดเห็นด้วยน้อยทีส่ ุด

ตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกีย่ วกับสวัสดิการนอกเหนือจากกฎหมาย
Levene’s Test
t-test
สวัสดิการด้าน
Sig.
F
Sig.
(2-tailed)
การพัฒนาลูกจ้าง
.148
.701
.006
การช่วยเหลือค่า
.070
.792
.008
ครองชีพ
การออมของลูกจ้าง
6.786
.010
.019
การพัฒนาสถาบัน
.010
.919
.027
ครอบครัว
การส่งเสริมความ
5.386
.021
.141
มันคงในอนาคต
่
นันทนาการและ
2.505
.115
.049
สุขภาพอนามัย
ผลรวม
.057
.811
.006

3.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามหลักสถิตดิ งั นี้
1. สถิ ติ เชิง พรรณนา (Descriptive Statistic) ใช้ ก ารแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2. ส ถิ ติ เ ชิ ง อ นุ ม าน (Inferential Statistic) ใช้ ก ารท ด ส อ บ
สมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นระหว่างกลุ่มด้วย
t-test และ ANOVA โดยกาหนดค่านัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

3.2 ผลการทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างตาแหน่ ง
งานกับ ความต้อ งการในสวัส ดิการนอกเหนื อ จากที่กฎหมายกาหนด
โดยต าแหน่ ง งาน 3 ระดับ ได้ แ ก่ ระดับ ปฏิบ ัติงานขัน้ ต้ น ผู้บ ริห าร
ระดับกลาง และผูบ้ ริหารระดับสูง ผลปรากฏดังตารางที่ 3

4. สรุปผลการวิจยั
ในบทความฉบับนี้จะนาเสนอผลการศึกษาเพือ่ ทดสอบสมมติฐาน
2 ข้อ ได้แก่
1. ผูป้ ฏิบตั งิ านฝา่ ยผลิตและผูป้ ฏิบตั งิ านฝา่ ยสนับสนุ นการผลิตมี
ความคิดเห็นต่อสวัสดิการนอกเหนือจากทีก่ ฎหมายกาหนดไม่แตกต่าง
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างตาแหน่งงานกับความ
ต้องการในสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายกาหนด
สวัสดิการด้าน
การพัฒนาลูกจ้าง
การช่วยเหลือค่าครองชีพ
การออมของลูกจ้าง
การพัฒนาสถาบัน
ครอบครัว
การส่งเสริมความมันคงใน
่
อนาคต
นันทนาการและสุขภาพ
อนามัย
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

F

Sig.

7.197
5.726
2.507

.001
.004
.083

3.769

.024

1.749

.176

7.022

.001
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5. อภิปรายผลการวิจยั
1. ในภาพรวมผู้ ป ฏิ บ ั ติ ง านฝ่ า ยผลิ ต และผู้ ป ฏิ บ ั ติ ง านฝ่ า ย
สนั บ สนุ น การผลิต มีค วามคิด เห็ น ต่ อ สวัส ดิก ารที่น อกเหนื อ จากที่
กฎหมายกาหนดในด้านการพัฒนาลูกจ้าง ด้านการช่วยเหลือค่าครอง
ชีพ ด้า นการออมเงิน ด้า นการพัฒ นาสถาบัน ครอบครัว และด้า น
นันทนาการและสุขภาพอนามัยแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
0.05 ส่ ว นความคิด เห็น ต่ อ สวัส ดิก ารด้านการส่ งเสริมความมันคงใน
่
อนาคต ผูป้ ฏิบตั งิ านทัง้ สองกลุ่มมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
2. พนักงานระดับ ปฏิบ ัติงานขัน้ ต้น ผู้บ ริห ารระดับ กลาง และ
ผูบ้ ริหารระดับสูงมีความคิดเห็นต่อสวัสดิการทีน่ อกเหนือจากทีก่ ฎหมาย
กาหนดในด้านการพัฒนาลูกจ้าง ด้านการช่วยเหลือค่าครองชีพ และ
ด้านนันทนาการและสุขภาพอนามัยแตกต่างกันอย่างมีนัย สาคัญทาง
สถิติท่ี 0.05 โดยพนัก งานทัง้ 3 ระดับ มีค วามคิดเห็น ต่ อ สวัส ดิการที่
นอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนดในด้านการออมเงิน ด้านการพัฒนา
สถาบัน ครอบครัว และด้า นการส่ ง เสริม ความมัน่ คงในอนาคตไม่
แตกต่างกัน
การส่งเสริมและสนับสนุ นสวัสดิการที่นอกเหนือจากที่กฎหมาย
กาหนด นอกจากจะเป็ น การสร้างแรงจูงใจให้พ นักงาน ยังถือ ว่าเป็ น
ป จั จัย หนึ่ ง ในการเสริม สร้ า งความสุ ข ในการท างานที่แ ท้ จ ริง ให้ แ ก่
พนักงานได้อกี ด้วย โดยการจัดสวัสดิการเพือ่ ให้เกิดความสมดุลต่อการ
ดาเนินชีวติ ของพนักงาน ทัง้ การทางาน สถาบันครอบครัว และสันทนา
การ ซึง่ จะก่อให้เกิดความยังยื
่ นและความสาเร็จขององค์การในระยะยาว
ได้อกี ด้วย
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนู แ ฟคเจอริ่ง จ ากัด และ
บริษัท อีซู ซุ เทคโน (ประเทศไทย) จ ากัด ที่ส นับ สนุ น การวิจยั และ
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การลดความสูญเปล่าในกระบวนการพิมพ์ระบบ Offset
บัตรสมาร์ทการ์ด
REDUCING WASTE IN SMART CARD
OFFSET PRINTING PROCESS
ชัยชนะ ประถมวงค์1 และ จักร ติงศภัทยิ 2์
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The setup time after improving intervention was significantly
reduced at 0.01 level.

บทคัดย่อ — การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพ
ของเครื่องจักรและจัดทาคู่มือในการปรับเซ็ตเครื่องจักรในกระบวนการ
พิ มพ์ระบบ Offset บัตรสมาร์ทการ์ด ดาเนิ นการศึกษาโดยใช้ เครื่องมือ
การบารุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) เทคนิ ค SMED และ
ECRS เลือกศึกษาเครื่องพิ มพ์ Offset Print # Unit 1 เนื่ องจากงานร้อย
ละ 85 ต้องใช้เครื่องจักรนี้ เก็บข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปรับเซ็ตเครื่องจักร
ก่ อนและหลังการปรับปรุงอย่างละ 30 ครัง้ วิ เคราะห์ข้อมูลด้วยสถิ ติเชิ ง
พรรณนา ค่ าร้อยละ ค่ าเฉลี่ ย และค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างข้ อมูลก่ อนและหลังการปรับปรุงด้ วยสถิ ติ t-test
ผลการศึกษาพบว่า การปรับปรุงด้วยเครื่องมือ TPM ทาให้ เวลาในการ
ปรับเซ็ตเครื่องจักรทุกขัน้ ตอนลดลงร้อยละ 17.51 เมื่อปรับปรุงต่อเนื่ อง
ด้ ว ยเทคนิ ค SMED และ ECRS ท าให้ ส ามารถลดเวลารวมในการ
ปรับเซ็ตเครื่องจักรทุกขัน้ ตอนจาก 108.50 นาที เหลือ 75.53 นาที หรือ
ลดลงร้อยละ 30.38 ความสัมพันธ์ของเวลาในการปรับเซ็ตเครื่องจักร
หลังการปรับปรุงมีระยะเวลาลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ 0.01
คาสาคัญ: การลดความสูญเปล่า, การพิ มพ์ระบบ Offset, การบารุงรักษา
แบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม

Keywords: Waste Reduction, Offset Printing, Total Productive
Maintenance

1. บทนำ
ในธุรกิจกำรพิมพ์ระบบ Offset ควำมพร้อมใช้งำนของเครือ่ งจักร
เป็ นสิง่ สำคัญต่อประสิทธิภำพของกระบวนกำรผลิต ควำมสูญเปล่ำ ที่
แฝงตัวอยู่ในกระบวนกำรผลิตทีเ่ กิดจำกกำรเคลื่อนไหวและกำรรอคอย
มีอยู่ค่อนข้ำงมำกส่งผลให้ต้นทุนกำรผลิตและต้นทุนผลิตภัณฑ์สูงเกิน
กว่ำทีค่ วรจะเป็ น ทำให้ขำดควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันด้ำนรำคำ [1]
โรงพิมพ์ระบบออฟเซ็ททีศ่ กึ ษำเปิดกิจกำรมำมำกกว่ำ 30 ปี มีพนักงำน
600 คน รับจ้ำงผลิตบัตรสมำร์ทกำร์ดตำมคำสังผลิ
่ ตของลูกค้ำ โดยวัสดุ
หลักทีใ่ ช้ในกระบวนกำรผลิตจะเป็นแผ่นพลำสติก เป็นกำรพิมพ์กรำฟิ ก
ตำมรูปแบบทีล่ กู ค้ำกำหนด ให้บริกำรทัง้ ตลำดลูกค้ำภำยในประเทศและ
ต่ ำ งประเทศ ลัก ษณะของกำรผลิต มีค วำมหลำกหลำยรูป แบบและ
ปริมำณที่ผลิตในแต่ละครัง้ แตกต่ำงกัน ทำให้ต้องปรับเซ็ต เครื่องจักร
สำหรับงำนใหม่บ่อยครัง้ และใช้เวลำในกำรปรับเซ็ตแต่ละครัง้ นำน เกิด
กำรเสียโอกำสในกำรเพิม่ ผลผลิต อีกทัง้ กำรผลิตทีต่ อ้ งอำศัยเครื่องจักร
เป็ นหลักเช่นนี้ควำมสมบูรณ์ของเครือ่ งจักรจึงมีควำมสำคัญทีท่ ำให้เกิด
ประสิทธิภำพกำรผลิตสูงสุด ควำมสูญเปล่ำที่เกิดขึ้นในกระบวนกำร
ผลิตจำกกำรปรับเซ็ทเครื่อ งจักรจึงเป็ น ประเด็น สำคัญของกำรศึกษำ
ทัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. ศึกษำขันตอนกำรท
้
ำงำนของเครือ่ งพิมพ์ Offset Print #Unit 1
2. ค้น หำควำมสู ญ เปล่ ำ ที่เ กิด ขึ้น ในขัน้ ตอนกำรท ำงำนของ
เครือ่ งพิมพ์ Offset Print #Unit 1
3. ปรับปรุงประสิทธิภำพของกำรทำงำนของเครื่องพิมพ์ Offset
Print # Unit 1 โดยใช้ก ำรบ ำรุ ง รัก ษำแบบทวีผ ลที่ทุ ก คนมีส่ ว นร่ ว ม
(TPM) เทคนิค SMED และ ECRS

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%.
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2. วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
2.1 กำรบำรุงรักษำแบบทวีผลทีท่ ุกคนมีส่วนร่วม (TPM)
เป็นปรัชญำและเครือ่ งมือในกำรบริหำรกำรผลิต โดยมีเป้ำหมำย
สูงสุดอยู่ทก่ี ำรปรับปรุงผลสัมฤทธิขององค์
กำรในรูปคุณภำพของสินค้ำ
์
(Product Quality) กำรลดและควบคุ ม ต้ น ทุ น (Cost Reduction &
Control) กำรส่ ง มอบที่ต รงเวลำ (On Time Delivery) กำรส่ ง เสริม
สิง่ แวดล้อมและควำมปลอดภัย (Safety and Environment) [2]
เสำหลัก 3 เสำของ TPM ทีน่ ำมำใช้ศกึ ษำ [3] ได้แก่
1. กำรบำรุงรักษำเฉพำะเรื่อง (Focus Improvement) เพื่อขจัด
ควำมสูญ เสีย 7 ประกำรของเครื่อ งจัก ร ได้แ ก่ เครื่อ งจัก รเสีย กำร
ปรับเซ็ตเครือ่ งจักรและกำรเปลีย่ นรุ่นกำรผลิต กำรหยุดเล็กๆ น้อยๆ ใน
ระหว่ ำ งกำรผลิต กำรหยุ ด เครื่อ งจัก รเนื่ อ งจำกแผนกำรผลิต ไม่ดี
ควำมเร็ว เครื่อ งจักรลดลง ของเสีย หรือ ของแก้ไ ขจำกกำรผลิต และ
วัต ถุ ดิ บ เสี ย หำยจำกกำรเริ่ม ปรับ เซ็ ต โดยท ำแบบเป็ น ที ม เพื่อ
ดำเนินกำรแก้ไขปญั หำทีเ่ กิดขึน้
2. กำรบำรุงรักษำด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) เป็น
กำรบ ำรุ ง รัก ษำเครื่อ งจัก รประจ ำวัน และค้ น หำข้อ บกพร่ อ งของ
เครื่องจักร โดยเป็ นกิจกรรมกลุ่มย่อยของพนักงำนฝ่ำยผลิตทุกคน และ
มีขนั ้ ตอนดำเนินกำร 7 ขัน้ ตอนตำมลำดับ ได้แก่ กำรทำควำมสะอำด
เบื้องต้น กำรกำจัดแหล่งกำเนิดปญั หำและจุดที่ยำกล ำบำกในกำรทำ
ควำมสะอำด มำตรฐำนกำรท ำควำมสะอำดและกำรหล่ อ ลื่น กำร
ตรวจสอบโดยรวม กำรตรวจสอบเครื่องจักรด้วยตนเอง กำรคงสภำพ
ควำมสะอำดของพืน้ ทีท่ ำงำน และกำรบำรุงรักษำเครือ่ งจักรด้วยตนเอง
อย่ำงต่อเนื่อง
3. กำรบำรุงรักษำตำมแผน (Planned Maintenance) เพือ่ พัฒนำ
และปรับปรุงแผนกำรบำรุงรักษำตลอดอำยุกำรใช้งำนของเครื่องจักร
โดยเป็นกิจกรรมกลุ่มย่อยของฝำ่ ยซ่อมบำรุงเครือ่ งจักร
2.2 Single Minute Exchange of Dies (SMED)
กำรลดเวลำปรับ เซ็ ต เครื่อ งจัก รด้ว ยเทคนิ ค SMED คือ กำร
เปลี่ย นรุ่น กำรผลิต หรือ กำรปรับเซ็ต โดยใช้เวลำไม่เกิน 10 นำทีใน
โรงงำนที่ ใ ช้ Die Press และ Tooling เป็ นหลั ก หลั ก กำร SMED
สำมำรถใช้กบั กำรผลิตทุกประเภททีม่ กี ำรเปลีย่ นรุ่นกำรผลิต หลักกำร
พืน้ ฐำนของ SMED คือ กำรปรับปรุงวิธปี ฏิบตั งิ ำนในกำรเปลีย่ นรุ่นกำร
ผลิต ให้ม ีป ระสิท ธิภ ำพมำกขึ้น โดยศึก ษำขัน้ ตอนกำรท ำงำนอย่ ำง
ละเอียดเพื่อหำสำเหตุทท่ี ำให้กำรเปลีย่ นรุ่ นกำรผลิตเสียเวลำนำน แบ่ง
ขัน้ ตอนกำรปรับเซ็ตเครื่องจักรออกเป็ น งำนภำยใน (Internal Setup)
และงำนภำยนอก (External Setup) โดยกำรพยำยำมเตรีย มงำน
ล่ ว งหน้ ำ ไว้ใ ห้พ ร้อ มมำกที่สุ ด ก่ อ นกำรหยุ ด เครื่อ งจัก รเพื่อ ท ำกำร
ปรับเซ็ตในส่วนทีเ่ ป็นงำนภำยในทีต่ อ้ งมีกำรหยุดเครือ่ งจักร
วิธีกำรปรับเซ็ต เครื่อ งจักรตำมวิธีกำร SMED ประกอบด้ว ย 5
ขันตอนส
้
ำคัญ [4] ได้แก่
1. จำแนกกิจกรรมเป็ น ภำยในกับภำยนอก ต้อ งมีกำรจำแนก
กิจกรรมทัง้ หมดตำมเวลำทีส่ ำมำรถดำเนินกำรได้ในขณะที่เครื่องจักร
สำมำรถท ำงำนได้ห รือ ไม่ จัด หมวดหมู่โ ดยใช้ก ำรบัน ทึก วิดีโ อและ
แผนภำพ หรือกำรสัมภำษณ์จำกผูป้ ฏิบตั งิ ำน
2. แยกงำนภำยนอกและงำนภำยในออกจำกกัน โดยย้ำยงำน
นอกออกจำกกระบวนกำรให้หมด งำนในทีเ่ หลืออยู่ต้องสำมำรถทำให้

เป็ น มำตรฐำนเดีย วกัน ได้ โดยผู้ป ฏิบ ัติง ำนต้อ งได้ร ับ กำรฝึ ก อบรม
ขันตอนกำรปฏิ
้
บตั งิ ำนใหม่ดว้ ย
3. แปลงงำนภำยในเป็ นงำนภำยนอก เป็ นกำรวิเครำะห์ขนั ้ ตอน
กำรทำงำนว่ำถูกต้องหรือไม่ สำมำรถย้ำยไปเป็ น งำนนอกได้หรือไม่
รวมถึงกำรประยุกต์ใช้เครือ่ งมือและเทคนิคเพือ่ ให้ทำงำนได้งำ่ ยขึน้
4. ปรับ ปรุ ง และลดกำรท ำงำนภำยใน ควำมพยำยำมเพิ่ม
ประสิทธิภำพของงำนภำยในโดยใช้เทคนิคกำรทำงำนเพือ่ ลดระยะเวลำ
ของกิจกรรมภำยใน รวมถึงกำรออกแบบเครือ่ งมือทีม่ ปี ระสิทธิภำพเพื่อ
ช่วยในกำรทำงำนภำยใน
5. ปรับปรุงและลดกำรทำงำนจำกภำยนอก เพือ่ ให้เกิดมูลค่ำเพิม่
จำกกำรทำงำนทีล่ ดลง และระยะเวลำรวมทีใ่ ช้ไปลดน้อยลง
2.3 หลักกำร ECRS
หลัก กำร ECRS (Eliminate-Combine-Rearrange-Simplify) ใช้
ลดควำมสูญเปล่ำหรือ MUDA ที่มอี ยู่ในกระบวนกำรผลิต ดำเนินกำร
โดยกำจัดขัน้ ตอนกำรผลิตทีไ่ ม่จำเป็ นออกไป รวมขัน้ ตอนกำรผลิตให้
เหลือน้อยลงเพื่อลดระยะทำงกำรเคลื่อนที่ จัดลำดับกำรผลิตใหม่โดย
ปรับเปลีย่ นขัน้ ตอนกำรผลิตให้เหมำะสม และนำเครือ่ งมือบริหำรจัดกำร
กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องหรือไคเซ็น (Kaizen) มำควบคุมเชิงจัดกำร
และตรวจเช็คเพื่อค้นหำปญั หำ ดำเนินกำรแก้ไข (Action) ให้บรรลุผล
ด้ว ยวิธีก ำรที่เ หมำะสม และด ำเนิ น กำรอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งควบคู่ ไ ปกับ
กระบวนกำรพัฒนำบุคลำกร [5] หลักกำร ECRS สำมำรถนำไปใช้ใน
โรงงำนเพือ่ ให้กำรทำงำนมีควำมรวดเร็ว แม่นยำ และถูกต้องมำกยิง่ ขึน้
3. ระเบียบวิธกี ำรศึกษำ
กำรวิจยั ครัง้ นี้เป็ นกำรวิจยั เชิง ปฏิบตั ิกำร มีขนั ้ ตอนดำเนินกำร
ตำมระเบียบวิธวี จิ ยั ดังนี้
3.1 กลุ่มตัวอย่ำง
ศึกษำเครื่อ งพิมพ์ Offset Print #Unit 1 โดยเลือ กแบบเจำะจง
เนื่องจำกเป็ นเครื่องจักรหลักทีใ่ ช้ในกำรผลิตงำนบัตรสมำร์ท กำร์ด และ
งำนร้อยละ 85 ต้องใช้เครือ่ งจักรนี้ โดยมีงำนทีต่ อ้ งทำ 21 ขันตอน
้
3.2 เครือ่ งมือและกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
แบ่งตำมขัน้ ตอนดำเนินกำรศึกษำเป็น 5 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 กำรศึกษำขัน้ ตอนกำรทำงำนของเครื่องพิมพ์ Offset
Print #Unit 1 โดยใช้กำรสังเกตกำรณ์ เขียนขัน้ ตอนกำรผลิต จับเวลำ
และบันทึกข้อมูลสภำพปจั จุบนั ของกระบวนกำรผลิตบัตรสมำร์ทกำร์ด
ส่วนที่ 2 กำรค้นหำควำมสูญเปล่ำและวิเครำะห์ปญั หำในขันตอน
้
กำรผลิต ของเครื่อ งพิม พ์ Offset Print #Unit 1 โดยใช้ใ บตรวจสอบ
(Check Sheet) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกำรปรับเซ็ตเครื่องจักร 30 ครัง้
ก่อนกำรปรับปรุง
ส่วนที่ 3 กำรออกแบบแนวทำงกำรปรับปรุงโดยใช้กำรบำรุงรักษำ
แบบทวีผ ลที่ทุกคนมีส่ ว นร่ว ม (TPM) ดำเนิน กำรตัง้ แต่ เดือ นตุ ล ำคม
2560 ถึงเดือนพฤษภำคม 2561 เป็นระยะเวลำ 8 เดือน
ส่วนที่ 4 กำรปรับเซ็ตเครื่องจักรด้วยเทคนิค SMED และ ECRS
และเก็บรวบรวมข้อมูลกำรปรับเซ็ตเครือ่ งจักร 30 ครัง้ หลังกำรปรับปรุง
ส่ ว นที่ 5 กำรวิเครำะห์ค วำมสัมพัน ธ์ข องเวลำในกำรปรับ เซ็ต
เครือ่ งจักรก่อนและหลังกำรปรับปรุง โดยใช้ t-test
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4. สรุปผลกำรศึกษำ
ผลกำรศึกษำนำเสนอเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ขัน้ ตอนกำรทำงำนในกำรผลิต บัต รสมำร์ท กำร์ดของ
เครือ่ งพิมพ์ Offset Print #Unit 1 ประกอบด้วย 21 งำน เมือ่ ทำครบแล้ว
จะเริ่ม ท ำงำนที่ 1 ใหม่อีก ครัง้ สำมำรถแยกขัน้ ตอนกำรปฏิบ ัติงำน
ตำมลำดับออกเป็นงำนนอก 8 งำนและงำนใน 13 งำน ดังตำรำงที่ 1

ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ตำรำงที่ 1 ขัน้ ตอนกำรผลิตบัตรสมำร์ทกำร์ด
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ขัน้ ตอน
เตรียมตัวอย่ำงงำน
เดินไปหยิบแม่พมิ พ์จำกทีเ่ ก็บ
ตรวจสอบแม่พมิ พ์
ทำควำมสะอำดแม่พมิ พ์
ใส่แม่พมิ พ์ใหม่เข้ำเครื่องพิมพ์
หยิบหมึกพิมพ์จำกชัน้ วำง
ตักหมึกพิมพ์ใส่รำง
เก็บหมึกพิมพ์เข้ำชัน้
เดินไปหยิบ Test Run
ใส่แผ่น Test Run เข้ำ
เครื่องพิมพ์
ปรับเซ็ตฉำกพิมพ์
ปรับสีภำพพิมพ์
ตรวจสอบรูปแบบงำนพิมพ์
เทียบสีงำนพิมพ์กบั ตัวอย่ำง
วัดค่ำควำมเหมือนของงำน
พิมพ์กบั ตัวอย่ำง
บันทึก Check
Sheet/Inspection
เดินไปหยิบแผ่นงำนจริง
ใส่แผ่นงำนพิมพ์เข้ำเครื่องพิมพ์
ใส่แผ่นซับก่อนงำนจริง
ถอดแม่พมิ พ์เก่ำออก
ทำควำมสะอำดเครื่องพิมพ์/
ผ้ำยำงรองพิมพ์

งำนนอก
X
X
X
X

งำนใน

O
X
O

15

X
X

16
O

17
18
19
20

O
O
O
O

21

O

ขัน้ ตอน
เวลำเฉลีย่
เตรียมตัวอย่ำงงำน
4.57
เดินไปหยิบแม่พมิ พ์จำกทีเ่ ก็บ
2.47
ตรวจสอบแม่พมิ พ์
1.50
ทำควำมสะอำดแม่พมิ พ์
1.52
ใส่แม่พมิ พ์ใหม่เข้ำเครื่องพิมพ์
4.50
หยิบหมึกพิมพ์จำกชัน้ วำง
2.83
ตักหมึกพิมพ์ใส่รำง
2.57
เก็บหมึกพิมพ์เข้ำชัน้
2.57
เดินไปหยิบ Test Run
1.65
ใส่แผ่น Test Run เข้ำเครื่องพิมพ์
2.23
ปรับเซ็ตฉำกพิมพ์
6.97
ปรับสีภำพพิมพ์
52.60
ตรวจสอบรูปแบบงำนพิมพ์
3.03
เทียบสีงำนพิมพ์กบั ตัวอย่ำง
1.60
วัดค่ำควำมเหมือนของงำนพิมพ์กบั
1.43
ตัวอย่ำง
บันทึก Check Sheet/
1.08
Inspection
เดินไปหยิบแผ่นงำนจริง
1.76
ใส่แผ่นงำนพิมพ์เข้ำเครื่องพิมพ์
4.43
ใส่แผ่นซับก่อนงำนจริง
1.27
ถอดแม่พมิ พ์เก่ำออก
2.05
ทำควำมสะอำดเครื่องพิมพ์/ผ้ำยำงรอง
5.87
พิมพ์
รวมเวลำปรับเซ็ตเครื่องจักร (นำที)
108.50

S.D.
3.09
1.01
0.51
0.65
1.74
2.82
2.25
2.47
0.63
0.82
2.76
13.79
1.03
0.67
0.57
0.27
0.49
1.57
0.45
0.40
1.04
18.22

O
X
O
O
O
O

ส่ ว นที่ 2 กำรค้น หำควำมสูญ เปล่ ำ ที่เ กิด ขึ้น จำกกำรปรับ เซ็ ต
เครื่องจักร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลกำรปรับเซ็ตเครื่องจักร 30 ครัง้ ก่อน
กำรปรับปรุง นำมำคำนวณค่ำเฉลีย่ และค่ำเบีย่ งเบนมำตรฐำนของแต่ละ
ขัน้ ตอน (ดังตำรำงที่ 2) และวิเครำะห์ขอ้ มูลโดยใช้แผนภูมพิ ำเรโต (ดัง
รูปที่ 1) พบว่ำ เวลำเฉลีย่ ทีใ่ ช้ในกำรปรับเซ็ตเครื่องจักรรวมทุกขันตอน
้
เท่ำกับ 108.50 นำที โดยขันตอนกำรปรั
้
บสีงำนพิมพ์ให้ได้ตำมตัวอย่ำง
เป็ นขัน้ ตอนทีใ่ ช้เวลำมำกทีส่ ุด มีเวลำเฉลีย่ 52.60 นำที คิดเป็ นร้อยละ
48.48 ของเวลำทีใ่ ช้ในกำรปรับเซ็ตเครื่องจักรในแต่ละครัง้ และร้อยละ
80.52 ของเวลำในกำรปรับเซ็ตเฉลี่ยในแต่ล ะครัง้ เกิดจำกขัน้ ตอน 9
ขัน้ ตอน ได้แ ก่ กำรปรับ สี กำรปรับ เซ็ ต ฉำกพิม พ์ ท ำควำมสะอำด
เครื่องพิมพ์/ผ้ำยำงรองพิมพ์ เตรียมตัวอย่ำงงำน ใส่แม่พมิ พ์ใหม่เข้ำ
เครื่อ งพิมพ์ ใส่ แผ่ น งำนพิมพ์เข้ำเครื่อ งพิมพ์ ตรวจสอบรูปแบบงำน
พิมพ์ หยิบหมึกพิมพ์จำกชัน้ วำง และตักหมึกพิมพ์ใส่รำง ตำมลำดับ
ตำรำงที่ 2 เวลำเฉลีย่ ในกำรปรับเซ็ตเครือ่ งจักรก่อนกำรปรับปรุง

รูปที่ 1 แผนภูมพิ ำเรโตแสดงเวลำปรับเซ็ตเครือ่ งจักรแต่ละขันตอน
้
ส่วนที่ 3 กำรออกแบบแนวทำงกำรปรับปรุงโดยใช้กำรบำรุงรักษำ
แบบทวีผลทีท่ ุกคนมีส่วนร่วม (TPM) มุง่ เน้นกำรบำรุงรักษำเฉพำะเรื่อง
(Focus Improvement) โดยปรับปรุงทีข่ นั ้ ตอนกำรปรับสีงำนพิมพ์ ดังนี้
1. พนั ก งำนตรวจสอบควำมพร้อ มของเครื่อ งจัก รก่ อ นกำร
ปฏิบ ัติง ำนทุ ก วัน เพื่อ สนับ สนุ น กำรปรับ เซ็ต ให้ส ำมำรถท ำได้อ ย่ ำง
รวดเร็วยิง่ ขึน้ กำหนดให้ทำกำรตรวจสอบเป็นช่วงเวลำ ได้แก่ ประจำวัน
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ประจ ำสัป ดำห์ ประจ ำเดือ น และประจ ำไตรมำส รำยละเอีย ดกำร
ตรวจสอบปรำกฏดังตำรำงที่ 3

ตำรำงที่ 4 เปรียบเทียบเวลำเฉลีย่ ก่อนและหลังปรับปรุงด้วย SMED
และ ECRS

ตำรำงที่ 3 รำยกำรตรวจสอบควำมพร้อมของเครือ่ งจักรโดยพนักงำน

ลำ
ดับ

ประเภท
ประจำวัน

ประจำ
สัปดำห์
ประจำเดือน

ประจำ
ไตรมำส

กิจกรรมตรวจสอบ
1. สภำพลูกหมึก- ผิวลูกหมึก
2. สภำพลมดูดและหัวลมดูด
3. สภำพโมพิมพ์และโมเพลท
4. Double Sheet และสภำพกำรใช้งำน
5. แป้นกด PVC และล้อเหยียบ PVC
1. สภำพสำยพำน UV และอำยุกำรใช้งำนของหลอด UV
2. สำยลม รอยต่อและรอยรัวทุ
่ กจุด
3. สภำพสำยพำนต้นกำลังและทำควำมสะอำด
1. PM ร่วมกับช่ำง
2. อัดจำระบีมอเตอร์ สำยพำน UV และจุดต่ำงๆ
3. ตรวจสอบลูกน้ำ อัดจำระบี
4. ระดับน้ ำมัน
5. ชิงช้ำและกำรจับของ Gripper
6. สภำพ Stopper ฉำกหน้ำและฉำกข้ำง
1. ทำควำมสะอำดรำงหมึกและเข็มหมึก
2. ล้ำงถังน้ำยำ เฟำว์เทน ระบบหมุนเวียนน้ ำยำและใช้
น้ ำยำล้ำงทัง้ ระบบ
3. สภำพลูกหมึกและแบริง่

ขัน้ ตอน

1 เตรียมตัวอย่ำงงำน
เดินไปหยิบแม่พมิ พ์จำกที่
2
เก็บ
3 ตรวจสอบแม่พมิ พ์
4 ทำควำมสะอำดแม่พมิ พ์
ใส่แม่พมิ พ์ใหม่เข้ำ
5
เครื่องพิมพ์
6 หยิบหมึกพิมพ์จำกชัน้ วำง
7 ตักหมึกพิมพ์ใส่รำง
8 เก็บหมึกพิมพ์เข้ำชัน้
9 เดินไปหยิบ Test Run
ใส่แผ่น Test Run เข้ำ
10
เครื่องพิมพ์
11 ปรับเซ็ตฉำกพิมพ์
12 ปรับสีภำพพิมพ์
13 ตรวจสอบรูปแบบงำนพิมพ์
14 เทียบสีงำนพิมพ์กบั ตัวอย่ำง
วัดค่ำควำมเหมือนของงำน
15
พิมพ์กบั ตัวอย่ำง
บันทึก Check Sheet/
16
Inspection
17 เดินไปหยิบแผ่นงำนจริง
ใส่แผ่นงำนพิมพ์เข้ำ
18
เครื่องพิมพ์
19 ใส่แผ่นซับก่อนงำนจริง
20 ถอดแม่พมิ พ์เก่ำออก
ทำควำมสะอำดเครื่องพิมพ์/
21
ผ้ำยำงรองพิมพ์
รวมเวลำปรับเซ็ตเครื่องจักร

2. วำงแผนกำรบ ำรุง รัก ษำตำมแผน (Planned Maintenance:
PM) ร่วมกับช่ำงซ่อมบำรุงให้สอดคล้องกับแผนกำรผลิตของเครือ่ งพิมพ์
3. ปรับปรุง Kaizen เครื่องจักรให้เกิดควำมสมบูรณ์สนับสนุ นให้
กำรทำงำนได้งำ่ ยและเร็วขึน้
4. อบรมควำมรูเ้ กีย่ วกับขัน้ ตอนกำรปฏิบตั งิ ำน สีและหมึกพิมพ์
กำรใช้เครื่องมือวัดค่ำสี Spectrometer ให้แก่พ นักงำนพิมพ์งำน และ
แลกเปลี่ย นควำมรู้ร ะหว่ำงพนักงำนเกี่ย วกับเทคนิคในกำรปรับเซ็ต
เครือ่ งจักร ทำให้ลดเวลำในกำรปรับเซ็ตเครือ่ งจักร
ผลกำรปรับ ปรุ ง ตำมแนวทำง TPM พบว่ ำ เวลำเฉลี่ย ในกำร
ปรับเซ็ตเครื่องจักรรวมทุกขัน้ ตอนเหลือ 89.50 นำที จำกเดิม 108.50
นำที คิดเป็นอัตรำส่วนทีล่ ดลงร้อยละ 17.51 เวลำเฉลีย่ ของขัน้ ตอนกำร
ปรับสีงำนพิมพ์เท่ำกับ 42.07 นำที จำกเดิม 52.60 นำที คิดเป็ นลดลง
ร้อยละ 20.03

เวลำเฉลีย่ (นำที)
ผลต่ำง
ก่อน
หลังทำ
(นำที)
ปรับปรุง SMED,ECRS
4.57
x
n/a
2.47

x

n/a

1.50
1.52

x
x

n/a
n/a

4.50

3.42

1.08

2.83
2.57
2.57
1.65

x
3.12
x
x

n/a
-0.55
n/a
n/a

2.23

1.40

0.83

6.97
52.60
3.03
1.60

4.73
42.07
2.05
1.43

2.24
10.53
0.98
0.17

1.43

1.27

0.16

1.08

1.07

0.01

1.76

x

n/a

4.43

5.00

-0.57

1.27
2.05

1.60
2.50

-0.33
-0.45

5.87

5.87

0

108.50

75.53

หมำยเหตุ X หมำยถึง งำนนอก
ส่ ว นที่ 5 กำรวิเครำะห์ค วำมสัมพัน ธ์ข องเวลำในกำรปรับ เซ็ต
เครื่องจักรก่อนและหลังกำรปรับปรุง โดยใช้ t-test พบว่ำ ค่ำ t เท่ำกับ
8.458 และค่ำ Sig. เท่ำกับ 0.000 เวลำที่ใช้ในกำรปรับเซ็ตเครื่องจักร
หลังกำรปรับปรุงลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ดังตำรำง
ที่ 5

ส่วนที่ 4 กำรปรับเซ็ตเครื่องจักรด้วยเทคนิค SMED และ ECRS
ด้วยกำรแยกงำนในกับงำนนอก ทำให้สำมำรถลดขัน้ ตอนกำรทำงำน
จำก 21 ขัน้ ตอน เหลือ 13 ขัน้ ตอน งำนนอกสำมำรถทำงำนคู่ขนำนกับ
เครือ่ งจักรทีก่ ำลังทำงำนอยู่โดยทีไ่ ม่ตอ้ งทำกำรหยุดเครือ่ งจักร หลังกำร
ปรับปรุง พบว่ำเวลำเฉลีย่ ทีใ่ ช้ในกำรปรับเซ็ตเครือ่ งจักรรวมทุกขัน้ ตอน
เท่ำกับ 75.53 นำที จำกเดิม 108.50 นำที คิดเป็ นลดลงร้อยละ 30.38
ตำรำงที่ 4 แสดงขัน้ ตอนและเวลำเฉลี่ย ในกำรปรับ เซ็ต เครื่อ งจัก ร
หลังจำกปรับปรุงด้วย SMED และ ECRS

ตำรำงที่ 5 ควำมสัมพันธ์ของเวลำปรับเซ็ตเครือ่ งก่อนและหลังปรับปรุง
กำรปรับเซ็ต จำนวน
S.D.
t
Sig.
X
เครือ่ งจักร
ครัง้
ก่อนปรับปรุง
30
108.50 18.22
8.458 0.000
หลังปรับปรุง
30
75.53 12.29
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กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณบริษทั ดำต้ำโปรดักส์ ทอปปงั ฟอร์ม จำกัด ทีอ่ นุญำต
ให้ใช้ข ้อ มูล เพื่อ ประโยชน์ ในกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตและงำนใน
อุตสำหกรรมได้

5. อภิปรำยผล
1. กำรปรับเซ็ตเครือ่ งจักรของกำรพิมพ์ระบบ Offset บัตรสมำร์ท
กำร์ด ในแต่ละครัง้ ใช้เวลำไม่เท่ำกัน กำรปรับปรุงโดยใช้ 3 เสำหลักของ
TPM ได้แก่ กำรบำรุงรักษำเฉพำะเรือ่ ง กำรบำรุงรักษำด้วยตนเอง และ
กำรบำรุงรักษำตำมแผน ทำให้เวลำเฉลีย่ ในกำรปรับเซ็ตเครือ่ งจักรรวม
ทุกขันตอนเท่
้
ำกับ 89.50 นำที จำกเดิม 108.50 นำที คิดเป็นลดลงร้อย
ละ 17.51 โดยเวลำเฉลีย่ มำกทีส่ ุดเกิดขึน้ ในขันตอนกำรปรั
้
บสีงำนพิมพ์
42.07 นำที จำกเดิม 52.60 นำที คิดเป็ นลดลงร้อยละ 20.03 กำรใช้
TPM ทำให้สำมำรถเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรปรับเซ็ตเครือ่ งจักรได้ โดย
ลดเวลำกำรปรับเซ็ตเครื่องจักรลงได้คดิ เป็ น ร้อยละ 17.51 สอดคล้อง
กับกำรศึกษำ TPM เพื่อให้ Breakdown และควำมสูญเปล่ำลดลงและ
ประสิทธิภำพโดยรวมของเครือ่ งจักรดีขน้ึ [6]
2. กำรปรับปรุงกำรปรับเซ็ตเครือ่ งจักรด้วย SMED และหลักกำร
ECRS ทำให้ส ำมำรถลดเวลำในกำรปรับเซ็ตเครื่องจักรลงได้อีกโดย
เวลำรวมทุกขันตอนเฉลี
้
ย่ เท่ำกับ 75.53 นำที จำกเดิม 108.50 นำที คิด
เป็ น ลดลงร้อยละ 30.38 กำรประยุกต์ใช้ SMED และ ECRS ร่ว มกับ
TPM ช่วยเพิม่ ประสิทธิภำพกำรปฏิบตั งิ ำนของพนักงำนได้ สอดคล้อง
กับกำรศึกษำของผูอ้ ่นื [7-9]
3. กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของเวลำปรับเซ็ตเครื่องจักรก่อน
และหลังกำรปรับปรุง พบว่ำเวลำทีใ่ ช้ในกำรปรับเซ็ตเครือ่ งจักรหลังกำร
ปรับปรุงลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยมีค่ำ t เท่ำกับ
8.458 และค่ำ Sig เท่ำกับ 0.000 เวลำในกำรปรับเซ็ตเครือ่ งจักรทีล่ ดลง
เป็ นผลมำจำกกำรลดกำรเคลื่อนไหวจำกกำรเดินไปหยิบแม่พมิ พ์ กำร
ค้นหำแม่พมิ พ์ กำรกวนหมึกในรำง กำรเดินไปหยิบแผ่นพิมพ์ และกำร
รอคอยในกำรปรับสีงำนพิมพ์ให้ได้ตำมตัวอย่ำง ซึ่งเป็ นควำมสูญเปล่ำ
ในกระบวนกำรพิมพ์ระบบ Offset
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6. ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำ

1. ทักษะควำมชำนำญของผูป้ ฏิบตั งิ ำนเป็ นปจั จัยทีม่ คี วำมสำคัญ
อย่ำงมำกซึ่งส่งผลต่อเวลำที่ใช้ในกำรปรับเซ็ตเครื่องจักรในแต่ละครัง้
กำรฝึ กอบรมทักษะและควำมรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับกำรทำงำนให้กบั พนักงำน
และกำรเตรียมควำมพร้อมของสีและตัวอย่ำงงำนพิมพ์ กำรอบรมกำรใช้
เครื่องมือทดสอบและวัดผลสีพมิ พ์ให้แก่ผปู้ ฏิบตั ิงำนจะทำให้สำมำรถ
ทำงำนได้อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว
2. ในกำรปรับ ปรุ ง กำรท ำงำนเพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ ำพสำมำรถ
ประยุกต์ใช้หลักกำรและเครือ่ งมือทีห่ ลำกหลำยเข้ำด้วยกันเพือ่ ให้ได้ผล
กำรดำเนินงำนของกระบวนกำรทีม่ ปี ระสิทธิภำพสูงสุด และควรนำแนว
ทำงกำรปฏิบตั งิ ำนทีไ่ ด้จำกกำรศึกษำไปกำหนดเป็ นขัน้ ตอนมำตรฐำน
ในกำรปฏิบตั งิ ำนกำรปรับเซ็ตเครือ่ งจักร
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บทคัดย่อ

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.

การศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพต้นทุนของ
กระบวนการผลิตตู้เสื้อผ้า 3 บาน ITEM WR-013-2 ของบริษทั วูด้ เทค เฟอร์
นิช จากัด โดยใช้การวิเคราะห์ต้นทุนบนฐานกิจกรรมและเกณฑ์เวลา ดาเนิน
การศึก ษาด้ ว ยการสัง เกตการณ์ จดบั น ทึ ก กิ จ กรรมที่ เ กิ ด ขึ้น และเวลา
ปฏิบตั งิ านในกระบวนการผลิต โดยเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ช่วง ช่วงละ 3 เดือน
วิ เ คราะห์ ห าความสู ญ เปล่ า ภายในกระบวนการผลิ ต และเปรีย บเที ย บ
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตก่อนและหลังปรับปรุง ผลการศึกษาพบว่า
กระบวนการผลิตประกอบด้วยกิจกรรม 5 แผนก ได้แ ก่ แผนกตัด ปิ ดขอบ
เจาะ แต่ งสี และแผนกแพ็คกิ้ง โดยตู้เสื้อผ้า 1 ตัวใช้เวลาในการผลิต 51.90
นาที แผนกปิ ดขอบใช้เวลาในการผลิตมากทีส่ ุด 9.30 นาที และมีเวลาในการ
รอคอย 12.65 นาที จึงเลือกปรับปรุงที่แผนกปิ ดขอบชิน้ ส่วนไม้ทม่ี ขี นั ้ ตอนที่
ใช้เวลาผลิตเกิน 50 วินาที โดยใช้เทคนิค ECRS ผลการปรับปรุงกระบวนการ
ปิ ด ขอบสามารถลดเวลาการผลิต ตู้เสื้อผ้า 1 ตัว ลงเหลือ 48.38 นาที และ
สามารถลดต้น ทุนรวมของการผลิต ตู้เสื้อผ้า 3 บาน ลงได้ 88.09 บาทต่ อตู้
การวิเคราะห์ต้นทุนบนฐานกิจกรรมและเกณฑ์เวลาทาให้บริษัทสามารถลด
ต้น ทุ น การผลิต ตู้เสื้อผ้า 3 บาน จานวน 400 ตู้ ได้ เป็ น จานวนเงิน 35,236
บาท

Keywords: Time-Driven Activity Based Costing, Waste Reduction,
Knockdown Furniture Production Process

I. บทนา
นับตัง้ แต่เปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย น (ASEAN Economic
Community : AEC) เมื่อ ปี 2558 อุต สาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของไทยมี
การแข่งขัน รุน แรงมากขึ้น การเปิ ด เสรีด้านการค้า การบริการ การ
ลงทุน และการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี ทาให้เกิดการไหลเข้าของ
สินค้าจากต่างประเทศ เช่น การนาเข้าเฟอร์นิเจอร์จากเวียดนามและจีน
ทีม่ สี นิ ค้าราคาถูกกว่าเฟอร์นิเจอร์ของไทย การนาเข้าเฟอร์นิเจอร์จาก
ต่ างประเทศส่ งผลต่ อ ความหลากหลายของตราสิน ค้า รูปแบบ สีส ัน
ประโยชน์ ใช้สอยและนวัตกรรมในการผลิต เฟอร์นิเจอร์ท่มี อี ยู่ในตลาด
ของไทย โดยรัฐบาลของประเทศส่งออกเฟอร์นิเจอร์ได้ให้การสนับสนุ น
ภาคอุตสาหกรรม และมีการทาการตลาดเชิงรุกอย่างจริงจัง ซึ่งแตกต่าง
จากผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ของไทยที่ส่วนใหญ่เป็ นวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ขาดศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มคี วาม

คาสาคัญ : ต้นทุนบนฐานกิจกรรมและเกณฑ์เวลา, การลดความสูญ เปล่า ,
กระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์น็อคดาวน์
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 activitybased 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
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ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในประเทศ จึงทาให้
ผูบ้ ริโภคหันไปใช้เฟอร์นิเจอร์จากต่างประเทศหรือจากผู้ประกอบการ
รายใหญ่ ท่มี คี วามแปลกใหม่โดดเด่น สวยงาม และทัน สมัยกว่าแทน
นับว่าเป็ นปญั หาสาคัญของผู้ประกอบการวิส าหกิจของไทยที่ต้องหา
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนกระบวนการผลิต
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพทัง้ ด้านต้นทุน คุณภาพของสินค้า การสร้างตราสินค้า
และการสร้างความแตกต่างเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ภายใต้การค้าเสรี
ในตลาดอาเซียน
การคานวณหาต้นทุนการผลิตโดยใช้การคิดจากทรัพยากรในรูป
ของเวลาเพื่อแปรสภาพให้เกิดเป็ นกิจกรรมอันเป็ นที่มาของสินค้าของ
บริษัทจะช่วยให้กจิ การรับรูถ้ ึงต้นทุนทีแ่ ท้จริงและเป็ นแนวทางหนึ่งใน
การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ การวิเคราะห์ต้นทุนบนฐาน
กิ จ กรรมแล ะเก ณ ฑ์ เวล า (Time-Driven Activity Based Costing:
TDABC) เป็ นตัวแบบต้น ทุน (Costing Model) ที่พ ฒ
ั นามาจากต้น ทุน
ั หาในการ
ฐานกิจ กรรม (Activity-Based Costing: ABC) เพื่อ แก้ ป ญ
จัดสรรค่าใช้จ่ายในการผลิตหรือโสหุย้ เข้าสู่ผลิตภัณฑ์โดยผ่านกิจกรรม
ที่ม ีการใช้ท รัพ ยากรขององค์การให้ม ีค วามถู ก ต้อ งมากยิ่งขึ้น [1] ตู้
เสื้อ ผ้า 3 บาน ITEM WR-013-2 ของบริษัท วู้ดเทค เฟอร์นิ ช จากัด
เป็นสินค้าทีม่ กี ระบวนการผลิตครบทุกแผนก และยังเป็นสินค้าทีใ่ ช้เวลา
การผลิต ค่อ นข้างนาน ท าให้มตี ้น ทุ น การผลิต ที่สูงและเกิด ความสูญ
เปล่ าในกระบวนการผลิต จึงเป็ น เป้ าหมายของการปรับ ปรุง ทัง้ นี้ ม ี
วัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้
1. ศึกษากระบวนการผลิตตูเ้ สือ้ ผ้า 3 บาน
2. คานวณหาต้นทุนของการผลิตตู้เสื้อผ้า 3 บาน โดยใช้วธิ กี าร
คิดต้นทุนบนฐานกิจกรรมและเกณฑ์เวลา (TDABC)
3. ค้นหาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการผลิตตูเ้ สือ้ ผ้า 3 บาน

ค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor) และค่ าโสหุ้ย สมการเวลาของตัว
แบบ TDABC ยังสามารถพัฒนาให้ซบั ซ้อนยิง่ ขึน้ เพือ่ รับมือกับความผัน
ผวนทางธุรกรรม ทาให้ TDABC มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิง
พยากรณ์ และการวิเคราะห์กาลังการผลิต สมการเวลาช่วยให้บริษัท
สามารถวางแผนรับมือกับกาลังการผลิตของทรัพยากรในรอบถัดไปที่
อาจขาดแคลนหรือล้นเกินความต้องการได้ [2]
2.2 ความสูญเปล่า (Waste)
หมายถึง กิจกรรมใดๆ ทีเ่ พิม่ ต้นทุนหรือเวลาแต่ไม่เพิม่ คุณค่าแก่
สินค้า และยังทาให้ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตลดลง ความสูญ
เปล่า 7 ประการประกอบด้วย [3]
1. การผลิตมากเกินไป (Overproduction) ทาให้เกิดปญั หาด้าน
ต้นทุนและคุณภาพของสินค้า
2. สินค้าคงคลัง (Inventory) ทาให้เกิดปญั หาด้านต้นทุน
3. การขนส่ ง (Transportation) เป็ น กิจ กรรมที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เกิ ด
มูลค่าเพิม่
4. งานเสีย (Defect) ทาให้เกิดปญั หาด้านต้นทุน
5. กระบวนการทางานทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพ (Excess
Processing) ทาให้เกิดความล่าช้าในการผลิต
6. การเคลื่อนไหว (Motion) ทาให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการ
ผลิต
7.การรอคอย (Waiting) ทาให้เกิดความล่าช้าและไม่สามารถผลิต
ได้เต็มกาลังการผลิตและส่งมอบสินค้าไม่ทนั ตามกาหนด
การลดการใช้ ท รัพ ยากรและเวลาลงโดยใช้ห ลัก การ ECRS
ประกอบด้ว ย การกาจัด (Eliminate) การรวมกัน (Combine) การจัด
ใหม่ (Rearrange) และการทาให้ง่าย (Simplify) สามารถใช้ลดความสูญ
เปล่าเบื้องต้นได้ [3] การนาเอาหลักการ ECRS มาใช้เป็ นเครื่องมือใน
การปรับปรุงกระบวนการเพือ่ ลดความสูญเปล่าทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการ
ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ท าให้ ส ามารถใช้ ง าน ทรัพ ยากรได้ อ ย่ า งเต็ ม
ประสิทธิภาพ บริษทั จึงมีตน้ ทุนการผลิตทีต่ ่าลงและสามารถแข่งขันได้

II. วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
2.1 ต้ น ทุ น บนฐานกิจ กรรมและเกณฑ์ เวลา (Time-Driven Activity
Based Costing: TDABC)
ต้น ทุ น บนฐานกิจ กรรมและเกณฑ์ เวลา เป็ น วิธีก ารวิเคราะห์
ต้นทุนและความสามารถในการทากาไรโดยดึงข้อมูลทีม่ อี ยู่ในระบบมา
ใช้ ง าน การคิ ด ต้ น ทุ น แบบ TDABC ช่ ว ยให้ ป ระห ยั ด เวลาและ
งบประมาณในการด าเนิ น งานและสามารถขจัด กระบวนการที่ไ ร้
ประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์และบริการทีไ่ ม่สร้างผลกาไร รวมถึงกาลังการ
ผลิต ส่ ว นเกิน ได้ TDABC เป็ น ตัว แบบที่ต้ อ งป นั ส่ ว นของต้น ทุ น ของ
แผนกเข้าในกิจกรรมมากมายที่แผนกต้องดาเนินการ ตัวแบบ TDABC
ใช้สมการเวลาซึ่งจะปนั ส่วนต้นทุนทรัพยากรไปทีก่ จิ กรรมทีป่ ฏิบตั แิ ละ
ธุรกรรมทีต่ ้องทาโดยตรง มีเพียงพารามิเตอร์ 2 ตัวทีต่ ้องประมาณการ
ได้แก่ อัตราต้นทุนกาลังการผลิตเป็ นผู้ดาเนินการ และกาลังการผลิตที่
ต้องการ [1] TDABC ใช้เวลาเป็ นตัวผลักดันต้นทุนพื้นฐานของตัวแบบ
เนื่องจากทรัพ ยากรส่ วนใหญ่ เช่น บุค ลากร และอุปกรณ์ เครื่อ งจักรมี
สมรรถนะ หรือ ก าลัง การผลิต ซึ่ ง สามารถวัด ได้ ด้ ว ยจ านวนเวลา
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรหรือเวลาในการใช้งานอุปกรณ์ สานักงานและ
เดินเครือ่ งจักร
ตัว ผลัก ดัน เวลา หมายถึง เวลาที่ท ากิจ กรรมหนึ่ ง ๆ ซึ่ง ได้ถู ก
บัน ทึ ก ลงบนใบบั น ทึ ก เวลาและน ามาค านวณเป็ น ต้ น ทุ น ในรู ป

2.3 การศึกษาการเคลือ่ นไหวและเวลา (Motion and Time Study)
การศึก ษาการเคลื่อ นไหวและเวลา หมายถึง เทคนิ ค ในการ
วิเคราะห์ขนั ้ ตอนของการปฏิบตั งิ านเพื่อขจัดงานที่ไม่จาเป็ นออก และ
สรรหาวิธี ก ารท างานซึ่ ง ดี ท่ี สุ ด และมีป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ในการ
ปฏิบตั ิงานนัน้ ๆ ทัง้ นี้รวมถึงการปรับ ปรุงมาตรฐานของวิธกี ารทางาน
สภาพการทางาน เครื่องมือต่างๆ และการฝึ กคนงานให้ทางานด้วยวิธที ่ี
ถู ก ต้ อ ง รวมทัง้ การก าหนดเวลามาตรฐานของงานและการบริห าร
แผนการจ่ายเงินจูงใจระบบต่างๆ [4]
การศึ ก ษาการท างาน หมายถึ ง การศึ ก ษาวิ ธีก ารท างาน
(Method Study) แ ล ะก าร วั ด ผ ล งาน (Work Measurement) เป็ น
การศึก ษาอย่ า งมีห ลัก การถึ ง การท างานของคน เครื่อ งจัก รและ
องค์ประกอบอื่นๆ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ ปรับปรุงการทางานและช่วย
เพิ่ม ผลผลิต ด้ว ยทรัพ ยากรที่ม ีอ ยู่เดิม และการลงทุ น ที่น้ อ ยกว่า โดย
เกีย่ วข้องกับการลดเวลาทีไ่ ร้ประสิทธิภาพ
การศึก ษาเวลา (Time Study) หมายถึง การศึกษาการท างาน
เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเครื่องจักรและแรงงานในเชิงของเวลา
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เช่ น เวลาในการผลิต วัดเป็ น ชัว่ โมงการท างานของคน (Man-Hour)
หรือจานวนชัวโมงการท
่
างานของเครือ่ งจักร (Machine Hour) ต่อหน่วย
ผลิต ภัณฑ์ท่ผี ลิต ได้ การเพิ่มผลิต ภาพการผลิต ให้สูงขึ้น โดยสามารถ
ผลิตชิน้ งานได้มากขึน้ ในจานวนชัวโมงท
่
างานของคนหรือเครือ่ งจักรเท่า
เดิม ดังนัน้ หนึ่งหน่วยชัวโมงท
่
างานของคน หมายถึง ปริมาณทีค่ นงาน
หนึ่ ง คนท างานหนึ่ ง ชัว่ โมง หนึ่ ง หน่ ว ยการท างานของเครื่อ งจัก ร
หมายถึงปริมาณทีเ่ ครื่องจักรหนึ่งเครื่องทางานหนึ่งชัวโมง
่
โดยเวลาที่
ใช้ในการทางานของคนและเครื่องจักรเพื่อการผลิตหนึ่งหน่ วยสามารถ
แยกได้เป็ น 1) เวลางาน หมายถึงเวลาที่ใช้ผ ลิต หรือ ต้อ งทา วัดเป็ น
หน่ วยชัวโมงท
่
างานของคนหรือเครื่องจักร 2) เวลาเบื้องต้น หมายถึง
เวลาที่ใช้ในการทางานได้โดยสมบูรณ์ ปราศจากการสูญเสียเวลาหรือ
เวลาที่น้ อ ยที่สุ ดตามทฤษฏีท่ใี ช้ในการผลิต ผลิต ภัณ ฑ์ห นึ่งหน่ ว ย 3)
เวลางานที่เป็ น ส่ ว นเกิน คือ ส่ ว นของงานที่ต้ อ งท าถ้ า ระบบงานไม่
สมบูรณ์แบบ เป็ นส่วนของงานที่สูญเสียไปโดยสาเหตุหนึ่งสาเหตุใดที่
ท าให้ ป ระสิ ท ธิภ าพการผลิต ลดลง และ 4) เวลาไร้ป ระสิท ธิภ าพ
(Ineffective Time) หมายถึง เวลาที่ใช้ในการทางานหนึ่งนานมากเกิน
ความเหมาะสม เนื่ อ งจากการวางแผน หรือ ขาดองค์ ป ระกอบที่
เหมาะสม

งานและเวลาท าให้ เข้าใจการเคลื่อ นไหวของพนั ก งานและรอบการ
ทางาน (Cycle time) ของแต่ ล ะกิจกรรม ขัน้ ตอนการผลิต ตู้เสื้อ ผ้า 3
บาน ITEM WR-013-2 ประกอบไปด้วยงานไม้จานวน 21 ชิ้นส่วน ดัง
ตารางที่ 1 การผลิต ตู้ เสื้อ ผ้า 3 บาน มีคาสังผลิ
่ ต จ านวน 400 ตู้ จึง
ดาเนินการจับเวลาชิ้นงาน 30 ชุดของแต่ละกิจกรรม (แผนก) นาเวลาที่
ได้ม าใช้ ค านวณต้น ทุ น โดยใช้ต ัว แบบ TDABC เวลาในการผลิต ตู้
เสือ้ ผ้า 3 บานในแต่ละแผนกปรากฏดังตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ขันตอนการผลิ
้
ตตูเ้ สือ้ ผ้า 3 บาน
ชื่อชิ้ นส่วน

No.

III. ระเบียบวิธกี ารศึกษา
การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารครัง้ นี้มขี นั ้ ตอนดาเนินการตามระเบียบวิธี
วิจยั ดังนี้
3.1 กลุ่มตัวอย่าง
ศึกษากระบวนการผลิต ตู้เสื้อผ้า 3 บาน ITEM WR-013-2 ของ
บริษัท วู้ดเทค เฟอร์นิช จากัด โดยเลือ กแบบเจาะจง เนื่ อ งจากเป็ น
สินค้าทีม่ กี ระบวนการผลิตครบทุกแผนก และยังเป็นสินค้าทีใ่ ช้เวลาการ
ผลิต ค่ อ นข้างนาน มีต้น ทุ น การผลิต ที่สู งและเกิด ความสูญ เปล่ า ใน
กระบวนการผลิต
3.2 เครือ่ งมือและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
แบ่งตามขันตอนด
้
าเนินการศึกษาเป็น 5 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 การศึก ษาลัก ษณะการไหลของกระบวนการผลิต ตู้
เสื้อผ้า 3 บาน โดยใช้การสารวจ สังเกตการณ์ สอบถาม และจดบันทึก
ใช้ห ลักการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา (Motion and Time Study)
เพือ่ เขียนขัน้ ตอนและแผนภูมกิ ารไหลของชิน้ ส่วน
ส่วนที่ 2 การคานวณต้นทุนแรงงานและค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กระบวนการผลิตโดยใช้การวิเคราะห์ต้นทุนบนฐานกิจกรรมและเกณฑ์
เวลา (TDABC)
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความสูญเปล่าที่เกิดในกระบวนการ และ
ทาการปรับปรุงด้วยหลักการ ECRS
ส่ว นที่ 4 การเปรีย บเทีย บต้น ทุ น ของการผลิต ตู้เสื้อ ผ้า 3 บาน
ก่อนและหลังการปรับปรุง

ตัด

วัสดุ

ปิ ดขอบ

เจาะ

แต่งสี

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

ตัด

1

แผ่นบน

PB

P

2

แผ่นข้างซ้าย,ขวา

PB

P

3

แผ่นตัง้ กลางใหญ่

PB

4

แผ่นตัง้ กลางเล็ก

PB

5

แผ่นล่าง

PB

P

6

แผ่นคานขา

PB

7

แผ่นยึดคานขา

PB

8

แผ่นยึดหลังใหญ่

PB

P

เบิ้ ล

อัดเฟรม

Rounter ปิ ดขอบ

P

P

P

9

แผ่นจับราวแขวนกางเกง

PB

P

10

แผ่นบนลิ้นชัก

PB

P

11

แผ่นบานเปิดซ้าย/ขวาML

PB

P

12

แผ่นเฟรมบานเปิดใน

PB

P

P

13

แผ่นเฟรมบานเปิดใน

PB

P

P

14

แผ่นเฟรมบานเปิดใน

MDF

P

P

15

แผ่นหน้าลิ้นชัก

PB

16

แผ่นข้างลิ้นชักซ้าย,ขวา

17

P

Packing

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

PB

P

P

P

P

P

P

แผ่นหลังลิ้นชัก

PB

P

P

P

P

P

P

18

แผ่นกัน้ บาน

PB

P

P

P

P

19

แผ่นพืน้ ลิ้นชัก

MDF

P

P

20

แผ่นปิดหลัง

MDF

P

P

21

แผ่นปิดหลัง

MDF

P

P

P

ตารางที่ 2 แสดงการจับเวลาเป็นวินาทีในการผลิตตูเ้ สือ้ ผ้า 3 บาน
แผนกตัด
No.

IV. สรุปผลการศึกษา
นาเสนอผลการศึกษาเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 กระบวนการผลิตตูเ้ สือ้ ผ้า 3 บาน ITEM WR-013-2
ประกอบด้ว ยแผนกหลักของการผลิต 5 แผนก คือ แผนกตัด
แผนกปิ ดขอบ แผนกเจาะ แผนกแต่งสี และแผนกแพ็คกิ้ง การศึกษา

ชื่ อชิ้ นส่ วน

แผนกปิ ดขอบ
รอ

ปิ ดขอบ

รอ

แผนกเจาะ
เจาะ

แผนกแพ็คกิ้ ง

แต่ งสี

รอ

แต่ งสี

รอ

แพ็คกิ้ ง

รอ

รวมจานวน
วิ นาที ในการ
ผลิ ต

1 แผ่นบน

43.24

5.9

66

90

8.5

7

16.82

2.68

6.86

2

249.00

2 แผ่นข้างซ้าย,ขวา

9.00

2.3

33

48.23

16.75

8.2

16.5

3

9.5

8.92

155.40

แผ่นข้างซ้าย,ขวา

9.00

2.3

33

48.23

16.75

8.2

16.5

3

9.5

8.92

155.40

3 แผ่นตัง้ กลางใหญ่

9.00

2.3

20.5

20.7

17

8

16.5

3

9.5

8.92

115.42

4 แผ่นตัง้ กลางเล็ก

9.00

2.3

15.5

23.7

8

7

10.5

3.9

6.86

2

88.76

5 แผ่นล่าง

9.00

2.3

16.5

34.7

18

8

13

6.5

6.86

2

116.86

6 แผ่นคานขา

5.00

2

13.98

16.5

17

7

12.5

2

6.86

2

84.84

แผ่นคานขา

5.00

2

13.98

16.5

17

7

12.5

2

6.86

2

84.84

7 แผ่นยึดคานขา

5.00

2

14.7

16.5

8

7

11.5

3

6.86

2

76.56

8 แผ่นยึดหลังใหญ่

2.25

0.2

16.5

34.7

9

7

18.5

16

6.86

2

113.01

แผ่นยึดหลังใหญ่

2.25

0.2

16.5

34.7

9

7

18.5

16

6.86

2

113.01

แผ่นยึดหลังใหญ่

2.25

0.2

16.5

34.7

9

7

18.5

16

6.86

2

113.01

9 แผ่นจับราวแขวนกางเกง

2.40

0.5

9.98

15.5

8

7

13.5

1

6.86

2

66.74

10 แผ่นบนลิ้นชัก

9.00

2.3

16.5

20.7

20.13

10

13.5

1

6.86

2

101.99

11 แผ่นบานเปิ ดซ้าย/ขวาML

2.40

1

27.99

33

5

5

18.5

6

9.41

4.84

113.14

แผ่นบานเปิ ดซ้าย/ขวาML

2.40

1

27.99

33

5

5

18.5

6

9.41

4.84

113.14

12 แผ่นเฟรมบานเปิ ดใน

54.09

4.1

30.5

45.49

5

5

8.89

10.61

9.41

4.84

177.93

8.89

10.61

9.41

4.84

177.93

แผ่นเฟรมบานเปิ ดใน

54.09

4.1

30.5

45.49

5

5

13 แผ่นเฟรมบานเปิ ดใน

16.63

3

0

0

0

0

19.63

แผ่นเฟรมบานเปิ ดใน

16.63

3

0

0

0

0

19.63

14 แผ่นเฟรมบานเปิ ดใน

14.02

2

0

0

0

0

15 แผ่นหน้าลิ้นชัก

5.00

1

25.65

23.59

7

5

11.5

3

9.41

4.84

95.99

แผ่นหน้าลิ้นชัก

5.00

1

25.67

23.59

7

5

11.5

3

9.41

4.84

96.01

16 แผ่นข้างลิ้นชักซ้าย,ขวา

2.40

1

12

13.09

21.98

8

14

0.5

6.86

2

81.83

แผ่นข้างลิ้นชักซ้าย,ขวา

2.40

1

12

13.09

21.98

8

14

0.5

6.86

2

81.83

แผ่นข้างลิ้นชักซ้าย,ขวา

2.40

1

12

13.09

21.98

8

14

0.5

6.86

2

81.83

แผ่นข้างลิ้นชักซ้าย,ขวา

2.40

1

12

13.09

21.98

8

14

0.5

6.86

2

81.83

17 แผ่นหลังลิ้นชัก

9.00

2.3

12.9

16.32

12.25

7

14

0.5

6.86

2

83.13

แผ่นหลังลิ้นชัก

9.00

2.3

12.9

16.32

12.25

7

14

0.5

6.86

2

83.13

18 แผ่นกัน้ บาน

9.00

2.3

12.76

14.46

12.25

7

14

0.5

6.86

2

81.13

19 แผ่นพืน้ ลิ้นชัก

2.40

0.5

0

0

0

0

6.86

2

11.76

แผ่นพืน้ ลิ้นชัก

2.40

0.5

0

0

0

0

6.86

2

11.76

20 แผ่นปิ ดหลัง

3.60

0.8

0

0

0

0

6.86

2

13.26

แผ่นปิ ดหลัง

3.60

0.8

0

0

0

0

6.86

2

13.26

แผ่นปิ ดหลัง

3.60

0.8

0

0

0

0

6.86

2

13.26

21 แผ่นปิ ดหลัง

2.69

0.5

0

0

0

0

6.86

2

12.05

346.54

61.80

558

758.98

340.8

188.4

249.6

103.8

รวมจานวนวินาที ในการผลิต

536

ตัด

16.02

384.6

121.8

3114.316

ส่วนที่ 2 การคานวณต้นทุนแรงงานและค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กระบวนการผลิตโดยใช้การวิเคราะห์ต้นทุนบนฐานกิจกรรมและเกณฑ์
เวลา (TDABC)
1) ค่ า แรงงานในแต่ ล ะแผนก เก็ บ ข้ อ มู ล ค่ า แรงต่ อ วัน ของ
ผู้ปฏิบตั ิงานแผนกผลิต 2 ช่วง ระหว่างเดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือ น
กุมภาพันธ์ 2561 และเดือนพฤษภาคม 2561 ถึงเดือนกรกฎาคม 2561
เพือ่ หาค่าเฉลีย่ โดยมีจานวนชัวโมงท
่
างาน 8 ชัวโมงต่
่
อวัน หักเวลาพัก
1 ชัวโมง
่
ชัวโมงท
่
างานทีย่ อมรับได้เท่ากับ 7 ชัวโมงต่
่
อวัน ค่าแรงใน
การผลิต ตู้เสื้อ ผ้า 3 บาน จานวน 1 ตัว เท่ากับ 245.88 บาท ต้น ทุ น
ค่าแรงการผลิตตู้เสื้อผ้า 400 ตู้ เท่ากับ 98,350.33 บาท รายละเอียดดัง
ตารางที่ 3

ตารางที่ 5 วัตถุดบิ ทางตรง
No.

เวลาการผลิ ต
(นาที :ตู้)

ค่าแรง/วัน จานวนคน ค่าแรง/นาที

รวมเวลาทัง้ หมด กระบวนการตัด (นาที)

6.80

335

3

0.80

21.95

315

3

0.75

49.39

รวมเวลาทัง้ หมด กระบวนการเจาะ (นาที)

8.82

315

3

0.75

19.85

รวมเวลาทัง้ หมด กระบวนการแต่งสี(นาที)

8.44

305

15

0.73

91.94

5.89

305

16

0.73

68.44

รวมค่าแรงต่อตู้

51.90

245.88

รวมค่าแรงต่อการผลิ ต 400 ตู้

98,350.33

2) ค่าโสหุ้ยของโรงงาน (Overhead Cost) เก็บข้อมูลค่าหุ้ยเป็ น
2 ช่ว ง ระหว่างเดือ นธัน วาคม 2560 ถึงเดือ นกุมภาพัน ธ์ 2561 และ
เดือนพฤษภาคม 2561 ถึงเดือนกรกฎาคม 2561 ค่าโสหุ้ยเฉลี่ยของ
การผลิต ตู้เสื้อ ผ้า 3 บานเป็ น จานวน 2,964,193.96 บาท/เดือน นามา
ค านวณ ค่ า โสหุ้ย เฉลี่ย ต่ อ พื้ น ที่ คิด จากพื้น ที่ส่ ว นโรงงาน 16,000
ตารางเมตร และปนั ส่วนค่าใช้จ่ายให้แต่ละแผนกในกระบวนการผลิตตู้
เสื้อผ้า 3 บาน ตามเวลาทีด่ าเนินกิจกรรมในพื้นที่ ค่าโสหุย้ ในการผลิต
ตู้เสื้อผ้า 3 บาน จานวน 1 ตัว เท่ากับ 1,424.69 บาท ดังนัน้ ต้นทุนค่า
โสหุย้ ในการผลิตตูเ้ สื้อผ้าจานวน 400 ตู้ เท่ากับ 569,876 บาท ตารางที่
4 แสดงการปนั ส่วนค่าโสหุ้ยให้แก่แผนกตามเวลาทีด่ าเนินกิจกรรมใน
พืน้ ที่

ตัด
ปิดขอบ
เจาะ
แต่งสี
แพ็คกิง้
รวม Overhead

OH ต่อกิ จกรรม
(นาที )
6.80
21.95
8.82
8.44
5.89

OH/นาที
แต่ละแผนก
44.20
22.78
49.64
12.58
13.60

1.93

ราคา/หน่ วย จานวนเงิ น
115

2

ไม้ PB 16 มม. ML 2 หน้า

แผ่น

2.17

500

1085

3

ไม้ PB 15 มม. PU 2 หน้า

แผ่น

1.5

235

352.5

4

แผ่นปิดขอบ PVC หนา 18 มม.

เมตร

45

1.06

47.7

5

แผ่นปิดขอบ PVC หนา 28 มม.

เมตร

3.3

1.66

5.478

6

แผ่นปิดขอบ PVC หนา 35 มม.

เมตร

1.5

2.07

3.105

7

กาวปิดขอบตรง

กก.

0.05

100

5

8

ทินเนอร์ 3A

ขวด

1

3

9

เทปโอพีพ ี 3 นิ้ว

อัน

0.01

18.1

อัน

2

45

221.95

3
0.181
90
1,813.91

ตารางที่ 6 เวลาในการผลิตตูเ้ สือ้ ผ้า 3 บาน

ั วนตามเวลาทีด่ าเนินกิจกรรมในพืน้ ทีข่ องแต่ละ
ตารางที่ 4 ค่าโสหุย้ ปนส่
แผนก
แผนก

แผ่น

การวิเคราะห์ต้น ทุน บนฐานกิจกรรมและเกณฑ์เวลา (TDABC)
พบว่ามีตวั ผลักดันต้นทุน 3 ตัว ได้แก่ ปริมาณการใช้วตั ถุดบิ ทางตรง
เวลาทีใ่ ช้ในการผลิตของแรงงาน และเวลาทีใ่ ช้ดาเนินกิจกรรมการผลิต
ในพื้น ที่ ทัง้ นี้ ส ามารถค านวณต้ น ทุ น ของการผลิต ตู้เสื้อ ผ้า 3 บาน
จานวน 1 ตู้ ตามวิธีต้น ทุ น บนฐานกิจกรรมและเกณฑ์ เวลา เท่ า กับ
3,484.48 บาท
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความสูญเปล่าทีเ่ กิดในกระบวนการ
จากการสังเกตกิจกรรมและกระบวนการผลิตพบว่ามีเวลาในการ
รอคอยการผลิตจานวน 20.58 นาทีต่อตู้ ความสูญเปล่าทีเ่ กิดขึน้ ในการ
ผลิตตู้เสื้อผ้า ได้แก่ การล่าช้าหรือการรอคอย เช่น จากการรอวัตถุดบิ
และเวลาที่ใช้ในการติดตัง้ เครื่องจักร การขนส่ งหรือขนย้าย และการ
เคลื่อ นไหวที่ไม่จาเป็ น จึงทาให้กระบวนการผลิต ไม่ม ีป ระสิท ธิภ าพ
ตารางที่ 6 แสดงเวลาในการผลิตและความสูญเปล่าจากการรอคอย

16.27

รวมเวลาทัง้ หมด กระบวนการแพ็ค (นาที)

ปริมาณที่ ใช้

ไม้ PB 2.6 มม. PU 2 หน้า

รวมวัตถุดิบทางตรงของการผลิ ตตู้เสื้อผ้า 3 บาน

ค่าแรงรวม

รวมเวลาทัง้ หมด กระบวนการปิด (นาที)

หน่ วย

1

10 กล่องลูกฟูก กระดาษ 5 ชัน้

ตารางที่ 3 การคานวณต้นทุนค่าแรงการผลิตตูเ้ สือ้ ผ้า 3 บาน
ชื่อกระบวนการ

รายละเอียด

5.77

เวลาในการรอคอย
(นาที :ตู้)
1.03

รวมเวลาทัง้ หมด กระบวนการปิดขอบ (นาที)

9.30

12.65

21.95

รวมเวลาทัง้ หมด กระบวนการเจาะ (นาที)

5.68

3.14

8.82

รวมเวลาทัง้ หมด กระบวนการแต่งสี(นาที)

6.41

2.03

8.44

รวมเวลาทัง้ หมด กระบวนการแพ็ค (นาที)

4.16

1.73

5.89

รวมเวลาในการผลิ ตต่อตู้

31.32

20.58

51.90

ชื่อกระบวนการ

เวลาในการผลิ ต(นาที :ตู้)

รวมเวลาทัง้ หมด กระบวนการตัด (นาที)

รวมเวลาในการผลิ ต
ทัง้ สิ้ น
6.80

กระบวนการปิ ด ขอบมีเวลารอคอยระหว่ างกิจ กรรมย่ อ ยของ
กระบวนการถึง 12.65 นาทีต่อการผลิตตูเ้ สือ้ ผ้า 1 ตัว เนื่องจากการปิด
ขอบมีรปู แบบทีห่ ลากหลาย มีการ Setup ทีต่ ่างกัน ทัง้ ขนาดและวิธกี าร
เมือ่ วิเคราะห์ต่อพบว่ากระบวนการปิดขอบชิน้ ส่วนทีม่ เี วลาการผลิตเกิน
50 วิน าที มีช้นิ ส่วนที่ต้องผลิต 6 ชิ้น งาน คือ แผ่น บน แผ่ นข้างซ้ายขวา แผ่นล่าง แผ่นยึดหลังใหญ่ แผ่นบานเปิ ดซ้าย/ขวา และแผ่นเฟรม
บานเปิดใน สามารถปรับปรุงกิจกรรมย่อยของกระบวนการปิดขอบทีไ่ ม่
ก่อ ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และมีค วามสูญเปล่าจากการรอคอยการขนย้าย
ชิ้นงานไปยังกิจกรรมย่อยของกระบวนการปิ ดขอบถัดไป การปรับปรุง
ด้วยหลักการ ECRS ช่วยกาจัดขัน้ ตอนทีไ่ ม่จาเป็ นในกระบวนการผลิต
และรวมขัน้ ตอนการท างานเข้าไว้ด้ว ยกัน ท าให้ส ามารถลดเวลาใน
กระบวนการปิดขอบของชิน้ งานทัง้ 6 ชิน้ ลงได้ 3.5193 นาที
ส่วนที่ 4 การเปรียบเทียบต้นทุนของการผลิตตูเ้ สือ้ ผ้า 3 บาน

OH/บาท
แต่ละแผนก
300.56
500.02
437.82
106.18
80.10
1,424.69

3) ค่าวัตถุดบิ ทางตรง ประกอบด้วย แผนกตัด ใช้ไม้ PB ขนาด
1350x600x1900 มม. แผนกปิดขอบ ใช้แผ่นปิดขอบ PVC และกาวปิด
ขอบตรง แผนกแต่ งสี ใช้ทิน เนอร์ 3A และแผนกแพคกิ้ง ใช้ก ล่ อ ง
ลูกฟูกกระดาษ 5 ชัน้ รายละเอียดของรายการวัตถุดบิ ทางตรงปรากฏ
ดังตารางที่ 5
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การปรับปรุงกระบวนการปิดขอบเฉพาะชิน้ ส่วนทีม่ เี วลาการผลิต
เกิน 50 วิน าที ท าให้ส ามารถลดเวลาการผลิต ในกระบวนการลงได้
3.5193 วินาที หลังการปรับปรุงสามารถลดเวลาในการผลิตตู้เสื้อผ้า 3
บาน จ านวน 1 ตัว จากเดิม 51.90 นาที เป็ น 48.38 นาที ลดต้น ทุ น
ค่ า แรงลงได้ 7.92 บาท และลดต้ น ทุ น ค่ าโสหุ้ ย ได้ 80.17 บาท
หมายความว่ า ต้ น ทุ น การผลิต ตู้ เสื้อ ผ้า 3 บาน จ านวน 1 ตัว ลดลง
88.09 บาท การวิเคราะห์ต้นทุนบนฐานกิจกรรมและเกณฑ์เวลาทาให้
บริษทั สามารถลดต้นทุนการผลิตตูเ้ สือ้ ผ้า 3 บาน จานวน 400 ตู้ ได้เป็น
จานวนเงิน 35,236 บาท ดังตารางที่ 7 และหากสามารถดาเนิน การ
ปรับปรุงได้ทุกชิ้นส่วน หรือปรับลดในแผนกอื่น ๆ เพิม่ เติมได้อกี จะทา
ให้เวลาในการผลิตตูเ้ สือ้ ผ้า 3 บาน มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
ตารางที่ 7 เวลาผลิตในกระบวนการปิดขอบก่อนและหลังการปรับปรุง
ชื่อชิ้ นส่วน
แผ่นบน

เวลาก่อนปรับปรุง (นาที )

เวลาหลังปรับปรุง (นาที )

เวลาที่ ลดได้ (นาที )

2.6

1.925

0.6750

2.7076

1.741

0.9666

แผ่นล่าง

0.853333

0.733333

0.1200

แผ่นยึดหลังใหญ่

2.559999

2.235

0.3250

2.0334

1.716666

0.3167

แผ่นข้างซ้าย,ขวา

แผ่นบานเปิดซ้าย/ขวา
แผ่นเฟรมบานเปิดใน
รวม

2.533

1.417

1.116

13.287332

9.767999

3.5193

V. ข้อเสนอแนะในการศึกษา
บริษทั สามารถนาแนวคิดต้นทุน บนฐานกิจกรรมและเกณฑ์เวลา
มาปรับใช้ทุกแผนก และทุกชิ้นส่วนสินค้า เพื่อคานวณหาต้นทุนกาลัง
การผลิต ประเมินทรัพยากรทีใ่ ช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถ
กาหนดราคาสินค้าได้อย่างแม่นยา ตามเป้าหมายผลกาไรทีต่ อ้ งการได้
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณบริษทั วูด้ เทค เฟอร์นิช จากัด ที่อนุ ญาตให้ใช้ขอ้ มูล
เพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนากระบวนการผลิตและงานในอุตสาหกรรมได้
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บทคัด ย่ อ — การศึก ษาการเพิ่ม ประสิท ธิภ าพกระบวนการ ขอต่ อ อายุ
สมาชิก บัต รจอดรถ กรณี ศึก ษา บริษัทท่า อากาศยานไทย จากัด (มหาชน) มี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในขัน้ ตอนการต่ออายุสมาชิกบัตรจอดรถ ให้
ดาเนินการได้อย่างรวดเร็วและเพื่อให้ผู้ประกอบการที่มาใช้บริการเกิดความพึง
พอใจ ซึ่ง จากการศึกษาพบปั ญหาคือ ปั ญ หาการทางานที่มคี วามซ้ าซ้อนและ
ปั ญหางานทีไ่ ม่สามารถดาเนินงานได้
ดังนัน้ จึงแก้ไขกระบวนการดาเนินงานโดยอาศัยหลักการ ECRS เพื่อช่วย
เพิม่ ผลิตภาพในการทางานโดยใช้ หลักการรวมงานเข้าด้วยกันจาก 3 สายงานให้
เหลือ 1 สายงาน การกาจัดขัน้ ตอนการทางาน โดยกาจัดการทางานที่มคี วาม
ซ้าซ้อนจาก 9 ขัน้ ตอน เหลือ 3 ขัน้ ตอน และการจัดลาดับงานใหม่ ในขัน้ ตอนการ
ตรวจสอบเอกสาร โดยให้มกี ารตรวจสอบเอกสารตัง้ แต่ขนั ้ ตอนแรกทีร่ บั เอกสารมา
เพื่อช่วยขจัดปั ญหางานทีไ่ ม่สามารถดาเนินงานได้
ผลการศึกษาสามารถช่วยลดเวลาการดาเนินงานได้จาก 31 ชัวโมงเป็
่
น 23
ชัวโมงลดลง
่
8 ชัวโมง
่
คิดเป็ นร้อยละ 25.80 และลดปริมาณงานที่ไม่สามารถ
ดาเนินงานได้จากร้อยละ 5.76 เหลือ 0 และช่วยเพิม่ ผลิตภาพด้านแรงงานจาก 7
เรื่องต่อชัวโมง
่ เป็ น 10 เรื่องต่อชัวโมง
่

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. บทนา
ปั จจุบนั เวลาเป็ นปั จจัยหนึ่งทีส่ าคัญมาก ในการให้บริการเพราะ ไม่ม ี
ผูใ้ ช้บริการคนใดชอบการรอคอย เช่น การเข้าคิวรอชาระเงินทีซ่ ุปเปอร์มา
เก็ตเป็ น 10 นาที หรือ รอฝากถอนเงินที่ธนาคารเกิน 30 นาที ยิง่ ในช่วง
เวลาสิ้นเดือนอาจทาให้เสียเวลาในการรอรับบริการเป็ นสองเท่าของเวลา
ปกติ เวลาจึงเป็ น ปั จจัย ที่อ งค์กรสามารถนามาเป็ น จุดแข็งที่ทาให้ลูกค้า
จดจาได้ ทาให้ลูกค้าอยากมาใช้บริการและเกิดความพึงพอใจ เพราะใช้
เวลาในการรอรับบริการเพียงไม่นาน ก็สามารถได้รบั บริการแล้ว (Service
Code บริการทีเ่ ป็ นเลิศ โดย พิสทิ ธิ ์ พิพฒ
ั น์โภคากุล. 2560 : ออนไลน์)
ซึ่งจากการเข้าศึกษาสภาพปั จจุบนั ณ พื้นทีเ่ ขตปลอดอากรของบริษทั
ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ในครัง้ นี้ พบว่า ส่ ว นงานของฝ่ าย
ปฏิบตั กิ ารคลังสินค้า (สปค.) คือ ฝ่ ายงานทีท่ าหน้าทีอ่ อกบัตรยานพาหนะที่
จะทาการเข้า-ออก ภายในพืน้ ทีเ่ ขตปลอดอากร จากการศึกษากระบวนการ
การทางานบัตรสมาชิกจอดรถ พบว่า ในช่วงสิ้นเดือน (วันที่ 27-30 ในแต่
ละเดือน) จะมีผปู้ ระกอบการประมาณ 200 บริษทั มาทาการต่ออายุสมาชิก
บัตรจอดรถพร้อมๆ กันเป็ นจานวนมาก แม้ว่าห้องทาบัตรจะเปิ ดบริก าร
ให้กบั ผูป้ ระกอบการมาทาบัตรได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 20 แล้วก็ตาม ปั ญหาเกิดจาก
การทีผ่ ปู้ ระกอบการเป็ นพนักงานทีไ่ ด้รบั เงินเดือนในช่วงวันที่ 26 เป็ นเหตุ
ให้ผู้ประกอบการมาใช้บริการที่ห้องทาบัตรในวันที่ 27-30 ในแต่ละเดือน
พร้อมๆ กันเป็ นจานวนมาก ทาให้ พนักงานทอท. ไม่สามารถดาเนินการได้
ทันตามจานวนผูป้ ระกอบการทีม่ าใช้บริการ เมือ่ ถึงเวลาปิ ดการดาเนินการ
ทาให้มจี านวนงานค้างทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ ซึ่งอาจส่งผลต่อความพึง
พอใจของผูป้ ระกอบการ และยังส่งผลถึงขีดความสามารถในการให้บริการ
ขององค์กรอีกด้วย ผูจ้ ดั ทาจึงเล็งเห็นว่าปั ญหาดังกล่าวมีความสาคัญเป็ น
อย่างมาก เนื่องจากการทีผ่ ปู้ ระกอบการมาใช้บริการสูงในช่วงสิน้ เดือน และ
มุง่ หวังทีจ่ ะได้รบั การบริการทีร่ วดเร็ว เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านมีความคล่องตัว

คำสำคัญ — การลดเวลา,การเพิม่ ประสิทธิภาพ,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
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และมีป ระสิท ธิภ าพมากขึ้น ผู้ จ ัด ท าจึง มีค วามเห็ น ว่ า หาก ปรับ ปรุ ง
กระบวนการในขัน้ ตอนขอต่ อ อายุ ส มาชิก บัต รจอดรถ จะช่ ว ยเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กบั
กระบวนการได้ ผู้จดั ทาจึงได้น าปั ญหาดังกล่ าวมาท าการศึก ษาถึง
สาเหตุ และหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหาดังกล่าวต่อไป
I.II วัตถุประสงค์ของการศึกษา
ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้ตงั ้ วัตถุประสงค์ของการศึกษา ไว้ดงั นี้
I.II.I เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในขันตอนการต่
้
ออายุสมาชิกบัตรจอดรถ
I.II.II เพือ่ ให้การดาเนินการต่ออายุบตั รจอดรถทาได้อย่างรวดเร็ว
I.II.III เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการมาใช้บริการเกิดความพึงพอใจ ได้รบั ความ
สะดวกรวดเร็วในการใช้บริการต่ออายุบตั รจอดรถ

แผนภาพการไหลจะมีการใช้แผนภาพจาลองสถานทีห่ รือผังบริเวณที่
ประกอบกิจกรรม พร้อมตาแหน่งของแผนกงานหรือเครือ่ งจักรทีส่ าคัญลง
ในภาพและแสดงการเคลือ่ นย้าย พร้อมสัญลักษณ์ลงบนแผนภาพ จะ
สามารถจาแนกกิจกรรมทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ ได้แก่ การปฏิบตั ไิ ปจนถึง กิจกรรมที่
ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า และช่วยชีใ้ ห้เห็นจุดทีเ่ กิดการรอคอยและระยะทางการ
เคลือ่ นย้ายเพือ่ นาไปวิเคราะห์ว่าเกิดความสูญเปล่าขึน้ ในกระบวนการผลิต
หรือไม่

II. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการดาเนินการศึกษาครัง้ นี้ ผูจ้ ดั ทาได้ศกึ ษาทฤษฎี หลักการพืน้ ฐาน
และเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง และได้นาเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้
II.I การลดความสูญเปล่าด้วยหลักการ ECRS
(ประเสริฐ อัครประถมพงศ์. 2552) หลักการ ECRS เป็ นหลักการที่
ประกอบด้วย การกาจัด (Eliminate) การรวมกัน (Combine) การจัดใหม่
(Rearrange) และการทาให้ง่ายขึน้ (Simplify) ซึง่ เป็ นหลักการเพือ่ ลดความ
สูญเปล่า
II.I.I การกาจัด (Eliminate) คือ การพิจารณาขัน้ ตอนการผลิตทีไ่ ม่
จาเป็ นออกไป
II.I.II การรวมกัน (Combine) คือ สามารถลดการทางานทีไ่ ม่จาเป็ นลง
ได้โดยการพิจารณาว่าสามารถรวมขันตอนการท
้
างานให้ลดลงได้หรือไม่
ทาให้ขนตอนที
ั้
ต่ อ้ งทาลดลงจากเดิม สามารถทาได้เร็วขึน้ การเคลือ่ นที่
ระหว่างขัน้ ตอนก็ลดลง
II.I.III การจัดใหม่ (Rearrange) คือ การจัดขัน้ ตอนการผลิตใหม่เพือ่ ให้
ลดการเคลือ่ นทีท่ ไ่ี ม่จาเป็ น หรือการรอคอย ทาให้ระยะทางการเคลือ่ นที่
ลดลง
II.I.IV การทาให้งา่ ย (Simplify) คือ การปรับปรุงการทางานให้งา่ ยและ
สะดวกขึน้

รูปที่ II.IV ตัวอย่างแผนภาพกระบวนการไหล
II.III งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
มุสตาซะห์ ยูโซะ (2558) ได้ทาการวิจยั เรือ่ งการลดความสูญเปล่าใน
ขัน้ ตอนการประกอบผลิตภัณฑ์โดยเริม่ จาก การศึกษาการทางาน เก็บ
ข้อมูลสภาพก่อนการปรับปรุง จากนัน้ วิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ หาสาเหตุของ
ปั ญหา กระทัง่ ดาเนินการแก้ไข โดยใช้หลักการจัดสมดุลสายการผลิต อีก
ทัง้ การประยุกต์ใช้หลักการ ECRS โดยการลดขัน้ ตอนทีเ่ ป็ นความสูญเปล่า
และไม่ก่อให้เกิดคุณค่าในกระบวนการ มีผลให้สามารถลดรอบเวลาในการ
ทางาน ส่งผลให้ประสิทธิภาพ สายการผลิตเพิม่ ขึน้ พบว่าผลจากการ
ดาเนินการปรับปรุงส่งผลทาให้เวลาทีใ่ ช้ในการผลิตรวม 7 สถานี ใช้เวลา
ลดลงจากเดิม 129.50 นาทีต่อตู้ เหลือเวลาเป็ น 77.50 นาทีต่อตู้
สุชาดี ธารงสุข ( 2559 ) ได้ศกึ ษางานวิจยั เรื่อง การลดความสูญเปล่า
ในกระบวนการผลิต ของโรงงานผลิตเครือ่ งปรับอากาศ มีวตั ถุประสงค์เพือ่
ศึกษาปั ญหาและลดความสูญเปล่าที่เกิดขึน้ ใน กระบวนการผลิต และเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตเครือ่ งปรับอากาศโดยมุง่ เน้นลดความสูญเปล่า ที่
เกิดจากการผลิตทีม่ ากเกินความจาเป็ น การรอคอยทีไ่ ม่จาเป็ น รวมไปถึง
การทีต่ ้องใช้พ้นื ทีห่ น้างานมากขึน้ เพื่อวางสิง่ ของในการ ผลิต เริม่ จากการ
ทาการศึกษากระบวนการประกอบเครือ่ งปรับอากาศทีม่ ยี อดการผลิตสูงสุด
และ จัดทาการวิเคราะห์หาแนวทางในการเพิม่ ประสิทธิภาพให้กบั สายการ
ประกอบ จากนัน้ นามาปรับปรุงโดยการทากิจกรรม TPS ปรับความสมดุล
ของปริมาณงานให้มรี อบเวลาทีใ่ กล้เคียงกับการกาหนดรอบเวลาการผลิต
โดยทาให้เวลา Lead Time สัน้ ทีส่ ุดและใช้คนน้อยทีส่ ุด ผลจากการศึกษา
พบว่า เวลานาในการส่งมอบชิ้นงานให้ลูกค้าลดลง 33 เปอร์เซ็นต์ พื้นที่
สาหรับการใช้งานเพิม่ ขึน้ 83 เปอร์เซ็นต์ และ พนักงานในกระบวนการผลิต
ลดลง 42 เปอร์เซ็นต์

II.II แผนภาพกระบวนการไหล (Flow Process Chart)
Frank; & Lillian Gilbreth. (2464. อ้างใน จันทร์ศริ ิ สิงห์เถื่อน, 2556)
แผนภูมทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์ขนตอนการไหล
ั้
(Flow) ของวัตถุดบิ ชิน้ ส่วน
พนักงานและอุปกรณ์ทเ่ี คลือ่ นไปในกระบวนการพร้อมๆกับกิจกรรมต่าง ๆ
โดยใช้สญ
ั ลักษณ์มาตรฐาน 5 ตัว ดังตารางที่ II.I
ตารางที่ II.I สัญลักษณ์ทม่ี ใี นแผนภูมกิ ระบวนการไหล
สัญลักษณ์

ชื่อเรียก
การปฏิบตั งิ าน
การตรวจสอบ
การเคลื่อนที/่ ย้าย
การคอย
การเก็บ
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ธนั ฐ พงษ์ บุ ญ สุ ว รรณโนและดร.สาลินี สัน ติ ธีร ากุ ล (2560) ได้
ท าการศึก ษา เรื่อ งการติด ตัง้ แม่พ ิม พ์ง านฉีด พลาสติก ส าหรับ ชิ้น ส่ ว น
ประกอบของ อุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนรถยนต์ ของบริษทั ช้าฟเน้ออีเอ็มซี
จากัด โดยการนาเอาเทคนิค SMED และ ECRS มาเป็ นแนวทางการใน
การปรับ ปรุ ง กระบวนการ ติด ตัง้ แม่พ ิม พ์ ซึ่ง จากสภาพของปั ญ หาใน
ปั จจุบนั ในการติดตัง้ แม่พมิ พ์ฉดี พลาสติกแต่ละครัง้ นัน้ ใช้ เวลาค่อนข้างมาก
ทาให้มกี ารสูญเสียเวลาทีท่ าการผลิต เมือ่ คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์การทางานแล้ว
พบว่า เสียเวลาในการติดตัง้ แม่พมิ พ์ ประมาณ 20% ต่อการทางาน 1กะ
(1วัน ทางาน 2 กะหรือ 12 ชัวโมง
่ ) ซึง่ หากลดเวลาการติดตัง้ แม่พมิ พ์กจ็ ะ
สามารถเพิม่ เวลาการทางานได้เพิม่ มากขึน้

และนอกจากนี้ในส่วนของเอกสารประกอบการต่อบัตรใหม่นนั ้ จะต้องผ่าน
การตรวจสอบจากพนั ก งานที่ต รวจสอบเอกสาร ซึ่ง ในกระบวนการ
ตรวจสอบเอกสาร พบปั ญหาและอุปสรรคเกีย่ วกับการประสานงานระหว่าง
พนัก งานทอท.กับ ผู้ป ระกอบการที่ม าใช้บ ริการไม่ต รงกัน ในเรื่อ งของ
เอกสารที่ใ ช้ป ระกอบการต่ อ บัต รสมาชิก จอดรถ จึง เกิด ความล่ า ช้า ใน
กระบวนการขออนุ ม ตั ิ ทาให้กระบวนการต่อบัตรสมาชิกเป็ นไปอย่ างไม่
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการเกิดการรอคอยในขัน้ ตอนนี้และยังทาให้ม ี
จานวนงานทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้เป็ นจานวนมาก และจานวนเรื่องต่อ
บัตรสมาชิกทีม่ จี านวนมากนัน้ ทาให้เกิดความสับสน ส่งผลให้กระบวนการ
ต่อบัตรสมาชิกจอดรถยังขาดประสิทธิภาพในการดาเนินการ

III. วิธกี ารดาเนินงาน
การศึกษาเรือ่ ง การเพิม่ ประสิทธิภาพกระบวนการ ขอต่ออายุสมาชิก
บัตรจอดรถกรณีศกึ ษา บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ทัง้ นี้ม ี
ขันตอนในการศึ
้
กษา ซึง่ อธิบายในหัวข้อต่อไปนี้
III.I เครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
III.I.I แผนภูมกิ ระบวนการไหลของขันตอนการขอต่
้
ออายุสมาชิกบัตร
จอดรถ (FLOW PROCESS CHARTS) เพือ่ ดูขนตอนการปฏิ
ั้
บตั งิ านว่ามี
ขันตอนใดสามารถปรั
้
บปรุงแก้ไขได้
III.I.II แสดงการเก็บบันทึกข้อมูล (Check Sheet) เพือ่ ตรวจสอบจานวน
งานค้างทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละวัน
III.I.III การศึกษาการไหลของข้อมูลในแต่ละสถานี
III.I.IV แบบสัมภาษณ์ (Analytic Interview) เป็นการสัมภาษณ์กบั
หัวหน้าส่วนและพนักงานทอท. เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายบัญชี เป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เช่น จานวนตัวเลขข้อความทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ ทีผ่ ศู้ กึ ษาทีส่ ามารถ
นามาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปั ญหาว่า การทาบัตรไม่ทนั ทีเ่ กิดขึน้ นัน้ มี
ปั ญหาอย่างไรบ้าง
III.I.V การสังเกต (Observation) เข้าไปสังเกตและศึกษากระบวนการ
ทางานของแผนก สังเกตการณ์ทางานในแต่ละขัน้ ตอนของกระบวนการที ่
พนักงานปฏิบตั ิ สังเกตปั ญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ าน จากนัน้ ผูศ้ กึ ษา
จะเป็นฝ่ ายบันทึกสิง่ ทีส่ งั เกตได้และนาปั ญหาทีพ่ บมาหาแนวทางแก้ไขและ
พัฒนา

รูปที่ IV.I ขันตอนการต่
้
ออายุสมาชิกบัตรจอดรถ
ตารางที่ IV.I แสดง Flow Process Chart ของขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ าน

III. II ขันตอนการด
้
าเนินงาน
III.I.I ศึกษาสภาพปั ญหาเพือ่ ให้เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบนั ขององค์กร
III.I.II สารวจงานวิจยั และทฤษฎีทเี ่ กีย่ วข้อง
III.I.III เก็บรวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับปั ญหา
III.I.IV ศึกษาและทาการวิเคราะห์ปัญหา
III.I.V กาหนดแนวทางและดาเนินการแก้ไข
III.I.VI วิเคราะห์ผลเปรียบเทียบก่อน – หลัง
III.I.VII สรุปผลการดาเนินงาน

จากตารางที่ 4.1 จะเห็นได้ว่า Flow Process Chart ของกระบวนการ
ขอต่ออายุสมาชิกบัตรจอดรถทัง้ หมด 21 ขัน้ ตอน ได้แก่ การปฏิบตั งิ าน 9
ขัน้ ตอน ตรวจสอบ 1 ขันตอน
้
ขนย้าย 7 ขัน้ ตอน และรอคอย 4 ขัน้ ตอน รวมระยะเวลาการทางาน 31
ชัวโมง
่
ซึ่งยังมีความซ้าซ้อนในขัน้ ตอนการรับเอกสาร และเกิดงานค้างใน
ขัน้ ตอนการตรวจสอบ

IV. ผลการดาเนินงาน
IV.I ผลการวิเคราะห์ปัญหาและเวลาในการดาเนินงาน
พบปั ญหาคือ ในกระบวนการส่งเรือ่ งอนุมตั นิ นั ้ ต้องใช้ระยะเวลาในการ
รอคอยการอนุ มตั จิ ากผูอ้ านวยการส่วนปฏิบตั กิ ารคลังสินค้าเป็ นเวลานาน
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การรวบรวมข้อมูลจานวนเรื่อง การขอต่ออายุสมาชิกบัตรจอดรถ ที่
รับเข้ามาสู่สายงาน ตัง้ แต่ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่ 30
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ทัง้ หมด 2067 เรือ่ ง ตามตารางที่ IV.II
ตารางที่ IV.II อัตราจานวนเรือ่ งทีต่ อ้ งดาเนินการในแต่ละวัน
วันที่
20 พ.ย.
21 พ.ย.
22 พ.ย.
23 พ.ย.

จานวนเรือ่ ง
78
64
217
128
รวม

วันที่
26 พ.ย.
27 พ.ย.
28 พ.ย.
29 พ.ย.
30 พ.ย.

มีเรือ่ งขอต่ออายุสมาชิกบัตรจอดรถเฉลีย่ 230 เรือ่ งต่อวัน เมือ่ ยืน่ เรือ่ ง
มาแล้วต้องใช้เวลาดาเนินการประมาณ 4 วันหรือ 31 ชัวโมง
่
(เฉพาะวัน
จันทร์-ศุกร์) ผลิตภาพด้านแรงงาน = 217/31 = 7 เรือ่ ง/ชัวโมง
่
IV.II ผลการวิเคราะห์การปรับปรุงกระบวนการ
จากการวิเ คราะห์ ส าเหตุ ข องปั ญ หาที่เ กิด ขึ้น แล้ว นั น้ ผู้ศ ึก ษาได้
กาหนดการแก้ไขปั ญหาทัง้ 2 ปั ญหา โดยจะใช้หลักการ ECRS เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพกระบวนการ ขอต่ออายุสมาชิกบัตรจอดรถ
IV.II.I ปั ญหาการทางานทีม่ คี วามซ้ าซ้อน
ในกระบวนการส่งเรื่องขอต่ออายุสมาชิกบัตรจอดรถ ในขัน้ ตอนการ
ลงทะเบียนรับเรือ่ งเข้าระบบมีการทางานซ้าซ้อนถึง 3 ครัง้ คือขัน้ ตอนการ
ส่งเรือ่ งไปตามสายงานทัง้ 3 สายงาน รวมทัง้ หมด 9 ขันตอน
้
ดังรูปที่ IV.III

จานวนเรือ่ ง
304
322
331
256
367
2067

การวิเคราะห์ปัญหา
II.I ปั ญหาการทางานทีม่ คี วามซ้ าซ้อน
จากการเก็ บ ข้ อ มู ล พบว่ า ในขัน้ ตอนการรับ เอกสาร ต้ อ งมีก าร
ลงทะเบีย นรับเรื่องทัง้ หมด 3 สายงาน ได้แก่ ส่ ว นปฏิบตั ิการคลังสินค้า
ฝ่ ายรักษาความปลอดภัย งานควบคุมการผ่านเข้า-ออก ซึ่งทัง้ 3 สายงาน
มีการปฏิบตั ิงานที่เหมือ นกัน คือ การลงทะเบีย นรับตัว เรื่อ ง และส่ งต่ อ
ข้อ มู ล ซึ่ ง เป็ นการปฏิบ ัติ ง านที่ซ้ า ซ้ อ นและท าให้เ สีย เวลาโดยเปล่ า
ประโยชน์ ดังรูปที่ IV.II

รูปที่ IV.III ขันตอนการลงทะเบี
้
ยนรับเรือ่ งเรือ่ งทัง้ 3 สายงาน
จากการวิเคราะห์การดาเนินงาน พบว่าทัง้ 3 สายงานมีขนั ้ ตอนการ
ทางานรูปแบบเดียวกันมีจุดประสงค์เพือ่ รับตัวเรือ่ งเข้าระบบของแต่ละสาย
งาน ซึ่งทาให้เกิดความสูญเสีย 2 ประการ คือ ความสูญเสียเนื่องมาจาก
การรองาน (Waiting) และความสูญเสีย เนื่องมาจากการเคลื่อ นย้ายงาน
(Transport)
แนวทางการแก้ไขปั ญหาด้วยหลักการ ECRS
การรวมงานเข้าด้วยกัน (Combine) เริม่ จากการใช้หลักรวมงานเข้า
ด้วยกันจาก 3 สายงานให้เหลือ 1 สายงาน โดยให้ส่งเอกสารตัวเรือ่ งทีส่ ่วน
ปฏิบตั กิ ารคลังสินค้าเพียงสายงานเดียวได้ เพราะส่วนปฏิบตั กิ ารคลังสินค้า
เป็ นสายงานที่ด าเนิ น เรื่อ งทัง้ หมด และในทุ ก สายงานมีก ารท างานที่
เหมือนกัน จึงรวมเข้าด้วยกันเพือ่ ลดความสูญเสียเรือ่ งเวลา ดังรูปที่ IV.IV

รูปที่ IV.II ขัน้ ตอนการรับข้อมูล
II.II ปั ญหางานทีไ่ ม่สามารถดาเนินงานได้
ในส่วนของขัน้ ตอนการตรวจสอบเอกสาร จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล มี
การรับเรื่อ งเข้าสู่ส่ ว นงานแล้ว จะมีพ นักงานตรวจสอบเอกสารที่ต้องใช้
ประกอบการต่ออายุบตั รจอดรถ หากเอกสารถูกต้อ งข้อมูล จะผ่านเข้าสู่
ขัน้ ตอนการตัง้ เรื่อ งขออนุ มตั ิในลาดับถัดไป แต่ ห ากเรื่อ งใดที่เอกสารมี
ปั ญ หา เช่ น เอกสารไม่ค รบ จะท าให้เ กิด งานค้า ง เพราะเป็ น งานที่ไ ม่
สามารถดาเนินการต่อได้ จนกว่าจะมีการประสานงานกับผู้ประกอบการ
ตารางที่ IV.III จานวนเรือ่ งทีส่ ามารถดาเนินการได้

รูปที่ IV.IV การรวมสายงานเข้าด้วยกัน
การกาจัด (Eliminate) การกาจัดขันตอนการท
้
างานทีไ่ ม่จาเป็ นออกไป
โดยกาจัดการทางานทีม่ คี วามซ้าซ้อน 9 ตอนขัน้ ให้เหลือ 3 ขันตอน
้
ดังรูปที่ IV.V

รูปที่ IV.V การกาจัดขันตอนการท
้
างานทีไ่ ม่จาเป็ นออก
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จากตารางหลั ง ปรั บ ปรุ ง กระบวนการ ด้ ว ยหลั ก ECRS ท าให้
กระบวนการไหลของการส่ ง เรื่ อ งขอต่ อ อายุ ส มาชิ ก บัต รจอดรถมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ สามารถลดระยะเวลาทีส่ ญ
ู เปล่าได้

IV.II.II ปั ญหางานทีไ่ ม่สามารถดาเนินงานได้
จากการวิเคราะห์ในส่วนของขัน้ ตอนการตรวจสอบเอกสาร เมือ่ มีการ
รับ เรื่อ งเข้า สู่ส ายงานแล้ว จึง จะมีพ นัก งานตรวจสอบเอกสารที่ต้อ งใช้
ประกอบการต่ออายุบตั รจอดรถภายหลัง ซึ่งหากเอกสารตัวเรื่องมีปัญหา
จะทาให้เกิดงานค้าง และไม่สามารถดาเนินการตัง้ เรือ่ งอนุมตั ติ ่อได้ จนกว่า
จะมีการประสานงานกับผูป้ ระกอบการ
ผูศ้ กึ ษาจึงใช้การจัดใหม่ (Rearrange) ในลาดับขัน้ ตอนการตรวจสอบ
โดยให้มกี ารตรวจสอบเอกสารตัง้ แต่ขนั ้ ตอนแรกที่รบั เอกสารมา และแจ้ง
ผู้ประกอบการทันทีเมื่อเอกสารมีปัญหา เพื่อกาจัดงานค้างที่ไ ม่สามารถ
ดาเนินการได้ ดังรูปที่ IV.VI

รูปที่ IV.VII แผนภูมเิ ปรียบเทียบเวลาก่อนและหลังปรับปรุง
ตารางที่ IV.VI จานวนงานค้างก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง

รูปที่ IV.VI การจัดงานใหม่
IV.III ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบก่อนและหลังปรับปรุง
จากการด าเนิ น งานการปรับ ปรุ ง ขัน้ ตอนการท างานด้ว ยหลัก การ
ECRS เพื่อลดความสูญเสียด้านเวลาในกระบวนการลงทะเบียนรับเรือ่ งทัง้
3 สายงานให้เหลือ เพีย งแค่ 1 สายงาน โดยปั ญหาการทางานที่มคี วาม
ซ้าซ้อนจะใช้หลักการ การรวมงานเข้าด้วยกัน (Combine) และการกาจัด
(Eliminate) กาจัดขัน้ ตอนการทางานทีไ่ ม่จาเป็ นออกไป และปั ญหางานค้าง
หรืองานทีไ่ ม่สามารถดาเนินงานได้จะใช้หลักการการจัดใหม่ (Rearrange)
ในลาดับขัน้ ตอนการตรวจสอบ ให้มกี ารตรวจสอบเอกสารตัง้ แต่ขนั ้ ตอน
แรกทีร่ บั เอกสารมา และแจ้งผูป้ ระกอบการทันทีเมือ่ เอกสารมีปัญหา

จะเห็น ได้ว่ า จากการท าการปรับ ปรุ ง ขัน้ ตอนการปฏิบ ัติง านด้ว ย
หลักการ ECRS ทาให้งานที่ไ ม่ส ามารถดาเนิน การได้จ ากร้อ ยละ 5.76
เหลือร้อยละ 0
ผลิตภาพก่อนปรับปรุง
มีเรือ่ งขอต่ออายุสมาชิกบัตรจอดรถเฉลีย่ 230 เรือ่ งต่อวัน มีงานที่
สามารถดาเนินการได้ เฉลีย่ 217 เรื่องต่อวัน มีงานค้างเฉลีย่ 13 เรือ่ งต่อ
วัน เมือ่ ยืน่ เรือ่ งมาแล้วต้องใช้เวลาในการดาเนินการประมาณ 4 วันหรือ 31
ชัวโมง
่ (เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์)
ผลิตภาพด้านแรงงาน = 217/31 = 7 เรือ่ ง/ชัวโมง
่
ผลิตภาพหลังการปรับปรุง
มีเรือ่ งขอต่ออายุสมาชิกบัตรจอดรถเฉลีย่ 230 เรือ่ งต่อวัน มีงานที่
สามารถดาเนินการได้เฉลีย่ 217 เรือ่ งต่อวัน มีงานค้างเฉลีย่ 0 เรือ่ ง เมือ่ ยืน่
เรือ่ งมาแล้วต้องใช้เวลาในการดาเนินการประมาณ 3 วัน หรือ 23 ชัวโมง
่
(เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์)
ผลิตภาพด้านแรงงาน = 217/23 = 10 เรือ่ ง/ชัวโมง
่

ตารางที่ IV.IV Flow Process Chart หลังการปรับปรุง
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IX. สรุป
[3]

จากการเข้า ศึก ษา ณ บริษัท ท่ า อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)
กรณีศ ึก ษา ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภูม ิ ครัง้ นี้ ผู้ศ ึก ษาได้ท าการศึก ษา
ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานในการต่ออายุส มาชิกบัตรจอดรถ และเก็บบัน ทึก
ข้อ มูล (Check Sheet) เพื่อ น ามาวิเ คราะห์ปั ญ หาที่พ บ คือ ปั ญ หาการ
ท างานที่ม ีค วามซ้ า ซ้อ นและปั ญ หางานที่ไ ม่ส ามารถด าเนิ น งานได้ซ่ึง
สรุปผลการดาเนินการได้ดงั นี้

[4]

[5]

[6]
[7]

[8]

[9]

รูปที่ IX.I ตารางสรุปผลการดาเนินการ
IX.II ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษากระบวนการทางาน สามารถเสนอข้อแนะนาได้ดงั นี้
IX.II.I ควรมีการชี้แจงขัน้ ตอนการดาเนินงานให้ผปู้ ระกอบการทีม่ าใช้
บริการทราบ
IX.II.II ควรมี ก ารแจ้ ง ผู้ ป ระกอบถึ ง ตั ว เอกสารที่ ต้ อ งน ามาใช้
ประกอบการขอต่ออายุสมาชิกบัตรจอดรถให้ครบถ้วน
IX.II.III ควรมีการทาระบบต่อไปเพือ่ ให้เห็นผลทีแ่ ท้จริง
กิ ตติ กรรมประกาศ
จากการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภ าพกระบวนการ ขอต่ อ อายุ
สมาชิกบัตรจอดรถ ทาให้ดฉิ นั ได้ความรูแ้ ละประสบการณ์ต่างๆ มากมาย
ส าหรับรายงานฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้ว ยดี จากความช่ว ยเหลือ และความ
ร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่ าย ทีส่ ละเวลาให้คาปรึกษา รวมถึงข้อเสนอแนะ
ต่างๆ และขอขอบคุณอาจารย์ทป่ี รึกษา ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ปัณณทัต จอม
จักร์ ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้ให้คาปรึกษา ความคิดเห็น และแนวทางทีเ่ ป็ นประโยชน์
อย่างยิง่ ในการดาเนินงาน
นอกจากนี้ยงั มีบุคคลท่านอื่นๆ อีกทีไ่ ม่ได้กล่าวไว้ ณ ทีน่ ้ี จึงใคร่
ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้มสี ่วนร่วมในการให้ขอ้ มูล รวมถึงเป็ นทีป่ รึกษา
ในการจัดทารายงานฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์ซ่งึ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณเป็ น
อย่างสูงไว้ ณ ทีน่ ้ดี ว้ ย
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ดูดซับความรู้และทักษะการทางาน กรณี ศึกษาแผนกการตลาด
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บทคัดย่อ — งานวิ จยั นี้ ศึกษาในเรื่องการออกแบบวิ ธีการถ่ายทอดความรู้
ของการทางาน โดยใช้ กรณี ศึกษาแผนกการตลาด เพื่อเพิ่ มความสามารถ
ในการดูดซับความรู้ข องบุคลากรและเพิ่ ม ทัก ษะการเรี ย นรู้งาน พัฒ นา
ทักษะการทางาน รวมถึงลดระยะเวลาการสอนงานสาหรับพนักงาน โดยใช้
หลัก การการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และรูป แบบการ
สร้างความรู้ตวั แบบ SECI Model โดยการออกแบบโปรแกรมการเรียนรูง้ าน
ซึ่ งประกอบด้วย 1) กาหนดการและรายละเอียดการเรียนรู้งาน 2) คู่มือการ
ปฏิ บตั ิ งาน 3) แบบประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน เครื่องมื อที่ ใช้ ได้ แก่ แบบ
สารวจรายการความรู้ ความต้ องการของพนั กงาน และทาการวิ เคราะห์
ข้ อ มู ล โดยการวิ เ คราะห์ ส ัด ส่ ว นประเภทความรู้ร ะหว่ า งความรู้ช ัดแจ้ ง
( Explicit Knowledge) และความรู้ฝั ง ลึ ก (Tacit Knowledge) เปรี ย บเที ยบ
กับระยะเวลาในการเรียนรู้งาน หลังจากออกแบบโปรแกรมการเรียนรู้งาน
สัดส่ วนความรู้ชดั แจ้ งเพิ่ มขึ้นเท่ ากับ 82.35% ซึ่ งเป็ นการถ่ ายทอดความรู้
โดยผ่านคู่มือปฏิ บตั ิ งาน ทาให้ พนั กงานสามารถเข้ าถึ งแหล่ งความรู้แ ละ
สามารถดูดซับความรู้ได้รวดเร็วขึ้น ส่งผลให้ระยะเวลาการเรียนรู้งานเหลือ
เพียง 4 สัปดาห์ (ลดลง 50%) ซึ่ งช่ วยส่ งเสริ มเส้ นโค้งการเรียนรู้ (Learning
Curve) ได้เร็วขึ้นและช่วยเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
คำสำคัญ — การจัดการความรู้ , เส้ นโค้งการเรียนรู้ , ความสามารถใน
การดูดซับความรู้, ตัวแบบ 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. บทนา
ปั จจุบนั องค์กรต้องรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยเฉพาะการ
พัฒ นาศัก ยภาพการเรีย นรู้ การน าความรู้ ม าบริห ารให้อ ยู่ใ นรูป แบบที่
สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการ แนวคิดการสร้างความรูท้ ม่ี กี าร
อ้างอิงกันมากคือ การสร้างองค์ความรู้ผ่านกระบวนการสร้างความรูด้ ว้ ย
รูปแบบ SECI Model คือ แผนภาพและกระบวนการแสดงความสัมพัน ธ์
การหลอมรวมองค์ความรู้ระหว่างความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) และ
ความรู้ชดั แจ้ง (Explicit Knowledge) ซึ่งมีส่วนช่วยเพิม่ ความสามารถใน
การดู ด ซับ ความรู้ (Absorptive Capacity) ของบุ ค ลากรในองค์ ก รและ
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สามารถต่ อ ยอดทัก ษะการท างานให้ม ีป ระสิท ธิภ าพเนื่อ งจากการเพิ่ม
ความเร็ว ในการเรีย นรู้ข องเส้น โค้ง การเรีย นรู้ ( Learning Curve) โดย
บุคลากรในองค์กรไม่ได้หมายถึงพนักงานประจาเพียงอย่างเดียว ยังรวมถึง
พนักงานชัวคราวและพนั
่
กงานฝึ กงานด้วยเช่นกัน จากกรณีศกึ ษาบริษทั ผู้
ให้บริการขนส่งและจัดเก็บน้ามันดิบและผลิตภัณฑ์น้ามันสาเร็จรูปพบว่า มี
ความให้ความสาคัญกับนักศึกษาฝึ กงานเทียบเท่าพนักงานจริง เพื่อสร้าง
ประโยชน์ให้กบั องค์กรได้คน้ พบมุมมองใหม่ๆ และเปิ ดโอกาสให้พนักงานมี
ทักษะเพิม่ มากขึน้ จากการสอนงาน โดยการทางานของนักศึกษาฝึกงานคิด
เป็ น 70% ภาพรวมกระบวนการด้านการตลาดทีค่ รอบคลุมเกีย่ วกับเอกสาร
การดาเนินงานทัง้ สิน้ แต่จากการดาเนินงานพบว่ามีการเรียนรูง้ านล่าช้าถึง
ปฏิบตั ิงานได้โดยไม่ต้องทาตามคาสัง่ ส่งผลให้พนักงานในแผนกสูญเสีย
เวลาในการทางานของตนเองเนื่องจากคอยสอนงานแก่นัก ศึกษาฝึ กงาน
และพนั ก งานได้ ร ับ ภาระเพิ่ม ขึ้น เนื่ อ งจากการท างานผิด พลาดและ
ปฏิบตั งิ านไม่เสร็จในระยะเวลาทีก่ าหนด

สมอง ทีม่ าจากความรู้ การเรียนรูแ้ ละประสบการณ์ของแต่ละบุคคล เฉพาะ
เรื่อง แล้วนามาแบ่งปั นแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นสภาพแวดล้อมเดียวกัน ส่งผล
ให้ฝึกทักษะการทางานร่วมกัน
Ill.lI.II. การสกัดความรูจ้ ากตัวคน (Externalization) E : Tacit to Explicit
เป็ น การน าเสนอความรู้ท่ถี ู กฝั งอยู่ในความรู้ส ึกฝั งลึก ให้ส่อื สารออกไป
ภายนอก อาจเป็ นแนวคิด แผนภาพ แผนภูม ิ เอกสารที่สนับสนุ นให้เกิด
การสือ่ สารระหว่างผูเ้ รียนรูด้ ว้ ยกันทีเ่ ข้าใจได้ง่ายซึง่ มีประโยชน์ต่อผูแ้ บ่งปัน
และผูร้ บั ความรู้
Ill.lI.III. การควบความรู้ (Combination) C : Explicit to Explicit การ
จัดระบบ และบูรณาการความรูท้ ต่ี ่างรูปแบบเข้าด้วยกัน เช่น การนาความรู้
ไปสร้างต้นแบบใหม่ ไปสร้างสรรค์งานใหม่ ได้ความรู้ใหม่โดยความรูช้ ดั
แจ้ง ได้จ ากการรวบรวมความรู้ภ ายในหรือ ภายนอกองค์ก ร แล้ว น ามา
รวมกัน ปรับปรุง หรือ ผ่ านกระบวนการที่ทาให้เกิดความรู้ใหม่ แล้วนา
ความรูใ้ หม่เผยแพร่แก่สมาชิกในองค์กร
Ill.lI.IV. การผนึ ก ฝั ง ความรู้ (Internalization) I : Explicit to Tacit การ
นาไปใช้ระดับบุคคลจากการประยุกต์ความรู้ท่ไี ด้เรียนรู้ และลงมือทา ซึ่ง
ความรู้ช ัด แจ้ง เปลี่ย นเป็ นความรู้ฝั ง ลึก ในระดับ บุ ค คลแล้ว กลายเป็ น
ทรัพย์สนิ ขององค์กร [4]

II. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาวิธกี าร กระบวนการ และประเภทองค์ความรูส้ ู่
กระบวนการออกแบบวิธกี ารถ่ายทอดความรูโ้ ดยใช้ตวั แบบ SECI Model
สร้างโปรแกรมการเรียนรูง้ านผ่านกรณีศกึ ษาแผนกการตลาด
2. เพือ่ สร้างระบบการใช้ประโยชน์ของโปรแกรมการเรียนรูง้ าน
ตามตัวแบบ SECI MODEL สาหรับเพิม่ ความสามารถในการดูดซับความรู้
และพัฒนาทักษะการเรียนรูข้ องบุคลากร
III. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
III.I. การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
การสร้าง แลกเปลีย่ นและประยุกต์ความรูเ้ พือ่ ประโยชน์ในการนาไปใช้
และเกิดการเรียนรูภ้ ายในองค์กร โดยแบ่งความรูเ้ ป็ น 2 ประเภท [1]
III.I.I. ความรู้ ฝั งลึ ก (Tacit Knowledge) เป็ นความรู้ ท่ี ไ ด้ ม าจาก
ประสบการณ์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทาความเข้าใจในสิง่
ต่ า งๆ ไม่ส ามารถถ่ า ยทอดออกมาเป็ น ค าพูด หรือ ลายลัก ษณ์ อ ักษรได้
โดยง่าย เช่น ทักษะการทางาน งานฝีมอื การคิดเชิงวิเคราะห์
III.I.II. ความรู้ช ัด แจ้ง (Explicit Knowledge) เป็ นความรู้ ท่ีส ามารถ
รวบรวมถ่ ายทอดได้ โดยผ่ านวิธีต่ างๆ เช่น การบัน ทึกเป็ น ลายลักษณ์
อักษร ทฤษฎี คู่มอื ต่างๆ และบางครัง้ เรียกว่าเป็ นความรูแ้ บบรูปธรรม การ
จัดการความรู้ชดั แจ้ง จะเน้นไปที่การเข้าถึงแหล่งความรู้ ตรวจสอบ และ
ตีความได้ เมื่อนาไปใช้แล้วเกิดความรู้ใหม่ ก็นามาสรุปไว้ เพื่อใช้อ้างอิง
หรือให้ผอู้ ่นื เข้าถึงได้ต่อไป โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูภ้ ายใน
องค์กร มีส่วนให้เกิดการแบ่งปั นและถ่ายโอนความรูซ้ ่งึ กันและกันทาให้เกิด
การพัฒนาการจัดการความรูใ้ ห้เป็ นงานประจายังยื
่ น [2]
Ill.lI. SECI Model
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์การหลอมลวมความรูใ้ นองค์กรระหว่าง
ความรูฝ้ ั งลึก (Tacit Knowledge) กับความรูช้ ดั แจ้ง (Explicit Knowledge)
ใน 4 กระบวนการเพือ่ ยกระดับความรูใ้ ห้อยู่สูงขึน้ อย่างต่อเนื่องเป็ นวัฏจักร
วิธกี าร 4 ลักษณะ [3]
Ill.lI.I. การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ (Socialization) S : Tacit to Tacit เป็ นการ
แบ่งปั นประสบการณ์แบบเผชิญหน้าระหว่างผูร้ ู้ เช่น การประชุม การระดม

รูปที่ 1 กระบวนการเปลีย่ นแปลงประเภทความรูต้ ามตัวแบบ
SECI MODEL [5]
การนาตัวแบบSECI MODEL มาประยุกต์ใช้ในการสร้างรูปแบบความรูใ้ น
เรือ่ งการศึกษา เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลให้ผเู้ รียนรูม้ ี
ทักษะความรูเ้ พิม่ สูงขึน้ [6]
Ill.llI ความสามารถในการดูดซับความรู้ (Absorptive capacity)
ระดับ ความสามารถของพนั ก งานทุ ก คนโดยรวมในการเข้ า ถึ ง
แหล่งข้อมูลจากภายนอกหน่ วยงานหรือองค์กรของตนเอง เมื่อได้มาซึ่ง
ข้อมูลนัน้ แล้ว พนักงานต้องทาความเข้าใจในเนื้อหา แล้วสังเคราะห์เป็ น
องค์ความรูใ้ หม่ เพือ่ นาไปใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด กระบวนการดูดซับความรูแ้ บ่งเป็ น 4 ขัน้ ตอนหลัก [7]
Ill.llI.I. การได้ม าซึง่ ความรู้ใ หม่ (Acquisition) - องค์ ค วามรู้ใ หม่ นั ้น
อาจจะเกิดจากประสบการณ์สะสมเดิมหรือความรูส้ ะสมเดิมทีค่ นขององค์กร
เรามีอ ยู่ท่ีก่ อ เกิด ความรู้ใ หม่ๆ คนเราเมื่อ ท างานไปนานๆจะมองเห็น
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มุมมองของการแก้ปัญหาใหม่ท่เี กิดจากการสะสมของประสบการณ์ จาก
อดีตทีผ่ ่านมา หรือมาจากวิสยั ทัศน์ ทิศทางขององค์กรเองที่มเี ป้ าหมายที่
ต้องการจะแสวงหาความรูใ้ หม่ๆ
Ill.llI.II. การดูดซับความรู้ (Assimilation) - เริม่ จากความสามารถในการ
เข้าถึงความรูใ้ หม่ๆ การตีความของความรูใ้ หม่ทไ่ี ด้เข้าถึงว่าจะมีประโยชน์
อย่างไร การทาความเข้าใจกับความรูใ้ หม่ทไ่ี ด้รบั และการเรียนรูส้ งิ่ ทีไ่ ด้มา
ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง
Ill.llI.III. การเปลีย่ นรูปความรูใ้ หม่ (Transformation) – การเปลีย่ นรูป
ความรูใ้ หม่เพือ่ นามาใช้งานนัน้ สามารถทาได้ในหลายรูปแบบเช่น การเพิม่
ความรูใ้ หม่เข้าไปในการทางาน หรือความรูใ้ หม่ทาให้เรารูว้ ่าเราต้องเลิกทา
อะไรเพือ่ ให้ได้งานทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้
Ill.llI.IV. การนาความรูใ้ หม่ไปใช้ (Exploitation) – การนาความรูใ้ หม่ไป
ใช้นนั ้ อาจเป็ นการนาไปใช้ในเนื้องานปั จจุบนั จนเป็ นสิง่ ทีท่ าประจาในการ
ทางานหรือการนาความรูใ้ หม่ไปปรับเปลีย่ นในกระบวนการจนทาให้เป็ น
กลายเป็ นข้อปฏิบตั ใิ นกระบวนการการทางานทีเ่ กิดอย่างต่อเนื่อง
Ill.lV. เส้นโค้งการเรียนรู้ (Learning Curve)
ทฤษฎีการเรียนรูท้ เ่ี กิดจากการทางานอย่างใดอย่างหนึ่งซ้าๆ กัน หรือ
อย่างสม่าเสมอเป็ นเวลานาน จนเกิดเป็ นทักษะการทางาน และทาให้ใช้
เวลาในการท างานนัน้ ลดลง Learning Curve อาจจะเริ่ม ต้น ที่ศูน ย์ แต่
หลังจากนัน้ เส้นจะมีการเปลีย่ นแปลงเร็วเพียงใดนัน้ ขึน้ กับความสามารถ
ในการดูดซับความรู้ (Absorptive Capacity) ด้วยเช่นกัน รวมถึง ลักษณะ
ความซับซ้อนของกระบวนการในงานเป็ นแบบใดด้วย [8]

จากกรอบแนวคิดของงานวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบขันตอนการศึ
้
กษาไว้
โดยมีรายละเอียดแต่ละขันตอน
้
ดังนี้
IV.I. รูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล
ท าการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ความต้ อ งการของพนั ก งาน ได้ แ ก่
1)ระยะเวลาเรีย นรู้งานของพนักงาน 2) การเก็บข้อ มูล รายการความรู้ท่ี
พนัก งานต้อ งทราบทัง้ แบบ Tacit Knowledge และ Explicit Knowledge
จากนัน้ จึงดาเนินการเก็บรวบรวมความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของพนักงาน
ในการออกแบบโปรแกรมการเรีย นรู้ง าน ได้แก่ 1) การเรีย นรู้งานของ
พนักงานในอดีต 2) รายการกิจกรรมการเรียนรูง้ าน ในระยะเวลา 1 เดือน
3) ข้อเสนอแนะอื่นๆ
IV.II. วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่ การออกแบบวิธกี ารถ่ายทอดความรู้
โดยดาเนิน การรวบรวมเก็บข้อ มูล จากหลากหลายวิธีการเพื่อ ให้ม ี
ความครอบคลุม ประกอบด้วย 1) การสัมภาษณ์จากผู้ให้คาตอบโดยตรง
(Personal interview) 2) วิ ธี ก ารสั ง เกตการณ์ (Observation) 3) การ
สัม ภาษณ์ แ บบเจาะลึก (In-Depth Interview) 4) การสนทนากลุ่ ม ย่ อ ย
(Focus Group Interview) เนื่องจากข้อมูลส่วนใหญ่เป็ นข้อมูลเกีย่ วกับการ
แสดงความคิดเห็นการให้ขอ้ เสนอแนะหรือข้อมูลทีต่ อ้ งสอบถามผูร้ โู้ ดยตรง
IV.III. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและกาหนดตัวชี้วดั ผลการศึกษา
IV.III.I. การวิเคราะห์ข ้อมูลรายการความรู้ทพี ่ นักงานต้อ งทราบจาก
แบบส ารวจรายการความรู้ท่ีพ นัก งานต้อ งทราบ โดยท าการวิเ คราะห์
สัด ส่ ว นความรู้โ ดยแบ่ ง ประเภทความรู้ฝั ง ลึก (Tacit Knowledge ) และ
ความรู้ช ดั แจ้ง ( Explicit Knowledge) ใช้เกณฑ์ดงั นี้ 1.ความรู้ฝั งลึก คือ
ความรูท้ ไ่ี ม่ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบที่จบั ต้องได้ เช่น การสอนงานแบบ
ปากต่ อ ปาก ทักษะการทางาน เป็ น ต้น 2. ความรู้ช ดั แจ้ง คือ ความรู้ท่ี
สามารถจับต้องได้แสดงออกมาในรูปแบบเอกสาร สื่อ WI เป็ นต้น จากนัน้
ทาการสกัดความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ให้ออกมาในรูปแบบความรู้
ชัดแจ้ง ( Explicit Knowledge )เพื่อกาหนดตัวชีว้ ดั เชิงปริมาณ โดยความรู้
ชัด แจ้ ง ( Explicit Knowledge ) ต้ อ งมากกว่ า 80% ขึ้น ไปเมื่อ มีก าร
ออกแบบวิธกี ารถ่ายทอดความรูแ้ ละสร้างเป็ นโปรแกรมการเรียนรูง้ านของ
องค์กรแล้ว
IV.III.II. การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูล ทัง้ หมด เพื่อ
จัดทาโปรแกรมการเรียนรูง้ านสาหรับพนักงาน เพื่อการกาหนดตัวชี้วดั เชิง
คุณภาพ โดยต้องผ่านการประเมินโปรแกรมการเรียนรู้งาน โดยทุกหัวข้อ
การประเมิน ต้อ งไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาก และมีร ะยะเวลาใช้เรีย นรู้งานได้
รวดเร็วมากขึน้ และสะดวกในการเข้าถึงแหล่งเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะการ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
V. ผลการวิจยั
V.I. ศึกษาสภาพการดาเนินงานปั จจุบนั
การศึกษาการทางานของพนักงาน พบว่า พนักงานทางานเกี่ยวข้อง
กับการดาเนิน งานเอกสารการปฏิบตั ิง านเรือ ทัง้ สิ้น ที่เกี่ย วข้อ งกับการ
บริห ารรายรับจ่าย ดังนี้ 1) การจัดทาใบแจ้งหนี้ (Invoice) กรณีส ญ
ั ญา
SPOT 2) การจัดทาใบแจ้งหนี้ (Invoice) กรณีสญ
ั ญา COA 3) การจัดทาใบ
แจ้งหนี้ (Invoice) กรณีส ญ
ั ญา TIME CHARTER 4) การจัดทาค่ าใช้จ่าย
Direct Expense 5) การจัดทาค่าใช้จ่าย Work Order 6) การจัดทาค่าใช้จ่าย

IV. วิธดี าเนินการวิจยั

รูปที่ 2 กรอบแนวคิดการดาเนินงาน
การเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของพนักงาน ข้อมูลการทางาน
ของพนักงานในอดีต (Input) เพื่อนามาออกแบบโปรแกรมการเรียนรูง้ าน
ซึ่ง ประกอบไปด้ว ย ก าหนดการและรายละเอีย ดการเรีย นรู้ง าน คู่ม ือ
ปฏิบตั งิ าน และแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน หลังจากออกแบบโปรแกรม
การเรียนรู้งานต้องเข้าสู่ขนั ้ ตอนการประเมินผลการปฏิบตั ิใช้จริง ทาการ
ประเมินผลโดยพนักงานทีเ่ กีย่ วข้อง (Process) เมือ่ ผ่านการประเมินจะได้
รูปแบบโปรแกรมการเรียนรู้งานระยะเวลา 1 เดือ น คู่มอื การปฏิบตั ิงาน
และแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน (Output) ซึง่ มีส่วนช่วยให้
พนักงานมีแนวทางในการเรียนรูง้ าน ส่งผลให้ระยะเวลาการเรียนรูง้ านและ
ระยะเวลาการสอนงานลดลง รวมถึงพนักงานปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง
และเป็ นมาตรฐานเดียวกัน (Outcome)
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Purchase Order ซึง่ คิดเป็ น 70% ในส่วนของการดาเนินงานด้านการตลาด
ทัง้ นี้หน้าทีก่ ารทางานสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ขึน้ อยู่กบั การพิจารณาของ
ผูส้ อนงานและระดับความสามารถของพนักงานแต่ละบุคคล

ภาพรวมทัง้ หมด จึง ต้ อ งมีก ารรวบรวมเพื่อ ประเมิน และวิเ คราะห์ใ น
กระบวนการศึกษาวิจยั ขันต่
้ อไป
V.IV. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
V.IV.I. การวิเ คราะห์ส ัด ส่ ว นประเภทความรู้จ ากรายการความรู้ท่ี
พนักงานต้อ งทราบ การน ารายการความรู้ท่พี นัก งานต้อ งทราบทัง้ 17
รายการ มาวิเคราะห์ว่าปั จจุบนั ในแผนกมีการจัดการความรู้ และรูปแบบ
การถ่ายทอดความรูแ้ บบใดระหว่างความรู้ฝังลึก (Tacit knowledge) และ
ความรูช้ ดั แจ้ง (Explicit knowledge) ดังนี้

V.II. วิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์สดั ส่วนประเภทความรูก้ ่อนการปรับปรุง (Before)

รูปที่ 3 การวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาด้วยหลักการ Why-Why analysis
สาเหตุท่ี 1 พนักงานเรียนรู้งานล่าช้าเกิดจากการที่ไ ม่เข้าใจขัน้ ตอน
วิธกี ารทางานทีแ่ ท้จริงเนื่องจากไม่สามารถจับจุดได้ว่างานทีต่ นเองปฏิบตั ิ
อยู่คอื มีการเริม่ ต้นมาจากอะไร เชื่อมโยงต่อฝ่ ายใดบ้างเป็ นการเข้าใจแค่ใน
ส่วนทีต่ นเองปฏิบตั เิ ท่านัน้
สาเหตุ ท่ี 2 พนั ก งานเรีย นรู้ง านล่ า ช้า เกิด จากการไม่ ส ามารถจับ
ประเด็นความรูไ้ ด้ว่าควรเริม่ ต้นการเรียนรู้เรื่องใดก่อนถึงสามารถต่อยอด
การเรียนรูใ้ นเรือ่ งถัดๆไป เนื่องจากพนักงานไม่มกี รอบการเรียนรูง้ าน
สาเหตุท่ี 3 พนักงานเรียนรู้งานล่าช้าเกิดจากการไม่มกี ารวัดความรู้
การปฏิบตั ิงานของพนักงาน ทาให้พนักงานไม่สามารถรับรู้ระดับความรู้
ของตนเองและพีเ่ ลี้ยงไม่สามารถรับรูไ้ ด้เลยว่าพนักงานสามารถทางานได้
ในระดับไหน และระดับความรูเ้ ท่าใดทีพ่ นักงานควรต้องรู้ และทีส่ าคัญทา
ให้พ นักงานไม่เกิดความกระตือรือร้นในการเรีย นรู้งาน ทางานเท่าที่ส งั ่
เท่านัน้

V.IV.II. การนารายการความรู้ฝังลึก (Tacit knowledge) มาวิเคราะห์
ความสามารถในการสกัดความรูเ้ ป็ นความรู้ชดั แจ้ง (Explicit knowledge)
โดยทาการประเมิน จากรายการความรู้ฝั งลึกทัง้ หมด 10 รายการ ผ่ าน
เกณฑ์การให้ค่าคะแนนจากตนเองและพนักงานในแผนก ผลของเกณฑ์การ
ประเมินรายการทีไ่ ด้ระดับน้อยทีส่ ุด ไม่จาเป็ นต้องสกัดเป็ นความรูเ้ นื่องจาก
สามารถเรียนรูผ้ ่านการสาธิตจากผูส้ อนโดยตรง ระดับปานกลาง-มากทีส่ ุด
สามารถสกัดเป็ นความรูไ้ ด้โดยการสกัดออกมาในรูปแบบเอกสารหรือ คู่มอื
การปฏิบตั งิ าน ประกอบกับการเรียนรูจ้ ากผูส้ อนเพิม่ เติม
V.IV.III. สรุปผลการวิเคราะห์ข ้อ มูล จากการรวบรวมและวิเ คราะห์
ข้อมูลรวมถึงวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาข้างต้นสามารถสรุปการดาเนินการ
แก้ปัญหาได้โดย การออกแบบโปรแกรมการเรียนรูง้ าน ประกอบด้วย
V.IV.III. I. กาหนดการและรายละเอียดการเรียนรูง้ าน ระยะเวลา 1
เดือน
V.IV.III.II. คู่มอื การปฏิบตั ิงาน จากรายการการประเมิน ความรูท้ ่ี
สามารถสกัดออกมาในรูปแบบ Explicit Knowledge ได้แก่
1. การจัดทาใบแจ้งหนี้ (Invoice) กรณีสญ
ั ญา SPOT
2. การจัดทาใบแจ้งหนี้ (Invoice) กรณีสญ
ั ญา COA
3. การจัดทาใบแจ้งหนี้ (Invoice) กรณีสญ
ั ญา TIME CHARTER
4. บุคลากรทีร่ บั ผิดชอบเอกสารต่างๆ
5. การจัดทาค่าใช้จ่าย Work Order

V.III. การเก็บรวบรวมข้อมูล
V.III.I. การเรียนรูง้ านของพนักงานในอดีต
จากการสอนงานของพนักงาน พนักงานได้มกี ารเรียนรูแ้ ละสามารถนา
ความรู้ท่ีไ ด้ม าปรับ ใช้ใ นการปฏิบ ัติง านแต่ ร ะยะเวลาการเรีย นรู้ ข อง
พนักงานก่อนที่จะสามารถปฏิบตั ิงานได้โดยไม่ต้องทาตามคาสังนั
่ น้ อยู่ท่ี
ประมาณ 8 สัปดาห์
V.III.II. ความต้องการของพนักงานต่อระยะเวลาการเรียนรูง้ าน
จากการสัม ภาษณ์ พ นัก งานแผนกการตลาด (Personal Interview)
จ านวน 7 คน เพื่อ สรุ ป ระยะเวลาการเรีย นรู้ง านของพนัก งาน ในการ
ออกแบบกาหนดกการ และรายละเอียดการเรียนรู้งาน พบว่า ระยะเวลา
ความต้องการเฉลีย่ 4.28 สัปดาห์ ประมาณ 4 สัปดาห์ (1เดือน)
V.III.III. รายการความรูท้ พี ่ นักงานต้องทราบในการทางาน
โดยการสารวจการทางานของพนักงานและการสัมภาษณ์พนักงานใน
แผนกพบว่า การทางานของพนักงานมีทงั ้ หมด 17 รายการ (รายละเอียด
ดังข้อมูลในตารางที่ 1) ที่พนักงานต้องทราบ ซึ่งสภาพปั จจุบนั มีทงั ้ แบบ
ความรู้ Tacit Knowledge และ Explicit Knowledge ในกระบวนการทางาน
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6. การจัดทาค่าใช้จ่าย Purchase Order
7. การจัดทาค่าใช้จ่าย Direct Expense
V.IV.III.III. แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานกระบวนการถ่ายทอด
ความรู้แบบใหม่โดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้งานผ่านช่องทางทีม่ กี าร
เผยแพร่ในระบบขององค์กร
V.V. การออกแบบโปรแกรมการเรียนรูง้ านสาหรับพนักงาน
V.V.I. การออกแบบกาหนดการและรายละเอียดการเรียนรูง้ าน มีการ
ด าเนิ น งานดัง นี้ 1) ศึก ษาการท างานของพนัก งานและแนวคิดรูปแบบ
SECI Model มาประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นการออกแบบก าหนดกิจ กรรม 2) เสนอ
กิจกรรมเบื้องต้นแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานประเมินกิจกรรมทีส่ ามารถ
ดาเนินการได้ 3) กาหนดรายละเอียดในแต่ละหัวข้อ กิจกรรม เครื่องมือ
สนับสนุ น บุค ลากรที่รบั ผิดชอบและความเหมาะสมของช่วงเวลาในการ
เรีย นรู้ง าน 4) เสนอต่ อ พนัก งานเพื่อ ท าการปรับ ปรุง ตามข้อ เสนอแนะ
จากนัน้ ทาการสรุปกาหนดการและรายละเอียดการเรียนรูง้ าน ระยะเวลา 1
เดือน

รูปที่ 4 ตัวอย่างคู่มอื ปฏิบตั งิ านรูปแบบผังงาน (Flow chart)
จากรูปที่ 4 โดยการดาเนินงานคู่มอื ปฏิบตั งิ านในรูปแบบตาราง
ผ่ า นการเรีย นรู้จ ากการปฏิบ ัติง านจริง โดยท าการบัน ทึก ข้อ มูล รายชื่อ
บุคลากรที่รบั ผิดชอบเอกสารต่ างๆ ขณะปฏิบตั ิงาน และสอบถามข้อ มูล
เพิ่ม เติม จากพนั ก งาน จากนั น้ ท าการสรุ ป รายชื่อ พร้อ มทัง้ เอกสารที่
รับผิดชอบของพนักงาน

ตารางที่ 2 ตัวอย่างกาหนดการและรายละเอียดการเรียนรูง้ าน

V.V.III. การจัดทาแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน มีการดาเนินการดังนี้
1)ศึกษาหลักเกณฑ์ก ารสร้า งแบบประเมิน 2) กาหนดรูปแบบของแบบ
ประเมินความพึงพอใจ การประเมินค่างานด้วยวิธกี ารให้ค่าคะแนน (The
Point Method) 3) การกาหนดรูปแบบเนื้อหารายการประเมิน โดยประเมิน
ด้า นเนื้ อ หาเกี่ย วกับ การวัด ทัก ษะความรู้ ด้า นเนื้ อ หาเกี่ย วกับ การวัด
ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน และด้านเนื้อหาเกี่ยวกับตัวบุคลากร 4)
การก าหนดหัว ข้อ รายการประเมิน มองภาพรวมของการท างาน การ
ดาเนินงาน รูปแบบวัฒนธรรมภายในองค์กร 5) การกาหนดหัวข้อรายการ
ประเมิน เพื่อเสนอต่อพนักงาน 6) ปรับปรุงหัวข้อรายการประเมินและลง
รายละเอียดเนื้อหาการประเมินเพิม่ เติม 7) กาหนดเกณฑ์การประเมิน การ
สอบถามความต้องการของพนักงานต่อระดับคะแนนการประเมิน และผล
การประเมิน 8) การรวบรวมรูปแบบการประเมิน รายการประเมิน และ
เกณฑ์ในการประเมิน

V.V.II. การจัดทาคู่มอื การปฏิบตั งิ าน มีการดาเนินงานดังนี้
ก าหนดรูป แบบการจัด ทาคู่ม ือ ปฏิบ ัติงาน 2 รูป แบบ ประกอบด้ว ย
รูปแบบที่ 1 ผังงาน (Flow chart) 6 รายการ ได้แก่ 1) การจัดทาใบแจ้งหนี้
(Invoice) กรณีสญ
ั ญา SPOT 2) การจัดทาใบแจ้งหนี้ (Invoice) กรณีสญ
ั ญา
COA 3) การจัดทาใบแจ้งหนี้ (Invoice) กรณีสญ
ั ญา TIME CHARTER 4)
การจัดทาค่าใช้จ่าย Work Order 5) การจัดทาค่าใช้จ่าย Purchase Order
และ 6) การจัดทาค่าใช้จ่าย Direct Expense และรูปแบบที่ 2 ตาราง 1
รายการ คือ บุคลากรทีร่ บั ผิดชอบเอกสาร
โดยสร้างการยอมรับและชีแ้ จงให้พนักงานทราบก่อนในการจัดทาคู่มอื
ปฏิบตั งิ าน ศึกษาขัน้ ตอนการทางานซึ่งมีทงั ้ กรณีงานสลับซับซ้อน จะทา
การเรีย นรู้จากพนักงานโดยตรง และงานกรณีงานไม่ส ลับซับซ้อน การ
เรีย นรู้ผ่ า นการสัง เกตและบัน ทึก ขัน้ ตอนโดยทัง้ สองกรณีต้อ งผ่ านการ
ตรวจสอบจากพนักงานในแผนกเพือ่ ทาการสรุปขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน

V.V.IV. การประเมินผลโปรแกรมการเรียนรูง้ าน
เข้า สู่ ก ารประเมิน โปรแกรมการเรีย นรู้ ง านผู้ ป ระเมิน ต าแหน่ ง
Chartering Supervisor ผลการประเมินผ่านเนื่องจากไม่มหี วั ข้อใดต่ ากว่า
เกณฑ์ดมี าก สามารถนาโปรแกรมการเรียนรูง้ านมาปฏิบตั ใิ ช้
V.V.V การนาโปรแกรมการเรียนรูง้ านไปฏิบตั ใิ ช้จริง
สามารถน าโปรแกรมการเรีย นรู้ ง านไปปฏิบ ัติใ ช้จ ริง โดยการน า
โปรแกรมการเรียนรู้งานส่ งมอบให้แก่ฝ่ายการตลาดในรูปแบบไฟล์และ
รูปเล่มเอกสาร
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ก าหนดแนวทางและรายละเอีย ดในการเรีย นรู้ง านของพนั ก งานใน
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ (1 เดือน) รวมถึงเป็ นระยะเวลาทีต่ รงกับความต้องการ
เฉลี่ย ของพนักงานในแผนกด้ว ยเช่น กัน ส่ งผลให้ค วามก้าวหน้ าในการ
เรียนรูเ้ มือ่ เทียบกับเวลาของเส้นโค้งการเรียนรูข้ องบุคลากรตามกรณีศกึ ษา
(Learning Curve) ของพนัก งานเร็ว ขึ้น ช่ ว ยให้เ พิ่ม ความสามารถและ
ทักษะในการทางานให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้

V.V.VI ผลการวิเคราะห์สดั ส่วนประเภทความรู้หลังจากการออกแบบ
โปรแกรมการเรียนรูง้ าน
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์สดั ส่วนประเภทความรูห้ ลังการดาเนินงาน (After)

กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิ จ ั ย เรื่ อ งการออกแบบวิ ธี ก ารถ่ า ยทอดความรู้ เ พื่ อ เพิ่ ม
ความสามารถในการดูดซับความรูแ้ ละทักษะการทางาน กรณีศกึ ษาแผนก
การตลาด สามารถสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทัง้ นี้ต้องขอขอบพระคุณพนักงาน
แผนกการตลาดทุกท่านและพนักงานทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้องของบริษทั พริมา มา
รีน จากัด (มหาชน) ที่อนุ เคราะห์ให้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและให้
คาแนะนาในการดาเนินงานทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่องานวิจยั
รวมถึงอาจารย์ท่ปี รึกษา อาจารย์พชิ ติ งามจรัสศรีวชิ ยั ที่ได้ให้ความ
อนุ เคราะห์แนะนาแนวทาง ความรูอ้ นั เป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการทาวิจยั
เรือ่ งนี้และแนะนาแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงผลงานให้สมบูรณ์มากยิง่ ขึน้
หลังจากการออกแบบโปรแกรมการเรียนรูง้ าน พบว่าสัดส่วนความรูช้ ดั แจ้ง
(Explicit Knowledge) เท่ากับ 82.35% จากที่ได้ตงั ้ เป้ าหมายไว้ว่า ความรู้
ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ต้องมากกว่า 80% ขึน้ ไป
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VI. บทสรุปและข้อเสอแนะ
จากผลการปฏิบตั ิงานเดิม ก่อนการออกแบบวิธกี ารถ่ายทอดความรู้
และสร้างโปรแกรมการเรียนรูง้ านขึน้ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ระยะเวลาการเรียนรูง้ านต่อสัดส่วนประเภทความรู้ (Before)
ประเภทความรู้
ความรูฝ้ ั งลึก
ความรูช้ ดั แจ้ง
รวม

%
58.82%
41.18%
100%

จานวนวัน
24
17
41

ส่งผลให้ระยะเวลาการเรียนรูง้ านทัง้ หมด 41 วัน (ประมาณ 8 สัปดาห์)
หลังการศึกษาวิจยั ตามกรอบแนวคิดและขัน้ ตอนการศึกษาวิธีก าร
ออกแบบการถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมกระบวนการดูดซับความรูแ้ ละ
เร่งอัตราของเส้นโค้งการเรียนรูข้ องบุคลากร มีผลดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ระยะเวลาการเรียนรูง้ านต่อสัดส่วนประเภทความรู้ (After)
ประเภทความรู้
ความรูฝ้ ั งลึก
ความรูช้ ดั แจ้ง
รวม

%
17.65%
82.35%
100%

จานวนวัน
5
14
19

จากการสร้างความรู้ผ่านกระบวนการ SECI model ส่งผลให้สดั ส่วน
ความรู้ชดั แจ้งเพิม่ ขึ้น ถึง 82.35% ทาให้สามารถดูดซับความรูไ้ ด้รวดเร็ว
ขึ้น การดูดซับความรู้ได้เร็วนัน้ ช่ว ยเพิ่มประสิทธิภ าพในการทางานของ
พนักงาน และลดระยะเวลาการเรียนรูง้ านจาก 40 วันเหลือเพียง 19 วัน
หรือประมาณ 1 เดือน (ทางานจริงสัปดาห์ละ 5 วัน) ซึ่งส่งผลให้สามารถ
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การออกแบบระบบจัดเก็บอุปกรณ์ และอะไหล่สารอง
เพื่อขจัดความสูญเปล่าและต้นทุนจมในกระบวนการ
กรณี ศึกษาฝ่ ายวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์
The Design Inventory Storage Area and Spare Part Storage System
to Eliminate Wastes and Sunk Costs
Case Study of Automotive Parts R&D Department
1st ณัษรีน สุมาลย์แมน
Nutsareen Sumalman

2nd พิชติ งามจรัสศรีวชิ ยั
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Bangkok Thailand
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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

บทคัด ย่ อ — จากสภาพการณ์ ปั จ จุ บ นั ในพื้ นที ก่ ารศึ ก ษาการท างานของ
กรณี ศึก ษาแผนกวิ จ ยั และพัฒ นา (R&D) ในส่ ว นของกระบวนการทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพผลิ ตภัณฑ์ ตรวจพบประเด็นปั ญหาความสูญเปล่าและอัตราเกิ ด
ต้ นทุนจม (Sunk costs) จึ งเป็ นที ม่ าของการออกแบบระบบจัดเก็บ รวมถึ ง
การเบิ กจ่ ายและควบคุมการใช้ งาน สาหรับพื้ นที จ่ ดั เก็บอุปกรณ์ และอะไหล่
สารองสาหรับกระบวนการทดสอบผลิ ตภัณฑ์ เพือ่ ปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพการ
จัดเก็บ และช่ วยลดต้ นทุนจมจากระบบการจัดเก็บทีไ่ ม่มีประสิ ทธิ ภาพ โดยใช้
แนวทางการควบคุมด้วยสายตา (Visual Control) และพื้นฐานการจัดการ 5ส
ในพื้นที ก่ ารทางาน ออกแบบผังใหม่โดยอาศัยเทคนิ คการวิ เคราะห์พ้ ืนที แ่ ละ
จัดทาระบบการควบคุมสิ นค้ าคงคลัง จากผลการดาเนิ นการจึ งทาให้ พบว่า
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการค้นหาอุปกรณ์ก่อนเริ ม่ ทาการทดสอบผลิ ตภัณฑ์ได้ลดลง
จากเดิ มมีค่าเฉลีย่ ประมาณ 27 นาทีต่อครัง้ เหลือระยะเวลาเฉลีย่ ประมาณ 16
นาที ต่อครัง้ โดยสามารถลดระยะเวลาค้นหาอุปกรณ์ โดยเฉลีย่ ได้ถึง 11 นาที
ต่ อครัง้ เพิ ม่ ประสิ ทธิ ภาพการใช้ เวลาที ม่ ีคณ
ุ ค่า (Value Added Time) เท่ ากับ
41% การค้นหาอุปกรณ์และอะไหล่สารองก่อนเริ ม่ ทาการทดสอบผลิ ตภัณฑ์มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ส่งผลให้ลดระยะเวลาทีใ่ ช้ในการเตรียมงานก่อนเริ ม่ การ
ทดสอบผลิ ตภัณฑ์ ไม่ เกิ ดความสูญเปล่าในด้ านของเวลาการทางานและไม่
เกิ ดต้ นทุนจมจากสิ นค้าทีไ่ ม่แยกประเภท การจัดเก็บอุปกรณ์ชนิ ดต่ างๆ และ
อะไหล่สารองของแผนกวิ จยั และพัฒนามีการแบ่งประเภทของอุปกรณ์ อย่ าง
ชัดเจนเป็ นไปตามมาตรฐานหลักการ 5ส พร้อมระบบควบคุมด้วยสายตา
ค าส าคัญ — แผนกวิ จ ัย และพัฒ นา, ระบบจัด เก็บ อุ ป กรณ์ , 5ส, ระบบ
ควบคุมด้วยสายตา, ประสิ ทธิ ภาพ

I. บทนา
งานวิจ ัย นี้ ไ ด้ท าการศึก ษาอุ ต สาหกรรมผลิต ชิ้น ส่ ว นยานยนต์ เป็ น
กรณีศกึ ษาฝ่ ายวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
ซึ่งจากการศึกษาสภาพการณ์ ปัจจุบนั รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น และทาการ
1
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วิเ คราะห์ข ้อ มูล กระบวนการท างานของแผนกวิจ ัย และพัฒ นาผลิต ภัณฑ์
(R&D) โดยเฉพาะในส่ ว นของขัน้ ตอนการเตรีย มอุ ป กรณ์ ก่ อ นเริ่มท าการ
ทดสอบผลิต ภัณ ฑ์ ท าให้พ บว่ า ในปั จจุ บ ัน อุ ป กรณ์ ช นิด ต่ า งๆ และอะไหล่
สารองที่ใช้ในการทดสอบที่ห้อ งปฏิบตั ิการแผนกวิจยั และพัฒนา มีทงั ้ หมด
4 ประเภท ประกอบไปด้ ว ย 1) อุ ป กรณ์ ส้ิ น เปลื อ ง 2) อะไหล่ ส ารอง
3) อุปกรณ์ลม และ 4) อุปกรณ์ชนิดต่างๆ ยังไม่มรี ูปแบบและระบบของการ
จัดเก็บ เบิกจ่าย ควบคุมปริมาณการใช้งาน ควบคุมต้นทุน และการจัดวาง
อุ ปกรณ์ และอะไหล่ สารอง อุ ปกรณ์ และอะไหล่ สารองส่วนมากพบว่ามีการ
กระจัดกระจายไม่สามารถจาแนกหมวดหมู่การใช้งานและมูลค่าจริงได้ ส่งผล
ต่อระยะเวลาทีจ่ ะทาการทดสอบผลิตภัณฑ์แต่ละครัง้ สูญเปล่าในด้านเวลาการ
ท างาน มีก ารค้ น หาอุ ป กรณ์ ล ัง พลาสติก ที่ม ีอุ ป กรณ์ แ ละอะไหล่ ส ารอง
หลากหลายชนิดปะปนกันอยู่ จึงทาให้พบว่าระยะเวลา ในการค้นหาอุปกรณ์ท่ี
ใช้ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ มีระยะเวลาประมาณ 27 นาทีต่อครัง้ ซึ่งทาให้
เกิดความสูญเปล่าในด้านของเวลาการทางาน ในบางครัง้ ถ้าค้นหาไม่พบจะมี
การสังซื
่ ้อใหม่ ส่งผลให้เกิดต้นทุนจมจากสินค้าไม่แยกประเภทประมาณ 20%
ของมูลค่าทัง้ หมดในระบบ จึงเป็ นเหตุให้มกี ารศึกษาสภาพปั จจุบนั เบื้องต้น
ประกอบกับข้อ มูล สถิติต่ างๆ จึงเป็ น ที่มาของวิจยั เพื่อ การออกแบบระบบ
จัด เก็บ อุ ป กรณ์ แ ละอะไหล่ ส ารองเพื่อ ขจัด ความสู ญ เปล่ า และต้น ทุ น จม
ในกระบวนการ กรณีศกึ ษาฝ่ ายวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชน้ิ ส่วนยานยนต์
โดยมีวตั ถุประสงค์ของงานวิจยั เพื่อทาการวิเคราะห์ระบบและออกแบบ
ระบบจัดเก็บ เบิกจ่ายและควบคุมการใช้งานสาหรับพื้นทีจ่ ดั เก็บอุปกรณ์และ
อะไหล่สารองในกระบวนการทดสอบผลิตภัณฑ์ ฝ่ ายวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
(R&D) เพือ่ ขจัดความสูญเปล่าและลดโอกาสเกิดต้นทุนจม (Sunk costs)

จากการศึก ษางานวิจ ัย เกี่ย วกับ การเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการจัด การ
คลังสินค้า กรณีศกึ ษาบริษทั ชิ้นส่วนรถยนต์ มีการเสนอแนวทาง 3 แนวทาง
แนวทางที่ 1 ใช้ระบบการควบคุมสินค้าคงคลังตามลาดับความสาคัญ แนวทาง
ที่ 2 การปรับปรุงระบบการจัดเก็บสินค้ าคงคลังตามหลัก ABC รวมถึงการ
กาหนดรหัสบนตาแหน่งการจัดเก็บและป้ ายชีบ้ ่ง แนวทางที่ 3 ทาการปรับปรุง
จากผลการวิจยั ตามแนวทางทัง้ 3 แนวทางทาให้พบว่า การแบ่งกลุ่มสินค้าคง
คลังตามลาดับความสาคัญและกาหนดความถีใ่ นการตรวจนับสินค้าค้าคงคลัง
ทาให้ข ้อ มูล มีความแม่น ย ามากขึ้น รวมถึงสามารถเพิ่มประสิท ธิภ าพการ
จัดการคลังสินค้าและความพึงพอใจของลูกค้า [2]
lI.ll กลยุทธ์การจัดเก็บสินค้า (Storage Strategy) ในคลังสินค้า [3]
ส าหรับ กลยุ ท ธ์ก ารโดยมีก ารจัด แบ่ ง รูป แบบในการจัด เก็บ สิน ค้า นั น้
ออกเป็ น 6 แนวคิด คือ
ระบบการจัด เก็บ โดยไร้รู ป แบบ (Informal System) เป็ นรู ป แบบการ
จัดเก็บสินค้าทีไ่ ม่มกี ารบันทึกตาแหน่ งการจัดเก็บเข้าไว้ในระบบและสินค้าทุก
ชนิดสามารถจัดเก็บไว้ตาแหน่ งใดก็ได้ในคลังสินค้า พนักงานในคลังสินค้าจะ
เป็ นผูท้ ร่ี ตู้ าแหน่ งในการจัดเก็บรวมทัง้ จานวนทีจ่ ดั เก็บ รูปแบบการจัดเก็บนี้
เหมาะสาหรับคลังสินค้าทีม่ ขี นาดเล็ก และมีจานวนตาแหน่งทีจ่ ดั เก็บน้อยด้วย
ระบบจัด เก็บ โดยก าหนดต าแหน่ ง ตายตัว (Fixed Location System)
แนวความคิดในการจัดเก็บสินค้ารูปแบบนี้เป็ นแนวคิดทีม่ าจากทฤษฎี สินค้า
ทุกชนิดจะมีตาแหน่งจัดเก็บทีก่ าหนดไว้ ซึง่ การจัดเก็บรูปแบบนี้เหมาะสาหรับ
คลังสินค้าที่มขี นาดเล็ก มีจานวนพนักงานที่ปฏิบตั ิงานไม่มากและมีจานวน
สินค้าหรือทีจ่ ดั เก็บน้อย
ระบบการจัด เก็บ โดยจัด เรีย งตามรหัส สิน ค้า (Part Number System)
มีแ นวคิด ใกล้ เ คีย งกับ การจัด เก็ บ แบบก าหนดต าแหน่ ง ตายตัว (Fixed
Location) โดยข้อแตกต่างนัน้ จะอยู่ทก่ี ารเก็บแบบใช้รหัสสินค้า นัน้ จะมีลาดับ
การจัดเก็บเรียงกัน การจัดเก็บแบบนี้จะเหมาะกับบริษทั ทีม่ คี วามต้องการส่ง
เข้า และนาออกของรหัสสินค้าทีม่ จี านวนคงทีเ่ นื่องจากมีการกาหนดตาแหน่ง
การจัด เก็บ ไว้แ ล้ว ในการจัด เก็บ แบบใช้ร หัส สิน ค้า นี้ จะท าให้พ นัก งานรู้
ตาแหน่งของสินค้าได้งา่ ย
ระบบการจัดเก็บสิน ค้าตามประเภทของสิน ค้า (Commodity System)
เป็ นรูปแบบการจัดเก็บสินค้าตามประเภทของสินค้าหรือประเภทสินค้า โดยมี
การจัดตาแหน่งคล้ายกับร้านค้าปลีกทัวไป
่ มีการจัดวางสินค้าในกลุ่มเดียวกัน
หรือประเภทเดียวกันไว้ตาแหน่ งทีใ่ กล้กนั รูปแบบในการจัดเก็บสินค้าแบบนี้
จะช่วยในการเพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดเก็บสินค้า มีการเน้นเรือ่ งการใช้งาน
พืน้ ทีจ่ ดั เก็บมากขึน้
ระบบการจัด เก็บ ที่ไ ม่ไ ด้ก าหนดต าแหน่ ง ตายตัว (Random Location
System) เป็ น การจัดเก็บที่ไม่ได้กาหนดตาแหน่ งตายตัว ทาให้ส ินค้าแต่ละ
ชนิดสามารถถูกจัดเก็บไว้ ในต าแหน่ งใดก็ได้ในคลังสินค้า แต่ รูปแบบการ
จัดเก็บแบบนี้จาเป็ นต้องมีระบบสารสนเทศในการจัดเก็บและติดตาม
ระบบการจัด เก็บ แบบผสม (Combination System) เป็ น รูป แบบการ
จัดเก็บทีผ่ สมผสานหลักการของรูปแบบการจัดเก็บในข้างต้น ตาแหน่งในการ

lI. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
lI.l การวางผังโรงงาน [1]
ในการจัดประเภทของการวางผังโรงงาน ประกอบด้วย 4 รูปแบบ ดังนี้
การวางผังตามกระบวนการผลิต (Process Layout) - เป็ นการจัดวาง
เครือ่ งมือ เครือ่ งจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ไว้เป็ นหมวดหมู่ หรือลักษณะการใช้
งานเหมือนกันไว้ในแผนกเดียวกัน การวางผังโรงงานแบบนี้เหมาะสาหรับการ
ผลิตทีม่ จี านวนไม่มาก อาจผลิตตามใบสังซื
่ ้อ ขนาดของผลิตภัณฑ์ไม่แน่นอน
สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตลอดเวลาแต่กส็ ามารถผลิตได้หลายชนิด
การวางผังตามลักษณะผลิตภัณฑ์ (Product Layout) - เป็ นการจัดลาดับ
ขัน้ ตอนการผลิต โดยจัดเรียงแถวเครื่องจักร ไปตามขัน้ ตอนการผลิต ซึ่งจะมี
การผลิตสินค้า เป็ นแบบชนิดเดียวเหมาะสาหรับการผลิตแบบต่อเนื่อง
การวางผังแบบอยู่กบั ที่ (Fixed Position Layout) - เป็ น การวางผังโดย
ชิน้ งานจะอยู่กบั ที่ โดยนาอุปกรณ์เครือ่ งมือ เครือ่ งจักรต่างๆ ไปใช้ในการผลิต
ชิน้ งานชิน้ หนึ่ง ซึง่ จะมีน้าหนักมากหรือมีขนาดใหญ่
การวางผัง แบบผสม (Mixed Layout) - เป็ นการวางผัง ที่ผ สมผสาน
รูปแบบการวางผังแบบ 1-3 โดยอาจจัดพนักงานให้ทางานเป็ นกลุ่ม ซึ่งให้จดั
งานกันเอง อาจจัดการทางานออกเป็ นกลุ่มผลิต เพื่อผลิตเพียงบางส่วนของ
ผลิตภัณฑ์
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จัดเก็บนัน้ จะมีเงื่อนไขหรือข้อจากัดของสินค้าชนิดนัน้ ๆ ถือเป็ นรูปแบบการ
จัดเก็บแบบกาหนดตาแหน่ งตายตัว สาหรับพืน้ ทีท่ เ่ี หลือในคลังสินค้านัน้ โดย
รูปแบบการจัดเก็บแบบนี้เหมาะสาหรับคลังสินค้าทุกๆแบบ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ คลังสินค้าทีม่ ขี นาดใหญ่
จากการศึกษางานวิจยั การพัฒนาระบบการจัด การสิน ค้าคงคลัง ทาง
คณะผูว้ จิ ยั ได้ใช้เครื่องมือในการแก้ไขปั ญหาโดยการจัดทาใบบันทึกรายการ
สินค้า การใช้ทฤษฎี ABC Analysis ทฤษฏี EOQ การกาหนดกระบวนการ
ทางานของการบริหารคลังสินค้า และแนวคิด 5ส ผลจากการดาเนินงานทาให้
ต้นทุนสินค้าค้างสต๊อกลดลง การบริหารคลังสินค้ามีมปี ระสิทธิภาพมากขึน้ อีก
ทัง้ ยังสามารถลดการสังซื
่ ้อทีซ่ ้าซ้อนได้ [4]
จากการศึกษางานวิจยั การเพิ่มประสิทธิภ าพการจัดการสิน ค้าคงคลัง
มีก ารใช้ แ นวทางการน าระบบสารสนเทศเข้า มาช่ ว ยในการควบคุ ม การ
ปฏิบตั งิ านการจัดการสินค้าคงคลังให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ จากการนาระบบ
สารสนเทศที่พฒ
ั นาขึ้นใหม่มาใช้ในการปฏิบตั ิงาน โดยสามารถลดขัน้ ตอน
ของการปฏิบ ัติง านการบัน ทึก ข้อ มูล ในระบบบัญ ชี แล้ว น าระบบ Scan
Barcode เข้า มาทดแทนในการเพิ่ม ยอดสิน ค้า และลดยอดสิน ค้า ในระบบ
ทาให้สะดวก รวดเร็วในการตรวจเช็คและนับจานวนสินค้าคงคลังและข้อมู ล
สินค้าคงคลังเป็ นแบบ Real time ส่งผลให้ลดระยะเวลาปฏิบตั งิ าน สามารถ
ควบคุมสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและการค้นหาจานวนอุปกรณ์ แม่น ย า
มากขึน้ [5]

ใช้กบั ของที่ไม่จาเป็ นต้องใช้ขจัดของที่ไม่จาเป็ นต้องใช้ท้งิ ไป 2) สะดวก –
การจัดวางของที่จาเป็ นต้อ งใช้ให้เป็ นระเบีย บสามารถหยิบใช้งานได้ทนั ที
3) สะอาด - การปั ดกวาดเช็ดถูสถานที่ สิง่ ของ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร
ให้สะอาดอยู่เสมอ 4) สุขมาตรฐาน - การรักษาและปฏิบตั ิ 3ส ได้แก่ สะสาง
สะดวก และสะอาดให้ดตี ลอดไป 5) สร้างวินัย - การรักษาและปฏิบตั ิ 4 ส
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและการติดตามสภาพการณ์ท่เี ป็ น มาตรฐานจึง ใช้
ร่วมกับหลักการควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) เป็ นระบบควบคุม
การทางานทีท่ าให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าใจขัน้ ตอนการทางาน เป้ าหมาย
ผลลัพธ์การทางานได้ง่าย และชัดเจน รวมถึงเห็นความผิดปกติต่างๆ และ
แก้ไขได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้บอร์ด ป้ าย สัญลักษณ์ กราฟ สี และอื่น ๆ เพื่อ
สื่อสารให้พนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อ งทุกคนทราบถึงข้อ มูลข่าวสารที่
สาคัญของสถานที่ทางาน ซึ่งจาเป็ นต้องมีความรู้ ความเข้าใจหลักการของ
Visual Control ในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิด ประโยชน์ของการควบคุมด้วย
การมองเห็น [9]
lII. วิธกี ารดาเนินงาน
lII.l ศึกษากระบวนการทางานของแผนกวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
ขัน้ ตอนการทางานของแผนกวิจยั และพัฒนา ในส่วนของขันตอนการ
้
ทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ ประกอบไปด้วย 3 ขัน้ ตอน ดังนี้
1) การจัดเตรียมอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ ก่อนทีจ่ ะทาการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์
2) การติด ตัง้ ตัว อุ ป กรณ์ ห ลัง จากที่ไ ด้ท าการจัด เตรีย ม ที่ต ัว เครื่อ ง
ทดสอบผลิตภัณฑ์
3) ทาการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามรอบระยะเวลาทีก่ าหนด

II.III การจัดระบบเบิกจ่ายแบบ First in First out (FIFO)
First in First out – FIFO (เฟริสอิน เฟริสเอ้าท์) หมายถึง สินค้าใดทีเ่ ข้า
คลังสินค้าก่อนก็หมุนเวียนออกไปก่อน เพื่อเป็ นการลดความเสีย่ งทีจ่ ะทาให้
สินค้าเสียหายจากการหมดอายุคาสต็อค เป็ นวิธกี ารใช้วดั ต้นทุนของสินค้า
โดยตัง้ อยู่ในสมมติฐานว่าสินค้า หรือวัตถุทซ่ี ้อื เข้ามาใช้ก่อนต้องถูกออกขาย
ก่อ น หรือ นามาใช้ก่อนเช่น กัน [6] โดยสามารถนาหลักการนี้ เพื่อวิเคราะห์
ปั ญ หาจากการจัด เก็บ สิน ค้า ในพื้น ที่ค ลัง สิน ค้า และเพื่อ เป็ น แนวทางการ
พัฒนาการจัดการคลังสินค้าในระบบ FIFO ให้มปี ระสิทธิภาพ เครื่องมือทีใ่ ช้
ในการวิจยั คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต หลักการ FIFO การจัดพื้นที่
คลังสินค้า จากการนาเครื่องมือมาใช้ในการแก้ไขปั ญหาจึงทาให้สามารถลด
ปั ญหาพื้นที่ของการจัดเก็บสินค้าทีไ่ ม่เพียงพอ และสินค้าสามารถจัดเก็บได้
ตามหลักการ FIFO มีการควบคุมประสิทธิภ าพของการจัด การคลัง สิน ค้า
พนักงานสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ อีกทัง้ ยังสามารถ
ลดต้นทุนจมจากการจัดเก็บสินค้าได้อกี ด้วย [7]

ตารางที่ 1. กระบวนการทางานของแผนกวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)

II.IV หลักการ 5ส และการควบคุมด้วยสายตา (Visual Control)
การจัดการพื้นทีด่ ว้ ยหลักการ 5ส นัน้ เป็ นพื้นฐานการจัดการสภาพการณ์
ของการทางานให้มคี วามพร้อม และสามารถช่วยสนับสนุ นด้านการบริหาร
เวลา การจัด การควบคุ ม การใช้ส ิ่ง ของและงบประมาณได้ท างหนึ่ ง ซึ่ง มี
องค์ประกอบ 5 อย่าง คือ [8] 1) สะสาง – การแยกระหว่างของทีจ่ าเป็ นต้อง

III.II วิเคราะห์สภาพปั ญหาจากสภาพการณ์ปัจจุบนั ของแผนก R&D
จากการศึกษาขัน้ ตอนการทดสอบผลิตภัณฑ์ของแผนกวิจยั และพัฒนา
(R&D) ทาให้พ บว่าขัน้ ตอนในการค้นหาอุปกรณ์ ก่อนเริม่ ทาการทดสอบใช้
3
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ระยะเวลานาน จึงได้ทาการวิเคราะห์ปัญหาเบื้อ งต้นทัง้ จากการสัมภาษณ์
ข้อมูลของพนักงานปฏิบตั กิ ารและผูร้ บั ผิดชอบในพืน้ ทีก่ ลุ่มตัวอย่าง ว่าสาเหตุ
ที่ทาให้ขนั ้ ตอนของการค้นหาอุปกรณ์ ก่อนเริ่มทาการทดสอบผลิต ภัณฑ์ใช้
ระยะเวลานานกว่าปกติ และเป็ นเหตุแห่งความสูญเปล่านัน้ มีสาเหตุหลักจาก
อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการทดสอบจัดเก็บอยู่ในลังพลาสติกและไม่มกี ารแยกประเภท
ของอุปกรณ์ จึงนาสาเหตุหลักทีไ่ ด้ไปวิเคราะห์ เพือ่ หาแนวทางแก้ไขในลาดับ
ต่อไป
III.III ศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา
จากการใช้เครื่องมือ Why-Why Analysis วิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา ทา
ให้พบว่าปั ญหาคือ ไม่มพี ้นื ทีใ่ นการจัดเก็บอุปกรณ์และไม่มกี ารกาหนดพื้นที่
การจัดเก็บอุปกรณ์ในแต่ละประเภท

2) ในการจัดเรียงอุปกรณ์ขน้ึ ชัน้ จะมีการจัดเรียงตาม First in First out –
FIFO โดยอุปกรณ์ทน่ี ามาจัดเรียงที่ชนั ้ ก่อนก็จะหมุนเวียนนาออกไปใช้ก่อน
เพื่อเป็ นการลดความเสียหายจากการจัดเก็บสินค้า จากการวิเคราะห์สาเหตุ
ของปั ญหาและนามาจัดทาวิธกี ารแก้ไข โดยการใช้แนวทางทฤษฎีออกแบบ
ระบบสาหรับพื้นที่จดั เก็บอุปกรณ์และอะไหล่สารอง รวมทัง้ จัดประเภทของ
อุ ปกรณ์ ช นิดต่ างๆและทาป้ ายบ่งชี้ โดยใช้ห ลักการ 5ส เข้ามาช่ว ยในการ
แก้ไขปั ญหา
จัดการสะสาง โดยกาจัดอุปกรณ์ทไ่ี ม่จาเป็ นที่วางปะปนกันออก เพื่อทา
การคัดแยก จัดการความสะดวก โดยการจัดวางอุปกรณ์ชนิดต่างๆและอะไหล่
สารอง ให้ง่ายต่อการค้นหาและหยิบจับสะดวก จัดการความสะอาด โดยเมือ่
ทาการจัดวางเรียบร้อยแล้วกาหนดมาตรฐานในการทาความสะอาดประจา
สัปดาห์ ดาเนิน การสร้า งมาตรฐาน มีการจัดทาระบบควบคุ มด้ว ยสายตา
(Visual Control) ติดทีพ่ น้ื ทีข่ องการจัดวาง รวมทัง้ จัดทาระบบการจัดเก็บและ
เบิก จ่ า ยอุ ป กรณ์ แ ผนกวิจ ัย และพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ (R&D) ด้ว ยโปรแกรม
Microsoft Excel มาควบคุมอุปกรณ์ท่ใี ช้ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ของแผนก
เพื่อให้สามารถทางานได้ง่ายขึน้ รูถ้ งึ จานวนของอุปกรณ์ การเบิกจ่ายสินค้า
ของแผนก และการสร้างวินัย กระทาเมื่อ พนักงานใช้งานตัว อุ ปกรณ์ เสร็จ
จะต้องนามาจัดวางตามทีไ่ ด้กาหนดพืน้ ทีจ่ ดั วางเอาไว้
3) จัดทาป้ ายและระบบการควบคุมด้วยสายตา (Visual Control) เพือ่ เป็ นการ
บ่งบอกถึงตาแหน่ งของอุปกรณ์ชนิดต่างๆ เพื่อให้พนักงานมองเห็นได้อย่ าง
ชัด เจน เพื่อ ลดระยะเวลาในการค้น หาอุ ป กรณ์ และจัด ท าป้ า ยเพื่อ บอก
ประเภทของอุ ป กรณ์ ร วมทัง้ ท าป้ า ยติด ที่พ้ืน ที่ การจัด วางของอุ ป กรณ์
เพื่อทีจ่ ะให้พนักงานสังเกตุเห็นได้ง่ายลดระยะเวลาในการค้นหาอุปกรณ์ และ
รับรูไ้ ด้หากมีการนาอุปกรณ์มาวางไว้ผดิ ตาแหน่งหลังการใช้งาน
III.IV.II ออกแบบระบบจัดเก็บอุปกรณ์และอะไหล่สารองแผนกวิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ (R&D)
ดาเนิน การจัดทาระบบการจัดเก็บและเบิกจ่ายอุ ปกรณ์ แผนกวิจยั และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ด้ว ยโปรแกรม Microsoft Excel แบบประยุกต์กบั
ฐานข้อมูล (Database) สินค้าคงคลังแผนกวิจยั และพัฒนา เก็บข้อมูลจานวน
ของอุปกรณ์ เพือ่ ทีจ่ ะทาให้รบั รูไ้ ด้ถงึ จานวนของอุปกรณ์ทจ่ี ดั เก็บอยู่ อีกทัง้ ยัง
มีการใช้ฟังค์ชนั ่ If เพื่อบ่งบอกถึงสถานะการสังซื
่ ้อของอุปกรณ์ และฟั ง ก์ชนั ่
VLOOKUP ในการค้นหาจานวนของอุปกรณ์ชนิดต่างๆด้วยการพิมพ์ PART
NAME ของตัวอุปกรณ์ลงในช่องค้นหา

รูปที่ 1. การวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาโดยใช้ Why-Why Analysis
III.IV ดาเนินการตามแผนงานทีว่ างไว้
III.IV.I ออกแบบผังการจัดวางอุปกรณ์ (Layout Design)
1) การจัดวางอุ ปกรณ์ โ ดยใช้การจัดวางแบบระบบจัดเก็บโดยกาหนด
ต าแหน่ ง ตายตัว (Fixed Location System) มีก ารแบ่ ง ประเภทการจัด วาง
อุปกรณ์ในแต่ละชัน้ อุปกรณ์ทุกชนิดจะมีตาแหน่ งจัดเก็บทีก่ าหนดไว้เพื่อให้
ง่ายต่อการนาไปใช้งาน จานวนอุปกรณ์ชนิดต่างๆ และอะไหล่สารองทีใ่ ช้ใน
การทดสอบผลิตภัณฑ์มจี านวนทีไ่ ม่มากจึงสามารถทีจ่ ะจัดวางในลักษณะนี้ได้
อีกทัง้ ยังใช้รปู แบบการจัดเก็บตามปริมาณความต้องการหยิบสินค้า (Volumebased Storage) คืออุปกรณ์ทห่ี ยิบใช้ประจาจะทาการจัดวางไว้ใกล้ประตูหรือ
จัด วางไว้ใ ห้ส ะดวกต่ อ การหยิบ จับ ใช้ง าน ซึ่ง จะท าให้ช่ ว ยลดเวลาและ
ระยะทางในการหยิบสินค้า

รูปที่ 3. ระบบการจัดเก็บและเบิกจ่ายอุปกรณ์แผนก R&D
ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel

รูปที่ 4. ภาพแสดงการค้นหา

รูปที่ 2. การแบ่งประเภทการจัดวางอุปกรณ์ในแต่ละชัน้
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ทัง้ นี้สามารถลดปริมาณการใช้พน้ื ทีจ่ ากเดิม 3 ชัน้ วาง ลดลงเหลือเพียง 1
ชัน้ วาง ทาให้เกิดพื้นที่ว่างที่สามารถใช้ประโยชน์ ของแผนกวิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ได้เพิม่ ขึน้

IV. ผลการวิจยั
จากการปรับ ปรุ ง ระบบการจัด เก็บ และเบิก จ่ า ยอุ ป กรณ์ แ ผนก R&D
สามารถลดระยะเวลาสูญเปล่ าของการค้นหาอุ ปกรณ์ ก่อนเริ่มการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ได้ประมาณ 11 นาทีต่อครัง้ โดยเฉลีย่ ต่อการค้นหาอุปกรณ์ในแต่
ละครัง้ โดยได้ทาการสุ่มจับเวลาที่ใช้ในการทดสอบอุปกรณ์ ทงั ้ หมด 5 ครัง้
เพื่อ ทาการเปรีย บเทีย บกับเวลาที่ใช้ในการค้น หาอุ ปกรณ์ ก่อ นเริ่มทาการ
ทดสอบก่อนทาการปรับปรุงแก้ไขปั ญหา โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 2. ข้อมูลระยะเวลาการค้นหาอุปกรณ์ ก่อนการปรับปรุง

ทดสอบและติด ตามผลการจับ เวลาการค้น หาและใช้ง านอุ ป กรณ์ และ
อะไหล่สารองจากแผนกทัง้ หมด 5 ครัง้ มีค่าเฉลีย่ ประมาณ 27 นาทีต่อครัง้
ตารางที่ 3. ข้อมูลระยะเวลาการค้นหาอุปกรณ์ หลังการปรับปรุง
รูปที่ 5. ภาพรวมผังชัน้ จัดเก็บอุปกรณ์และอะไหล่สารองหลังการปรับปรุง
หลังการวิเคราะห์ปัญหา และทาการออกแบบระบบดังกล่ าว จึงมีการ
ทดสอบและติดตามผลการจับเวลาการค้นหาและใช้งานอุปกรณ์และอะไหล่
สารองจากแผนกทัง้ หมด 5 ครัง้ มีค่าเฉลีย่ ประมาณ 5 ครัง้ มีค่าเฉลีย่ ประมาณ
16 นาทีต่อครัง้
จากการจับเวลาก่อนและหลังทาการปรับปรุงสามารถสรุปผลได้ว่าก่อนที่
จะทาการปรับปรุงเวลาเฉลี่ยในการค้ นหาอุปกรณ์ก่อนเริม่ ทาการทดสอบมี
ระยะเวลาเฉลี่ย เท่า กับ 27 นาทีต่ อ ครัง้ และระยะเวลาเฉลี่ย ในการค้น หา
อุปกรณ์หลังทาการปรับปรุงมีระยะเวลาเฉลี่ยเท่ากับ 16 นาทีต่อครัง้ โดยมี
ความแตกต่ า งเท่ า กับ 11 นาที ท าให้ส ามารถลดระยะเวลาสูญ เปล่ าและ
สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางานได้ดขี น้ึ กว่า 41%

รูปที่ 6. จาแนกผังชัน้ จัดเก็บอุปกรณ์และอะไหล่สารองหลังการปรับปรุง 1

V.บทสรุปผลการศึกษา
V.I ผลจากการดาเนินงานวิจยั การออกแบบระบบจัดเก็บอุปกรณ์และอะไหล่
สารอง แผนกวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
จากการดาเนิน งานตามวัต ถุ ประสงค์ จึงทาให้เกิดการออกแบบพื้น ที่
จัดเก็บอุปกรณ์และอะไหล่สารองสาหรับกระบวนการทดสอบผลิตภัณฑ์ จึงได้
ท าการออกแบบผัง (Layout design) โดยใช้ก ารจัดวางแบบระบบจัด เก็บ
โดยกาหนดตาแหน่ งตายตัว (Fixed Location System) การจัดเรียงอุปกรณ์
ขึ้นชัน้ จะมีการจัดเรียงตาม First in First out – FIFO ตามที่ได้ทาการศึกษา
จากการวิจยั เกีย่ วกับ FIFO เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพคลังสินค้า การแบ่งประเภท
การจัดวางอุปกรณ์ในแต่ละชัน้ อุปกรณ์ทุกชนิดจะมีตาแหน่งจัดเก็บทีก่ าหนด
ไว้และจัดทาป้ ายและระบบควบคุมด้วยสายตา (Visual Control) เพื่อเป็ นการ
บ่งบอกถึงตาแหน่ งของอุปกรณ์ชนิดต่างๆตามทีไ่ ด้ทาการศึกษาจากงานวิจยั
เกี่ย วกับ การเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการจัด การคลัง สิน ค้า เพื่อ ให้ พ นั ก งาน
ปฏิบตั งิ านสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เพือ่ ให้งา่ ยต่อการนาไปใช้งานและ
ลดระยะเวลาทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพได้

รูปที่ 7. จาแนกผังชัน้ จัดเก็บอุปกรณ์และอะไหล่สารองหลังการปรับปรุง 2
จากการออกแบบพื้ น ที่ จ ัด เก็ บ อุ ป กรณ์ แ ละอะไหล่ ส ารองส าหรับ
กระบวนการทดสอบผลิตภัณฑ์ ทาให้ลดระยะเวลาทีใ่ ช้ในการค้นหาอุปกรณ์
ก่ อ นเริ่มท าการทดสอบผลิต ภัณ ฑ์ ไ ด้11 นาที หรือ คิดเป็ น เวลาเชิงคุ ณค่ า
(Value Added Time) เพิ่ม ขึ้น 41% ส่ ง ผลให้ล ดระยะเวลาที่สูญ เปล่ า และ
สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางานได้ดขี น้ึ
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บัน ทึก ข้อ มูล การใช้ง านของทรัพ ย์ส ิน ในแผนกวิจ ัย และพัฒ นาผลิต ภัณฑ์
(R&D) เพื่อประโยชน์ ในการบริหารต้นทุน ค่าใช้จ่ายและวางแผนการสังซื
่ ้อ
อุปกรณ์และอะไหล่สารองให้เหมาะสมกับปริมาณความต้องการได้ โดยลด
อัตราทีจ่ ะเกิดต้นทุนจมในกระบวนการได้อกี ทางหนึ่งด้วย
กิ ตติ กรรมประกาศ
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
คุ ณ ชวลิต สุ พ จนารถ และ คุ ณ สิม ารัก ษ์ มีท า ของแผนกวิจ ัย และพัฒนา
ผลิต ภัณ ฑ์ (R&D) ของกรณีศ ึก ษานี้ ที่ส ละเวลาในการให้ข ้อ มูล สถิติและ
การสัมภาษณ์เพือ่ เป็ นประโยชน์ต่อการวางแผนการออกแบบและจัดทาระบบ
ต่างๆ ทีเ่ กิดเป็ นผลลัพธ์ในงานวิจยั นี้
รูปที่ 8. ข้อมูลเปรียบเทียบระยะเวลาเฉลีย่ ทีใ่ ช้ในขัน้ ตอนการค้นหา
ก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง
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จากการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์จงึ ได้ทาการจัดทาระบบจัดเก็บและ
เบิก จ่ า ยอุ ป กรณ์ แ ผนกวิจ ัย และพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ (R&D) ด้ว ยโปรแกรม
Microsoft Excel แบบประยุ ก ต์ ก ั บ ฐานข้ อ มู ล สิ น ค้ า คงคลั ง ตามที่ ไ ด้
ทาการศึกษาจากงานวิจยั เรื่องการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง
จึงนามาประยุกต์ใช้กบั การควบคุมจานวนอุปกรณ์ของทางแผนก ซึ่งทาให้
สามารถทราบถึง จ านวนของอุ ป กรณ์ ท งั ้ หมดที่จ ัด เก็บ และมีก ารบ่ ง บอก
สถานะการสัง่ ซื้อ เมื่อ ถึง จุ ด ที่ต้ อ งท าการสัง่ ซื้อ จึง ท าให้พ บว่ า ไม่ ท าเกิด
ต้นทุนจม (Sunk costs) จากสินค้าไม่แยกประเภท
นอกจากผลเรื่องการจัดพื้นที่จดั เก็บและต้นทุนจมแล้ว ในระหว่างการ
ปรับปรุงสามารถลดพื้นที่การใช้จดั เก็บชิ้นส่วนอะไหล่จาก 3 ชัน้ วาง เหลือ
1 ชัน้ วาง จากการจัดสภาพการจัดเก็บใหม่ ยังลดพื้นทีท่ ต่ี ้องใช้จากเดิม และ
ป้ องกัน โอกาสเกิด ต้ น ทุ น จมจากการใช้ร ะบบเบิก -จ่ า ยอุ ป กรณ์ ซึ่ ง ผล
การศึกษาสามารถนาไปปฏิบตั จิ ริงทีห่ น้างานและได้ผลการทดสอบตามข้อมูล
ทีเ่ สนอ คือลดระยะเวลาการค้นหา เป็ นการลดระยะเวลาของกระบวนการทีไ่ ม่
ก่อให้เกิดมูลค่าและช่วยให้ระยะเวลาในการทดสอบผลิตภัณฑ์ของแผนกวิจยั
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) มีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
V.II ประโยชน์ทไี ่ ด้รบั จากการดาเนินงานวิจยั
V.II.I ประโยชน์ทางตรง
สามารถออกแบบพื้นทีส่ าหรับจัดเก็บชิ้นส่วน อุปกรณ์และอะไหล่สารอง
สาหรับกระบวนการทดสอบผลิตภัณฑ์ช้นิ ส่วนยานยนต์ของแผนกวิจยั และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ของกรณีศกึ ษา โดยประยุกต์หลักการออกแบบผัง
การจัดการ 5ส และระบบการควบคุมด้วยสายตา เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้
พืน้ ที่ จัดสร้างระบบการเบิกจ่าย จัดเก็บและอานวยความสะดวกแก่การใช้งาน
ของพนักงานปฏิบตั กิ ารทีเ่ กีย่ วข้อง ส่งให้กจิ กรรมทีเ่ กิดคุณค่าเพิม่ ขึน้ (Value
Added: VA) และลดกิจกรรมทีเ่ ป็ นความสูญเปล่าและเกิดต้นทุนที่ไม่จาเป็ น
(Non Value Added: NVA)
V.II.II ประโยชน์ทางอ้อม
ระบบการควบคุมอุปกรณ์และอะไหล่สารองทีอ่ อกแบบ ง่ายต่อการใช้งาน
และลดระยะเวลาการทางานของพนักงานปฏิบตั กิ าร รวมถึงระบบดังกล่าวจะ
6
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บทคัดย่อ — การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา การลดเวลานาของการจัดซือ้
วัส ดุ อุ ป กรณ์ แ ผนกจัด ซื้อ ส่ ว นต่ า งประเทศ กรณี ศึก ษาบริษัท ช.การช่า ง จากัด
(มหาชน) จากการศึกษาพบว่าปั ญหาทีพ่ บโดยส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจากด้านการ
สังซื
่ ้อวัสดุอุปกรณ์ สินค้าผิด Spec สินค้าผลิตช้า ไม่ตรงตามแผนทีห่ น้างานกาหนด
ไว้ ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูศ้ กึ ษาจึงมีความคิดเห็นว่าปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ทาให้เกิดความ
สูญเปล่าในการรอคอยสินค้าใหม่และเพิม่ ขัน้ ตอนของกระบวนการทางาน
จึงได้นาเครื่องมือ PDCA มาใช้ในการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการ
ทางาน นาหลัก ECRS และแผนภูมกิ ระบวนการไหล (Flow Process Chart) มาใช้
ร่วมด้วยในการลดความสูญเปล่าและวิเคราะห์กระบวนการ
ผลการวิจยั พบว่ า ส่ ง ผลให้เ วลาน าของกระบวนการและขัน้ ตอนการ
ทางานลดลง ทาให้ประสิทธิภาพการทางานสูงขึน้ เนื่องจากกาจัดขัน้ ตอนทีท่ าให้เกิด
ความล่าช้า โดยเวลานาของกระบวนการลดลง 86400 วินาที จากเดิม 99000 วินาที
คิดเป็ น 87.27% และขัน้ ตอนการทางานลดลงเหลือ 6 ขัน้ ตอน จากเดิม 7 ขัน้ ตอน
ลดลงทัง้ หมด 1 ขัน้ ตอน

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. บทนา
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เป็ นอุตสาหกรรมหนึ่งที่สาคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจไทยเนื่องจากมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น
กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง และกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็ นต้น ซึ่งลักษณะ
ธุ ร กิจ รับ เหมาก่ อ สร้า งต้อ งมีก ารด าเนิ น การแยกเป็ น โครงการโดยต้อ งมี
ขัน้ ตอนในการวางแผนโครงการของงานก่อสร้าง มีกาหนดระยะเวลาในการ
ดาเนินการ มีการประเมินต้นทุนค่าวัสดุและค่าแรงงาน มีการจัดทาใบเสนอ
ราคาก่อ สร้างเพื่อ ให้เกิดการแข่งขัน ในการรับงานตลอดจนธุร กิจรับ เหมา

คำสำคัญ —เวลำนำ, กำรลดความสูญเปล่า, 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.
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ก่อสร้างยังมีความเกีย่ วข้องกับการจัดซื้อ การขนส่ง คน วัสดุ เครื่องจักรและ
ค่าใช้จ่ายจานวนมาก
บริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจาเป็ นต้องประสานงาน
ร่วมกับสายงานจัดซื้อ เนื่องจากในการทาโครงการสายงานก่อสร้างต้อ งวาง
แผนการสัง่ วัส ดุ ห ลัก และผู้ร ับ เหมาช่ ว งหลัก จะมีก ารก าหนดคุ ณ สมบัติ
ผู้รบั เหมาช่วงที่เหมาะกับงานต่อจากนัน้ ฝ่ ายจัดซื้อจะทาหน้าที่คดั เลือกและ
ประเมินผู้รบั เหมาช่วงที่มคี ุณสมบัติเหมาะสม เปรียบเทียบราคา และจัดทา
ใบสังซื
่ ้อ/สังจ้
่ างโดยการทาใบสังซื
่ ้อของสายงานจัดซื้อนัน้ ต้องกาหนดข้อมูล
ชัดเจน คือ ข้อกาหนด(Specification) ขอบเขตของงาน แผนจัดส่ง/แผนงาน
ระบุวธิ กี ารตรวจสอบ/ทดสอบ และกาหนดเกณฑ์ยอมรับ ระบุการตรวจสอบ
สินค้า ณ แหล่งผลิต ระบุการตรวจสอบงาน ณ สถานทีก่ ่อสร้าง วิธกี ารควบคุม
คุ ณ ภาพอื่ น ๆ การประกัน คุ ณ ภาพของวัส ดุ แ ละผลงานจะเห็ น ได้ ว่ า
กระบวนการจัดซื้อ จึงมีความส าคัญต่อการบริการลูกค้าทางด้าน Logistics
(Logistics Customer Service) รวมถึงต้นทุนการจัดซื้อหรือต้นทุนวัตถุดบิ ถือ
เป็ นต้นทุนที่มคี ่าใช้จ่ายสูงที่สุดในบรรดาต้นทุนต่างๆของสินค้าหรือบริการ
ดังนัน้ กระบวนการจัดซื้อของบริษทั จึงเป็ นสิง่ สาคัญทีต่ ้องมีการบริหารจัดการ
ให้มปี ระสิทธิภาพ
ปั ญหาที่พ บในบริษัท โดยส่ วนใหญ่ จะมีสาเหตุมาจากด้านการ
สังซื
่ ้อวัสดุ/อุปกรณ์ สินค้าผิด Specสินค้าผลิต ช้าไม่ตรงตามแผนที่หน้างาน
กาหนดไว้ในการศึกษาครัง้ นี้ผศู้ กึ ษาจึงมีความคิดเห็นว่าปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ทา
ให้เกิดความสูญเปล่ าในการรอคอยสินค้าใหม่เพิ่มเวลาน าในกระบวนการ
ทางานและขันตอนการท
้
างานทีเ่ พิม่ ขึน้

ต้องทาลดลงจากเดิม การผลิตก็จะสามารถทาได้เร็วขึน้ และลดการเคลื่อนที่
ระหว่ า งขัน้ ตอนลงอีก ด้ว ย เพราะถ้า มีก ารรวมขัน้ ตอนกัน การเคลื่อ นที่
ระหว่างขัน้ ตอนก็ลดลง
III.I.III การจัดใหม่ (Rearrange) หมายถึง การจัดขัน้ ตอนการผลิต ใหม่
เพื่อให้ลดการเคลื่อนทีท่ ไ่ี ม่จาเป็ น หรือ การรอคอย เช่นในกระบวนการผลิต
หากทาการสลับขัน้ ตอนที่ 2 กับ 3 โดยทาขัน้ ตอนที่ 3 ก่อน 2 จะทาให้ระยะ
ทางการเคลือ่ นทีล่ ดลง เป็ นต้น
III.I.IV การทาให้ง่าย (Simplify) คือ หมายถึง การปรับปรุงการทางานให้
ง่ายและสะดวกขึน้ โดยอาจจะออกแบบจิก๊ (jig) หรือุปกรณ์ตดิ ตัง้ (fixture)เข้า
ช่วยในการทางานเพือ่ ให้การทางานสะดวกและแม่นยามากขึน้ ซึง่ สามารถลด
ของเสียลงได้ จึงเป็ นการลดการเคลื่อนที่ท่ไี ม่จาเป็ นและลดการทางานทีไ่ ม่
จาเป็ น [1]
III.II แผนภูมกิ ระบวนการไหล (Flow Process Chart)
แผนภู ม ิท่ีใ ช้ว ิเ คราะห์ ข นั ้ ตอนการไหล (Flow) ของวัต ถุ ดิบ ชิ้น ส่ ว น
พนักงานและอุปกรณ์ทเ่ี คลื่อนไปในกระบวนการพร้อม ๆ กับกิจกรรมต่าง ๆ
โดยใช้สญ
ั ลักษณ์มาตรฐาน 5 ตัว ดังนี้คอื
III.II.I. การปฏิบตั งิ านหรือการทางาน(Operation) หมายถึงกิจกรรมที่ทา
ให้วสั ดุเปลีย่ นแปลงอย่างจงใจไม่ว่าจะเป็ นทางกายภาพหรือทางเคมีกจิ กรรม
ที่แยกหรือประกอบกิจกรรมที่จดั และเตรียมวัสดุสาหรับขัน้ ตอนในการผลิต
รวมถึงการรับส่งข่าวสารการคานวณและการวางแผน
III.II.II. การขนส่งหรือการขนย้าย (Transportation) หมายถึงกิจกรรมที่
ทาให้วสั ดุเคลื่อนย้ายจากทีห่ นึ่งไปอีกทีห่ นึ่งยกเว้นการเคลื่อนย้ายขณะอยู่ใน
ขัน้ ตอนการผลิต และยกเว้น กรณีท่เี ป็ น การเคลื่อ นย้ายโดยขนงานภายใน
สถานีงานระหว่างตรวจสอบ
III.II.III. การตรวจสอบ (Inspections) หมายถึง กิจ กรรมเกี่ย วกับ การ
ตรวจสอบเปรียบเทียบชนิด คุณภาพปริมาณของวัสดุ
III.II.IV. การรอคอย (Delays) หมายถึงกิจกรรมที่มกี ารหยุ ดรอหรือ พัก
ก่อนทีจ่ ะมีการทางานขัน้ ต่อไป
III.II.V. การพัก (Storages)หมายถึงกิจกรรมที่ว สั ดุถูกเก็บพักหรือ ถูก
ควบคุมเอาไว้ซง่ึ สามารถนามาใช้ได้ถา้ ต้องการ [2]

II. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพื่อ ลดเวลานากระบวนการทางานของแผนกจัด ซื้อ และลดขัน้ ตอนการ
ทางานที่ไ ม่เ กิด ประโยชน์
III. ทฤษฎี
III.I การลดความสูญเปล่า ด้วยหลักการ ECRS
ECRS หมายถึง การทางานทีน่ อกเหนือจากการผลิตชิน้ งาน หรือการ
ทางานทีไ่ ม่ก่อให้เกิดคุณค่าของงาน โดยความสูญเปล่านัน้ จะมีทงั ้ หมด 7
ประการ ความสูญเสียต่าง ๆ ทัง้ 7 ประการนัน้ แฝงอยู่ในกระบวนการผลิตซึง่
ทาให้ตน้ ทุนการผลิตสูงเกินกว่าทีค่ วรจะเป็ น นอกจากนี้ยงั ทาให้เกิดความ
ล่าช้าในการผลิต และผูป้ ฏิบตั งิ านต้องเสียเวลาแก้ไขปั ญหาทีเ่ ป็ นผลมาจาก
ความสูญเปล่า ความสูญเสียต่าง ๆ โดยแทนทีจ่ ะใช้เวลาช่วงนัน้ ในการ
ปฏิบตั งิ านให้ได้ผลงานทีม่ คี ุณภาพ มีประสิทธิภาพมากขึน้
III.I.I การกาจัด (Eliminate) หมายถึง การพิจารณาการทางานปั จจุบนั
และทาการกาจัดความสูญเปล่าทัง้ 7 ทีพ่ บในการผลิตออกไป คือการผลิตมาก
เกินไป การรอคอย การเคลื่อนที/่ เคลื่อนย้ายทีไ่ ม่จาเป็ น การทางานทีไ่ ม่เกิด
ประโยชน์ การเก็บสินค้าที่มากเกินไป การเคลื่อนย้ายทีไ่ ม่จาเป็ น และ ของ
เสีย
III.I.II การรวมกัน (Combine) หมายถึง สามารถลดการทางานทีไ่ ม่จาเป็ น
ลงได้ โดยการพิจารณาว่าสามารถรวมขัน้ ตอนการทางานให้ลดลงได้หรือไม่
เช่น จากเดิมเคยทา 5 ขัน้ ตอน ก็รวมบางขัน้ ตอนเข้าด้วยกัน ทาให้ขนั ้ ตอนที่

IV. วิธดี าเนินการวิจยั
IV.I ภาพรวมของกระบวนการ
ขัน้ ตอนกระบวนการสังซื
่ ้อวัสดุ/อุปกรณ์ เริม่ จากแผนกจัดซื้อจัดทาใบสัง่
ซื้อ(PO) และใบสังจ้
่ าง(PR) จากนัน้ นาใบสังซื
่ ้อส่งให้กบั ซัพพลายเออร์โดยมี
การตรวจสอบSpec สินค้า การส่งของ การวางเครดิตในการจ่ายเงินแล้ว
แผนกสโตร์รบั ใบสังซื
่ อ้ และใบกากับภาษีจากซัพพลายเออร์โดยมีการ
ตรวจเช็คสินค้าตามใบสังซื
่ ้อและทาการบันทึกรับของในระบบ SAP เพือ่ ออก
ใบรับของ และแผนกจัดซือ้ นาใบสังซื
่ อ้ เลขทีใ่ บกากับภาษีเพือ่ ใช้อา้ งอิงใบสัง่
ซื้อในระบบ SAP ขัน้ ตอนสุดท้ายทาใบPayment Certificate(หนังสือรับรอง
การชาระเงิน) เพือ่ ทาจ่ายให้แผนกบัญชี
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รูปที่ I. แผนภาพรวมของกระบวนการสังซื
่ ้อ
IV.II ขัน้ ตอนในการศึกษา
IV.II.I ศึก ษาขัน้ ตอนการท างานของแผนกจัด ซื้อ โดยการสอบถาม
ผูป้ ฏิบตั งิ าน และสังเกตการทางานภายในแผนกจากการปฏิบตั งิ านเกิดปั ญหา
ตรงส่วนใดหรือไม่
IV.II.II เก็บรวบรวมข้อมูลขัน้ ตอนการทางานของแผนกจัดซื้อ หลังจาก
การศึกษากระบวนการทางานแต่ละขัน้ ตอนภายในแผนกเริม่ รวบรวมข้อมูล
ตัง้ แต่ขนตอนการท
ั้
าใบสังซื
่ ้อ/สังจ้
่ าง ใบเปรียบเทียบราคารวมถึงการรับข้อมูล
เข้าระบบSAP
IV.II.III วิเคราะห์ขอ้ มูลจากสภาพการทางานปั จจุบนั ในขัน้ ตอนนี้จะนา
แผนภูมกิ ระบวนการไหล (Flow Process Chart) มาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ให้เ ห็น ถึง ขัน้ ตอนการท างานและขัน้ ตอนที่ท าให้เ กิด ความสู ญ เปล่ า ใน
กระบวนการ พิจารณาหาปั ญหาทีค่ วรปรับปรุงแก้ไข
IV.II.IV กาหนดแนวทางการแก้ไขปั ญหา นาผลจากการวิเคราะห์สภาพ
การทางานปั จจุบนั ทีพ่ บปั ญหาในกระบวนการมาดาเนินการปรับปรุงและเพิม่
ประสิทธิภาพขัน้ ตอนการจัดซื้อ โดยใช้หลักการ ECRS ในการกาหนดแนว
ทางการแก้ไ ขการลดความสูญ เปล่ า ที่ท าให้เ กิด การรอคอยและหลัง จาก
ปรับปรุงนาข้อมูลมาจัดทาคู่มอื ปฏิบตั งิ าน และนามาตรฐานใหม่ไปปฏิบตั ิ
IV.II.V. วิธีดาเนิน การปรับปรุงแก้ไ ข มีการจัดทาใบประเมิน ผลงาน
ผู้ขายเพื่อให้หน้างานประเมินมาตรฐานประสิทธิภาพของร้านค้าและจัดทา
ตารางแผนภูมกิ ารไหล (Flow Process Chart) หลังปรับปรุง

รูปที่ II. แบบฟอร์มประเมินผลงานผูข้ าย
IV.II.VI ทาการสรุปผลการดาเนินงานโดยเปรียบเทียบผลก่อนและหลัง
การจัดทาใบประเมินผลงานผูข้ ายมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดผลทีไ่ ด้รบั
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่โดยวัดผลจากเวลาในกระบวนการลดลง
V. ผลการวิจยั
ผลการวิจยั นี้จะแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลกระบวนการจัดการข้อมูล
กระบวนการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ และผลการดาเนินงานจากการศึกษาตามขัน้
ตอนในการดาเนินงานทีก่ ล่าวไว้ในวิธดี าเนินการวิจยั โดยมีรายละเอียด ดังนี้
V.I ผลการวิเคราะห์ก่อนปรับปรุงกระบวนการ
เมือ่ แผนกStore ตรวจสอบสินค้าพบว่าส่งสินค้าผิด Spec ไม่ตรงตามที่
หน้างานกาหนดไว้ ทาให้เกิดความล่าช้าเนื่องจากต้องรอคอยสินค้าใหม่มาส่ง
จึงจะสามารถดาเนินการรับของเข้าระบบได้ ด้วยเหตุผลนี้ทาให้เวลาทางานใน
ขัน้ ตอนที่ 4 ใช้เวลานานถึง 86400 วินาที ซึ่งมากทีส่ ุดในทุกขัน้ ตอน และทา
ให้ขนั ้ ตอนการทางานเพิม่ ขึน้ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ I. แผนภูมกิ ระบวนการไหลก่อนปรับปรุงกระบวนการ
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รวม

จากตารางที่ 3 จะเห็ น ได้ ว่ า หลัง ผลการวิเ คราะห์ ก ารปรับ ปรุ ง
กระบวนการ เวลาในการทางานลดลง 87.27% และขัน้ ตอนในการทางาน
ลดลง 1 ขัน้ ตอน ซึ่งเป็ นการกาจัดขัน้ ตอนที่ทาให้เกิดการรอคอยออกไปใน
กระบวนการทางานตามหลักECRS

99000

V.ตารางที่ I. แผนภูมกิ ระบวนการไหลก่อนปรับปรุงกระบวนการ

V.III ผลรวมการวิเคราะห์ขนั ้ ตอนเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง
จากการดาเนินงาน เปรียบเทียบผลได้ตามตารางที่ 6ซึ่งกระบวนการ
ทางานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เนื่อ งจากกาจัดขัน้ ตอนที่ทาให้เกิดความล่ าช้า
โดย Lead time ของกระบวนการลดลง 86400 วินาที คิดเป็ น 87.27% โดย
ขัน้ ตอนการทางานจาก 7 ขัน้ ตอน เหลือ 6 ขัน้ ตอน ลดลง 1 ขันตอน
้
V.IV ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในกระบวนการหลังปรับปรุง
จากการใช้เครื่องมือ PDCA ในการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการ
ทางาน ทาให้ได้ผลการดาเนินงาน ดังนี้
V.IV.I. Plan = การวางแผนการดาเนินงาน
จากการนาหลัก ECRS มาใช้ในการลดความสูญเปล่า สามารถลดขันตอนใน
้
การทางานได้ 1 ขัน้ ตอน โดยการกาจัดขัน้ ตอนทีท่ าให้เกิดความล่าช้าออกไป
V.IV.II. Do = การลงมือปฏิบตั ติ ามแผนทีไ่ ด้วางไว้
จากการจัดทาใบประเมินผลงานผูข้ าย(Supplier) ผลรวมของคะแนนประเมิน
ทีไ่ ด้ เท่ากับ 94 คะแนน ซึง่ อยู่ในเกณฑ์ประเมินทีด่ มี าก 86-100 คะแนน โดย
หลังจากดาเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยมีการจัดทาใบประเมินผลงานผู้ขาย
พบว่าประสิทธิภาพของสินค้าถูกต้องตามที่กาหนด รวมถึงการส่งมอบตรง
เวลาตามแผนการใช้งานและครบตามจานวน และการบริการทีด่ มี ากใส่ใจใน
คาร้องเรียน ติดตามการให้บริการ
V.IV.III. Check = การตรวจสอบว่าเป็นไปตามเกณฑ์ทกี ่ าหนดไว้หรือไม่

V.II ผลการวิเคราะห์การปรับปรุงกระบวนการ
ตารางที่ II. แบบประเมินผลงานผูข้ า

จากข้อมูลในตารางที่ 2 ผลรวมของคะแนนประเมินเท่ากับ 94 คะแนน ซึ่ง
อยู่ในเกณฑ์ประเมินทีด่ มี าก 86-100 คะแนน โดยหลังจากดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขด้วยการจัดทาใบประเมินผลงานผู้ขาย พบว่า ประสิทธิภาพของสินค้า
ถูกต้องตามทีก่ าหนด รวมถึงการส่งมอบตรงเวลาตามแผนการใช้งานครบตาม
จานวน และการบริการทีด่ มี ากใส่ใจในคาร้องเรียน ติดตามการให้บริการ ทา
ให้ Flow Process Chart หลังการปรับปรุง เป็ นดังตารางที่ 3
ตารางที่ III. Flow Process Chart แสดงเวลานาของกระบวนการจัดซื้อ
หลังการปรับปรุง
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ตารางที่ VI. แสดงผลการเปรียบเทียบก่อนและหลังปรับปรุง
รูปที่ III. กราฟเปรียบเทียบแสดงก่อนและหลังปรับปรุง
VI.II. อภิปรายผล
เวลานาของกระบวนการหลังการปรับปรุง ลดลง 87.27% ของ
เวลานาก่อนการปรับปรุงและขัน้ ตอนในการทางานลดลง 1 ขัน้ ตอนซึ่งเป็ น
การกาจัดขัน้ ตอนที่ทาให้เกิดการรอคอยออกไปในกระบวนการทางานตาม
หลัก ECRS ทาให้เวลาน าของกระบวนการลดลงและประสิทธิภ าพในการ
ทางานสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พิมพ์ภชิ า วัชรธันยพงศ์ [3] พบว่า
งานวิจยั นี้ ใช้ห ลัก ECRS ในการตัดขัน้ ตอนการตรวจสอบออก และ ปุณณ์
ภินันท์ แก้วนอก [4] ใช้หลักการ ECRS กาหนดแนวทางในการปรับปรุงลด
ขัน้ ตอน นอกจากนี้ผลการวิจยั ของ แจ่มจิต ศรีวงษ์ [5] และ สุวสา ทองนาค
[6] พบว่ า สามารถวัด ประสิท ธิภ าพงานด้า นการจัด ซื้อ จัด หาด้ว ยการลด
ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนิน งานและขัน้ ตอนการท างาน มีการจัดท าเป็ น
มาตรฐานเดียวกัน รวมถึงยังสามารถลดความสูญเปล่าและเกิดประสิทธิภาพ
ในการดาเนินงานมากขึ้น โดยผลของการวิจยั นี้ทาให้ทราบแนวทางในการ
ปรับปรุงกระบวนการต่างๆ เข้าใจปั ญหาในการทางานและมีแนวทางในการ
แก้ไ ขทาให้การทางานเป็ น ระบบมากยิ่งขึ้น ลดเวลาการทางานทาให้ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางาน

จากผลการเปรียบเทียบ Flow Process Chart ก่อนและหลังปรับปรุง พบว่า
ก่ อ นปรับ ปรุ ง 99000 วิน าที และหลัง ปรับ ปรุ ง 12600 วิน าทีเ วลาน าใน
กระบวนการทางานลดลงไป 86400 วินาที
V.IV.V. Act = การปรับปรุงกระบวนการหลังจากทีไ่ ด้วดั ผล
จากการให้หน้างานประเมินผลงานผูข้ ายทุกครัง้ ทีม่ กี ารรับของ เพือ่ เป็ นข้อมูล
ในการดูประวัติร้านค้าว่าได้มาตรฐานหรือไม่ ทาให้สามารถลดเวลาในการ
สังซื
่ ้อวัสดุ/อุปกรณ์ กับร้านค้าทีผ่ ลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์
VI. สรุปและอภิปรายผล
VI.I. บทสรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาปั ญหาสินค้าผิดSpec สินค้าผลิตช้าไม่ตรงตามแผนทีห่ น้า
งานกาหนดไว้ของกระบวนการสังซื
่ ้อวัสดุ/อุปกรณ์ในแผนกจัดซื้อทาให้ต้องใช้
เวลาในการติดต่อขอเปลีย่ นสินค้าใหม่เกิดปั ญหาการรอคอยและการทางานใน
ขันตอนอื
้
่นเกิดความล่าช้าจึงนาหลักPDCA มาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
กระบวนการท างาน น าหลัก ECRSและแผนภู ม ิก ระบวนการไหล (Flow
Process Chart) มาใช้ ร่ ว มด้ ว ยในการลดความสู ญ เปล่ า และวิเ คราะห์
กระบวนการ ส่งผลให้เวลานาของกระบวนการลดลงและประสิทธิภาพการ
ทางานสูงขึน้ สังเกตได้จากเวลานาของกระบวนการหลังปรับปรุงใช้เวลาเพียง
12600 วิน าที จากเวลานาก่อนปรับปรุง 99000 วิน าที ลดลงถึง87.27%ซึ่ง
บรรลุ เป้ าหมายที่ต งั ้ ไว้ค ือ สามารถลดเวลาน าของกระบวนการท างาน ได้
มากกว่าหรือเท่ากับ 50% และขัน้ ตอนในการทางานลดลง 1 ขัน้ ตอน ซึ่งเป็ น
การกาจัดขัน้ ตอนที่ทาให้เกิดการรอคอยออกไปในกระบวนการทางานตาม
หลักECRS และแบบประเมินผลงานผู้ขายที่ได้นามาใช้ในการเป็ นข้อมูลใน
การดูประวัตริ า้ นค้าว่าได้มาตรฐานหรือไม่ คะแนนประเมินเท่ากับ 94 คะแนน
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ประเมิน ที่ดีมาก 86-100 คะแนน โดยหลังจากดาเนิน การ
ปรับปรุงแก้ไขด้วยการจัดทาใบประเมินผลงานผูข้ าย พบว่าประสิทธิภาพของ
สินค้าถูกต้องตามที่กาหนด รวมถึงการส่งมอบตรงเวลาตามแผนการใช้งาน
และครบตามจานวน
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อิทธิพลของผูน้ ําทางความคิดในสื่อดิจิตลั ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและ
บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
The effect of Digital Influencers Towards Decision Making on Purchasing
Products and Mobile Phone Network Services
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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
ph on e n etw ork in d ig ital m ed ia h ave p o sitive 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

บทคัดย่อ — การศึกษาวิ จยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี
อิ ทธิ พลต่อการเลือกรับสื่อของผูบ้ ริ โภคจากผูน้ ําทางความคิ ดเกี่ยวกับ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในสื่อดิ จิตลั และเพื่อวิ เคราะห์หาความสัมพันธ์
ระหว่างผูบ้ ริ โภคกับผูน้ ําทางความคิ ดเกี่ยวกับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในสื่อดิ จิตลั ที่นําไปสู่การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าและบริ การเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็ นการวิ จยั โดยการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ ใช้แบบสอบถาม
เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน
โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิ ญ
เพื่อนําข้อมูลเชิ งประจักษ์มา
สร้างกรอบแนวคิ ด และนํามาวิ เคราะห์สรุปผลถึงอิ ทธิ พลของกลุ่มผู้นําทาง
ความคิ ดเกี่ยวกับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในสื่อดิ จิตลั ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อของผู้บริ โภค
ผลการศึกษาพบว่า (1) ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์มีอิทธิ พลต่ อการเลือกรับ
สารจากผู้นําทางความคิ ดเกี่ยวกับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในสื่อดิ จิตลั
(2) ปั จจัยด้ านสื่ อและการนํ าเสนอมี อิท ธิ พ ลต่ อการเลื อกรับสารจากผู้นํ า
ทางความคิ ดเกี่ยวกับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในสื่อดิ จิตลั (3) ปัจจัยด้าน
อิ ท ธิ พ ลทางสัง คมมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กรับ สารจากผู้นํ า ทางความคิ ด
เกี่ ยวกับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในสื่ อดิ จิตลั (4) ปั จจัยด้ านผู้บริ โภคมี
อิ ทธิ พลต่ อ การเลื อ กรับ สารจากผู้นํ า ทางความคิ ด เกี่ ย วกับ เครื อ ข่ า ย
โทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่ ในสื่ อ ดิ จิ ต ัล (5) ผู้นํ า ทางความคิ ด เกี่ ย วกับ เครื อ ข่ า ย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในสื่อดิ จิตลั มีอิทธิ พลทางตรงเชิ งบวกต่ อความตัง้ ใจซื้ อ
สิ นค้าและบริ การเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
คํ า สํ า คั ญ — ผู้ นํ าท างค วาม คิ ด , ก ารตั ด สิ น ใจซื้ อ , เค รื อ ข่ าย
โทรศัพท์เคลือ่ นที,่ การเปิ ดรับสือ่
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I. บทนํา
ปั จจุบนั การติดต่อสื่อสารเข้ามามีบทบาทเป็ นอย่างมากในการดําเนิน
กิจกรรมต่างๆ ในชีวติ ประจําวัน จึงส่งผลให้เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคมมี
การพัฒ นาและเติบ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่อ ตอบสนองความต้ อ งการของ
ผูบ้ ริโภค ผูใ้ ห้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนทีจ่ งึ มีการปรับตัวและแข่งขัน
เพื่อรองรับกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคที่มเี พิม่ มากขึน้ อีกทัง้ ยังตอบสนองต่อ
ความต้องการในการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารร่วมกับนวัตกรรมโทรศัพ ท์
สมาร์ทโฟน ทําให้ผูบ้ ริโภคสามารถเลือกซื้อบริการหรือย้ายเครือข่ายได้
โดยง่ายด้วยการหาข้อมูลเพือ่ เปรียบเทียบทางอินเตอร์เน็ต จากผลวิจยั ของ
Google ประเทศไทยร่วมกับ บริษทั วิจยั การตลาด Kantar TNS Thailand
[1] ได้ทําการวิจยั ด้านพฤติกรรมผูบ้ ริโภค ในหัวข้อ "Path to Purchase"
หรือกระบวนการเลือกซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์ พบว่าพฤติกรรมผูบ้ ริโภคมี 4
ขัน้ ตอน คือ 1. มีค วามต้อ งการซื้อ /เปลี่ย นแพ็ก เกจโทรศัพ ท์ 2. ค้น หา
แพ็กเกจโทรศัพท์ 3. หาข้อมูลในเชิงลึกเพือ่ เปรียบเทียบความคุม้ ค่า 4. เข้า
ไปยังร้านค้าของแบรนด์เพื่อ หาข้อมูล เพิ่ม เติม ณ จุด ขาย และช่อ งทาง
ออนไลน์เป็ นช่องทางหลักทีผ่ บู้ ริโภคค้นหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจใน
การซื้อ แพ็ก เกจโทรศัพ ท์ โดยคิด เป็ น อัต ราส่ว น 93% การค้น หาข้อ มูล
โปรโมชันผ่
่ านเว็บไซต์ของแบรนด์ 67% และ หาจาก Search Engine 64%
ซึง่ เป็ นจุดเชือ่ มต่อไปยังแหล่งข้อมูลในเว็บไซต์อ่นื ๆ
พฤติกรรมการรับสื่อของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในปั จจุบนั โดย ข้อมูล
จาก โธธ โซเชียล จํากัด[2] ทีไ่ ด้เก็บรวบรวมจํานวนผูใ้ ช้ส่อื สังคมออนไลน์
ในประเทศไทย ตลอดปี 2016 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2017 พบว่าคนไทย
มีผูใ้ ช้ facebook 47 ล้านคน ,Instagram มีผูใ้ ช้ 11 ล้านคน ,LINE มีผูใ้ ช้
41 ล้านคน และ twitter มีผใู้ ช้ 9 ล้านคน จากข้อมูลดังกล่าวทําให้ทราบถึง
การรับรูข้ องผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่จะได้รบั สารผ่านทางสือ่ สังคมออนไลน์ จึงทํา
ให้ก ารโฆษณาทางสื่อ ดิจติ ัล มีบ ทบาทมากขึ้น จากข้อ มูล ของ mba-inmarketting.com (Somchartlee, 2556)[3] พบว่าผูบ้ ริโภคจะทําการค้นหา
ข้อมูลต่างๆ เกีย่ วกับสินค้าหรือบริการจากคนรอบตัวหรือจากเครือข่ายใน
อินเทอร์เน็ ต ซึ่งจากการสํารวจพบว่ามีการค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ของ
แบรนด์ สินค้าโดยตรงประมาณ 34% จากเว็บไซต์ รีเทลทั ่วไป 56% และที่
น่ าสนใจ คือ การหาข้อมูลของสินค้าเว็บบล็อกนัน้ สามารถส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภคสูงถึง 31% ซึง่ จากข้อมูลนี้กาํ ลังแสดงว่า
คนบนโลกออนไลน์ นัน้ มักเชื่อเพื่อนหรือบุ ค คลอื่น รอบตัวมากกว่าการ
เชื่อถือแบรนด์สนิ ค้า เพราะต้องการข้อมูลทีม่ าจากประสบการณ์การใช้จริง
ทีผ่ บู้ ริโภคให้ความเชื่อใจ โดยทีก่ ลุ่มคนหรือบุคคลมากมายในโลกออนไลน์
ที่ม ีค วามน่ า เชื่อ ถือ จากการทดลองใช้แ ละนํ า เสนอทางด้า นผลิต ภัณ ฑ์
จนกระทั ่งมีคนติดตามอ่านบทความนัน้ จากหลักพันคนจนถึงหลักแสนคน
บุ ค คลเหล่ า นี้ จ ึง กลายเป็ น ผู้ม ีอิท ธิพ ลทางโลกออนไลน์ และการที่ก ลุ่ ม
ผู้บ ริโภคได้นํ าข้อมูล เหล่ านัน้ มาเป็ นส่วนหนึ่งของการตัดสิน ใจเลือกซื้อ
สินค้าและบริการ จึงทําให้ผนู้ ําทางความคิดในสือ่ ดิจติ ลั เป็ นอีกช่องทางหนึ่ง
ของการสื่อสารให้ถงึ กลุ่มบริโภคทีเ่ ป็ นกลุ่มเป้ าหมาย จึงเป็ นเหตุผลสําคัญ
ทีท่ ําให้กลยุทธ์ Influencer Marketing มีบทบาทสําคัญทีช่ ่วยการส่งเสริม
การตลาดในยุคปั จจุบนั
Influencer Marketing คือ กลยุ ท ธ์ก ารตลาดที่อ าศัย อิท ธิพ ลทาง
ความคิด เป็ นเครื่องมือชิน้ หนึ่งทางการตลาดทีเ่ กิดขึน้ พร้อม ๆ กับยุคของ
สื่ อ ดิ จ ิ ท ั ล และสื่ อ สัง คมออนไลน์ โดยอาศั ย การให้ ข้ อ มู ล ของเหล่ า

“Influencer” หรือ “ผูน้ ําทางความคิด (Opinion Leaders)” ซึง่ คนเพียง 3%
สามารถสร้างผลกระทบได้ถงึ 90% บนเว็บไซต์ และคน 3% ที่กล่าวถึงนี้
คือ ผูน้ ํ าทางความคิด (Thumbsup, 2016)[4] และนอกจากนี้ขอ้ มูลสถิติ
จาก One Productions[5] ระบุ ว่ า Influencer Marketing สามารถให้
ผลตอบแทนการลงทุน (ROI) มากกว่าการโฆษณาแบบดัง้ เดิมถึง 11 เท่า
รวมถึง 90% ของผูบ้ ริโภคทีเ่ ชื่อมั ่นในการแนะนํ าของ Influencer มากกว่า
การโฆษณาแบบเดิม
จากข้อ มู ล ในข้า งต้ น จะพบว่ า ในปั จ จุ บ ัน พฤติก รรมการรับ สื่อ ของ
ผูบ้ ริโภค ให้ความสนใจการสื่อสารของผูน้ ํ าทางความคิดในโลกออนไลน์
มากกว่าการโฆษณาแบบเดิมเพราะต้องการข้อมูลที่มาจากประสบการณ์
การใช้จ ริง มีค วามเชี่ย วชาญเฉพาะด้า น และการที่ก ลุ่ ม ผู้บ ริโภคได้นํ า
ข้อมูลทีไ่ ด้รบั มาเป็ นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจซื้อสินค้า จึงทําให้ผนู้ ํ าทาง
ความคิดในสื่อดิจติ ลั เป็ นอีกช่องทางหนึ่งที่จะสื่อสารให้ถงึ กลุ่มเป้ าหมาย
งานวิจยั ฉบับนี้จงึ จัดทําขึน้ เพื่อให้ทราบถึงปั จจัยและอิทธิพลของกลุ่มผูน้ ํ า
ทางความคิ ด ที่ ม ีต่ อ การเปิ ดรับ สื่อ และตัด สิน ใจซื้ อ สิน ค้ า และบริก าร
เครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นทีข่ องผูบ้ ริโภค และสามารถนําผลการศึกษาไปใช้
ประโยชน์เกีย่ วกับผูน้ ําทางความคิดในโลกออนไลน์ได้อกี ด้วย
I.II วัตถุประสงค์งานวิจยั
• เพื่อศึกษาปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลการต่อการเลือกรับสื่อของผูบ้ ริโภคจาก
ผูน้ ําทางความคิดเกีย่ วกับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนทีใ่ นสือ่ ดิจติ ลั
• เพือ่ วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริโภค กับผูน้ ําทางความคิด
เกีย่ วกับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนทีใ่ นสือ่ ดิจติ ลั ทีน่ ําไปสูก่ ารตัดสินใจ
ซือ้ สินค้า และบริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
II.ทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดงานวิจยั
งานวิจยั ฉบับนี้เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับ “อิทธิพลของผูน้ ํ าทางความคิด
ใน สื่ อ ดิ จ ิ ต ั ล ที่ มี ต่ อ ก ารตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า แ ล ะบ ริ ก ารเค รื อ ข่ า ย
โทรศัพท์เคลื่อนที”่ ซึง่ จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารนํามาสนับสนุนเพือ่ เป็ น
กรอบในการวิจยั มีรายละเอียดดังนี้
Duncan และ Nick (2008)[6] ได้ให้ความหมายของ ผูน้ ําทางความคิด
(Influencer)ไว้ว่า เมื่อความคิดเห็นหรือคําวิจารณ์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ได้รบั การยอมรับ และมีอิท ธิพ ลต่ อ ความคิด ไปจนถึงการเปลี่ย นแปลง
พฤติกรรมของของบุคคลอื่นๆ ได้
ขวัญเรือน กิตวิ ฒ
ั น์ (2531, น. 23-26)[7] ได้กล่าวถึงเกี่ยวกับปั จจัยที่
ทํ า ให้ บุ ค คลมีก ารเปิ ดรับ ข่ า วสารที่แ ตกต่ า งกัน คือ 1. ปั จ จัย ทางด้า น
บุคลิกภาพ และจิตวิทยาส่วนบุคคล ซึง่ เป็ นผลทีส่ บื เนื่องมาจากการเติบโต
และดํารงชีวติ ในสภาพแวดล้อมทีแ่ ตกต่างกัน 2. ปั จจัยทางด้านสังคม ซึ่ง
บุคคลจะมีกลุ่มสังคมทีต่ นเองอยูเ่ ป็ นต้นแบบ ในการตัดสินใจทีจ่ ะแสดงออก
พฤติก รรมต่ า งๆ โดยที่บุ ค คลจะมีก ารเลีย นแบบและคล้ อ ยตามในแง่
ความคิด ทัศ นคติ และพฤติก รรมเพื่อ ให้เป็ น ที่ย อมรับ ของกลุ่ ม และ 3.
ปั จจัยทางด้านสภาพแวดล้อม เป็ นส่วนที่อยู่นอกระบบการสื่อสาร ในทาง
ลักษณะของประชากรศาสตร์ ซึง่ ทําให้เกิดความแตกต่างกันของการเปิ ดรับ
สาร รวมถึงการตอบสนองต่อสารดังกล่าวด้วย
Klapper, J.T (1960,p. 19-25)[8] ได้กล่าวว่า กระบวนการเลือกรับสาร
เป็ นเหมือนการกรองสารในการเลือกรับรูส้ ารของบุคคล ซึ่งประกอบด้วย
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การกรองสาร 4 ขัน้ ตามลําดับดังต่อไปนี้ 1.การเลือกเปิ ดรับ เป็ นขัน้ แรก
ของการรับสารโดยบุคคลจะเลือกเปิ ดรับสารจากช่องทางต่าง ๆ ทีม่ อี ยูต่ าม
ความสนใจและความถนั ด ของตัว บุ ค คลเอง 2.การเลือ กให้ค วามสนใจ
บุคคลมีแนวโน้มทีจ่ ะเลือกสนใจข่าวจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง โดยมักจะเลือก
รับสารเพื่อสนับสนุ นความคิดและความเข้าใจที่มอี ยู่ และปฏิเสธสิง่ ที่ไม่
สอดคล้องกับความรูค้ วามเข้าใจของตน 3.การเลือกรับรูแ้ ละตีความสาร
เมื่อเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารแล้ว มักเลือกรับรูแ้ ละตีความหมายสารแตกต่าง
กันไปตามบุคคล 4. การเลือกจดจํา บุคคลจะเลือกจดจําข่าวสารในส่วนที่
ตรงกับความสนใจ ความต้องการ ทัศนคติ ฯลฯ ของตนเอง
Kotler และ Keller (2012)[9] ได้กล่าวถึงกระบวนการในการตัดสินใจ
ซือ้ สินค้าหรือบริการ มีองค์ประกอบ 5 ขัน้ ตอน ขันตอนที
้
่ 1 การรับรูป้ ั ญหา
เป็ น ขัน้ ตอนแรกที่เกิด ขึ้น เมื่อ ผู้บ ริโภครับ รู้ถึง ปั ญ หาและความต้อ งการ
ขัน้ ตอนที่ 2 การค้นหาข้อมูล แหล่งข้อมูลของผูบ้ ริโภคสามารถแบ่งออกได้
เป็ น 4 กลุ่มคือ กลุ่มข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มข้อมูลเชิงพาณิชย์ กลุ่มข้อมูล
สาธารณะ และกลุ่ ม การทดลอง ขัน้ ตอนที่ 3 การประเมิน ทางเลื อ ก
ผูบ้ ริโภคจะนํ าข้อมูลที่ได้รบั มาประเมิณ และพิจารณาทางเลือกจากปั จจัย
ต่ างๆ ซึ่งผู้บ ริโภคจะตัดสินใจเลือกสิน ค้าและบริการที่มคี วามเหมาะสม
สามารถทีจ่ ะแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของตนได้ ขัน้ ตอนที่ 4
การตัดสินใจซื้อ จะมีปัจจัยที่นําไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ซึ่ง
ประกอบด้ ว ย ทัศ นคติ ข องบุ ค คลอื่ น , สถานการณ์ ท่ี ค าดคะเนไว้ ,
สถานการณ์ ท่ีไม่ ไ ด้ค าดคะเน และพฤติก รรมหลัง การซื้อ และสุ ด ท้า ย
ขัน้ ตอนที่ 5 พฤติก รรมหลัง การซื้อ หลัง จากการซื้อ สิน ค้า และบริก าร
ผูบ้ ริโภคจะทําการเปรียบเทียบสินค้ากับความคาดหวังก่อนทีจ่ ะตัดสินใจซือ้
ซึง่ ความพึงพอใจจะมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมในการซือ้ ครัง้ ต่อไปในอนาคต
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ของ Ajzen และ Fishbein (1980)[10] ทีม่ ี
สมมติฐานว่าพฤติกรรมของมนุ ษย์หรือบุคคล มีความสัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจ
เชิงพฤติกรรม โดยมีองค์ประกอบทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจคือ เจตคติต่อ
พฤติกรรม และบรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง ซึง่ ต่อมาได้เพิม่ ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการ
ตัดสินใจกระทําพฤติกรรมของบุคคล คือการควบคุมพฤติกรรมการรับรูข้ อง
บุคคลใช้เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริโภคหลังจากรับสื่อจากผูน้ ํ า
ทางความคิด เป็ นทฤษฎีทเ่ี กีย่ วกับการเชือ่ มโยงพฤติกรรมของแต่ละบุคคล
อัน เป็ นผลที่ม าจากทัศ นคติ ทัศ นคติจ ึง เป็ นปั จ จัย หนึ่ ง ที่ม ีอิท ธิพ ลต่ อ
พฤติก รรมของที่เกี่ย วข้อ งกับ การตัดสิน ใจซื้อสิน ค้าและบริการหลังจาก
ได้รบั สือ่ จากผูน้ ําทางความคิดของบุคคล
II.I กรอบแนวคิดงานวิจยั

III. รูปแบบวิจยั
การศึก ษาวิจ ยั ครัง้ นี้ เป็ น การวิจ ยั โดยใช้ว ิธ ีก ารทํ า แบบสํา รวจ และ
ศึกษาโดยการเก็บข้อมูลปฐมภูม ิ ใช้แบบสอบถามเป็ นเครือ่ งมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน เพือ่ นําข้อมูลเชิงประจักษ์
มา สร้างกรอบแนวคิด และนํ ามาวิเคราะห์สรุปผลถึงอิทธิพลของกลุ่มผูน้ ํ า
ทางความคิดเกีย่ วกับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนทีใ่ นสือ่ ดิจติ ลั ทีส่ ง่ ผลต่อการ
ตัด สิน ใจซื้อ ของผู้บ ริโภค ซึ่ง ผู้ว ิจ ยั ได้ค ดั เลือ กกลุ่ ม ตัว อย่ า งโดยการใช้
วิธกี ารสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เป็ นการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้
จํานวนตามต้องการโดยไม่มหี ลักเกณฑ์ และใช้วธิ กี ารสุม่ กลุ่มตัวอย่างแบบ
ก้อนหิมะหรือลูกโซ่ เพื่อเป็ นการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างทีม่ คี ุณสมบัตติ ามที่
ผู้ ว ิจ ัย ต้ อ งการ จนกระทัง่ สามารถเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จนได้ จํ า นวนที่
ครบถ้วนตามทีผ่ วู้ จิ ยั ต้องการ
ผูว้ จิ ยั ได้นําแบบสอบถามให้อาจารย์ผเู้ ชีย่ วชาญ 3 ท่าน เป็ นผูท้ ําการ
พิ จ ารณาตรวจสอบในด้ า นความเที่ ย งตรงของแบบสอบถาม ความ
เหมาะสมของแบบสอบถาม ซึ่งผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงตรงของข้อ
คํ า ถาม มีค่ า ไม่ น้ อ ยกว่ า 0.60 ทุ ก ข้อ โดย Rovinelli และ Hambleton,
(1976)[11] ได้กล่าวถึงค่าความเทีย่ งตรงของข้อคําถามว่าควรมีคา่ มากกว่า
0.50 และผูว้ จิ ยั ได้นําแบบสอบถามไปใช้กบั กลุ่มทดลอง จํานวน 40 คน
นํ าผลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั ่นของแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์
ได้ค่าความเชื่อมั ่นมีค่าอยู่ท่ี 0.909 โดย สุชาติ ประสิทธิ ์รัฐสิทธิ ์ (2003)[12]
ได้กล่าวถึงเรือ่ งการคํานวณค่าความเชือ่ มั ่นว่า ควรมีคา่ ตัง้ แต่ 0.7 ขึน้ ไป
IV. ผลการวิจยั
จากการเก็บข้อมูลจริง แล้วนํ าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผล
ด้ว ยโปรแกรมทางสถิติ SPSS และ AMOS โดยแบ่ ง ผลการวิเคราะห์
ออกเป็ น ส่ว นต่ างๆ พบว่า กลุ่มตัว อย่างส่ว นใหญ่ เป็ น เพศชาย (ร้อ ยละ
55.25) มีอายุระหว่าง 26-35 ปี (ร้อยละ 53.25) มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 77.25) มีอาชีพพนักงานบริษทั เอกชน (ร้อยละ
54.75) มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 10,001 - 30,000 บาท (ร้อยละ 68.00) และ
มีสถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ (96.75) นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
พฤติกรรมการซื้อ สิน ค้า ของผู้บ ริโภคจากผู้นํ าทางความคิด ในสื่อ ดิจ ิต ัล
เกี่ย วกับ เครือ ข่ า ยโทรศัพ ท์ เคลื่อ นที่พ บว่ า สื่อ สัง คมออนไลน์ ท่ีเปิ ดรับ
ข่าวสารกลุ่ ม ตัวอย่างส่ว นใหญ่ เปิ ด รับ ข้อ มูล ข่าวสารผ่านสื่อ Facebook
(ร้อยละ 84.50) และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่าย
AIS จํานวน 181 คน คิดเป็ นร้อยละ (45.25) มีความคิดเห็นเกีย่ วกับปั จจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ (PD) มีผลต่อการรับสาร ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (S.D. =
0.56) พบว่ า ความหลากหลายของสิ น ค้ า และบริก ารของเครือ ข่ า ย
โทรศัพ ท์เคลื่อ นที่ในตลาด ทําให้ท่านต้องการข้อ มูลและข่าวสารเพื่อมา
ประกอบการตัด สิน ใจ มีค่ า เฉลี่ย สูง ที่สุ ด (S.D. = 0.71) มีค วามคิด เห็น
เกีย่ วกับ ปั จจัยด้านสือ่ และการนํ าเสนอ (INF) มีผลต่อการรับสาร ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (S.D. = 0.40) พบว่า ความน่ าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
(S.D. = 0.75) ความคิดเห็นเกีย่ วกับปั จจัยด้านอิทธิพลทางสังคม(SN) มีผล
ต่อการรับสาร ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (S.D. = 0.67) พบว่า คนส่วน
ให ญ่ ที่ ท่ าน รู้ จ ั ก เลื อ ก รั บ สารจาก Influencers เกี่ ย วกั บ เค รื อ ข่ า ย
โทรศัพ ท์เคลื่อนที่ ที่เหมือนกัน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (S.D. = 0.82) มีความ
คิดเห็นเกีย่ วกับปั จจัยด้านผูบ้ ริโภค(CB) มีผลต่อการรับสาร ภาพรวมอยู่ใน

ภาพที่ I กรอบแนวคิดงานวิจยั อิทธิพลของผูน้ ําทางความคิดในสือ่ ดิจติ ลั ที่
มีต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าและบริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
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ระดับมาก (S.D. = 0.70) พบว่า ท่านเปิ ดรับข่าวสารจากInfluencers เพื่อ
นํ าข้อ มูลข่าวสารมาประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ มีคา่ เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ (S.D. = 0.93)
ตารางที่ I ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ระหว่างตัวแปรสังเกตได้

* อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
จากตารางที่ I พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ จํานวน
18 คู่ มีความสัมพันธ์กนั และความสัมพันธ์ของตัวแปรมีทศิ ทางเดียวกัน
โดยมีค่าสัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์ระหว่า งตัวแปรเป็ นความสัมพัน ธ์ก นั มี
ขนาดของความสัมพันธ์หรือค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์อยูร่ ะหว่าง 0.238 ถึง
0.715 อย่ า งมีนัย สํา คัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ส่ว นตัว แปรที่ส งั เกตได้
จํานวน 2 คู่ มีค วามสัมพัน ธ์ก นั และความสัม พัน ธ์ของตัวแปรมีทิศ ทาง
ตรงกั น ข้ า มโดยมี ค่ า สั ม ป ระสิ ท ธิ ส์ ห สั ม พั น ธ์ ร ะห ว่ า งตั ว แป รเป็ น
ความสัมพันธ์กนั มีขนาดของความสัมพันธ์หรือค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์
อยู่ระหว่าง -0.168 ถึง -0.186 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ส่วน
ที่ เ หลื อ อี ก 9 คู่ ไม่ ม ีค วามสัม พั น ธ์ ก ัน เมื่อ พิ จ ารณาค่ า สัม ประสิ ท ธิ ์
สหสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรสัง เกตได้ พบว่ า ตั ว แปรสั ง เกตได้ ท่ี ม ี
ความสัมพันธ์กนั สูงมากทีส่ ดุ คือ การดําเนินชีวติ (CB1) กับ ความตัง้ ใจซือ้
(PI1) (r = 0.715) ส่ ว นตั ว แปรคู่ ท่ี ม ี ค วามสัม พั น ธ์ ก ั น ตํ่ าที่ สุ ด คื อ
บุคลิกภาพ (INF1) กับเนื้อหา (INF2) (r = -0.165) แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อ
พิจ ารณาค่ า สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งตัว แปรสัง เกตได้ทุ ก คู่ ใน
ภาพรวม พบว่า ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ส่วน
ใหญ่มคี ่าเกิน 0.80 เพียงเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่าตัวแปรสังเกตได้มรี ะดับ
ความสัมพันธ์ไม่สูงมากนักไม่เกิดปั ญ หา Multicollineartiry และตัว แปร
สังเกตได้ทงั ้ หมดอยู่บนองค์ประกอบร่วมกัน มีความเหมาะสมที่จะนํ าไป
วิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง
เมื่อพิจารณาค่าสถิติ Bartlett’s test of sphericity พบว่า มีค่าเท่ากับ
867.160 df = 28 (p = 0.000) แสดงว่า เมทริกซ์สมั ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ไม่
เป็ น เมทริก ซ์เอกลัก ษณ์ (Indentity matrix) อย่างมีนัย สําคัญ ทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 ตัวแปรมีค วามสัม พัน ธ์กนั อย่างเพีย งพอที่จะสามารถนํ าไป
วิเคราะห์องค์ป ระกอบได้ สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ Kaiser-MayerOlkin (KMO) ซึ่งมีค่าใกล้ 1 (0.762) แสดงให้เห็นว่าตัว แปรสังเกตได้ม ี
ความสัมพันธ์กนั เหมาะสมในการนําไปใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้อง
กลมกลืนกับโมเดลการวิจยั กับข้อมูลเชิงประจักษ์ต่อไป เนื่องจาก ค่าดัชนีม ี
ค่า 0.80 ขึน้ ไป

ภาพที่ ll แบบจําลองอิทธิพลของผูน้ ําทางความคิดในสือ่ ดิจติ ลั ทีม่ ตี ่อการ
ตัดสินใจซือ้ สินค้าและบริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ตารางที่ II ค่าดัชนีความเหมาะสมของแบบจําลองอิทธิพลของผูน้ ําทาง
ความคิดในสือ่ ดิจติ ลั ทีม่ ตี ่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าและบริการเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่

จากตารางที่ II พบว่า ค่าสถิตไิ ค-สแควร์ ค่า

เท่ากับ 9.34 ค่า p-

value ของ
มีค่าเท่ากับ 0.808 ซึง่ มากกว่า 0.05 ค่าดัชนี
มีค่าเท่ากับ 0.67 ซึง่ น้อยกว่า 2.00 ค่าดัชนี CFI มีค่าเท่ากับ 1.00 ซึง่ มีค่า
มากว่า 0.90 ค่าดัชนี GFI มีค่าเท่ากับ 0.99 ซึ่งมีค่ามากว่า 0.90 ค่าดัชนี
AGFI มีค่าเท่ากับ 0.99 ซึง่ มีค่ามากกว่า 0.90 และค่า RMR เท่ากับ 0.008
ซึง่ อยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 0.05 ในขณะทีค่ ่าดัชนี RMSEA มีคา่ เท่ากับ 0.000 ซึง่
มีค่ามากกว่า 0.05 และค่าดัชนี CN มีค่าเท่ากับ 1215.35 ซึง่ มีค่ามากกว่า
200
ตารางที่ III ผลการวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิ ์มาตรฐานอิทธิพลทางตรง (DE)
อิทธิพลทางอ้อม (IE) และอิทธิพลรวม (TE)

* t -values > 2.576 มีนยั สําคัญทางสถิตใิ นระดับ = 0.01** (p < 0.01)
จากตารางที่ III พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยพิจารณาจากค่าสถิตทิ ่ใี ช้ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับ
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ข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ ค่าสถิติไค-สแควร์ ค่า เท่ากับ 9.34 ค่า pvalue ของ มีค่าเท่ากับ 0.808 ซึง่ มากกว่า 0.05 ค่าดัชนี
มีค่า
เท่ากับ 0.64 ซึ่งน้อยกว่า 2.00 ค่าดัชนี CFI มีค่าเท่ากับ 1.00 ซึ่งมีค่ามา
กว่า 0.90 ค่าดัช นี GFI มีค่า เท่ า กับ 0.99 ซึ่งมีค่ามากว่า 0.90 ค่ า ดัช นี
AGFI มีค่าเท่ากับ 0.98 ซึง่ มีค่ามากกว่า 0.90และค่า RMR เท่ากับ 0.008
ซึง่ อยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 0.05 ในขณะทีค่ ่าดัชนี RMSEA มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึง่
มีค่ามากกว่า 0.05 และค่าดัชนี CN มีค่าเท่ากับ 1215.35 ซึง่ มีค่ามากกว่า
200 เมื่อพิจารณาค่าความเทีย่ งของตัวแปรสังเกตได้ พบว่า ตัวแปรสังเกต
ได้มคี ่าความเทีย่ งอยู่ระหว่าง 0.02 - 0.98 โดยตัวแปรทีม่ คี วามเทีย่ งสูงสุด
คือ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (SB1) มีค่าความเทีย่ งเท่ากับ 0.98 ส่วนตัว
แปรทีม่ คี วามเทีย่ งตํ่าสุด คือ เนื้อหา (INF2) มีคา่ ความเทีย่ งเท่ากับ 0.02
เมทริก ซ์ ส หสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปรแฝง พบว่ า ค่ า สัม ประสิท ธิ ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงมีค่าอยู่ระหว่าง 0.01 – 0.70 โดยตัวแปร
จํานวน 9 คู่เป็ นความสัมพันธ์แบบมีทศิ ทางเดียวกัน และตัวแปรอีก 1 คู่
เป็ นความสัม พัน ธ์ แ บบมีทิ ศ ทางตรงกัน ข้า ม เท่ า กั บ -0.06 คื อ มี ค่ า
ความสัมพันธ์เป็ นบวกและลบ โดยตัวแปรแฝงทีม่ คี ่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์
มากทีส่ ุดซึ่งมีค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์เท่ากับ 0.70 (r = 0.70) คือ ความ
ตัง้ ใจซือ้ (PI) กับปั จจัยผูบ้ ริโภค (CB) รองลงมาคือ ความตัง้ ใจซื้อ (PI) กับ
ปั จจัยด้านสื่อและการนํ าเสนอ (INF) มีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เท่ากับ
0.56 (r = 0.56) ส่วนตัวแปรแฝงทีม่ คี วามสัมพันธ์น้อยทีส่ ุด คือ ปั จจัยด้าน
ผลิตภัณ ฑ์ (PD) กับปั จจัยด้านอิทธิพลทางสังคม (SN) มีค่าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.01 (r = 0.01) เมือ่ พิจารณาอิทธิพลทางตรงทีส่ ง่ ผลต่อ
ตัวแปรความตัง้ ใจซือ้ (PI) พบว่า ตัวแปรดังกล่าวได้รบั อิทธิพลทางตรงเชิง
บวกปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ (PD) ปั จจัยด้านสือ่ และการนําเสนอ (INF) ปั จจัย
ด้านอิทธิพลทางสังคม (SN) และปั จจัยผูบ้ ริโภค (CB) โดยมีขนาดอิทธิพล
ทางตรงเท่ากับ 0.10, 0.33, 0.28 และ 0.44 ตามลําดับ ซึง่ เป็ นค่าอิทธิพลที่
มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ผลการวิเคราะห์โมเดลอิทธิพลของผูน้ ํ า
ทางความคิดในสื่อดิจติ ลั ที่มตี ่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการเครือข่าย
โทรศัพ ท์ เ คลื่อ นที่ สามารถเขีย นในรูป สมการโครงสร้า ง (Structural
equation model analysis: SEM) ได้ดงั นี้
PI = 0.10**PD + 0.33**INF + 0.28**SN + 0.44**CB; R2 = 0.64 (1)
จากสมการที่ 1 พบว่า ปั จจัยด้านผลิตภัณ ฑ์ (PD) ปั จจัยด้านสื่อและ
การนํ าเสนอ (INF) ปั จจัยด้านอิทธิพลทางสังคม (SN) และปั จจัยผูบ้ ริโภค
(CB) มีอทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความตัง้ ใจซือ้ (PI) อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ่รี ะดับ 0.01 ซึ่งสามารถอธิบายIค่าอิทธิพลได้รอ้ ยละ 64 และอธิบาย
ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลการต่อการเลือกรับสื่อของผูบ้ ริโภคจากผูน้ ํ าทางความคิด
เกีย่ วกับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนทีใ่ นสือ่ ดิจติ ลั ได้วา่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
มีอิท ธิพ ลต่ อ การเลือ กรับ สารจากผู้นํ า ทางความคิด เกี่ย วกับ เครือ ข่ า ย
โทรศัพ ท์เคลื่อ นที่ในสื่อดิจติ ัล โดยมีขนาดอิท ธิพ ลทางตรงเท่า กับ 0.10
อย่า งมีนัย สําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ปั จจัย ด้า นสื่อ และการนํ าเสนอมี
อิท ธิพ ลต่ อ การเลื อ กรับ สารจากผู้ นํ า ทางความคิด เกี่ย วกับ เครือ ข่ า ย
โทรศัพ ท์เคลื่อ นที่ในสื่อดิจติ ัล โดยมีขนาดอิท ธิพ ลทางตรงเท่า กับ 0.33
อย่ า งมีนั ย สํา คัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ 0.01 ปั จ จัย ด้า นอิท ธิพ ลทางสัง คมมี
อิท ธิพ ลต่ อ การเลื อ กรับ สารจากผู้ นํ า ทางความคิด เกี่ย วกับ เครือ ข่ า ย

โทรศัพ ท์เคลื่อ นที่ในสื่อ ดิจติ ัล โดยมีขนาดอิท ธิพ ลทางตรงเท่ า กับ 0.28
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 และปั จจัยด้านผูบ้ ริโภคมีอทิ ธิพลต่อ
การเลือกรับสารจากผูน้ ํ าทางความคิดเกี่ยวกับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในสื่อดิจติ ลั โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.44 อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
V. อภิปรายผลการวิจยั
จากวัตถุ ป ระสงค์การวิจยั ข้อที่ 1 พบว่าปั จจัยด้านผลิตภัณ ฑ์ ปั จจัย
ด้านสื่อ และการนํ าเสนอ ปั จจัยด้านผูบ้ ริโภค และปั จจัยด้านอิทธิพลทาง
สังคมมีอทิ ธิพลต่อการเลือกรับสารจากผูน้ ําทางความคิดเกีย่ วกับเครือข่าย
โทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ใ นสื่อ ดิ จ ิต ัล ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด ของ Assael
(1988)[13] ที่ได้ก ล่ า วถึง พฤติก รรมการเปิ ด รับ สื่อ ว่า ผู้รบั สารจะมีก าร
เลือกสรร และการแสวงหาข่าวสารให้เป็ นไปตามความต้องการหรือความ
คาดหวังที่แตกต่างกัน โดยแนวโน้ มที่ผู้รบั สารจะเลือกสนใจหรือเปิ ดรับ
ข่าวสารจากแหล่งสารใดแหล่งสารหนึ่งทีต่ วั เองมีความคุน้ ชิน และเข้าถึงได้
สะดวก รวมทัง้ เนื้อหาและรูปแบบทีส่ อดคล้องความสนใจของตน
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์มอี ทิ ธิพลต่อการเลือกรับสารจากผูน้ ํ าทาง
ความคิดเกีย่ วกับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนทีใ่ นสื่อดิจติ ลั ทีแ่ ตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Defleur และ Bcll-Rokeaoh (1996)[14] ที่ได้
อธิบายไว้วา่ พฤติกรรมของบุคคลจะมีความเกีย่ วข้องกับลักษณะต่างๆ ซึง่
ลักษณะเหล่านี้สามารถอธิบายลักษณะทางประชากรเป็ นกลุ่มได้ว่า บุคคล
ทีอ่ ยู่ในลําดับชัน้ ทางสังคมเดียวกันจะเลือกเปิ ดรับและตอบสนองต่อเนื้อหา
ข่าวสารในรูปแบบเดียวกัน
จากวัตถุ ป ระสงค์การวิจยั ข้อ ที่ 2 พบว่า ปั จจัย ด้านผลิตภัณ ฑ์ (PD)
ปั จจัยด้านสื่อและการนํ าเสนอ (INF) ปั จจัยด้านอิทธิพ ลทางสังคม (SN)
และปั จจัยผูบ้ ริโภค (CB) มีอทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความตัง้ ใจซือ้ สินค้า
และบริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนทีจ่ ากคําแนะของผูน้ ํ าทางความคิดใน
สื่อ ดิจติ ลั ซึ่งพฤติกรรมการซื้อ ของผู้บริโภคหลังจากรับ สื่อจากผู้นําทาง
ความคิด บุคคลอันเป็ นผลที่มาจากทัศนคติ ทัศนคติจงึ เป็ นปั จจัยหนึ่งที่ม ี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
หลังจากได้รบั สือ่ จากผูน้ ําทางความคิดของบุคคล (Ajzen and Fishbein, 1
980)
VI .ข้อเสนอแนะ
ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าผูน้ ํ าทางความคิดในสื่อดิจติ ลั มีอทิ ธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการเครือข่ายโทรศัพ ท์เคลื่อนของผู้บริโภค
ผูว้ จิ ยั จึงมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
I. ผูใ้ ห้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ควรให้ความสําคัญกับผูน้ ํ า
ทางความคิดในสือ่ ดิจติ อล เนื่องจากผูน้ ําทางความคิดในสือ่ ดิจติ ลั มีผลอย่าง
มากต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้าและบริการ เพราะข้อมูลทีผ่ บู้ ริโภคได้รบั
จะมาจากการทดลองใช้จริงของผูน้ ํ าทางความคิดในสื่อดิจติ ลั ซึ่งผูบ้ ริโภค
สามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึน้ ส่งผลให้ยอดขายสินค้าและบริการเพิม่ มาก
ขึน้ ด้วย
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II. ผูเ้ กีย่ วข้องกับการสือ่ สารการตลาดและบริการลูกค้าขององค์กร ทีม่ ี
ความตั ง้ ใจจะใช้ ผู้ นํ า ทางความคิ ด ในสื่ อ ดิ จ ิต ั ล เพื่ อ การทํ า โฆษณ า
ประชาสัมพันธ์ ควรเลือกผูน้ ํ าทางความคิดในสื่อดิจติ ลั ทีม่ คี วามเหมาะสม
กับธุรกิจ เนื่องด้วยบุคลิกภาพของผูน้ ําทางคิดในสือ่ ดิจติ ลั รูปแบบของการ
นํ าเสนอ และความเชีย่ วชาญ ล้วนแต่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์
การเปิ ดรับสือ่ ทัศนคติ และการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค
III. จากการวิจยั พบว่าปั จจัยในด้านประชากรศาสตร์ มีอทิ ธิพลต่อการ
รับสือ่ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความเห็นว่า ผูใ้ ห้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
และผูป้ ระกอบธุรกิจต่างๆ ควรศึกษากลุ่มเป้ าหมายของตัวเอง เพือ่ เลือกใช้
ช่องทางการสื่อสาร และผูน้ ําสารทีเ่ หมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย ซึง่ จะส่งผล
ให้การสือ่ สารการตลาดประสบผลสําเร็จมากขึน้ ด้วย
IV. ในการศึกษาวิจยั ครัง้ ต่อไปในเรื่องของการเลือกรับสารจากผู้นํา
ทางความคิด ในสื่อ ดิจ ิต ัล แนะนํ า ให้ ศึก ษากับ ตัว แปรอื่น ที่อ าจมีค วาม
เกีย่ วข้องกับตัวแปรทีท่ าํ การศึกษาอยู่ เช่น ปั จจัยทางจิตวิทยาหรือทัศนคติ
เพราะผูบ้ ริโภคอาจจะมีความชื่นชอบส่วนตัวทางด้านจิตวิทยาหรือทัศนคติ
เป็ นแรงจูงใจในการเปิ ดรับสือ่ จากผูน้ ําทางความคิดในสือ่ ดิจติ ลั
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การปรับปรุงกระบวนการสังผล
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ด้วยระบบคัมบังแบบ Lot size
THE IMPROVEMENT OF LOT SIZE KANBAN
SYSTEM OF ORDERING PROCESS
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บทคัด ย่ อ – งานวิ จ ัย นี้ มี ว ัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ลดเวลาการท างานของ
พนักงานที่ เสี ยเวลาในการยืนนั บคัมบังและลดขนาดตู้จดั เก็บคัมบังที่ มาก
เกิ น ไป โดยรวบรวมข้ อ มู ล มาท าการวิ เคราะห์ ด้ว ย QC Story และ QC 7
Tools พบสาเหตุของปั ญหาคือการดีไซน์ ต้ตู งั ้ แต่แรก โดยใช้เครื่องมือ Work
Chart, Yamasumi Chart, Word Combination Table, Time Measurement
Sheet ,PI Calculation ในการปรับปรุงจะทาตู้ Model Lot Post (Toyota / 27
รายการ) ขึ้นมาให้พนักงานได้ทดลองใช้ โดยเปลี่ยนช่องใส่ คมั บังให้ใส่ ได้ 1
ใบ / 1 ช่ อง พร้อมทัง้ ป้ ายบงชี้ที่บอกข้อมูลจานวน Lot สามารถปรับเปลี่ยน
ได้ไม่ว่าจานวน Lot เพิ่ มลดในแต่ ละเดือนและสร้างป้ ายขัน้ ครบ Lot ให้ ดึง
ไปใส่ต้ ู Waiting Post ผลลัพท์ที่ได้ด้านเวลาทางานของพนักงานคนที่ 2 เมื่อ
เปรียบเที ยบ 1 รายการ ก่ อนปรับปรุงจะเป็ นเวลา 53.6 วิ นาที หลังปรับปรุง
จะลดลง 16 วิ น าที มี ผ ลต่ า ง 19 วิ น าที ในส่ ว นของตู้ จ ัด เก็บ คัม บัง ก่ อ น
ปรับปรุงมีขนาดอยู่ที่ 1.794 ตารางเมตรหลังปรับปรุงลดลงได้ถึง 1.3 ตาราง
เมตร มีผลต่าง 0.494 ตารางเมตร คิ ดเป็ น 38 %

3 rd อาจารย์ภวู ดล ไวยเนตร
Mr.Phuwadon Waiyanet
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Thai-Nichi Institute of Technology
Bangkok / Thailand
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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. บทนา
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์เป็ นหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม
ยานยนต์ ท่ีไ ด้ร บั การส่ งเสริม จากรัฐ บาลไทยมาอย่ างต่ อ เนื่ อ ง โดยการ
สนับสนุ น การลงทุน ผลิต ชิ้น ส่ว นยานยนต์ในไทยเริม่ ขึ้น ในช่วงปี 2510 2520 หลังมีการส่งเสริมการลงทุนผลิตยานยนต์ในไทยแล้วระยะหนึ่งเพื่อ
เป็ นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั อุตสาหกรรมยานยนต์ ควบคู่กบั การ
มีมาตรการส่งเสริมการผลิตและใช้ชน้ิ ส่วนยานยนต์ในประเทศ
เพือ่ ให้กา้ วทันการเปลีย่ นแปลงของอุตสาหกรรมในยุค 4.0 และเทรนด์
ความต้ อ งการของผู้บ ริโ ภคที่เริ่ม เปลี่ย นไปสู่ ผ ลิต ภัณ ฑ์ ท่ีเป็ นมิต รต่ อ
สิง่ แวดล้อม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยเองภายใต้บริบท
ใหม่ (New Normal) จากการศึกษาข้อ มูล และวิเคราะห์กระบวนการซัพ
พลายเชนในองค์กรปั จจุบนั มีค่าต้นทุนแรงงานที่สูง ซึ่งเป้ าหมายของทาง
องค์กรต้องการเพิม่ ยอดขาย แต่กาลังคนต้องเท่าเดิมกาลังคนจึงต้องทางาน
ให้ได้มากขึน้ เพือ่ เพิม่ ยอดขายให้ทางองค์กร โดยจะเลือกศึกษาในส่วนของ
Warehouse พบว่ าพนักงานเสีย เวลาในการยืน นับใบคัมบังจากตู้ส ะสม

คำสำคัญ – กำรปรับปรุง, Lot size, ระบบคัมบัง, กระบวนกำรสังผลิ
่ ต
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
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และใช้พ้ืน ที่ในการว่างตู้ท่ีม ากเกิน ไป จึงได้น าปั ญ หามาทาการก าหนด
วิเคราะห์ขอ้ มูลปรับปรุงขันตอนการสั
้
งผลิ
่ ต ด้วยระบบคัมบังแบบ 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 มาใช้ในการวิเคราะห์ พบว่าเสียเวลาในการทางาน
และใช้พ้นื ที่เกินความจาเป็ นในคลังสินค้า จึงคิดที่จะปรับปรุงเพื่อลดเวลา
การทางานของพนักงานและลดพื้นที่ในการจัดเก็บให้ได้คุณภาพและเกิด
ยอดขายในกระบวนการทีส่ งู สุด

ของงานวิจยั คือ การเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า วิธกี าร จัด
ความสาคัญอะไหล่ดว้ ยวิธี ABC การตัง้ รหัสสินค้า และการตัง้ รหัสการ
จัดเก็บในคลังสินค้า การออกแบบแผนผังการจัดเก็บ ระบุตาแหน่งการ
จัดเก็บ จากนัน้ ทาการตรวจนับสินค้าทัง้ หมด [5]
กมลทิพย์ อินทวี , วันชัย รัตนวงษ์. (2559) บริษทั AAA จากัด
การศึกษาเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพระบบการจัดซื้อและการบริหารสินค้าคง
คลังจะช่วยลดต้นทุนและสร้างผลกาไรให้กบั ธุรกิจผูว้ จิ ยั เริม่ เก็บข้อมูล
ทาการศึกษาสาเหตุของปั ญหาวัตถุดบิ เกินสต๊อก, วัตถุดบิ ขาดสต๊อก,
ต้นทุนรวมของวัตถุดบิ สูง, พืน้ ทีจ่ ดั เก็บสินค้าไม่เพียงพอ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้
ทาการศึกษาแนวทางการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดซื้อ โดยนากลยุทธ์ การ
สังซื
่ ้อแบบ Blanket Order และ ระบบการเติมเต็มวัตถุดบิ ด้วยวิธี Re –
Order point เพือ่ บริหารจัดการ Inventory ให้เหมาะสมและเพียงพอต่อ
ความต้องการ ทาให้ค่าใช้จ่ายในการสังซื
่ ้อลดลง [6]
ธนิต ปั ญญาไวย์,นระเกณฑ์ พุ่มชูศร. (2556) โรงงานผลิตซีลยาง
ในอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนยานยนต์ ในกรณีศกึ ษาผูว้ จิ ยั จึงมีจุดประสงค์เพือ่
ปรับปรุงระบบการจัดเตรียมยางให้สามารถส่งยางไปทาการขึน้ รูป
ผลิตภัณฑ์ได้ทนั เวลา โดยทาการศึกษาหาระยะเวลาทีเ่ หมาะสมในการ
ดาเนินงานแต่ละขันตอนของกระบวนการจั
้
ดเตรียมยางพร้อมทัง้ ออกแบบ
การจัดการข้อมูลของกระบวนการจัดเตรียมยางด้วยระบบคัมบังแบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพือ่ ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและครบถ้วน [7]
ปฐมพงษ์ หอมศรี. (2557) งานวิจยั นี้ เป็ น การประยุ กต์ ใช้ค มั บัง
ร่วมกับหลักการวิจยั การดาเนินงานในการสังซื
่ ้อกล่องกระดาษกรณีศกึ ษา
โรงงานผลิตเซรามิค โดยการหาปริมาณการสังซื
่ ้ออย่างประหยัด และจุด
สังซื
่ ้อ โดยพิจารณาถึงระดับของการให้บริการ ที่กาหนดโดยบริษัท จะหา
ค่าทีเ่ หมาะสมทาได้ดว้ ยเครือ่ งมือโซลเวอร์ในไมโครซอฟท์เอกเซลโซลเวอร์
เพื่ อ ก าหนดปริม าณสิน ค้ า คงคลัง ระดับ ต่ า สุ ด และจากนั ้น ได้ ท าการ
ประยุกต์ใช้คมั บังในการบริหารจัดการในส่วนของปฏิบตั งิ านทีห่ น้างาน [8]

II.ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
II.I ทฤษฎีหลักการพืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการดาเนินโครงงานสหกิจศึกษาครัง้ นี้ ผูจ้ ดั ทาได้ศกึ ษทฤษฎี
หลักการพืน้ ฐานและเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง และได้นาเสนอตามหัวข้อ
ต่อไปนี้ หลักการแก้ไขปั ญหาขัน้ พืน้ ฐาน 3G เป็ นขัน้ ตอนแก้ปัญหามาจาก
ตัวย่อในภาษาญีป่ ่ นุ ทีม่ อี ยู่ คือ Genba สถานทีจ่ ริง/หน้างานจริง Genbutsu
สิง่ ของ/ชิน้ งานทีเ่ ป็ นตัวปั ญหาจริง Genjitsu สถานการณ์จริง โดย เพิม่
ประสิทธิภาพการทางานด้วยแนวคิด Kaizen เป็ นเทคนิควิธอี นั หนึ่งทีจ่ ะ
ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางานขององค์กร คาว่า
“Kaizen” เป็ นศัพท์ภาษาญีป่ ่ นุ แปลว่า การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องซึง่ หาก
แยกความหมายตามพยางค์แล้วจะแยกได้ 2 คา คือ“Kai” แปลว่า การ
เปลีย่ นแปลง (change) “Zen” แปลว่า ดี (good) ดังนัน้ การเปลีย่ นแปลง
ในทางทีด่ กี ค็ อื การปรับปรุงนันเอง
่
ซึง่ โดยหลักการแล้วเป็ นการปรับปรุง
งานโดยการทางานให้น้อยลงใช้หลักการ “เลิก-ลด-เปลีย่ น” โดยใช้ทฤษฎี
Kaizen นี้ในวิจยั มากทีส่ ุด [1] แก้ปัญหาด้วย QC Story ตามหลักการวงจร
PDCA ถือว่าเป็ นวิธพี น้ื ฐานของการปรับปรุงและพัฒนางานทีใ่ ช้มานาน
และถูกนาไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย [2] และใช้ 7 QC Tools เครือ่ งมือ
ควบคุมคุณภาพทัง้ 7 ชนิดนี้ ตัง้ ชือ่ ตามนักรบในตานานของชาวญีป่ นุ่ ทีช่ อ่ื
"เบงเค " (Ben-ke) ผูซ้ ง่ึ มีอาวุธอันร้ายกาจแตกต่างกัน 7 ชนิด [3]

III. วิธกี ารดาเนินงานวิจยั
โครงงานวิจยั ศึกษา เรือ่ ง การปรับปรุงกระบวนการสังผลิ
่ ต ด้วย
ระบบคัมบังแบบ Lot size มีขนตอนในการศึ
ั้
กษา ดังแสดงในรูปต่อไปนี้

II.II งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
จากการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องด้านการปรับปรุงขัน้ ตอนการสังผลิ
่ ต
ด้วยระบบคัมบังแบบ Lot size มีดงั นี้คอื

ฐาปนา บุญหล้า. (2559) การศึกษาวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์หลัก 3
ประการคือ 1. เพือ่ ศึกษาสถานะปั จจุบนั ของการประยุกต์ใช้เทคนิคการ
จัดการซัพพลายเชน 2. เพือ่ ศึกษาผลสัมฤทธิ ์ทีเ่ กิดขึน้ ต่อองค์กร จากการ
ใช้เทคนิคการจัดการซัพพลายเชน 3. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์และ
ผลสัมฤทธิ ์ของเทคนิคซัพพลายเชนทีเ่ กิดขึน้ ในองค์กร ของบริษทั ซี พี ค้า
ปลีกและการตลาด จากัดเจาะจงเครือ่ งมือในการเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม
มาตรวัดแบบประเมินค่า5 ระดับ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการใช้สถิตใิ นการหา
ค่าร้อยละ เฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน [4]
สุนนั ทา ศิรเิ จริญวัฒน. (2559) ในการศึกษาเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการให้บริการของบริษทั ภูมไิ ทย คอมซีส จากัด พบว่าสาเหตุทท่ี าให้
การให้ดาเนินงานของบริษทั ฯ ขาดประสิทธิภาพคือ มีสนิ ค้าคงคลังปริมาณ
สูง คลังสินค้ามีวธิ กี ารจัดเก็บและจัดวางไม่เหมาะสม ดังนัน้ วัตถุประสงค์

รูปที่ I ขันตอนในการศึ
้
กษา
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ก่อนปรับปรุงเจ้าหน้าทีท่ างคลังทาการนับคัมบังให้ครบตาม lot จึงทา
ให้เสียเวลาในการยืนนับคัมบัง

III.I กรอบแนวคิดการดาเนินงาน
แนวคิดที่จะปรับปรุง โดยการวิเคราะห์ปัญ หาด้วยเครื่อ งมือ แผนภูม ิ
ก้างปลา(Fish-Bone Diagram) มีปัจจัยหลักของปั ญหา4ด้านประกอบด้วย
1.คน (Man) 2.เครื่ อ งจั ก ร (Machine) 3.วิ ธี ก าร (Method) 4.วั ต ถุ ดิ บ
(Martial) และใช้ ห ลั ก การ 3G คื อ การเข้ า ไปศึ ก ษ าที่ ชิ้ น งาน จริ ง
สถานการณ์ จริง สถานที่จริงเพื่อศึกษาสาเหตุ และใช้ห ลักการ Kaizenใน
การปรับปรุงแก้ไขขึน้ มา โดยเปลีย่ นช่องในการใส่ใบคัมบังให้ใส่ได้แค่ 1 ใบ
/ 1 ช่ อ ง พร้อ มทัง้ ป้ ายบงชี้ท่ีบ อกข้อ มู ล ตัว เลขชิ้น ส่ ว นที่จ ะผลิต และ
Kanban/Lot โดยเปลี่ย นตาแหน่ งในการวางจากเดิมให้ สามารถใส่เข้าใน
ช่องสะสมคัมบังได้โดยปรับเปลี่ยนเลื่อนได้ไม่ว่าจานวน Lot จะเพิม่ ลดใน
แต่ละเดือนและทาช่องเขียนไว้สาหรับเขียนตัวเลขทีค่ รบ Lot
III.II รวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
จึงมีการเก็บรวบรวมข้อ มูล ที่เกี่ย วข้องโดยการใช้ ตารางบัน ทึกเวลา
Time Measurement Sheet เพื่อ น ามาวิเคราะห์ เวลาในการท างานของ
พนักงานในคลังสินค้าตัง้ แต่เริม่ นาของออกจากคลังสินค้าจนถึงนาคัมบังไป
สังผลิ
่ ตด้วยระบบคัมบังแบบ Lot Size ก่อนและหลังปรับปรุง รวมไปถึงการ
จดบันทึกและบันทึกวิดโิ อในการรวบรวมข้อมูลทีจ่ ะนามาศึกษาในครัง้ นี้
III.III เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
ทางผูจ้ ดั ทาจึงได้นาประเด็นปั ญหามาทาการวิเคราะห์และเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้เครือ่ งมือดังต่อไปนี้
I. Standardized Work Chart คือ ลาดับการทางานมาตราฐาน
II. Yamasumi Chart คือ งานทีท่ าเป็ นรอบ
III. Standardized Work Combination Table คือ ตารางรวมงาน
มาตราฐาน
IV. Time Measurement Sheet คือ ตารางบัน ทึก การจับ เวลาในการ
ทางานเพือ่ นาไปวิเคราะห์ในการลดรอบเวลาการทางาน
V. PI Calculation (Process integration Calculation) คือ การคานวณ
ข้อมูลและรูปแบบการแสดงผลของข้อมูลระบบ Excel
III.IV กาหนดตัวชี้วดั ในด้านต่างๆทีจ่ ะทาวิจยั
จากการศึกษาในกระบวนการทางานของคลังสิน ค้า จึงมีการกาหนด
วิธกี ารปรับปรุง ดังนี้
I. จับเวลาในการทางาน ขัน้ ตอนการนางานพร้อมคัมบังผ่าน RFID ขา
ออก จนถึงขัน้ ตอนการสะสมคัมบังในตู้ lot โดยดูเวลากระบวนการของ
พนักงานคนที่ 2ก่อนการปรับปรุงและหลังปรับปรุงต้องไม่เกิน 35 วินาที /
1 รายการ
II. วัดขนาดตู้สะสมคัมบังก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุงต้องมีขนาดตุ้
ในการจัดเก็บทีล่ ดลง 30 % ขึน้ ไปในส่วนของคลังสินค้า

รูปที่ III กระบวนการทางานหลังปรับปรุง
หลังปรังปรุงได้ทาการแก้ไขให้ Tpman ดึงคัมบังมาสะสมในตู้ lot 1
ช่อง / 1 ใบ ต่อมาให้เจ้าหน้าทีท่ างคลังสามารถรวบคัมบังทีช่ นป้ ายครบ lot
จากนัน้ เจ้าหน้าทีท่ างคลังจึงนาทีร่ วบไปใส่ทต่ี ู้ Waiting Post Kanban ทีจ่ ะ
ไปทาการสังผลิ
่ ต
IV.II รวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง

รูปที่ V ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปั ญหาเสียเวลาในการยืนนับคัมบัง
จากการวิเคราะห์ปัญหาด้วยแผนผังก้างปลาสาเหตุหลักของปั ญหาคือ
เกิดจากการดีไซน์ ตู้ตงั ้ แต่แรกทัง้ ในส่วนของเครื่องจักรและคน แต่ในส่วน
ของวิธกี ารสาเหตุสุดท้ายจะสังเกตได้ว่าเป็ นระบบการผลิตแบบ Lot size
ซึ่งไม่สามารถไปแก้ไขในส่วนนัน้ ได้และวัตถุดบิ คือคัมบังสาเหตุสุดท้ายที่
เกิดคือ เป็ นระบบในการสังผลิ
่ ตของบริษทั Thai Summit Plastech จากัดที่
ไม่สามารถไปปรับปรุงแก้ไขได้
IV.III วิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา
IV.III.I จากการศึกษาถึงสาเหตุ ของการเกิดปั ญ หาดีไซน์ ตู้ต งั ้ แต่ แรก
ผู้ว ิจ ัย จึงได้ท าการเข้าไปศึก ษาหน้ างานจริง โดยใช้ห ลัก การ 3G ได้แ ก่
ชิน้ งานจริง ขัน้ ตอนจริง สถานทีจ่ ริง พบว่า

IV.ผลจาการดาเนินงาน
IV.I ศึกษาสภาพปั จจุบนั

1. ชิ้นงานจริง (1G) ในช่องที่สะสมคัมบังมีขนาดช่องอยู่ 4 เซนติเมตร / 1
ช่อง ซึ่งใน 1 รายการจะมีให้สะสม 4 ช่อง ใน 1 ช่องสามารถสะสมได้ 20
ใบ รวมรายการทัง้ หมดของ Toyota 27 รายการจะได้ทงั ้ หมด 108 ช่อง /
คัมบัง 2160 ใบ

รูปที่ II กระบวนการทางานก่อนปรับปรุง
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4 ซม.

กับตู้ให้ป้ายบงชี้สามารถใส่และเลื่อนได้ แต่กย็ งั พบปั ญหาในการเลื่อนหรือ
ถอดออกมาเขียนตัวเลข จึงทาการแก้ไขในครัง้ สุดท้ายคือครัง้ ที่ 3 การลด
ขนาดป้ ายบงชี้ลง พร้อมทัง้ เจาะรูหอ้ ยเชือกเพื่อทีจ่ ะสามารถใช้งานได้อย่าง
สะดวก
IV.III.II Standardized Work Chart ลาดับการทางานมาตราฐานก่อน
และหลังปรับปรุง

20 ใบ

รูปที่ IV ช่องทีส่ ะสมคัมบังก่อนปรับปรุง
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้เข้าไปทาการดีไซน์ตู้สะสมคัมบังใหม่ให้มขี นาดช่อง
ทีเ่ ล็กอยู่ 1 เซนติเมตร เพือ่ ให้สามรถสะสมคัมบังได้ 1 ช่อง / 1 ใบ และทา
ป้ ายขัน้ ครบ Lot ในการสะสม
2. ขัน้ ตอนจริง (2G) ขัน้ ตอนในการสะสมคือการนับคัมบังและสะสมไว้ใน
ช่องทีก่ าหนด ในการสะสมนัน้ พนักงานคนที่ 1 จะทาการนับและสะสมไว้ 1
ช่อง / 20 ใบ (ทีส่ ามารถสะสมในช่องได้) และพนักงานคนที่ 2 จะเดินมานับ
อีก 1 ครัง้ เพื่อทาการรวบเข้าตู้ Waiting Post เมื่อทาการพิสูจน์ในขัน้ ตอน
แล้วจึงพบว่าเป็ นขันตอนในการท
้
างานแบบนี้จริง ซึ่งเป็ นสาเหตุมาจากการ
ดีไซน์ตตู้ งั ้ แต่แรก จึงนามาสู่ปัญหาทีเ่ สียเวลาในการยืนนับใบคัมบัง

รูปที่ VIII Standardized Work Chart (Before)
จากรูปจะเห็นได้ว่าพนักงานคนที่ 1 จะอยู่ในจุด W101(คลังสินค้า101)
ซึง่ เป็ นจุดแรกทีพ่ นักงานคนที่ 1 ทาการนาสินค้าขึน้ รถ ในจุดที่ 2 พนักงาน
คนที่ 1 ได้ทาการขับรถลากผ่านเครือ่ ง RFID เพือ่ สแกนจานวนบล็อคทีใ่ ส่
ของไปให้จดั ส่ง จุดที่ 3 พนักงานคนที่ 1 ทาการ Load งานทีจ่ ดั ส่งในช่อง
P-Lane และปลดคัมบัง จุดที่ 4 พนักงานคนที่ 1 ทาการนาคัมบังเข้าตู้ Lot
โดยการนาคัมบังใส่กล่องเหล็กบนรถเพือ่ ไม่ให้เครือ่ ง RFID สแกนผ่านได้
และนาคัมบังไปเข้าตูโ้ ดยนาคัมบังให้ครบตาม Lot ทีก่ าหนดไว้เข้าตู้
พนักงานคนที่ 2 จะอยู่ทจ่ี ุด Lot Post เป็ นจุดแรกเพือ่ Shop คัมบังไปนับ
ตาม Lot ทีก่ าหนดอีกครัง้ ในจุดที่ 2 พนักงานคนที่ 2 นาคัมบังทีน่ บั ครบ
Lot ใส่เข้าตู้ Waiting Post พนักงานคนที่ 3 จะเป็ น TP MAN Shop คัมบัง
จาก Waiting Post

รูปที่ VII ขันตอนจริ
้
งในการสะสมคัมบังก่อนปรับปรุง
ดังนั น้ ผู้ว ิจ ัย จึง ได้ท าการเปลี่ย นขัน้ ตอนในการสัง่ ผลิต โดยการให้
สะสมคัมบัง 1 ช่อง / 1 ใบ เมือ่ คัมบังชนป้ ายครบ Lot แล้วจะสามารถรวบ
เข้าตู้ Waiting Post ได้เลย
3. สถานทีจ่ ริง (3G) ขนาดของตู้สะสมมีขนาดอยู่ท่ี 1.794 ตารางเมตรของ
Line Toyota ซึ่งเกิดจากการดีไซน์ทไ่ี ว้สาหรับติดป้ ายบงชี้พร้อมช่องใส่คมั
บัง จึงเป็ นสาเหตุทท่ี าให้เกิดการยืนนับเสียเวลาด้วยเช่นกัน

รูปที่ IX Standardized Work Chart (After)
จากรูปจะเห็นได้ว่าพนักงานคนที่ 1 จะอยู่ในจุด W101 (คลังสินค้า101)
ซึง่ เป็ นจุดแรกทีพ่ นักงานคนที่ 1 ทาการนาสินค้าขึน้ รถ ในจุดที่ 2 พนักงาน
คนที่ 1 ได้ทาการขับรถลากผ่านเครือ่ ง RFID เพือ่ สแกนจานวนบล็อคทีใ่ ส่
ของไปให้จดั ส่ง จุดที่ 3 พนักงานคนที่ 1 ทาการ Load งานทีจ่ ดั ส่งในช่อง
P-Lane และปลดคัมบัง จุดที่ 4 พนักงานคนที่ 1 ทาการนาคัมบังเข้าตู้ Lot
โดยการนาคัมบังใส่กล่องเหล็กบนรถเพือ่ ไม่ให้เครือ่ ง RFID สแกนผ่านได้
และนาคัมบังเข้าตู้ 1 คัมบัง / 1 ช่อง ทีก่ าหนดไว้ พนักงานคนที่ 2 จะอยู่ท่ี
จุด Model Lot Post เป็ นจุดแรกเพือ่ Shop คัมบังโดยการมองคัมบังทีช่ น

รูปที่ VI ขนาดตูก้ ่อนและหลังปรับปรุง
ดังนัน้ ผู้ว ิจยั จึงทาการปรับ ปรุงขนาดตู้โดยมีข นาดอยู่ท่ี 1.3 ตาราง
เมตร ของ Line Toyota ซึ่งได้มแี นวคิดในช่อ งที่ 1 คือ การท าป้ ายบงชี้ท่ี
สามารถใส่ในช่องสะสมคัมบังได้ แต่กพ็ บปั ญหาในส่วนของช่องคัมบังทีใ่ ส่
ป้ ายบงชี้ นั ้น สามารถสะสมคัม บั ง 1 ช่ อ ง / 1 คัม บัง ได้ ม ากกว่ า จึง
เปลีย่ นเป็ นการทาป้ ายบงชี้แบบสี่เหลี่ยมในช่องที่ 2 และนาอะคริลคิ มาติด
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ป้ ายครบ Lot และทาการรวบมาใส่ตู้ Waiting Post พนักงานคนที่ 3 จะเป็ น
TP MAN Shop คัมบังจาก Waiting Post
ซึง่ มาเปรียบเทียบก่อนและหลังปรับปรุงแล้วจะเห็นได้ว่าหลังปรับปรุง
ไม่ตอ้ งเสียเวลาในการนับคัมบัง ทาให้สามารถตัดขัน้ ตอนในการนับของ
พนักงานคนที่ 1 และ 2 ไปได้ในลาดับการทางานมาตราฐานทีป่ รับปรุง
วิธกี ารสังผลิ
่ ต

จากภาพก่อ นปรับปรุงจะเห็น ได้ว่า พนักงานที่ 2 ทางานด้ว ยมือ ใน
ขัน้ ตอนแรกเป็ นเวลา 39.60 วินาทีและใช้เวลาเดิน 3 วิน าที ขัน้ ตอนที่ 2
ทางานด้วยมือ 8 วินาที และใช้เวลาเดิน 3 วินาที ถ้าทาการรวมออกมาจะ
ได้ 53.6 วินาที ซึง่ เมือ่ เทียบกับรอบเวลาทีก่ าหนดไว้ทาให้เห็นได้ว่าใช้เวลา
เกินตามรอบเวลาทีก่ าหนดไป 18.6 วินาที
After (Man 2)

IV.III.III Yamasumi Chart ก่อนและหลังปรับปรุง (Man 2)

รูปที่ X Yamasumi Chart ก่อนปรับปรุง (Man 2)
รูปที่ XIII ตารางรวมงานมาตราฐานหลังปรับปรุง (Man 2)
จากภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่าตารางและกราฟในกระบวนการทางานหลัง
ปั จจุบนั มีคนทางานอยู่ 3 คน ซึง่ ในส่วนของคนที่ 1 เราไม่สามรถไปแก้ไข
ขัน้ ตอนในการทางานได้จงึ มาแก้ไขขัน้ ตอนของคนที่ 2 ในรอบเวลาปั จจุบนั
เมือ่ คิดแบบ Yamazumi Chart จะได้ รอบเวลา 53.6 วินาที ซึง่ เกินรอบ
เวลาไป 18.6 วินาที ทีก่ าหนดไว้ 35 วินาที

จากภาพหลังปรับปรุงจะเห็นได้ว่า พนักงานที่ 2 ทางานด้วยมือเป็ น
เวลา 13 วินาทีและใช้เวลาเดิน 3 วินาที ถ้าทาการรวมออกมาจะได้ 16
วินาที ซึง่ เมือ่ เทียบกับรอบเวลาทีก่ าหนดไว้ทาให้เห็นได้ว่าสามารถลดเวลา
ในการทางานได้จริงถึง 19 วินาที
IV.III.V Time Measurement Sheet ตารางบันทึกการจับเวลาในการ
ทางานก่อนและหลังปรับปรุง
เป็ นการจับเวลาการทางานของพนักงานตัง้ แต่ขนตอนแรกจนถึ
ั้
ง
ขัน้ ตอนสุดท้ายของก่อนและหลังปรับปรุงจะเห็นได้ว่าเวลาและขันตอนของ
้
หลังการปรับปรุงเมือ่ เปรียบเทียบกับก่อนปรับปรุงจะมีเวลาทีล่ ดลงอยู่ 43.4
วินาที และ มีขนตอนที
ั้
ล่ ดลงไป 1 ขัน้ ตอน เมือ่ นามาคานวณรายการ
ทัง้ หมดของโตโยต้าทีเ่ ลือกมาทา Model Lot Post จะคิดออกมาได้เป็ น
1171.8 วินาที / 27 รายการ

รูปที่ XI Yamasumi Chart หลังปรับปรุง (Man 2)
จากภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่าตารางและกราฟในกระบวนการทางานหลัง
ปรับปรุงมีคนทางานอยู่ 3 คน ซึง่ ในส่วนของคนที่ 1 เราไม่สามรถไปแก้ไข
ขัน้ ตอนในการทางานได้จงึ มาแก้ไขขัน้ ตอนของคนที่ 2 ทีเ่ สียเวลาในการ
ยืนนับโดยทาการปรับปรุงคิดแบบ Yamazumi Chart ของหลังปรับปรุงได้
รอบเวลา 16 วินาที ซึง่ ไม่เกินรอบเวลา ทีก่ าหนดไว้ 35 วินาที และมีเวลา
เหลือ 19 วินาที

IV.IV ลงมือปฏิบตั ดิ าเนินการ
IV.IV.I ทาการเปลีย่ นป้ ายบงชีใ้ ห้มขี นาดเล็กลง
IV.IV.II วัดขนาดฟิ วเจอร์บอร์ดและสติกเกอร์เพือ่ ติดตูส้ ะสมคัมบัง
IV.IV.III วัดขนาดตัวอะคริลคิ เพือ่ นาไปกัน้ ป้ ายบงชีท้ ต่ี สู้ ะสมคัมบัง
IV.IV.IV ทาช่องในการเขียนตัวเลขลาดับแต่ละ Lot
IV.V ติดตามผลหลังปรับปรุง
ในการติดตามผลของการลงมือปฏิบตั ิจงึ พบอุปสรรคในการปรับปรุง
วิธกี ารสังผลิ
่ ต ด้วยระบบคัมบังแบบ Lot Size ดังนี้
IV.V.I ในการทาป้ ายบงชีท้ ร่ี ะบุตวั เลขชิน้ ส่วนเกิดอุปสรรคในการใช้
งานทีเ่ ลือ่ นลาบากในการถอดมาเขียนหรือดึงออกมาใช้งานจึงมีการแก้ไข
ทาการปรับปรุงใหม่แล้วทาให้พนักงานใช้งานได้สะดวกขึน้ โดยการใช้เชือก
เลือ่ นในการใช้งานพร้อมทัง้ เปลีย่ นการเขียนตัวเลขลงทีป่ ้ ายบงชีเ้ ป็ นการ
เขียนลงทีอ่ ะคริลคิ ได้เลย
IV.V.II ในการทาช่องทีใ่ ห้พนักงานเขียนตัวเลขจะเป็ นการเขียน
ตัวเลขระบุลาดับของช่องในการสะสมคัมบังจึงเกิดอุปสรรคในการนาไปติด
ทีต่ สู้ ะสมคัมบังไม่อยู่เพราะไปติดกับตะปูทท่ี าการยึดอะคริลคิ จึงมีการแก้ไข

IV.III.IV Standardized Work Combination Table ตารางรวมงาน
มาตราฐานก่อนและหลังปรับปรุง
Before (Man 2)

รูปที่ XII ตารางรวมงานมาตราฐานก่อนปรับปรุง (Man 2)

573
5

ทาช่องทีน่ าไปติดกับอะคริลคิ แล้วเกิดปั ญหาในการติดไม่อยู่ จึงทาการ
แก้ไขเปลีย่ นเป็ นทีข่ นั ้ ครบ Lot ให้นาไปใส่ในช่องทีค่ รบ Lot ในแต่ละ
รายการพร้อมทัง้ ทาการติดรูปสติก๊ เกอร์เพือ่ จะสือ่ ให้เห็นได้ชดั เจนของป้ าย
ครบ Lot มากยิง่ ขึน้
V. สรุป
จากการศึกษาภาพรวมของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ปัจจุบนั มี
คู่แข่งในการผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์เป็ นจานวนมาก ทัง้ การเปลีย่ นแปลงของ
เศรษฐกิจไทย จึงได้ศกึ ษาข้อมูลและวิเคราะห์ในองค์กรปั จจุบนั มีค่าต้นทุน
แรงงานทีส่ งู ซึง่ เป้ าหมายของทางองค์กรต้องการเพิม่ ยอดขาย แต่กาลังคน
ต้องเท่าเดิม กาลังคนจึงต้องทางานให้ได้มากขึน้ จึงอาจเกิดผลกระทบจาก
การเปลีย่ นแปลงของอุตสาหกรรมไทย จึงได้ไปเจาะลึกหาข้อมูลและ
วิเคราะห์แผนกคลังสินค้า พบว่า ในระบบคัมบังของทางคลังสินค้ามีวธิ กี าร
ปฏิบตั ทิ เ่ี สียเวลาในการยืนนับใบคัมบัง จึงได้นาปั ญหาการเสียเวลาในการ
ยืนนับใบคัมบัง มาทาการกาหนดและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้ทฤษฎี
Kaizen ของคุณ Masaki Imai เป็ นหลักเพือ่ ปรับปรุงวิธกี ารโดยใช้หลัการ

เมือ่ เปรียบเทียบก่อนและหลังปรับปรุงจะลดขนาดตูล้ งได้ 0.494 ตาราง
เมตร คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์ได้ 38 % ซึง่ ลดลงได้มากกว่าตามทีก่ าหนดไว้
30 % ของตูส้ ะสมคัมบัง
กิ ตติ กรรมประกาศ
โครงงานฉบับนี้สาเร็จได้ด้วยความอนุ เคราะห์จากอาจารย์วฐิ ณ
ิ ัฐ ภัค
พรหมินทร์และคณะกรรมการทุกท่าน ทีก่ รุณาให้คาแนะนาและคาปรึกษา
แก้ ไ ขข้อ บกพร่ อ งต่ า ง ๆ ให้ ม ีค วามถู ก ต้ อ งและสมบู ร ณ์ ย ิ่ง ขึ้น และ
ขอขอบพระคุณ คุ ณวัช ระ นามแก้ว หัว หน้ าส่ว นของวางแผน คลังสิน ค้า
และสโตร์ รวมไปถึงทุก ๆฝ่ ายในแผนก ของบริษทั ไทยซัมมิท พลาสเทค
จากัด ทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์ในการให้ขอ้ มูล และให้คาแนะนาต่าง ๆ เพื่อให้
โครงงานฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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“เลิก-ลด-เปลีย่ น” มาประยุกต์ใช้ให้เกิดการลดเวลา ยกเลิกขัน้ ตอนการสัง่
ผลิตให้ได้ตามทฤษฎีและหลักการ จากงานวิจยั ได้นางานของคุณปฐมพงษ์
หอมศรี มาประยุกต์ใช้ในส่วนของคัมบังทีบ่ ริหารจัดการส่วนของปฏิบตั งิ าน
ทีห่ น้างานจริงเป็ นหลัก โดยใช้เครือ่ งมือหลักเป็ น Time Measurement
Sheet ในการบันทึกเวลาและคานวนให้ได้เวลาทีม่ มี าตราฐาน จึงพบว่า
ทางคลังสินค้าสามารถเปลีย่ นรูปแบบตูโ้ ดยการปรับเปลีย่ นขนาดตูแ้ ละ
วิธกี ารใช้คมั บังกับตูส้ ะสมใหม่ ซึง่ พนักงานจะสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า
โดยไม่เสียเวลาในการยืนนับและสามารถลดขนาดตู้ในการจัดเก็บคัมบังได้
อีกด้วย
ผลจากการดาเนินงานทีไ่ ด้คอื
V.I เวลาในการทางานของพนักงานคนที ่ 2 ลดลง 19 วินาที

รูปที่ XIV กราฟเวลาการทางานของพนักงานคนที่ 2 ก่อนและหลังปรับปรุง
จะสังเกตได้ว่าเวลาทางานลดลง 16 วินาที ซึง่ เปรียบเทียบกับเวลาที่
กาหนดไว้อยู่ท่ี 35 วินาที ทาให้เหลือเวลาอยู่ 19 วินาที
V.II สามารถลดขนาดตูส้ ะสมคัมบังได้ 0.494 ตารางเมตร / 27 รายการ
I 0.494 ตร.ม.

รูปที่ XV กราฟแสดงข้อมูลขนาดตูก้ อ่ นและหลังปรับปรุง
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การลดเวลาเปลี่ยนแม่พิมพ์ของกระบวนการฉี ดพลาสติก
กรณี ศึกษาโรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ า
MOLD SETUP TIME REDUCTION IN PLASTIC INJECTION PROCESS
CASE STUDY OF ELECTRIC APPLIANCES MANUFACTURING
FACTORY
1st ปภัสสร มุง่ ซ้อนกลาง
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บทคัดย่อ — งานวิ จยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดเวลาเปลี่ยนแม่พิมพ์ของ
กระบวนการฉี ดพลาสติ ก โดยนาเทคนิ คการลดเวลาเปลี่ยนรุ่นเครื่องจักร
ให้ มีหน่ วยเวลาเป็ นนาที (ไม่เกิ น 10 นาที ) หรือ SMED มาประยุกต์ใช้ จาก
การศึ ก ษากระบวนการเปลี่ ย นแม่ พิ ม พ์ ปั จ จุ บ ัน พบว่ า ใช้ เ วลาเปลี่ ย น
แม่พิมพ์ฉลี่ย 56 นาที ซึ่งนโยบาย คือ ต้องการให้เวลาเปลี่ยนแม่พิมพ์ลดลง
50% หรือ 28 นาที ผู้วิจยั ทาการเก็บข้อมูลแม่พิมพ์ที่ใช้เวลาเปลี่ยนแม่พิมพ์
กับเครื่องฉี ดตัวอย่ างนานที่ สุดจานวน 3 แม่ พิมพ์ โดยใช้ แผนภูมิคนและ
เครื่องจักรในการกาหนดกิ จกรรมภายในและกิ จกรรมภายนอก และทาการ
วิ เ คราะห์ ห าสาเหตุข องความสู ญ เปล่ า ด้ ว ยแผนภูมิ ก้ า งปลา เมื่ อ ทราบ
สาเหตุของปั ญหาแล้วจึงดาเนิ นการตามเทคนิ ค SMED โดยการปรับเปลี่ยน
กิ จกรรมภายในให้เป็ นกิ จกรรมภายนอกและกาหนดกิ จกรรมที่ทาขนานกัน
ด้วยหลักการ ECRS จากนัน้ นาหลักการไคเซ็นมาประยุกต์ใช้ เพื่อลดเวลา
ของกิ จกรรมภายใน จากการดาเนิ นงานพบว่าเวลาเปลี่ยนแม่พิมพ์หลังการ
ปรับปรุง ใช้ เวลาเปลี่ ย นแม่ พิ มพ์ 28 นาที , 25.5 นาที และ 27.3 นาที ซึ่ ง

3rd อัครเดช รัฐเสรี
Akkaradeth Ratseree
บริษทั เฟดเดอรัล อีเลคตริค จากัด
Federal Electric Corp.,Ltd
Samutprakarn, Thailand
peak_102@hotmail.com

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. บทนา
ปั จจุบนั อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ ามีแนวโน้มการแข่งขันทีร่ ุนแรงขึน้
การที่บ ริษั ท จะเกิด ความได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขัน นั ้น จ าเป็ นต้ อ งมี
ความสามารถในการลดต้นทุน ลดความสูญเปล่าเพื่อเพิม่ กาไรให้มากขึน้
จากกรณีศกึ ษาโรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ าในส่วนงานฉีดพลาสติกพบว่า มี
เวลาสูญเสียทีเ่ กิดขึน้ จากการหยุดใช้งานของเครื่องฉีดพลาสติก ซึ่งส่งผล
ต่อต้นทุนในการผลิต จากการเก็บข้อมูลพบว่าเวลาในการเปลีย่ นแม่พมิ พ์
สูญเสีย มากที่สุ ด เนื่ อ งจากไม่มมี าตรฐานในการเปลี่ย นแม่พ ิมพ์ ทาให้
พนักงานไม่มกี ารจัดเตรีย มความพร้อ มก่อ นการเปลี่ย นแม่พ ิมพ์และไม่
ทราบหน้าทีก่ ารทางานของตนทีช่ ดั เจน ดังนัน้ จึงต้องนาเทคนิคการลดเวลา
เปลี่ย นรุ่น เครื่อ งจักร ให้มหี น่ ว ยเวลาเป็ น นาที (ไม่เกิน 10 นาที) หรือ

เป็ นไปตามเป้ าหมายทัง้ 3 แม่ พิมพ์ ซึ่ งส่ งผลให้ ผลผลิ ตเพิ่ มขึ้นรวม 1,189
ชิ้ นต่อเดือน หรือ 14,268 ชิ้ นต่อปี
ค ำส ำคัญ — การลดเวลาเปลี่ ย นรุ่น เครื่ อ งจัก ร , กระบวนการฉี ด
พลาสติ ก, 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
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SMED มาประยุกต์ใช้เพื่อลดเวลา และลดขัน้ ตอนการทางานทีส่ ญ
ู เปล่าใน
การเปลีย่ นแม่พมิ พ์ เทคนิค SMED เป็ นเทคนิคการลดความสูญเปล่าตาม
แนวคิด แบบลีน (Lean) และเป็ น เครื่อ งมือ ในการปรับ ปรุ ง เฉพาะเรื่อ ง
(Focus Improvement) ในการบารุงรักษาแบบทวีผ ลที่ทุ กคนมีส่ ว นร่ ว ม
(TPM) ที่จ ะช่ ว ยลดเวลาที่สู ญ เปล่ า ในการเปลี่ย นแม่พ ิม พ์ และช่ ว ยให้
กระบวนการเปลี่ย นแม่พ ิม พ์ม ีป ระสิท ธิภ าพมากขึ้น โดยขอบเขตของ
งานวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการศึกษาขัน้ ตอนการเปลีย่ นแม่พมิ พ์ของกระบวนการ
ฉีดพลาสติก เครื่องฉีด 380 ตัน หมายเลขเครื่อง M114G จานวนแม่พมิ พ์
ในการศึกษาจานวน 3 แม่พมิ พ์ ได้แก่ แม่พมิ พ์ฝาในหม้อหุงข้าวไฟฟ้ า ,
ตัวเครือ่ งหม้อคอมพิวเตอร์ และ ฐานเครือ่ งหม้อคอมพิวเตอร์ เพือ่ ปรับปรุง
การทางานและลดเวลาในการเปลีย่ นแม่พมิ พ์ของโรงงานกรณีศกึ ษาเท่านัน้

การลดความสูญเปล่าในการผลิตเป็ นสิง่ จาเป็ น เพราะความสูญเปล่าที่
เกิด ขึ้น จะหมายถึง ต้น ทุ น ของสิน ค้า ที่เ พิ่ม สูง ขึ้น โดยความสูญ เปล่ า มี
ทัง้ หมด 7 ประการ หากสามารถลดความสู ญ เปล่ า ลงได้ก็จ ะส่ ง ผลให้
ประหยัดต้น ทุน การผลิต ลงด้ว ย โดยแนวทางการลด MUDA หรือ ความ
สู ญ เปล่ า ลงสามารถท าได้ โ ดยใช้ ห ลัก การ ECRS ได้ แ ก่ การก าจัด
(Eliminate), การรวมกัน (Combine), การจัดใหม่ (Rearrange), การทาให้
ง่าย (Simplify) [3]
lll.ll. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
บุญสิน นาดอนดู่ (2555) ได้ศ ึกษาเรื่อ ง การลดเวลาในการปรับ ตัง้
แม่ พ ิม พ์ ฉี ด พลาสติก กรณี ศ ึก ษาอุ ต สาหกรรมชิ้น ส่ ว นยานยนต์ โดย
ประยุ กต์ใช้เทคนิคการเปลี่ยนแม่พมิ พ์อย่างรวดเร็ว (SMED) ในการลด
เวลาปรับตัง้ แม่พมิ พ์ ในการศึกษาครัง้ นี้ได้ประยุกต์ใช้ห ลักการศึกษาการ
ท างานและเทคนิ ค การปรับ ตัง้ เครื่อ งจัก รอย่ า งรวดเร็ว โดยมีก ารแยก
กิจกรรมภายนอกออกจากกิจกรรมภายใน ออกแบบให้พนักงานทางาน
แบบคู่ขนาน เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์และการติดตัง้ แม่พมิ พ์ล่วงหน้า
ทาให้ห ลังการปรับปรุงใช้เวลาการติดตัง้ รวม 22.14 นาที ซึ่งไม่เกิน 30
นาทีตามเป้ าหมาย ซึ่งจากการศึกษางานวิจยั ฉบับนี้แสดงให้เห็นว่าเทคนิค
SMED สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงการทางานเพื่อลดเวลาใน
การปรับตัง้ แม่พมิ พ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ [4]
ธนั ฐ พงษ์ บุ ญ สุ ว รรณโน และ สาลิ นี สั น ติ ธี ร ากุ ล (2560) ได้
ทาการศึกษาเรื่องการลดเวลาการติดตัง้ แม่พ ิมพ์ของงานฉีดพลาสติก ใน
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ โดยการนาเอาเทคนิค การปรับตัง้ เครื่องจักร
อย่ างรวดเร็ว (SMED) และ ECRS มาเป็ น แนวทางการในการปรับปรุ ง
กระบวนการติด ตัง้ แม่พ ิม พ์ ซึ่ง จากสภาพปั ญ หาปั จ จุ บ ัน ในการติด ตัง้
แม่พมิ พ์ฉดี พลาสติกแต่ละครัง้ นัน้ ใช้เวลาค่อนข้างมาก ทาให้สญ
ู เสียเวลาที่
ทาการผลิต [5]
โกสิน ทร เจริญ วรเกีย รติ และ จิต รา รู้กิจ การพานิ ช (2554) ได้
ท าการศึก ษาเรื่อ งการลดเวลาการปรับ ตัง้ ลูก อัด ส าหรับ การผลิต ไม้ฝ า
สังเคราะห์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการลดเวลาการปรับตัง้ ลูกอัด
สาหรับการผลิตไม้ฝาสังเคราะห์ เนื่องจากใช้เวลามากในการปรับตัง้ เครือ่ ง
ในแต่ ล ะครัง้ โดยมี ข ัน้ ตอนการท างานที่ เ กิ น ความจ าเป็ นหรื อ ไร้
ประสิทธิภาพ งานวิจยั ฉบับนี้ได้ใช้ความรูใ้ นด้านการศึกษาเวลา การศึกษา
วิธกี ารทางาน (Work Study) และใช้เทคนิคการปรับตัง้ เครื่องจักร เพื่อมา
ออกแบบ และปรับปรุงกระบวนการปรับตัง้ เครือ่ งจักร [6]
Arun Abraham, Ganapathi K. แ ล ะ Kailash Motwani (2012) ไ ด้
ทาการศึกษาเรือ่ ง ลดเวลาในการติดตัง้ ด้วยเทคนิค SMED ในสายการผลิต
ทีป่ ั ม๊ ขึน้ รูป วัตถุประสงค์หลักของการดาเนินการวิจยั ครัง้ นี้ คือการลดเวลา
ในการติดตัง้ จาก 7 ชัวโมงเป็
่
น 2 ชัวโมงและปรั
่
บปรุงประสิทธิภาพการ
ท างาน โดยไม่ต้อ งมีการลงทุน มากนัก หรือ การลงทุ น ขัน้ ต่ า ใช้ว ิธีการ
SMED ในการลดเวลาการติดตัง้ เพื่อให้บรรลุว ตั ถุประสงค์ของโครงการ
ผลลัพธ์หลักทีไ่ ด้จากการศึกษาคือเวลาเปลีย่ นเครือ่ งมือลดลงจาก 7 ชัวโมง
่
เป็ น 2 ชัวโมง
่ [7]

II. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการศึก ษาครัง้ นี้ เ พื่อ ลดเวลาเปลี่ย นแม่ พ ิม พ์ ข อง
กระบวนการฉีดพลาสติก
III. ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
III.I. ทฤษฎี
III.I.I. ทฤษฎีการปรับตัง้ เครือ่ งจักรอย่างรวดเร็ว (SMED)
SMED เป็ น เทคนิคในการลดเวลาในการปรับตัง้ เครื่อ งจักรให้อยู่ใน
หน่ ว ยของนาที (ไม่ เ กิน 10 นาที) ซึ่ง เทคนิ ค นี้ ได้ถู ก คิด ค้น ขึ้น โดย
Dr. Shingo ซึง่ เป็ นผูร้ ่วมกันคิดระบบการผลิตแบบ โตโยต้า ร่วมกับ Taiichi
Ohno โดยตัวชีว้ ดั ทีเ่ หมาะสมควรจะวัดตัง้ แต่ชน้ิ งานดีชน้ิ สุดท้ายจนกระทัง่
ชิ้น งานดีช้นิ แรกได้ถูกผลิต โดยประกอบไปด้วย 2 ส่ ว นหลักๆ คือ งาน
ภายใน และ งานภายนอก ทฤษฏีของ Dr. Shingo ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน
หลักๆ ดังนี้
1. แยกงานภายใน และงานภายนอกออกจากกัน ให้นากิจกรรมทีเ่ ป็ น
งานภายนอกมาทาก่อนที่เครื่องจักรจะหยุดจากนัน้ จะเหลืองานที่เป็ น งาน
ภายใน
2. เปลีย่ นงานภายในให้เป็ นงานภายนอก
3. เปลีย่ นทุกกิจกรรมให้ง่ายต่อการปรับตัง้ ในขัน้ ตอนนี้จะต้องทาทุก
กิจกรรมให้ง่ายและรวดเร็ว โดยให้อยู่ในรูปแบบ Visual Control หากนา
หลักการ SMED มาใช้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพแล้ว จะสามารถลด
เวลาในการปรับตัง้ ได้ถงึ 90% ขึน้ ไปของเวลารวม [1]
III.I.II. ไคเซ็น (Kaizen)
ไคเซ็ น หมายถึง การปรับ ปรุ ง ซึ่ง ครอบคลุ ม ตัง้ แต่ ก ารปรับ ปรุ ง
กระบวนการผลิต กิจกรรมทีควิ ซี (TQC) หรือการควบคุมคุณภาพทัง้ หมด
ซึ่ง มีช่ือ เสีย งมากและได้ร ับ การยอมรับ ไปทัว่ โลก ไคเซ็น เป็ น ค าศัพ ท์
ภาษาญี่ปุ่ นแปลว่ า การปรับ ปรุ ง (improvement) ซึ่ง มาจากค าว่ า Kai
แปลว่า การเปลี่ยนแปลง และคาว่า Zen แปลว่า ดี เป็ นแนวคิดในทฤษฎี
พืน้ ฐานการบริหารองค์กร การดาเนินกิจกรรมของไคเซ็นจะต้องดาเนินการ
ทุกระดับขององค์กรตัง้ แต่ผบู้ ริหารระดับสูงจนถึงผูป้ ฏิบตั งิ านเพือ่ ให้ทุกคน
เกิดความรูส้ กึ มีส่วนร่วมปรับปรุงการทางาน และพัฒนาทักษะทีห่ ลากหลาย
ให้มคี วามยืดหยุ่นในความเปลีย่ นแปลง [2]
III.I.III. การลดความสูญเปล่าด้วย ECRS
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IV. วิธดี าเนินการวิจยั
IV.I. ขันตอนและเครื
้
อ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษา

การท างานของช่ า งเทคนิค 2 คน และการท างานของเครื่อ งจัก ร ด้ว ย
แผนภูมคิ นและเครือ่ งจักร พบว่าแม่พมิ พ์ฐานหม้อคอมพิวเตอร์ใช้เวลา 61
นาที, ฝาในหม้อไฟฟ้ าใช้เวลา 56 นาที และตัวเครื่องหม้อคอมพิวเตอร์ใช้
เวลา 50 นาที ซึ่งใช้เวลาในการทางานมากทีส่ ุด 3 ลาดับแรกและมีจานวน
การใช้งานกับเครื่อ งฉีด 380 ตันมากที่สุด จึงได้คดั เลือกมาเป็ น แม่พ ิมพ์
ตัวอย่างในการศึกษาและดาเนินการ
ตารางที่ I. ตารางแสดงข้อมูลแม่พมิ พ์ตวั อย่าง
แม่พิมพ์

รูปที่ I. ขัน้ ตอนและเครือ่ งมือทีใ่ ช้ศกึ ษา
IV.II. สารวจสภาพปั จจุบนั และค้นหาปั ญหา
จากการศึกษาเครือ่ งฉีดพลาสติกเครือ่ งใหญ่ 8 เครื่อง อัตราเดินเครือ่ ง
(Availability) ของเครือ่ งฉีด 380 ตัน หมายเลข M114G มีค่าต่าทีส่ ุด ส่งผล
ให้ประสิทธิภาพโดยรวม (OEE) ของเครื่องฉีด 380 ตัน เดือนตุลาคม และ
เดือนพฤศจิกายน ปี 2561 มีประสิทธิภาพต่ าที่สุด เฉลี่ยอยู่ท่ี 83% โดย
กิจกรรมทีส่ ูญเสียเวลามากทีส่ ุดคือ เปลีย่ นแม่พมิ พ์ เนื่องจากแม่พมิ พ์ทใ่ี ช้
กับเครื่องเป็ น แม่พ ิมพ์ขนาดใหญ่ ระบบการทางานแบบ Manual Clamp
และ แม่พมิ พ์เป็ นระบบสไลด์ ซึ่งมีการทางานที่ซ ับซ้อน จึงคัดเลือกเป็ น
เครือ่ งฉีด 380 ตัน เป็ นเครือ่ งฉีดตัวอย่างในการศึกษาและดาเนินการ

น้าหนัก

ความถี่/
เดือน

ฝาในหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้ า

728 กก.

15 ครัง้

ตัวเครื่องหม้อ
คอมพิวเตอร์

2,442 กก.

15 ครัง้

ฐานหม้อ
คอมพิวเตอร์

2,678 กก.

15 ครัง้

รูปภาพ

แหล่งทีม่ า : ส่วนงานฉีดพลาสติก. (2561). รำยงำนข้อมูลแม่พิมพ์
จากการเก็บข้อ มูลจากแม่พมิ พ์ตวั อย่ างพบว่าใช้เวลาในการเปลี่ยน
แม่พมิ พ์นาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดแบบลีน จึงทาการวิเคราะห์ดว้ ย
แผนภูมกิ ้างปลาเพื่อค้นหาสาเหตุของปั ญหาการเปลี่ยนแม่พมิ พ์นาน 56
นาที

รูปที่ III. แผนภูมกิ า้ งปลา
รูปที่ II. แผนภูมพิ าเรโต้แสดงเวลาการเปลีย่ นแม่พมิ พ์แต่ละแม่พมิ พ์
แหล่งทีม่ า : ส่วนงานฉีดพลาสติก. (2561). รำยงำนบันทึกเวลำเปลี ย่ น
แม่พิมพ์เดือนตุลำคม-พฤศจิ กำยน

จากแผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram) แสดงให้เห็นว่าสาเหตุของ
ปั ญหาการเปลีย่ นแม่พมิ พ์นาน 56 นาที มาจาก 4 องค์ประกอบ ดังนี้
1. ปั ญหาทีเ่ กิดจากคนหรือพนักงาน (Man) คือ พนักงานมีทกั ษะการ
ทางานและความชานาญไม่เท่ากัน ส่ งผลให้เวลาในการเปลี่ยนแม่พมิ พ์
แตกต่างกันด้วย

จากการเก็บข้อมูลด้วยวิธกี ารบันทึกวิดโี อขัน้ ตอนการเปลีย่ นแม่พมิ พ์
ของเครือ่ งฉีด 380 ตัน และนาวิดโี อมาทาการเป็ นแปลงเป็ นข้อมูล โดยแยก
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2. ปั ญหาที่เกิดจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Machine) คือ Stud Bolt
ยาวเกินไปทาให้เสียเวลาในการขันนาน
3. ปั ญหาทีเ่ กิดจากวิธกี ารทางาน (Method) คือ สูญเสียเวลาในการต่อ
สายน้ าระบบ Cooling เข้าที่แม่พ ิมพ์นาน เนื่อ งจากไม่มจี ุดบ่งชี้ให้ทราบ
สถานะของรู, ไม่มจี ก๊ิ ดูดชิ้นงานเฉพาะรุ่นในแต่ละแม่พมิ พ์, ขัน้ ตอนการไล่
น้ าออกจากสายน้ าหลัง ฉีด งานจบใช้เวลานาน, สูญเสีย เวลาในการเล็ง
ตาแหน่ งวางแม่พมิ พ์แต่ละครัง้ และไม่มกี ารจัดเตรียมความพร้อมแม่พมิ พ์
ล่วงหน้า
4. ปั ญหาที่เกิดจากวัตถุดบิ (Material) คือ การสูญเสียเวลาในการไล่
เม็ดพลาสติกเก่าออกจากเครือ่ งฉีดหลังผลิตจบ
IV.III กาหนดกิจกรรมภายในและกิจกรรมภายนอก
การศึกษาข้อ มูล การเปลี่ย นแม่พ ิมพ์ด้ว ยแผนภูมคิ นและเครื่อ งจักร
พบว่าขัน้ ตอนการทางาน สามารถจาแนกได้ 2 ประเภท ได้แก่ กิจกรรม
ภายใน และกิจกรรมภายนอก

รูปที่ V. ไล่น้าออกจากสายน้า
IV.V. กาหนดงานทีท่ าขนานกันไปได้
จากแผนภู ม ิค น และเครื่อ งจัก รพบว่ า ก่ อ นปรับ ปรุ ง ช่ า งเทคนิ ค 2
คนทางานขนานกัน โดยทางานด้านหน้าเครื่องฉีด และด้านหลังเครื่องฉีด
จากการวิเคราะห์ขนตอนการเพิ
ั้
รธ์ หรือไล่เม็ดพลาสติก สามารถปรับเปลีย่ น
หน้าที่การทางานของช่างได้ เนื่องจากก่อนปรับปรุงช่างคนที่ 1 มีหน้าใน
การไล่เม็ดพลาสติกเดิมออกจากเครือ่ งฉีด และประกอบจิก๊ ดูดชิน้ งาน ส่งผล
ให้ช่างคนที่ 2 เกิดการรองาน และเกิดเวลาสูญเปล่า จึงปรับเปลีย่ นหน้าที่
การทางานให้ช่างคนที่ 2 ทาการเพิรธ์ หรือไล่เม็ดพลาสติกพร้อมกับช่างคน
ที่ 1 ทีท่ าการประกอบจิก๊

ตารางที่ II. ตารางกาหนดกิจกรรมภายในและภายนอก
แม่พิมพ์
ฝาในหม้อหุงข้าวไฟฟ้ า

เวลางานภายใน
(นาที)
52

เวลางาน
ภายนอก (นาที)
4

ฐานหม้อคอมพิวเตอร์

57

4

ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์

45.5

4.5

IV.IV. ปรับเปลีย่ นกิจกรรมภายในให้เป็นกิจกรรมภายนอก โดยใช้หลักการ
ECRS
IV.IV.I. จัดเตรียมแม่พมิ พ์ทจี ่ ะทาการเปลีย่ นไว้ล่วงหน้า
กาหนดพืน้ ทีว่ างแม่พมิ พ์ขา้ งเครือ่ งฉีด และจัดเตรียมแม่พมิ พ์ทจ่ี ะผลิต
รุ่ น ถัด ไปตามแผนงานมาเตรีย มไว้ท่ีพ้ืน ที่ท่ีก าหนด โดยเตรีย มพร้อ ม
แม่พมิ พ์ และอุปกรณ์การเปลีย่ นแม่พมิ พ์ก่อนจบงาน 15-30 นาที

รูปที่ Vl. ไล่เม็ดพลาสติกพร้อมกับประกอบจิก๊
IV.VI. ลดเวลาของกิจกรรมภายใน
IV.VI.I. จัดทาจิก๊ ดูดชิ้นงานเฉพาะรุ่นผลิตภัณฑ์
จากการศึกษาก่อนปรับปรุงเมื่อมีการเปลีย่ นรุ่นผลิต ช่างต้องทาการ
ประกอบจิก๊ ใหม่ทุกครัง้ เนื่องจากตาแหน่ งการดูดชิน้ งานแต่ละผลิตภัณฑ์ม ี
ความแตกต่างกัน จิก๊ จึงมีรปู ทรงทีแ่ ตกต่างกันออกไป จึงทาการไคเซ็นจิก๊
ดูดจับชิน้ งานให้มลี กั ษณะเฉพาะของแต่ละผลิตภัณฑ์ และออกแบบจิ๊กให้ม ี
ร่ อ งเลื่ อ นเพื่ อ ให้ ส ามารถปรับ ระยะที่ แ ขนโรบอทได้ และจั ด ท าที่
เก็บจิก๊ ตามหลักการ 5 ส. เพือ่ ให้สามารถหยิบใช้งานได้งา่ ย

รูปที่ IV. การเคลือ่ นย้ายแม่พมิ พ์รนุ่ ถัดไปมาจัดเตรียมก่อนเริม่ งาน
IV.IV.II. ปิดน้ า และไล่น้ าออกจากแม่พมิ พ์ก่อนผลิตจบ
ปรับเปลีย่ นขันตอนปิ
้
ดน้า และไล่น้าออกจากสายน้า (ระบบ Cooling)
จากเดิมเป็ นงานภายใน โดยสามารถปรับเปลีย่ นเป็ นงานนอกได้โดยการที่
พนักงานจะทาการปิ ดน้า และไล่น้าก่อนผลิตจบ 3-5 รอบการผลิต เพือ่ ให้
เวลาของงานภายในลดลง

รูปที่ VII. จิก๊ ดูดชิน้ งาน และทีเ่ ก็บจิก๊
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V. ผลการวิจยั
จากการดาเนินการตามมาตรการการแก้ไขตามเทคนิค SMED ผลการ
ดาเนินการปรับปรุงเป็ นดังตารางที่ III.

IV.VI.II. จัดทา visual control บอกตาแหน่งวางแม่พมิ พ์
จัดทาเส้น Visual Control ที่เครื่องฉีดและแม่พมิ พ์ เพื่อบอกตาแหน่ ง
การวางแม่พมิ พ์ เนื่องจากเดิมช่างต้อ งเล็งต าแหน่ งการวางแม่พมิ พ์จาก
ด้านหลังเครือ่ งฉีด ซึง่ ทาให้การทางานไม่สะดวกและเกิดเวลาสูญเปล่า

ตารางที่ III. ตารางสรุปผลการปรับปรุง
ลาดับ

หลัง ลดลง
(นาที) (นาที)

จัดเตรียมแม่พมิ พ์ไว้ล่วงหน้า

10.4

2.3

8.1

2

ปิ ดน้ าและไล่น้ าก่อนจบงาน3-5
รอบการผลิต
กาหนดให้ไล่เม็ดพลาสติก
พร้อมกับประกอบจิก๊
จัดทาจิก๊ เฉพาะรุน่

2

0

2

3

0

3

5

3.5

1.5

จัดทาเส้นบอกตาแหน่งวาง
แม่พมิ พ์
จัดทาป้ ายสถานะรูน้าเข้าและ
น้ าออก
ลดขนาดความยาวStud Bolt

2.3

1

1.3

3.5

1.5

2

5

3

2

4

IV.VI.III. จัดทา visual control แสดงสถานะน้ าเข้าและน้ าออก
ก่อนการปรับปรุงพนักงานเกิดความสับสนและใช้เวลานานในการต่อ
สายน้า (ระบบ Cooling) ทีแ่ ม่พมิ พ์ จึงจัดทาป้ าย visual control (in-out) ที่
แม่พมิ พ์เพือ่ บอกให้สถานะรูน้าหรือน้าออก เพือ่ ลดเวลาในการต่อสายน้า

ก่อน
(นาที)

1

3

รูปที่ VIII. เส้นบอกตาแหน่งวางแม่พมิ พ์

กิ จกรรมที่ปรับปรุง

5
6
7

เวลาที่ลดลงหลังการดาเนินการปรับปรุงแต่ละขัน้ ตอน ส่งผลให้เวลา
เปลีย่ นแม่พมิ พ์โดยรวมทัง้ 3 แม่พมิ พ์ลดลงด้วย เนื่องจากการปรับปรุงทา
ให้พนักงานทางานได้ง่ายขึน้ และมีมาตรฐานในการทางาน โดยแม่พมิ พ์ฝา
ในหม้ อ หุ ง ข้ า วไฟฟ้ าลดลงเหลื อ 28 นาที , แม่ พ ิ ม พ์ ต ั ว เครื่ อ งหม้ อ
คอมพิวเตอร์ลดลงเหลือ 25.5 นาทีและแม่พมิ พ์ฐานหม้อคอมพิวเตอร์ลดลง
เหลือ 27.3 นาที ดังแสดงดังรูปที่ Xl.

รูปที่ IX. ป้ ายแสดงสถานะรูน้าเข้าและน้าออก
IV.VI.IIII. ลดขนาดความยาวของ Stud Bolt
ก่อนการปรับปรุง Stud Bolt ยาว 165 มิลลิเมตร ซึ่งมีความยาวเกิน
ความจาเป็ นส่งผลให้พนักงานใช้เวลาในการขัน Clamp Lock นาน จึงทา
การขนาดความยาวของ Stud Bolt เป็ น 125 มิลลิเมตร เพื่อให้ขนั Clamp
Lock ง่ายขึน้ และลดขัน้ ตอนทีไ่ ม่จาเป็ นทีเ่ กิดขึน้ จากการที่ Stud Bolt ยาว
เกินไป

รูปที่ Xl. ผลการดาเนินการปรับปรุง
แหล่งทีม่ า : ส่วนงานฉีดพลาสติก. (2562). ข้อมูลเวลำเปลีย่ นแม่พิมพ์
เดือนมกรำคม-กุมภำพันธ์

125 มิลลิเมตร

ผลจากการปรับปรุงส่งผลให้เวลาเปลีย่ นแม่พมิ พ์ของกระบวนการฉีด
พลาสติกลดลงและยังส่ งผลให้ขนั ้ ตอนการทางานในการเปลี่ยนแม่พ ิมพ์
ลดลงทัง้ 3 แม่พมิ พ์ เนื่องจากหลังการปรับปรุงขัน้ ตอนที่สูญเปล่าถูกตัด
ออกไป ดังตารางที่ IV.

รูปที่ X. Stud Bolt
IV.VII. ตัวชี้วดั
เวลาเปลีย่ นพิมพ์ลดลงมากกว่าหรือเท่ากับ 50% จากเวลาเดิม หรือ 28
นาที
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ตารางที่ IV. ผลสรุปขัน้ ตอนการทางาน
แม่พิมพ์

ก่อน (ขัน้ ตอน)

หลัง (ขัน้ ตอน)

27
19
23

19
15
19

ฝาในหม้อหุงข้าวไฟฟ้ า
ตัวเครื่องหม้อคอมพิวเตอร์
ฐานเครื่องคอมพิวเตอร์

54% และ ฐานหม้อคอมพิวเตอร์ลดลงจาก 61 นาที เหลือ 27.3 นาทีคดิ
เป็ น 51.2%
VI.II. ประโยชน์ทไี ่ ด้รบั จากการดาเนินงาน
จากเวลาเปลี่ย นแม่พ ิมพ์ท่ลี ดลง ส่ งผลให้ส ามารถเพิ่มผลผลิต และ
สามารถส่งมอบสินค้าให้ไลน์ประกอบได้เร็วขึน้ จากเวลาการทางานทีล่ ดลง
โดยแม่พมิ พ์ฝาในหม้อหุงข้าวไฟฟ้ าสามารถเพิม่ ผลผลิต 4,128 ชิ้นต่อปี ,
ตัว เครื่อ งหม้อ คอมพิว เตอร์ส ามารถเพิ่ม 4,320 ชิ้น ต่ อ ปี และฐานหม้อ
คอมพิวเตอร์สามารถเพิม่ ผลผลิต 5,820 ชิน้ ต่อปี รวม 14,268 ชิน้ ต่อปี

จากการดาเนินการพบว่าแม่พมิ พ์ตวั อย่างทีน่ ามาศึกษา ใช้เวลาในการ
เปลี่ย นแม่พ ิม พ์ล ดลงตามตัว ชี้ว ัด คือ เท่ า กับ หรือ มากกว่ า 50% ทัง้ 3
แม่พมิ พ์

ตารางที่ Vl. ตารางคานวณผลผลิต
ผลิ ตภัณฑ์

ตารางที่ V. ผลการดาเนินการและตัวชีว้ ดั
แม่พิมพ์

เป้ าหมาย
(นาที)

ก่อน
(นาที)

หลัง
(นาที)

ลดลง
(%)

ฝาในหม้อหุงข้าวไฟฟ้ า

28

56

28

50%

ตัวเครื่องหม้อ
คอมพิวเตอร์

28

50

25.5

54%

ฐานหม้อคอมพิวเตอร์

28

61

27.3

51.2%

ฝาในหม้อหุงข้าวไฟฟ้ า
ตัวเครื่องหม้อคอมพิวเตอร์
ฐานหม้อคอมพิวเตอร์

ผลผลิ ตเพิ่ มขึ้น/ปี
4,128 ชิน้
4,320 ชิน้
5,820 ชิน้

กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณทางบริษทั ทีเ่ ปิ ดโอกาสให้ขา้ พเจ้ามีโอกาสได้เข้ามาศึกษา
ขอขอบคุณ คุณเอนก ผมหอม หัวหน้าส่วนงานฝ่ ายสนับสนุนการผลิต และ
คุณสนธยา ทองตาม ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต ตลอดจนพนักงานทุกท่านทีใ่ ห้การ
ช่วยเหลือ มอบความรู้ ประสบการณ์ ตลอดระยะเวลาทีข่ า้ พเจ้าปฏิบตั งิ าน

V.I กาหนดมาตรฐาน
จากผลการปรับปรุงพบว่า การดาเนินการบรรลุผลตามเป้ าหมายทัง้ 3
แม่พมิ พ์คอื ลดลงมากกว่าหรือเท่ากับ 28 นาที จึงจัดทาเป็ นมาตรฐาน โดย
จัดทา 3 รูปแบบ
1. มาตรฐานการทางานหรือ Work Instruction (WI) ของช่างเทคนิค
โดยแสดงขัน้ ตอนการเปลี่ย นแม่พมิ พ์ของช่างเทคนิคทัง้ 2 คน เพื่อ เป็ น
มาตรฐานในการเปลีย่ นแม่พมิ พ์
2. One Point Lesson (OPL) โดยจัดทาใบสอนงานเรื่องที่ได้ทาการ
ปรับปรุงด้วยหลักการไคเซ็น และ ECRS ทัง้ หมด 7 เรื่อง เพื่อให้พนักงาน
สามารถเรียนรูง้ านอย่างละเอียด
3. ผัง งาน (Flow Chart) โดยแสดงล าดับ ขัน้ ตอนการท างานของ
พนักงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดในการเปลีย่ นรุ่นผลิต ได้แก่ ช่างเทคนิค 2 คน,
พนักงานผสมเม็ดพลาสติก, พนักงานตกแต่งชิ้นงาน, พนักงานตรวจสอบ
และหัวหน้างาน
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Vl. บทสรุป
VI.I บทสรุปผลการศึกษา
จากการศึกษา และดาเนินการลดเวลาเปลีย่ นแม่พมิ พ์ของกระบวนการ
ฉีดพลาสติกตามเทคนิค SMED โดยการประยุกต์ใช้หลักการ ECRS การ
ปรับเปลี่ย นงานภายในเป็ น งานภายนอก กาหนดงานให้ทาขนานกันได้
และนาหลักการไคเซ็นมาประยุกต์ใช้ในการลดเวลาของกงานภายใน ส่งผล
ให้เวลาเปลีย่ นแม่พมิ พ์ตวั อย่างหลังการปรับปรุงเป็ นไปตามเป้ าหมายคือ
28 นาที และลดลงเท่ากับหรือมากกว่า 50% ทัง้ 3 แม่พมิ พ์ โดยแม่พมิ พ์ฝา
ในหม้อ หุ ง ข้า วไฟฟ้ า ลดลงจาก 56 นาที เหลือ 28 นาทีค ิด เป็ น 50%,
ตัว เครื่อ งหม้อ คอมพิว เตอร์ล ดลงจาก 50 นาที เหลือ 25.5 นาทีค ิดเป็ น
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ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักการบารุงรักษาตามแผน
เพื่อเพิ่มระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียหายในแต่ละครัง้ ของเครื่องจักร
กรณี ศึกษาโรงงานผลิตแหอวนประมง
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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.

บทคัด ย่ อ — งานวิ จัย นี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื ่อ ศึ ก ษาเรื อ่ งการเพิ ่ ม
ระยะเวลาเฉลีย่ ก่อนการเสียหายในแต่ละครัง้ ของเครือ่ งจักรในโรงงานผลิ ต
แหอวนประมง ซึ ง่ เครือ่ งจักรในสายการผลิ ตนั ้นท าการผลิ ตตลอดเวลา
พบว่าในระยะการทางาน 6 วัน เวลาเฉลี ย่ ก่ อนที เ่ ครือ่ งจักรเสี ยหายคือ 4
วันต่ อการเสี ย 1 ครัง้ ซึ ง่ หมายความว่าประสิ ทธิ ภาพของเครือ่ งนัน้ ทางาน
ได้ไม่เต็มที ่ โดยทางผู้วิจยั ได้หาเครือ่ งจักรตัวอย่างและวิ เคราะห์หาสาเหตุ
ด้ ว ยแผนผัง เหตุ แ ละผลเพื อ่ หารากเหง่ า ของปั ญ หา ทัง้ นี้ คื อ การขาด
แผนการบารุงรักษาเครือ่ งจักรที เ่ ป็ นระบบ จึ งดาเนิ นการวิ จยั โดยการใช้
หลักการบารุงรักษาตามแผนเพือ่ ทาแผนการบารุงรักษาเครือ่ งจักรโดยใช้
ระบบการจัดการงานบารุงรักษาด้วยคอมพิ วเตอร์มาเป็ นเครือ่ งมื อในการ
สร้างแผนการบารุงรักษา แล้วทาการเปรียบเทียบผลทีไ่ ด้ก่อนและหลัง จาก
การศึ ก ษาพบว่ าอัต ราการท างานของเครื อ่ งจัก รเฉลี ย่ 8 เครื อ่ งนั ้น จาก
เมือ่ ก่ อนอยู่ที ่ 98.60% เป็ น 99.64% ซึง่ เพิ ม่ มากกว่าเดิ ม 1.04% และค่าเฉลีย่
ก่ อนการเสี ยหายเครือ่ งจักร K11 อยู่ที ่ 123.3 ชัวโมง
่
เป็ น 126.4 ชัวโมง
่
ซึ ง่
เพิ ม่ มากกว่าเดิ ม 3.1 ชัวโมง
่
ส่วนเครือ่ งจักร K13 อยู่ที ่ 72.5 ชัวโมง
่
เป็ น 84.1
ชัวโมง
่
เพิ ม่ มากกว่าเดิ ม 11.6 ชัวโมง
่

Keywords — Planned Maintenance, Availability Factor, Mean time
between Failures

I. บทนา
งานวิจยั นี้ได้ศกึ ษาข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัทผลิต และจัดจาหน่ ายแหอวน
ประมงและอุปกรณ์ทางการเกษตร โดยจาหน่ ายให้ลูกค้าภายในและนอก
ประเทศ ซึ่งเป็ นการผลิตตามคาสังของลู
่
กค้า จึงต้องทาการผลิตสินค้าให้ได้
อย่างต่อเนื่องและไม่มขี อ้ ผิดพลาด ถ้าเกิดผิดพลาดปั จจัยทีส่ ่งผลกระทบคือ
สินค้าจะส่งไม่ทนั ตามกาหนดลูกค้า ปั ญหาทีพ่ บคือภายในส่วนโรงงานฝ่ าย

ค าส าคั ญ — การบ ารุ ง รัก ษาตาม แผน , อั ต ราการท างานของ
เครือ่ งจักร, ระยะเวลาเฉลีย่ ก่อนการเสียหายในแต่ละครัง้
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
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ผลิต พบว่าโดยเฉลี่ยใน 4 วันนัน้ มีเครื่องจักรที่เกิดการขัดข้อง และมีของ
เสียจากการผลิตภัณฑ์อวนอยู่เสมอ เกิดจากการปรับเปลีย่ นรายการผลิต
บ่อยและการดูแลเครื่องจักรยังไม่มปี ระสิทธิภาพที่ดีพ อ ทาให้เครื่องจักร
เกิดการขัดข้องเสียหายอยู่บ่อยครัง้ ทาให้ประสิทธิภาพของเครื่องจักรนัน้
ท างานได้ไ ม่ เต็ม ที่ สาเหตุ เกิด จากประวัติข องการดู แ ลตรวจสอบการ
บารุงรักษาตามแผน (Planned Maintenance : PM) นัน้ นามาใช้ไม่ได้ และ
แผนบารุงรักษาของเก่าไม่มคี นติดตามดาเนินงานทาต่ออย่างต่อเนื่อง
ปั จจุบนั เครือ่ งจักรหลายเครือ่ งในโรงงานต้องทาการเดินเครื่องและผลิต
อยู่ตลอดเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง จึง
แก้ไขปั ญหาโดยการจัดทาการบารุงรักษาตามแผน เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของเครื่อ งจักร ดาเนิน การศึกษาเกี่ย วกับ งานด้านการซ่ อ มบ ารุง จัดท า
แผนการด าเนิน งานเพื่อ ช่ว ยบริห ารการท างานในเรื่อ งของ PM และใช้
ระบบการจัดการงานบารุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์มาเป็ นเครื่องมือช่วย เพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภาพการทางานให้เป็ นมาตรฐาน
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั คือการเพิม่ ระยะเวลาเฉลีย่ ก่อนการเสียหาย
ของเครือ่ งจักร โดยตัง้ เป้ าหมายไว้ว่าสามารถเพิม่ ได้มากกว่าเดิม 10% ซึ่ง
ผลลัพธ์จะช่วยเพิม่ เวลาเฉลีย่ ก่อนการเสียหายของเครือ่ งจักรได้

โดยนาเวลาทีเ่ ดินเครือ่ งมาหารกับจานวนครัง้ ทีห่ ยุดซ่อม ก็จะได้เวลา
เฉลีย่ ก่อนทีจ่ ะเกิดความขัดข้อง คิดเป็ นหน่ วยเวลา ถ้าค่าหลังปรับปรุงนัน้
เวลาเพิม่ ขึน้ แสดงว่าดีขน้ึ
2.3 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2.3.1 งานวิจ ัย ของอธิป ข าวงษ์ ร ัต นโยธิน [6] (2553) ปั ญ หาของ
งานวิจยั ที่อ้างอิงคือ ต้องการลดการขัดข้องของเครื่องจักรให้น้อ ยลงโดย
วางแผนบารุงรักษา เครื่อ งอัดขึ้น รูปผลิต ภัณ ฑ์ในอุ ตสาหกรรมการผลิต
เซรามิค
2.3.2 งานวิจยั ของกัณฐ์ณัฐ ฑียาพงศ์ [7] (2555) ปั ญหาของงานวิจยั
คือแผนการซ่อมบารุงอยู่ในรูปเอกสาร ส่วนข้อมูลอุปกรณ์และวิธซี ่อมบารุง
ก็อ ยู่แยกกัน ทาให้เสียเวลาให้การค้น หา ดังนัน้ จึงต้อ งการจัดระบบงาน
ซ่อมบารุงให้เป็ นระเบียบ โดยจัดทาฐานข้อมูลอุปกรณ์บนั ทึกลงโปรแกรม
CMMS
III. วิธกี ารดาเนินงานวิจยั
Process

Tools

II. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2.1 เครือ่ งมือควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง (7QC Tools)
2.1.1 แผนผัง พาเรโต (Pareto Diagram) เป็ นแผนภู ม ิท่ีใ ช้ ใ นการ
วิเคราะห์ว่าอะไรคือสาเหตุหลักหรือปั ญหา แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
2.1.2 แผนภาพกราฟ (Graph) คือ เป็ น แผนภาพชนิ ด หนึ่ งที่แสดง
ข้อมูลอย่างง่าย และแสดงถึงตัวเลขหรือข้อมูลทางสถิตทิ ใ่ี ช้
2.1.2 แผนผัง เหตุ แ ละผล (Cause & Effect Diagram) แผนภาพที่
แสดงถึงความสัมพันธ์ทท่ี าให้เกิดผลลัพธ์นนั ้ ๆ ปั ญหาอาจจะเกิดจากหลาย
สาเหตุ จึงต้องมีการแจกแจงสาเหตุออกมาให้ชดั เจน
2.2 การวัดประสิทธิผลของเครือ่ งจักรและการซ่อมบารุง
2.2.1 อัตราความพร้อมในการทางานของเครือ่ งจักร (Availability
Factor : AF) เป็ นการใช้สมการเพือ่ หาอัตราความพร้อม มีสตู รดังนี้

[5]
โดยที่นาเวลารับภาระงานมาลบกับเวลาที่เครื่องจักรจอดแล้วหารกับ
เวลารับภาระงาน จะได้ค่าเป็ น % ถ้าเกิดหลังปรับปรุงเพิม่ ขึน้ แสดงว่าดีขน้ึ

รูปที่ 1. ขัน้ ตอนในการศึกษา
3.1 ขัน้ ตอนในการศึกษา
ได้มกี ารกาหนดขัน้ ตอนในการศึกษาตามรูปที่ 1 ดังนี้
3.1.1 กาหนดขอบเขตของงานวิจยั และศึกษาข้อมูลงานวิจยั โดยเป็ น
แผนกทีผ่ ทู้ าการวิจยั ได้เข้าไปปฏิบตั งิ านอยู่ซง่ึ คือแผนกทออวนที่ 1
3.1.2 รวบรวมของยอดขายอวน และสภาพทัวไปของเครื
่
อ่ งจักร
3.1.3 วิเคราะห์หาสาเหตุของสภาพปั ญหา
3.1.4 วางแผนการบารุงรักษาโดยใช้หลักการบารุงรักษาตามแผน เริม่
แผนการดาเนินงาน และปรับปรุง
3.1.5 วิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ นามาเปรียบเทียบ ก่อน – หลัง
3.1.6 สรุปงานวิจยั และจัดทาให้เป็ นมาตรฐาน

3.1.2 เวลาเฉลี่ยระหว่างการขัดข้อง (Mean time between Failures :
MTBF) เป็ นการหาเวลาเฉลีย่ ทีเ่ ครือ่ งจักรจะเกิดความขัดข้อง มีสตู รดังนี้

[5]
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ทางผู้ ว ิจ ัย ได้ เลือ กเครื่อ งจัก ร 8 เครื่อ งเพื่ อ น ามาเป็ นเครื่อ งจัก ร
ตัว อย่างของการวิจยั ในครัง้ นี้ โดยเลือกเครื่องจักรที่ทาการผลิต สิน ค้าที่
ลูกค้าซื้อมากทีส่ ุดในช่วงปี 2561

อีกทัง้ ไม่มพี นักงานทีท่ างานในส่วนนี้ จึงทาให้เครือ่ งจักรเสือ่ มสภาพลงตาม
การใช้งานซึง่ เป็ นเหตุให้เครือ่ งจักรเกิดอาการขัดข้องบ่อยนันเอง
่

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.2.1 ศึกษาข้อ มูล การซ่ อมแซมและปรับปรุงเครื่อ งจักรจากใบแจ้ง
ซ่อมและใบบันทึกการหยุดเครือ่ งจักรของแผนก ทอ 1
3.2.2 เก็บข้อ มูล เกี่ย วกับเครื่องจักรทอ โดยการสอบถามข้อมูลจาก
หัวหน้าวิศวและช่างประจาแผนก ทอ 1 และเก็บข้อมูลจากหน้างาน
3.2.3 ตรวจสอบการทา PM อันเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วในปั จจุบนั โดยทาง
แผนกมีเอกสารต้นฉบับเก็บเอาไว้
รูปที่ 2. การวิเคราะห์สาเหตุโดยใช้ Cause & Effect Diagram

3.3 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
3.3.1 ข้อมูลต่าง ๆ ของแผนก ทอ 1
3.3.2 QC 7 Tool [1] ซึ่ง ได้แ ก่ แผนผัง พาเรโต (Pareto Diagram)
แผนภาพกราฟ (Graph) แผนผังเหตุและผล (Cause & Effect Diagram)
3.3.3 หลักการ TPM [2] [3]
3.3.4 Planned Maintenance
3.3.5 ระบบการจัดการงานบารุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ [4]

ด้ว ยสาเหตุ ท่ีก ล่ า วมาข้า งต้ น ทางผู้ ว ิจ ัย จึง ท าการสร้า งแผนการ
บารุงรักษา หรือ Planned Maintenance ให้กบั ทางแผนก ทอ 1 โดยมีการ
สอบถามกับทางหัวหน้าแผนกอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เป็ น มาตรฐานต่อไป
โดยจัดทาแผนให้กบั เครือ่ งจักร K7 – K14
4.3 วางแผนดาเนินงานและปรับปรุงการบารุงรักษา
ผูว้ จิ ยั ได้วางแผนการดาเนินงาน คือจัดทาการบารุงรักษาตามแผนที่
เป็ นระบบขึน้ มา เสริมทักษะให้ช่างซ่อมสามารถทางานด้านการบารุงรักษา
โดยกาหนดรูปแบบแผนดังนี้
4.3.1 กลุ่มการผลิตปกติ คือ เช็คทุกเครื่องจักรในกลุ่มการผลิต ซึง่ ก็คอื
K7-K14 ศึกษาข้อมูลของเครือ่ งจักรว่ามีส่วนใดทีเ่ กิดการขัดข้องบ่อย ดูจาก
ประวัตกิ ารซ่อมแซมจากใบแจ้งซ่อมและสอบถามกับหัวหน้าแผนก โดยจะ
เป็ นส่วนนามาคิดแผน PM การเช็คเครื่องจักร จากนัน้ จัดทาใบ PM Check
Sheet ของเครื่องจักรทัง้ 8 เครือ่ ง โดยกาหนดว่าต้องเช็คสภาพเครื่องจักร
ตรงจุดใดบ้าง จัดทาเป็ นรายสัปดาห์
4.3.2 กลุ่มการผลิตทีว่ เิ คราะห์ขอ้ มูลเชิงลึก คือ กลุ่มเครือ่ งจักรทีข่ ดั ข้อง
บ่อยทีส่ ุด ซึ่งก็คอื K11 และ K13 เมือ่ ศึกษาเวลา MTBF แล้ว ค่าเฉลีย่ การ
ซ่อมจะอยู่ท่ี 3-5 วัน จึงสอดคล้องกับการเช็คสภาพเครื่องจักรเดียวกันกับ
ข้อทีแ่ ล้วซึง่ เป็ นการเช็คสภาพเครือ่ งจักรรายสัปดาห์ โดยเครือ่ งจักรในกลุ่ม
นี้จะทาการตรวจสภาพเครื่องจักรแบบเชิงลึก โดยการคิดแผนบารุงรักษา
เครือ่ งจักรประจาเดือนและประจาปี

IIII. ผลการดาเนินงาน
4.1 กาหนดขอบเขตของงานวิจยั
โดยเป็ นแผนกทีผ่ ทู้ าการวิจยั ได้เข้าไปปฏิบตั งิ านอยู่ แผนกนี้ทาการทอ
อวนชนิดโปลี ซึง่ ถือว่าเป็ นผลิตภัณฑ์หลักของทางโรงงานและเป็ นขัน้ ตอน
การผลิตขัน้ สุดท้ายก่อนที่จะส่งสินค้าไปสู่มอื ของลูกค้า โดยศึกษาข้อมูล
ด้านการซ่อ มบารุงเครื่องจักรและทาแผน PM โดยใช้เครื่องมือเป็ นระบบ
การจัดการงานบารุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ ร่วมมือกับพนักงานและช่าง
ของแผนก
4.2 วิเคราะห์สาเหตุและสภาพปั ญหา
จากข้อมูลการขัดข้องของเครื่องจักร ผู้วจิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์โดยใช้
แผนผังเหตุและผล (Cause & Effect Diagram) อธิบายได้ว่าสาเหตุ หลักที่
คลอบคลุ มทุ กปั ญ หาคือ ขาดการท า Planned Maintenance ที่เป็ น ระบบ
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รูปที่ 3. ตัวอย่างใบ PM Check Sheet ทีน่ าไปใช้งาน
ตารางที่ 1. รายละเอียด PM ของเครือ่ งจักร K11 กับ K13
ลาดับ รายการ PM
1
การล้าง
เครื่องจักร
2
เบรคเครื่อง
ทอแหอวน
3

รือ้ เครื่องจักร

4

การพันหนัง
ลูกกลิง้

รายละเอียด
ล้างเครื่องจักรโดยใช้ปัม๊ ลมและฉีด
น้ ามันอัดให้คราบสนิมหลุดออก
เช็คสภาพอย่างละเอียด ตรวจสอบ
ว่าควรเปลี่ยนใหม่หรือไม่ สึกหรอ
แค่ไหน เพื่อกันเบรคไหลกลับ
รือ้ เครื่องจักรเกือบทัง้ หมด เพื่อทา
ความสะอาดและนาไปบารุงรักษา
นาอะไหล่ส่งโรงกลึง ทัง้ ซ่อมแซม
และสร้างใหม่ในกรณีทช่ี ารุด
รือ้ หนังลูกกลิง้ ทัง้ หมดมาพันใหม่

ความถี่
1 เดือน
3 เดือน

1 ปี

กาหนดแผน
ตามวันหยุด
ยาว

4.4 นาโปรแกรมสาเร็จรูปมาเป็ นเครือ่ งมือช่วยวางแผน
โปรแกรมที่ น ามาใช้ ค ื อ CMMS IDYL นั ้น เป็ นระบบบริห ารงาน
บ ารุ ง รัก ษา ส าหรับ งานซ่ อ มบ ารุ ง เพื่ อ โรงงานอุ ต สาหกรรม ดู แ ล
บารุงรัก ษาอุ ป กรณ์ ช่ ว ยจัดท าแผน PM บัน ทึกประวัติก ารซ่ อ ม การใช้
อะไหล่ต่างๆ สาหรับส่วนข้อมูลในการเริม่ ต้นระบบ ซึง่ ประกอบด้วยข้อมูลที่
จาเป็ น ทาให้ไม่ต้องเตรียมข้อมูลจานวนมากและซับซ้อน สามารถเริม่ ต้น
ระบบได้เพีย งแค่ ม ีข ้อ มูล อุ ป กรณ์ ข้อ มูล ผู้ป ฏิบ ัติง าน เช่ น ช่ า งไฟฟ้ า
ข้อมูลหน่วยงาน เช่น บารุงรักษา ข้อมูลกิจกรรมงาน PM
รูปที่ 4. ขันตอนการท
้
างานของ IDYL
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K11 จากแต่ก่อนเฉลีย่ เวลาแล้วอยู่ท่ี 123.3 ชัวโมง
่ เป็ น 126.4 ชัวโมง
่ และ
K13 แต่ก่อนอยู่ท่ี 72.5 ชัวโมง
่ เป็ น 84.1 ชัวโมง
่
ในภาพที่ 6 จะแสดงกราฟเปรียบเทียบของค่า Availability Factor เพื่อ
เป็ นการแสดงภาพให้เห็นชัดมากขึน้ ว่าเครื่องจักรแต่ละเครื่องมีอตั ราการ
ท างานเปลี่ย นแปลงอย่ า งไรบ้า ง ซึ่งเห็น ได้ว่ าค่ า อัต ราการท างานของ
เครือ่ งจักรทัง้ 8 เครือ่ งนัน้ มากกว่า 99% ทุกเครือ่ ง

4.5 วิเคราะห์ขอ้ มูล เปรียบเทียบก่อนและหลัง
หลังจากเริม่ จัดทาระบบแผนการบารุงรักษาให้กบั เครือ่ งจักรทออวนโป
ลี ขนาดด้า ย 250/3 ระยะ Pitch 6.4 เครื่อ งจัก ร K7-K14 ซึ่ ง สามารถ
เปรียบเทียบข้อมูลได้ดงั นี้
ตารางที่ 2. ตารางเปรียบเทียบ AF ก่อน-หลัง การปรับปรุง
เครื่องจักร
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14
เฉลี่ย

Availability Factor
(ก่อนปรับปรุง)
99.66%
99.53%
99.58%
99.68%
92.26%
99.87%
98.29%
99.94%
98.60%

Availability Factor
(หลังปรับปรุง)
99.01%
99.74%
99.47%
99.37%
99.93%
99.88%
99.70%
100%
99.64%

ผลลัพธ์
ชัวโมง
่

ลดลง
ดีขน้ึ
ลดลง
ลดลง
ดีขน้ึ
เท่าเดิม
ดีขน้ึ
ดีขน้ึ
ดีขึ้น

ค่าอัตราการทางานสูงขึน้ กว่าเดิม ทางผูว้ จิ ยั มีเป้ าหมายคือเครื่องจักร
ต้อ งมีค่ า Availability Factor หลังการปรับปรุงอยู่ท่ี 99% ขึ้น ไป แม้จะมี
บางเครื่องจักรที่ค่า Availability Factor นัน้ ลดลงแต่ ทว่าก็ยงั อยู่ในเกณฑ์
ทัง้ นี้เป็ น เพราะการปรับเปลี่ย นรายการเครื่องจักรในทอใหม่ ในช่วงเก็บ
ข้อมูลก่อนทาเครื่องจักรดังกล่าวไม่ค่อยได้มกี ารปรับเปลีย่ นมากนัก โดย
ค่าเฉลีย่ เครือ่ งจักรทัง้ 8 เครือ่ งนัน้ เพิม่ ขึน้ จากเดิม 98.60% เป็ น 99.64%
ในภาพที่ 5 จะแสดงค่ า เวลาเฉลี่ย ระหว่ า งการขัด ข้อ งของทัง้ สอง
เครื่องจักรนัน้ เพิม่ มากขึ้น หลังจากเริม่ ทาการบารุงรักษาตามแผน โดยที่

รูปที่ 5. กราฟเปรียบเทียบ MTBF ก่อน-หลัง ของK11 และ K13

รูปที่ 5. กราฟเปรียบเทียบ Availability Factor ก่อน-หลัง การปรับปรุง
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กิ ตติ กรรมประกาศ
ที่โครงงานวิจยั นี้สาเร็จได้นัน้ ต้อ งขอขอบพระคุณ คุณ พงศ์เทพ
คุ ณ เกรีย งไกร ซึ่งเป็ น หัว หน้ าโรงงาน และคุ ณ อนุ ส รณ์ ซึ่งเป็ นวิศ วกร
หัว หน้ าแผนกทอ 1 ที่ให้ค าปรึกษาเกี่ย วกับ ข้อ มูล การด าเนิ น งานของ
โรงงาน ช่วยประสานงาน และช่วยดูแลในเรื่องต่ างๆ จนโครงงานเล่มนี้นนั ้
เสร็จสมบูรณ์ ทาให้โครงงานสาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ประโยชน์อนั ใดทีเ่ กิด
จากการศึกษานี้ ย่อมได้ความกรุณาจากท่านทีไ่ ด้กล่าวมาไว้ขา้ งต้น ผูว้ จิ ยั
ขอขอบคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

IV. สรุปผลการดาเนินงาน
จากการทาการศึกษาเรือ่ งการประยุกต์ใช้หลักการบารุงรักษาตามแผน
เพือ่ เพิม่ ระยะเวลาเฉลีย่ ก่อนการเสียหายของเครือ่ งจักรโดย ปั ญหาทีพ่ บคือ
ภายในส่วนโรงงานฝ่ ายผลิตพบว่าโดยเฉลีย่ ใน 4 วันนัน้ มีเครื่องจักรทีเ่ กิด
การขัดข้อง ทาให้ประสิทธิภาพของเครือ่ งจักรนัน้ ทางานได้ไม่เต็มที่
หลังจากทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ทาการสร้างแผนบารุงรักษาและนาระบบการจัดการ
งานบารุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์มาดาเนินการแก้ไข สามารถสรุปผลการ
วิเคราะห์โดยเปรียบเทียบข้อมูลก่อนปรับปรุงและหลังการปรับปรุง โดยมี
วัตถุประสงค์และตัวชีว้ ดั ดังนี้
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5.1 ประสิทธิภาพการเดินเครือ่ ง (Availability Factor)
เพิ่มประสิทธิภาพการเดิน เครื่อ งของเครื่อ งจักรทอ หลังจากเริม่ การ
บารุงรักษาตามแผนที่ได้จดั ทาเอาไว้พ บว่า เครื่อ งจักรทอทัง้ 8 เครื่องที่
นามาเป็ นเครื่องจักรตัวอย่างนัน้ ค่าอัตราการทางานของเครื่องจักรสูงมาก
ขึ้น กว่ าเดิม จากก่ อ นปรับ ปรุงค่ าเฉลี่ย ทัง้ 8 เครื่อ งอยู่ท่ี 98.60% เป็ น
99.64% ซึง่ เพิม่ มากกว่าเดิม 1.04%
5.2 ระยะเวลาเฉลีย่ ก่อนการเสียหาย (Mean time between Failures)
เพิม่ ระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียหายของเครื่องจักรในแต่ละครัง้ โดย
เป้ าหมายคือเพิม่ มากขึน้ กว่า 10% ของค่าเฉลี่ยก่อนปรับปรุง โดยที่ 10%
ของค่ า เฉลี่ย ก่ อ นปรับ ปรุง K11 เท่ ากับ 12.3 ชัว่ โมง K13 เท่ ากับ 7.3
ชัวโมง
่
ก่อ นปรับปรุงและหลังปรับปรุงสรุปได้ดงั นี้ เครื่องจักร K11 อยู่ท่ี
123.3 ชัวโมง
่
เป็ น 126.4 ชัวโมง
่
ซึ่งเพิ่มมากกว่าเดิม 3.1 ชัวโมง
่
แม้จะ
เพิ่มขึ้น มากกว่าเดิมแต่ ทว่าไม่ถึงเป้ าหมายที่กาหนดไว้ซ่ึงต้อ งมากกว่า
12.33 ชัวโมง
่
เครื่องจักร K13 อยู่ท่ี 72.5 ชัวโมง
่
เป็ น 84.1 ชัวโมง
่
เพิ่ม
มากกว่าเดิม 11.6 ชัวโมง
่ เมือ่ ทาการดูขอ้ มูลของเครื่องจักร K11 ระหว่างที่
เก็บข้อมูลหลังปรับปรุงนัน้ มีอาการขัดข้องเพราะมีรายการผลิตเข้ามาเยอะ
ทาให้เวลาเฉลีย่ นัน้ ลดลง ซึ่งทางแผนกมีนโยบายในอนาคตที่จะปรับปรุง
พัฒนาเครือ่ งจักรให้ดขี น้ึ ต่อไป
5.3 บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมสาเร็จรูป
เพื่อสร้างฐานข้อมูลที่เป็ นระเบียบ โดยทางผู้วจิ ยั ได้ทาการจัดทาคู่มอื
อธิบายโปรแกรมทีท่ าให้คนอ่านนัน้ เข้าใจได้งา่ ย ทาความเข้าใจการใช้งาน
ลักษณะและหน้าตาของโปรแกรม จากนัน้ ยังมีการสอนการใช้งานโปรแกรม
เบือ้ งต้นให้กบั ผูท้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้องกับงานบารุงรักษา เพือ่ จะได้ดาเนินการใช้
โปรแกรมต่อไปหลังจากทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ทาการวิจยั เสร็จแล้ว
ด้วยเวลาเก็บข้อมูลหลังการปรับปรุงที่สนั ้ ผลลัพธ์ท่ไี ด้อาจจะไม่ต่าง
จากเดิมมากนักแต่ทางแผนกนัน้ สามารถนาแผนทีไ่ ด้จดั ทาไปใช้ในอนาคต
5.4 ขอเสนอแนะจากการศึกษา
การใช้ระบบการจัดการงานบารุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ มาเป็ นตัวเพิม่
ประสิทธิภาพในการบริหารงานบารุงรักษาตามแผนนัน้ เป็ นเรื่องใหม่ของ
ทางพนั ก งาน พนั งงานส่ ว นใหญ่ ท่ีน่ี จ ะเป็ นคนที่ค่ อ นข้างมีอ ายุ ด ังนั ้น
การศึกษาโปรแกรมนัน้ เป็ นเรือ่ งทีค่ ่อนข้างยาก จึงต้องค่อยๆ เรียนรู้
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บทคัดย่ อ — โครงงานวิ จยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่ อวิ เคราะห์สภาพการ
ท างานและศึ ก ษาระบบแถวคอย ระบบการให้ บ ริ ก ารปั จ จุ บ นั ของช่ อ ง
ทางการให้บริ การ (GH-2) เขตปลอดอากร ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
ช่ วงเวลา 08.00-09.00 น. ระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิ กายน 2561 เฉพาะวัน
ทาการตัง้ แต่วนั จัทร์-วันศุกร์เป็ นระยะเวลา 5 วัน
การให้ บริ การเป็ นแบบมาก่ อนได้ รบั บริ การก่ อน ระบบรองรับผู้มารับ
บริ การไม่จากัด และจานวนผู้มารับบริ การไม่จากัดซึ่งสอดคล้องกับตัวแบบ
แถวคอยM/M/1:FCFS/∞/∞
ผลการวิ เคราะห์สภาพการทางานในระบบปั จจุบนั พบว่า จานวนผู้มารับ
บริ การเฉลี่ ยในระบบเท่ ากับ 3 คันต่ อนาที จานวนผู้มารับบริ การที่ รอใน
แถวคอย 2.25 คันต่ อนาที ระยะเวลาเฉลี่ ยที่ ผ้มู ารับบริ การรอในแถวคอย
เท่ า กับ 0.75 นาที หรื อ 45 วิ น าที ต่อ คัน โดยเวลารอคอยเฉลี่ ย ที่ ผ้ มู ารับ
บริ การพึงพอใจ เท่ากับ 20.55 วิ นาทีต่อคัน จะเห็นได้ว่ามีค่าแตกต่างกันกับ
ระยะเวลาเฉลี่ ยที่ ผ้มู ารับบริ การรอในแถวคอยในระบบปั จจุบนั หากเพิ่ ม
หน่ วยให้ บริ การจากเดิ ม 1 หน่ วย เป็ น 3 หน่ วย ซึ่ งสอดคล้ องกับรูปแบบ
แถวคอยM/M/3:FCFS/∞/∞ จะท าให้ เ วลาในการรอรับ บริ ก ารเฉลี่ ย ใน
แถวคอยลดลง เป็ น 0.711นาที ต่อคัน ดังนัน้ ความสาคัญจากการทาวิ จยั นี้
จะช่ วยทาให้ เวลาเฉลี่ยในแถวคอยน้ อยกว่าเวลารอยคอยที่ ผ้มู ารับบริ การ
พึงพอใจ ผู้ให้ บริ การสามารถให้ บริ การได้เร็วขึ้น สามารถเพิ่ มจานวนผู้มา
รับบริ การต่อวัน

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.

คำสำคัญ — เขตปลอดอากร,ผู้มารับบริ การ,ผู้ให้บริ การ

Keywords — Free zone,Customer,Service Providers.
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I. บทนา
ฝ่ายขนส่งสิน ค้าทางอากาศท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ เป็ น ฝ่ายหนึ่งของ
โครงสร้างองค์กรท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ โดยมีส ถานประกอบการอยู่
ภายในเขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ (Free Zone) มีหน้าทีใ่ น
การบริหารจัดการด้านการขนส่งสินค้า อีกทัง้ ทางท่าอากาศยานสุวรรณเขต
พืน้ ทีป่ ลอดอากร มีรายได้หลักซึง่ จากการให้ผปู้ ระกอบเช่าพืน้ ทีแ่ ละมาจาก
การเก็บค่าภาระจากรถที่เข้า-ออกภายในเขตปลอดอากร จึงมีผใู้ ช้บริการ
และมีตวั แทนผู้ขนส่งสินค้าเป็ นจานวนมาก ทาให้จานวนรถบรรทุกหรือ
รถยนต์ทวไปที
ั ่ จ่ ะมารับสินค้าภายในเขตปลอดอากรมีจานวนเพิม่ มากขึ้น
ด้ว ย ส่ ง ผลให้ก ารจราจรหนาแน่ น ในช่ ว งเวลาเร่ ง ด่ ว น เพื่อ เป็ น การ
แก้ปญั หาดังกล่าวจึงมีแนวทางศึกษาระบบแถวคอยเพื่อลดระยะเวลาใน
การรอของผูเ้ ข้าใช้บริการในช่วงเวลาชัวโมงเร่
่
งด่วนได้อย่างไม่ตดิ ขัดทาให้
ช่องทางการให้บริการเขตปลอดอากร (GH-2) ใช้งานได้สะดวกมากยิง่ ขึน้
ประโยชน์จากการทาวิจยั ส่งผลดี คือ ผู้ให้บริการสามารถให้บริการได้เร็ว
ขึ้น สามารถเพิม่ จานวนผูม้ ารับบริการต่อวัน ความเป็ นระเบียนเรียบร้อย
และความสะดวกแก่ผู้เข้าใช้บริการภายในเขตพื้นที่ ความพึงพอใจของ
ลูกค้าและผูใ้ ช้บริการภายในพืน้ ที่
II. วัตถุประสงค์
II.I เพื่อศึกษาระบบแถวคอยของช่องทางการให้บริการเขตปลอดอากรใน
ช่วงเวลาชัวโมงเร่
่
งด่วน
II.II เพื่อ ลดระยะเวลาการติด ขัด ของรถที่เ ข้า -ออกภายในช่อ งทางการ
ให้บริการเขตปลอดอากร
III. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
III.I ทฤษฎีแถวคอย (Queuing Theory)
แนวคิดเกีย่ วกับทฤษฎีแถวคอย (Queuing Theory) ในปจั จุบนั
เรื่ อ งของการเข้ า แถวคอย เป็ นเรื่ อ งปกติ ท่ี พ บเห็ น ได้ ท ั ว่ ๆไปใน
ชีวติ ประจาวัน แถวคอยทีเ่ กิดขึ้นมีสาเหตุมาจากองค์ประกอบหลายอย่าง
ด้วยกัน เช่น อัตราการมารับบริการของ ผู้รบั บริการหรือลูกค้า อัตราการ
ให้บริการของผูใ้ ห้บริการ และรูปแบบของแถวคอย เป็ นต้นในการ บริหาร
จัดการของผูใ้ ห้บริการทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบแถวคอยนัน้ การจัดรูปแบบของ
ระบบแถวคอย เกณฑ์การให้บริการ และจานวนผูใ้ ห้บริการ เป็ นสิง่ ทีต่ ้อง
คานึงถึงโดยเฉพาะอย่างยิง่ คือ จานวนผูใ้ ห้บริการ
สัญลักษณ์ทใ่ี ช้ในระบบแถวคอย
n คือ จานวนคนทัง้ หมดในระบบ
𝑝𝑛 (t) คือ ความน่าจะเป็นทีจ่ ะมีลกู ค้า n คน ในระบบ เมือ่ เวลา t
𝑝𝑛 คือ ความน่าจะเป็นทีจ่ ะมีลกู ค้า n คน ในสถานะคงที่
𝑛 คือ อัตราการเข้ามาเฉลีย่ ของผูม้ ารับบริการเมือ่ มีลกู ค้า n คน ในระบบ
 คือ อัตราการเข้ามาเฉลีย่ ของผูม้ ารับบริการเมือ่ ระบบอยู่ในสถานะคงที่
𝑛 คือ อัตราให้บริการเฉลีย่ เมือ่ มีลกู ค้า n คน ในระบบ
 คือ อัตราให้บริการเฉลีย่ เมือ่ ระบบอยู่ ในสถานะคงที่
S คือ จานวนหน่วยให้บริการ (แต่ละหน่วยให้บริการไม่แตกต่างกัน)
ρ คือ สัดส่วนเวลาทีห่ น่วยบริการทางาน หรือหน่วยให้บริการไม่ว่าง
𝐿𝑞 คือ จานวนลูกค้าเฉลีย่ ในแถวคอย หรือความยาวแถวคอยเฉลีย่ โดยไม่
นับรวมลูคา้ ทีก่ าลังรับบริการ (หน่วย :จานวนลูกค้าต่อ 1หน่วยเวลา)
𝐿 คือ จานวนลูกค้าเฉลี่ยในระบบโดยนับรวมลูกค้าที่รอในแถวคอยและ
กาลังรับบริการ
𝑊q คือ ระยะเวลาเฉลีย่ ทีล่ กู ค้ารอในแถวคอยเพือ่ เข้ารับบริการ

III.II คอขวด (Bottlenck)
คอขวด หมายถึงส่วนของถนน สะพาน หรือ ลาน้ า ที่แคบเข้า แต่ถ้าหาก
อธิบายเพิม่ เติมทางด้านวิศวกรรมจราจรแล้วจะหมายถึง จุดหรือช่วงหนึ่ง
บนถนนทีก่ ่อให้เกิดสภาพการจราจรติดขัดด้านเหนือน้า ส่วนด้านท้ายน้ า
จะมีสภาพการจราจรเบาบางซึ่งคอขวดจะเกิดขึ้นเมื่อมีปริมาณจราจรบน
ถนนเส้นนัน้ สูงและมีอุปสรรคบางอย่างทาให้อตั ราการเคลือ่ นตัวของกระแส
จราจรลดลง
III.III งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
จิตรจิรา ไชยฤทธิ ์ (2557) ได้ศกึ ษาระบบการให้บริการของ
พนักงานประจาเคาน์เตอร์ชาระเงินของร้าน 7-ELEVEN สาขาซอยบาดาล
เปิดให้บริการ 2 เคาน์เตอร์ โดยดาเนินการเก็บข้อมูลระหว่าง จานวนทัง้ สิน้
20 วัน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบวา รูปแบบการเข้ามารับบริการในวัน
ั ซอง ด้วยอัตราการ
จันทร์ถงึ วันศุกร์ ไม่แตกต่างกัน มีการแจกแจงแบบปวส์
เข้ามาเฉลีย่ 1.98 คนต่อนาที และรูปแบบการให้บริการมีการแจกแจงแบบ
เอ็กซ์โปเนนเชียล ด้วยให้เวลาเฉลีย่ 0.88 นาทีต่อคน ซึง่ สอดคล้องกับตัว
แบบแถวคอย M/M/FCFS/2: / ∞/ ∞ จานวนลูกค้าเฉลีย่ ในแถวคอย
เท่ากับ 5.36 คนต่อนาที เวลาเฉลีย่ ที่ ลูกค้าใช้ในระบบ 3.59 นาทีต่อคน
ความน่าจะเป็นทีล่ กู ค้าต้องรอ เท่ากับ 0.811 และความน่าจะเป็นทีล่ กู ค้าจะ
ได้รบั การบริการทันที เท่ากับ 0.189
บงกช ไชยแสงและอัชฌาวดี จันชุล ี (2556) การศึกษาระบบ
แถวคอย กรณีศกึ ษาไปรษณียข์ อนแก่น มีวตั ถุประสงค์เพือ่ วิเคราะห์หา
จานวนเคาน์เตอร์ทเ่ี ปิดให้บริการทีเ่ หมาะสมทีท่ าให้ระยะเวลารอคอยเฉลีย่
ไม่เกินเวลารอคอยเฉลีย่ ทีผ่ มู้ าใช้บริการพึงพอใจทาการศึกษา 1 ระบบ
เนื่องจากมี 1 แถวคอย มีจานวนพนักงานประจา เคาน์เตอร์ทงั ้ หมด 4
เคาน์เตอร์ และเก็บข้อมูลเวลา 11.00 -13.00 น. ผลการ วิเคราะห์ขอ้ มูลพบ
วาอัตราเข้ามารับบริการของผูใ้ ช้บริการในวันจันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี
และศุกร์ ไม่แตกต่างกับจานวนผูม้ าใช้บริการทีเ่ ข้ามารับบริการมีการแจก
ั ซองด้วยอัตราการเข้ามาเฉลีย่ 1.4772 คนต่อนาที และเวลา
แจงแบบปวส์
การให้บริการของพนักงานแต่ละเคาน์เตอร์มกี ารแจกแจงแบบเอ็กซ์โปเนน
เชียลด้วยอัตรา เฉลีย่ 0.3911 นาทีต่อคนซึง่ สอดคล้องกับตัวแบบแถวคอย
M/M/FCFS4/ ∞/ ∞ พบว่าระยะเวลาเฉลีย่ ทีผ่ มู้ าใช้บริการอยูในแถวคอย
เท่ากับ 10.1289 นาทีต่อคน และวิเคราะห์หาเวลารอคอยโดยเฉลีย่ ทีผ่ มู้ า
ใช้บริการพึงพอใจ ในการรอรับบริการได้เท่ากับ 5.1225 นาที
เมือ่ เปิดเคาน์เตอร์เพิม่ เป็น 5 เคาน์เตอร์ ทาให้ระยะเวลารอคอยเฉลีย่ ทีผ่ มู้ า
ใช้บริการรอในแถวคอยเท่ากับ 0.9855 นาที/คน จึงจะทาให้ผมู้ าใช้บริการ
พึงพอใจในการรอรับบริการ
Munir B. SAYYAD (2016, pp.83-86) ได้ออกแบบโปรแกรม
และสร้างแบบจาลอง เพือ่ ลดเวลาเฉลีย่ ของการให้บริการจากแถวคอย
ระบบ M/G/1/∞/∞ โดยใช้ภาษา C++ และกฎ Little’s Law แบบจาลอง
จะ แสดง อัตราการเพิม่ ขึน้ ของการเข้ามารับบริการและได้เพิม่ จานวน
หน่วยให้บริการตามอัตราการเข้ามาทีเ่ พิม่ ขึน้ นี้ เพือ่ คานวณหาจานวน
หน่วยให้บริการทีเ่ มาะสมทีส่ ุด ทาให้ทราบเวลาเฉลีย่ ของการให้บริการที่
น้อยทีส่ ุด
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IV. วิธกี ารดาเนินงาน
โครงงานหัวข้อวิจยั เรื่องการศึกษาระบบแถวคอยโดยใช้ทฤษฎี
แถวคอย กรณีศกึ ษา : ช่องทางการให้บริการ (GH-2) เขตปลอดอากรท่า
อากาศยานสุวรรณภูม ิ ทัง้ นี้มขี นั ้ ตอนในการศึกษา
ั
IV.I กาหนดข้อปญหาที
เ่ กิดขึน้
IV.II ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเบือ้ งต้นผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
IV.III ทาการศึกษาลักษณะทางกายภาพของบริเวณช่องทางขาเข้า -ขาออก
ภายในเขตพื้น ที่ป ลอดอากร และลัก ษณะต่ า งๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ สภาพ
การจราจร โดยใช้เครือ่ งมือ 5W1H เพือ่ ค้นหาว่าเกิดอะไรขึน้
IV.IV ศึกษาและสารวจสภาพปจั จุบนั พฤติกรรมลักษณะการไหลของกระแส
จราจร ประเภทของรถที่เข้า-ออก สัดส่วน และ ลักษณะของยานพาหนะ
โดยการลงไปสารวจพืน้ ทีจ่ ริง และจับเวลา อัตราการเข้ารับบริการและอัตรา
การให้บริการในเขตพืน้ ทีป่ ลอดอากร นามาวิเคราะห์โดยทฤษฎีแถวคอย
IV.V สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง
IV.VI กรอบแนวความคิดวิจยั
ั ยด้านอื่นๆ
ตัวแปรอิสระ คือ ปจั จัยด้านบุคคล และปจจั
ตัว แปรตาม คือ ระดับความพึงพอใจของผู้ ร บั บริการด้านเวลาและการ
วิเคราะห์สภาพปจั จุบนั ของแถวคอยการให้บริการของธนาคารกรณีศกึ ษา
V. ผลการดาเนินงาน
การวิเ คราะห์ ข ้อ มูล ส าหรับ โครงงานวิจ ัย เพื่อ ศึก ษาระบบ
แถวคอยของช่ อ งช่ อ งทางการให้บ ริก าร (GH-2) เขตปลอดอากร ตาม
วัตถุประสงค์ของงานโครงงาน โดยนาเสนอผลการวิเคราะห์ในโครงงาน
ดังต่อไปนี้
ั บนั
V.I ผลการศึกษาระบบแถวคอยในปจจุ

ภาพที่ V.II กราฟแสดงอัตราการเข้าบริการเฉลีย่ 5 วัน
จากการเก็บข้อมูลการจับเวลา ทัง้ 5 วัน ได้นาข้อมูลทีไ่ ด้จากการ
การจับเวลา มาเฉลี่ยแล้วพบว่าอัตราการเข้าใช้บริการของรถ เฉลี่ย 20
วินาที /คัน ภายใน 1 นาที การเข้าใช้บริการ 3 คัน

ภาพที่ V.III กราฟแสดงอัตราการให้บริการของพนักงาน เฉลีย่ 5 วัน
จากการเก็บข้อมูลการจับเวลา ทัง้ 5 วัน ได้นาข้อมูลทีไ่ ด้จาก
การการจับเวลา มาเฉลีย่ แล้วพบว่าอัตราการให้บริการของพนักงาน เฉลีย่
15 วินาที/คัน ภายใน 1 นาที การให้บริการของพนักงาน 4 คน
ั บนั โดยใช้ทฤษฎีแถวคอย
V.III ผลการวิเคราะห์การทางานปจจุ
จากข้อมูลขันต้
้ นทราบว่า อัตราการเข้ามารับบริการของผูม้ ารับบริการ
(l)= 3 คัน/นาที และอัตราการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (m) = 4 คัน/นาที
ตารางที่ V.I ตารางผลการวิเคราะห์การทางานปจั จุบนั โดยใช้ทฤษฎี
แถวคอย

ั บนั ช่องทางการ
ภาพที่ V.I แผนผังการทางานของระบบให้บริการปจจุ
ให้บริการ (GH-2) เขตปลอดอากร
จากภาพที่ V.I คือ แผนผังการทางานของระบบการให้บริการ
ั
ปจจุบนั ของช่องทางการให้บริการ (GH-2) เขตปลอดอากร จากการสังเกต
และลงพืน้ ทีส่ ารวจ พบว่าตรงกับตัวแบบแถวคอย (M/M/1 FCFS: / ∞/ ∞)
ซึ่งมีหน่ วยให้บริการ 1 หน่ วย การให้บริการเป็ นแบบมาก่อนได้รบั บริการ
ก่อน ระบบรองรับผูม้ ารับบริการหรือลูกค้าไม่จากัด และผูม้ ารับบริการหรือ
ลูกค้าไม่จากัด การให้บริการเป็ นแบบแล้วเสร็จในขัน้ ตอนเดียว ซึง่ จากภาพ
ที่ V.I สัญ ลัก ษณ์ ว งกลม (
) แทน ผู้ม ารับ บริก ารหรือ ลู ก ค้า และ
สัญลักษณ์สเ่ี หลีย่ ม (
) แทนหน่วยให้บริการ
V.II ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีเ่ ก็บรวบรวม
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V.IV ผลการวิเคราะห์หาจานวนหน่วยให้บริการ
ผลการวิเคราะห์เวลาทีผ่ มู้ ารับบริการหรือลูกค้าพึงพอใจ
สาหรับเครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลในทีน่ ้ีผวู้ จิ ยั ได้ใช้การสัมภาษณ์โ ดย
การสัมภาษณ์ผู้มารับบริการเป็ นจานวน 200 คน การสัมภาษณ์ระหว่าง
วันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2561 เฉพาะวันทาการเป็ นระยะเวลา 5 วัน โดย
แบ่งเก็บวันละ 40 คน ได้ขอ้ มูล แล้วนาข้อมูลมาหาระยะเวลาเฉลีย่ ทีผ่ มู้ ารับ
บริการพึงพอใจในการรอรับบริการได้เท่ากับ 20.55 วินาที
ผลการวิเคราะห์หาจานวนหน่วยให้บริการทีเ่ หมาะสม
จากระยะเวลาเฉลี่ย ที่ลูก ค้า พึง พอใจในการรอรับ บริก ารเท่ า กับ 20.55
วินาที ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับระบบการให้บริการในปจั จุ บนั ที่ระยะเวลา
เฉลี่ย ที่ผู้มารับ บริการรอในแถวคอยมีค่ า แตกต่ า งกัน ไม่ม ากนักทัง้ นี้ ใ น
ช่วงเวลาชัวโมงเร่
่
งด่วนอาจควรทีจ่ ะเปิดหน่ วยให้บริการเพิม่ ขึ้นจะทาให้ผู้
มารับบริการมีความพึงพอใจในการรับบริการมากยิง่ ขึน้ และสามารถทาให้
ระบบให้บริการลูกค้าได้จานวนมากขึน้ ทัง้ นี้การตัดสินใจของผูบ้ ริหารว่ามี
ความคิดเห็นอย่างไรถ้าทาการเปิดหน่วยให้บริการเพิม่ ขึน้ 2 หน่วยจากเดิม
ทีม่ ี 1 หน่ วย จะทาให้มหี น่ วยให้บริการรวมเป็ น 3 หน่ วย ซึ่งสอดคล้องกับ
ตัวแบบแถวคอย M/M/FCFS:3/∞/∞ คานวณหาค่าต่างๆได้ดงั นี้
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จานวนลูกค้าโดยเฉลีย่ ที่
อยู่ในระบบ
ระยะเวลาเฉลีย่ ทีผ่ มู้ ารับ
บริการรอในแถวคอย
ระยะเวลาเฉลีย่ ทีผ่ มู้ ารับ
บริการใช้อยู่ ในระบบ

VI. สรุปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ
โครงงานวิจ ัย เรื่อ ง การศึก ษาระบบแถวคอยโดยใช้ท ฤษฎีแ ถวคอย
กรณีศกึ ษา : ช่องทางการให้บริการ (GH-2) เขตปลอดอากรท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวแบบแถวคอยและวิเคราะห์สภาพ
การทางานของระบบปจั จุบนั โดยนาทฤษฎีแถวคอยมาใช้ในการวิเคราะห์
ค่าสถิตติ ่าง ๆ ทีแ่ สดงสภาพการทางานของช่องทางการให้บริการ (GH-2)
เขตปลอดอากร ในระบบปจั จุบนั
ั บนั
VI.I สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีเ่ ก็บรวบรวมจากระบบในปจจุ
ข้อมูลที่นามาวิเคราะห์ คือ ระยะเวลาที่ลูกค้าเข้ามารับบริการ
และระยะเวลาทีเ่ จ้าหน้าทีใ่ ช้ในการให้บริการแก่ผมู้ ารับบริการแต่ละคัน ซึ่ง
ดาเนิน การเก็บรวบรวมข้อ มูล ในช่ว งเวลาชัวโมงเร่
่
ง ด่ว นรอบเช้า เวลา
08.00 - 09.00น. ระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2561 เฉพาะวันทาการ
ตัง้ แต่วนั จัทร์-วันศุกร์เป็นระยะเวลา 5 วัน
ั บนั
ตารางที่ VI.I สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีเ่ ก็บรวบรวมจากระบบในปจจุ
รายการ
ผลการวิเคราะห์
การเข้ามารับบริการของ
อัตราการเข้าใช้บริการของรถ
ผูม้ ารับบริการ
เฉลีย่ 20 วินาที /คัน
ภายใน 1 นาที การเข้าใช้บริการ
3 คัน
การให้บริการของพนักงาน
อัตราการให้บริการของพนักงาน
เฉลีย่ 15 วินาที/คัน
ภายใน 1 นาที การให้บริการของ
พนักงาน 4 คัน
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VI.II สรุปผลการวิเคราะห์สภาพการทางานระบบปจั จุบนั โดยใช้ทฤษฎี
แถวคอย
ตารางทื่ VI.II สรุปค่าสถิตแิ สดงสภาพการทางานระบบปจั จุบนั โดยใช้ตวั
แบบแถวคอย M/M/1:FCFS/∞/∞
ค่าสถิติ
ผลการวิเคราะห์
จานวนลูกค้าโดยเฉลีย่ ทีอ่ ยู่ในระบบ (L)
3 คัน/นาที
จานวนผูม้ ารับบริการเฉลีย่ ในแถวคอย (Lq)
2.25 คัน/นาที
เวลาทีผ่ มู้ ารับบริการรอในระบบ (W)
1 นาที หรือ 60 วินาที
เวลาเฉลีย่ ทีผ่ มู้ ารับบริการรอคอยใน
0.75 นาที หรือ
แถวคอย (Wq)
45 วินาที

มารับบริการเกิดความพึงพอใจในการรอรับบริการมากขึ้น แต่ทงั ้ นี้ก็ต้อง
ขึ้น อยู่กบั การตัดสิน ใจของผู้บริห ารรวมทัง้ ช่ว งเวลาและสถานการณ์ ว่ า
สมควรเปิดหน่วยให้บริการเพิม่ จากเดิมหรือไม่
VI.IV ข้อเสนอแนะ
หากเปิ ด หน่ ว ยให้บ ริก ารเพิ่ม อีก 2 หน่ ว ย เจ้า หน้ า ที่ท่ีจ ะมา
ให้บริการควรมีความชานาญอยู่ในระดับเดียวกันกับเจ้าหน้าทีท่ ป่ี ฏิบตั งิ าน
ในระบบปจั จุบนั หรืออาจจะต้องมีการจัดฝึ กอบรมงานให้แก่พนักงานอยู่
เสมอเพือ่ ให้ทางานได้รวดเร็วขึน้ และลดเวลาการรอของแถวคอย
กิ ตติ กรรมประกาศ
โครงงานวิจยั ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดีจากความช่วยเหลือของ
อาจารย์ทป่ี รึกษา คืออาจารย์ประสิทธิ ์ พงศ์ดารง ทีไ่ ด้ให้คาปรึกษาแนะนา
ข้อคิดเห็นต่างๆ ในการทาวิจยั ตลอดจนควบคุม แก้ไขข้อบกพร้องต่างๆมา
เป็ น อย่ า งดีโ ดยตลอด ผู้ว ิจ ัย ขอขอบพระคุ ณ อาจารย์ท่ีป รึก ษา รวมทัง้
คณะกรรมการทุกท่านทีไ่ ด้ให้คาแนะนาในการทาโครงงานวิจยั ฉบับนี้
ท้ายนี้ผวู้ จิ ยั ขอขอบคุณทางบริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ทีใ่ ห้
การสนับสนุนงานวิจยั มา ณ ทีน่ ้ดี ว้ ย

ตารางทื่ VI.III ผลการวิเคราะห์จานวนหน่วยให้บริการ
ค่าสถิติ
จานวนลูกค้าโดยเฉลีย่ ทีอ่ ยู่ในระบบ (L)
0.868 คัน/นาที
จานวนผูม้ ารับบริการเฉลีย่ ในแถวคอย (Lq)
0.118 คัน/นาที
เวลาทีผ่ มู้ ารับบริการรอในระบบ (W)
0.289 นาที หรือ
17.34 วินาที
เวลาเฉลีย่ ทีผ่ มู้ ารับบริการรอคอยใน
0.039 นาที 2.34วินาที
แถวคอย (Wq)

เอกสารอ้างอิ ง
[1] Daganzo พฤติกรรมของคอขวดจราจร (Bottlenck) การเกิดปญั หาคอขวด
ของการจราจรในบริเวณต่างๆ. สืบค้นเมือ่ 20 ธันวาคมมม 2561
จาก,http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20832
[2] จิตรจิรา ไชยฤทธิ ์. (2557). การศึกษาระบบการให้บริการของพนักงาน
ประจาเคาน์เตอร์ชาระเงินของร้าน 7-ELEVEN สาขาซอยบาดาล,ปญั หา
พิเศษ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถิต.ิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางทื่ VI.IV ตารางเปรียบเทียบระยะเวลารอคอยเฉลีย่ ของผูม้ ารับบริการ
ค่าสถิติ
ผลการวิเคราะห์
ระยะเวลาเฉลีย่ ที่
เปิดให้บริการ
เปิดให้บริการ
ผูม้ ารับบริการรอ
1 หน่วย
3 หน่วย
ในแถวคอย
0.75 นาที หรือ
0.039 นาที
45 วินาที
2.34 วินาที

[3] Munir B. SAYYAD ได้ออกแบบโปรแกรมและสร้างแบบจาลอง เพื่อลดเวลา
เฉลีย่ ของการให้บริการจากแถวคอยระบบ M/G/1/∞/∞ (2016, pp.83-86)
[4] บงกช ไชยแสง,อัชฌาวดี จันชุล.ี (2556). การศึกษาระบบแถวคอย
กรณีศกึ ษาไปรษณียข์ อนแก่น, ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิต.ิ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

VI.III อภิปราย
การศึกษาและการวิเคราะห์ ระบบแถวคอยของหน่ วยให้บริการ
ช่องทางการให้บริการ (GH-2) เขตปลอดอากรในช่วงเวลา 08.00-09.00 น.
พบว่า รูปแบบการเข้ามารับบริการของผูม้ ารับบริการ ด้วยอัตราการเข้ามา
รับบริการเฉลีย่ 3 คันต่อนาที รูปแบบการให้บริการของเจ้าหน้าทีด่ ว้ ยอัตรา
การให้ บ ริ ก ารเฉลี่ ย 4 คั น ต่ อ นาที ได้ เ ลื อ กใช้ ต ั ว แบบแถวคอย
M/M/1:FCFS/∞/∞ เนื่องจากช่วงเวลาทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลนัน้ มี
เจ้าหน้าที่ให้บริการเพีย ง 1 หน่ วย และคานวณหาค่าสถิติต่างๆ ได้ดงั นี้
จานวนผูม้ ารับบริการเฉลีย่ ในระบบ(L)เท่ากับ 3 คันต่อนาที จานวนผูม้ ารับ
บริการเฉลีย่ ทีร่ อในแถวคอย (Lq) เท่ากับ 2.25 คันต่อนาที ระยะเวลาเฉลีย่
ทีผ่ มู้ ารับบริการใช้อยู่ ในระบบ(W)เท่ากับ 1 นาทีต่อคัน ระยะเวลาเฉลีย่ ที่
ผูม้ ารับบริการรอในแถวคอย (Wq) เท่ากับ 0.75 นาทีต่อคัน หรือ 45 วินาที
แต่เมือ่ วิเคราะห์หาระยะเวลารอคอยเฉลี่ยที่ ผูม้ ารับบริการพึงพอใจในการ
รอรับบริการ เท่ากับ 20.55 วินาที จะเห็นได้ว่ามีค่าแตกต่างกัน ซึ่งถ้าทา
การเปิ ดหน่ ว ยให้บริการเป็ น 3 หน่ ว ยซึ่งสอดคล้องกับตัวแบบแถวคอย
M/M/3:FCFS/∞/∞ ทาให้ได้ระยะเวลาเฉลีย่ ทีผ่ มู้ ารับบริการรอในแถวคอย
เท่ากับ 0.289 นาทีต่อคัน หรือ 16.80 วินาที ซึ่งน้อยกว่าระยะเวลาเฉลีย่ ที่
ผูม้ ารับบริการพึงพอใจในการรอรับบริการ เท่ากับ 3.75 วินาที จะทาให้ผู้
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บทคัดย่ อ — โครงงานสหกิ จนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่ อลดต้ นทุนในการ
กาจัดกากอุตสาหกรรมขององค์กรด้วยการศึกษาแนวทางในการคัดเลือก
ซัพพลายเออร์ โดยใช้ เทคนิ คการวิ เคราะห์ปัญหาด้วย Why Why Analysis
เพื่ อ หาแนวทางการแก้ ไขที่ เหมาะสม จัดท าดัช นี้ ว ดั ทัง้ ทางปริ ม าณและ
คุณภาพ การตัง้ หลักเกณฑ์ในการคัดเลื อกซัพพลายเออร์เพื่ อสรรหาซัพ
พลายเออร์ใ นการกาจัดกากอุตสาหกรรมรายใหม่ ที่มีประสิ ทธิ ภาพมาก
ที่สุดและมีต้นทุนตา่ ที่สุด
ผลจากการศึ ก ษาท าให้ อ งค์ก รได้ ซ ัพ พลายเออร์ ใ นการก าจัด กาก
อุตสาหกรรมรายใหม่ ที่มีคณ
ุ สมบัติตรงตามความต้องการขององค์กร โดย
มี ต้นทุนในการดาเนิ นการประมาณ 2,400,000 บาทต่ อปี ซึ่ งลดลงจากซัพ
พลายเออร์รายเดิ มถึ ง 44.38% และคะแนนจากดัชนี ชี้วดั เชิ งคุณภาพที่ 90
คะแนนจาก 100 คะแนนเต็ม

I. บทนา
ั
ในปจจุบนั การดาเนินงานภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศไทย
นับว่าเป็ นส่วนหนึ่งที่ขบั เคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่า
จากการลงทุนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ การว่าจ้างบุคลากรและลูกจ้าง
ภายในประเทศ ก่อให้เกิดสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการที่มคี ุณภาพ สร้าง
รายได้ ใ ห้ แ ก่ ป ระชาชนและแก่ ป ระเทศ ทัง้ นี้ ใ นการด าเนิ น งานด้ า น
อุ ต สาหกรรม นอกจากการสร้างผลิตภัณฑ์แล้ว สิ่งที่เหลือ จากการสร้าง
ผลิต ภัณ ฑ์ค ือ กากอุ ต สาหกรรมที่อ าจเป็ น มลพิษ แก่ ส ิ่ง แวดล้อ มได้ ซึ่ง
แน่ นอนว่าโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงในส่ว นนี้ได้
ดังนัน้ แล้วการดาเนินกาจัดกากของเสียอุตสาหกรรมจึงเป็ นอีกส่วนหนึ่งที่
รวมอยู่ในต้นทุนการดาเนินงาน
ในส่วนของการกาจัดกากอุตสาหกรรมนัน้ องค์กรจาเป็ นต้องหา
ซัพพลายเออร์ในการบริการรับกาจัดกากอุตสาหกรรมที่มคี ุณภาพ ราคา
เหมาะสม มีประสบการณ์ มีความน่าเชือ่ ถือ และมีประวัตใิ นการดาเนินงาน
ต่ า งๆเกี่ย วกับ ด้า นนี้ ซึ่ง ในป จั จุ บ ัน ทางโรงงานมีซ ัพ พลายเออร์ในการ
ดาเนินการกาจัดกากอุตสาหกรรมเพียงรายเดียวเท่านัน้ และเมือ่ ตรวจสอบ
ค่ าใช้จ่ายแล้วพบว่ามีต้นทุนในการดาเนิน งานค่ อนข้างสูงรวมไปถึงการ
ดาเนิน การจองรถเพื่อมารับกากอุตสาหกรรมจากโรงงาน เนื่อ งด้วยซัพ
พลายเออร์ท่ปี จั จุบนั มีผู้ใช้บริการเป็ นจานวนมากท าให้จดั สรรการขนส่ ง
ไม่ได้ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทางบริษทั ต้องดาเนินการเอกสารขอระยะเวลา
การเก็บกากของเสียไว้ในโรงงานเพิม่ ไปยังโรงงานกรมอุตสาหกรรม ทาให้
แผนการดาเนินงานขององค์กรผิดไปจากที่ตงั ้ ไว้ ดังนัน้ แล้วผู้จดั ทาจึงได้
ทาการศึกษาการคัดเลือกซัพพลายเออร์ในการกาจัดกากอุตสาหกรรมเพือ่

คำสำคัญ — การกาจัดกากอุตสาหกรรม,การลดต้นทุน
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.
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ลดต้น ทุ น ในกระบวนการ โดยมีก ารศึก ษาข้อ มูล ดัง นี้ การด าเนิ น การ
เกี่ย วกับ การก าจัด กากอุ ต สาหกรรม การลดต้ น ทุ น การคัด เลือ กและ
วิเคราะห์ซพั พลายเออร์ท่มี คี ุณสมบัตเิ หมาะสม การขนส่งต่างๆ เพื่อทีจ่ ะ
สามารถคัดเลือกซัพพลายเออร์ทม่ี คี ุณภาพและตรงตามความต้องการของ
องค์กร อีกทัง้ เพื่อการดาเนินงานด้านการกาจัดกากอุตสาหกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพของโรงงานสืบต่อไป

III.IIII งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ศิรวิ รรณ พงศ์วริ ยิ ะกาญจน์ (2559 : 10) ศึกษาการจัดการกาก
ของเสียอุตสาหกรรมของโรงงานแปรรูปอาหารทะเลแช่แข็ง ผลการศึกษา
พบว่า 1.กากของเสียอุตสาหกรรมเกิดจากทุกหน่วยงานของโรงงาน
แบ่งเป็น 17 ชนิด เกิดขึน้ เฉลีย่ 81.06 กิโลกรัมต่อวัน ความหนาแน่นมี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 0.12 กิโลกรัมต่อลิตร และมีองค์ประกอบทางกายภาพ
ได้แก่ เศษอาหารมากทีส่ ุด ร้อยละ 47.84 รองลงมาคือ พลาสติก แก้ว ยาง
กระดาษ โลหะ และอื่นๆ ตามลาดับ 2.โรงงานมีการคัดแยกกากของเสีย
อุตสาหกรรมทีแ่ หล่งกาเนิด มีภาชนะเก็บรวบรวม แต่ไม่มกี ารติดฉลากที่
ภาชนะ สถานทีเ่ ก็บรวบรวมมี 2 จุดหลัก ได้แก่ ห้องเก็บขยะรีไซเคิล และ
พืน้ ทีบ่ ริเวณด้านหลังโรงงาน กากของเสียส่วนใหญ่มผี มู้ ารับซื้อทีโ่ รงงาน
ซึง่ การขนส่งออกนอกโรงงาน ไม่ได้มกี ารอนุญาตนาสิง่ ปฎิกลู หรือวัสดุท่ี
ไม่ใช่แล้วออกนอกโรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 3.โรงงานมีวธิ กี าร
บาบัดและการกาจัด ได้แก่ การขาย การให้เทศบาลนาไปกาจัด และการให้
แม่คา้ และประชาชนนาไปใช้ประโยชนไม่ได้ จะถูกทิง้ รวมกับกากของเสีย
ทัวไป
่ 4.โรงงานมีรายได้จากการขายกากของเสียเฉลีย่ เดือนละ 67,678
บาทและมีค่าใช้จ่ายในการกาจัดเฉลีย่ เดือนละ 2,000 บาท และ 5.แนว
ทางการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมมีวธิ กี ารและขันตอนที
้
แ่ ตกต่างกัน
ตามชนิดของกากของเสียอุตสาหกรรมแต่ละชนิด
สุรชิ า อาตมประสังสา (2559 : 3) ได้ทาการศึกษาเกีย่ วกับการ
ปรับปรุงกระบวนการจัดซือ้ เพือ่ ลดต้นทุนสินค้าของบริษทั ผลิตชิน้ ส่วนยาน
ยนต์ขนาดใหญ่ ได้กล่าวว่า บริษทั ผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ขนาดใหญ่ ได้
ประกอบธุรกิจเกีย่ วกับการผลิตรถยนต์บรรทุก รถยนต์โดยสารรวมไปถึง
ผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ เพือ่ จาหน่ายให้กบั ตลาดภายในประเทศและตลาดส่ง
อออกไปยังต่างประเทศ ในการดาเนินงานทางธุรกิจนัน้ ย่อมมีความเสีย่ งใน
หลายๆด้าน ดังนัน้ การลดต้นทุนในกระบวนการจัดซื้อชิน้ ส่วนจึงเป็นสิง่
สาคัญทีม่ สี ่วนช่วยทาให้ธุรกิจนัน้ สามารถลดความเสีย่ งทางด้านการ
ดาเนินงาน โดยอาศัยหลักการทีว่ ่าการลดต้นทุนของผลิตภัณฑ์ เพราะจะ
ทาให้องค์กรได้รบั ผลตอบแทนทีไ่ ด้มาไม่คมุ้ กับผลตอบแทนทีจ่ ะเสียไป
ปรียาวดี ผลเอนก (2557 : 13) ได้ทาการศึกษาเกีย่ วกับการ
ออกแบบเกณฑ์ประเมินและจัดอันดับซัพพลายเออร์ถุงบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร
สัตว์น้าในมิตดิ า้ นคุณภาพของบริษทั ผูผ้ ลิดอาหารสัตว์น้า ABC ในภาค
กลาง ผลการวิจยั พบว่า หลักเกณฑ์สาคัญทีน่ ามาใช้ในการประเมินซัพ
พลายเออร์ถุงบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารสัตว์น้ามิตดิ า้ นคุณภาพมี 3 หลักเกณฑ์ คือ
คุณภาพของวัตถุดบิ และความสามารถในการผลิต ศักยภาพในการจัดส่ง
และความสอดคล้องของคุณภาพกับราคา โดยให้ความสาคัญกับศักยภาพ
ในการจัดส่งมากทีส่ ุด เมือ่ นาแบบประเมินซัพพลายเออร์ไปทดลองใช้และ
นามาจัดอันดับซัพพลายเออร์ถุงบรรจุภณ
ั ฑ์อาการสัตว์น้าของบริษทั พบว่า
มีค่าประเมินน้าหนักเท่ากับ 68 คะแนน จึงได้รบั การจัดอันดับซัพพลาย
เออร์อยู่ในอันดับ C ซึง่ จะเสียเปรียบซัพพลายเออร์ ทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับที่
อยู่สงู กว่าอันอับ C เนื่องจากมีผลกระทบต่อราคาต่อหน่วยของสินค้าในการ
ใช้เป็นฐานข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซัพพลายเออร์ของบริษทั

II. วัตถุประสงค์
ั
II.I เพือ่ ศึกษาแนวทาง ปญหาและอุปสรรคในการคัดเลือกซัพพลายเออร์
II.II เพื่อ เพิ่มช่อ งทางการใช้บริการจากซัพ พลายเออร์ในการก าจัด กาก
อุตสาหกรรม
II.III เพือ่ ลดต้นทุนการกาจัดกากอุตสาหกรรมขององค์กร
III. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
III.I ทฤษฎี Why Why Analysis
Why Why Analysis เป็ นเครื่องมือพื้นฐานของการวิเคราะห์หา
สาเหตุรากเหง้าของปญั หา โดยหากเราสามารถค้นพบสาเหตุรากเหง้าและ
กาจัดได้แล้วปญั หาเดิมจะไม่เกิดซ้าอย่างแน่ นอน แต่หากปญั หาเดิมเกิดซ้า
แสดงว่าการวิเคราะห์ของเรานัน้ มาผิดทาง หรืออาจมีบางสาเหตุตกหล่น
ไป อาจจะต้ อ งมาท าการวิเ คราะห์ ใ หม่ เครื่อ งมือ นี้ เ ป็ น เครื่อ งมือ ที่ม ี
ประสิทธิภาพสูงมากหากผูว้ เิ คราะห์มคี วามเข้าใจและมีความชานาญในงาน
ทีต่ นทาอยู่รวมถึงความรูด้ า้ นวิศวกรรม Why-Why Analysis เป็นเทคนิค
การวิเคราะห์หาปจั จัยทีเ่ ป็ นต้นเหตุให้เกิดปรากฏการณ์อย่างเป็ นระบบ มี
ขัน้ มีตอน ไม่เกิดการตกหล่น ซึ่งไม่ใช่การคิดแบบคาดเดา วิธกี ารคิดของ
Why-Why Analysis เมือ่ เรามีปญั หาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึน้ เราจะมาคิด
กัน ดู ว่ า อะไรเป็ น ป จั จัย หรือ สาเหตุ ท่ที าให้ม นั เกิด โดยการตัง้ ค าถามว่ า
ั
“ทาไม” โดยตัง้ คาถามไปเรือ่ ยๆ จนกระทังได้
่ ปจั จัยทีเ่ ป็ นต้นตอของปญหา
ั ยทีส่ ามารถพลิกกลับกลายเป็ นมาตรการ
ปจั จัยทีอ่ ยู่หลังสุด จะต้องเป็ นปจจั
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (เป็ นมาตรการป้องกันไม่ให้ปญั หาเกิดขึน้ ซ้าอีก)
III.II กากอุตสาหกรรม
เอกบุ ต ร อุ ต มพงษ์ (2555 : 38) อธิบ ายว่ า กากของเสี ย
อุ ต สาหกรรม คือ สิ่งของที่ไ ม่ใช้แล้ว หรือ ของเสีย ทัง้ หมดที่เกิดจากการ
ประกอบกิจการโรงงานรวมถึงของเสียจากวัตถุดิบ ของเสีย ที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิต ของเสีย ที่เป็ น ผลิตภัณฑ์เสื่อมคุ ณภาพ และน้ าทิ้งที่ม ี
องค์ประกอบหรือมีคุณลักษณะทีเ่ ป็ นอันตรายทีไ่ ม่ได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ ง
ปฏิบตั ติ ามประกาศกระทรวงฯปี2548
III.III การจัดจ้างภายนอกกิจการ (Outsourcing)
ชมัยพร วิเศษมงคล (2556 : Outsourcing คืออะไร) ได้อธิบาย
ไว้ ว่ า การจัด จ้ า งภายนอกกิจ การ คื อ การไปท าสัญ ญาต่ อ ส าหรับ
กระบวนการทางาน เช่น การออกสินค้า หรือการผลิตสินค้า เป็ นต้น กับ
กิจ การอื่น ซึ่ง การตัด สิน ใจที่จ ะมอบหมายภารกิจ ขององค์ ก รให้ผู้อ่ืน
ดาเนินการแทนจะเกิด ขึ้น เมื่อองค์กรธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SME) ไม่พร้อมทีจ่ ะใช้ทรัพยากรภายในทีม่ อี ยู่ทางานนัน้
ด้วยตนเอง

IV. วิธกี ารดาเนินงาน
การศึ ก ษาการคัด เลื อ กซั พ พลายเออร์ ใ นการก าจั ด กาก
อุตสาหกรรมเพือ่ ลดต้นทุน มีขนั ้ ตอนในการดาเนินงาน ดังนี้
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1.ศึกษาค้นคว้าการทางานของฝา่ ยจัดซื้อ
2.วิเคราะห์หาปญั หา เรียนรูแ้ ละปรึกษาเกีย่ วกับหัวข้อโครงงาน
3.เริม่ ดาเนินการเกีย่ วกับการสรรหาซัพพลายเออร์ผใู้ ห้บริการเกี่ยวกับการ
กาจัดกากอุตสาหกรรม
4.ติด ต่ อ ซัพ พลายเออร์เ พื่อ ขอใบเสนอราคาน าข้อ มูล มาเปรีย บเทีย บ
เบือ้ งต้นกับซัพพลายเออร์รายปจั จุบนั
5.สารวจหน้างานและความพร้อมในการให้บริการของซัพพลายเออร์
6.ติดตามผลการดาเนินงาน
7.สรุปการดาเนินงาน/นาเสนอ

ดังนัน้ เมือ่ นาจานวนการใช้บริการกาจัดกากอุตสาหกรรมต่อปี มาคานวณ
ั บนั องค์กรมี
กับค่าใช้จ่ายในการกาจัดกากอุตสาหกรรมแล้ว พบว่าในปจจุ
ค่าใช้จ่ายในการกาจัดกากอุตสาหกรรมอยู่ทป่ี ระมาณ 4,800,00 บาทต่อปี
ั หารถขนส่งกากอุตสาหกรรมของซัพพลายเออร์
V.l.lll สถิตปิ ญ
4
2
0
ไตรมาสที่ 1

V. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานนี้จะแสดงให้เห็นถึงการเก็บรวบรวมข้อมูล
และการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง
V.I การวิเคราะห์สภาพปจั จุบนั ของซัพพลายเออร์
V.l.l ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการกาจัดกากอุตสาหกรรมจากซัพ
พลายเออร์รายปจั จุบนั
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Description details
กากตะกอนนิเกิล,โครเมียม
,ฟอสเฟต,ปูนขาว
ภาชนะปนเปื้อนน้ ามันและสารเคมี
กากสีจากกระบวนการผลิต
วัสดุซบั ปนเปื้อน
ตะกอนผงเหล็ก
น้ ามันปนเปื้อนน้ า
อิฐทนไฟ
ฝ้าเพดาน
หลอดไฟเสือ่ มสภาพ
รถขนส่ง (รถเดีย่ ว) 10 ตัน
รถขนส่ง (รถพ่วง) 20 ตัน

Q’ty

Unit

Price/Unit
(Baht)

1

Ton

6,000

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Round
Round

30,000
3,300
3,000
3,300
4,410
2,000
2,000
10,000
7,500
14,000

ปี 2559

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ปี 2561

ั
V.l.lV การวิเคราะห์ปญหาโดยรวมจากการใช้
บริการจาก

ซัพพลายเออร์รายปจั จุบนั

ั บนั ไม่มปี ระสิทธิภาพ
ซัพพลายเออร์กาจัดกากอุตสาหกรรมรายปจจุ

แนวโน้ม
ความสามารถ
ในการจัดเก็บ
กาก
อุตสาหกรรม
ลดลง
มี
ผู้ใ ช้บ ริก าร
มากขึน้

ต่อปี
กากตะกอนนิเกิล,โครเมียม
,ฟอสเฟต,ปูนขาว
ภาชนะปนเปื้อนน้ ามันและสารเคมี
กากสีจากกระบวนการผลิต
วัสดุซบั ปนเปื้อน
ตะกอนผงเหล็ก
น้ ามันปนเปื้อนน้ า
อิฐทนไฟ
ฝ้าเพดาน
หลอดไฟเสือ่ มสภาพ
รถขนส่ง (รถเดีย่ ว) 10 ตัน
รถขนส่ง (รถพ่วง) 20 ตัน

ปี 2560

ไตรมาสที่ 4

จากรูปที่ ll แสดงให้เห็นถึงปริมาณปญั หารถขนส่งกากอุตสาหกรรมของซัพ
พลายเออร์ทไ่ี ม่สามารถดาเนินการขนส่งได้ตามแผนงานทีท่ างองค์กรได้
ั บนั นี้มแี นวโน้มที่
วางแผนไว้ จะเห็นได้ว่าในแต่ละปี ซัพพลายเออร์รายปจจุ
จะไม่สามารถดาเนินการขนส่งกากอุตสาหกรรมได้ตามแผนให้กบั องค์กร
มากขึน้ เรือ่ ยๆ

V.l.ll จานวนการใช้บริการกาจัดกากอุตสาหกรรมโดยประมาณ
Description details

ไตรมาสที่ 3

รูปที่ ll : กราฟสถิตปิ ญั หารถขนส่งกากอุตสาหกรรม

ตารางที่ l : ตารางสรุปค่าใช้จ่ายกาจัดกากอุตสาหกรรมรายปจั จุบนั

No.

ไตรมาสที่ 2

Volume/year

คุณภาพใน
การให้บริการ
ลดลง

บุคลากรไม่
เพียงพอใน
การ
ให้บริการ

222
มีผใู้ ช้บริการมากขึน้

19
22
132
250
250
0
0
0
30
15

องค์กรต้อง
ดาเนินการขอ
เอกสารเพิม่
ระยะเวลา
จัดเก็บกาก
อุตสาหกรรมไว้
ในภายใน
โรงงาน

รถขนส่งกาก
อุตสาหกรรมจากซัพ
พลายเออร์ไม่
เพียงพอทาให้ไม่
สามารถจองรถได้
ตามแผน

ค่าใช้จ่ายใน
การใช้
บริการ
ค่อนข้างสูง

มี
ผูใ้ ช้บริการ
มากขึน้

เป็ นผูใ้ ห้บริการราย
ใหญ่ในปจั จุบนั

รูปที่ lll : แผนภาพการวิเคราะห์ Why-Why Analysis
จากการวิเคราะห์ปญั หาด้วยแผนภาพ Why-Why Analysis พบว่าปญั หา
ส่วนใหญ่ของซัพพลายเออร์ผใู้ ห้บริการกาจัดกากอุตสาหกรรมรายปจั จุบนั
ขององค์ ก ร มีส าเหตุ อ ัน เนื่ อ งมาจากมีจ านวนผู้ใ ช้บ ริก ารก าจัด กาก

ตารางที่ ll : ตารางสรุปจานวนการใช้บริการกาจัดกากอุตสาหกรรมต่อปี
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Cost Down Supplier A

อุตสาหกรรมกับซัพพลายเออร์มากขึน้ ทาให้ระบบการวางแผนดูแลลูกค้า
ของซัพพลายเออร์มปี ระสิทธิภาพลดลง ส่งผลให้ซพั พลายเออร์ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริการได้อย่างเต็มที่
V.l.V มาตรการแก้ไข
จากข้อมูลเกีย่ วกับซัพพลายเออร์ผู้ให้บริการรับกาจัดกากอุต สากรรมราย
ปจั จุบนั ขององค์กรในช่วงปี ท่ผี ่ านมาพบว่า ซัพพลายเออร์รายปจั จุบนั นี้
ไม่ได้มกี ารปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาคุณภาพในการให้บริการได้ดมี ากขึ้น
หรือ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการได้มากขึ้น นอกไปจากนี้ปริมาณ
ปญั หาเรื่องเดิม ก็ไม่ได้มกี ารปรับปรุง อีกทัง้ ยังมีสถิตขิ องปญั หาทีเ่ พิม่ ขึน้
ดังนัน้ แล้วจากการประชุมกันระหว่างผูด้ าเนินการดูแลเกี่ยวกับการกาจัด
กากอุ ต สาหกรรมขององค์กร ผู้เกี่ย วข้อง และผู้จดั ทาโครงงานนี้ ได้มติ
ตรงกันว่า สมควรแก่การสรรหาซัพพลายเออร์รายใหม่ทส่ี ามารถตอบสนอง
ความต้ อ งการขององค์ ก รได้ ม ากกว่ า รายป จั จุ บ ัน มีคุ ณ สมบัติ แ ละ
ความสามารถในการดาเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ครอบคลุมข้อ
กฎหมายในการดาเนินการกาจัดกากอุตสาหกรรม รวมไปถึงต้องสามารถ
ั บนั
ลดต้นทุนในการดาเนินการได้มากกว่ารายปจจุ
V.l.Vl การสรรหาซัพพลายเออร์ผใู้ ห้บริการรับกาจัดกาก
อุตสาหกรรม
หลังจากได้ขอ้ สรุปเกีย่ วกับปญั หาและแนวทางการแก้ไขปญั หาแล้ว ทาง
ผูจ้ ดั ทาและผูด้ าเนินการเกีย่ วกับการดูแลการกาจัดกากอุตสาหกรรมของ
องค์กรจึงได้ทาการสรรหาซัพพลายเออร์บริการรับกาจัดกากอุตสาหกรรม
รายใหม่ โดยมีหลักในการสรรหาซัพพลายเออร์เบือ้ งต้น ดังนี้
1. ระยะทางจากทีต่ งั ้ ของซัพพลายเออร์กบั บริษทั
2. ความน่าเชือ่ ถือจากภาพลักษณ์ภายนอก
3. ความเร็วในการตอบสนองของซัพพลายเออร์
4. การให้บริการเบือ้ งต้น เช่น การให้บริการทางโทรศัพท์ การ
ให้บริการทางออนไลน์
เมือ่ ได้ทาการสรรหาซัพพลายเออร์ ทางผูจ้ ดั ทาและผูด้ าเนินการ
เกีย่ วกับการดูแลการกาจัดกากอุตสาหกรรมขององค์กรจึงได้ซพั พลายเออร์
มาจานวนทัง้ หมด 3 รายทีม่ คี ุณสมบัตติ ามหลักการสรรหาซัพพลายเออร์
เบือ้ งต้น โดยนาข้อมูลของซัพพลายเออร์ทงั ้ 3 รายนี้มาดาเนินการ
วิเคราะห์พจิ ารณาต่อไป
V.Il การวิเคราะห์ขอ้ มูลซัพพลายเออร์รายใหม่
V.ll.l. การวิเคราะห์ขอ้ มูลซัพพลายเออร์เชิงปริมาณ
หลังจากได้รบั ใบเสนอราคาจากทัง้ 3 ราย ผูจ้ ดั ทาจึงนาข้อมูลราคามาทา
การคานวนเพือ่ หา Cost Down ของแต่ละราย พิจารณาการลดต้นทุนจาก
รายเดิมและความแตกต่างของการลดต้นทุนในแต่ละราย

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Description Details

Price
Current New

กากตะกอนนิกเกิล,
โครเมียม,ฟอสเฟต,
6,000
2,300
ปูนขาว
ภาชนะปนเปื้อน
30,000
2,300
น้ ามันและสารเคมี
กากสีจาก
3,300
2,300
กระบวนการผลิต
วัสดุซบั ปนเปื้อน
3,000
2,300
ตะกอนผงเหล็ก
3,300
2,800
น้ ามันปนเปื้อนน้ า
4,410
2,800
อิฐทนไฟ
2,000
700
ฝ้านเพดาน
2,000
700
หลอดไฟเสือ่ มสภาพ 10,000
1,800
รถขนส่ง (รถเดีย่ ว)
7,950
6,900
รถขนส่ง (รถพ่วง)
13,500 13,000
Average % Cost Down

Diff

% Cost
Down

3,700

61.67%

27,700

92.33%

1,000

30.30%

700
500
1,610
1,300
1,300
8,200
1,050
500

23.33%
15.15%
36.51%
65%
65%
82%
13.21%
3.70%
44.38%

ตารางที่ lll : ตาราง Cost Down Supplier A
Cost Down Supplier B
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

595

4

Description Details

Price
Current New

กากตะกอนนิกเกิล,
โครเมียม,ฟอสเฟต,
6,000
4,950
ปูนขาว
ภาชนะปนเปื้อน
30,000
8,500
น้ ามันและสารเคมี
กากสีจาก
3,300
4,950
กระบวนการผลิต
วัสดุซบั ปนเปื้อน
3,000
4,950
ตะกอนผงเหล็ก
3,300
4,950
น้ ามันปนเปื้อนน้ า
4,410
4,500
อิฐทนไฟ
2,000
ฝ้านเพดาน
2,000
1,800
หลอดไฟเสือ่ มสภาพ 10,000
5,000
รถขนส่ง (รถเดีย่ ว)
7,950
3,900
รถขนส่ง (รถพ่วง)
13,500
6,300
Average % Cost Down

Diff

% Cost
Down

1,050

17.5%

21,500

71.67%

-1,650

-50%

-1,950
-1,650
-90
2,000
200
5,000
4,050
7,200

-65%
-50%
-2.04%
0%
10%
50%
50.94%
53.33%
7.85%

Cost Down Supplier C
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Description Details
กากตะกอนนิกเกิล,
โครเมียม,ฟอสเฟต,
ปูนขาว
ภาชนะปนเปื้อน
น้ ามันและสารเคมี
กากสีจาก
กระบวนการผลิต

Price
Current New

Diff

% Cost
Down

6,000

3,700

2,300

38.33%

30,000

10,500

19,500

65%

3,300

8,750

-5,450

165.15%

3,000

6,400

-3,400

113.33%

ตะกอนผงเหล็ก
3,300
7,650
น้ ามันปนเปื้อนน้ า
4,410
8,250
อิฐทนไฟ
2,000
9,100
ฝ้านเพดาน
2,000
2,700
หลอดไฟเสือ่ มสภาพ 10,000 10,100
รถขนส่ง (รถเดีย่ ว)
7,950
6,469
รถขนส่ง (รถพ่วง)
13,500
8,181
Average % Cost Down

-4,350
-3,840
-7,100
-700
-100
1,481
5,319

131.82%
-87.07%
-355%
-35%
-1%
18.63%
39.4%
-66.09%

วัสดุซบั ปนเปื้อน

เรื่อ งการด าเนิ น การขนส่ ง กากอุ ต สาหกรรมจากโรงงานไปก าจัด สืบ
เนื่องมาจากปญั หาเดิมทีซ่ พั พลายเออร์รายปจั จุบนั ไม่สามารถดาเนินการ
ได้ตามแผน ดังนัน้ แล้วทีมงานจึงจาเป็ นจะต้องสอบถามรายละเอียดอย่าง
รอบคอบในส่วนนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปญั หาเดิมซ้าได้อีก โดยจากการ
ประชุม Supplier A แจ้งว่าทางซัพ พลายเออร์ส ามารถรับประกัน ในการ
ด าเนิ น การขนส่ ง ได้ โดยมีเ งื่อ นไขคือ ในการติด ต่ อ เพื่อ ให้ไ ปรับ กาก
อุตสาหกรรมจากบริษัทต้องแจ้งกับซัพพลายเออร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 2-4
สัป ดาห์ เพื่อ ที่ซ ัพ พลายเออร์ จ ะได้ท าการวางแผนรถขนส่ ง ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม หากพบว่าเกิดเหตุฉุกเฉินในการดาเนินงานเรื่องการขนส่งจาก
ทางซัพพลายเออร์เอง ซัพพลายเออร์จะเป็ นฝ่ายรับผิดชอบดาเนินการหา
รถขนส่งกากอุตสาหกรรมให้ภายในวันทีร่ บั แจ้งมา และหากซัพพลายเออร์
ดาเนินการหารถขนส่งกากอุตสาหกรรมไม่ไ ด้ทางซัพพลายเออร์จะช่ว ย
ด าเนิ น การด้ า นเอกสารและยืน ยัน ความรับ ผิด ชอบกับ กรมโรงงาน
อุ ต สาหกรรมให้ รวมไปถึงหากมีค่ าใช้จ่ ายเพิ่มเติมซัพ พลายเออร์ย ิน ดี
รับผิดชอบค่ าใช้จ่ายทัง้ หมด แต่ ห ากในกรณีท่ที างบริษัทเราจาเป็ นต้อง
ดาเนิน การติดต่ อ ซัพ พลายเออร์เพื่อ น ากากอุ ต สาหกรรมไปก าจัด แบบ
ฉุกเฉิน ทางบริษทั จะต้องแจ้งล่วงหน้า 2 วัน เพือ่ ทีท่ างซัพพลายเออร์จะได้
ดาเนิน การจัดรถไปรับกากอุ ตสาหกรรมได้ต ามวัน ที่แจ้งไว้ หากไม่แจ้ง
ภายใน 2 วันแล้วเกิดเหตุฉุกเฉินขึน้ ทางซัพพลายเออร์จะไม่รบั ชอบใดใด
ทัง้ สิน้
สาหรับสภาพหน้างานหรือสถานทีป่ ฏิบตั งิ านของซัพพลายเออร์
จากการไปสารวจหน้างานของทีมงานนัน้ ซัพพลายเออร์มกี ารแบ่งสัดส่วน
ที่ชดั เจน ว่าส่วนไหนใช้กาจัดอะไร บาบัดอะไร มีการนาเสนอถึงขัน้ ตอน
การทาหลุมฝงั กลบว่ามีขนตอนเป็
ั้
นอย่างไรบ้าง มีความปลอดภัยมากน้อย
เท่าไหร่ แต่กย็ งั มีในบางจุดทีย่ งั ดูไม่สะอาดเท่าทีค่ วร อาทิ เศษน้ าจากกาก
อุตสาหกรรมต่างๆทีม่ ไี หลตามทาง เป็นต้น
V.ll.ll.l ข้อมูลจากดัชนีชว้ี ดั เชิงคุณภาพ

ตารางที่ V : ตาราง Cost Down Supplier C
Supplier A จุดเด่นคือต้นทุนในการให้บริการค่อนข้างต่ า รายละเอียดใบ
เสนอราคาครอบคลุมความต้องการขององค์กร และสามารถ Cost Down
ได้ถึง 44.38% ต่ อ มา Supplier B ในด้า นราคาถือ ว่า มีต้น ทุ น ต่ ากว่าซัพ
พลายเออร์รายปจั จุบนั แต่กม็ บี างรายการทีต่ น้ ทุนสูงกว่า ซึ่งโดยรวมเฉลีย่
แล้ว ก็ย งั สามารถ Cost Down ได้ 7.85% ทัง้ นี้เมื่อ พิจารณาในเรื่อ งของ
รายละเอีย ดข้อ มูล ใบเสนอราคาพบว่า มีห นึ่ ง รายการที่ Supplier B ไม่
สามารถให้บริการได้คอื อิฐทนไฟ ถึงแม้ว่าจากข้อมูลการใช้งานที่ผ่านมา
องค์ ก รจะไม่ ม ีก ารใช้บ ริก ารในส่ ว นนี้ แต่ อ ย่ า งไรก็ต ามการวางแผน
ดาเนินงานในอนาคตสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ เราจึงจาเป็ นจะต้องมี
ราคาเผือ่ สารองไว้ในกรณีฉุกเฉิน เพือ่ ไม่ให้เกิดปญั หาตามมาได้ ดังนัน้ แล้ว
Supplier B จึงไม่สามารถนามาพิจารณาต่อได้ และสุดท้าย Supplier C แค่
มองจากด้ า นต้ น ทุ น และ Cost Down มีค่ า ติ ด ลบจึง ไม่ ส ามารถน ามา
พิจารณาต่อได้ เนื่องจากต้นทุนในการให้บริการทีม่ ากกว่า ซัพพลายเออร์
รายเดิมมากถึง 66.09% ซึ่งตามหลักการคัดเลือกซัพพลายเออร์ทวไปแล้
ั่
ว
ซัพพลายเออร์รายใหม่ควรมีต้นทุนทีต่ ่ากว่าหรืออาจจะมากกว่าได้แต่ต้อง
ไม่เกิน 30%
V.ll.ll การวิเคราะห์ขอ้ มูลซัพพลายเออร์เชิงคุณภาพ
V.ll.ll.l ข้อมูลจากการสารวจหน้างานของซัพพลายเออร์
ในวัน ที่ 7 ธัน วาคม ผู้จ ัด ท าและทีม งานผู้เ กี่ย วข้อ งในการก าจัด กาก
อุ ต สาหกรรมขององค์ก ร ได้เ ดิน ทางไปยัง สถานที่ป ฏิบ ัติง านจริง ของ
Supplier A มีระยะห่างจากบริษทั ประมาณ 150 กิโลเมตร
Supplier A เป็นบริษทั รับกาจัดกากอุตสาหกรรมทีเ่ ริม่ ให้บริการ
มาไม่นาน เปิดตัวบริษทั เมือ่ ปลายปี พ.ศ.2559 ต่อมาในวันที่ 12 มิถุนายน
Supplier A ก็ได้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทโรงงานลาดับที่ 105
และ 106 ทุนจดทะเบียน 170,000,000 บาท มีมาตรฐานสากลทีผ่ ่านการ
รับรอง ดังนี้ ISO 9001:2015 ISO14001:2015 และ ISO 45001
ในส่วนของหัวข้อหลักๆทีจ่ าเป็นต้องสอบถามซัพพลายเออร์ คือ

หัวข้อในการประเมิ น

คะแนน

ด้านมาตรฐานสถานทีจ่ ดั เก็บและพืน้ ทีด่ าเนินการ

22

ด้านการบริการโลจิสติกส์

28

ด้านราคา

13

ด้านการบริการหลังการขาย

18

ด้านเอกสาร

9

Total Score

90

ตารางที่ Vl : ตารางสรุปดัชนีชว้ี ดั Supplier A
จากตารางที่ Vl พบว่าผลรวมการให้คะแนนในการประเมิน Supplier A ได้
ผลรวมมา 90 คะแนน ซึ่งประเมินโดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในการดาเนินการกาจัด
กากอุตสาหกรรมขององค์กร โดยเกณฑ์ในการชี้วดั ชี้แจงไว้ว่าซัพพลาย
เออร์รายนัน้ จะผ่านการประเมินหรือไม่ จะต้องมีคะแนนจากการประเมิน
มากกว่า 85 คะแนน ดังนัน้ Supplier A จึงผ่านการประเมินในส่วนนี้
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VI. สรุปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ
VI.l สรุปผลการวิจยั
จากการ ศึ ก ษ าการ คั ด เลื อ กซั พ พ ลาย เอ อร์ ก าจั ด กาก
อุตสาหกรรมเพือ่ ลดต้นทุน ผูจ้ ดั ทาได้นาเครือ่ งมือ Why Why Analysis มา
ใช้ในการวิเคราะห์ปญั หา ซึ่งพบว่าซัพพลายเออร์ผู้ให้บริการกาจัดกาก
อุตสาหกรรมรายปจั จุบนั ขององค์กร มีประสิทธิภาพในการให้บริการลดลง
ั หาในการใช้บ ริก าร
มีต้น ทุ น ค่ า ใช้จ่ า ยที่ค่ อ นข้า งสูง รวมไปถึง เกิด ป ญ
บ่ อ ยครัง้ ท าให้ท างผู้จ ัด ท าและพนักงานที่เ กี่ย วข้อ งในการด าเนิน งาน
เกี่ยวกับการกาจัดกากอุตสาหกรรมขององค์กร ประชุมและสรุปมติได้ว่า
สมควรแก่ ก ารสรรหาซัพ พลายเออร์ร ายใหม่ โดยมีก ารตัง้ เกณฑ์ ก าร
คัดเลือกต่างๆเพือ่ ใช้ในการพิจารณาและวิเคราะห์ซพั พลายเออร์รายใหม่ให้
มีประสิทธิภาพสูงสุดและตรงตามความต้องการขององค์กร
หลัง จากได้ก าหนดเกณฑ์ ก ารคัด เลือ กซัพ พลายเออร์ แ ล้ ว
ผูจ้ ดั ทาและพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องในการกาจัดกากอุตสาหกรรมก็ได้สรรหา
ซัพ พลายเออร์ร ายใหม่ ซึ่งคัดเลือ กมาได้ทงั ้ หมด 3 รายและให้ทางซัพ
พลายเออร์เสนอราคาเพื่อนามาวิเคราะห์ในส่วนของดัชนีช้วี ดั เชิงปริมาณ
โดยพบว่า Supplier A มีคุณสมบัติเหมาะสมทีส่ ุดจากซัพพลายเออร์ทงั ้ 3
ราย โดยมีต้นทุนในการดาเนินการกาจัดกากอุตสาหกรรมต่ าที่สุด มีการ
เสนอราคาในการให้บริการที่ค รอบคลุ ม และสามารถลดต้น ทุน จากซัพ
พลายเออร์ ร ายป จั จุ บ ัน ได้ ถึ ง 44.38% ด้ ว ยต้ น ทุ น ในการก าจัด กาก
อุตสาหกรรมขององค์กรประมาณ 2,700,000 บาทต่อปี ดังนัน้ ผู้จดั ทาจึง
ได้คดั เลือก Supplier A มาวิเคราะห์ในส่วนของดัชนีช้วี ดั เชิงคุ ณภาพต่ อ
โดยทางผูจ้ ดั ทาและพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องในการกาจัดกากอุตสาหกรรมของ
องค์กรจึงได้ไปส ารวจหน้างานในวันที่ 7 ธัน วาคม พ.ศ.2561 เพื่อตรวจ
สภาพการทางานจริงของซัพพลายเออร์และเพื่อที่จะสามารถประเมินซัพ
พลายเออร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพทีส่ ุด จะเห็นว่า Supplier A ได้คะแนนใน
การประเมินอยู่ท่ี 90 คะแนนซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่สี ามารถตัดสินใจใช้บริการ
จากซัพพลายเออร์ได้ ดังนัน้ จากการวิเคราะห์ ทัง้ ข้อมูลเชิงปริมาณและ
ข้อ มูล เชิงคุ ณภาพ ทาให้ทางผู้จดั ทาตัดสิน ใจใช้บริการจาก Supplier A
แทนซัพพลายเออร์รายปจั จุบนั และติดต่อหน่ วยงานต่ างๆทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อ
ดาเนินการด้านเอกสารรวมไปถึงการดาเนินการด้านกฎหมายต่อไป

ปริมาณและเชิงคุณภาพมาใช้ เพื่อคัดเลือกซัพพลายเออร์ทเ่ี หมาะสมทีส่ ุด
ทาให้ต้นทุนและการดาเนินงานในการกาจัดกากอุตสาหกรรมขององค์กรมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
VI.IV ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากระยะเวลาในการดาเนินงานครัง้ นี้ค่อนข้างจากัด ทาให้
จานวนซัพพลายเออร์ทน่ี ามาวิเคราะห์และคัดเลือกมีน้อยรายเพราะเวลาใน
การสรรหาไม่เพียงพอ ดังนัน้ ในการดาเนินงานครัง้ ต่อไปควรวางแผนให้ดี
และท าการสรรหาซัพ พลายเออร์ม าวิเ คราะห์ค ัด เลือ กให้ม ากขึ้น เพื่อ
ประสิทธิภาพในการดาเนินการสรรหาและคัดเลือกซัพพลายเออร์ทดี ที ส่ี ุด
กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้สาเร็จลงได้ดว้ ยดี เนื่องจากได้รบั ความช่วยเหลืออย่าง
สูงจาก อาจารย์ประสิท ธิ ์ พงศ์ดารง ที่ไ ด้ให้คาแนะน าปรึกษาตลอดจน
ปรับปรุงแก้ไ ขข้อบกพร่องต่างๆด้วยความเอาใจใส่อ ย่างดีมาโดยตลอด
รวมไปถึงคณะกรรมการทีไ่ ด้ให้คาแนะนาสาหรับงานวิจยั ในครัง้ นี้
ทัง้ นี้ผจู้ ดั ทาขอขอบพระคุณ คุณภูรโิ ชติ สิรธิ ญ
ั โชติ หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
โครงการและลดต้น ทุ น ของบริษัท ซัม มิท โชว่ า แมนู แ ฟคเจอริ่ง ที่ไ ด้
ช่วยเหลือและให้ความรู้ ประสบการณ์ ในการทาวิจยั ครัง้ นี้มาโดยตลอดและ
ทาให้การสหกิจครัง้ นี้สาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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VI.II อภิปราย
ต้ น ทุ น ในการก าจัด กากอุ ต สาหกรรมขององค์ ก รลดลงถึง
44.38% ดังรูปที่ VI ทีแ่ สดงถึงต้นทุนทีล่ ดลงจากเดิม

รูปที่ Vl : กราฟเปรียบเทียบต้นทุนของซัพพลายเออร์
รวมไปถึงได้รบั คะแนนในการประเมินคุณภาพอยูท่ ่ี 90 คะแนน โดยทัง้ หมด
นี้มาจากการสรรหาและคัดเลือกซัพพลายเออร์ทเ่ี หมาะสม โดยใช้หลักการ
ั หาด้ ว ย Why Why Analysis และการน าดัช นี ช้ีว ัด ทัง้ เชิง
วิเ คราะห์ป ญ
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การป้ องกันชิ้นงานไม่มีคณ
ุ ภาพถึงลูกค้า
โดยการ Built-in Qualityในกระบวนการเชื่อมประกอบ
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บทคัด ย่ อ – งานวิ จ ยั นี้ จัด ทํา ขึ้ น โดยมี ว ตั ถุป ระสงค์เ พื่ อ ป้ องกัน
ชิ้ นงานเสียหลุดไปถึงลูกค้าตามนโยบายคุณภาพ (≤2 PPM) ซึ่งมีการเก็บ
ข้อมูลย้อนหลัง 6 เดือน พบว่าชิ้ นงาน Seat Sub – Assy Spring มีชิ้นงาน
เสี ย หลุ ด ต่ อ เนื่ อง แต่ ภ ายในเดื อ นสิ ง หาคม และกัน ยายนมี ข องเสี ย
อาการลวดเชื่ อมติ ด แนวเชื่ อม หลุด ไปถึ ง ลูก ค้ า 11 PPM ซึ่ ง เกิ น PPM
ที่ ลู ก ค้ า กํา หนด โดยงานวิ จ ัย นี้ ไ ด้ ใ ช้ เ ทคนิ ค FMEA มาใช้ ห าค่ า RPN
เพื่ อ ยื น ยัน แนวโน้ ม ข้ อ บกพร่ อ งดัง กล่ า ว และใช้ เ ครื่ อ งมื อ Why Why
Analysis และ Yamazumi Chart มาใช้วิเคราะห์หาสาเหตุ พบว่าขัน้ ตอน
การตรวจสอบชิ้ นงานใช้ เ วลาเกิ น Takt Time ทําให้ ต้องเร่งตรวจสอบ
ชิ้ นงาน ส่งผลให้ตรวจสอบชิ้ นงานผิ ดพลาด ต่อมาได้แก้ไขปรับปรุงโดย
ใช้ หลัก Built-in quality โดยกําหนดหัวข้ อตรวจสอบแนวเชื่ อมให้ เ ป็ น
หน้ าที่ ของพนักงานประกอบ ให้มีการมาร์คสีเขียวไว้บนแนวเชื่อม และ
มีการจัดทํา Q-Point เพื่อเฝ้ าระวังปัญหา
ผลการปรับปรุงที่ได้รบั พบว่า สามารถป้ องกันชิ้ นงานเสียจากอาการ
ลวดเชื่อมติ ดแนวเชื่อมได้ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งจากการเก็บข้อมูลตัง้ แต่
วันที่ 1 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 จากยอดจัดส่ ง 1,162,500
ชิ้ น ไม่มีการร้องเรียนจากลูกค้าเกี่ยวกับชิ้ นงาน Seat Sub – Assy Spring
คําสําคัญ – 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
บริษทั กรณีศกึ ษาดําเนินธุรกิจเป็ นผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนรถยนต์ให้กบั ผูผ้ ลิต
รถยนต์ทงั ้ ใน และต่างประเทศ ทางบริษทั ได้มกี ารวางนโยบายในการ
ผลิตชิ้นงานให้ได้ตามมาตรฐาน และความต้องการของลูกค้า ซึ่งการ
ควบคุมคุณภาพของทางบริษทั ถือได้วา่ เป็ นสิง่ สําคัญมาก หากมีชน้ิ งาน
ที่ไ ม่ไ ด้คุ ณ ภาพหลุ ด ไปถึง ลู ก ค้า ทัง้ ใน และต่ า งประเทศ จะส่ง ผลให้
บริษทั ได้รบั ความเสียหายทัง้ ความน่ าเชื่อถือ และต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ จาก
การรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น หากชิ้นงานเสียดังกล่าวถูกนํ าไป
ประกอบแล้ว แต่ถา้ ลูกค้าสามารถดักจับได้ก่อนทีจ่ ะนําไปประกอบ ทาง
บริษทั ต้องแลกเปลีย่ นชิน้ งานใหม่ให้กบั ทางลูกค้าโดยเร็ว และจากการ
เข้ามาปฏิบตั งิ านภายใต้แผนกควบคุมคุณภาพ พบว่าทางแผนกได้รบั
การร้องเรียนจากลูกค้า เกี่ยวกับปั ญหาชิ้นงานไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งจาก
การเก็บรวบรวมข้อ มูล ย้อ นหลัง 6 เดือ น ตัง้ แต่ เ ดือ นพฤษภาคม ถึง
เดือนตุลาคม 2561 และนํามาจัดทําเป็ นกราฟแท่งดังรูปที่ I.
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หรือ อาจมีบางสาเหตุ ตกหล่นไป อาจจะต้องมาทําการวิเคราะห์ใหม่
เครือ่ งมือนี้เป็ นเครือ่ งมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงมาก หากผูว้ เิ คราะห์มคี วาม
เข้า ใจและมีความชํา นาญในงานที่ตนทําอยู่ การวิเ คราะห์ Why Why
Analysis นัน้ เป็ นเพียงเครื่องมือ ในการวิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้าจะ
ทําให้ปัญหานัน้ หมดไป
รูปที่ I. กราฟแท่งแสดงชิน้ งานเสียหลุดถึงลูกค้า
จากกราฟแท่งพบว่า ชิ้นงานทีโ่ ดนร้องเรียนเป็ นอันดับหนึ่ง คือชิ้นงาน
Seat Sub – Assy Spring ซึ่งเป็ นชิ้นงานทีท่ ําหน้าประกอบกับเพลารถ
และยึดติดกับสายเบรก โดยชิน้ งานตัวนี้จดั อยูใ่ นชิน้ งาน Safety Part ซึง่
เป้ าหมายทีล่ กู ค้ากําหนด เกีย่ วกับชิน้ งานนี้ตอ้ งไม่มหี ลุดไปถึงลูกค้า แต่
จากการเก็บ ข้อ มูล ภายในระยะเวลา 6 เดือ น ทางบริษัท ไม่ส ามารถ
ควบคุมคุณภาพชิน้ งานได้ตามทีล่ ูกค้าวางเป้ าหมายไว้ และด้วยสาเหตุ
ดังกล่าวจึงเป็ นทีม่ าของการศึกษาการควบคุมคุณภาพของชิน้ งาน Seat
Sub – Assy Spring โดยมีวตั ถุประสงค์คอื เพือ่ ป้ องกันชิน้ งานเสีย หลุด
ไปถึงลูกค้าตามนโยบายคุณภาพทีล่ ูกค้ากําหนด (เป้ าหมาย ≤2 PPM)
และชิน้ งาน Safety Part เท่ากับ 0 PPM
II. ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
II. I ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง
แผนภูม ิ Yamazumi Chart [1] เป็ นแผนภูมแิ ท่งซ้อนทีแ่ สดงให้เห็น
ความสมดุลของปริมาณงานรอบเวลาระหว่างจํานวนของผูป้ ระกอบการ
มัก จะอยู่ในสายการประกอบหรือเซลล์ท่ีทํา งาน แผนภูม ิ Yamazumi
สามารถเป็ นได้ทงั ้ สําหรับผลิตภัณฑ์เดียว หรือสายการประกอบสินค้า
หลายประเภท โตโยต้าใช้ Yamazumi เพื่อให้เห็นถึงสภาพเนื้อหาการ
ทํางานของชุดของงานและอํานวยความสะดวกในการปรับสมดุลการ
ทํางานและการแยกและการกําจัดงานทีไ่ ม่ก่อให้เกิดมูลค่า หรือเพิม่ เนื้อ
งาน
การวิเคราะห์สาเหตุของลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ Failure
Mode and Effect Analysis (FMEA) [2] คือการมุ่งเน้นให้เห็นถึงลักษะ
ความเสียหาย หรือสาเหตุทจ่ี ะนํ าไปสู่ความเสียหายทีอ่ าจทําให้เกิดขึน้
อันเนื่องมาจากการออกแบบ การผลิต หรือการบริการ จากนัน้ จึงทําการ
วิเคราะห์ผลกระทบความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึน้ และสุดท้ายเพื่อ
นําไปสูก่ ารหาวิธปี ้ องกันการเกิดความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้
การวิเคราะห์ลกั ษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA)
- ข้อบกพร่องทีเ่ กิดขึน้ มีแนวโน้มทีจ่ ะเกิดเพิม่
- สาเหตุ และผลของแต่ละข้อบกพร่อง
- จัดลําดับความสําคัญ และข้อบกพร่องตามที่ตวั เลขกําหนด
ก่อนและหลังความเสีย่ ง ซึง่ พิจารณาจากความถีใ่ นการเกิดความรุนแรง
และแนวโน้มทีข่ อ้ บกพร่องทีจ่ ะเกิด
- กําหนดปั ญหาทีต่ ามมา

II.II งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
สุพ ฒ
ั ตรา เกษราพงศ์ (2557) [4] บทความนี้มวี ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่อ
ป้ องกันการเกิดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์โดยเลือก
ศึกษา ชิ้นส่วน A01 โดยงานวิจยั นี้เริม่ จากการศึกษากระบวนการผลิต
และวิเคราะห์รายการข้อบกพร่องทีเ่ กิดขึน้ โดยการระดมสมอง ซึง่ อาศัย
ข้อ มูล ในอดีต และใช้ Why Why analysis เป็ นตัววิเ คราะห์ห าสาเหตุ
หลังจากนัน้ จัดลําดับความสําคัญของสาเหตุเพื่อแก้ไขโดยประยุกต์ใช้
การวิเคราะห์ขอ้ บกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ (Failure Mode
and Effect Analysis: FMEA) หลังจากนัน้ ได้แก้ปัญหาโดยการพิจารณา
ค่า RPN ทีส่ งู สุด และจัดทํา Q – Point เพือ่ คอยเฝ้ าระวังปั ญหา ผลลัพธ์
จากการปรับ ปรุ ง พบว่ า เปอร์เ ซ็ น ต์ ข องของเสีย ลดลงจากเดิม จาก
4.2172% เป็ น 0.2796%
อุ ษ า ว ดี อิ น ท ร์ ค ล้ า ย (2555) [5] ง า นวิ จ ั ย นี้ ดํ า เ นิ นภ า ย ใ ต้
วัตถุประสงค์ เพือ่ ลดของเสียในกระบวนการเชือ่ มภายในแผนก Welding
โดยใช้ห ลัก PDCA และใช้ Why Why Analysis ในการวิเ คราะห์ห า
สาเหตุ รวมไปถึ ง ใช้ เ ทคนิ ค FMEA (Failure Modes and Effects
Analysis) ซึ่งพบว่ามี 3 สาเหตุหลักดังนี้ อันดับหนึ่งคือการเกิดรอยรัว่
เนื่ อ งจากการเชื่อ มที่ตํ า แหน่ ง Pipe-L อัน ดับ ที่ส องการเกิด รอยรัว่
เนื่องจากการเชื่อมทีต่ ําแหน่ ง Upper และอันดับสุดท้ายการเกิดรอยรั ่ว
หลัง การปรับปรุง พบว่า การเกิดรอยรั ่วเนื่ อ งจากการเชื่อ มที่ตํา แหน่ ง
Pipe-L ลดลงจากเดิม 5.1% ลดลงเหลือ 1.5% และในส่วนของการเกิด
รอยรั ่วเนื่องจากการเชื่อ มที่ตําแหน่ งUpper & Lower สามารถลดการ
เชือ่ มรั ่วจากเดิม 3.7% ลดลงเหลือ 1.2%
III. วิธกี ารดําเนินงาน
III.I ภาพรวมของกระบวนการ
ชิน้ งาน Seat – Sub Assy Spring มีกระบวนการผลิตดังนี้

การวิเคราะห์ Why Why (Why Why Analysis) [3] คือการวิเคราะห์
Why Why Analysis จะเป็ นการวิเคราะห์ หาสาเหตุรากเหง้าของปั ญหา
โดยหากเราสามารถค้นพบสาเหตุรากเหง้าและกําจัดได้แล้ว ปั ญหาเดิม
จะไม่เ กิดซํ้า หากปั ญหาเดิมเกิดซํ้า แสดงว่า การวิเคราะห์มาผิดทาง
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กระบวนการที่

รูปที่ II. ภาพรวมกระบวนการ

• ศึกษาสภาพปั จจุบนั

รูปที่ III. Yamazumi Chart กระบวนการผลิต
ชิน้ งาน Seat Sub – Assy Spring
จากรูปที่ III. แสดงให้เห็นถึงเวลาการทํางานของแต่ละขัน้ ตอน ซึ่งจาก
Yamazumi Chart จะเห็นถึงคอขวดทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการ โดยเกิดขึน้
ในขัน้ ตอนตรวจสอบคุ ณ ภาพ ที่เ ป็ นกระบวนการสํ า คัญ มาก หาก
ขัน้ ตอนนี้ ต รวจสอบผิด พลาดจะส่ง ผลให้ลู ก ค้า ได้ร ับ ชิ้น งานที่ไ ม่ ไ ด้
คุณภาพ และหากลูกค้าไม่สามารถดักจับได้ ชิ้นงานจะถูกประกอบส่ง
ให้ก บั ผู้ใช้รถทันที ดัง นัน้ ขัน้ ตอนนี้จงึ เป็ นการตรวจสอบชิ้นงานแบบ
100% ทําให้ใช้เวลาในการตรวจสอบชิน้ งานแต่ละชิน้ เป็ นเวลานาน

รูปที่ V. สถานะของเสียรายเดือนชิน้ งาน Seat Sub – Assy Spring
จากกราฟแสดงสถานะของเสียรายเดือนชิน้ งาน Seat Sub – Assy
Spring พบว่าชิน้ งานมีปัญหาหลุดไปถึงลูกค้าอย่างต่อเนื่องทุกเดือน แต่
ภายในเดือนสิงหาคม และเดือ นกันยายนมีปัญหาของเสียหลุดไปถึง
ลูกค้า เกินค่า PPM ทีล่ ูกค้ากําหนด และเมื่อเจาะปั ญหาภายในเดือนที่
เกิดเหตุ พบว่ามีปัญหาทีห่ ลุดไปถึงลูกค้า ดังนี้

III.II กรอบแนวคิดการดําเนินงาน

ตารางที่ II. แจกแจงอาการของเสียชิน้ งาน Seat Sub – ASSY Spring
ภายในเดือนสิงหาคม ถึงกันยายน

OCC

Det

RPN

III.III การเก็บรวบรวมข้อมูล
กรณีศกึ ษานี้มกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพือ่ ใช้ในการค้นหาสาเหตุท่ี
ทําให้ของเสียหลุดไปถึงมือลูกค้า โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง
ปฐมภู ม ิ ( Primary Data ) ซึ่ง ได้จ ากพื้น ที่จ ริง สถานที่จ ริง และการ
ทํ า งานจริง เพื่อ ใช้เ ปรีย บเทีย บผลการดํ า เนิ น แก้ไ ขก่ อ น และหลัง
ปรับปรุง

จากตารางที่ II. เห็นได้วา่ อาการของเสียทีห่ ลุดไปถึงลูกค้ามากทีส่ ุด คือ
อาการลวดเชื่อมติดแนวเชื่อม ซึ่งจากอาการดังกล่าว จะใช้เครื่องมือ
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) เ ป็ น ตั ว ยื น ยั น ว่ า
ข้อบกพร่องดังกล่าวยังไม่ได้รบั การแก้ไข โดยมีการคํานวณหาค่า RPN
SEV

รูปที่ IV. กรอบแนวคิดการดําเนินงาน

1. เชื่อมประกอบ
ชิ้นงาน HV 20/1

 ลวดเชื่อมติดแนวเชื่อม
 แนวเชื่อมเป็นตามด, รูพรุน
 จํานวนแนวเชื่อม

6
5
5

4
3
3

6
6
6

144
90
90

2. เชื่อมประกอบ
ชิ้นงาน HV 20/1
กับ HV 20/4
เข้าด้วยกัน

 ลวดเชื่อมติดแนวเชื่อม
 แนวเชื่อมเป็นตามด, รูพรุน
 จํานวนแนวเชื่อม
 BKT เชื่อมผิดตําแหน่ง

6
5
5
6

4
3
3
3

6
6
6
5

144
90
90
90

5

4

4

80

ลําดับกระบวนการ

III.IV วิธกี ารดําเนินงาน
ค้นหา และคัดเลือกหัวข้อปั ญหา
จากการเก็ บ ข้อ มู ล ชิ้น งานเสีย ที่ห ลุ ด ไปถึง ลู ก ค้ า ตัง้ แต่ เ ดือ น
พฤษภาคม ถึงตุลาคม 2561 พบว่ามีปัญหาทัง้ หมด 6 Part Name โดย
จากข้อ มู ล ชิ้น งาน Seat Sub – ASSY Spring เกิด ปั ญ หาหลุ ด ไปถึง
ลูกค้าเป็ นอันดับหนึ่ง จึงทําการเลือกชิน้ งานนี้มาทําการแก้ปัญหา
•

แนวโน้มของลักษณะข้อบกพร่อง

3. QC FINAL Check  ชิ้นงานประกอบไม่ได้ตามมาตรฐาน
และหลุด QC Final Check ไปถึงมือ
ลูกค้า

ตารางที่ III. แนวโน้มข้อบกพร่องในกระบวนการเชือ่ มประกอบชิน้ งาน

ตารางที่ I. จํานวนชิน้ งานทีโ่ ดนร้ องเรี ยนจากลูกค้ า

จากตารางข้างต้น พบว่าอาการลวดเชื่อมติดแนวเชือ่ ม ยังไม่มมี าตรการ
ป้ องกัน เนื่องจากมีค่า RPN เท่ากับ 144 ซึง่ เมือ่ เปรียบเทียบกับอาการ
อื่นทีจ่ ะเกิดขึน้ ในกระบวนการเดียวกัน มีคา่ RPN ตํ่ากว่า 100 โดยบ่งชี้
ได้วา่ อาการเหล่านัน้ ได้วางมาตรการป้ องกัน ทําให้มคี วามเสีย่ งทีจ่ ะหลุด
ไปถึงลูกค้าได้น้อย หรือไม่มหี ลุดไป
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เชือ่ ม ทีส่ ามารถสกัดเอาออกได้ พนักงานตรวจสอบจะจัดการด้วย
ตนเอง

• วิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหา

รูปที่ VI. การวิเคราะห์หาสาเหตุ โดยเครือ่ งมือ Why Why Analysis

รูปที่ VIII. การตรวจสอบแนวเชือ่ มโดยพนักงานตรวจสอบ

จากการวิเคราะห์หาสาเหตุโดยใช้เครือ่ งมือ Why Why Analysis พบว่า
Root cause ทีป่ ล่อยให้ของเสียอาการลวดเชือ่ มติดแนวเชือ่ มหลุดไปถึง
ลูกค้า คือพนักงานประกอบไม่มกี ารตรวจสอบชิน้ งานก่อนส่งชิน้ งานไป
ยังกระบวนการถัดไป ส่งผลให้พนักงานตรวจสอบต้องตรวจชิน้ งานอย่าง
ละเอียด และใช้เวลาการตรวจสอบเกิน Takt Time

หลังปรับปรุง
การตรวจสอบแนวเชือ่ มเปลีย่ นเป็ นหน้าทีข่ องฝ่ ายประกอบ หลังจากการ
เชื่อมเสร็จพนักงานประกอบจะต้องตรวจสอบแนวเชื่อมทุกครัง้ โดยการ
มีการมาร์คสีเขียวตรงแนวเชื่อม ตามมาตรการแก้ไขทีก่ ําหนดไว้ โดย
เวลาในการทํางานของพนักงานประกอบ 1 เพิม่ จากเดิม 43 วินาที/ชิ้น
เป็ น 53 วินาที/ชิน้ และพนักงานประกอบ 2 จากเดิม 24 วินาที/ชิน้ เป็ น
31 วินาที/ชิ้น และเมื่อ พนักงานประกอบเจอปั ญหาแนวเชื่อ มติดลวด
เชือ่ ม ให้ใช้สวิ่ กับค้อนสกัดออก

• มาตรการแก้ไข

รูปที่ VII. แนวเชือ่ มบนชิน้ งาน
Point
และ
เป็ นการเชือ่ มชิน้ ส่วน HV20/1 เข้ากับ HV20/3
Point
เป็ นการเชือ่ มชิน้ ส่วน HV 20/4 ต่อจากกระบวนการแรก
โดยมาตรการแก้ไขปั ญหานี้ คือการ Build in quality ใน
กระบวนการเชือ่ ม โดยกําหนดให้พนักงานประกอบตรวจสอบชิน้ งาน
Point ที่ 1 2 และ 3 ตามรูปที่ VII. เพือ่ ป้ องกันไม่ให้ชน้ิ งานหลุดไป
กระบวนการถัดไป
สามารถแบ่งหัวข้อตรวจสอบแนวเชือ่ มให้กบั พนักงานประกอบ
ได้ดงั นี้
Point
และ ให้พนักงานประกอบ 1 เป็ นผูต้ รวจสอบรอยเชือ่ ม
และขีดมาร์คตรงจุดตรวจ
Point
ให้พนักงานประกอบ 2 เป็ นผูต้ รวจสอบรอยเชือ่ ม ขีดมาร์ค
ตรงจุดตรวจ
และหากพบชิน้ งานมีอาการลวดเชือ่ มติดแนวเชือ่ มให้พนักงานประกอบ
สกัดออกทันที

รูปที่ IX. การตรวจสอบแนวเชือ่ มโดยพนักงานประกอบ
เมื่อ ทํา การปรับปรุง ตามมาตรการทีกํา หนดแล้ว จึง จัด ทํา
Q – Point ติดไว้ในพื้นที่ป ฏิบตั ิง น เพื่อ ให้พ นักงานประกอบคอยเฝ้ า
ระวังปั ญหา และไม่ให้ปัญหาดังกล่าวหลุดไปยังกระบวนการถัดไป
Q-Point พนักงานประกอบ 1

• ปฏิบตั ติ ามมาตรการแก้ไข
ก่อนปรับปรุง
จากเดิมการตรวจสอบแนวเชือ่ ม จะเป็ นหน้าทีข่ องพนักงานตรวจสอบ
โดยพนักงานตรวจสอบใช้เวลาในการสอบแนวเชือ่ มเฉลีย่ 20 วินาที/ชิน้
การตรวจสอบชิน้ งานพนักงานตรวจสอบจะใช้ปากกามาร์คสีไว้ทแ่ี นว
เชือ่ ม เพือ่ เป็ นการ Confirm Check หากเจอปั ญหาลวดเชือ่ มติดแนว

PART NO:

42209-0K030/40

PART NAME:

SEAT SUB ASSY SPRING

PART CODE:

HV-0088, HV-0089

รูปที่ XI. Q-Point เฝ้ าระวังปั ญหาลวดเชือ่ มติดแนวเชือ่ มของพนักงาน
ประกอบ 1
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Q-Point พนักงานประกอบ 2

IV. สรุปผลการดําเนินงาน
PART NO :

42209-0K030

PART NAME :

SEAT SUB ASSY SPRING

PART CODE :

HV - 88

รูปที่ XII. Q-Point เฝ้ าระวังปั ญหาลวดเชือ่ มติดแนวเชือ่ มของพนักงาน
ประกอบ 2
• จัดทํามาตรฐาน
จากการนํามาตรการแก้ไขทีว่ างไว้ มาปฏิบตั จิ ริงนัน้ จําเป็ นทีจ่ ะต้อง
แก้ไข WI การทํางานใหม่ เพือ่ เพิม่ หัวข้อการตรวจสอบแนวเชือ่ มโดย
พนักงานประกอบ
พนักงานประกอบ 1

V.I บทสรุปผลการศึกษา
• ผลทางตรง
จากการปฏิบตั ติ ามมาตรการแก้ไขที่วางไว้ขา้ งต้น และได้ทําการ
เก็บ ข้อ มูล ยอดการส่ ง ชิ้น งานให้ก ับ ลูก ค้า เพีย ง 1 เจ้า โดยมีย อดส่ง
ทัง้ หมด 1,162,500 ชิ้น พบว่า ไม่มขี องเสีย หลุ ดไปถึง ลูกค้า (0 PPM)
ตามเป้ าหมายทีไ่ ด้กาํ หนดไว้

รูปที่ XV. ผลการปรับปรุงหลังปฏิบตั ติ ามมาตรการแก้ไข
• ผลทางอ้อม
สามารถลดเวลาการตรวจสอบชิน้ งานของพนักงานตรวจสอบท้าย
กระบวนการ ได้ดงั รูปที่ XVI.

รูปที่ XIII. Work Instruction ของพนักงานประกอบ 1
พนักงานประกอบ 2

รูปที่ XIV. Work Instruction ของพนักงานประกอบ 2

รูปที่ XVI. Yamazumi Chart หลังการปรับปรุง
จากเดิมพนักงานตรวจสอบจะใช้เวลาในการตรวจสอบหัวข้อแนวเชือ่ ม
74 วินาที/ชิน้ ซึง่ หลังปรับปรุงผลทางอ้อมทีไ่ ด้ คือสามารถลดเวลา
ตรวจสอบของพนักงานตรวจสอบได้ 20 วินาที/ชิน้
กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้ไม่สามารถเป็ นรูปธรรมได้ หากขาดพนักงานทีค่ อย
ให้ คํ า ปรึก ษาทุ ก ท่ า น ที่ใ ห้แ นวทางในการทํ า งานวิจ ัย ฉบับ นี้ และ
ขอขอบคุ ณ บริษ ัท ซีเ อช ออโตพาร์ต จํา กัดที่อ นุ ญาตให้ผู้ทํา วิจ ยั นํ า
ข้อมูลต่าง ๆ มาประกอบในการทําวิจยั หากปราศจากความช่วยเหลือใน
ด้านต่าง ๆ งานวิจยั ฉบับนี้คงไม่สมบูรณ์ได้ ผูท้ าํ วิจยั จึงขอขอบพระคุณ
สําหรับการช่วยเหลือในครัง้ นี้
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บทคัดย่อ — ในปั จจุบนั อุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวในประเทศไทยอยู่
ระหว่างการเติ บโต และมีแนวโน้ มไปในทางที่ดีอย่างต่อเนื่ อง จากการศึกษา
พบว่ าสถานที่ ท่ องเที่ ยวในประเทศไทยในหลายพื้ น ที่ ที่ ยงั ไม่ ได้ ร บั ความ
นิ ยม เริ่ มเข้ามามีบทบาทกับการท่องเที่ยวมากยิ่ งขึ้น เนื่ องด้วยการส่งเสริ ม
การท่องเที่ยวที่มีรปู แบบแปลกใหม่ เช่น การส่งเสริ มการท่องเที่ยวเมืองรอง
การส่งเสริ มการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับธุรกิ จครัวเรือนภายในจังหวัด อาเภอ
และ ชุมชน แต่ยงั พบปั ญหาในการค้นหาสถานที่ ท่องเที่ยวที่ไม่สามารถให้
ข้อมูลได้ตรงตามความต้ องการของนักท่องเที่ ยว งานวิ จยั นี้ มุ่งเน้ นในการ
สร้างระบบแนะนาเส้ นทางการท่ องเที่ ยวในประเทศไทย โดยคัดเลื อกจาก
จังหวัดที่ได้รบั ความนิ ยมจากจานวนคนผูเ้ ข้ามาเยี่ยมเยือน ทัง้ นักท่องเที่ยว
ชาวไทย และต่ างประเทศ และน าเสนอระบบแนะนา (Recommendation
System) แบบ Content-Based Filtering เพื่ อ เสนอเส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย ว
โดยใช้ ทฤษฎี การแนะนาสถานที่ ท่องเที่ ยวรูปแบบเส้ นทาง ไม่ เพี ยงแต่ จะ
สร้างความสะดวกในการเดิ นทางให้ กบั นั กท่ องเที่ ยวยังสามารถใช้ ในการ
วางแผน เพื่อเพิ่ มโอกาส และแนวโน้ มในการตัดสิ นใจสาหรับนักท่องเที่ยวที่
เข้ามาเยี่ยมเยือนในประเทศไทย

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. บทนำ
ประเทศไทยเป็ นประเทศทีไ่ ด้รบั ควำมนิยมด้ำนกำรท่องเทีย่ ว [1] และ
เป็ น ที่ รู้จ ัก อย่ ำ งแพร่ ห ลำย เนื่ อ งจำกมีภู ม ิป ระเทศที่อุ ด มสมบู ร ณ์ ซึ่ ง
ก่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ และกำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเทีย่ ว
อย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้มกี ำรเข้ำมำของนักท่องเที่ยวทัง้ ชำวไทย และชำว
ต่ำงประเทศเป็ นจำนวนมำกสถำนทีท่ ่องเทีย่ วในประเทศไทยสำมำรถแบ่ง
ออกเป็ น 2 ประเภทหลัก ได้แ ก่ สถำนที่ท่ อ งเที่ย วเชิง ธรรมชำติ และ
สถำนที่ท่อ งเที่ย วที่มนุ ษ ย์สร้ำงขึ้น [2] ทัง้ นี้สถำนที่ท่อ งเที่ย วส่วนใหญ่ ท่ี
ได้รบั ควำมนิยมค่อนข้ำงมีกำรกระจุกตัวอยู่เพียงบำงจังหวัดในบำงภูมภิ ำค
จำกกำรศึก ษำข้อ มูล สถิติจ ำนวนผู้เยี่ย มเยือ นในแต่ ล ะจังหวัด และ
จำนวนสถำนทีท่ ่องเทีย่ วในประเทศไทยพบว่ำยังมีสถำนทีท่ ่องเทีย่ วไม่น้อย
ทีย่ งั ไม่ได้รบั ควำมนิยม เนื่องจำกไม่มขี อ้ มูลทีเ่ ป็ นจุดดึงดูดให้นกั ท่องเทีย่ ว
ให้ค วำมสนใจ และยังไม่เป็ น ที่รู้จกั แพร่ ห ลำย เว็บไซต์ ฐำนข้อ มูล แหล่ ง
ท่องเที่ย วแห่ งประเทศไทยจำกกระทรวงกำรท่องเที่ย วและกำรกีฬำแห่ ง
ประเทศไทย [3] ได้จดั กลุ่มของสถำนทีท่ ่องเทีย่ วจำกทัง้ หมด 6 ภูมภิ ำค 77
จัง หวัด ในประเทศไทยโดยผู้ ใช้ส ำมำรถค้น หำข้อ มูล ทัง้ หมดนี้ ไ ด้จ ำก
รำยกำรทีม่ ใี ห้หรือค้นหำจำกช่องค้นหำในหน้ ำเว็บไซต์แต่หน้ำจอสำหรับใช้
งำน (User Interface) ณ ปจั จุบนั ไม่ต อบสนองต่ อกำรใช้งำนในเรื่อ งของ
ควำมรวดเร็วในกำรค้น หำ และกำรแสดงผลที่ชดั เจนไม่มคี วำมน่ ำสนใจ
หรือ ดึงดู ด ผู้ใช้ง ำน เพื่อ ใช้ในกำรสร้ำ งควำมรับ รู้แ ละพัฒ นำรูป แบบที่
ทันสมัย และช่วย ในกำรส่งเสริมกำรตัดสินใจให้นกั ท่องเทีย่ วเข้ำไปเทีย่ วใน
สถำนที่นัน้ ๆนอกจำกนี้ยงั ไม่มขี อ้ มูลที่สำมำรถสื่อถึงควำมนิยมในกำรไป
เยี่ยมเยือนของสถำนทีท่ ่องเทีย่ วแต่ละที่ หรือยังไม่มรี ะบบแนะนำสถำนที่

คำส ำคัญ — เทคนิ คการกรองแบบอิ งเนื้ อ หา, ระบบแนะน าข้ อ มู ล ,
สถานที่ท่องเที่ยว, การจัดอันดับบนกูเกิ ล
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
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ท่อ งเที่ย วที่อ ยู่ใกล้เคีย งกับสถำนที่ท่อ งเที่ย วที่ไ ด้รบั ควำมนิ ยมและจำก
งำนวิจยั ของ Gorete Dinis [4] ที่ศกึ ษำผลของกำรใช้ Google Trend ที่ม ี
ต่อ ผู้มสี ่ วนได้เสีย ในธุรกิจกำรท่อ งเที่ย วในประเทศโปรตุ เกสซึ่ง Google
Trends มี ข ้ อ มู ล ที่ ส ำคั ญ และมี ผ ลกั บ พ ฤติ ก รร มของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ผลกำรวิจยั พบว่ำจำนวนนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทำงมำท่องเทีย่ วหรือพักอำศัย
ในประเทศโปรตุ เกสมีค วำมสัมพัน ธ์กบั ดัช นีข อง Google Trend อย่ ำงมี
นัยสำคัญ
ด้วยเหตุ น้ี ว ตั ถุ ป ระสงค์ข องงำนวิจยั คือ กำรพัฒ นำระบบค้น หำและ
แนะนำสถำนทีท่ ่องเทีย่ ว โดยใช้ทฤษฎีของ Content-based Filtering ทีใ่ ช้
Rating จำกนักท่องเทีย่ วและใช้ระยะทำงในกำรแนะนำสถำนที่ท่องเทีย่ ว ที่
อยู่บริเวณใกล้เคีย งกับสถำนที่ท่ีนิย มเดิน ทำงไป เพื่อ เป็ น กำรสนับ สนุ น
สถำนทีท่ ่องเทีย่ วทีย่ งั ไม่ค่อยเป็ นทีร่ จู้ กั ให้มนี ักท่องเทีย่ วเข้ำไปเยีย่ มเยือน
มำกยิง่ ขึน้

อย่ำงไรก็ตำมงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับระบบแนะนำสถำนที่ท่องเที่ยวที่
ผ่ำนมำไม่ได้ให้ควำมสำคัญต่อสถำนทีท่ ่องเทีย่ วเกิดใหม่ ซึง่ สถำนทีเ่ หล่ำนี้
ช่วงแรกมักจะไม่ได้รบั ควำมนิยมมำกนัก ดังนัน้ วิธกี ำรแนะนำในงำนวิจยั
อื่นจึงเข้ำไม่ถึงแหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้ ประกอบกับกำรแนะนำสถำนที่
ท่องเทีย่ วทีผ่ ่ำนมำต้องพิจำรณำจำกข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นหลัก ซึ่งมีขอ้ เสีย
คือ ข้อ มูล ประเภทนี้ เข้ำ ถึง ได้ย ำกและมีข ้อ จ ำกัด ในกำรใช้ง ำน ดัง นั ้น
งำนวิจยั ชิ้น นี้เรำจึงตัง้ ใจที่จะพัฒนำระบบแนะนำเส้นทำงกำรท่องเที่ยวที่
เข้ำถึงแหล่งท่องเทีย่ วรองมำกขึน้ และอำศัยข้อมูลจำกเนื้อหำเป็นหลัก และ
นี่คอื ทีม่ ำของงำนวิจยั ชิน้ นี้
3. วิธดี ำเนินกำรวิจยั

เมื่อ ทรำบถึงควำมส ำคัญ และที่มำของงำนวิจยั ในส่ ว นนี้ได้น ำเสนอ
รำยละเอียดวิธกี ำรดำเนินงำนวิจยั ประกอบด้วยหลักกำร 5 ส่วน ได้แก่กำร
เก็บ รวมรวมข้อ มูล จำกแหล่ งข้อ มูล ที่เชื่อ ถือ ได้ (Data Gathering), กำร
ต ร ว จ ส อ บ ข้ อ มู ล (Data Understanding), จั ด เต รี ย ม ข้ อ มู ล (Data
Preparation), กำรวิเครำะห์ขอ้ มูล (Data Analysis) และกำรสร้ำงรูปแบบ
ของระบบ (Recommendation System) ดังรูปที่ 1

2. งำนวิจยั ทีผ่ ่ำนมำ
วิธกี ำรแนะนำสถำนที่ท่อ งเที่ย วที่ผ่ ำนมำนิย ม ใช้วธิ กี ำรแนะน ำแบบ
รำยบุคคล (Personalized Recommendation System) ที่จำเป็ นต้องทรำบ
รำยละเอีย ดต่ำง ๆ ของบุค คลนัน้ [5] เพื่อสร้ำงเป็ น โดเมนในกำรแนะน ำ
ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนและสร้ำงออกมำเป็ นเส้นทำงกำรเดิน ทำง
ปจั จัย ที่ส ำคัญ ในกำรวิเครำะห์ ค วำมต้ อ งกำรในรำยบุ ค คลคือ กำรศึก ษำ
พฤติก รรม กำรให้ค ะแนนโดยผู้ ใช้ง ำนรำยอื่ น และข้อ มูล เหตุ ก ำรณ์ ใน
ปจั จุบนั [6] งำนวิจยั ชนิดนี้มกั จะใช้กระบวนกำรเรีย นรู้ของเครื่องจักรใน
กำรวิเครำะห์ (Machine Learning) มีกำรผสมผสำนหลำยวิธีเข้ำด้ว ยกัน
เพื่อ ให้ผ ลลัพ ธ์อ อกมำแม่น ยำที่สุ ด มีทงั ้ วิธีป ระยุ กต์ผ สมผสำนระหว่ำงจี
เนติกอัลกอริทมึ กับตรรกศำสตร์คลุมเครือ (Fuzzy Logic) ก็ได้ถูกนำมำใช้
โดยจีเนติกอัลกอริทมึ ถูกใช้เพื่อคำนวณเส้นทำงทีเ่ ชื่อมโยงกันตัง้ แต่ต้น จน
จบ ขณะที่ต รรกศำสตร์ค ลุ ม เครือ ใช้เพื่อ คำนวณระยะเวลำที่ค วรใช้ก ับ
สถำนทีแ่ ต่ละแห่ง [7] แต่วธิ ที ถ่ี ูกพิสูจน์ว่ำเหนือกว่ำวิธอี ่นื ในกำรจัดกำรกับ
ชุดข้อมูลประเภทนี้คอื ‘มัลติเลเยอร์เพอเซ็ปทรอน’ [8] และมีงำนวิจยั บำง
ชิ้ น ที่ ใช้ 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) ทีใ่ ช้กำรอ้ำงอิงจำกกลุ่มผูใ้ ช้งำนส่วนใหญ่เป็ น
หลัก [9] มีกำรทดสอบสมมุตฐิ ำนของกำรตัดสินใจแบบเป็ นกลุ่มด้วยระบบ
Aggregated Model ซึง่ จะคอยเฝ้ำสังเกตพฤติกรรมระหว่ำงผูท้ ดสอบแต่ละ
คนและนำเสนอทำงเลือกทีเ่ หมำะสม ข้อสรุปทีไ่ ด้เผยให้เห็นถึงเสียงสะท้อน
ของผูใ้ ช้งำนแต่ละคน ประสิทธิภำพของกำรสนทนำเป็ นกลุ่มและควำมพึง
ั หำเช่ น ไม่ส ำมำรถ
พอใจต่ อ ผลลัพ ธ์ท่ไี ด้ อย่ ำงไรก็ต ำมผู้ว ิจยั ค้น พบป ญ
จำแนกระหว่ำงควำมต้องกำรส่วนบุคคลกับควำมต้องกำรของกลุ่มได้อย่ำง
ชัดเจนและยังไม่ส ำมำรถเปลี่ยนคำแนะนำได้ในทัน ทีในกรณีท่ผี ู้ใช้งำนมี
ควำมลังเลต่อควำมต้องกำรทีเ่ ลือกในตอนต้น [10] หรือกำรวิเครำะห์ควำม
สนใจของนักท่องเที่ยวทีม่ ตี ่อแหล่งท่องเที่ยวในเชิง ภูมศิ ำสตร์ (Locationbased Filtering) โดยอำศัย กำรเก็ บ ประวัติ ก ำรเดิน ทำงของสถำนที่ ท่ี
นักท่องเทีย่ วเคยไปจำกสื่อสังคมออนไลน์ [11] หรือจำกมุมมองของผูท้ อ่ี ยู่
อำศัยในพื้น ที่ของแหล่งท่องเที่ยวนัน้ [12] งำนวิจยั ของ Liangliang Cao,
ใช้วธิ กี ำรวิเครำะห์ภำพถ่ำยโดยกำรจับคู่รปู สถำนทีท่ ค่ี ล้ำยคลึงกับสถำนทีท่ ่ี
นักท่อง เทีย่ วเคยไปมำก่อนกับภำพจำนวนมำกในคลังข้อมูลทีถ่ ูกเก็บอยู่ใน
ระบบ Geotagged แบ่งตำมทำเลทีต่ งั ้ [13]

รูปที่ 1 ขัน้ ตอนและวิธกี ำรดำเนินงำนวิจยั
3.1 กำรเก็บรวมรวมข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ (Data Gathering)
โดยในงำนวิจยั ชิน้ นี้ได้ทำกำรเก็บรวบรวมจำก (1) กระทรวงกำรท่องเทีย่ ว
และกีฬ ำแห่ งประเทศไทย ซึ่งได้ร วบรวมข้อ มูล ที่ เกี่ย วข้อ งกับ จ ำนวน
นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ข้ ำ มำเยี่ ย มเยื อ นรำยจัง หวัด ใน ปี 2560 - 2561 (2)
กรมกำรท่ อ งเที่ย วแห่ งประเทศไทย โดยเก็บ ข้อ มูล ประเภทของแหล่ ง
ท่องเที่ยวและรำยชื่อของสถำนที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยจำนวน 5,492
สถำนที่ (3) Google Maps Reviews ซึ่งได้มกี ำรรวมรวมข้อ มูล เกี่ย วกับ
สถิตคิ ่ำควำมนิยม, ค่ำควำมพึง่ พอใจจำกจำนวนกำรให้คะแนน และจำนวน
ผูท้ เ่ี ข้ำมำรีววิ ในแต่ละสถำนที่
3.2 กำรตรวจสอบข้อ มูล (Data Understanding) เพื่อให้ได้ค วำมถูกต้อ ง
ตำมวัตถุประสงค์ทก่ี ล่ำวไปในข้ำงต้น โดยในขัน้ ตอนนี้จะทำกำรวิเครำะห์
เพือ่ ระบุจงั หวัดทีน่ กั ท่องเทีย่ วเดินทำงเข้ำมำเยีย่ มเยือนมำกทีส่ ุด 3 จังหวัด
แรกในแต่ละภูมภิ ำค ทัง้ หมด 6 ภูมภิ ำค รวมทัง้ สิน้ 18 จังหวัด
3.3 จัดเตรีย มข้อ มูล (Data Preparation) ให้อ ยู่ในรูปแบบที่เหมำะสมแก่
กำรนำไปใช้งำนในแต่ละขันตอน
้
3.4 กำรวิเครำะห์ ข ้อ มู ล (Data Analysis) น ำข้อ มูล ที่ ท ำกำรจัด เตรีย ม
มำแล้วนัน้ มำประเมินค่ำควำมคล้ำยคลึงกันระหว่ำงสถำนทีโ่ ดยอ้ำงอิงจำก
ทฤษฎี Content-Based Filtering, Bayesian Rating ในกำรหำคะแนน
ควำมนิ ย มที่แ ท้จ ริง และ Haversine Formula ท ำกำรหำระยะทำงของ
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สถำนที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ ม ีร ะยะทำงใกล้ เคีย ง เพื่ อ ท ำกำรแนะน ำสถำนที่
ท่องเทีย่ วในบริเวณนัน้
3.5 ขัน้ ตอนกำรท ำงำนของระบบแนะน ำ (Recommendation System
Flow) โดยเลือ กกำรพัฒ นำระบบ ในกำรแนะน ำสถำนที่ท่ อ งเที่ย วใน
ประเทศไทย โดยใช้ขอ้ มูลค่ำควำมสัมพันธ์จำกขัน้ ตอนที่ 4 เพือ่ ให้ สำมำรถ
นำเสนอข้อมูลสถำนที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย ได้ตรงตำม วัตถุประสงค์
ของงำนวิจยั ทีต่ อ้ งกำรพัฒนำระบบค้นหำและแนะนำเส้นทำงกำรท่องเทีย่ ว
ในประเทศไทย ดังรูปที่ 2

Nvote คือ จำนวนโหวตของสถำนทีท่ ่องเทีย่ ว
Nrating คือ คะแนนของสถำนทีท่ ่องเทีย่ ว
Nplace คือ จำนวนสถำนทีท่ ่องเทีย่ ว
เมือ่ ทรำบถึงค่ำคะแนนควำมพึงพอใจจริงต่อสถำนทีท่ ่องเทีย่ วแล้ว จึง
ท ำกำรแนะน ำสถำนที่ ท่ อ งเที่ ย ว โดยแสดงผลเพื่ อ แนะน ำสถำนที่ ท่ี
นักท่องเที่ยวนิยมไปมำกที่สุด 1 สถำนที่ท่องเที่ยวต่อ 1 ภูมภิ ำค รวมทัง้
สิ้น 6 สถำนที่ท่องเที่ยวผ่ำนระบบ SQL โดยใช้คำสังค้
่ นหำค่ำที่มำกที่สุด
“MAX(Column_name)” และ ORDER BY Column_name DESC เพื่ อ
ทำกำรจัดกลุ่มคะแนน ระหว่ำงภูมภิ ำคสำมำรถดูผลกำรทำงำนของคำสังได้
่
จำกตำรำงที่ 1
ตำรำงที่ 1 ผลลัพธ์กำรนำเสนอสถำนทีท่ ่องเทีย่ วทีน่ ิยมระหว่ำงภูมภิ ำค

รูปที่ 2 หลักกำรทำงำนของระบบ
จำกรูปที่ 2 กำรทำงำนของระบบมี ดังนี้
1) แนะน ำสถำนที่ท่ อ งเที่ย วที่ม ีค่ ำ คะแนนควำมนิ ย มมำกที่สุ ด หนึ่ ง
สถำนทีท่ ่องเทีย่ วต่อภูมภิ ำค รวมทัง้ สิน้ 6 สถำนที่
2) แนะนำสถำนที่ท่องเทีย่ วทีม่ คี ่ำคะแนนควำมนิยมมำกที่สุดในจังหวัด
รองจำกสถำนทีท่ ค่ี น้ หำ 5 สถำนที่
3) แนะน ำสถำนที่ท่องเที่ยวที่มตี ำแหน่ งใกล้กบั สถำนที่ท่คี ้นหำที่สุด 5
สถำนที่ โดยไม่คำนึงถึงค่ำคะแนนควำมนิยม
4) แนะนำสถำนทีท่ ่องเทีย่ วทีม่ ปี ระเภทเดียวกัน กับสถำนทีท่ ค่ี น้ หำ
เมื่อระบบทำกำรประมวลผลเสร็จ จึงทำกำรแสดงผลบนเว็บไซต์ เพื่อ
แนะนำสถำนทีท่ ่องเทีย่ วแก่ผใู้ ช้ต่อไป

Place
คุม้ ขุนแผน
จุดชมวิวและ
ทะเลหมอกยะฟู
เขำกำโรส

Province
พระนครศรีอยุธยำ

กลำง

Region

Rating
4.60543

เชียงรำย

เหนือ

4.58538

กระบี่

ใต้

4.54604

เขำพะเนินทุ่ง
บำงแสน 2
เขำสำมมุข

เพชรบุรี
ขอนแก่น
ชลบุรี

ตะวันตก
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตะวันออก

4.53777
4.47773
4.47111

หำกท ำกำรค้น หำชื่อ สถำนที่ท่ อ งเที่ย วผ่ ำ นระบบ ระบบจะท ำกำร
นำเสนอสถำนที่ท่องเที่ย วที่มคี วำมนิย มมำกที่สุ ดของจังหวัดที่มสี ถำนที่
ท่องเทีย่ วนัน้ ตัง้ อยู่จำนวน 5 สถำนทีใ่ ห้แก่ผใู้ ช้งำน เพื่อเป็ นตัวเลือกในกำร
วำงแผนกำรเดินทำง โดยใช้คำสัง่ SQL LIKE value ในกำรค้นหำจังหวัดที่
สถำนที่นัน้ ตัง้ อยู่เช่ น ค้น หำค ำว่ ำ ‘อุ ท ยำนแห่ งชำติล ำน้ ำ กก’ ระบบจะ
แนะนำสถำนทีท่ ่องเทีย่ วทีม่ คี ่ำคะแนนควำมนิยมของจังหวัด “เชียงรำย” ดัง
ตำรำงที่ 2
ตำรำงที่ 2 แสดงสถำนทีท่ อ่ งเทีย่ วทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมในจังหวัดเชียงรำย
Place
วัดร่องขุน่
พระตำหนักดอยตุง

4. กำรวิเครำะห์และผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
กำรพัฒนำระบบแนะนำสถำนทีท่ ่องเที่ยวแบบออนไลน์ (Online) โดย
ใช้วธิ กี ำรกรองข้อมูลแบบพึง่ พำผูใ้ ช้ร่วม (Bayesian Rating) เพื่อทรำบถึง
ค่ำคะแนนควำมพึงพอใจต่อสถำนทีท่ ่องเทีย่ วโดยสำมำรถหำได้จำกสมกำร
ที่ (1) โดยค่ำเฉลีย่ ของจำนวนโหวต avgvote และค่ำเฉลีย่ ของคะแนนโหวต
avgrating สำมำรถคำนวณได้จำกสมกำรที่ (2) และ (3) ตำมลำดับ

วัดพระแก้ว
อนุสำวรียพ์ ่อขุนเม็งรำยมหำรำช
วัดพระธำตุดอยตุง

ในขัน้ ตอนต่อมำ ระบบจะนำเสนอสถำนทีท่ ่องเทีย่ วทีใ่ กล้เคียงทีส่ ุ ด 3
สถำนทีท่ ่องเที่ยวโดยไม่คำนึงถึงค่ำคะแนนควำมนิยมในสถำนที่ท่แี นะนำ
โดยคำนวณหำระยะทำงจำกตำแหน่ งละติจูด และลองจิจูดของสถำนที่ท่ี
ค้นหำปจั จุบนั กับสถำนทีท่ ่องเทีย่ วอื่นในระยะทำงทีใ่ กล้กนั โดยสำมำรถหำ
ได้จำกสมกำรที่ (4)

(1)
(2)

(4)

(3)
โดยที่ ค่ำ tvote คือ จำนวนผู้ท่ีให้ค ะแนนในสถำนที่ท่ อ งเที่ย วที่ต้อ งกำร
ทรำบคะแนนจริง
trating คือ คะแนนของสถำนที่ท่องเทีย่ วที่ต้องกำรทรำบคะแนน
จริง

โดย ค่ำ φ1 คือ ตำแหน่งของละติจดู จุดที่ 1
φ2 คือ ตำแหน่งของละติจดู จุดที่ 2
λ1 คือ ตำแหน่งของลองจิจดู จุดที่ 1
λ2 คือ ตำแหน่งของลองจิจดู จุดที่ 2
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r คือ ค่ำรัศมีของโลกประมำณ 6,371 กิโลเมตร
d คือ ระยะทำงทีต่ อ้ งกำรทรำบ
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ภูช้ฟี ้ ำ” มำกทีส่ ุด 3 สถำนที่ ได้แก่ ศูนย์พฒ
ั นำพันธุ์พชื จักรพันธ์เพ็ญศิร ,
ดอยผำตัง้ , จุด ชมวิว วนอุ ท ยำนภู ช้ีฟ้ ำ, ระยะทำง 6.7 กิโลเมตร, 11.44
กิโลเมตร, 11.85 กิโลเมตร ตำมลำดับ
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ตำรำงที่ 3 แสดงสถำนทีท่ อ่ งเทีย่ วประเภทเดียวกันกับสถำนทีท่ ท่ี ำกำรค้นหำ
แหล่ งท่ องเทีย่ วประเภทถำ้
ถ้ำเสำหินพญำนำค
พุทธสถำนถ้ำปุม่
วัดถ้ำปลำ
ถ้ำผำโขง
ถ้ำหลวง
สุดท้ำยนี้ เป็ นกำรแนะนำสถำนที่ ที่อยู่ประเภทเดียวกัน โดยแสดงผลลัพ ธ์
เรียงตำมควำมนิยมสูงสุดในประเภทเดียวกันรองจำกสถำนทีท่ ท่ี ำกำรค้นหำ ซึ่ง
ได้มำจำกกำรใช้ Sub Query ในกำรประมวลผลข้อมูล
5. สรุปผลกำรวิจยั
งำนวิจยั นี้เป็ นกำรเชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลทีน่ กั ท่องเทีย่ วนิยมใช้ในกำรค้นหำ
สถำนที่ท่องเที่ย วกับ สถิติของนัก ท่ องเที่ย วจำกหน่ ว ยงำนของรัฐบำล โดยได้
พัฒ นำเครื่องมือสำหรับค้นหำและแนะนำสถำนที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย จำก
กำรค ำนวณโดยใช้สูต รของ Bayesian Rating ทำให้ส ำมำรถแนะนำสถำนที่ได้
ตำมควำมนิยมทีแ่ ท้จริง และยังสำมำรถแนะนำสถำนทีท่ อ่ งเทีย่ วตำมประเภทของ
สถำนทีท่ อ่ งเทีย่ วโดยอิงจำกควำมนิยมเช่นกัน พร้อมกับนำเสนอระบบกำรแนะนำ
สถำนทีท่ ่ใี กล้เคียงจำกสูตร Haversine ทำให้สำมำรถแนะนำสถำนทีท่ ่องเทีย่ วที่
ยังไม่เป็ นที่รจู้ กั ให้กลุ่มนักท่องเทีย่ วหันมำให้ควำมสนใจมำกยิง่ ขึน้ และสำมำรถ
เดินทำงไปท่องเที่ยวได้ นอกเหนือจำกสถำนที่ท่ีได้รบั ควำมนิยม งำนวิจยั ชิ้น นี้
สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้สร้ำงเครื่องมือสำหรับ กำรประชำสัมพันธ์ เช่น เว็บไซต์
หรือ แอพพลิเคชันส
่ ำหรับสมำร์ทโฟน เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรเพิม่ รำยได้จำกกำร
ท่องเทีย่ วในแต่ละจังหวัดได้อย่ำงทัวถึ
่ ง
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ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ ิ การท่องเที่ยว
เชิงส่งเสริมสุขภาพสาหรับผูส้ งู อายุชาวไทย
Service Marketing Mix Factors Effect on
The Achievement of Health Promotion Tourism for Thai elderly
มิรา เสงีย่ มงาม
Mira Sangiamngam
คณะบริหารธุรกิจ
Faculty of Business Administration
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
Thai – Nichi institute of technology
Bagkok Thailand
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บทคัดย่อ การวิ จยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ วิ เคราะห์ความสัมพันธ์ของส่วน
ประสมการตลาดบริ การที่ ส่งผลต่ อผลสัมฤทธิ์ การท่ องเที่ ย วเชิ งส่ ง เสริ ม
สุขภาพสาหรับผู้สูงอายุชาวไทย ซึ่งเป็ นการวิ จยั เชิ งปริ มาณ สุ่มตัวอย่างโดย
ใช้ การสุ่มแบบหลายขัน้ ตอน โดยเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยแบบสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่างที่ นักท่องเที่ยวสูงอายุชาวไทย กลุ่ม Active aging (กลุ่มที่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้) อายุ 60 ปี ขึ้นไป จานวน 400 คน สาหรับสถิ ติที่
ใช้ ในการวิ จยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิ เคราะห์ความถดถอยเชิ งพหุคูณ ผลการวิ จยั พบว่าปั จจัย
ด้ านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ปั จจัยด้านการสื่ อสารการตลาด ปั จจัยด้าน
ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละบริ ก าร และปั จ จัย ด้ า นราคา สามารถร่ ว มกัน พยากรณ์
ผลสัมฤทธิ์ การท่องเที่ยวเชิ งส่งเสริ มสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุชาวไทยได้ร้อย
ละ 46.9 (adjusted R2 = .469) ซึ่ ง สามารถสร้ า งเป็ นสมการพยากรณ์
ผลสัม ฤทธิ์ การท่ องเที่ ยวเชิ งส่ งเสริ มสุ ขภาพสาหรับผู้สูงอายุชาวไทยใน
รูปแบบคะแนนดิ บและคะแนนมาตรฐาน ตามลาดับได้ดงั นี้
y=1.572+.291(สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ) + .107(การสื่อสารการตลาด)
+ .144(ผลิ ตภัณฑ์และบริการ) + .078(ราคา ค่าใช้จ่าย)
̂ = .415(สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ) + .171(การสื่อสารการตลาด)
𝒚
+ .157(ผลิ ตภัณฑ์และบริการ) + .106(ราคา ค่าใช้จ่าย)

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)
𝒚
+ .157(Product and service) + .106(price).
Keywords — Service Marketing Mix, Health Promotion Tourism,
elderly tourist.

I. บทนา
ในปจั จุบนั การแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วได้เพิม่ ความรุนแรง
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุท่อี ุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรม
ทีก่ ่อให้เกิดการสร้างรายได้ไม่ใช่เพียงแต่ภายในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
เท่านัน้ แต่ยงั สามารถสร้างรายได้ให้กบั ธุรกิจที่มคี วามเกี่ ยวข้อ งสัมพัน ธ์
ตลอดจนสร้างรายได้ให้กบั ประเทศเป็ นอย่างมาก ดังนัน้ นานาประเทศจึง
มีการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสิน ค้าและบริการทางการท่อ งเที่ย ว
ให้แก่นักท่องเทีย่ ว เพื่อ สร้างความแตกต่างให้กบั สินค้าและบริการทางการ
ท่อ งเที่ย วของประเทศตน และส าหรับประเทศไทยนัน้ ได้มกี ารกาหนด
แนวทางในการส่งเสริมไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
12 (พ.ศ.2560-2564) ที่จดั ทาโดยส านัก งานคณะกรรมการพัฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ [1] เกี่ยวกับการกาหนดยุทธศาสตร์มุ่ง เน้ น

คำสำคัญ — ส่วนประสมกำรตลำดบริ กำร กำรท่องเทีย่ วเชิ งส่งเสริม
สุขภำพ นักท่องเทีย่ วสูงอำยุ
ABSTRACT The objective of this research was to study factor affecting
on the achievement of health promotion tourism for Thai elderly. The
research methodology adopted was a quantitative research, using multistage 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
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การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขัน อย่ างยังยื
่ น ของธุ ร กิ จ
บริก ารและการท่ อ งเที่ย วที่ม ีศ ัก ยภาพให้ เ ติ บ โต ทัง้ การท่ อ งเที่ย ว
เชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ การแพทย์ และเริม่ มีการส่งเสริมและสนับสนุ น
การเป็ น แหล่ งท่อ งเที่ย วชัน้ น าในส่ ว นอื่น ๆ
แต่ ด้ว ยกลุ่มเป้าหมาย
ในการท่อ งเที่ย วรูป แบบต่ าง ๆ นัน้ มีค วามแตกต่ างกัน จึงควรกาหนด
กลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมกับแต่ ละกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในสถานการณ์
ป จั จุ บ ัน และในอนาคตอัน ใกล้นัน้ กลุ่ ม เป้ าหมายที่ค วรให้ ค วามส าคัญ
เป็ นพิเศษ จึงได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ เพราะด้วยจานวนผู้สูงอายุ ท่มี แี นวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น และเป็ น นักท่องเที่ยวที่มกี าลังซื้อสูง เนื่อ งจากมีความพร้อม
ทางด้านการเงินและมีเวลาท่องเที่ยวมากกว่านักท่องเทีย่ ววัยอื่นๆ อีกทัง้
ในการเดิน ทางแต่ ล ะครัง้ ยัง มัก มีผู้ติด ตามไปด้ว ยอีก ประมาณ 1-3 คน
เน้ น การท่ อ งเที่ย วและบริก ารที่ม ีคุ ณ ภาพดีแ ละคุ้ม ค่ า เลือ กกิจ กรรม
ที่ เหมาะกับวัยและสุขภาพ และมีความละเอียดรอบคอบในการเลือกซื้อ
สินค้าและบริการ โดยพบว่า ในปี 2558 นักท่องเทีย่ วผูส้ ูงอายุสร้างรายได้
ให้ประเทศไทยรวม 195,891 ล้านบาท หรือ 8.66% ของรายได้จากการ
ท่อ งเที่ย ว คิดเป็ น นักท่อ งเที่ย วสูงอายุ ช าวไทย จานวน 4,810,464 คน
ซึ่ ง สามารถสร้ า งรายได้ 12,022 ล้ า นบาท [2] จึง ถื อ เป็ น โอกาสที่ดี
ของอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วในการรองรับนักท่องเทีย่ วกลุ่มนี้ และประกอบ
กับนโยบายของรัฐบาลที่ สนับสนุ น การพัฒนาและส่ งเสริมประเทศไทย
ให้เป็ นศูนย์กลางด้านการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา
ไทยให้เป็ นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 10 ปี (พ.ศ. 2559-2568) และมุ่งสู่
ศูนย์กลางการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ (Medical & Wellness) ทีก่ าลังพัฒนา
อย่างต่อเนื่องโดยมีการ ขยายตัวปี ละประมาณร้อยละ 10 ซึ่งจะช่วยสร้าง
รายได้ให้กลุ่มผูป้ ระกอบการ เติบโตเพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 30
ดังนัน้ การพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงส่งเสริมสุขภาพสาหรับผูส้ ูงอายุของ
ประเทศไทยจึงมีความน่ าสนใจอย่างยิง่ ในการรองรับการท่องเทีย่ วสาหรับ
ผู้สูงอายุ ดังนัน้ งานวิจยั ชิ้นนี้จงึ มุ่งศึกษาถึง ปจั จัยส่วนผสมทางการตลาด
ที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุชาวไทยเพื่อ
เป็ น ข้อ มูล ในการพัฒ นามาตรฐานการบริก ารการท่อ งเที่ย วเพื่อ รองรับ
นักท่องเทีย่ วผูส้ งู อายุ

ของกลุ่ มตัว อย่างและความเชื่อมันในระดั
่
บที่มากขึ้น จึงได้เก็บตัว อย่ าง
เพิม่ ขึน้ เป็น 400 คน
III.II. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
ส าห รั บ เค รื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ น การ วิ จ ั ย ค รั ้ง นี้ จะ ใช้ แ บบส อ บถ า ม
(Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เชิงปริมาณ โดยแบบสอบถาม
ดังกล่าวจะเป็นแบบสอบถามปลายปิด ทีเ่ ป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับของ Likert โดยมีวธิ กี ารสร้างเครื่องมือ ประกอบไปด้วย 5 ขัน้ ตอน
ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึก ษาหาข้อ มูล จากแนวคิด และทฤษฎีท่ีเ กี่ย วข้อ งกับส่ ว น
ประสมการตลาดบริก าร รวมทัง้ สัม ภาษณ์ ผู้ม ีส่ ว นเกี่ย วข้อ งกับ การ
ท่องเทีย่ วเชิงส่งเสริมสุขภาพ เพือ่ นาไปจัดทาโครงสร้างของแบบสอบถาม
ขัน้ ตอนที่ 2 จัดทาแบบสอบถามตามโครงสร้างของแบบสอบถาม โดยนาไป
ให้ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ จ านวน 5 ท่ า น เพื่อ เป็ น การทดสอบความเที่ย งตรง
(Validity) ความครอบคลุมเนื้อหาความถูกต้องในสานวนภาษาตรวจสอบ
คุณภาพ และความสอดคล้องของข้อคาถามกับวัตถุประสงค์
ขัน้ ตอนที่ 3 จากนัน้ นาแบบสอบถามทีผ่ ่านการประเมินของผูท้ รงคุณวุฒหิ า
ค่ า ความตรงโดยใช้ เ ทคนิ ค Item Objective Congruence (IOC) เพื่ อ
ปรับ ปรุ ง แก้ ไ ขแบบสอบถามโดยผลการทดสอบคุ ณ ภาพเครื่อ งมือ
แบบสอบถาม คาถามมีค่า IOC มากกว่า 0.60 ทุกข้อ
ขัน้ ตอนที่ 4 น าแบบสอบถามฉบับแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
กลุ่มทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 ราย แล้วนามาหาค่า
ความเชื่อ ถือ ได้ (Reliability) โดยหาค่ า สัม ประสิท ธิอ์ ัล ฟาของครอนบัค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ เท่ากับ 0.94
แสดงถึง แบบสอบถามมีความน่าความเชือ่ ถือสามารถนาแบบสอบถามชุด
นี้ไปใช้ในการศึกษาได้
ขัน้ ตอนที่ 5 ผู้ว ิจยั น าแบบสอบถามที่ไ ด้จากการทดลองใช้ไปจัดทาเป็ น
ฉบับสมบูรณ์ทใ่ี ช้เก็บในการวิจยั ต่อไป
III.III. การเก็บรวบรวมข้อมูล
เมื่อได้เครื่องมือทีม่ คี ุณภาพ ผู้วจิ ยั ทาการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพก่อน
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วเชิงส่งเสริมสุขภาพ
เพือ่ ให้เข้าใจภาพรวมและเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกในการสร้างแบบสอบถามที่
ใช้ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ โดยเก็ บ ข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
นักท่องเที่ยวสูงอายุ ชาวไทย จานวน 400 คน ผู้วจิ ยั ใช้วธิ กี ารเก็บข้อ มูล
แบบโดยการสัมภาษณ์รายบุคคล เมือ่ เก็บรวบรวมแบบสอบถามครบตาม
จานวนแล้ว ผู้วจิ ยั จะนาแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูร ณ์ ในการ
กรอกแบบสอบถาม และนาแบบสอบถามมาวิเคราะห์ดว้ ยวิธกี ารทางสถิติ
ต่อไป
III.IV. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการสารวจความต้องการและพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริม
สุขภาพสาหรับผูส้ ูงอายุชาวไทย โดยใช้การวิเคราะห์ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ในส่วนของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของส่วนประสมการตลาดบริการที่ส่ งผลต่อผลสัมฤทธิการท่
อ งเที่ย วเชิง
์
ส่งเสริมสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุชาวไทย สถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู

II. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ (1) สารวจพฤติกรรมการท่องเทีย่ ว
เชิงส่งเสริมสุขภาพสาหรับผูส้ งู อายุชาวไทย (2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
ส่วนประสมการตลาดบริการทีส่ ่งผลต่อผลสัมฤทธิการท่
์ องเทีย่ วเชิงส่งเสริม
สุขภาพสาหรับผูส้ งู อายุชาวไทย
III. วิธดี าเนินการวิจยั
III.I. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ศกึ ษาในการวิจยั ครัง้ นี้ คือนักท่องเทีย่ วสูงอายุชาวไทย
จานวน 4,810,464 คน [2]
กลุ่มตัวอย่าง ขนาดของกลุ่มตัวอย่างลูกค้าผูส้ ูงอายุ ทีใ่ ช้ในการศึกษา
ครัง้ นี้ ใช้ ก ารค านวณขนาดตัว อย่ า งโดยใช้ สู ต รของ Bartlett, Kotrlik
&Higgins [3] โดยกาหนดระดับความมันใจที
่ ่ 95% ทาให้ได้กลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเทีย่ วสูงอายุชาวไทยจานวน 267 ตัวอย่าง และเพือ่ ให้มกี ารกระจาย
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ั ยส่วนประสม
ตารางที่ I แสดงระดับความสาดัญของปจจั
ทางการตลาดบริการ

IV. ผลการวิจยั
IV.I. ผลการสารวจปจั จัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการส ารวจข้อ มูล เชิง พรรณนาของกลุ่ ม ตัว อย่ า งนั ก ท่ อ งเที่ย ว
ผู้สูงอายุ ชาวไทยกลุ่ม Active aging (กลุ่มที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้)
อายุ 60 ปีขน้ึ ไป ทีท่ ่องเทีย่ วเชิงส่งเสริมสุขภาพ ในประเทศไทยพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 61.3 มีอายุในช่วง 60-69 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 73.8 อาชีพโดยส่วนใหญ่ เป็ นกลุ่มเจ้าของกิจการ คิดเป็ น
ร้อยละ 23.3 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 28.5 รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000บาท คิดเป็ นร้อยละ 31.1 โดยมีแหล่งที่มา
ของรายได้หลักในปจั จุบนั มาจากเงินออม และการช่วยเหลือจากบุตรหลาน
คิด เป็ น ร้อ ยละ 46.3 เท่ า กัน โดยมีรูป แบบการดาเนิ น ชีว ิต ด้า นสุ ข ภาพ
ประเภทใส่ใจสุขภาพแต่ไม่มเี วลาออกกาลังกายและประเภทใส่ใจสุขภาพ
ออกกาลังกายสม่าเสมอ คิดเป็นร้อยละ 29.3 เท่ากัน
IV.II. ผลการสารวจพฤติกรรมการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพของของกลุ่ม
ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเทีย่ วผูส้ ูงอายุกลุ่ม Active aging (กลุ่มทีส่ ามารถ
ช่ ว ยเหลือ ตนเองได้) อายุ 60 ปี ข้นึ ไป ที่ท่ อ งเที่ย วเชิง ส่ ง เสริม สุ ข ภาพ
ในประเทศไทย มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ดังนี้ ประเภทของ
การท่องเทีย่ วเชิงส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุทเ่ี คยใช้บริการและชอบมาก
ทีส่ ุด คือ การนวดแผนไทย/การนวดเท้า คิดเป็ นร้อยละ 42.8 ความถี่ของ
การเดิน ทางท่อ งเที่ย วเชิงส่งเสริมสุข ภาพ คือมากกกว่า 1 ครัง้ ต่ อเดือน
และ 1-3 เดือ นต่ อ ครัง้ จ านวนเท่ า กัน คิด เป็ น ร้อ ยละ 29.0 การเดิน ทาง
จะเดิน ทางท่อ งเที่ย วเชิงส่ งเสริมสุ ข ภาพโดยใช้พ าหนะส่ ว นตัว คิดเป็ น
ร้อยละ 72.5 โดยเดินทางไปกับครอบครัว/ญาติพน่ี ้อง คิดเป็ นร้อยละ 61.5
ด้านการรับรูข้ อ้ มูลจะรับรูข้ อ้ มูลเกีย่ วกับการท่องเทีย่ วเชิงส่งเสริมสุขภาพ
ของผูส้ ูงอายุจากเพือ่ น ญาติพน่ี ้องหรือคนรูจ้ กั แนะนา คิดเป็ นร้อยละ 75.3
จุดประสงค์ทส่ี าคัญทีส่ ุดทีเ่ ลือกท่องเทีย่ วเชิงส่งเสริมสุขภาพคือเพือ่ พักผ่อน
คิด เป็ น ร้อ ยละ48.3 ในส่ ว นของค่ า ใช้จ่ า ยเฉลี่ย ต่ อ คนในการเดิน ทาง
เพื่อท่องเทีย่ วเชิงส่งเสริมสุขภาพ 1 ครัง้ นัน้ กลุ่มตัวอย่างคิดว่าจานวนเงิน
ทีส่ ามารถจ่ายได้ คือไม่เกิน 6,000 บาทต่อคน คิดเป็นร้อยละ 90.3 จานวน
วันที่เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ 1 ครัง้ คือ 1-2 วัน คิดเป็ น
ร้อ ยละ 73.3 และเหตุ ผ ลในการตัด สิน ใจเดิน ทางท่ อ งเที่ย วเชิง ส่ งเสริม
สุขภาพทีส่ าคัญ ๆ คือ ค่าใช้จ่ายในการท่องเทีย่ วมีความเหมาะสม คิดเป็ น
ร้อยละ 44.5 ระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพ คิดเป็นร้อยละ 44.3 และสถานที่
ท่องเทีย่ วน่าสนใจ คิดเป็นร้อยละ 40.8
ั ยส่วนประสมทางการตลาดบริการทีม่ ผี ลต่อ
IV.III. ผลการศึกษาปจจั
พฤติกรรมการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพของของกลุ่มตัวอย่าง
ั ยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลปจจั
ั
ั ย
ประกอบด้วย ปจจัยด้านผลิตภัณฑ์และบริการของแหล่งท่องเทีย่ ว ปจจั
ด้านราคาและค่าใช้จ่ายในการท่องเทีย่ ว ปจั จัยด้านสถานทีต่ งั ้ ของแหล่ง
ั ยด้านการสือ่ สารการตลาด ปจั จัยด้านบุคลากร ปจจั
ั ยด้าน
ท่องเทีย่ ว ปจจั
กระบวนการให้บริการและปจั จัยด้านสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ ได้ผลการ
วิเคราะห์ดงั ตารางที่ I

ปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริ การ

̅
𝒙

SD

ระดับ
ความสาคัญ

ปจั จัยด้านผลิตภัณฑ์และ
บริการของแหล่งท่องเทีย่ ว

3.646

.548

มาก

ปจั จัยด้านราคาและ
ค่าใช้จา่ ยในการท่องเทีย่ ว

3.772

.684

มาก

ปจั จัยด้านสถานทีต่ งั ้ ของ
แหล่งท่องเทีย่ ว

4.108

.705

มาก

ปจั จัยด้านการสื่อสาร
การตลาด

3.333

.802

ปานกลาง

ปจั จัยด้านบุคลากร

4.060

.770

มาก

ปจั จัยด้านกระบวนการ
ให้บริการ

3.604

.739

มาก

ปจั จัยด้านสิง่ แวดล้อมทาง
กายภาพ

4.000

.719

มาก

จากตารางที่ I พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับปจั จัยด้านสถานทีต่ งั ้
ั ย
ของแหล่งท่องเทีย่ ว มากทีส่ ุด (ค่าเฉลีย่ 4.108 ระดับความสาคัญของปจจั
อยู่ในระดับ มาก) โดยหัวข้อที่ให้ความสาคัญ 3 ลาดับแรกคือ 1) สถานที่
บริการของแหล่งท่องเทีย่ ว ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและมีความปลอดภัย
สูง(4.21) 2) สถานทีต่ งั ้ ของแหล่งท่องเทีย่ ว เดินทางสะดวกเข้าถึงได้ง่าย
(4.09) 3) มีป้ายสื่อความหมายที่ชดั เจนในสถานที่ตงั ้ ของแหล่งท่องเทีย่ ว
(4.03) ปจั จัย ที่ก ลุ่ มตัวอย่ างให้ความสาคัญในลาดับที่สองคือ ปจั จัย ด้าน
บุคลากร (ค่าเฉลี่ย 4.060 ระดับความสาคัญของปจั จัยอยู่ในระดับ มาก)
โดยหัว ข้อ ที่ให้ค วามส าคัญ 3 ล าดับแรกคือ 1) พนักงานให้บริการอย่าง
สุภาพ (4.08) 2) พนักงาน/เจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรับและดูแลเอาใจใส่( 4.07)
และพนักงานมีความรู้ ความชานาญในการให้บริการ (4.07) 3) พนักงานให้
คาแนะนาได้อย่างถูกต้อง/เข้าใจง่าย (4.06) และปจั จัยที่กลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคัญ ในล าดับ ที่ส ามคือ ป จั จัย ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มทางกายภาพ
(ค่าเฉลีย่ 4.000 ระดับความสาคัญของปจั จัยอยู่ในระดับ มาก) โดยหัวข้อ
ที่ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งให้ค วามส าคัญ 3 ล าดับ แรกคือ 1) ห้อ งน้ า สะอาดถู ก
สุขอนามัย (4.12) 2) สภาพแวดล้อมสะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม (4.09)
3) ห้องน้าเพียงพอต่อจานวนนักท่องเทีย่ ว (4.07)
IV.IV. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ส่วนประสมการตลาดบริการทีส่ ่งผล
ต่อผลสัมฤทธิก์ ารท่องเทีย่ วเชิงส่งเสริมสุขภาพสาหรับผูส้ งู อายุชาวไทย
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ ผู้ว ิจยั วิเคราะห์ส มั ประสิท ธิ ์
ถดถอยพหุคณ
ู แบบขันตอน
้
(Stepwise Multiple Regression Analysis)
ั ยทีด่ ที ส่ี ุดทีส่ ่งผลต่อผลสัมฤทธิการท่
เพือ่ ค้นหาปจจั
์ องเทีย่ วเชิงส่งเสริม
ั ยส่วนประสม
สุขภาพสาหรับผูส้ งู อายุชาวไทย โดยได้นาตัวแปรต้น ปจจั
ั ยด้านผลิตภัณฑ์
ทางการตลาดบริการ จานวน 7 ตัว ทีป่ ระกอบด้วย ปจจั
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และบริก ารของแหล่งท่องเที่ย ว ปจั จัย ด้านราคาและค่าใช้จ่ายในการ
ท่อ งเที่ย ว ปจั จัย ด้านสถานที่ต ัง้ ของแหล่ ง ท่ อ งเที่ย ว ปจั จัย ด้านการ
สื่อสารการตลาด ปจั จัยด้านบุคลากร ปจั จัยด้านกระบวนการให้บริการ
และปจั จัยด้านสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ ใช้ระดับความเชือ่ มัน่ 95% มีผล
การวิเคราะห์ดงั ต่อไปนี้
ั ยส่วนประสมทาง
ตาราง II. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปจจั
การตลาดบริการกับผลสัมฤทธิการท่
์ องเทีย่ วเชิงส่งเสริมสุขภาพสาหรับ
สูงอายุชาวไทย
Model
Regression
Residual
Total

SS
47.995
53.258
101.253

df
4
395
399

MS
11.999
.135

F
88.992

ท่ อ งเที่ย วเชิง ส่ ง เสริม สุ ข ภาพส าหรับ ผู้สูง อายุ ช าวไทยได้ร้อ ยละ 46.9
(adjusted R2 = .469) โดยที่ปจั จัย ด้านสิ่งแวดล้อ มทางกายภาพ ปจั จัย
ด้านการสื่อสารการตลาด ปจั จัยด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และปจั จัยด้าน
ราคา ค่าใช้จ่าย มีสมั ประสิทธิถดถอยพหุ
คูณของ ตัวแปรพยากรณ์ในรูป
์
คะแนนดิบ เท่ า กับ .291 .107 .144 .078 ตามล าดับ และค่ า สัม ประสิท ธิ ์
ถ ด ถ อ ย พ หุ คู ณ ข อ ง ตั ว แ ป ร พ ย า ก ร ณ์ ใ น รู ป ค ะ แ น น ม า ต ร ฐ า น
เท่ า กับ .415 .171 .157 .106 ตามล าดับ ค่ า สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์ ซึ่ง
สามารถสร้างเป็ น สมการพยากรณ์ ผลสัมฤทธิการท่
องเที่ย วเชิงส่งเสริม
์
สุขภาพสาหรับผูส้ งู อายุชาวไทยในรูปแบบคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน
ตามลาดับได้ดงั นี้
y=1.572+.291(สิง่ แวดล้อมทางกายภาพ) + .107(การสือ่ สารการตลาด)
+ .144(ผลิตภัณฑ์และบริการ) + .078(ราคา ค่าใช้จ่าย)
𝑦̂ = .415(สิง่ แวดล้อมทางกายภาพ) + .171(การสือ่ สารการตลาด)
+ .157(ผลิตภัณฑ์และบริการ) + .106(ราคา ค่าใช้จ่าย)

Sig.
.000e

จากตาราง II ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวแปรอิสระทีป่ ระกอบด้วย
ั
ปจจัยด้านผลิตภัณฑ์และบริการของแหล่งท่องเทีย่ ว ปจั จัยด้านราคาและ
ค่าใช้จ่ายในการท่องเทีย่ ว ปจั จัยด้านสถานทีต่ งั ้ ของแหล่งท่องเทีย่ ว ปจั จัย
ด้า นการสื่อ สารการตลาด ป จั จัย ด้า นบุ ค ลากร ป จั จัย ด้า นกระบวนการ
ให้ บ ริก ารและป จั จัย ด้า นสิ่ง แวดล้อ มทางกายภาพมีค วามสัม พัน ธ์ก ับ
ผลสัมฤทธิ ์การท่องเทีย่ วเชิงส่งเสริมสุขภาพสาหรับผูส้ งู อายุชาวไทย อย่าง
น้ อ ย 1 ปจั จัย อย่างมีนัย ส าคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 และสามารถสร้า ง
สมการทานายเชิงเส้นตรง ได้ โดยแสดงรายละเอียดของสมการพยากรณ์
ดังตารางต่อไปนี้
ตาราง III การวิเคราะห์สมั ประสิทธิถดถอยพหุ
คณ
ู แบบขันตอน
้
ของปจั จัยที่
์
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ ์การท่องเทีย่ วเชิงส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุชาวไทย
ตัวแปร
Constant
สิง่ แวดล้อม
ทางกายภาพ
การสื่อสาร
การตลาด
ผลิตภัณฑ์และ
บริการ
ราคา
ค่าใช้จ่าย

B
1.572
.291

S.E.
.143
.034

Tol

VIF

.415

t
11.008
8.541

.564

1.773

.107

.029

.171

3.670

.614

1.628

.144

.042

.157

3.414

.633

1.579

.078

.030

.106

2.606

.804

1.244

𝜷

V. สรุปผลการวิจยั
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุกลุ่ม Active aging
(กลุ่ ม ที่ส ามารถช่ ว ยเหลือ ตนเองได้) อายุ 60 ปี ข้นึ ไป ที่ท่ อ งเที่ย วเชิง
ส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทยนัน้ พบกว่าเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายมี
อายุอยู่ระหว่าง 60-69 ปี อาชีพโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเจ้าของกิจการ ทีส่ ่วน
ใหญ่ จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 20,00130,000 บาท โดยมีแ หล่ งที่มาของรายได้ห ลัก ในปจั จุ บนั มาจากเงินออม
และการช่วยเหลือจากบุตรหลาน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มรี ูปแบบการ
ดาเนินชีวติ ที่ใส่ใจสุขภาพ มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ
ทีช่ ่นื ชอบการนวดแผนไทย/การนวดเท้ามากทีส่ ุด ความถี่ของการเดินทาง
ท่ อ งเที่ย วเชิง ส่ ง เสริม สุ ข ภาพ จะอยู่ ร ะหว่ า ง 1-3 เดือ นต่ อ ครัง้ จนถึง
มากกว่า 1 ครัง้ ต่อเดือน มีจุดประสงค์ท่สี าคัญที่สุดที่เลือกท่อ งเที่ย วเชิง
ส่ ง เสริม สุ ข ภาพคือ เพื่อ พัก ผ่ อ น ส าหรับ การเดิน ทางจะเดิน ทางโดยใช้
พาหนะส่วนตัวไปกับครอบครัว/ญาติพน่ี ้อง โดยในแต่ละครัง้ จะใช้ระยะเวลา
ประมาณ 1-2 วัน ด้านการรับรู้ข ้อ มูล เกี่ย วกับ การท่องเที่ย วเชิงส่ งเสริม
สุขภาพของผูส้ ูงอายุจะรับรูข้ อ้ มูลจากเพื่อน ญาติพน่ี ้องหรือคนรูจ้ กั แนะนา
ในส่ ว นของค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ต่ อ คนส าหรับ การเดิน ทางเพื่อ ท่อ งเที่ย วเชิง
ส่งเสริมสุขภาพ 1 ครัง้ นัน้ กลุ่มตัวอย่างคิดว่าจานวนเงินทีส่ ามารถจ่ายได้
คือไม่เกิน 6,000 บาทต่อคน และเหตุผลในการตัดสินใจเดินทางท่องเทีย่ ว
เชิง ส่ ง เสริม สุ ข ภาพที่ส าคัญ ๆ คือ ค่ า ใช้จ่ า ยในการท่ อ งเที่ย วมีค วาม
เหมาะสม ระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพ และสถานทีท่ ่องเทีย่ วน่าสนใจ
จากการศึกษาปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกลุ่มตัวอย่างมี
ความเห็นว่า ปจั จัยด้านสถานทีต่ งั ้ ของแหล่งท่องเทีย่ ว มีความสาคัญมาก
ทีส่ ุด โดย สถานทีบ่ ริการของแหล่งท่องเทีย่ วต้องไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
และมีความปลอดภัยสูง รวมถึงสถานทีต่ งั ้ ของแหล่งท่องเทีย่ วควรเดินทาง
สะดวกเข้าถึงได้ง่าย และมีป้ายสื่อความหมายที่ชดั เจนในสถานที่ตงั ้ ของ
แหล่ ง ท่ อ งเที่ย ว ป จั จัย ที่ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งให้ค วามส าคัญในล าดับที่ส องคือ
ปจั จัยด้านบุคลากร โดยพนักงานควรให้บริการอย่างสุภาพ ให้การต้อนรับ
และดูแลเอาใจใส่ ตลอดจนมีความรู้ ความชานาญในการให้บริการและให้
ค าแนะน าได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง/เข้ า ใจง่ า ย และป จั จัย ที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งให้
ความสาคัญในลาดับที่สามคือ ปจั จัยด้านสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่

R=.688 R2 =.474 Adjust R2 =.469 SEest=.367 Sig .= .010
ในตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นนัน้ กาหนดเกณฑ์การ
พิจารณา คือ ค่า Variance inflation factor (VIF) มีมากกว่า 10 จะแสดง
ั Multicollinearity หรือค่า Tolerances (Tol) น้อยกว่า 0.10 แสดงถึง
ปญหา
การเกิดปญั หา Multicollinearity [4] เมือ่ พิจารณาค่า Tolerance (Tol) มีค่า
อยู่ระหว่าง .564 ถึง .804 ซึง่ มากกว่า .2 และ ค่า Variance inflation factor
(VIF) มีค่าอยู่ระหว่าง 1.244 ถึง 1.773 ซึง่ มีค่าน้อยกว่า 10 จึงสรุปได้ว่าไม่
ั Multicollinearity ดังนัน้ ตัวแปรต้นเป็นอิสระต่อกัน
เกิดปญหา
ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่ าปจั จัยด้านสิง่ แวดล้อมทาง
กายภาพ ปจั จัยด้านการสื่อสารการตลาด ปจั จัยด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
และปจั จัยด้านราคา ค่าใช้จ่าย สามารถร่วมกันพยากรณ์ ผ ลสัมฤทธิการ
์
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ห้ อ งน้ า สะอาดถู ก สุ ข อนามัย และเพี ย งพอต่ อ จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
สภาพแวดล้อมสะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม
จากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่าปจั จัยด้านสิง่ แวดล้อมทาง
กายภาพ ปจั จัยด้านการสื่อสารการตลาด ปจั จัยด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
และปจั จัยด้านราคา ค่าใช้จ่าย สามารถร่วมกันพยากรณ์ ผ ลสัมฤทธิการ
์
ท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุชาวไทย ซึ่ง สอดคล้องตาม
แนวคิดของ Lovelock and Wirtz ทีพ่ บว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ทุกองค์ประกอบนัน้ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ [5] และสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ Aniesa ที่พบว่า การตัดสินใจซื้อบริการด้านการท่องเทีย่ ว ตลอดจน
การเข้าเยี่ยมชมสถานทีท่ ่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพสุ ขภาพทัง้ สิ้นโดยมี
องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุ ด 3 แรกคือ 1) ผลิต ภัณฑ์และบริการ 2) การ
สื่อสารการตลาดและ 3) ราคา/อัตราค่าบริการ [6] นอกจากนี้ยงั สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ Landreville ทีพ่ บว่าปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ทีส่ าคัญและมีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วทีม่ ตี ่อแหล่งท่องเทีย่ ว
เชิงสุ ข ภาพและการบาบัดมากที่สุ ดคือ ผลิต ภัณฑ์และบริก ารที่จ ัด ให้ก ับ
นักท่องเทีย่ ว ซึ่งปจั จัยทีจ่ ะช่วยเพิม่ ความสนใจให้กบั ท่องเที่ยวได้มากขึ้น
คือการสื่อสารการตลาดทีม่ ขี อ้ มูลรายละเอียดชัดเจน [7] และสอดคล้องกับ
ั ยส่งเสริมการตลาดบริการทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
งานวิจยั ของ Sarker ทีพ่ บว่า ปจจั
ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วมากทีส่ ุด [8]
ดัง นัน้ ในการก าหนดส่ ว นประสมทางการตลาดบริก ารให้กบั แหล่ ง
ท่อ งเที่ย วเชิงส่ งเสริมสุ ขภาพส าหรับผู้สูงอายุ นัน้ จึงจาเป็ น ต้อ งมีการจัด
สิ่งแวดล้อ มทางกายภาพให้สวยงาม สะอาดและเอื้ออ านวยต่ อ ผู้สูงอายุ
อาทิ การจัดให้มหี อ้ งน้า ทีเ่ พียงพอต่อความต้องการ สะอาดถูกสุขลักษณะ
พื้ น ควรจะไม่ ล่ื น และมีร าวจับ เพื่ อ เพิ่ ม ความปลอดภัย และควรให้
ความสาคัญกับความสะดวกในการเดิน ด้านการส่งเสริมการตลาดควรเน้น
การประชาสัมพันธ์ให้ขอ้ มูลข่าวสารไปยังลูกหลานเพือ่ ให้ช่วยเป็ นสือ่ กลาง
ในการให้กบั ข้อมูลแก่ผสู้ ูงอายุ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการควรมีกจิ กรรมที่
หลากหลายและเหมาะสมกับผูส้ ูงอายุ เช่นการนวดผ่อนคลาย การฝึ กท่า
การบริหาร โยคะ ไท่ซ่ี สมาธิบาบัด และด้านราคาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ควรแจ้ง
รายละเอีย ดให้ช ดั เจนและมีค วามเหมาะสมกับ คุ ณ ภาพของสิน ค้าและ
บริการ

[6] Bafadhal Aniesa Samira, ”expanding health touism in Indonesia:
prospective sharia salons and spas”, RJOAS, vol. 1(61),pp. 112-118,
January, 2017.
[7] Landreville Pamela, “Middle Eastern Consumers’ Perceptions Towards
Medical Tourism In Thailand”, The Bangkok Medical Journal, vol. 12,
pp. 39-51, 2016.
[8] Sarker, H. M. A., Aimin, W. and Begum, S., “Investigating the impact of
marketing mix elements on tourists‘satisfaction: An empirical study on
East Lake”, European Journal of Business and Management Journal,
Vol. 4, No. 7, pp. 273-283, 2012.
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บทคัดย่ อ — การศึ กษาครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่ อศึ กษา 1) พฤติ กรรม
การเดิ นท างขอ งนั กท่ อ งเที่ ยวไท ย ที่ เดิ นท างไป ป ระเท ศญี่ ปุ่ น 2)
เปรียบเที ยบเจนเนอเรชันมี
่ ผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อประกันภัยการเดิ นทาง
ของนักท่องเที่ยวไทยที่เดิ นทางไปประเทศญี่ปนุ่ และ 3) ปั จจัยด้านแรงจูงใจ
ที่ ส่งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อประกันภัยการเดิ นทางของนั กท่ องเที่ ยวไทยที่
เดิ นทางไปประเทศญี่ ปุ่น จานวน 470 คน และใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่ าเฉลี่ ย
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน One-Way Analysis of Variance, และ Simple
Regression
ผลการวิ จ ัย พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วเจนเนอเรชั น่ บี เอ๊ ก ซ์ แ ละวายมี
พฤติ กรรมการท่ อ งเที่ ยวที่ เหมื อนกัน คื อ จานวนวันเดิ นทาง 4-6 วัน โดย
ชอบเดิ นทางท่องเที่ยวเพื่อเก็บประสบการณ์ เดิ นทางด้วยตนเอง ถึงแม้เจน
เนอเรชันบี
่ จะเดิ น ทางไปกับสมาชิ กในครอบครัว/ญาติ แต่ เจนเนอเรชัน่
เอ็กซ์และวายมีการเดิ นทางไปกับเพื่อน/แฟน และพบว่าเจนเนอเรชันบี
่ มีผล
ในการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยการเดิ น ทางแตกต่ างจากเจนเนเรชันเอ๊
่ กซ์
และวาย และยัง พบว่ า แรงจู ง ใจด้ า นอารมณ์ (R2 = 0.268) มี ผ ลต่ อ การ
ตัด สิ น ใจซื้ อ ประกัน ภัย การเดิ น ทางของนั ก ท่ อ งเที่ ย วไทยที่ เดิ น ทางไป
ประเทศญี่ปุ่นมากกว่าแรงจูงใจด้านเหตุผล (R2 = 0.263)
คำส ำคัญ — เจนเนอเรชัน่ , พฤติ ก รรมการเดิ น ทาง, ประกัน ภัย การ
เดิ นทาง, แรงจูงใจ, การตัดสิ นใจซื้อ

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. บทนา
ประเทศญี่ปุ่ นเป็ นตลาดยอดนิย มอัน ดับ หนึ่ งของคนไทยที่ต้อ งการ
ท่องเทีย่ วต่างประเทศ และเป็ นประเทศแรกทีไ่ ม่มพี รมแดนติดกับประเทศ
ไทย เสน่ ห์ ข องประเทศญี่ ปุ่ น คื อ สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว ภู ม ิ ป ระเทศ
ขนบธรรมเนียมประเพณี และอาหาร จึงเป็ นจุดหมายปลายทางที่คนไทย

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
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2. เพือ่ เปรียบเทียบเจนเนอเรชันมี
่ ผลต่อการตัดสินใจซือ้ ประกันภัยการ
เดินทางของนักท่องเทีย่ วไทยทีเ่ ดินทางไปประเทศญีป่ ่ นุ
3. เพือ่ ศึกษาปั จจัยด้านแรงจูงใจทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ ประกันภัย
การเดินทางของนักท่องเทีย่ วไทยทีเ่ ดินทางไปประเทศญีป่ นุ่

ต้องการไปท่องเทีย่ วกัน อีกทัง้ หลังจากประเทศญี่ป่ นุ มีนโยบายยกเว้นวีซ่า
ให้กบั คนไทยทีเ่ ดินทางไปญีป่ นุ่ ไม่เกิน 15 วัน ในปี 2556 ทีผ่ ่านมา ปรากฏ
ว่าคนไทยเริม่ เดินทางไปญีป่ ่ นุ มีจานวนมากขึน้ [1]

III. สมมติฐานในการวิจยั
1. เจนเนอเรชันที
่ แ่ ตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ประประกันภัย
การเดินทางของนักท่องเทีย่ วไทยทีเ่ ดินทางไปประเทศญีป่ นุ่ ที่แตกต่างกัน
2. ปั จจัยด้านแรงจูงใจทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยการเดินทาง
ของนักท่องเทีย่ วไทยทีเ่ ดินทางไปประเทศญีป่ นุ่
IV. กรอบแนวคิดในการวิจยั
เจนเนอเรชัน่
1. เจนเนอเรชันบี
่
2. เจนเนอเรชันเอ็
่ กซ์
3. เจอเนอเรชันวาย
่

รูปที่ I. จานวนนักท่องเทีย่ วไทยทีเ่ ดินทางไปประเทศญีป่ ่ นุ
แห ล่ ง ที ่ม า : Japan National Tourism Organization. (2019). Monthly /
Yearly Statistical Data. Online.

ปั จจัยด้านแรงจูงใจ
1. ด้านเหตุผล
2. ด้านอารมณ์
(อริสา สารอง. 2556 :
147-149)

นักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปเที่ยวที่ประเทศญี่ป่ ุ นนัน้ มีทุกช่วงอายุ
โดยข้อมูลการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทยในปี 2017 นักท่องเที่ยวชาว
ไทยทีเ่ ดินทางไปประเทศญี่ปนุ่ ช่วงอายุต่ากว่า 20 ปี ร้อยละ 4.2 ช่วยอายุ
20 ปี ร้อยละ 29.3 ช่วงอายุ 30 ปี ร้อยละ 34.4 ช่วงอายุ 40 ปี ร้อยละ 19.0
ช่วงอายุ 50 ปี ร้อยละ 10 ช่วงอายุ 60 ปี ร้อยละ 3 ช่วงอายุมากกว่า 70 ปี
ร้อยละ 0.2 [2]
นัก ท่อ งเที่ย วไทยส่ ว นใหญ่ ม กั ไม่ไ ด้ท าประกัน การเดิน ทางระหว่าง
ประเทศ (Travel Insurance) เพราะไม่ คิด ว่ า จะเกิด เหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น
ระหว่างการท่องเที่ยว ในปี 2559 เกิดเหตุการณ์นักท่องเที่ยวไทยประสบ
อุบตั เิ หตุ เจ็บป่ วย ไปจนถึงเสียชีวติ ระหว่างการท่องเทีย่ วทีป่ ระเทศญี่ป่ นุ ที่
สถานเอกอัครราชทูต ฯ ได้ให้ความช่วยเหลือหลายราย ซึ่งนักท่องเที่ย ว
ไทยส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ ท าประกัน การเดิน ทางระหว่ า งประเทศก่ อ นการ
ท่องเที่ยวทีป่ ระเทศญี่ป่ นุ จึงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีค่ ่อนข้างสูงในการ
รักษาพยาบาล สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอแนะนาให้คนไทยทาประกัน
การเดินทางระหว่างประเทศก่อ นที่ท่านจะเดินทางมาประเทศญี่ปุ่น เพื่อ
ประโยชน์ของตัวท่านเอง [3]
จากความเสีย่ งต่างๆทีล่ ว้ นเกิดขึน้ ในการเดินทางไปท่องเทีย่ วประเทศ
ญี่ปุ่นนัน้ ผู้ศกึ ษาจึงเล็งเห็น ความสาคัญในการศึกษาปั จจัยที่มผี ลต่อการ
ตัด สิน ใจซื้อ ประกัน ภัย การเดิน ทางของนัก ท่ อ งเที่ย วไทยที่เดิน ทางไป
ประเทศญี่ ปุ่ น โดยข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาจะเป็ นประโยชน์ ต่ อ
ผูป้ ระกอบการธุรกิจประกันภัยการเดินทางในการกาหนดกลยุทธ์ทางด้าน
การตลาดของธุรกิจประกันภัยการเดินทาง ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผูบ้ ริโภคต่อไป

การตัดสินใจซือ้ ประกันภัย
การเดินทางของนักท่องเทีย่ ว
ไทยทีเ่ ดินทางไปประเทศ
ญีป่ นุ่
(ฉัตยาพร เสมอใจ. 2550 : 46)

รูปที่ II. กรอบแนวคิดในการวิจยั
V. การทบทวนวรรณกรรม
V.I. แนวคิดเกีย่ วกับเจนเนอเรชัน่
เจนเนอเรชัน่ หมายถึง กลุ่ ม คนที่เกิด ในช่ ว งเวลาใกล้เคีย งกัน และ
เติบโตในสภาพแวดล้อมทีค่ ล้ายกัน จึงมีรปู แบบในการดาเนินชีวติ ทัศนคติ
ค่านิยม และประสบการณ์ทเ่ี ป็ นไปในทางเดียวกัน การศึกษาความแตกต่าง
ของเจนเนอเรชันท
่ าให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคม [4]
โดยแต่ ล ะเจนเนอเรชัน่ มีล ัก ษณะเฉพาะ ดัง ต่ อ ไปนี้ เบบี้ บู ม เมอร์ ส
(Generation B) เป็ นผูท้ ่เี กิดระหว่างปี พ.ศ. 2489-2507 กลุ่มเบบี้บูมเมอร์
สมีล กั ษณะการซื้อ ที่ฉลาดใช้ ฉลาดซื้อ สิน ค้าที่ซ้ือ จะต้อ งคุ้มค่ าเงิน ใช้
เหตุผลในการซื้อมากกว่าอารมณ์ มีการศึกษาข้อมูลก่อนซื้อ ไม่ชอบความ
ยุ่งยาก [5] เจนเนอเรชันเอ็
่ กซ์ (Generation X) เป็ น กลุ่ มประชากรที่เกิด
ระหว่างปี พ.ศ. 2508-2523 กลุ่ มเจนเนอเรชันเอ็
่ กซ์ จะหาข้อ มูล และจะ
สอบถามถึงการให้บริการ การดูแลหลังการขาย ถึงจะตัดสินใจซื้อ จึงต้องมี
ช่อ งทางการตลาดที่ห ลากหลาย และเจนเนอเรชันวาย
่
(Generation Y)
เป็ นกลุ่มที่ช อบสิน ค้าใหม่ การตัดสินใจซื้อของกลุ่มนี้ต้องหาข้อ มูล อย่ าง
หนัก หรือทดลองจนตัวเองมันใจแล้
่
วจึงตัดสินใจซื้อ ต้องการคาแนะนาจาก
ผูร้ หู้ รือผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะทางมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออย่างมาก [6]
V.II. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค หมายถึง การศึกษาถึงกระบวนการต่างๆ ทีบ่ ุคคล
หรือกลุ่มบุคคลเข้าไปเกีย่ วข้องเพื่อทาการเลือกสรรการซื้อ การใช้บริการ

II. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเทีย่ วไทยทีเ่ ดินทางไป
ประเทศญีป่ นุ่
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บริโ ภคอัน เกี่ย วกับ ผลิต ภัณ ฑ์ บริก ารความคิด หรือ ประสบการณ์ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการและปรารถนาต่างๆให้ได้รบั ความพอใจ [7] โดย
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคนัน้ มีผลต่อกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ และมีผลทา
ให้ธุรกิจประสบความสาเร็จ ซึ่งหลักการที่มปี ระสิทธิภาพในการวิเคราะห์
พฤติ ก รรมผู้ บ ริโ ภคคือ หลัก 6WHs 1H ประกอบด้ ว ย ใครคือ ตลาด
เป้ าห มาย (Who is target market?) ตลาดซื้ อ อะไร (What does the
market buy?) ทาไมจึงซื้อ (Why does the market buy?) ใครมีส่ วนร่ว ม
ในการซื้อ (Who participates in the buying?) ซื้อเมือ่ ใด (When does the
market buy?) ซื้อทีไ่ หน (Where does the market buy?) และซื้ออย่างไร
(How does the market buy?) [8]

V.V. ความรูเ้ บื้องต้นเกีย่ วกับการประกันอุบตั เิ หตุเดินทาง
การประกันภัยอุบตั เิ หตุการเดินทาง (Travel Accident Insurance หรือ
TA) เป็ นการประกันภัย ที่ให้ค วามคุ้มครองแก่ผู้เอาประกัน ภัย หากผู้เอา
ประกันภัยประสบอุบตั เิ หตุ และผลของอุบตั เิ หตุนนั ้ ส่งผลให้ผเู้ อาประกันภัย
บาดเจ็บต้อ งได้รบั การรักษาพยาบาล หรือ สูญ เสีย อวัย วะ มือ เท้า และ
สายตา หรือเสียชีวติ แต่ ทงั ้ นี้อุบตั ิเหตุ ท่เี กิดขึ้น นัน้ จะต้อ งเกิดขึ้น ภายใน
ระยะเวลาระหว่ างการเดิน ทางที่ก าหนดไว้เท่ า นั น้ ผู้ท่ีค วรท าประกัน
อุบตั เิ หตุการเดินทาง ได้แก่ บุคคลและกลุ่มบุคคลทัวไปทั
่
ง้ คนไทยและคน
ต่างชาติทอ่ี าศัยอยู่ในประเทศไทย ซึง่ ต้องการเดินทางไปทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว การติดต่อธุรกิจ การดู
งาน การเยี่ยมญาติ เป็ นต้น ในปั จจุบนั ผูร้ บั ประกันภัยหลายรายได้พฒ
ั นา
รูปแบบการรับประกันภัยการเดินทางใหม่ๆ ขึ้น โดยขยายความคุ้มครอง
เพิม่ เติม ได้แก่ การสูญเสียและความเสียหายของกระเป๋ าเดินทาง ความ
ล่าช้าของกระเป๋ าเดินทาง การยกเลิก การหยุดชะงักการเดินทาง หรือการ
เดินทางล่าช้า ความล่าช้าของเทีย่ วบิน การสูญเสียเงินส่วนตัว การสูญเสีย
เอกสารเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายและการส่งกลับประเทศเพื่อ
รักษาพยาบาล และการเคลือ่ นย้าย หรือส่งศพกลับประเทศ [11]

V.III. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับแรงจูงใจ
แรงจูงใจ หมายถึง แรงขับ (Drives) ภายในของบุคคลทีก่ ระตุ้นให้เขา
แสดงพฤติก รรม โดยที่แ รงขับ มากจากความเครีย ดที่เกิดขึ้น จากความ
ต้องการทีย่ งั ไม่ได้รบั การตอบสนองของบุคคล หรือกล่าวว่า บุคคลจะทาสิง่
ใดย่อมมีแรงจูงใจในการกระทา ดัง้ นัน้ หากต้องการให้บุคคลทาตามในสิง่ ที่
เราต้องการ จะต้องสร้างสิง่ จูงใจให้เขายอมทาตาม โดยกระบวนการของ
การจูงใจ ประกอบด้วย ความจาเป็ น ความต้องการ หรือความปรารถนา
(Needs, Wants or Desires) ความเครียด (Tension) แรงผลักดัน (Drive)
และพฤติกรรม (Behavior) [8] โดยแรงจูงใจที่ทาให้ผู้บริโภคตัดสิน ใจซื้อ
ผลิต ภัณ ฑ์ ม ี 2 ประเภทที่ส าคัญ คือ แรงจูงใจทางอารมณ์ (Emotional
Motives) เป็ นแรงจู ง ใจในการซื้ อ ผลิต ภัณ ฑ์ ท่ี เกิด จากความต้ อ งการ
ตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค การเกิดแรงจูงใจทางอารมณ์ อาจ
แบ่งเป็ นลักษณะต่างๆได้ ดังนี้ เกิดจากความรูส้ กึ จากประสาทสัมผัสทัง้ 5
เกิด จากความต้ อ งการรัก ษาสถานภาพของตนในสังคม เกิด จากความ
ต้องการความภาคภูมใิ จ เกิดจากความต้องการพักผ่อน เกิดจากความกลัว
เกิดจากความต้องการเข้าสังคม เกิดความต้องการเลียนแบบ เกิดจากความ
ต้องการแตกต่างจากบุคคลอื่น เกิดจากความทะเยอทะยาน และเกิดจาก
ความต้องการเป็ นผู้นา และแรงจูงใจทางเหตุผล (Rational Motives) เป็ น
แรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดว้ ยการพิจารณาอย่างรอบคอบและ
สมเหตุส มผล ซึ่งแบ่งเป็ น ลักษณะต่ างๆได้ ดัง้ นี้ ความต้องการประหยัด
ความเชื่อถือได้ ความแข็งแรงคงทน ความสะดวกในการใช้ และความมี
ประสิทธิภาพและสมรรถภาพในการใช้ [9]

VI. วิธกี ารดาเนินการวิจยั
VI.I. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจ ัย ครัง้ นี้ เป็ นการวิจ ัย เชิงปริม าณ (Quantitative Research) มี
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักท่องเทีย่ วไทยทีเ่ ดินทางไปประเทศญีป่ นุ่
โดยเป็ น ผู้ท่ีเคยซื้อ ประกัน ภัย การเดิน ทางและไม่เคยซื้อ ประกัน ภัย การ
เดิน ทางไปประเทศญี่ปุ่ น จานวน 400 คน คานวณกลุ่ ม ตัว อย่ างโดยใช้
ตารางสถิตขิ อง ทาโร่ ยามาเน่ [12] ภายใต้ระดับความเชื่อมันที
่ ร่ อ้ ยละ 95
สุ่มตัวอย่างด้วยวิธตี ามสะดวก
VI.II. เครือ่ งมือและการตรวจสอบคุณภาพ
6.2.1. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูลการวิจยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 คาถามเกีย่ วกับข้อมูลทัวไปเกี
่
ย่ วกับผูต้ อบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2
คาถามเกีย่ วกับพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเทีย่ วไทยทีเ่ ดินทางไปที่
ประเทศญี่ปนุ่ มีลกั ษณะเป็ นคาถามแบบเลือกตอบ ประกอบด้วย จานวน
วันเดิน ทาง วัต ถุประสงค์ในการเดิน ทาง ลักษณะในการเดิน ทาง วิธกี าร
เดิน ทาง และ ประสบการณ์ การในระหว่างการเดิน ทาง ส่ วนที่ 3 คาถาม
เกีย่ วกับแรงจูงใจด้านเหตุผล และแรงจูงใจด้านอารมณ์ โดยมีลกั ษณะเป็ น
คาถามปลายปิ ด (Close-Ended Response Question) ส่วนที่ 4 คาถามที่
เกีย่ วข้องกับการตัดสินใจซื้อประกันภัยการเดินทางของนักท่องเทีย่ วไทยที่
เดิน ทางไปที่ป ระเทศญี่ปุ่ น โดยมีล กั ษณะเป็ น คาถามปลายปิ ด (CloseEnded Response Question)
6.2.2. การทดสอบคุณภาพแบบสอบถาม
ผูศ้ กึ ษาได้ทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) จาก
อาจารย์ท่ปี รึกษาเพื่อพิจารณา ตรวจสอบความ ความสอดคล้อ งถูกต้อ ง
ของเนื้อหาของแบบสอบถามตรงตามเรื่องที่ต้องการศึกษา จากนัน้ นาไป
ตรวจสอบความเชื่อ มัน่ (Reliability) โดยทดสอบกับ บุค คลซึ่งไม่ใช่ก ลุ่ ม
ตัวอย่างจานวน 45 คน โดยต้องได้ค่าสัมประสิทธิความเชื
่อมั ่นอยู่ระหว่าง
์

V.IV. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริโภค
การตัด สิน ใจ (Decision Making) คือ กระบวนการในการเลือ กที่จ ะ
กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ ง จากทางเลือ กต่ า งๆ ที่ม ีอ ยู่ ซึ่งผู้บ ริโ ภคมัก จะต้อ ง
ตัดสินใจในทางเลือกต่างๆของสินค้าและบริการอยู่เสมอในชีวติ ประจาวัน
โดยทีเ่ ขาจะเลือกสินค้าหรือบริการตามข้อมูลและข้อจากัดของสถานการณ์
การตัดสินใจจึงเป็ นกระบวนการที่สาคัญและอยู่ภายในจิตใจของผู้บริโภค
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เป็ นลาดับขัน้ ตอนในการตัดสินใจ
ของผู้บ ริโภค มีก ระบวนการ 5 ขัน้ ตอน ประกอบด้ว ย การรับ รู้ปั ญ หา
(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 าข้ อ มู ล (Information Search) ก ารป ระเมิ น
ท างเลื อ ก (Evaluation of alternatives) การตั ด สิ น ใจซื้ อ (Purchase
decision) และ พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post purchase behavior) [10]
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0.754 – 0.862 ซึ่ ง ไม่ ต่ าก ว่ า 0.70 [13] จาก ก ารท ด ส อ บ พ บ ว่ า ค่ า
สัมประสิทธิความเชื
อ่ มั ่น
์

รายละเอียด ดังต่อไปนี้
ตารางที่ I ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับแรงจูงใจด้านเหตุผล

VI.III. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูศ้ กึ ษาเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามในระบบออนไลน์และ
รูป แบบกระดาษ โดยแจกแบบสอบถามผ่ านระบบออนไลน์ ให้ก ับ กลุ่ ม
ตัวอย่างจานวน 300 คน หลังจากนัน้ เก็บเพิม่ ในรูปแบบกระดาษ จากผูท้ ใ่ี ช้
บริการซื้อตั ๋วเครือ่ งบินและจองโรงแรมจาก 4 บริษทั ท่องเทีย่ วจานวน 200
คน ได้จานวนแบบสอบถามกลับมาคืน ที่สมบูรณ์ จานวนทัง้ สิ้น 470 ชุด
คิดเป็ นร้อยละ 94.00

S.D.

แปล
ผล

3.78

0.906

มาก

3.78

0.937

มาก

3.73

0.811

มาก

3.69

0.893

มาก

3.50

0.943

มาก

3.45

0.973

มาก

3.66

0.659

มาก

ปัจจัยด้านแรงจูงใจด้านเหตุผล
ความน่าเชือ่ ถือของบริษทั ทีใ่ ห้บริการประกันภัยการ
เดินทาง
การซือ้ ประกันการเดินทางมีขนั ้ ตอนไม่ยุ่งยากและซับซ้อน
ท่านคิดว่าค่าเบี้ยประกันมีความคุม้ ค่าเมือ่ เทียบกับความ
คุม้ ครองและสิทธิประโยชน์ทไี่ ด้รบั
ท่านเชือ่ มันว่
่ าการทาประกันการเดินทางจะได้รบั การ
คุม้ ครองในระหว่างเดินทาง
บริษทั ประกันภัยสามารถให้บริการความช่วยเหลือฉุกเฉิน
ได้ 24 ชัวโมงตลอดการเดิ
่
นทาง
บริษทั ประกันภัยมีขนั ้ ตอนการพิจารณาและจ่ายค่าสินไหม
ทีร่ วดเร็ว
ค่าเฉลี่ยความคิ ดเห็นรวม

VI.IV. สถิตทิ ใี ่ ช้ในการวิจยั
สถิติในการวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบด้ว ย ความถี่ ร้อ ยละ ค่ าเฉลี่ย ส่ ว น
เบี่ย งเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค วามแปรปรวนทางเดีย ว (One-Way
Analysis of Variance: ANOVA) และการวิเคราะห์ ก ารถดถอยเชิง เส้ น
อย่างง่าย (Simple Linear Regression)

ตารางที่ II ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับแรงจูงใจด้านอารมณ์

VII. ผลการวิจยั
VII.I. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 68.30 โดยมีอายุท่ี
เกิ ด ในช่ ว งพ .ศ. 2523 - พ.ศ.2543 (Gen Y) มากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 47.40
รองลงมาอายุท่เี กิดในช่วงพ.ศ. 2508 - พ.ศ.2522 (Gen X) ร้อยละ 30.00
และอายุ ท่ีเกิด ในช่ ว งพ.ศ. 2489 - พ.ศ.2507 (Gen B) ร้อ ยละ 23.00 มี
สถานภาพโสด ร้อยละ 52.80 การศึกษาระดับปริญ ญาตรี ร้อยละ 67.70
ประกอบอาชีพ เป็ น พนักงานบริษัท ร้อ ยละ 36.20 และมีรายได้เฉลี่ย ต่ อ
เดือน 15,001 - 35,000 บาท ร้อยละ 41.9

S.D.

แปล
ผล

3.80

0.964

มาก

3.71

0.952

มาก

3.47

1.030

มาก

3.42

1.001

มาก

3.16

1.142

3.51

0.705

ปัจจัยด้านแรงจูงใจด้านอารมณ์
ท่านคิดว่าการซือ้ ประกันการเดินทางทาให้รสู้ กึ ถึงความ
ปลอดภัยในระยะเวลาการเดินทาง
ท่านป้ องกันปั ญหาทีจ่ ะเกิดอุบตั เิ หตุหรือภัยธรรมชาติทไี่ ม่
อาจรูไ้ ด้ในระหว่างการเดินทาง
ท่านคิดว่าการซือ้ ประกันภัยการเดินทางช่วยทาให้รสู้ กึ เป็ น
คนระมัดระวังความปลอดภัย
ท่านคิดว่ามีความจาเป็ นในการซือ้ ประกันการเดินทางจาก
เว็บไซต์ให้บริการด้านการท่องเทีย่ ว ทีเ่ ชิญชวนและอธิบาย
ถึงความสาคัญให้ตดั สินใจซือ้ ประกันภัยการเดินทาง
บุคคลใกล้ชดิ หรือคนรูจ้ กั ชักชวนให้ซอ้ื ประกันการเดินทาง

VII.II. ผลการวิเคราะห์ พ ฤติก รรมการเดิน ทางของนั ก ท่ อ งเทีย่ วไทยที ่
เดินทางไปประเทศญีป่ นุ่
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มจี านวนวันในการเดินทางไปประเทศญีป่ นุ่ เฉลีย่
ที่เดิน ทาง 4 - 6 วัน คิดเป็ น ร้อยละ 42.10 มีว ตั ถุ ประสงค์ในการเดิน ทาง
เนื่ อ งจากชอบเดิน ทางท่ อ งเที่ย วเพื่อ เก็บ ประสบการณ์ คิด เป็ นร้อ ยละ
46.00 โดยมีลกั ษณะการเดินทางไปกับเพื่อน/แฟน คิดเป็ นร้อยละ 46.80
วีธกี ารเดินทางด้วยตนเอง คิดเป็ นร้อยละ 81.10 ส่วนใหญ่ไม่พบอุปสรรค
ในการเดินทาง คิดเป็ นร้อยละ 76.40
เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ วตามเจนเนอเรชัน่ พบว่า
เจนเนอเรชัน่ บี เอ๊ ก ซ์ แ ละวายมีล ัก ษณะพฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วที่
เหมือนกัน คือจานวนวันเดินทาง 4 - 6 วัน โดยชอบเดินทางท่องเทีย่ วเพื่อ
เก็บประสบการณ์ ซึง่ แต่ละเจนเนอเรชันเดิ
่ นทางด้วยตนเองมากทีส่ ุด อีกทัง้
ยังไม่เคยพบอุปสรรคในการเดินทาง ถึงแม้ว่าเจนเนอเรชันบี
่ จะเดินทางไป
กับสมาชิกในครอบครัว/ญาติ แต่ในทางกลับกันเจนเนอเรชันเอ็
่ กซ์และวาย
มีการเดินทางไปกับเพือ่ น/แฟนเป็ นส่วนใหญ่
VII.III. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับแรงจูงใจด้านเหตุผลและ
อารมณ์
นั ก ท่ อ งเที่ย วชาวไทยที่เดิน ทางไปประเทศญี่ ป่ ุ นมีค วามคิด เห็ น
เกี่ย วกับ แรงจู ง ใจในระดับ มาก มี ค่ า เฉลี่ย เท่ า กับ 3.59 โดยพิจ ารณา

ค่าเฉลี่ยความคิ ดเห็นรวม

ปาน
กลาง
มาก

VII.VI. ผลการวิเคราะห์ ร ะดับ ความคิด เห็ น เกีย่ วกับ การตั ด สิน ใจซื้ อ
ประกันภัยการเดินทาง
ตารางที่ III ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับการตัดสินใจซื้อประกันภัยการ
เดินทาง
การตัดสิ นใจซื้อประกันภัยการเดิ นทางของ
นักท่องเที่ยวไทยที่เดิ นทางไปที่ประเทศญี่ปนุ่
ท่านคิดว่าการทาประกันภัยการเดินทางมีความสาคัญต่อ
ชีวติ และทรัพย์สนิ ในระหว่างการเดินทาง
ท่านจะตัดสินใจซือ้ ประกันภัยการเดินทางโดยพิจารณาจาก
ความมีชอ่ื เสียงของบริษทั
ท่านจะศึกษาข้อมูลประกันภัยการเดินทางก่อนการตัดสินใจ
ซือ้ ประกันภัยการเดินทาง
ท่านจะสอบถามผูท้ เี่ คยซือ้ ประกันภัยการเดินทางก่อนการ
ตัดสินใจเลือกบริษทั ประกันภัย
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S.D.

แปล
ผล

4.06

0.863

มาก

3.93

0.895

มาก

3.88

0.974

มาก

3.63

1.075

มาก

ตารางที่ VI ผลการวิเคราะห์ถดถอยเพือ่ หาความสัมพันธ์ของแรงจูงใจด้าน
เหตุผลกับการตัดสินใจซื้อประกันภัยการเดินทาง

ตารางที่ III ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับการตัดสินใจซื้อประกันภัยการ
เดินทาง (ต่อ)
การตัดสิ นใจซื้อประกันภัยการเดิ นทางของ
นักท่องเที่ยวไทยที่เดิ นทางไปที่ประเทศญี่ปนุ่

S.D.

ท่านจะตัดสินใจซือ้ ประกันภัยการเดินทางจากการได้รบั ชม/
รับฟั งโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์ทางสือ่ ต่างๆ
ค่าเฉลี่ยความคิ ดเห็นรวม

3.28

0.984

3.75

0.639

ตัวแปร
Unstandardized Standardized
พยากรณ์
Coefficients
Coefficients
กับการตัดสิ นใจ
t
ซื้อประกันภัย
b
SEb
การเดิ นทาง
(ค่าคงที)่
1.928
0.143
13.503
แรงจูงใจด้าน
0.497
0.038
0.513
12.938
เหตุผล
R = 0.513 R2 = 0.263 SEest = 0.549 F = 167.386

แปล
ผล
ปาน
กลาง
มาก

VII.V. ผลการทดสอบสมมติฐาน
7.5.1. ผลการทดสอบสมมติฐานข้อ ที ่ 1 เจนเนอเรชันที
่ ่แตกต่างกัน มี
การตัดสินใจซื้อประกันภัยการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไป
ประเทศญีป่ ่ นุ ทีแ่ ตกต่างกัน

เจนเนอเรชัน่

n

1. เจนเนอเรชันบี
่
2. เจนเนอเรชัน่
เอ็กซ์
3. เจอเนอเรชัน่
วาย

106
141
223

3.47
3.89
3.79

S.D.

F

Sig.
(2-tailed)

0.730
0.505
0.629

15.338

0.000**

= 1.928 + 0.497*แรงจูงใจด้านเหตุผล
เมื่อปั จจัยแรงจูงใจด้านเหตุผล เพิม่ ขึน้ 1 หน่ วยจะทาให้การตัดสินใจ
ซื้อประกันภัยการเดินทางเพิม่ ขึน้ 0.497
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2.2 ปั จจัยด้านแรงจูงใจด้านอารมณ์ ม ี
ผลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ ประกัน ภัย การเดิน ทางของนั ก ท่ อ งเที่ย วไทยที่
เดินทางไปประเทศญีป่ นุ่

จากตารางที่ IV พบว่า เจนเนอเรชันที
่ แ่ ตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อประกันภัยการเดินทางทีแ่ ตกต่าง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
ตารางที่ V ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ระหว่างเจนเนอเรชันกั
่ บการ
ตัดสินใจซือ้ ประกันภัยการเดินทาง
การตัดสิ นใจซื้อประกันภัย
การเดิ นทางของ
นักท่องเที่ยวไทยที่
เดิ นทางไปประเทศญี่ปนุ่

เจนเนอเรชันบี
่

เจนเนอเรชัน่
เอ็กซ์

เจอเนอเรชัน่
วาย

-0.43
(0.000)**

-0.32
(0.000)**

เจนเนอเรชัน่
เอ็กซ์

0.000**

จากตารางที่ VI พบว่า ค่ า Sig. (2-tailed) มีค่าเท่ากับ 0.000 สรุปได้
ว่ า ปั จ จัย แรงจูง ใจด้า นเหตุ ผ ลมีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ ประกัน ภัย การ
เดินทาง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยตัวแปรปั จจัยแรงจูงใจ
ด้านเหตุผล มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื้อประกันภัยการเดินทางระดับ
ปานกลาง (r=0.513) จะส่ งผลต่ อ การเปลี่ย นแปลงของการตัด สิน ใจซื้อ
ประกันภัยการเดินทาง ร้อยละ 26.30 สมการประกอบดังนี้

หมายเหตุ : ** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01

เจนเนอเรชัน่

0.000**

หมายเหตุ :** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01

ตารางที่ IV ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเจนเนอเรชันที
่ แ่ ตกต่างกันมีการ
ตัดสินใจซือ้ ประกันภัยการเดินทางของนักท่องเทีย่ วไทย
การตัดสิ นใจซื้อ
ประกันภัยการ
เดิ นทางของ
นักท่องเที่ยว
ไทยที่เดิ นทางไป
ประเทศญี่ปนุ่

Sig.
(2tailed)

ตารางที่ VII ผลการวิเคราะห์ถดถอยเพื่อหาความสัมพันธ์ของแรงจูงใจด้าน
อารมณ์กบั การตัดสินใจซื้อประกันภัยการเดินทาง
ตัวแปรพยากรณ์
กับการตัดสิ นใจ
ซื้อประกันภัยการ
เดิ นทาง
(ค่าคงที)่
แรงจูงใจด้าน
อารมณ์
R = 0.518

0.11
(0.102)

หมายเหตุ : ** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01

Unstandardized
Coefficients
b

SEb

2.100

0.128

0.469

0.036

2

R = 0.268

Standardized
Coefficients

0.518
SEest = 0.547

t

Sig.
(2-tailed)

16.376

0.000**

13.101

0.000**

F = 171.628

หมายเหตุ :** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01

จากตารางที่ V พบว่า ในการเปรียบเทียบระหว่างเจนเนอเรชันบี
่ กบั
เจนเนอเรชัน่ เอ็ก ซ์ แ ละเจนเนอเรชัน่ วาย พบว่ า เจนเนอเรชัน่ บีม ีก าร
ตัดสินใจซื้อประกันภัยการเดิน ทางที่แตกต่างจากเจนเนอเรชันเอ็
่ กซ์และ
เจอเนอเรชันวาย
่
อย่างมีนัยสาคัญที่ 0.01 แต่ในการเปรียบเทียบระหว่าง
เจนเนอเรชันเอ็
่ กซ์กบั เจนเนอเรชันวาย
่
พบว่า เจนเนอเรชันเอ็
่ กซ์มกี าร
ตัดสินใจซื้อประกันภัยการเดินทางทีไ่ ม่แตกต่างจากเจนเนอเรชันวาย
่
7.5.2. ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที ่ 2
ปั จจัย ด้านแรงจูงใจที่มผี ลต่อ การตัดสิน ใจซื้อประกันภัย การเดิน ทาง
ของนักท่องเทีย่ วไทยทีเ่ ดินทางไปประเทศญีป่ นุ่
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2.1 ปั จจัยด้านแรงจูงใจด้านเหตุผลมีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยการเดินทางของนักท่องเทีย่ วไทยที่เดินทาง
ไปประเทศญีป่ นุ่

จากตารางที่ VII พบว่า ค่า Sig. (2-tailed) มีค่าเท่ากับ 0.000 สรุปได้
ว่า ปั จจัย แรงจูงใจด้านอารมณ์ ม ีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ ประกัน ภัย การ
เดินทาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยตัวแปรปั จจัยแรงจูงใจ
ด้านอารมณ์ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื้อประกันภัยการเดินทางใน
ระบบปานกลาง (r = 0.518) และจะมีผ ลต่ อ การเปลี่ย นแปลงของการ
ตัดสินใจซื้อประกันภัยการเดินทาง ร้อยละ 26.80 สมการประกอบดังนี้
= 2.100 + 0.469*แรงจูงใจด้านอารมณ์
เมือ่ ปั จจัยแรงจูงใจด้านอารมณ์ เพิม่ ขึน้ 1 หน่วยจะทาให้การตัดสินใจ
ซื้อประกันภัยการเดินทางเพิม่ ขึน้ 0.469
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VIII. สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์เจนเนอเรชันมี
่ ผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัย
การเดิน ทางของนักท่องเที่ยวไทยที่เดิน ทางไปประเทศญี่ปุ่น พบว่า เจน
เนอเรชันที
่ ่แตกต่ างกัน มีผลต่ อการตัดสิน ใจซื้อประกัน ภัย การเดิน ทางที่
แตกต่างกัน โดยเจนเนอเรชันบี
่ มกี ารตัดสินใจซื้อประกันภัยการเดินทาง
แตกต่างจากเจนเนอเรชันเอ็
่ กซ์และเจอเนอเรชันวาย
่
ซึง่ สอดคล้องกับ [14]
ศึกษาเกี่ย วกับปั จจัย ที่มผี ลต่ อ การใช้บริการประกัน ภัย การเดิน ทางของ
บริษทั เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซี อินชัวร์รนั จากัด (มหาชน) พบว่า อายุมผี ล
ต่อการใช้บริการประกันภัยการเดินทาง อาจเป็ นเพราะในปั จจุบนั อุบตั เิ หตุ
สามารถเกิดขึ้น ได้ทุ กช่วงอายุ ทาให้ทุก คนต่ างก็ให้ค วามระมัดระวังงใน
ความปลอดภัยในการเดินทาง
ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยการ
เดิน ทางของนัก ท่ อ งเที่ย วไทยที่เดิน ทางไปประเทศญี่ปุ่ น พบว่า ปั จจัย
แรงจูงใจด้านเหตุผ ลและอารมณ์ ส่งผลต่ อ การตัดสินใจซื้อประกันภัยการ
เดินทาง โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ซึง่ สอดคล้องแนวคิดของ
[9] กล่าวว่า แรงจูงใจด้านเหตุผลเกีย่ วข้องกับความน่าเชื่อถือ เป็ นแรงจูงใจ
ในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่มคี วามน่ าเชื่อถือ เพราะเชื่อมันในบริ
่
ษัท
อีก ทัง้ ความสะดวกในการใช้ เป็ น อีก แรงจูงใจในการซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์โ ดย
ผู้บริโภคพิจารณาจากความง่ายในการใช้ผลิตภัณฑ์ และความสะดวกใน
การใช้ผลิตภัณฑ์ อีกทัง้ แรงจูงใจด้านอารมณ์ ผูบ้ ริโภคเกิดความกลัว เพื่อ
หลีกเลี่ยงจากความกลัวและทาให้เกิดความปลอดภัย จึงเกิดแรงจูงใจใน
การซื้อผลิตภัณฑ์

เป็ นประโยชน์ ส าหรับ ทผู้ ท่ีส นใจ เพื่อ ใช้เป็ นข้อ มูล ในการอ้ า งอิง หรือ
ประกอบความรูใ้ นอนาคต
เอกสารอ้างอิ ง
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

IX. ข้อเสนอแนะการวิจยั
เจนเนอเรชัน่ ที่แ ตกต่ า งกัน มีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ ประกัน ภัย การ
เดิน ทางที่แตกต่างกัน ดังนัน้ ผู้ประกอบการธุรกิจประกัน ภัย การเดิน ทาง
ควรวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและนาเสนอผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างกัน
ระหว่างเจนเนอเรชันบี
่ กบั เจนเนอเรชันเอ็
่ กซ์และวาย รวมทัง้ ควรจัดท า
โปรโมทชันการซื
่
้อในรูปแบบแพ็กเกจเป็ น คู่ห รือครอบครัว เพื่อ เป็ น การ
ตอบสนองความต้อ งการของผู้บ ริโภคและเกิด ความสะดวกสบายเวลา
ผูบ้ ริโภคต้องการหาข้อมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ ได้มากยิง่ ขึน้
อีกทัง้ ผูบ้ ริโภคยังให้ความสาคัญกับปั จจัยแรงจูงใจด้านอารมณ์มากกว่า
แรงจูงใจด้านเหตุผล ผูป้ ระกอบการธุรกิจประกันภัยควรให้ความสาคัญด้าน
ความน่ าเชื่อถือของบริษทั ทาให้บริษทั เป็ นทีร่ จู้ กั แก่ลูกค้าอย่างแพร่หลาย
และควรประชาสัมพันธ์ขนั ้ ตอนการซื้อผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่ยุ่งยากซับซ้อนให้กบั
ลูกค้า อาจมีการจัดทาขัน้ ตอนการซื้อเป็ นรูปภาพหรือวีดโี อประกอบ เพื่อ
สื่ อ ให้ ลู ก ค้ า เข้ า ใจถึ ง ความง่ า ยในขัน้ ตอนการซื้ อ อี ก ทั ้ง ควรมี ส่ื อ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทท่ี าให้ลูกค้าเข้าใจถึงความปลอดภัยระหว่างการ
เดิน ทาง เพื่อ ให้ผู้บ ริโ ภคหั น มาสนใจและตระหนัก ถึงความส าคัญ ของ
ประกันการเดินทางเพิม่ ขึน้ ซึง่ จะทาให้ผบู้ ริโภคมีแรงจูงใจในการซื้อเพิม่ ขึน้
อีกด้วย

[7]
[8]
[9]
[10]
[11]

[12]
[13]
[14]
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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.

บทคัดย่อ — การวิ จยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการปรับตัวทางวัฒนธรรมกับความสุขของคนญี่ ปุ่นที่ เข้ามาพานัก
ระยะยาว 2)เพื่อเปรียบเที ยบทักษะการสื่อสารที่แตกต่างกันส่งผลกับความ
สุขของคนญี่ ปนที
ุ่ ่เข้ามาพานักระยะยาวเก็บข้อมูลจากชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาพา
นั ก ระยะยาวในกรุ ง เทพมหานคร จ านวน 428 คน เก็ บ ข้ อ มู ล โดยใช้
แบบสอบถาม ใช้ สถิ ติแบบแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่ าเฉลี่ ย ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ย ว และ ค่ าสัม ประสิ ท ธิ์
สหสัม พัน ธ์เพี ยร์สนั ผลการวิ จยั พบว่ า การปรับตัวด้ านสุขภาพ ด้ านทาง
สังคม ด้ านบ้านเรือ น ด้ านการเมื อง ด้ านทัศนคติ ด้ านสิ่ งแวดล้ อม ด้ าน
ความปลอดภัย มี ความสัมพัน ธ์กบั ความสุขของชาวญี่ ปุ่นที่ เข้ ามาพานั ก
ระยะยาวในประเทศไทย ในระดับ สู ง ทุ ก ด้ า น ยกเว้ น ด้ า นการเมื อ งมี
ความสัมพันธ์กนั ระดับปากลาง และผลการทดสอบพบว่า ทักษะการสื่อสาร
ภาษาไทยด้านการพูดและการอ่าน-การเขียนส่งผลกับความสุขแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญที่ ระดับ 0.05 และทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟั งส่งผลกับ
ความสุขแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05

Keywords — Cultural Adjustment, Communication Ability,
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I. บทนา
ใน ค.ศ. 1989 รัฐบาลญี่ป่ ุนเริม่ ส่งเสริมให้คนญี่ปุ่นดาเนินชีวติ ต่างประเทศ
ไม่ว่าจะเป็ นการทางานต่างประเทศ การมาอาศัยอยู่หลังเกษียณแบบ ลองสเตย์
การเคลื่อนย้ายเพื่อการดาเนินชีวติ แตกต่างจากการย้ายถิ่นแบบเดิม คือส่วน
ใหญ่จะเป็ นชนชัน้ กลาง กล่าวคือเป็ นผูท้ เ่ี คลื่อนย้ายทีไ่ ม่มคี วามจาเป็ นต้องย้าย
ถิน่ ฐานแต่ต้องการย้ายถิน่ ฐาน เพื่อการดาเนินชีวติ ในต่างประเทศทีด่ กี ว่า และ
แต่ละบุคคลก็จะมีจุดประสงค์ทแ่ี ตกต่างกัน เช่น เพื่อการค้นหาตัวเอง ต้องการ
หาประสบการณ์ในต่างประเทศเป็ นต้น และ การดาเนินชีวติ ในประเทศไทยซึ่ง
จะเห็นการดาเนินชีวติ ของคนจากประเทศที่พฒ
ั นาแล้ว มาใช้ชวี ติ หรือพ านัก
ระยะยาวในประเทศที่กาลังพัฒนาได้เป็ นอย่ างดีและมีประสิทธิภาพ ดังนัน้
สังคมไทยจึงได้ร บั ผลกระทบจากปรากฎการณ์ ดงั กล่ าวด้วย นอกจากนี้การ
เคลื่อนย้ายเพื่อการดาเนินชีวติ ยังสามารถแบ่งออกได้ตามวัตถุประสงค์ในการ
ดาเนินชีวติ และระยะเวลาในการพานักได้หลายรูปแบบ ได้แก่ โฮมสเตย์ แบ็ค
แพคเกอร์ นักศึกษาแลกเปลีย่ น พนักงานบริษัทที่ทางานในต่างประเทศระยะ
สัน้ และ ระยะยาว โซโตโคโมหริ และลองสเตย์ เป็ นต้น และ จังหวัดที่ม ีคน
ญี่ ปุ่ นอาศัย อยู่ม ากเป็ นอัน ดับ 1 คือ กรุ งเทพมหานคร อัน ดับ ที่ 2 คือ

คำสำคัญ — กำรปรับตัวทำงวัฒนธรรม, ทักษะกำรสือ่ สำร, ควำมสุข,
พำนักระยะยำว, ชำวญีป่ นุ่
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 longterm 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.
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จังหวัด ชลบุ ร ี และเชีย งใหม่ ตามล าดับ [1] ดังนัน้ จ านวนคนญี่ปุ่ นที่ม า
พานักระยะยาวทีป่ ระเทศไทยจึงเพิม่ ขึน้ ทุกปี ดงั ภาพ รูปที่ I.

รูป แบบการพ านักระยะยาว สถานที่ต งั ้ และสถานที่ท่ อ งเที่ย วในบริเวณ
ใกล้เคียง รวมถึงรูปแบบการจัดการบ้านพักแบบระยะยาว
II. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
II.I) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวทางวัฒนธรรม
กับความสุขของคนญีป่ นุ่ ทีเ่ ข้ามาพานักระยะยาวในประเทศไทย
II.II) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการสื่อสารที่แตกต่างกันส่งผลกับ
ความสุขของคนญีป่ ่ นุ ทีเ่ ข้ามาพานักระยะยาวในประเทศไทย
III. สมมติฐานในการวิจยั
III.I) การปรับ ตัว ทางวัฒ นธรรมที่ม ีค วามสัมพัน ธ์เชิงบวกกับ
ความสุขของคนญีป่ ่ นุ ทีเ่ ข้ามาพานักระยะยาวในประเทศไทย
III.II) ทักษะการสื่อสารที่แตกต่างกันส่งผลกับความสุขของคน
ญีป่ นุ่ ทีเ่ ข้ามาพานักระยะยาวในประเทศไทยแตกต่างกัน

รูป ที่ I. จานวนคนญี่ปุ่นที่พ านักระยะยาวในประเทศไทย ตัง้ แต่ ปี พ.ศ.
2545-2560
แหล่งทีม่ า : Embassy of Japan in Thailand .(2560)

IV. กรอบแนวคิดในการวิจยั
ผู้ว ิจยั ได้ท าการทบทวนวรรณกรรม เพื่อ ศึ ก ษาแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจยั ที่เกี่ย วข้อ งกับ การปรับ ตัว ทางวัฒ นธรรม ทักษะด้านภาษากับ
ความสุขของคนญีป่ ่ นุ ทีเ่ ข้ามาพานักระยะยาวในประเทศไทย จึงได้กาหนด
กรอบแนวคิดในการวิจยั ดังรูปที่ II.

เนื่ อ งจากประเทศญี่ป่ ุนนัน้ มีจานวนประชากรที่จาเป็ น ต้อ งย้ายไป
อาศัยยังต่างประเทศจานวนมาก การพานักระยะยาวจึงเป็ นที่นิยมในชาว
ญี่ปุ่นบางกลุ่ม มูล นิธิพ านักระยะยาวจึงได้ให้ความหมายของการพ านัก
ระยะยาว คือ การพักผ่อนระยะเวลานาน ณ แห่งใดแห่งหนึ่งในต่างประเทศ
แต่ ย งั มีพ้ืน ฐานวิถีช ีว ิต อยู่ท่ีญ่ีป่ ุน และการพัก ผ่ อ นนัน้ ต้อ งได้ส มั ผัส กับ
วัฒ นธรรมหรือ วิถีช ีว ิต ที่แตกต่ างกัน ดังนัน้ การปรับตัว ทางสังคม และ
วัฒนธรรมของชาวญีป่ นุ่ ทีเ่ ข้ามาอาศัยในประเทศไทย จึงเป็ นกระบวนการที่
บุคคลพยายามปรับตัวตามสภาพปั ญหาส่วนตัวทีเ่ กิดขึน้ ของตนเอง ทัง้ ทาง
อารมณ์ บุ คลิ ก ภ าพ และ ปั ญ ห าค วามต้ อ งการให้ เ ห มาะสมกั บ
สภาพแวดล้อมภายนอก หรือ อาจกล่าวได้ว่าเป็ นวิธแี ละกระบวนการต่างๆ
ที่บุคคลใช้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเอง และสิง่ แวดล้อม
ของตน เพือ่ ให้สามารถดาเนินชีวติ ในสังคมได้อย่างเป็ นปกติ [3]
เพราะฉะนั น้ การสื่อ สารระหว่ า งการปรับ ตัว ทางวัฒ นธรรมจึงเป็ น
ประเด็นสาคัญทีไ่ ม่ควรมองข้าม โดยการสือ่ สารระหว่างวัฒนธรรมเป็ นการ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลทีห่ ลากหลายแตกต่างกันเข้ามาอาศัยอยู่ภายใต้
สังคมเดียวกัน แต่ ทงั ้ นี้ปัญ หาการสื่อ สารระหว่างวัฒนธรรมที่พ บเห็น ได้
บ่อยนัน้ มักจะเกิดขึ้นจากการรับรูข้ องแต่ละบุคคลทีแ่ ตกต่างกัน โดยแต่ละ
บุคคลต่างมีว ฒ
ั นธรรมที่แตกต่างกัน การแสดงออกในแต่ล ะสถานการณ์
อาจมีความเหมาะสมสาหรับการปรับตัวทางวัฒนธรรมนัน้ แต่เมือ่ บุคคลได้
ก้ า วข้า มเข้า มาอยู่ ใ นอี ก วัฒ นธรรมหนึ่ ง แล้ ว การแสดงออกภายใต้
สถานการณ์เดียวกัน อาจกลายเป็ นเรื่องทีไ่ ม่เหมาะสมก็เป็ นได้ ด้วยความ
แตกต่างของแต่ละบุคคลย่อมส่งผลต่ อการสื่อ สารระหว่างวัฒนธรรมและ
การปรับตัวของชาวต่ างชาติท่เี ข้ามาสามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้
อย่างราบรืน่ ก็ย่อมจะต้องมีการเรียนรูถ้ งึ วัฒนธรรมต่างๆของไทยด้วย[2]
ดัง นั น้ ผู้ว ิจ ัย จึงสนใจที่จ ะศึก ษาทัก ษะการสื่อ สารการปรับ ตัว ด้า น
วัฒนธรรมกับความสุขของคนญี่ป่ นุ ทีเ่ ข้ามาพานักระยะยาวในประเทศไทย
เพื่อที่จะนาผลที่ได้ไ ปกาหนดแนวทางการรองรับชาวญี่ป่ ุนที่จะมาอาศัย
แบบพานักระยะยาวในประเทศไทย และ มีการสนับสนุ นการท่องเทีย่ วใน

การปรับตัวทางวัฒนธรรม
ด้านสุขภาพ
ด้านอาหาร
ด้านทางสังคม
ด้านบ้านเรือน
ด้านการเมือง
ด้านทัศนคติ
ด้านสิง่ แวดล้อม
ด้านความปลอดภัย
(โมโมโกะ ทากิซาวะ2552)

ความสุขของชาว
ญี่ปนที
ุ่ ่มาพานัก
ระยะยาว

ทักษะด้านการสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
การพูด การฟั ง การอ่านขเขียน
(วารัชต์ มัธยมบุรษุ 2552)

รูปที่ II. กรอบแนวคิดในการวิจยั
V. การทบทวนวรรณกรรม
V.I) แนวคิดเกีย่ วกับการท่องเทีย่ วแบบพานักระยะยาว
การไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศของชาวต่างชาติได้เปลีย่ นไปจากเดิม
เนื่องจากการไปอยู่แบบ long stayเริม่ ได้ร บั ความสนใจมากยิ่งขึ้นเพราะ long
stay ได้เปิ ดโอกาสให้ชาวต่างชาติได้อาศัยพักผ่อนอยู่ในต่างประเทศเป็ นระยะ
เวลานานซึ่งทาให้สามารถเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสังคม และ ภาษากับ
คนในท้องถิน่
Long stay จึงมีความหมายถึงการพ านักระยะยาวรูปแบบต่ างๆที่
ไม่ใช่เพียงการท่องเที่ยวทัวไปแต่
่
เป็ นการอาศัย โดยทัวไปแล้
่
วรูปแบบต่าง ๆ
ของการพานักระยะยาว หรือ long stay มีดงั นี้
- นักท่องเทีย่ วธรรมดา (Tourist) ใช้เวลาในการท่องเทีย่ วในระหว่าง
7-10 วัน
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- นั ก ท่ อ งเที่ย วธรรมดาที่ใช้เวลายาวนานขึ้น (Stay-longer)
ใช้เวลานานขึน้ เป็ น 2-3 สัปดาห์
- เป็ นการพ านั ก ระยะยาว (Long stay) อาจจะพ านั ก นาน
1-6 เดือน
- เป็ นผูอ้ าศัยถาวร (Permanent Stay) ใช้เวลาพานักเป็ นปี
V.II) แนวคิดเกีย่ วกับการปรับตัวทางวัฒนธรรม
การปรับ ตัว ของชาวญี่ ปุ่ นที่ พ านั ก ระยะยาวสอดคล้อ งกับ
แนวคิดทฤษฎีการปรับตัวของรอย [3] หมายถึงการปรับตัวเป็ นพฤติกรรม
การตอบสนองที่มกี ารเปลี่ย นแปลงของสภาพ แวดล้อ มทัง้ ภายในและ
ภายนอกเพื่อ ปรับ ตัว เองให้อ ยู่ในสภาวะสมดุ ล โดยรอยเชื่อ ว่ า บุ ค คล
ประกอบด้วย ร่างกาย จิตใจ และ สังคม หากองค์ประกอบใดประกอบหนึ่ง
โดนกระทบด้วยการเปลีย่ นแปลงของสิง่ แวดล้อมก็จะทาให้บุคคลนัน้ ต้องมี
การปรับตัวเพือ่ ให้การมีชวี ติ รอดได้ประยุกต์ทฤษฎีระบบทัวไป
่
V.II.I) การปรับตัวทางวัฒนธรรม
[8] การปรับตัวข้ามวัฒนธรรม เป็ นกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อ
เข้าสู่วฒ
ั นธรรมใหม่ เป็ นการเรียนรูว้ ธิ คี ดิ ความรูส้ กึ และวิธแี สดงพฤติกรรม
ในแบบแผนใหม่เพื่อให้เข้ากับวัฒนธรรมเจ้าบ้าน และ ได้กล่าวถึงว่า ตัง้ แต่
เมื่อเราเกิดจนโตต้องเรียนรู้สงิ่ ต่างๆ รอบตัวเรา แบบแผนพฤติกรรมทาง
สังคมซึ่งถูกกาหนดโดยวัฒนธรรม การเรียนรูท้ ่อี ยู่ในสังคมที่ตนเกิดหรือ
เติ บ โตมาร่ ว มกั บ ผู้ อ่ื น จึ ง เป็ นการเข้ า สู่ ว ัฒ นธรรมของตนเองหรื อ
“Enculturation” วัฒ นธรรมที่บุ ค คลคุ้น เคยจึงเปรีย บเสมือ นบ้านของเรา
และในทางตรงกันข้าม ทาให้เขาไม่คนุ้ เคยหรือไม่เข้าใจ และเมือ่ คนคนหนึ่ง
ได้ ร ับ การขัด เกลามาทางสัง คมในวัฒ นธรรมแบบหนึ่ ง แต่ ต้ อ งเข้า สู่
วัฒนธรรมใหม่ทแ่ี ตกต่างไปจากเดิม และต้องมีปฏิสมั พันธ์กบั สิง่ แวดล้อม
ใหม่ๆ [3] การปรับตัว ในด้านต่ าง ๆ ของชาวญี่ปุ่นที่มาพ านักระยะยาว
ประเทศไทย มี 8 ด้านดัง้ นี้ ด้านสุขภาพ, ด้านอาหาร, ด้านสิง่ แวดล้อมทาง
สังคม, ด้านบ้านเรือน, ด้านการเมือง, ด้านทัศนคติ, ด้านสิง่ แวดล้อม และ
ด้านความปลอดภัย จะบ่งบอกถึงการปรับตัวในต่างประเทศได้เป็ นอย่างดี

เปลี่ยน แปลงอยู่เสมอ เพราะผู้ใช้ภาษาต่างคิดสร้างคาใหม่เพิม่ ขึ้นเรื่องๆ
หรือการปรับปรุงคาเก่าให้เหมาะสมยิง่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ภาษาจึงเปรียบเสมือนสิง่
มีชวี ติ ทีส่ ามารถเจริญเติบโตและเสือ่ มสลายไปได้[6]
V.IV) แนวคิดเกีย่ วกับความสุข
ความสุ ข เป็ น สิ่งที่ทุ กคนแสวงหาเป็ น ความดีสูงสุ ดและเป็ น แรงจูงใจ
สุดท้ายของการกระทาของมนุ ษย์ ความสุขเป็ นสิง่ ทีค่ นทัวไปยึ
่ ดถือกันว่า
เป็ นจุดมุง่ หมายสูงสุดของชีวติ เชือ่ ว่า ความสุขมิได้เป็ นวิถไี ปสู่สงิ่ ใดแต่เป็ น
สิง่ สุดท้าย หรือ จุดหมายสุดท้ายที่มคี ุณ ค่าเป็ น เหตุผ ล ที่มนุ ษย์แสวงหา
เพือ่ ให้ได้มาซึง่ สิง่ นี้[4]
แนวคิดในเรื่องความสุขนัน้ ได้มผี ู้เชี่ย วชาญหลายท่านกล่าวไว้ต่ างๆ
กัน หลายทฤษฎีโ ดย Lazarus เจ้าทฤษฎีค วามคิดความรู้ส ึกได้ก ล่ าวถึง
ความสุข ว่าเป็ นอารมณ์ซ่งึ เป็ นผลมาจากการสามารถก้าวไปสู่ทางแห่งการ
บรรลุเป้ าหมายของบุค คล (Franken,1994) คือ เน้ น ถึงความสัมพัน ธ์ข อง
ความสาเร็จในชีวติ ว่านามาซึง่ ความสุข
องค์ประกอบของ HAPPINOMETER
เนื่องจากประเทศญี่ป่ นุ เป็ นประเทศที่มเี ทคโนโลยีทท่ี นั สมัยและมีการ
คมนาคมที่ ส ะดวกสบาย แต่ เลือ กมาพ านั ก ระยะยาวที่ ต่ า งประเทศ
โดยเฉพาะประเทศไทยมีความสุขในด้านใดด้านหนึ่งจาก 10 มิตดิ า้ นบนมา
ปรับใช้ให้เกิดความสุขที่มาพ านักระยะยาวของชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย
เช่ น Happy Work-life, Happy-Money, Happy Brain, Happy Family,
Happy Society, Happy Heart, Happy Relax เป็ นต้น[5]
VI. วิธกี ารดาเนินการวิจยั
VI.I) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิ จ ั ย ค รั ง้ นี้ เป็ น การวิ จ ั ย เชิ ง ป ริ ม าณ ( Quantitative
Research) มีประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็ นประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา คือ
ชาวญี่ ป่ ุ นที่ม าเลือ กมาพ านั ก ระยะยาว และ ท่ อ งเที่ย วระยะยาว กลุ่ ม
ประชากรที่มขี นาดใหญ่ ไม่ทราบจานวนที่แน่ น อน แต่ มขี นาดของกลุ่ ม
ตัวอย่างมากกว่า100,000 คนดังนัน้ ผูศ้ กึ ษาจึงใช้ตารางสาเร็จรูปของ Taro
Yamane ในการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ทีร่ ะดับความเชื่อมันที
่ ร่ อ้ ย
ละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่างน้อย 400 คน ผูศ้ กึ ษาใช้วธิ สี ุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบตาม
ความสะดวก (Convenience Sampling)

V.III) แนวความคิดด้านทักษะการสือ่ สาร
ภาษาเป็ นสมบัตอิ นั ล้าค่ายิง่ ของมนุษย์ ชนทุกชาติภาษามีภาษา
ส าหรับ ใช้ส่ือ สาร เพราะภาษาสามารถสะท้อ นความรู้ส ึก นึ ก คิด ความ
ต้องการ ความเข้าใจตลอดจนประสบการณ์ ต่างๆของคนเรา ภาษาจึงทา
หน้าทีเ่ ป็ นเครือ่ งมือในการดาเนินชีวติ ของมนุ ษย์ช่วยให้เกิดการติดต่อเพื่อ
สร้างความเข้าใจระหว่างเพื่อนมนุ ษย์ดว้ ยกัน ระหว่างคนในสังคมเดียวกัน
ถึงแม้ว่าภาษาในโลกนี้จะมีอ ยู่มากมายไม่ต่ ากว่า 4,000 ภาษาแต่ ภ าษา
เหล่านี้ต่างก็มคี ุณสมบัติ ทีค่ ล้ายคลึงกัน
V.III.I). ภาษามีระบบประกอบด้วยเสียงและความหมาย ดังเช่น
ภาษาไทยของเรามีการใช้เสียงสระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์ประมาณ 50
เสียง และ มีการจัดเรียงคาให้เกิดความหมายในการสื่อสารกันได้เข้าใจ จึง
มีการกาหนดเป็ นหลักเกณฑ์ภาษาขึน้ ที่เรียกว่า หลักภาษาหรือไวยากรณ์
นันเอง
่
V.III.II). ภาษาเป็ นสัญลักษณ์ ประกอบขึน้ ทางเสียงทีใ่ ช้ร่วมกัน
ในหมูผ่ ทู้ ใ่ี ช้ภาษาเดียวกัน โดยต้องทาความเข้าใจให้ตรงกันเสียก่อนว่า ใช้
แทนความหมายอะไร เช่น เมือ่ เปล่งเสียง พ่อกับพี่ ทุกคนจะรูว้ ่าคืออะไร
V.III.III). ภาษามีว ิว ัฒ นาการ ทุ ก ภาษามีก ารงอกงาม และ

VI.II) เครือ่ งมือและการทดสอบคุณภาพ
VI.II.I) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูลการวิจยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะด้านภาษาและข้อมูลการอาศัยของ
ผู้ต อบแบบสอบถาม มีล กั ษณะคาถามเป็ น แบบเลือ กตอบเพีย งข้อเดีย ว
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่ วกับการปรับตัวของชาวญี่ปนุ่ ทีเ่ ลือกมาพานัก
ระยะยาว ประกอบด้วย ด้านสุขภาพ ด้านอาหาร ด้านสังคม ด้านบ้านเรือน
ด้านการเมือง ด้านทัศนคติ ด้านสิง่ แวดล้อม และ ด้านความปลอดภัย [3]
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสุขของคนญี่ปุ่นที่เข้ามาพานักระยะ
ยาว ซึ่งเป็ น แบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมิน ค่ า (Rating Scale) มี 5
ระดับ
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ตารางที่ I. ความคิดเห็น เกี่ยวกับข้อมูลการปรับตัวของชาวญี่ปุ่นที่พ านัก
ระยะยาว (ต่อ)

VI.II.II) การทดสอบคุณภาพแบบสอบถาม
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) โดยนา
แบบสอบถามที่ได้จากการศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องให้อาจารย์ท่ี
ปรึกษาพิจารณา จากนัน้ น าไปตรวจสอบความเชื่อ มัน่ (Reliability) โดย
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างทีม่ าพานักระยะยาวในประเทศไทย จานวน 30 คน
ได้ค่าสัมประสิทธิครอนบั
ค[7]อยู่ระหว่าง ระหว่าง 0.775 ถึง 0.918 ซึง่ ไม่ต่า
์
กว่า 0.70 ซันโตส [7]

ข้อมูลการปรับตัวของชาวญี่ปนที
ุ่ ่
อาศัยในประเทศไทย
ด้านทัศนคติ
ด้านสังคม
ด้านความปลอดภัย
ด้านสิง่ แวดล้อม
ด้านการเมือง
ค่าเฉลี่ยความเห็นรวม

VI.III) การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วจิ ยั เก็บรวบรวมข้อ มูลโดยใช้แบบสอบถามรูปแบบกระดาษ และ
ออนไลน์ โดยแจกแบบสอบถามให้กบั กลุ่มตัวอย่างจานวน 128 คน และ
เก็บข้อมูลทางออนไลน์ของเพจทีช่ าวญี่ ป่ ุน ติดตามใน Facebook จานวน
300 คน ได้จานวนแบบสอบถามกลับคืนทีส่ มบูรณ์จานวนทัง้ สิ้น 428 ชุด
คิดเป็ นร้อยละ 100
VI.IV) สถิตทิ ใี ่ ช้ในการวิจยั
สถิติในการวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบด้ว ย ความถี่ ร้อ ยละ ค่ าเฉลี่ย ส่ ว น
เบี่ย งเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดีย ว และ ค่ า
สัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์เพียร์สนั

3.77

0.838

สูง

ด้านบ้านเรือน
ด้านอาหาร

3.75
3.66

0.745
0.797

สูง
สูง

0.715
0.816
0.792
0.755
0.859
0.617

สูง
สูง
สูง
สูง
ปานกลาง
สูง

ตารางที่ II. ค่าเฉลีย่ ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับข้อมูลคุณภาพชีวติ และ
ความสุข

VII.II) ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับข้อมูลการปรับตัวทาง
วัฒนธรรมของชาวญีป่ นุ่ ทีพ่ านักระยะยาว
VII.II.I) ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับข้อมูลการปรับตัว
ทางวัฒนธรรมของชาวญีป่ นุ่ ทีพ่ านักระยะยาว โดยรวมเฉลีย่ อยู่ในระดับสูง
โดยมีค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นรวมเท่ากับ 3.51 ดังตารางที่ I
ตารางที่ I. ความคิดเห็น เกี่ยวกับข้อมูลการปรับตัวของชาวญี่ป่ ุนที่พ านัก
ระยะยาว
S.D.

แปลผล

เมื่อพิจารณาแยกตามแต่ละด้านพบว่าการปรับตัวด้านสุขภาพ ( = 3.77)
อยู่ในระดับสูง รองลงมาเป็ นด้านบ้านเรือนอยู่ในระดับสูง ( = 3.75) ด้านอาหาร
อยู่ในระดับสูง ( = 3.66) ด้านทัศนคติ อยู่ในระดับสูง ( = 3.64) ด้านสังคม อยู่
ในระดั บ สู ง( = 3.45)ด้ านความปลอดภั ย อยู่ ในระดั บ สู ง( =3.43) ด้ าน
สิง่ แวดล้อม อยู่ในระดับสูง ( = 3.41) และ ด้านการเมือง อยู่ในระดับปานกลาง
( = 3.00)
VII.II.II) ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับข้อมูลคุณภาพชีวติ
และ ความสุข ประกอบด้วย การรูจ้ กั ผ่อนคลายต่อสิง่ ต่าง ๆในการดาเนิน
ชีวติ โดยมีค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นรวมเท่ากับ 3.36 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ
เรีย งตามค่ าเฉลี่ย มากไปน้ อ ย อัน ดับ 1 คือ ท่ านมีสุ ข ภาพที่แข็งแรง ที่
ค่ า เฉลี่ย เท่ า กับ ( . = 3.86) อัน ดับ 2 คือ ท่ า นมีเวลาพัก ผ่ อ นได้อ ย่ า ง
เพียงพอ ทีค่ ่าเฉลีย่ เท่ากับ ( . = 3.79) อันดับ 3 คือ ท่านรูส้ กึ ว่าได้ดาเนิน
กิจกรรมทุกอย่างตามทีท่ ่านต้องการ ทีค่ ่าเฉลีย่ เท่ากับ ( = 3.60) อันดับ 4
ท่านมีเวลาให้ครอบครัวในวันหยุด ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = 3.46) อันดับ 5
ท่านรู้สกึ ว่าชีวติ ของท่านมีความสุขกับการทางาน ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =
3.41) อันดับ 6 ท่านรูส้ กึ ว่าท่านมีความสุขกับเงินทีม่ อี ยู่ในตอนนี้ทค่ี ่าเฉลี่ย
เท่ากับ ( .= 3.27) อันดับ 7 ท่านมีความสุขกับการให้เงินลูก และ หลาน ที่
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = 3.22) อัน ดับ 8 ท่านมอบเงิน ช่วยเหลือเพื่อสังคม ที่
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ ( = 2.83) และ อันดับ 9 ท่านมีความสุขกับการทาบุญตัก
บาตรในพระ ทีค่ ่าเฉลีย่ เท่ากับ ( . = 2.79) ดังตารางที่ II.

VII. ผลการวิจยั
VII.I) ผลการวิเคราะห์ภาพรวมของผูต้ อบแบบสอบถาม
VII.I.I) ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
ผู้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศชายมีอ ายุ 36-46 ปี (ร้อ ยละ
39.00) สถานะโสด(ร้อ ยละ 47.40) ปั จ จุ บ ัน ท างานอยู่ (ร้อ ยละ 75.90)
ทักษะการสื่อสารภาษาไทยด้านการพูดและการฟั งสื่อสารได้น้อย(ร้อยละ
44.16 และ 43.22) และ อ่าน-เขียนสื่อสารไม่ได้(ร้อยละ 41.12) และทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษ ด้านการพูด,การฟั ง, อ่าน-เขียน สื่อสารได้น้อย
(ร้อยละ 43.93, 47.66 และ 40.42)
VII.I.II) ข้อมูลการอาศัยของผูต้ อบแบบสอบถาม
ชาวญีปุ่นส่ วนมากอาศัย บ้านเดี่ยวเป็ น ที่พ านักในประเทศญีป่ ุน ใน
ประเทศไทยพานักระยะยาวเป็ นคอนโดมิเนียม โดยถือครองกรรมสิทธิด้์ วย
การเช่ า ในระยะเวลา มากกว่ า 1 ปี ด้ ว ยเหตุ ผ ลค่ า ครองชีพ ถู ก และ
สถานทีต่ อ้ งการพานักระยะยาว

ข้อมูลการปรับตัวของชาวญี่ปนที
ุ่ ่
อาศัยในประเทศไทย
ด้านสุขภาพ

3.64
3.45
3.43
3.41
3.00
3.51

S.D.

ค่าเฉลี่ยหัวข้อคาถาม

แปลผล

แปลผล

ท่านมีสุขภาพทีแ่ ข็งแรง

3.86

0.941

สูง

ท่านมีเวลาพักผ่อนได้อย่างเพียงพอ

3.79

0.980

สูง

ท่านรูส้ กึ ว่าได้ดาเนินกิจ กรรมทุกอย่างตามที่
ท่านต้องการ

3.60

0.993

สูง

ท่านมีเวลาให้ครอบครัวในวันหยุด

3.46

1.135

สูง

3.41

1.042

สูง

3.27

1.097

ปานกลาง

ท่านรูส้ กึ ว่าชีวติ ของท่านมีความสุขกับการ
ทางาน
ท่านรูส้ กึ ว่าท่านมีความสุขกับเงินทีม่ อี ยู่
ในตอนนี้
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S.D.

ตารางที่ II. ค่าเฉลีย่ ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับข้อมูลคุณภาพชีวติ และ
ความสุข (ต่อ)
ค่าเฉลี่ยหัวข้อคาถาม

S.D.

แปลผล

ท่านมีความสุขกับการให้เงินลูก และ หลาน

3.22

1.159

ปานกลาง

ท่านมีความสุขกับการให้เงินลูก และ หลาน

3.22

1.159

ปานกลาง

ท่านรูส้ กึ มีความสุขเมื่อได้มอบเงินช่วยเหลือ
เพื่อสังคม

2.83

1.210

ปานกลาง

2.79

1.227

ปานกลาง

3.36

0.756

สูง

ท่านมีความสุขกับการทาบุญตักบาตรในพระ
ค่าเฉลี่ยความคิ ดเห็นด้านคุณภาพชีวิต
และความสุข

การทดสอบสมมติ ฐ านได้ ว่ า ระดับ ความสามารถในการสื่อ สารท าง
ภาษาไทยที่ต่างกันส่งผลให้ความสุขของของคนญี่ปุ่นที่เข้ามาพานักระยะ
ยาว ด้านการพูด และ อ่าน-เขียน แตกต่างกัน ส่วน ระดับความสามารถใน
การสื่อสารทางภาษาไทยทีต่ ่างกันส่งผลให้ความสุขของของคนญี่ปนุ่ ทีเ่ ข้า
มาพานัก ด้านการฟั ง ไม่แตกต่างกัน ดังตารางที่ IV.
ตารางที่ IV. เปรีย บเทีย บความสามารถในการสื่อ สารทางภาษาไทยที่
ต่างกันส่งผลให้ความสุขของคนญีป่ นุ่ ทีเ่ ข้ามาพานักระยะยาว
ระดับการสื่อสาร
ด้านการพูด
1. สื่อสารไม่ได้
2. สื่อสารได้น้อย
3. สื่อสารได้ปานกลาง
4. สื่อสารระดับธุรกิจ
5. สื่อสารระดับเจ้าของภาษา
ด้านการฟั ง

VII.III) ผลการทดสอบสมมติฐาน
VII.III.I) ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที ่ 1 การวิเคราะห์ทางสถิติ โดย
การวิเคราะห์ห าค่าสัมประสิท ธิสหสั
์ มพัน ธ์เพีย ร์สนั (Pearson’s Product
Moment Correlation Coefficient) ของความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์
ระหว่างการปรับตัวทางวัฒนธรรมและความสุขของการมาพานักระยะยาว
ของคนญี่ ป่ ุ นที่พ านั ก ระยะยาว พบว่ า การปรับ ตัว ทางวัฒ นธรรมกั บ
ความสุขความสุขของคนญี่ป่ นุ ทีเข้ามาพานักระยะยาว ในด้านสิง่ แวดล้อม
ด้านสุขภาพ ด้านทางสังคม ด้านบ้านเรือน ด้านทัศนคติ ด้านอาหาร ด้าน
ความปลอดภัย และ ด้านการเมือง เฉลีย่ อยู่ในระดับสูง ที่ระดับนัยสาคัญ
0.01 และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ดังตารางที่ III.
ตารางที่ III. ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์เพียร์สนั ระหว่างการการปรับตัวด้าน
สุขภาพกับความสุขของคนญีป่ นุ่ ทีเข้ามาพานักระยะยาว

ด้านสิง่ แวดล้อม

ความสุขของคนญี่ปนที
ุ่ เข้ามาพานักระยะยาว
ในประเทศไทย
r
Sig.(2- ระดับความ ทิ ศทาง
tailed)
สัมพันธ์
0.638 0.000**
สูง
เดียวกัน

ด้านสุขภาพ

0.623

0.000**

สูง

เดียวกัน

ด้านทางสังคม

0.623

0.000**

สูง

เดียวกัน

ด้านบ้านเรือน

0.620

0.000**

สูง

เดียวกัน

ด้านทัศนคติ

0.581

0.000**

สูง

เดียวกัน

ด้านอาหาร

0.548

0.000**

สูง

เดียวกัน

ด้านความปลอดภัย

0.541

0.000**

สูง

เดียวกัน

ด้านการเมือง

0.512

0.000**

สูง

เดียวกัน

การปรับตัวทาง
วัฒนธรรม

1. สื่อสารไม่ได้
2. สื่อสารได้น้อย
3. สื่อสารได้ปานกลาง
4. สื่อสารระดับธุรกิจ
5. สื่อสารระดับเจ้าของภาษา
ด้านการอ่าน-เขียน
1. สื่อสารไม่ได้
2. สื่อสารได้น้อย
3. สื่อสารได้ปานกลาง
4. สื่อสารระดับธุรกิจ
5. สื่อสารระดับเจ้าของภาษา

N

S.D.

Sig.
(2-tailed)

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**

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

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) วิเคราะห์ เปรียบเทียบความสามารถในการสือ่ สารทาง
ภาษาอังกฤษทีต่ ่างกันส่งผลให้ความสุขของคนญีป่ ุ่ นทีเ่ ข้ามาพ านักระยะยาว
โดยใช้ สถิ ติ One-Way Analysis of Variance (ANOVA) สามารถสรุ ปผลการ
ทดสอบสมมติฐานได้ว่า ระดับความสามารถในการสื่อสารทางภาษาอังกฤษที่
ต่างกันส่งผลให้ความสุขของของคนญี่ปุ่นทีเ่ ข้ามาพานักระยะยาว ด้านการพูด
และ อ่ าน –เขียน ไม่แตกต่ างกัน ส่ วนระดับความสามารถในการสื่อสารทาง
ภาษาอังกฤษที่ต่างกันส่งผลให้ความสุขของของคนญี่ปุ่นที่เข้ามาพ านักระยะ
ยาว ด้านการฟั ง แตกต่างกัน ดังตารางที่ V.
ตารางที่ V. เปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารทางภาษาอังกฤษที่
ต่างกันส่งผลให้ความสุขของคนญีป่ นุ่ ทีเ่ ข้ามาพานักระยะยาว
ระดับการสื่อสาร

VII.III.II) ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที ่ 2 เป็ นการวิเคราะห์ระดับการ
สือ่ สารด้านการสือ่ สารแตกต่างกันส่งผลกับความสุขของคนญีป่ นุ่ ทีเ่ ข้ามา
พานักระยะยาว โดยใช้สถิติ One-Way Analysis of Variance (ANOVA) ที่
ระดับนัยสาคัญ 0.05
VII.III.II.I) วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการสือ่ สารทาง
ภาษาไทยทีต่ ่างกันส่งผลให้ความสุขของคนญีป่ ่ ุนทีเ่ ข้ามาพานักระยะยาว
โดยใช้ส ถิติ One-Way Analysis of Variance (ANOVA) สามารถสรุปผล

ด้านการพูด
1. สื่อสารไม่ได้
2. สื่อสารได้น้อย
3. สื่อสารได้ปานกลาง
4. สื่อสารระดับธุรกิจ
5. สื่อสารระดับเจ้าของภาษา
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N
116
189
84
31
8

3.46
3.35
3.26
3.29
3.54

S.D.

Sig.
(2-tailed)

0.77
0.72
0.79
0.77
0.81

0.371

ตารางที่ V. เปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารทางภาษาอังกฤษที่
ต่างกันส่งผลให้ความสุขของคนญีป่ นุ่ ทีเ่ ข้ามาพานักระยะยาว (ต่อ)
ระดับการสื่อสาร

N

S.D.

Sig.
(2-tailed)

ด้านการฟั ง
1. สื่อสารไม่ได้
2. สื่อสารได้น้อย
3. สื่อสารได้ปานกลาง
4. สื่อสารระดับธุรกิจ
5. สื่อสารระดับเจ้าของภาษา

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**

ด้านการอ่าน-เขียน
1. สื่อสารไม่ได้
2. สื่อสารได้น้อย
3. สื่อสารได้ปานกลาง
4. สื่อสารระดับธุรกิจ
5. สื่อสารระดับเจ้าของภาษา

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

ด้านอาหารทีด่ ี ก็จะส่งผลต่อชาวญี่ปุ่นที่ม าพานักระยะยาวในต่างประเทศ
หากรัฐบาล และ องค์กรทีม่ ชี าวญี่ปนุ่ ทางานอยู่ให้การสนับสนุนชาวญีป่ นุ่ มี
สิทธิในด้านต่างๆมากขึน้ เช่น สามารถดาเนินชีวติ ประจาวันได้เหมือนกับ
อาศัยในประเทศตัวเอง ก็จะทาให้ชาวต่างชาติทเ่ี ข้ามาอยู่อาศัยมีความสุข
มากยิง่ ขึน้
IX.II) ด้ว ยการสื่อ สารในการด ารงชีว ิต ต่ างประเทศค่ อ นข้างส าคัญ
ดัง นั ้น ชาวญี่ ปุ่ นที่ เ ข้ า มาพ านั ก ระยะยาวที่ ป ระเทศไทย จึ ง มี ค วาม
จาเป็ น ต้อ งใช้ทกั ษะการสื่อสารในระดับนึง เพื่อส่งผลต่ อความสุข ในการ
ดาเนินชีวติ หากรัฐบาล และ องค์กรทีม่ ชี าวญี่ปุ่นทางานอยู่มกี ารสนับสนุ น
ให้มที กั ษะ ฟั ง พูด อ่าน-เขียน ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ เช่น มีการ
สอนภาษาไทยในองค์ ก รนั ้น ๆ จะท าให้ ช าวญี่ ปุ่ นที่ เ ข้ า มาอาศั ย มี
ประสิทธิภาพในการทางาน และ ดาเนินชีวติ มากขึน้ โดยไม่ต้องกังวลทีจ่ ะ
สือ่ สารกับคนในประเทศไทย
กิ ตติ กรรมประกาศ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ผูต้ อบแบบสอบถาม และบิดา
มารดาที่ให้ความกรุณาและมีส่วนช่วยเหลือให้งานวิจยั นี้สาเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี และหวังว่าจะเป็ นประโยชน์ ต่อ การศึกษาค้นคว้าให้กบั ผู้ท่มี คี วาม
สนใจต่อไปในอนาคต

VIII. สรุปและอภิปรายผล
จากผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจยั เรื่องทักษะการสื่อสารการ
ปรับตัวด้านวัฒนธรรมกับความสุขของคนญี่ป่ นุ ทีเ่ ข้ามาพานักระยะยาวใน
ประเทศไทย สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
VIII.I) การวิเคราะห์ค่ าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์ส นั ระหว่างการการ
ปรับตัวด้านวัฒนธรรมและความสุขของคนญีป่ ่ นุ ทีเข้ามาพานักระยะยาว พบว่า
การปรับตัวด้านสุ ขภาพ ด้านอาหาร ด้ านทางสังคม ด้านบ้ านเรือน ด้ าน
การเมือง ด้านทัศนคติ ด้านสิ่งแวดล้อม และ ด้านความปลอดภัยส่ งผลต่ อ
ความสุขทีเ่ ลือกมาพานักระยะยาวในประเทศไทย โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน เมือ่ พิจารณาในแต่ละด้านพบว่าด้านสิง่ แวดล้อมส่งผลต่อความสุขมาก
ทีส่ ุด และ ด้านการเมืองส่งผลต่อความสุขน้อยทีส่ ุด ดังนัน้ บริษทั หรือองค์กรที่
มีชาวญี่ปุ่นทางานอยู่รวมถึงภาครัฐควรให้การสนับสนุ นการปรับตัวด้านต่ าง
เพือ่ ส่งผลให้คนญีป่ นุ่ พักอาศัยและทางานอย่างมีความสุขมากยิง่ ขึน้
VIII.II) ทักษะความสามารถในการสื่อ สารด้านการพูด การอ่ าน การ
เขียน ส่งผลต่อความสุขในการพานักระยะยาว
ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยส่งผลให้ความสุขของคน
ญี่ปุ่นทีเ่ ข้ามาพานักระยะยาว จากการการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ รายคู่ดว้ ย
ค่าสถิติ LSD ที่ระดับนัย สาคัญ 0.05 พบว่าระดับการสื่อสารได้น้ อย และ
สือ่ สารระดับธุรกิจ ส่งผลให้ชาวญีป่ ่ นุ มีความสุขทีเ่ ข้ามาพานักระยะยาว
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษส่งผลให้ความสุขของคน
ญี่ปุ่นที่เข้ามาพานักระยะยาว จากการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ รายคู่ด้วยค่าสถิติ
LSD ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ระดับการสื่อสารได้น้ อย และ ระดับการ
สือ่ สารปานกลาง ส่งผลให้ชาวญีป่ ่ นุ มีความสุขทีเ่ ข้ามาพานักระยะยาว

[1]
[2]

[3]

[4]

[5]
[6]
[7]

[8]

IX. ข้อเสนอแนะการวิจยั
จากผลการวิจ ัย ทัก ษะการสื่อ สารการปรับ ตัว ด้ า นวัฒ นธรรมกับ
ความสุ ข ของคนญี่ป่ ุ นที่เข้ามาพ านั ก ระยะยาวในประเทศไทย ผู้ว ิจ ัย มี
ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
IX.I) ด้วยชาวญี่ปนุ่ เข้ามาทางานในประเทศไทย และ พานักระยะยาว
ดังนัน้ การปรับตัวด้านสิง่ แวดล้อม ด้านสุขภาพ ด้านสังคม ด้านบ้านเรือน
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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

บทคั ด ย่ อ — การท่ อ งเที่ ย วนั บ เป็ นกลไกส าคัญ ในการขับ เคลื่ อ น
เศรษฐกิ จของประเทศ และกระจายรายได้จากภาคการผลิ ตไปสู่ภมู ิ ภาคและ
ชุมชนของไทย ด้วยเหตุนี้การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย (ททท.) จึงสนับสนุน
นโยบายการท่ อ งเที่ ย วเมื อ งรอง เพื่ อ กระจายความหนาแน่ น ของจ านวน
นั ก ท่ อ งเที่ ย วพร้ อ มกับ สร้ า งรายได้ ใ ห้ ก ับ คนในชุ ม ชนที่ ก ระจายตัว อยู่ ย งั
ภูมิภาคต่างๆ ของไทย โดยเฉพาะภูมิภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่างที่ยงั มี
อั ต ราการมาเยื อ นของนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า โดยเฉพาะนั ก ท่ อ งเที่ ย วจาก
ต่ า งประเทศ เมื่ อ พิ จ ารณาจากความพร้ อมในด้ านต่ างๆ พบว่ า ภูมิ ภาคนี้ มี
มรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะ “ปราสาทหิ นพิ มาย” ในจังหวัด
นครราชสี มา และ “ปราสาทหิ นพนมรุ้ง” ในจังหวัดบุรีรมั ย์ จึ งทาให้ ทงั ้ สอง
จังหวัดในภาคตะวันออกเหนื อเฉี ยงตอนล่างกลายเป็ นเส้ นทางท่ องเที่ ยวเชิ ง
วัฒนธรรมที่ น่าสนใจสาหรับนั กท่ องเที่ ยวชาวญี่ ปุ่นที่ มีความต้ องการศึกษา
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไทย ประกอบกับมีระบบคมนาคมที่ ทนั สมัย สิ่ ง
อานวยความสะดวก สถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ห้ างสรรพสิ นค้า
ร้านอาหาร สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของคนในชุมชน ทาให้ เส้นทางการ
ท่ องเที่ ยวในภูมิภาคนี้ เป็ นอี กทางเลื อกหนึ่ งของนั กท่ องเที่ ยวชาวญี่ ปุ่นแบบ
พานักระยะยาว
คำสำคัญ —ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่าง, นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น,
ราชอาณาจักรไทย
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

I. บทนา
ประเทศไทยทีต่ งั ้ อยู่จุดศูนย์กลางของภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มี
ความหลากหลายของทรัพ ยากรธรรมชาติ ศิล ปวัฒ นธรรม ประเพณี
วัฒนธรรมทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ อนั โดดเด่น อัธยาศัยไมตรีของคนไทย ทาให้ไทย
สามารถดึงดูด นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศได้กว่า 35 ล้านคน
ก่อให้เกิดรายได้จากนักท่อ งเที่ยวชาวต่ างชาติสูงถึง 1.8 ล้านล้านบาท [1]
นักท่องเทีย่ ว 10 อันดับแรกของไทย ได้แก่ จีน มาเลเซีย เกาหลีใต้ สปป.ลาว
ญีป่ ่ นุ อินเดีย รัสเซีย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และ สหราชอาณาจักร ตามลาดับ
ขณะที่นัก ท่อ งเที่ย วที่ส ร้า งรายได้สูง สุ ด 10 อัน ดับ แรก ประกอบด้ว ย จีน
รัสเซีย มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เกาหลี ญี่ปนุ่ ออสเตรเลีย
อินเดีย และเยอรมนี ตามลาดับ โดยมีนักท่องเทีย่ วชาวญี่ป่ นุ เดินทางเข้ามา
ประเทศไทยจานวน 1.54 ล้านคน ในปี พ.ศ.2560 เปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ.
2559 ชาวญี่ป่ นุ ทีเ่ ดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วในประเทศไทยจานวน 1.4 ล้านคน
เพิม่ ขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 [2] นอกจากนี้พบว่าสัดส่วนของผู้สูงอายุต่อจานวน
ประชากรทัง้ หมดของประเทศญี่ป่ นุ ก้าวล่วงเข้าสู่สงั คมผูส้ ูงอายุอย่างสมบูรณ์
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กล่าวคือ นับแต่ปี พ.ศ.2537 มีประชากรผูส้ งู อายุตงั ้ แต่ 65 ปี เกินกว่าร้อยละ
14 ของประชากรทัง้ ประเทศ ก่อนเพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 23 ในปี พ.ศ. 2556 และ
คาดการณ์ว่าประเทศญี่ป่ ุนจะมีประชากรผู้สูงอายุ สูงถึงร้อยละ 39 [3] จาก
สถานการณ์ ดงั กล่ าวทาให้ส ถาบัน วิจยั ประชากรและความมันคงในสั
่
ง คม
แห่งชาติ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของประเทศญีป่ ่ นุ ลง
ความเห็น ว่า ประเทศญี่ป่ ุนมัอ ัตราส่ วนผู้สูงอายุ สูงที่สุ ดในโลก ส่ งผล
กระทบต่อภาระของภาครัฐที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสังคม จึงมี
นโยบายส่งเสริมการออกเดินทางท่องเทีย่ วแบบพานักระยะยาวของผูส้ ูงอายุ
ชาวญีป่ ่ นุ ในต่างประเทศทีม่ คี ่าครองชีพต่ากว่า โดยหนึ่งในจุดหมายปลายทาง
ที่ได้รบั ความนิยมจากนักท่อ งเที่ยวกลุ่ มนี้คอื “ประเทศไทย” [4] ด้วยเหตุน้ี
นักท่องเทีย่ วชาวญี่ป่ นุ จึงเป็ นตลาดเป้ าหมายของการท่องเทีย่ วแห่งประเทศ
ไทยทีต่ อ้ งการจะเพิม่ รายรับอันเกิดจากระยะเวลาพานักในประเทศไทยที่นาน
ขึน้ เนื่องจากนักท่องเทีย่ วกลุ่มนี้มสี ดั ส่วนของผูส้ ูงอายุ มากทีส่ ุดในโลก ส่วน
ใหญ่เป็ นนักท่องเทีย่ วทีเ่ กษียณอายุงานทาให้สามารถใช้เวลาในการพานักใน
ประเทศไทยได้นานขึน้ สร้างงานสร้างรายได้ให้กบั คนไทย เกิดการขยายตัว
ของภาคการผลิตและภาคบริการ เป็ นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบั
เศรษฐกิจของประเทศ
“นั ก ท่ อ งเที่ ยวชาวญี่ ปุ่ นแบบพ านั ก ระยะยาว” จึ ง กลายเป็ น
กลุ่มเป้ าหมายการท่องเทีย่ วของไทยทีน่ ่าสนใจทัง้ ในเชิงคุณภาพและปริมาณ
เนื่องจากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มคี วามสนใจท่องเทีย่ วเพื่อการเรียนรู้ เน้นการ
ท่องเทีย่ วแบบสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิน่ และใช้เวลาในการเรียนรูโ้ ดยไม่เร่งรีบ
มีเวลาในการท่องเทีย่ วมากกว่า 5 วัน จึงเหมาะกับการท่องเทีย่ ววัฒนธรรม
และชุมชน [5] นอกจากนี้ยงั มีการจับจ่ายค่อนข้างสูง จึงเป็ นกลุ่มนักท่องเทีย่ ว
ศักยภาพทีส่ ามารถช่วยฟื้ นฟูธุรกิจการท่องเทีย่ วไทยได้ [6] การนามรดกทาง
วัฒนธรรมของไทยมาใช้เป็ นทรัพยากรทางการท่องเที่ยว ด้วยการกาหนด
ลักษณะการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดและชุมชนให้ชดั เจน เกิดอัต
ลักษณ์ทโ่ี ดดเด่น จะเป็ นปั จจัยสาคัญทีส่ ามารถดึงดูดนักท่องเทีย่ วกลุ่มนี้มายัง
จุ ด หมายปลายทางที่ต้อ งการได้ [7] อย่ า งไรก็ต ามปั ญ หาที่ชุมชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ างของประเทศไทยยังคงประสบอยู่ คือจานวน
นักท่องเที่ยวที่ยงั มีน้อย นอกจากนี้ยงั เป็ นกลุ่มนักท่อ งเที่ยวที่ไ ม่ก่อ ให้เกิด
รายได้อ ย่ างมีประสิทธิภาพ [8] ในภาพรวมนักท่อ งเที่ย วส่ ว นใหญ่ ย งั คงมี
จุดมุง่ หมายท่องเทีย่ วเฉพาะเมืองหลักสาคัญของไทย ส่งผลให้เกิดการกระจุก
ตัวของนักท่องเทีย่ วอยู่ในจังหวัดท่องเทีย่ วที่สาคัญ เช่น กรุงเทพ เชียงใหม่
ชลบุ ร ี ภู เ ก็ต ขอนแก่ น ด้ว ยเหตุ น้ี ก ระทรวงการท่ อ งเที่ย วและกีฬ าจึง มี
นโยบายกระตุน้ การท่องเทีย่ วไปสู่ 55 จังหวัดเมืองรอง โดยการท่องเทีย่ วแห่ง
ประเทศไทยเชื่อว่านักท่องเที่ยวกลุ่ มนี้มศี กั ยภาพและมีกาลังซื้อสินค้าและ
บริการทางการท่องเทีย่ ว [9] โดยเฉพาะการนาเสนอเส้นทางการท่องเทีย่ วใน
ภูมภิ าคตะวันออกเฉียวเหนือตอนล่างเพือ่ สร้างและกระจายรายได้ส่ชู ุมชน อัน
เป็ นการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยังยื
่ น
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. ศึก ษาศัก ยภาพของจัง หวัด ในภู ม ิภ าคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ
ต อ น ล่ าง (น คร ศ รี ธ รรมราช บุ ร ี ร ั ม ย์ สุ ริ น ทร์ ศ รี ส ะเกษ
อุบลราชธานี) กับความสามารถในการรองรับความต้องการของ

นักท่องเทีย่ วชาวญี่ป่ นุ ทีเ่ ดินทางเข้ามาพานักระยะยาวในประเทศ
ไทย
2. น าเสนอเส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย ว เชิ ง วั ฒ นธรรมให้ ก ั บ ของ
นักท่องเทีย่ วชาวญีป่ ่ นุ แบบพานักระยะยาวในประเทศไทย
II. การทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฏีปัจจัยผลักและปัจจัยดึง
แรงจูงใจในการท่องเทีย่ ว จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ในอดีต
พบว่า มีปัจจัย 2 ประการที่กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือกจุดหมาย
ปลายทาง ได้แก่ (1) ปั จจัยภายในหรือปั จจัยผลัก (Push factors) กล่าวถึง
ความรูส้ กึ และการรับรูข้ องนักท่องเทีย่ วเป็ นผลมาจากการถูกกระตุน้ จูงใจให้
เกิดความต้องการภายในบุคคล ซึง่ ความต้องการภายในบุคคลนี้เองทีส่ ่งผลต่อ
บุคลิกภาพ และพฤติกรรมการแสดงออกของนักท่องเที่ยว [10] ตามทัศนะ
ของ [11] กล่ าวถึง ปั จจัย ภายในหรือ ปั จจัย ผลักว่า “คนจะมีพ ฤติกรรมการ
แสดงออกต่างๆ เพือ่ ตอบสนองความต้อ งการของตนเอง” ทัศ นะดังกล่ าว
ชี้ให้เห็นว่าความต้องการของนักท่องเทีย่ วทีแ่ ตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่างนี้
เองเป็ นปั จ จัย ส าคัญ ในการก าหนดกลยุ ท ธ์ ก ารตลาดให้ ส อดคล้ อ งกับ
พฤติกรรมของนักท่องเทีย่ ว (2) ปั จจัยภายนอกหรือปั จจัยดึงดูด (Pull factors)
กล่ าวถึง ปั จจัย ที่เป็ น แรงกระตุ้น และดึง ดูด ให้นักท่อ งเที่ย วเดิน ทางไปยัง
สถานทีท่ ่องเทีย่ วในจุดหมายปลายทางต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่
เ กิ ด ขึ้ น ต า ม ทั ศ น ะ ข อ ง [12] ก ล่ า ว ถึ ง ปั จ จั ย ดึ ง ดู ด เ ห ล่ า นี้ ไ ด้ แ ก่
ทรัพยากรธรรมชาติท่นี ่ าสนใจของแหล่งท่องเทีย่ วนัน้ ๆ ภาพลักษณ์ทด่ี ขี อง
สถานทีท่ ่องเทีย่ ว ความมีชอ่ื เสียงของสถานทีท่ ่องเทีย่ ว ความหลากหลายของ
กิจกรรมการท่องเทีย่ ว ตลอดจนความสะดวกสบายของนักท่องเทีย่ วที่ส ามา
รถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางนัน้ ๆ ได้อย่างสวัสดิภาพ
ปั จจัยผลัก (Push Factors) คือความต้องการความ หรือปรารถนาซึ่ง
เป็ นปั จจัยกระตุ้นจากภายในทีจ่ ะส่ง ผลให้นักท่องเทีย่ วตัดสินใจไปเทีย่ ว [13]
ปั จจัยผลักดันในการท่องเทีย่ ว (Push Factors) ประกอบไปด้วย 5 ปั จจัย คือ
ความต้ อ งการค้น หาความแปลกใหม่ (Novelty Seeking) ความต้ อ งการ
พัก ผ่ อ นและความต้อ งการหลีก หนี (Relaxation/Escape) ความต้ อ งการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ผ จ ญ ภั ย ( Adventure) ค ว า ม ตื่ น เ ต้ น ห รื อ ค ว า ม บั น เทิ ง
(Thrills/Entertainment) ความต้อ งการเพิม่ พูนความรู้หรือ ศึกษาวัฒนธรรม
(Intellectual/Cultural Enrichment) และความต้องการเติมเต็มความต้องการ
ของตน (Self-Fulfillment/Actualization) โดยปั จจัยผลักเป็ น ปั จจัยที่มคี วาม
เกี่ย วข้อ งกับ ปั จ จัย ทางสัง คมและจิต วิท ยา รวมถึง สภาพแวดล้อ มของ
นัก ท่ อ งเที่ย วที่จูง ใจให้บุ ค คลเดิน ทางท่ อ งเที่ย วหรือ ท ากิจ กรรมทางการ
ท่อ งเที่ย ว ปั จจัย ดึง (Pull Factors) เกิดจากปั จจัย กระตุ้น ภายนอกที่ทาให้
นักท่องเทีย่ วตัดสินใจเดินทางไปยังจุดหมายปลายนัน้ ๆ ปั จจัยดึงจะเกีย่ วข้อง
กับสภาพการณ์หรือองค์ประกอบในสถานทีใ่ ดทีห่ นึ่งทีม่ ลี กั ษณะเป็ นรูปธรรม
เช่น ลักษณะสภาพภูมอิ ากาศ ทะเลและชายหาด สิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ
ค่ า โดยสารหรื อ หรือ ค่ า บัต รเข้ า ชมสถานที่ เป็ นต้ น โดยทัศ นคติ ข อง
นักท่องเทีย่ วทีม่ ตี ่อจุดหมายปลายทางถือว่ามีความสาคัญต่อการเลือกสถานที่
ท่องเที่ยว เหล่านี้เป็ นตัวชี้วดั ศักยภาพของจุดหมายปลายทางของสถานที่
หากนักท่องเที่ยวมีความรู้สกึ สนใจและมีทศั นคติท่ดี ี ก็อาจจะเป็ นจุดหมาย
ปลายทางที่นักท่อ งเที่ย วเลือ กตัดสิน ใจที่จะเดิน ทางไปท่อ งเที่ย วหรือ เลิก

627

เดินทางไปสถานทีน่ นั ้ ๆ อย่างง่ายดาย ปั จจัยดึง (Pull Factors) ประกอบด้วย
7 ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยทรัพยากรการท่องเทีย่ ว ภูมปิ ระเทศหรือทาเลทีต่ งั ้ สิง่
อานวยความสะดวก บุคคลทีอ่ าศัยอยู่ในท้องถิน่ วัฒนธรรมหรือเทศกาลงาน
ประเพณี สถานทีพ่ กั อาศัย ค่าครองชีพหรือค่าใช้จ่า ย และหน่ วยงานองค์กร
นโยบายภาครัฐ เอกชนด้านการท่องเทีย่ วประเทศไทย โดยสามารถสรุปปั จจัย
ผลักและปั จจัยดึงในด้านการท่องเทีย่ วได้ดงั นี้

พัฒ นาภูม ิภ าคนี้ ใ ห้ห ลุ ด พ้น จากความยากจน สู่เ ป้ า หมายการพึ่ง ตนเอง
ยกระดับ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ประเพณี ว ฒ
ั นธรรม อารยธรรมขอมยุ ค
ิ
่
ประวัตศาสตร์ ธรรมชาติ และกีฬาสูนานาชาติ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิง
ประเพณีวฒ
ั นธรรมในทุกพืน้ ที่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
และส่ ง เสริม การท่ อ งเที่ย ววัฒ นธรรมลุ่ ม แม่ น้ า โขงในกลุ่ ม จัง หวัด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่งเสริมการท่องเทีย่ วยุคก่อนประวัตศิ าสตร์ใน
จัง หวัด อุ ดรธานี กาฬสิน ธ์ ส่ ง เสริม การท่ อ งเที่ย วเชิง กีฬาในพื้น ที่จงั หวัด
บุ ร ีร ัม ย์ ศรีส ะเกษ ส่ ง เสริม การท่ อ งเที่ย วธรรมชาติใ นจัง หวัด ชัย ภู ม ิ เลย
อุบลราชธานี โดยเพิม่ นวัตกรรมการบริการการท่องเทีย่ วทีม่ คี วามหลากหลาย
ตอบสนองกลุ่มเป้ าหมาย พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วและกิจกรรมการท่องเทีย่ วให้
ได้ ม าตรฐาน สามารถท่ อ งเที่ย วได้ ท ัง้ ปี รวมทัง้ พัฒ นาเส้ น ทางการ
ท่องเที่ ยวที่ เชื่อมโยงในลักษณะเครือข่าย เพื่อกระจายนักท่องเที่ยวจาก
เมืองหลักไปสู่เมืองรอง ชุมชนและท้ องถิ่ น พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่ง
ท่ อ งเที่ย วกับ ประเทศเพื่อ นบ้า น อาทิ สี่เ หลี่ย มวัฒ นธรรมล้า นช้า ง เลย อุ ดรธานี - หนองบัว ล าภู- หนองคาย-สปป.ลาว โดยเร่งพัฒนาเส้น ทางการ
ท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงพื้น ที่และเชื่อมโยงกิจกรรม การท่องเที่ยวระหว่าง
ภาคเอกชนกับชุมชนและท้องถิ่น ทัง้ ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
เพือ่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเทีย่ ว

ตารางที่ I ปั จจัยผลักดัน และปั จจัยดึงดูด (Push and Pull Factors)
ปั จจัยผลัก (Push Factor)
1.ความมันคงด้
่ านการเงิน
2.สุขภาพทีแ่ ข็งแรง
3.มีเวลาว่าง
4.การสนับสนุนจากครอบครัว
5.ต้องการลองสิง่ แปลกใหม่
6.ต้องการเป็ นนักผจญภัย
7.ต้องการเรียนสิง่ ใหม่ๆ
8.หลบหนีชวี ติ ประจาวัน
9.พักผ่อนต่างแดน
10.เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมแปลกๆใหม่ๆ
11.ต้องการประสบการณ์ตา่ งแดน
12.ความสนุกสนานในชีวติ
13.เพื่อนไปมาแล้วแนะนาต่อ
14.ต้องการลองอาหารแปลกๆ
15.ชื่นชอบวัฒนธรรมแปลกๆ

ปั จจัยดึง (Pull Factor)
1.ความปลอดภัยในประเทศปลายทาง
2.มีกจิ กรรมทีเ่ หมาะสมกับวัย
3.ได้รบั ข้อมูลเรื่องประเทศทีท่ อ่ งเทีย่ ว
4.การเดินทางสะดวก
5.การบริการดูแลเอาใจใส่
6.สินค้าแลบริการราคาถูก
7.ค่าใช้จา่ ยโดยรวมถูก
8.เทศกาลต่างๆ ของประเทศปลายทาง
9.แหล่งท่องเทีย่ วทีห่ ลากหลาย
10.มีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
11.ท่องเทีย่ วยามราตรี
12.สภาพแวดล้อมทางสังคม
13.ระยะทางของการเดินทาง
14.มีระบบดูแลสุขภาพ
15.การพูดคุยสื่อสาร

III. การออกแบบการวิ จยั
การศึกษาในครัง้ นี้ใช้ข ้อมูล ทุติย ภูมจิ ากหลากหลายแหล่งที่มา ได้แก่
ดัช นีว ดั ความเจริญของจังหวัดในภูมภิ าคของประเทศไทย ด้ว ยการสืบค้น
ข้อ มูล จากส านัก งานคณะกรรมการพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ ง ชาติ
สิงหาคม 2559 จากนัน้ ศึกษาศักยภาพด้านการท่องเทีย่ วในระดับจังหวัด โดย
วิเคราะห์จากโครงสร้างสาธารณู ปโภคพื้นฐานทีส่ นับสนุ นด้านการท่องเที่ยว
ในระยะยาว เช่น ด้านสาธารณสุข ด้านการผลิตและจาหน่ ายน้ าประปาและ
ไฟฟ้ า ตลอดจนทีพ่ กั จานวนโรงแรม สถานทีท่ ่องเทีย่ ว ห้างสรรพสินค้า ศึกษา
ข้อมูลจากสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการท่องเทีย่ ว กระทรวง
การท่องเทีย่ วและกีฬา สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ส า นั ก ง า น ต า ร ว จ แ ห่ ง ช า ติ ก ร ม ก า ร ป ก ค ร อ ง
กระทรวงมหาดไทย และส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิช ย์ เมื่อ
วิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกับ ศัก ยภาพจัง หวัด และความสามารถในการรองรับ
นักท่อ งเที่ย วแบบพ านักระยะยาว (รายละเอีย ดแสดงในรูปที่ I แสดงการ
ออกแบบการการวิจยั ) ตัวชี้วดั ศักยภาพการท่องเทีย่ วในระดับจังหวัดเหล่านี้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของวิวฒ
ั น์
ชัย บุญยภักดิ ์ (2550) อ้างถึงใน [20] ประเมินจากความพร้อมทัง้ หมด 6 ด้าน
ได้แก่ (1) คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว (2) ความสะดวกในการเข้าถึง (3) สิง่
อ านวยความสะดวก (4) สภาพแวดล้ อ ม (5) ข้ อ จ ากัด ในการรองรั บ
นักท่องเทีย่ ว และ (6) ความมีชอ่ื เสียงในปั จจุบนั
กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาในครัง้ นี้ เป็ นการกาหนดกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะลง (Specification Sampling) [15] คือกลุ่มนักท่องเทีย่ วชาวญีป่ นุ่
ทีพ่ านักอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ หรือ กลุ่ม CLL (Chiang Mai Long stay Life
Club) เป็ นกลุ่มชาวญี่ป่ นุ ทีม่ าพานักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด

แนวคิ ดเกี่ยวกับการท่องเที่ ยวแบบพานักระยะยาว
ตามทัศ นะของ [14] กล่ าวว่า การท่อ งเที่ย วระยะยาว หมายถึง การ
เดินทางพักผ่อนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ซึ่งไม่ใช่การอพยพย้าย
ถิ่น หรือไปตัง้ ถิ่นฐานถาวรในต่างประเทศ มีการเดินทางโดยสมัครใจ ด้วย
วัตถุประสงค์ท่ไี ม่ใช่การประกอบอาชีพหรือหารายได้ นอกจากนี้หน่ วยงาน
Long Stay Foundation ของประเทศญี่ป่ ุนให้ความหมายของการท่องเที่ย ว
แบบพ านักระยะยาว (Long-Stay) หมายถึง การพักผ่ อ นระยะเวลานานใน
ต่ า งประเทศ ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ ก ารอพยพย้ า ยถิ่ น หรื อ ไปมีถิ่ น ฐานที่ ถ าว รใน
ต่างประเทศ ลักษณะโดยทัวไปของการท่
่
องเทีย่ ว Long Stay จะพานักอยู่ใน
ต่ า งประเทศตัง้ แต่ 2 สัป ดาห์ข้นึ ไป และต้อ งกลับ มายัง ประเทศญี่ป่ ุ นใน
ระหว่างปี มีวตั ถุประสงค์เพือ่ การพักผ่อนหย่อนใจ โดยมิได้เป็ นการพานักเพื่อ
ทางานหารายได้ย งั ชีพ แต่เป็ นการเรียนรู้ภ าษา หรือการร่วมกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมกับคนในท้องถิน่
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
เป้ าหมายของการท่องเทีย่ วตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) “ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเทีย่ วไม่ต่า
กว่า 3 ล้านล้านบาท และอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ ว
(The Travel & Tourism Competitiveness Index : TTCI) ไม่ต่ากว่าอันดับที่
30 ซึ่ง แผนพัฒ นาการท่ อ งเที่ย วแห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ 2 ภายใต้ แ ผนพัฒ นา
เศรษฐกิจ และสัง คมแห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ 12 มีท งั ้ สิ้น 10 ยุ ท ธศาสตร์ ส าหรับ
การศึกษาในครัง้ นี้จะขอกล่าวเฉพาะยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีจ่ ะ
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ใกล้เคียง ไม่น้อนกว่า 1 ปี ซึ่งเป็ นกลุ่มบุคคลทีม่ ปี ระสบการณ์การใช้ชวี ติ ใน
ประเทศไทยเป็ นเวลามากพอสมควร สามารถให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับความต้องการ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

ข้อมูลตัวชี้วดั /การวิ เคราะห์ข้อมูล

1. ศักยภาพจังหวัดในภูมภิ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

1) การพัฒนาแบบทัวถึ
่ ง
2) การเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน

ภูมิภาคของประเทศไทย
2. ศักยภาพการท่องเทีย่ ว
ในระดับจังหวัด

3. เส้นทางการท่องเทีย่ วของ
นักท่องเทีย่ วชาวญีป่ ่ นุ

ด้านท่อ งเที่ย วได้เป็ นอย่ างดี เก็บข้อ มูล ด้วยระบบออนไลน์ ร ะหว่างวันที่ 1
ก.พ. ถึง 15 ก.พ.61 จานวน 63 คน

แหล่งที่ มาของข้อมูล
1) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ สิงหาคม 2559
1) สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2) กรมการท่องเทีย่ วและกีฬา
3) สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
4) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
5) สานักงานตารวจแห่งชาติ
6) กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
7) สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์

เนินงานของภาครัฐ การเติบโต
1) ตัทางเศรษฐกิ
วชีว้ ดั กลุม่ โครงสร้
จสีเาขีงพืยน้ วฐานที่
เอื
อ
้
ต่
อ
ภาคการท่
ย่ ว
ดัชนีความก้าวหน้อางเที
ของคนปี
2560
2) ตัวชีว้ ดั โอกาสทางการตลาด

1) ทฤษฏีผลักและทฤษฏีดงึ
2) ยุทธศาสตร์การท่องเทีย่ วภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ผลของ
การศึกษา

การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่ม CLL
รูปที่ I การออกแบบการวิจยั พัฒนาจาก [16]

IV. การวิ เคราะห์และแปลผลข้อมูล
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั ในครัง้ นี้นามาประมวลผลจากข้อมูลทุตยิ ภูม ิ
ซึ่ง มาจากหน่ ว ยงานของภาครัฐ อัน มีต ัว ชี้ว ัด เชิง ปริม าณจากสถิติข อง
หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้อ ง ข้อ มู ล และตัวชี้วดั เหล่ านี้จะถูกน ามาวิเคราะห์ด้วย
ทฤษฏีดา้ นการท่องเทีย่ วและจากงานวิจยั ในอดีต ที่เกีย่ วข้อง เรียกว่า “การ
วิจยั จากข้อมูลทุตยิ ภูมซิ ง่ึ มาจากแหล่งข้อมูลทีน่ ่ าเชือ่ ถือ ” (Secondary Data
Analysis Technique) [17] และการเก็บข้อ มูล แบบสอบถามจากกลุ่ ม CLL
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) กรอบ
ของการวิจยั และเทคนิคในการวิเคราะห์แสดงในรูปที่ I การออกแบบการวิจยั

V. ศักยภาพจังหวัดในภูมิภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่าง
การวิเคราะห์ศกั ยภาพจังหวัดในภูมภิ าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง
วิเคราะห์จาก 2 ด้านตัวชีว้ ดั ได้แก่ ด้านการพัฒนาแบบทัวถึ
่ ง แบ่งออกเป็ น 6
ตัวชีว้ ดั และด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพิม่ ขีดความสามารถในการ
แข่ ง ขัน แบ่ ง ออกเป็ น 7 ตัว ชี้ว ัด แสดงรายละเอีย ดในตารางที่ I และ II
ดังต่อไปนี้

ตารางที่ II การพัฒนาแบบทัวถึ
่ งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
นคราชสีมา
ตัวชี้วดั
ร้อยละของประชาการทีอ่ ยู่ใต้ความยากจน
สัมประสิทธิการกระจายรายได้
์
ร้อยละผูอ้ ยู่ในระบบประกันสังคมต่อกาลังแรงงาน
สัดส่วนประชากรต่อจานวนแพทย์ (คน/แพทย์)
จานวนปี การศึกษาเฉลีย่ ประชากรไทย อายุ15-59 ปี
ค่าเฉลีย่ คะแนน 0-net ม.3 (คะแนน)

ข้อมูล
ตัวชีว้ ดั
17.06
0.443
22.88

ลาดับ
17
22
27

บุรรี มั ย์
ข้อมูล
ตัวชีว้ ดั
39.13

3,166
9.20

32
26

0.422
13.08
4,453
8.20

34.43

53

34.19

จากตารางแสดงตัวชีว้ ดั ในการพัฒนาแบบทัวถึ
่ งของแต่ละจังหวัดในภาค
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า งเป็ นข้อ มูล จากส านั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี พ.ศ.2559 พบว่าจังหวัดบุรรี มั ย์ม ี

สุรนิ ทร์

30
65
15
59

ข้อมูล
ตัวชีว้ ดั
14.40
0.412
15.99
4,317
9.00

56

34.67

ลาดับ
5

อุบลราชธานี

ศรีสะเกษ
ลาดับ
24
31
53
17
33
44

ข้อมูล
ตัวชีว้ ดั
13.47
0.472
10.75
5,209

26
11
75
9

ข้อมูล
ตัวชีว้ ดั
13.26
0.411
11.45
2,945

9.00

34

9.00

35

33.61

63

33.22

71

ลาดับ

ลาดับ
27
37
72
43

จานวนร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้ความยากจนสูงสุดในภูมภิ าคนี้ร้อยละ
39.13 หรือ ล าดับ ที่ 5 ของประเทศ รองลงมาคือ จัง หวัด นครราชสีม าและ
จังหวัดสุรนิ ทร์ ร้อยละ 17.06 และ 14.40 หรือลาดับที่ 17 และ 24 ตามลาดับ
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อัต ราการกระจายรายได้ข องจังหวัดในภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือตอนล่าง
ต่าสุดและสูงสุดที่ 0.411 – 0.472 ถือได้ว่าอยู่ในระดับทีใ่ กล้เคียงกัน นอกจาก
จังหวัดนครราชสีมาที่มจี านวนแรงงานที่อ ยู่ในระบบประกัน สังคมที่อ ยู่ใ น
อันดับต้นๆ ของประเทศแล้ว จังหวัดศรีสะเกษเป็ นจังหวัดมีจานวนแรงงานที่
อยู่ในระบบประกันสังคมต่าสุดในภูมภิ าคนี้ คิดเป็ นร้อยละ 10.75 หรือลาดับที่
75 ขณะเดียวกันจังหวัดศรีสะเกษมีจานวนแพทย์ต่อสัดส่วนประชากรต่าทีส่ ุด
ในภูมภิ าคเช่นกัน กล่าวคือ แพทย์หนึ่ งคนต่อจานวนประชากร 5,209 คน

และจังหวัดอุบลราชธานีมสี ดั ส่วนแพทย์ต่อจานวนประชากรมากสุดในภูมภิ าค
นี้ คือแพทย์หนึ่งคนต่อจานวนประชากร 2,945 คน จานวนปี การศึกษาเฉลีย่
มากสุ ด ในภูม ิภ าคนี้ ค ือ จัง หวัด นคราชสีม า 9.20 ปี หรือ ล าดับ ที่ 26 ของ
ประเทศ รองลงมาคือจังหวัดอุ บลราชธานี ศรีส ะเกษและจังหวัดสุ รนิ ทร์ มี
จ านวนปี ก ารศึก ษาเฉลี่ย ประชากรไทยอายุ 15-59 ปี เ ท่ า กัน คือ 9.00 ปี
สาหรับค่าเฉลีย่ คะแนน O-net ม.3 ในภูมภิ าคนี้เท่าเทียมกัน คือ 33.22–34.67

ตารางที่ III การเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
นคราชสีมา
ตัวชี้วดั
อัตราการเปลีย่ นแปลงของรายได้เฉลีย่ ของครัวเรือน
อัตราการเปลีย่ นแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
อัตราการว่างงาน
สัดส่วนหนี้เฉลีย่ ต่อรายได้เฉลีย่ ของครัวเรือน (เท่า)
สัดส่วนการออมเฉลีย่ ต่อรายได้เฉลีย่ ของครัวเรือ (%)
ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน)
จานวนประชากร

ข้อมูล
ตัวชีว้ ดั
8.67
-0.58
1.67

บุรรี มั ย์

ลาดับ
20
40
6

ข้อมูล
ตัวชีว้ ดั
9.14

ลาดับ
15

9.32
29.31
114,298

11
6
35

-1.32
0.6
8.65
12.95
80,149

2,620,517

1

1,579,248

จากตารางแสดงตัว ชี้ว ัด การเติบ โตทางเศรษฐกิจ และการเพิ่ม ขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคตะวันออกเฉีย งเหนือตอนล่ าง พบว่า
จังหวัดบุรีรมั ย์มีอตั ราการเปลี่ยนแปลงรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนสูงสุด
ในภูมิภาค อยู่ที่ร้อยละ 9.14 อยู่ในลาดับที่ 15 ของประเทศ รองลงมาคือ
จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดศรีสะเกษ ทีร่ อ้ ยละ 8.67 และ 7.98 อัตราการ
เปลี่ย นแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดของภูมภิ าคนี้ล ดลงทุกจังหวัด
ต่ าสุดคือจังหวัดอุบลราชธานี รองลงมาคือจังหวัดศรีสะเกษ ที่ร้อยละ -4.70
และ -1.66 ตามลาดับ จังหวัดนครราชสีมามีอตั ราการว่างงานสูงสุดในภูมภิ าค
นี้ ที่ร้อ ยละ 1.67 รองลงมาคือ จังหวัดอุ บ ลราชธานี ที่ร้อ ยละ 0.96 ขณะที่
จัง หวัด สุ ร ิน ทร์ม ีอ ัต ราการว่ า งงานต่ า สุ ด ในภูม ิภ าคนี้ ที่ร้อ ยละ 0.26 เมื่อ
พิจารณาสัดส่วนหนี้เฉลีย่ ต่อรายได้เฉลีย่ ของครัวเรือนจังหวัดสุรนิ ทร์มสี ดั ส่วน
หนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลีย่ ของครัวเรือนสูงสุดของภูมภิ าคนี้ คิดเป็ นลาดับที่ 3
ของประเทศ มีสดั ส่วนหนี้ 12.13 เท่าของรายได้ครัวเรือน จังหวัดอุบลราชธานี
มีสดั ส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้เฉลีย่ ครัวเรือนสูงสุดในภูมภิ าคนี้ ที่ร้อยละ
32.29 หรือลาดับที่ 3 ของประเทศ จังหวัดนครราชสีมามีผลิตภาพแรงงาน
สูงสุดในภูมภิ าคนี้ มีรายได้เฉลี่ยต่อปี ท่ี 114,298 บาท นอกจากนี้ผลิตภาพ
แรงงานยังอยู่ในระดับต่า เฉลีย่ 60,000–80,000 บาท
VI ศักยภาพด้านการท่องเที่ ยวในระดับจังหวัด
ศักยภาพด้านการท่อ งเที่ยวในระดับจังหวัด พิจารณาจาก (1) ตัวชี้วดั
กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อภาคการท่องเทีย่ ว วัดได้จาก 7 ประเด็น คือ
สิง่ อานวยความสะดวกทัวไป
่ จานวนสถานพยาบาลทีม่ เี ตียงรับผูป้ ่ วยไว้ค้าง
คืน และบุ ค ลากรทางการแพทย์ สาธารณู ป โภคพื้น ฐานที่ ส าคัญ (น้ า )
สาธารณู ป โภคพื้น ฐานที่ส าคัญ (ไฟฟ้ า) จ านวนครัว เรือ นที่ใ ช้อุ ป กรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความปลอดภัย (สถิติการรับแจ้งและ

สุรนิ ทร์

46
48
15
59
54
5

ข้อมูล
ตัวชีว้ ดั
-2.43
-1.10
0.26
12.13

อุบลราชธานี

ศรีสะเกษ
ลาดับ
52
44
72
3

8.75
74,818

70
58

1,391,636

11

ข้อมูล
ตัวชีว้ ดั
7.98
-1.66
0.42
7.20
3.56

ลาดับ
22
48
60
31
73

ข้อมูล
ตัวชีว้ ดั
-4.23
-4.70
0.96
6.66
32.29

ลาดับ
55
70
25
39
3

65,542

66

74,430

59

1,465,213

8

1,844,669

3

จับกุม) และแหล่งท่องเทีย่ ว (2) ตัวชี้วดั โอกาสทางการตลาด พิจารณาจาก 2
ประเด็น คือ สถิตนิ กั ท่องเทีย่ วและรายได้จากการท่องเทีย่ ว
พิจารณาจากตัวชี้วดั กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทีเ่ อื้อต่อภาคการท่องเที่ยว
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตัวชี้วดั ตัวแรก คือ สิง่ อานวยความ
สะดวกทัวไป
่ พบว่าจังหวัดนครราชสีมา มีจานวนห้องพักสูงถึง 16,453 ห้อง
มีหา้ งสรรพสินค้า 15 แห่ง รองลงมาคือจังหวัดบุรรี มั ย์ มีจานวนห้องพัก 3,850
ห้อง ห้างสรรพสินค้า 4 แห่ง ในภูมภิ าคนี้มจี งั หวัดนครราชสีมาและบุรรี มั ย์ม ี
สนามบินภายในประเทศ จานวนสถานพยาบาลที่มเี ตียงรับผูป้ ่ วยไว้ค้างคืน
และบุคลากรทางการแพทย์ พบว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความพร้อมมาก
ทีส่ ุดในภูมภิ าคนี้ รองลงมาคือจังหวัดอุบลราชธานี มีจานวนโรงพยาบาล 34
แห่ง จานวนเตียงผู้ป่วย 4,035 แพทย์ 4,035 พยาบาลวิชาชีพ 3,514 ด้าน
สาธารณูปโภคพบว่าจังหวัดนครราชสีมา มีจานวนผูใ้ ช้น้ ามากทีส่ ุด 126,140
ราย รองลงมาคือ จังหวัดบุรรี มั ย์ และอุบลราชธานี เมือ่ พิจารณาความพร้อม
ด้า นไฟฟ้ า /อุ ป กรณ์ / เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร พบว่ า จัง หวัด
นครราชสีมามีความพร้อมมากที่สุดโดยมีจานวนผู้ใช้ไฟฟ้ ามากกว่า 8 แสน
ราย ผลิตกระแสไฟฟ้ ามากกว่า 5.7 ล้าน (kw/h) มีจานวนผู้ใช้โทรศัพท์และ
คอมพิวเตอร์มากกว่า 7 แสนราย โดยมีผใู้ ช้โทรศัพท์ทเ่ี ชื่อมต่อกับเครือข่าย
ระบบอิน เตอร์เน็ต กว่า 5 แสนราย จังหวัดเมือ งรองที่มศี กั ยภาพรองลงมา
ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และบุรรี มั ย์ (แสดงรายละเอียดในตารางที่ VI)
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ตารางที่ IV สิง่ อานวยความสะดวกทัวไป
่
จังหวัด

ห้องพัก
(ห้อง)
นครราชสีมา 16,458
บุรรี มั ย์
3,850
สุรนิ ทร์
3,245
ศรีสะเกษ
1,625
อุบลราชธานี 3,769

ห้าง
สรรพ
สินค้า
15
4
4
6
8

ตารางที่ V จานวนสถานพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
รายการ
โรงพยาบาล
จานวนเตียง
แพทย์
ทันตแพทย์
เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลเทคนิค

สนามบิน
สนาม
กอล์ฟ
6
-

ระหว่ า ง
ประเทศ
-

ภายใน
ประเทศ
นครราชสีมา
บุรรี มั ย์
-

นครฯ
45
4,616
932
197
342
4,511
87

บุรีรมั ย์
26
2,243
421
125
198
2,231
43

สุรินทร์
20
2,250
368
104
154
1,839
21

ศรีสะเกษ
23
1,646
263
63
125
1,808
25

อุบลฯ
34
4,035
624
137
284
3,514
78

ตารางที่ VI สาธารณูปโภคพืน้ ฐานทีส่ าคัญ (ไฟฟ้ า/อุปกรณ์/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร)
ประเภท
อัตราการไฟฟ้ า
นครราชสีมา
บุรรี มั ย์
สุรนิ ทร์
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี

จานวนผูใ้ ช้
ไฟฟ้ า (ราย)
814,236
402,104
343,408
424,168
546,211

พลังงานไฟฟ้ าทีใ่ ช้และ
จาหน่าย (kw/h)
5,707,338,594
1,038,363,469
860,666,205
773,886,436
1,479,125,512

โทรศัพท์
มี
ไม่ม ี
740,048
29,687
352,279
34,406
340,371
8,224
308,226
8,821
480,164
11,376

คอมพิวเตอร์
มี
ไม่ม ี
733,192
187,829
352,279
66,049
340,120
70,419
307,150
47,066
476,450
106,074

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
เชื่อมต่อ
ไม่เชื่อมต่อ
552,219
427,779
286,230
156,899
269,952
157,375
261,160
126,327
374,090
251,794

ตารางที่ VII สาธารณูปโภคพืน้ ฐานทีส่ าคัญ (ล้านลบ.ม.)
รายการ
จานวนผูใ้ ช้น้ า (ราย)
ปริมาณผลิต*
ปริมาณจาหน่าย*
เฉลีย่ ผูใ้ ช้น้ า

นครฯ
126,140
41.1
31.0
20.5

บุรีรมั ย์
61,256
20.7
15.1
20.5

สุรินทร์
52,798
19.1
14.8
23.4

ศรีสะเกษ
30,706
11.6
8.1
22.0

ตารางที่ IX แหล่งท่องเทีย่ ว

อุบลฯ
72,706
27.4
19.4
22.3

จังหวัด
นครราชสีมา
บุรรี มั ย์
สุรนิ ทร์
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี

จากรายงานของสานักงานตารวจแห่งชาติ พบว่าจังหวัดนครราชสีมามี
รายงานการกระท าความผิด มากที่สุ ด รองลงมาคือ จัง หวัด บุ ร ีร ัม ย์ แ ละ
อุบลราชธานี โดยในภาพรวมนับว่าการกระทาความผิดในจังหวัดเหล่านี้ยงั ไม่
มากเมื่อเทียบกับเมืองท่องเทีย่ วหลักเช่น จังหวัดชลบุร ี จังหวัดสงขลา ซึ่งมี
ประชากรและนักท่องเที่ย วจานวนมาก แหล่ งท่อ งเที่ย วส าคัญในภูมภิ าค
ได้แก่ อุทยานประวัตศิ าสตร์พมิ าย หรือ “ปราสาทหิ นพิ มาย” ประสานหิน
ใหญ่ ท่สี ุ ดในประเทศไทย ตัง้ อยู่ในจังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้จงั หวัด
นครราชสีมายังมีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทีม่ ชี ่อื เสียงและได้รบั การประกาศ
เป็ นมรดกโลกจากยูเนสโก้ โดยมีเนื้อที่ 2,168.64 ตารางกิโลเมตร อุทยาน
ประวัตศิ าสตร์พนมรุง้ หรือ “ปราสาทหิ นพนมรุ้ง” เป็ นประสาทหินขอมของ
ไทยทีม่ ชี ่อื เสียงมากทีส่ ุด ตัง้ อยู่บนยอดเขาภูเขาไฟทีง่ ดงามทีส่ ุดของจังหวัด
บุรรี มั ย์
ตารางที่ VIII ด้านความปลอดภัย (สถิตกิ ารรับแจ้งและจับกุม)

สถานที่
ตาม
มนุษย์
ท่องเที่ยว ธรรมชาติ สร้างขึ้น
93
22
71
38
5
33
73
7
66
68
20
48
103
36
67

อุทยาน
แห่งชาติ
1
0
0
1
3

มรดก
โลก
มี
มี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

ตัว ชี้ว ัด โอกาสทางการตลาด พิจ ารณาจาก 2 ประเด็ น คือ สถิ ติ
นักท่องเทีย่ วและรายได้จากการท่องเทีย่ ว ข้อมูลจากกรมการท่องเที่ยวและ
กีฬา รายงานว่าจังหวัดนครราชสีมามีจานวนนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติมาก
ที่สุ ดในภูมภิ าคนี้ รองลงมาคือ จังหวัดอุบลราชธานี สุ ร ิน ทร์ ศรีส ะเกษและ
บุรรี มั ย์ เป็ นทีน่ ่ าสังเกตุว่าจังหวัดบุรรี มั ย์มจี านวนนักท่องเทีย่ วชาวไทยสูงถึง
820,512 คน ขณะที่นั ก ท่ อ งเที่ย วต่ า งชาติม ีเ พีย ง 9,111 คน เท่ า นั น้ ใน
ภาพรวมแสดงให้เห็นว่าภูมภิ าคตะวันออกเฉีย งเหนือตอนใต้เป็ นจุดหมาย
ปลายทางของนัก ท่อ งเที่ย วชาวไทยแต่ ย งั ไม่เ ป็ น ที่รู้จ ัก ของนัก ท่อ งเที่ย ว
ต่างชาติเท่าทีค่ วร (แสดงรายละเอียดจานวนนักท่องเทีย่ วในตารางที่ X)

ประเภทความผิ ด นครฯ บุรีรมั ย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลฯ
ฆ่าผูอ้ ่นื โดยเจตนา
36
24
12
17
15
ปล้นทรัพย์
5
1
1
0
1
ชิงทรัพย์ (รวม)
16
5
3
6
10
ลักพาเรียกค่าไถ่
0
0
0
0
0
วางเพลิง
5
6
5
8
10
รวม
62
36
21
31
36
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ตารางที่ X สถิตนิ กั ท่องเทีย่ วในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
รายการ
จานวนผูเ้ ยีย่ มเยือน
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
จานวนนักท่องเทีย่ ว
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
จานวนนักทัศนาจร
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ

นคร
บุรีรมั ย์
ราชสีมา
7,879,571 1,419,833
7,737,834 1,387,624
141,737
32,209
4,597,649 829,623
4,497,367 820,512
100,282
9,111
3,281,922 590,210
3,240,467 567,112
41,455
23,098

สุรินทร์

ศรีสะเกษ

1,126,601 1,426,119
1,103,599 1,407,674
23,002
18,445
856,730
524,412
840,798
513,276
15,932
11,136
269,871
901,707
262,801
894,398
7,070
7,309

อัตราการเข้าพัก(%)
56.71
จานวนผูเ้ ข้าพักแรม 4,321,199
ชาวไทย 4,228,596
ชาวต่างประเทศ
92,603

อุบลราช
ธานี
2,666,113
2,543,102
123,011
1,471,607
1,403,524
68,083
1,194,506
1,139,578
54,928

ตารางที่ XI ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ของนักท่องเทีย่ ว
นคร
ราชสีมา
ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ (บาท/คน/วัน)
ผูเ้ ยีย่ มเยือน
1,217
ชาวไทย
1,208
ชาวต่างประเทศ
1,596
นักท่องเทีย่ ว
1,367
ชาวไทย
1,358
ชาวต่างประเทศ
1,692
นักทัศนาจร
774
ชาวไทย
772
ชาวต่างประเทศ
969

บุรีรมั ย์
859
858
882
938
934
1,251
620
623
559

ศรีสะเกษ

อุบลราช
ธานี

807
802
1,032
940
935
1,111
617
616
653

1,177
1,158
1,479
1,278
1,255
1,597
874
869
973

สุรินทร์ ศรีสะเกษ

อุบลราช
ธานี

สุรินทร์
947
939
1,386
1,000
991
1,506
544
538
760

ตารางที่ XII รายได้จากการท่องเทีย่ ว
นคร
บุรีรมั ย์
ราชสีมา
รายได้จากการท่องเทีย่ ว (ล้านบาท)
ผูเ้ ยีย่ มเยือน
15,818
2,039
ชาวไทย
15,325
2,001
ชาวต่างประเทศ
493
38
สถานประกอบการทีพ่ กั
จานวนห้อง
15,456
3,491
รายการ

2,210
2,149
61

1,767
1,723
44

5,665
5,237
428

2,948

1,625

3,619

50.74
835,459
820,693
14,766

52.01
56.51
389,043 1,059,689
379,284 996,451
9,759
63,238

VII เส้นทางการท่องเที่ ยวของนักท่องเที่ ยวชาวญี่ปนแบบพ
ุ่
านักระยะ
ยาว
การวิจยั ในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาศักยภาพระดับจังหวัดของ
ภูมภิ าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ (อีสานใต้) ได้แก่ จังหวัด นครราชสีมา
บุรรี มั ย์ สุรนิ ทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี กับขีดความสามารถในการรองรับ
นัก ท่ อ งเที่ย วชาวญี่ป่ ุนแบบพ านัก ระยะยาว จากการวิเ คราะห์ต ัว ชี้ว ัด 7
ประเด็น ได้แก่ สิง่ อานวยความสะดวกทัวไป
่ จานวนสถานพยาบาลทีม่ เี ตียง
รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณูปโภคพื้นฐานที่สาคัญ
ได้แก่น้าประปาและไฟฟ้ า จานวนครัวเรือ่ งทีใ่ ช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อ สาร ด้า นความปลอดภัย (สถิติก ารรับ แจ้ง และจับ กุ ม ) แหล่ ง
ท่อ งเที่ย ว ที่มศี กั ยภาพดึงดูดนักท่อ งเที่ย วของภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ
ตอนล่ า ง พบว่ า จัง หวัด นครราชสีม า และจัง หวัด บุ ร ีร ัม ย์ มีส นามบิน
ภายในประเทศ ซึ่งจังหวัดนครราชสีมามีศกั ยภาพในการรองรับนักท่องเทีย่ ว
สูง เนื่องจากมีหอ้ งพัก 16,458 ห้อง ห้างสรรพสินค้า 15 แห่ง และสนามกอล์ฟ
6 แห่ง ซึ่งเป็ น เมืองหลักสาคัญของภูมภิ าคนี้ ลาดับถัดไปคือ จังหวัดบุรรี มั ย์
นับ เป็ น จัง หวัดเมือ งรองที่ม ีศ ักยภาพในการรองรับ นัก ท่อ งเที่ย วต่ างชาติ
เนื่องจากจังหวัดบุรรี มั ย์มสี นามบินภายในประเทศ อีกทัง้ มีแหล่งท่องเทีย่ วที่
ส าคัญ ที่เ ป็ นมรดกโลก มีห้ อ งพัก ที่ร องรับ นั ก ท่ อ งเที่ย ว 3,850 ห้ อ ง มี
ห้างสรรพสินค้า 4 แห่ง คือ อุทยานประวัตศิ าสตร์พมิ าย หรือ “ปราสาทหิ นพิ
มาย” ประสานหิน ใหญ่ ท่สี ุ ดในประเทศไทย ตัง้ อยู่ในจังหวัดนครราชสีมา
นอกจากนี้จงั หวัดนครราชสีมายังมีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทีม่ ชี ่อื เสียงและ
ได้รบั การประกาศเป็ นมรดกโลกจากยูเนสโก้ โดยมีเนื้อที่ 2,168.64 ตาราง
กิโลเมตร อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง หรือ “ปราสาทหิ นพนมรุ้ง” เป็ น
ประสาทหินขอมของไทยที่มชี ่อื เสียงมากที่สุด ตัง้ อยู่บนยอดเขาภูเขาไฟที่
งดงามทีส่ ุดของจังหวัดบุรรี มั ย์
เมือ่ พิจารณาถึงแหล่งท่องเทีย่ วทีด่ งึ ดูดตามทฤษฏีผลัก (Push Factors)
กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวออกเดินทางมาเพื่อค้นพบสิง่ ใหม่ หนึ่งในปั จจัยผลัก
คือ ความต้องการเรียนรู้หรือศึกษาวัฒนธรรม [13] ปั จจัยดึง (Pull Factors)
กล่ าวถึงความพร้อ มในการรองรับความต้อ งการของนักท่อ งเที่ย ว ได้แ ก่
สถานทีพ่ กั อาศัย วัฒนธรรมหรือเทศกาลงานประเพณี ค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะ
ความพร้ อ มด้ า นสิ่ง อ านวยความสะดวกซึ่ ง นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวญี่ ปุ่ นให้
ความสาคัญเป็ นอย่างมาก จากการศึกษาของ [18] พบว่านักท่องเที่ยวชาว
ญี่ป่ นุ ให้ความสาคัญกับความสะดวกสบายในการเดินทางทีห่ ลากหลาย ไม่ว่า
จะเป็ นการเดินทางด้วยรถยนต์ รถไฟ หรือเครือ่ งบิน การให้ขอ้ มูลด้านสถานที่
พัก และแหล่งท่องเที่ยวมีความน่ าสนใจ พร้อมทัง้ มีป้ ายภาษาญี่ป่ ุนอธิบาย
ความเป็ นมาของสถานทีต่ ่างๆ เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าสิง่ อานวยความสะดวก
โดยเฉพาะระบบการขนส่งมวลชน สถานพยาบาล ทีพ่ กั ห้างสรรพสินค้าและ
ร้านอาหาร เป็ น ปั จจัย ส าคัญส าหรับนักท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาวชาว
ญี่ป่ ุน เมื่อ วิเ คราะห์จ ากความต้อ งการดัง กล่ า วจึง พิจ ารณาได้ว่า จัง หวัด
นครราชสีม า และบุ ร ีร ัม ย์ ม ีค วามพร้อ มมากที่สุ ด เนื่ อ งจากมีส นามบิน

ค่าใช้จ่ายโดยเฉลีย่ ของนักท่องเทีย่ วทีม่ าเยือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างพบว่านักท่องเทีย่ วต่างชาติมคี ่าใช้จ่ายเฉลีย่ ต่อคนต่อวันไม่แตกต่าง
จากนักท่องเที่ยวชาวไทยมากนัก โดยจังหวัดนครราชสีมามีการใช้จ่ายของ
นักท่องเทีย่ วมากทีส่ ุดเฉลีย่ วันละ 1,692 บาท ถัดมาคือจังหวัดอุบลราชธานี มี
ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ วันละ 1,597 บาท ภาพรวมนักท่องเทีย่ วต่างชาติสร้างรายได้
ให้กบั ภูมภิ าคนี้ แบ่งตามจังหวัดมากที่สุ ดคือ 92,603 ล้านบาท ในจังหวัด
นครราชสีมา รองลงมาคือจังหวัดอุบลราชธานี คิดเป็ นมูลค่า 63,238 ล้านบาท
ขณะที่จงั หวัดบุร ีร มั ย์มกี ารเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุ ด ในภูมภิ าคนี้ แต่ ม ี
รายได้ จ ากนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ เ พี ย ง 8 ,708 น้ อ ยที่ สุ ด ในภู ม ิ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และมีอตั ราการเข้าพักของนักท่องเที่ยวเฉลี่ย
น้ อ ยกว่ า ร้อ ยละ 50 (แสดงรายละเอีย ดในตารางที่ XII รายได้จ ากการ
ท่องเทีย่ ว)

รายการ

46.97
769,309
760,601
8,708
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ภายในประเทศ การคมนาคมระหว่า งจัง หวัด ในภูม ิภ าคนี้ม ีค วามสะดวก
เนื่องจากนักท่องเทีย่ วชาวญีป่ ่ นุ นิยมเดินทางด้วยระยะเวลาสัน้ ๆ เส้นทางจาก
กรุงเทพ ไปยังจังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 261 กม. จากนคราชสีมา ไปยัง
จังหวัดบุรรี มั ย์ ระยะทาง 158 กม. และจากบุรรี มั ย์ไปสุรนิ ทร์ระยะทาง 50 กม.
จากการสารวจนักท่องเทีย่ วชาวญี่ป่ นุ แบบพานักระยะยาวกลุ่ม CLL ที่
พ านักอยู่ในจังหวัดเชีย งใหม่เ ป็ น ระยะเวลามากกว่า 1 ปี จานวน 63 คน
พบว่าร้อยละ 80 เป็ นเพศชาย กว่าร้อยละ 50 ของกลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง
40-50 ปี ส่วนใหญ่มกี ารศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 76 ของกลุ่มตัวอย่าง
มีอ าชีพ พนักงานบริษัท ร้อ ยละ 67 เคยเดิน ทางมาท่อ งเที่ย วประเทศไทย
มากกว่า 4 ครัง้ ขึน้ ไป กับพฤติกรรมการท่องเทีย่ วส่วนใหญ่ ร้อยละ 64 สนใจ
การท่องเทีย่ วในเชิงประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรม มากกว่าการท่องเทีย่ วแบบ
การช้อปปิ้ ง ภาพลักษณ์ประเทศไทยในสายตาของนักท่องเทีย่ วชาวญีป่ ่ นุ กลุ่ม
นี้ ร้ อ ยละ 46 จะนึ ก ถึ ง ประเทศไทยว่ า เป็ นเมือ งแห่ ง วัด วาอารามและ
โบราณสถาน และการนวดแผนไทย ด้านการเดินทางนักท่องเทีย่ วชาวญี่ป่ นุ
กว่าร้อยละ 90 เลือกพักทีโ่ รงแรมมากทีส่ ุด โดยมีระยะเวลาพานักประมาณ 7
วัน ขึ้น ไป เลือ กเดิน ทางไปยัง จังหวัดต่ างๆ ด้ว ยเครื่อ งบิน ภายในประเทศ
สาหรับสื่อที่มอี ิทธิพลในการเลือกจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว คือ สื่อ
อินเทอร์เน็ต การรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารจากหนังสือท่องเที่ยวก็มอี ทิ ธิพลในการ
ตัด สิน ใจเลือ กจุ ด หมายในการท่ อ งเที่ย วเช่ น กัน ด้า นแหล่ ง ท่ อ งเที่ย วที่
นักท่องเทีย่ วชาวญี่ป่ นุ ให้ความสนใจมากทีส่ ุดในภูมภิ าคตะวันออกฉียงเหนือ
ตอนล่าง คือ กลุ่มท่องเทีย่ วมรดกโลก (สนใจ ร้อยละ 86, ไม่สนใจ ร้อยละ 14)
การท่อ งเที่ย วเชิงประวัติศ าสตร์ และอารยธรรมขอม (สนใจร้อ ยละ 75, ไม่
สนใจ ร้อ ยละ 25) โดยกลุ่ ม ท่ อ งเที่ย วที่ใ ห้ค วามสนใจน้ อ ยที่สุ ด คือ กลุ่ ม
ท่องเทีย่ วเทีย่ วเชิงกีฬา สันทนาการในพืน้ ทีจ่ งั หวัดบุรรี มั ย์ (สนใจร้อยละ 46,
ไม่สนใจ ร้อยละ 54) จากประเด็ น ดัง กล่ า วแสดงถึ ง ความโดดเด่ น และ
เอกลัก ษณ์ เ ฉพาะในพื้น ที่แ หล่ ง ท่ อ งเที่ย วของภาคตะวัน นอกฉีย งเหนื อ
ตอนล่างซึ่งถือเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมไทย [19] ดังนัน้ จากข้อมูลดังกล่ าว
สามารถนามากาหนดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสาหรับ นักท่องเที่ย ว
ชาวญี่ป่ ุนแบบพ านัก ระยะยาวตามแนวทาง “การท่ องเที่ ยวอารยธรรม
ปราสาทหิ นขอม” ในจังหวัดนครราชสีมา บุรรี มั ย์ สุรนิ ทร์ เรีย กเส้นทางนี้ว่า
“นครบุริน ทร์” มาจากค าว่ า นคร = นครราชสีม า บุ = บุ ร ีร ัม ย์ ริน ทร์ =
สุรนิ ทร์ เส้นทางดังกล่าวเป็ นการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วด้านอารย
ธรรมโบราณ ได้แก่ปราสาทหินและกู่ต่างๆ ซึง่ มีอยู่มากในภูมภิ าคนี้ [19] โดย
กาหนดเส้นทางการท่องเทีย่ ว 3 วัน 2 คืน เดินทางจากกรุงเทพด้วยรถยนต์
หรือ เครื่องบิน วัน ที่ 1 เริ่มต้น เส้นทางจากนครราชสีมา ประตูสู่แดนอีสาน
ไฮไลน์ คือเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ประสาทหินทีใ่ หญ่ทส่ี ุดใน
ประเทศไทย วันที่ 2 เดินทางจากนครราชสีมาไปบุรรี มั ย์ ไฮไลน์ คือเยี่ยมชม
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง มหัศจรรย์ปราสาทบนยอดภูเขาไฟทีง่ ดงาม
วันที่ 3 ไฮไลน์ คือเยี่ ยมชมปราสาทศี ขรภูมิ ปราสาทหินทรายที่สวยงาม
และสมบูรณ์ท่สี ุดในประเทศไทย แวะชมและเลือกซื้อผ้าไหมยกทองโบราณ
บ้านท่าสว่าง ก่อนเดินทางกลับไปยังจังหวัดบุรรี มั ย์เพือ่ ขึน้ เครือ่ งกลับกรุงเทพ
(แสดงรายละเอีย ดการเดิน ทาง ตารางที่ XIII เส้น ทางการท่อ งเที่ย ว “นคร
บุรนิ ทร์”

ตารางที่ XIII เส้นทางการท่องเทีย่ ว “นครบุรนิ ทร์”
กรุงเทพ
สถานที่

ระยะทางระหว่างจังหวัด (กม.)
นครราชสีมา
บุรรี มั ย์
261
127
อ.พิมาย
เขาพนมรุง้
3-3.5 ชม.
2 ชม.
กรุงเทพ
บุรรี มั ย์
392
กรุงเทพ

สุรนิ ทร์
50
อ.ศิขรภูม ิ
1 ชม.

สุรนิ ทร์
432

*หมายเหตุ จากตาราง XII เส้นทางท่องเทีย่ วเหล่านี้กาหนดขึน้ มาตามทฤษฏี
ผลักและทฤษฏีดงึ โดยรวมรวมแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ าคัญ และเส้นทางในจังหวัด
ต่ างๆ ที่มศี กั ยภาพรองรับนักท่อ งเที่ย วชาวญี่ป่ ุน ซึ่งจะถูกน าไปแจกแจง
รายละเอียดและลงลึกของเส้นทางเมือ่ ทาการลงพืน้ ทีจ่ ริง
VIII สรุปและอภิ ปรายผล
การวิจ ัย ในครัง้ นี้ น าตัว ชี้ว ดั เชิง ปริม าณจากหน่ ว ยงานด้า นสถิติข อง
ภาครัฐ (แสดงรายละเอียดตัวชี้วดั ในรูปที่ I แสดงการออกแบบการการวิจยั )
ศัก ยภาพระดับ จัง หวัด ของภู ม ิภ าคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง ตาม
แผนพัฒนาการท่อ งเที่ย วแห่ งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) ภายใต้
แผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564
สนับสนุ น นโยบายการท่อ งเที่ย วเมือ งรอง โดยมีส าระส าคัญเกี่ย วกับ การ
วางรากฐานและแก้ไขปั ญหาทีเ่ ป็ นอุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
ของประเทศ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร
การท่อ งเที่ย วและกลุ่ มนักท่องเที่ย ว รวมทัง้ การสร้างความสมดุล ของการ
พัฒนาในมิตดิ า้ นพืน้ ที่ เวลา กิจกรรม รูปแบบการท่องเทีย่ ว เพื่อสร้างรายได้
กระจายสู่ชุ ม ชน พัฒนาให้ หลุดพ้ น จากความยากจน สู่เป้ าหมายการ
พึ่งตนเอง ยกระดับการท่ องเที่ ยวเชิ งประเพณี วฒ
ั นธรรม อารยธรรม
ขอมยุคประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และกีฬาสู่นานาชาติ ด้วยการส่งเสริม
กลุ่ ม การท่ อ งเที่ย วประวัติศ าสตร์ ใ นภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง
ส่ ง เสริม การท่ อ งเที่ย วเที่ย วเชิง กีฬ าในพื้น ที่จ ัง หวัด บุ ร ีร ัม ย์ ผลจากการ
วิเคราะห์ดชั นีช้วี ดั การพัฒนาแบบทัวถึ
่ งและการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ภู ม ิภ าคนี้ พ บว่ า จัง หวัด นครราชสี ม ามีจ านวนแรงงานที่ อ ยู่ ใ นระบบ
ประกันสังคมมากทีส่ ุด ประชากรในจังหวัดมีค่าเฉลีย่ ของปี การศึกษาสูงที่สุด
ในภูมภิ าค เนื่องจากเป็ นเมืองหลักทางเศษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หรือประตูส่อู สี าน มีอตั ราการเปลีย่ นแปลงรายได้เฉลีย่ ของครอบครัวอยู่ทร่ี อ้ ย
ละ 8.7 อย่ างไรก็ต ามอัต ราการว่า งงานของจัง หวัดนครราชสีมายัง อยู่ใ น
ระดับสูง คิดเป็ น ร้อ ยละ 1.7 เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ จังหวัดอื่น ๆ ในภู มภิ าค
เดียวกัน ทีม่ อี ตั ราการว่างงานน้อยกว่าร้อยละ 1
ศักยภาพความพร้อมในระดับจังหวัด พิจารณาจากโครงสร้า งพื้นฐานที่
เอื้อต่อการท่องเทีย่ วและตัวชี้วดั ทางการตลาด พบว่าจังหวัดนครราชสีมา มี
จานวนห้องพักมากที่สุด พร้อมกับห้างสรรพสินค้า 15 แห่ง บุรรี มั ย์ 4 แห่ง
จังหวัดนครราชสีมาและบุรรี มั ย์มสี นามบิน ภายในประเทศทีส่ ามารถรองรับ
นักท่องเทีย่ วจากกรุงเทพและจังหวัดใหญ่ๆ นอกจากนี้ดา้ นสาธารณูปโภค ไม่
ว่าจะเป็ นไฟฟ้ า ประปา โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
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มีศกั ยภาพเพียงพอทีจ่ ะรองรับจานวนนักท่องเทีย่ วชาวญี่ป่ นุ แบบพานักระยะ
ยาว ด้า นแหล่ ง ท่ อ งเที่ย วจัง หวัด นครราชสีม ามีส ถานที่ท่ อ งเที่ย วตาม
ธรรมชาติ 22 แห่ง มีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และมีสถานทีท่ ่องเทีย่ วสาคัญที่
จัดเป็ นมรดกโลก คือ “ปราสาทหิ นพิ มาย” จังหวัดบุรรี มั ย์มสี ถานทีท่ ่องเทีย่ ว
ตามธรรมชาติ 5 แห่ง และมีสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญที่จดั เป็ นมรดกโลก คือ
“ปราสาทหิ น พนมรุ้ง ” จึง ท าให้ท ัง้ สองจัง หวัด ในภาคตะวัน ออกเหนื อ
ตอนล่ า งเป็ นเส้ น ทางท่ อ งเที่ย วเชิง วัฒ นธรรมที่ น่ า สนใจ โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวชาวญี่ป่ ุนทีม่ คี วามต้องการศึกษาวัฒนธรรมและประวัตศิ าสตร์
แหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้จงึ นับเป็ นปั จจัย ดึงดูดทางการท่องเที่ยวทีส่ าคัญของ
ภู ม ิภ าคนี้ นอกจากนี้ นั ก ท่ อ งเที่ย วชาวญี่ป่ ุ นแบบพ านั ก ระยะยาวยัง ให้
ความส าคั ญ กั บ ปั จจั ย ด้ า นสิ่ ง อ านวยความสะดวก ระบบคมนาคม
สถานพยาบาล บุ ค ลากรทางการแพทย์ ห้ า งสรรพสิน ค้ า ร้ า นอาหาร
สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของคนในชุมชน [14] เมื่อพิจารณาศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยวของภูมภิ าคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่างจากเกณฑ์การ
ประเมิน 6 ด้านของวิว ฒ
ั น์ ชยั บุ ญยภัก ดิ ์ (2550) อ้างถึงใน [20] เห็น ได้ว่า
เส้น ทางการท่อ งเที่ย ว 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุร ีร มั ย์ และ
สุรนิ ทร์ หรือ “นครบุรินทร์” เป็ นเส้นทางทีเ่ หมาะสมกับนักท่องเทีย่ วกลุ่มนี้
เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกตามอารยธรรมขอบโบราณ เป็ นที่รู้จกั
ของนักท่องเทีย่ วทัง้ ไทยและต่างชาติ (อ้างอิงตารางที่ IV แหล่งท่องเทีย่ ว และ
ตารางที่ X สถิตินักท่องเทีย่ วในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่า ง) มีความ
สะดวกในการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ ว เนื่องจากการคมนาคมระหว่าง 3
จังหวัดมีความสะดวกและใช้เวลาการเดินทางท่องเที่ยวภายใน 3 วัน 2 คืน
จึงเหมาะสาหรับนักท่องเทีย่ วที่มาพานักระยะสัน้ และแบบพานักระยะยาวที่
นิย มท่อ งเที่ย วภายในประเทศ (อ้างอิง ตารางที่ XIII เส้น ทางการท่องเที่ยว
“นครบุรนิ ทร์”) สิง่ อานวยความสะดวก ซึ่งจังหวัดนครราชสีมามีความพร้อม
มากทีส่ ุด โดยมีหา้ งสรรพสินค้ามากถึง 15 แห่ง บุรรี มั ย์และสุรนิ ทร์ จังหวัดละ
4 แห่ ง (อ้ า งอิ ง ตารางที่ IIII สิ่ง อ านวยความสะดวกทัว่ ไป) การเข้า ถึ ง
อิน เตอร์เน็ ต และสาธารณู ปโภคต่ า งๆ (อ้างอิง ตารางที่ VI สาธารณู ปโภค
พื้นฐานที่สาคัญ ) สภาพแวดล้อมมีความปลอดภัย คนในชุมชนมีความโอบ
อ้อมอารี นักท่องเทีย่ วมีความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ (อ้างอิงตารางที่
VIII ด้านความปลอดภัย)
ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทีย่ วชาวญี่ป่ ุนแบบพานักระยะยาว
หรือกลุ่ม CLL ที่พานักอยู่ในจังหวัดเชีย งใหม่ จานวน 63 คน พบว่าแหล่ ง
ท่องเทีย่ วทีน่ กั ท่องเทีย่ วกลุ่มนี้ให้ความสนใจมากทีส่ ุดในภูมภิ าคนี้ ร้อยละ 86
คื อ กลุ่ ม ท่ อ งเที่ ย วมรดกโลก นอกจากนี้ ย ั ง สนใจการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
ประวัตศิ าสตร์และอารยธรรมขอม ร้อยละ 75 นอกจากนี้ปัจจัยผลักสาคัญทีท่ า
ให้นักท่องเทีย่ วกลุ่มนี้เดินทางมาประเทศไทยคือ นโยบายของรัฐบาลญี่ป่ นุ ที่
ส่งเสริมการออกเดินทางท่องเทีย่ วแบบพานักระยะยาวของผูส้ งู อายุชาวญีป่ ่ นุ
ไปในต่ า งประเทศที่ม ีค่ า ครองชีพ ต่ า กว่ า ประเทศญี่ป่ ุ น โดยจุ ด มุ่ ง หมาย
ปลายทางที่ไ ด้ร บั ความนิย มจากคนกลุ่ มนี้ คือ ประเทศไทย [4] ดังนัน้ ผล
การศึก ษาในครัง้ นี้ จึง สามารถน ามาเป็ น แนวทางการพัฒ นาเส้น ทางการ
ท่องเทีย่ วของภูมภิ าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพื่อกระตุ้นการเดินทาง
ท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ วกลุ่มนี้ให้มรี ะยะเวลาพานักในประเทศไทยยาวนาน
ขึน้ สอดคล้องกับนโยบายการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) ทีต่ ้องการ

เพิม่ รายรับจากการท่องเทีย่ วให้มากขึน้ ด้วยการขยายตลาดเป้ าหมายไปยัง
กลุ่มนักท่องเทีย่ วทีม่ รี ะยะเวลาการพานักในประเทศไทยเฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 30
วัน เน้ น กลุ่ ม ผู้เ กษีย ณอายุ จ ากการท างานและมีฐ านะดี [14] สอดรับ กับ
นโยบายของรัฐบาลญีป่ ่ นุ ทีส่ ่งเสริมการออกเดินทางท่องเทีย่ วแบบพานักระยะ
ยาวของผู้สูงอายุชาวญี่ป่ ุนไปในต่างประเทศที่มคี ่าครองชีพต่ ากว่าประเทศ
ญี่ป่ ุน โดยประเทศไทยเป็ น หนึ่งในจุดหมายปลายของนักท่องเที่ ย วกลุ่มนี้
เนื่ อ งจากมีค่ า ครองชี พ ต่ า กว่ า ประเทศญี่ ป่ ุ น 3.3 เท่ า [14] โดยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีศกั ยภาพด้านการท่องเที่ยว ผู้คนมีอธั ยาศัย
เป็ น มิต รไมตรี เอื้อ เฟื้ อเผื่อ แผ่ และมีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งสามารถรองรับ
นักท่องเทีย่ วกลุ่มนี้ ได้เป็ นอย่างดี
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บทคัดย่ อ — ตามที่ พรรคพลังประชารัฐ เสนอนโยบายขึ้นค่าแรงขัน้ ตา่
จาก 325 บาท/วัน ปรับขึ้นเป็ น 425 บาท/วัน ในช่วงของการเลือกตัง้ มีนาคม ปี
2562 ที่ ผ่านมาโดยให้ เหตุผลว่า “เป็ นหนึ ง่ ในนโยบายที จ่ ะขับเคลือ่ นประเทศ
ให้ ห ลุ ด พ้ น จากกับ ดัก รายได้ ป านกลาง” แม้ ว่ า วัตถุป ระสงค์ข องนโยบาย
ดังกล่าวจะมุ่งส่งเสริ มศักยภาพแรงงานไทยให้มีคณ
ุ ภาพรองรับอุตสาหกรรมที่
ใช้ น วัต กรรมในการขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ การศึ ก ษาในครัง้ นี้ ใช้ วิ ธี ก าร
สังเคราะห์เนื้ อหาจากข้ อมูลทุติยภูมิ ได้ แก่ รายงานสถิ ติและรายงานวิ จยั ที่
เกี่ ยวข้อง ผลการวิ เคราะห์แสดงถึงให้ เห็นถึงโครงสร้างอุตสาหกรรมของไทย
จากอดี ต และในอนาคตอี ก 10 ปี ข้ า งหน้ า ที่ ต้ อ งพึ่ ง พาอุต สาหกรรมที่ ใ ช้
แรงงานเข้มข้น เช่ น อุตสาหกรรมสิ่ งทอ อัญมณี และเครื่องประดับ เนื่ องจาก
เป็ นอุตสาหกรรมที่ ใช้ วตั ถุดิบภายในประเทศและใช้ แรงงานของคนในชุมชน
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นวิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่ อ ม ด าเนิ นธุ ร กิ จโดย
ผู้ประกอบการไทย และกระจายอยู่ทวประเทศ
ั่
ด้วยเหตุนี้การปรับขึ้นค่าแรง
ขัน้ ตา่ พร้อมกันทัวประเทศ
่
จะส่ งผลกระทบโดยตรงกับธุรกิ จเหล่านี้ และอาจ
ส่งผลต่อความสามารถด้านการแข่งขันของไทยในอนาคต
คาสาคัญ — ค่าจ้างขัน้ ตา่ , ผลกระทบ, ธุรกิ จไทย

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. บทนา
โครงสร้างเศรษฐกิจของไทยขับเคลื่อ นด้ว ย 3 ภาคส่ ว นธุร กิจ ได้แก่
ภาคอุ ต สาหกรรม ภาคบริก าร และภาคการเกษตร เมื่อ พิจ ารณาจาก
โครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของประเทศไทย ปี พ.ศ.2560 จาแนก
ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีส่ าคัญ พบว่าภาคบริการเป็ นกิจกรรมทางธุรกิจที่
ส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจของไทยสูงทีส่ ุด โดยมีสดั ส่วนคิดเป็ นร้อยละ 40 ของ
GDP ภาคการผลิตร้อยละ 27 ภาคการค้าและการซ่อมบารุง ร้อยละ 16 ภาค
การเกษตร ร้อยละ 9 และอื่นๆ ร้อยละ 8 (ภาคการเหมืองแร่ ก่อสร้าง ภาค
การผลิตไฟฟ้ า แก็ส น้าประชา ซึง่ รวมถึงภาคการเงิน การศึกษา โรงแรมและ
ร้า นอาหาร [1] โดยภาพรวมมูล ค่ า GDP ของไทยขยายตัว ที่ร้อ ยละ 3.9
ปั จ จัย สนั บ สนุ น หลัก มากจากการขยายตัว ของภาคการส่ ง ออกและการ
ท่องเทีย่ ว ซึง่ มีวสิ าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็ นกลไกลสาคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย (อ้างถึงตารางที่ 1 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ ) โดยเฉพาะภาคการค้า และการซ่ อ มบ ารุ ง จัดอยู่ในภาค
บริการทีใ่ ช้แรงงานจานวนมาก โดยมีสดั ส่วน GDP สูงถึงร้อยละ 40 รองลงมา
คือภาคการผลิต ทาให้ธุรกิจในกลุ่มเหล่านี้มคี วามเสีย่ งที่จะได้รบั ผลกระทบ
จากการขึน้ ค่าแรงขัน้ ต่า (แสดงรายละเอียดในตารางที่ II)
ตารางที่ I มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

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)
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ขนาด
กลาง
(ME)

SME

มูลค่าผลิ ตภัณฑ์มวลรวม

ขนาด
ย่อม
(SE)

ขนาด
ใหญ่
(LE)

ทัง้
ประเทศ

มูลค่า GDP (ล้านล้านบาท)
สัดส่วนต่อ GDP รวม (%)
อัตราการขยายตัว (%)

4.64
30.0
+5.6

1.91
12.4
+3.9

6.55
42.4
+5.1

6.65
43.0
+3.1

15.45
100
+3.9

ทีม่ า: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2561

ส่งออกเครือ่ งนุ่งห่มในปี น้ตี ดิ ลบ จากเดิมทีเ่ คยคาดการณ์ว่าจะขยายตัว 7-8%
จากปี 2561 [5]
อย่างไรก็ตาม การพิจารณาปรับขึน้ ค่าจ้างขัน้ ต่าพร้อมกับทัวประเทศนั
่
น้
จะต้องพิจารณาจากปั จจัยสภาพแวดล้อมในการดารงชีพของลูกจ้าง อัตราเงิน
เฟ้ อ ต้นทุนการผลิต ผลิตภาพแรงงาน [3] ตลอดจนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และทิศทางการพัฒนาประเทศว่าจะเน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมทีใ่ ช้แรงงานเข้ม
เข้น (Labor Intensive Industry) หรืออุตสาหกรรมวิศวการทีใ่ ช้เทคโนโลยีใน
การผลิต (Hi Tech Industry) ทัง้ นี้ต้องพิจารณาจากความพร้อมด้านจานวน
แรงงาน และผลิตภาพแรงงานของไทย สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
“ทาน้ อย ได้มาก” ตามนโยบาย Thailand 4.0 โมเดลขับเคลือ่ นประเทศไทย
สู่ความมังคั
่ ง่ มันคง
่ และยังยื
่ น
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพือ่ ศึกษาผลกระทบของนโยบายค่าแรงขัน้ ต่า 425 บาท/วัน ทีม่ ตี ่อภาค
เศรษฐกิจของไทย
2. เพื่อ ศึกษาผลกระทบของนโยบายค่ าแรงขัน้ ต่ า 425 บาท/วัน ที่มตี ่ อ
สถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ประโยชน์ จากการศึกษา
ผลของการศึกษาในครัง้ นี้นามาเป็ นกรอบแนวทางการพิจารณาปรับขึน้
ค่าจ้างขัน้ ต่าในอนาคตจาก 325 บาท/วัน เป็ น 425 บาท/วัน ของภาครัฐและ
หน่ วยงานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ผูว้ จิ ยั ทาการวิเคราะห์และสังเคราะห์ในประเด็น
ต่ า งๆ ตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิจ ัย บทพื้น ฐานข้อ ค้ น พบทางทฤษฎี
วรรณกรรม และข้อมูลทุตยิ ภูมทิ เ่ี ก็บรวบรวมโดยหน่ วยงานของภาครัฐ และ
องค์กรระหว่างประเทศ
ข้อน่ าสังเกตุ นโยบายของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในช่วงของการ
เลือกตัง้ มีนาคม ปี พ.ศ. 2562 ทีผ่ ่านมา ด้วยการเสนอนโยบายขอขึน้ ค่าจ้าง
ขัน้ ต่าดังกล่าว มีลกั ษณะเจริญรอยตามรัฐบาล นางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร ที่
ขึน้ ค่าแรงแบบปูพรมทุกจังหวัด ประเด็นทีน่ ่ าสังเกตุ คือ ความเป็ นไปได้ของ
นโยบายดังกล่าวจะเดินหน้าอย่างไร ภาครัฐ จะใช้นโยบายโครงสร้างค่าจ้าง
แบบขัน้ บันได (Sliding Scale) โดยพิจารณาจากค่าครองชีพ อัตราเงินเฟ้ อ
ผลิต ภัณ ฑ์ม วลรวมในประเทศ หรือ เป็ น อัต ราค่ า จ้า งลอยตัว ตามอุ ป สงค์
อุ ปทานของแรงงาน ดังนัน้ บทความวิ จยั ฉบับนี้ นาเสนอข้อมูลทุติ ยภูมิ
เพื่อเป็ นแนวทางในการพิ จารณากาหนดค่าแรงขัน้ ตา่ ให้แก่หน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องเท่านัน้
II. การทบทวนวรรณกรรม
II.I แนวคิ ดและทฤษฎี ที่เกี่ ยวกับคุณภาพชี วิตการทางาน (Quality
of Work Life)
คุ ณภาพชีว ิต หมายถึง การดารงชีว ิตของมนุ ษย์ในระดับที่เหมาะสม
ตามความจาเป็ นพื้นฐานของการดารงชีพ ตามทัศนะของ Abraham Maslow
(1943) อ้างถึงใน [6] ผู้วางรากฐานจิตวิทยามนุ ษยนิยมตามลาดับขัน้ ความ
ต้อ งการของนุ ษ ย์ ด้ว ยการโน้ มน้ าวจูงใจให้มนุ ษ ย์มคี วามต้องการที่สูงขึ้น
ตามลาดับขัน้ Maslow อธิบายทฤษฎีลาดับขัน้ ความต้องการขัน้ พื้นฐานของ
มนุ ษย์ (Hierarchy of Needs) ไว้ 5 ลาดับ ดังนี้ (1) ความต้องการทางสรีระ
(Physiological Needs) ความต้องการพื้นฐานของร่างกายซึ่งจาเป็ นในการ
ดารงชีว ิต ได้แก่ ความต้อ งการอาหาร น้ า อากาศ เสื้อ ผ้าฯลฯ (2) ความ

ตารางที่ II มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ประเทศ
กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ
ภาคการเกษตร
ภาคการผลิต
ภาคการค้าและการซ่อมบารุง
ภาคอื่นๆ*

สัดส่วนต่อ
GDP (%)

8.7
27.1
40.4
7.9

SME

อัตราการ
ขยายตัว
(%)

+6.2
+2.6
+5.6
-1.5

สัดส่วนต่อ
GDP SME
(%)

N/A
22.9
40.9
6.3

อัตราการ
ขยายตัว
(%)

N/A
+2.5
+6.6
-2.5

ที่ม า: ส านัก งานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ ง ชาติ ,
(2561)
นโยบายการขึน้ ค่าจ้างแรงงานขัน้ ต่า จาก 325 บาท/วัน เป็ น 425 บาท/
วัน ตามนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในช่วงของการเลือกตัง้
มีนาคม ปี พ.ศ. 2562 ทีผ่ ่านมา โดยนายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลัง
ประชารัฐ ให้เ หตุ ผ ลว่ า “ถึ ง เวลาแล้ ว ที ป่ ระเทศไทยต้ อ งปรับ เปลี ย่ น
โครงสร้ า งเศรษฐกิ จโดยเฉพาะการยกระดับ ความสามารถของ
เศรษฐกิ จไทยให้ ก้าวทันความเปลีย่ นแปลงโลก นโยบายค่าแรงขัน้ ตา่
425 บาท เป็ นหนึ ง่ ในนโยบายทีจ่ ะขับเคลือ่ นประเทศไทยให้หลุดพ้นจาก
กับดักรายได้ปานกลาง” [2] อย่างไรก็ตามแม้ว่าวัตถุประสงค์ของนโยบาย
ดังกล่าวจะมุ่งส่งเสริมทักษะแรงงานของไทยให้เป็ นแรงงานคุณภาพ ถว่าการ
ขึน้ ค่าแรงขัน้ ต่าจาก 325 บาท/วัน เป็ น 425 บาท/วัน เพิม่ ขึน้ จากเดิมถึงร้อย
ละ 31 ทาให้เกิดข้อวิพากษ์วจิ ารย์อย่างกว้างขวางในเรือ่ งของผลกระทบทีอ่ าจ
เกิดกับผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึง่ เป็ นภาค
ธุรกิจทีใ่ ช้แรงงานในการผลิตและการให้บริก ารเป็ นหลัก การขึน้ ค่าแรงอย่าง
ก้าวกระโดดในลักษณะนี้เคยเกิดขึน้ ในสมัยรัฐบาลนางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร
เป็ นนายกรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีประกาศโดยคณะกรรมการ
ค่าจ้าง เรือ่ ง อัตราค่าจ้างขัน้ ต่า (ฉบับที่ 7) เมือ่ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2554 มี
ผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2556 เป็ นต้นไป นับว่าเป็ นการขึ้น
ค่าจ้างขัน้ ต่าสูงทีส่ ุดเท่าทีเ่ คยมีมา คิดเป็ นร้อยละ 40 ของอัตราฐานค่าจ้างเดิม
215 บาท/วัน ในเขตกรุ ง เทพและปริม ณฑล ซึ่ ง จากรายงานของสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพบว่านโยบายค่าจ้างขัน้ ต่ า 300 บาท/วัน ทัว่
ประเทศ ส่งผลให้ต้นทุนแรงงานทัวประเทศสู
่
งขึน้ ในขณะทีร่ ะดับการจ้างงาน
ลดลง ส่ งผลต่ อ ขีดความสามารถทางการแข่งขัน ลดลง เกิดภาวะเงิน เฟ้ อ
เนื่ อ งจากราคาสิน ค้า สูงขึ้น อัน มีผ ลมาจากโครงสร้า งค่ า จ้า งและเงิน เดือ น
เหล่ า นี้ ส่ ง ผลกระทบเป็ นลู ก โซ่ ต่ อ ต้ น ทุ น การผลิต ประมาณร้อ ยละ 5 -6
นอกจากนี้รายได้ของแรงงานทีส่ งู ขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับรายจ่ายทีส่ งู ขึน้ แล้ว
ก็ม ิไ ด้เ พิ่ม กาลัง ซื้อ เท่า ที่ค วร [3] โดยเฉพาะกลุ่ ม ธุ ร กิจ สิ่ง ทอที่ใ ช้แ รงงาน
เข้มข้นในการผลิต เป็ นธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดาเนินการ
โดยเจ้าของคนไทย ใช้ทรัพยากรการผลิตและแรงงานในประเทศ อาจได้รบั
ผลกระทบโดยตรงจากการขึน้ ค่าแรงขัน้ ต่าจนถึงขัน้ ปิ ดตัวลง [4] ตามหลักการ
บริหารธุรกิจค่าแรงทีส่ ูงเกินไปจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน
ของธุรกิจสิง่ ทอของไทย ซึ่งต้องเผชิญกับปั จจัยเสีย่ งทัง้ อัตราแลกเปลี่ยนที่ม ี
แนวโน้ ม แข็งค่าขึ้น การแข่งขัน ทางการค้า ตลอดจนสถานการณ์ ค วามไม่
แน่ นอนทางการเมือง ปั จจัยเสีย่ งเหล่านี้หากเกิดขึน้ จะส่งผลให้ภาพรวมการ
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ต้องการความมันคงปลอดภั
่
ย (Safety Needs) ทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจ
เช่น มีอาชีพทีม่ นคง
ั ่ มีการออมทรัพย์หรือสะสมทรัพย์ มีการประกันชีวติ ฯลฯ
(3) ความต้ อ งการความรัก และเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของหมู่ ค ณะ ( Love and
belonging Needs) ความต้องการการยอมรับซึง่ กันและกันในการเป็ นสมาชิก
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น ครอบครัว และสังคมการทางาน (4) ความต้องการทีจ่ ะ
รู้ส ึก ว่ า ตนเองมีค่ า (Esteem Needs) ต้อ งการเป็ น ที่เ คารพยกย่ อ งจากทัง้
ตนเองและผูอ้ ่นื มีเกียรติ มีตาแหน่ งฐานะ (5) ความต้องการที่จะรู้จกั ตนเอง
ตามสภาพที่ แ ท้ จ ริ ง และพั ฒ นาศั ก ยภาพของตน ( Self-Actualization
Needs) คือ ความต้องการขัน้ สุดท้ายที่จะพัฒนาชีวติ ของตนเองให้สมบูรณ์
(Self-fulfillment) จากทฤษฎีล าดับขึ้น ของ Maslow กล่ าวโดยสรุปคือ เมื่อ
ความต้องการเบื้องต้น ของปั จเจกบุคคลได้รบั การตอบสนองแล้ว มนุ ษย์จะมี
ความต้อ งการในล าดับที่สูงขึ้น เพื่อ เติมเต็มความสมบูร ณ์ ข องชีว ิต ในทาง
ปฎิบตั คิ วามต้องการ 5 ลาดับขัน้ เหล่านี้มคี วามเกีย่ วข้องกันจนยากทีจ่ ะแยก
ออกได้อย่างชัดเจน ในขณะเดียวกันปั จเจกบุคคลอาจมีความต้องการในหลาย
ระดับพร้อมกันได้ เนื่องจากค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน คือปั จจัยสาคัญในการ
ดารงชีพ ค่าจ้างที่เหมาะสมจะแปรสภาพเป็ นปั จจัยต่างๆ ได้แก่ ที่อยู่อาศัย
อาหาร เสือ้ ผ้า ยารักษาโรค ค่าตอบแทนทีย่ ุตธิ รรมจะสร้างความมันคงในชี
่
วติ
สร้างการยอมรับในสังคมเติมเต็มความสมบูรณ์ ในชีวติ ให้แก่ปัจเจกบุคคล
ขณะที่ท ฤษฎีค วามต้อ งการสองปั จ จัย ของเฮอร์ส เบิร์ก (Herzberg’s Two
Factors Theory) อ้างถึงใน [6] อธิบายถึงปั จจัยคุณภาพชีวติ การทางานแบ่ง
ได้เป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) ปั จจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) หรือปั จจัยทีท่ า
ให้เกิดความไม่พอใจในงาน (Unsatisfiers Factors) ซึ่งหากพนักงานไม่ได้รบั
การตอบสนองปั จจัยความต้องการเหล่านี้ จะส่งผลให้พนักงานเกิดความไม่พงึ
พอใจในการทางาน กลุ่มที่ (2) ปั จจัยจูงใจ (Motivation Factors) หรือปั จจัยที่
ทาให้เกิดความพอใจในงาน (Satisfiers Factors) ได้แก่ ความก้าวหน้าในการ
งาน การยอมรับ ในสัง คม ปั จ จัย เหล่ า นี้ เ ป็ น ตัว กระตุ้น ให้พ นั ก งานสร้ า ง
ความสาเร็จของงานได้อย่างมีความสุขเกิดความพึงพอใจทัง้ กับตนเองและ
องค์ก ร ดังนัน้ Herzberg นักจิต วิทยาที่ศ ึกษาเรื่อ งแรงจูงใจในการท างาน
ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1966 ถึง ค.ศ. 1968 สรุปว่าความพึงพอใจ หรือไม่พงึ พอใจใน
การทางานเกิดจาก 2 ปั จจัยดังกล่าวซึ่งมีอทิ ธิพลต่อความสาเร็จของงานเป็ น
อย่างยิง่ ผูบ้ ริหารควรพิจารณานาปั จจัยเหล่านี้ไปใช้ในการบริหารงานบุคคล
ตารางที่ III: ทฤษฎี 2 ปั จจัยของเฮอร์ซเบอร์ก
(Herzberg’s Two Factor Theory)
ปั จจัยทีก่ ่อให้เกิดแรงจูงใจ
(Motivation Factors)
 ความสาเร็จในหน้าทีก่ ารงาน
 ความยอมรับ
 ลักษณะของงาน
 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
 ความก้าวหน้าในการงาน












ทีม่ า: วนิดา วาดีเจริญ และนันท์นภัส กูนาติลกา, (2560)
จากทฤษฎี 2 ปั จจัยของเฮอร์ซเบอร์ก เป็ นแนวทางกระตุ้นให้พนักงาน
พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพือ่ ให้ผลลัพธ์ของงานมีประสิทธิภาพสูง
ด้ว ยความพึง พอใจ ส่ ง ผลให้พ นั ก งานมีค วามมัน่ คงในชีว ิต โดยเฉพาะ
ค่าตอบแทนไม่ว่าจะเป็ นในรูปค่าตอบเทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน ได้แ ก่ เงินเดือน หรือ
ค่าจ้าง และค่าตอบแทนทีไ่ ม่เป็ นตัวเงิน ได้แก่ สวัสดิการต่างๆ นับเป็ นต้นทุน
สาคัญของการดาเนินธุรกิจ และเป็ นปั จจัยสาคัญอันดับต้นๆ ของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร [7] นอกจากนี้ค่าตอบแทนทีไ่ ม่ใช่ตวั เงิน อันได้แก่
การให้ส ิทธิล าพักร้อน การไปดูงานต่ างประเทศ สวัส ดิการด้านที่อยู่อาศัย
รถยนต์ประจาต าแหน่ ง ค่ าตอบแทนเหล่ านี้ในทางจิต วิทยานับเป็ น เครื่อง
แสดงฐานะและการยอมทัง้ จากภายในและภายนอกองค์กร [8] อัตราค่าจ้างจึง
เป็ น ปั จจัย ส าคัญที่พ นักงานพิจารณาเป็ น อัน ดับต้น ๆในการเข้าทางานกับ
องค์ ก ร และเป็ นปั จจั ย ส าคั ญ ที่ จ ะสามารถธ ารงรั ก ษาพนั ก งานที่ ม ี
ความสามารถให้ธารงอยู่กบั องค์กร ดังนัน้ นายจ้างหรือ องค์กรจาเป็ นต้อง
บริหารค่าจ้างให้กบั ลูกจ้างแต่ละคนในอัตราทีเ่ หมาะสมตามสภาวะแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจและสังคม
II.II แนวคิ ดและทฤษฎี ที่เกี่ยวกับค่าจ้าง (Theory of Wages)
การศึก ษาทฤษฎี เ กี่ ย วกับ การบริห ารค่ า จ้ า ง หรือ ค่ า ตอบแทน มี
วัตถุประสงค์สาคัญเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าจ้ างและปั จจัยอื่นๆที่
เกีย่ วข้องกับการกาหนดค่าจ้างทีเ่ หมาะสม กิง่ พร ทองใบ (2545) ได้กล่าวถึง
ทฤ ษ ฎี ท างเศ รษฐศาสตร์ ท่ี ส ามารถอธิ บ าย อั ต ราค่ า จ้ า งขั น้ ต่ าใน
ภาคอุ ต สาหกรรม ได้แ ก่ ทฤษฎีค่ า จ้า งขัน้ ต่ า (Minimum Wages theory)
กาหนดค่ าจ้างโดยพิจารณาจาก ดัช นีผู้บริโ ภค ค่าครองชีพ ภาวะเงินเฟ้ อ
อัตราการว่างงาน และสภาพเศรษฐกิจ [9] ซึ่งจะกาหนดเป็ นเกณฑ์ขนั ้ ต่าไว้
เพื่อป้ องกันไม่ให้ภาคอุตสาหกรรมต้องมีภาระค่าแรงสูงเกินไปจนไม่สามารถ
แข่งขันได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จินตนา เมืองเล็น (2555) พบว่าอัตรา
ค่าจ้างขัน้ ต่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับภาวะเงินเฟ้ อ นอกจากนี้อตั รา
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ราคานาเข้าน้ ามันเชื้อเพลิง และรายจ่ายของ
ภาครัฐ นี้มคี วามสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับภาวะเงินเฟ้ อของประเทศ [10]
ขณะที่ท ฤษฎี อุ ป สงค์ - อุ ป ทานแรงงาน (Demand-Supply Labor Theory)
อธิบายการกาหนดค่าจ้างแรงงานขัน้ ต่าตามความต้องการของตลาดแรงงาน
หากมีความต้องการใช้แรงงานมากค่ าจ้างแรงงานก็จะสูง ในทางกลับกันหาก
แรงงานในตลาดมีมากค่าจ้างแรงงานก็จะต่า เป็ นไปตามกลไลความต้องการ
ของตลาด ในทางปฎิบตั ทิ ฤษฎีการเจรจาต่อรองค่าจ้าง (Bargaining Theory
of Wages) สามารถอธิบายปรากฏการณ์ อตั ราค่าตอบแทนที่เหมาะสมได้ดี
ทีส่ ุด ทฤษฎีน้อี ธิบายว่า ค่าจ้างเป็ นผลของการต่อรองระหว่างนายจ้างกับ
ลูกจ้าง จากเดิมเป็ นการเจรจาระหว่างบุคคล (นายจ้างและลูกจ้าง) ก่อนทีจ่ ะ
พัฒนาในรูปของกลุ่มตัวแทน เช่น สหภาพแรงงาน ตัวแทนนายจ้าง ตัวแทน
ลูกจ้าง ตัวแทนฝ่ ายรัฐ องค์กรวิชาชีพ เป็ นต้น ต่อมา John David Son (1898)
อ้างถึงใน [11] กล่าวว่า “ไม่ว่าจะเป็ นนายจ้างหรือลูกจ้างจะมีอตั ราค่าจ้าง
สูงสุด (สาหรับนายจ้าง) และต ่าสุด (สาหรับสูงจ้าง) ไว้ในใจ ถ้าสูงกว่านี้
นายจ้ า งจะไม่ ย อมรั บ หรื อ ต า่ กว่ า นี้ ลู ก จ้ า งก็ จ ะไม่ ย อมรับ ” ใน
ภาคอุ ต สาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่ อ มของประเทศไทย นายจ้างจะ
พิจารณากาหนดค่าจ้างโดยคานึงถึงหลักความเสมอภาค ได้แก่ ความสามารถ

ปั จจัยสุขอนามัย
(Hygiene Factors)
การควบคุมกากับ
นโยบายบริษทั
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา
เงื่อนไขการทางาน
ค่าตอบแทน (เงินเดือน/ค่าจ้าง)
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน
ชีวติ ส่วนบุคคล
ความสัมพันธ์กบั
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
สภาพการทางาน
ความปลอดภัย
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ในการจ่าย ทักษะฝีมอื แรงงาน ความชานาญของพนักงาน ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ [12]

สมมติฐานการวิจยั
1. นโยบายค่าแรงขัน้ ต่า 425 บาท มีผลกระทบ ต่อภาคเศรษฐกิจของไทย
2. โยบายค่าแรงขัน้ ต่า 425 บาท มีผลกระทบ ต่อสถานประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
IV. การวิ เคราะห์และแปลผลข้อมูล
การศึกษานโยบายค่าแรงขัน้ ต่าและผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจของไทย
ทาการวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูม ิ อันได้แก่ ข้อมูล
จากกระทรวงแรงงาน รายงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2561
International Monetary Fund (IMF) Country Report แ ล ะ International
Labour Organization โดยวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังต่อไปนี้
IV.I ผลกระทบของนโยบายค่ า แรงขัน้ ต่า 425 บาท ที่ มี ต่ อ ภาค
เศรษฐกิ จของไทย
นโยบายค่าแรงขัน้ ต่า 425 บาท/วัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจหลักของไทย ได้แก่ ผลกระทบด้านการตลาด จากสภาวการณ์
แข่งขันทางธุรกิจทาให้ผปู้ ระกอบการไม่สามารถปรับราคาสินค้าตามต้นทุน
แรงงานทีส่ งู ขึน้ ส่งผลให้ธุรกิจส่งออกของไทยสูญเสียความได้เปรียบทางการ
แข่งขันในตลาดต่างประเทศเนื่อ งจากต้น ทุนการผลิตด้านค่ าจ้างแรงงานที่
ปรับ ตัว สู ง ขึ้น ร้อ ยละ 31 ในขณะที่ค่ า จ้า งแรงงานต่ า งประเทศไม่ ม ีก าร
เปลีย่ นแปลง (แสดงรายละเอียดในตารางที่ IV)

III. การออกแบบการวิ จยั
การศึกษาในครัง้ นี้ใช้การวิจยั เชิง คุ ณภาพแบบพรรณาเชิงวิเคราะห์
สังเคราะห์ จากเอกสาร หลักฐาน ที่มาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ [13] ทัง้
หนังสือพิมพ์ บทความ เอกสารวิชาการ เอกสารราชการ และแหล่งข้อมูลทุตยิ
ภู ม ิ ท่ี เ ชื่ อ ถื อ ได้ เพื่ อ น ามายื น ยั น ความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยกาหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทย 4 ภาคส่วน
ได้แก่ (1) ภาคการเกษตร (2) ภาคการผลิต (3) ภาคการค้าและการซ่อมบารุง
และ (4) ภาคการบริก าร จากนัน้ จึง รวบรวมข้อ มูล จากการศึก ษาเอกสาร
(Documentary Research) เกี่ย วกับอัต ราค่ าจ้างขัน้ ต่ าในแต่ล ะจังหวัดตาม
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน พร้อมกับการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ทีไ่ ด้จากข้อมูลทุตยิ ภูม ิ
(Secondary Data) เช่ น บทสัม ภาษณ์ ผู้ ท่ีเ กี่ ย วข้อ ง รายงานของภาครัฐ
ตลอดจนทฤษฎีและงานวิจยั ในอดีตเพือ่ นามาอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ทาง
สั ง คม (Contextual) ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ท่ี ต้ อ งการศึ ก ษา [11] โดยการ
ตัง้ สมมติฐานการวิจยั เชิงคุณภาพสามารถปรับเปลีย่ นได้ตามสภาพข้อเท็จจริง
เพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ท่คี าดหวังระหว่างตัวแปรหรือความคิด เห็นทีต่ งั ้ ขึน้
“ยอมรับ” หรือ “ไม่ยอมรับ”
ตารางที่ IV อัตราค่าแรงขัน้ ต่าในภูมภิ าคอาเซียน (Minimum Wage in ASEAN)
Minimum Wage in ASEAN
Country/Region
Cambodia (US$)
Lao PDR (Kip)
Malaysia (Ringgit)
Myanmar (Kyat)
Philippines (Peso)
Thailand (Baht)
Vietnam (Vietnam
Dong-VND)

Daily Minimum Wage

Local Currency
48,471.8121,601.2
36,666
30.67-33.33

In US dollars
3.42-8.59

4,800
256-512
308-330
92,000-132,666

3.29
4.80-9.61
9.19-9.85
4-5.75

4.33
7.64-8.30

Monthly Minimum Wage

Local Currency
1,454,1543,648,035
110,0000
920-1000
144,000
7,680-15,360
9,240-9,900
2,760,0003,980,000

In US dollars
102.75257.73
130
229.11249.03
98.88
144.14-288.3
276-295
120-173

Exchange Rate (Value/1US$)

14,401 Indonesian Rupiah
8,402.18 Kip
4.06 Ringgit
1,435.47 Kyat
53.30 Peso
33.19 Baht
22,783.00 VND

Note
 จากนโยบายค่าแรงขัน้ ต่ า
425 บาท ส่งผลให้ค่าแรง
สูงขึน้ ร้อยละ 31 ค่าแรง
ขัน้ ต่ าของไทยปรับเพิม่ ขึน้
เป็ น 403-432 บาท/วัน
หรือ 12-13 USD$
 ค่าจ้างรายเดือนเพิม่ ขึน้
เป็ น 12,104-12,969 บาท
หรือ 364-390 บาท/เดือน

*Brunei and Singapore do not have a mandatory minimum wage, with effect from January 1, 2019
Sources: International Labour Organization
จากตารางที่ V แสดงอัตราค่าแรงขัน้ ต่าในภูมภิ าคอาเซียน พบว่าค่าจ้าง
แรงงานของประเทศไทยมีอตั ราสูงทีส่ ุดในภูมภิ าคอาเซียนทีร่ ะดับ 9.19-9.85
USD/วัน ในขณะทีป่ ระเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมา มีค่าแรงทีถ่ ูกว่าไทยกว่า
3 เท่าตัว แม้กระทัง้ ประเทศมาเลเซียซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม
ใหม่ (NICs) ยังมีค่าแรงทีต่ ่ากว่าประเทศไทยเฉลีย่ ร้อยละ 15 ค่าจ้างแรงงาน
ของไทยที่ป รับ สูง ขึ้น มีผ ลบัง คับ ใช้ 1 เมษายน 2562 จะเป็ น แรงจูง ใจให้
แรงงานต่างด้าวเข้ามาทางานในประเทศไทยมากขึน้ ส่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจของไทยทัง้ ข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคอื ลดการขาดแคนแรงงานไร้ฝีมอื
ข้อเสีย คือ ทาให้ความได้เปรียบจากต้นทุนแรงงานราคาถูกทีผ่ ปู้ ระกอบการ

ไทยได้จากการใช้แรงงานต่างด้าวลดลง [14] จากการศึกษาของ TDRI พบว่า
การขึน้ ค่าแรงขัน้ ต่ าเป็ น 300 บาท/วัน ในสมัยรัฐบาลของนางสาวยิง่ ลักษณ์
ชินวัตร ซึ่งมีขอ้ ดี คือแรงงานมีรายได้เพื่อการบริโภคเพิม่ มากขึ้น ในขณะที่
ผลเสีย คือ อุตสาหกรรมทีเ่ น้น การใช้แรงงานในการผลิต ได้แก่ อุตสาหกรรม
สิง่ ทอ อัญมณีและเครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์จากภาคการเกษตร ซึ่ง จัดอยู่ใน
รายการสิ น ค้ า ส่ ง ออกส าคั ญ ของไทย โดยเฉพาะธุ ร กิ จ อั ญ มณี แ ละ
เครือ่ งประดับทีไ่ ม่สามารถนาเครือ่ งจักรมาทดแทนการใช้แรงงานคนได้ ส่งผล
ทาให้ต้นทุนการผลิตของธุรกิจเหล่านี้พุ่งสูงขึน้ ในขณะทีค่ วามสามารถในการ
แข่งขันลดลง เห็นได้จากมูลค่าการส่งออกลดลงอย่างต่อเนื่องกว่าร้อยละ 10
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ในปี พ.ศ.2560-2561 (แสดงรายละเอียดในตารางที่ 5 รายการสินค้าส่งออก
ของไทย 10 อันดับ) นอกจากนี้ยงั พบว่าการขึน้ ค่าจ้างขัน้ ต่าอย่างก้าวกระโดด

โดยไม่มมี าตรการรองรับจะทาให้แรงงานทีม่ อี ายุน้อย ขาดทักษะต้องออกไป
จากระบบแรงงานเนื่องจากประสิทธิภาพแรงงานทีต่ ่า [15]

ตารางที่ V รายการสินค้าส่งออกของไทย 10 อันดับ
No.

รายการสิ นค้าส่งออก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
อัญมณีและเครื่องประดับ
อาวุธ กระสุน รวมทัง้ ส่วนประกอบ
ผลิตภัณฑ์ยาง
เม็ดพลาสติก
เคมีภณ
ั ฑ์
น้ ามันสาเร็จรูป
แผงวงจรไฟฟ้ า
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล

2559
923,377.6
587,247.8
501,124.1
666.4
230,554.0
270,501.7
213,622.2
193,280.8
270,330.5
243,753.8

มูลค่า: ล้านบาท
2560
914,343.9
624,896.1
434,890.7
1,334.7
346,897.5
293,551.4
252,336.4
242,352.1
279,659.1
256,241.5

2561
928,060.2
633,163.6
383,713.3
469.7
353,515.1
331,056
294,256.2
299,052.5
267,108.8
262,830.5

อัตราขยายตัว (%)
2559
2560
2561
6.89
-0.98
1.50
-1.37
6.41
1.32
35.05 -13.22 -11.77
33.68 100.30 -64.81
0.17 50.46
1.91
-2.81
8.52 12.78
-0.65 18.12 16.61
-28.79 25.39 23.40
3.45
3.45
-4.49
2.18
5.12
2.57

2559
12.23
7.78
6.64
0.01
3.05
3.58
2.83
2.56
3.58
3.23

สัดส่วน (%)
2560
11.42
7.81
5.43
0.02
4.33
3.67
3.15
3.03
3.49
3.20

2561
11.47
7.82
4.74
0.01
4.37
4.09
3.64
3.69
3.30
3.25

ทีม่ า : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
ภาคอุตสาหกรรมสิง่ ทอและรองเท้า เป็ นอีกธุรกิจที่ใช้แรงงานเข้มข้นใน 58 จากการจัด อัน ดับ ทัง้ หมด 61 ประเทศ ผลิต ภาพภาคบริก ารและ
การผลิตพิจารณาจากตารางที่ VI แสดงค่าจ้างขัน้ ต่ าในภาคอุตสาหกรรมสิง่
ภาคอุ ต สาหกรรม อยู่ในอัน ดับที่ 53 และ 51 ตามล าดับ จากรายงานของ
ทอและรองเท้า ของประเทศต่ า งๆ ในเอเชีย เห็น ได้ว่ า ประเทศไทยกาลัง World Economic Forum, (2015) พ บ ว่ า ปั จ จั ย ที่ ม ี ผ ล ต่ อ ก า ร พั ฒ น า
สูญเสีย ความได้เปรีย บทางการแข่งขัน ให้กบั ประเทศจีน อิน โดนีเซีย และ อุตสาหกรรมของไทยหลายด้านยังอยู่ในอันดับต่ าโดยเฉพาะผลิตภาพด้าน
ประเทศอื่นๆ ในภูมภิ าคอาเซียน อย่างไรก็ตามเมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศที่ แรงงานของไทย (Labour Productivity) จัดอยู่ในอันดับที่ 56 การเสริมสร้าง
พัฒนาแล้ว เช่น ญี่ป่ ุน เกาหลีใต้ ต้นทุนด้านแรงงานของไทยยังต่ากว่ามาก ผลิตภาพแรงงานไทยด้วยการพัฒนาฝี มอื แรงงานจึงเป็ นทางออกสาคัญใน
อย่ างไรก็ต ามผลิต ภาพแรงงานของไทยยังเป็ น จุ ดอ่ อ นที่ส่ ง ผลกระทบต่ อ การเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน ของไทยให้ทดั เทีย มกับประเทศ
ความสามารถในการแข่ ง ขัน ของประเทศ จากผลการประเมิน ของ มาเลเซียและสิงคโปร์ทม่ี นี วัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการ
International Institute for Management Development (IMD) พบว่า อัตรา อยู่ในอันดับที่ 6 และ15 ของเอเชีย
ตารางที่ VII ผลิตภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรมของไทยและต่างประเทศ
การขยายตัวของ GDP = แรงงาน + ที่ ดิน + ทุน + ผลิ ตภาพการผลิ ตรวม
Country 2554
2555
2556
2557
2558
อันดับ
(Total Factor Productivity: TFP)
Korea
97,974
100,862
102,138
105,528
105,087
15
ตารางที่ VI ค่าจ้างขันต
้ ่าของภาคอุตสาหกรรมสิง่ ทอและรองเท้าในเอเชีย
No.
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12

ประเทศ
กัมพูชา
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
ฟิ ลปิ ปิ นส์
ไทย
มาเลเซีย
เกาหลีใต้
จีน
ญี่ป่ นุ
ฮ่องกง
ออสเตรเลีย

Singapore 103,455 107,092 106,339 101,039
Taiwan
73,533
73,686
74,636
76,674
Malaysia
70,084
69,643
73,286
75,556
Thailand
51,800
50,416
54,207
51,774
Indonesia
42,550
42,906
43,470
47,818
Philippines
31,004
30,827
31,866
33,725
India
14,864
18,242
18,600
19,343
ทีม่ า: International Institute for Management Development: IMD
หมายเหตุ* หน่วย: เหรียญสหรัฐ

ค่าจ้างขัน้ ตา่ ต่อวัน (US$)
4.18
3.28-4.73
2.79-6.86
5.82-8.09
9.19-9.85
7.18-8.08
37.62
4.51-9.89
45.33-60.85
30.95
103.77

103,358
80,831
79,315
49,073
46,637
35,077
20,870

18
28
29
51
53
57
60

จากตารางที่ VII ผลิต ภาพการผลิต ในภาคอุ ต สาหกรรมของไทย
เปรียบเทียบกับต่างประเทศพบว่า ทีผ่ ่านมาไทยยังไม่มมี าตรการสร้างความ
เข้มแข็งในการเพิม่ ผลิตภาพการผลิต ทาให้ขดี ความสามารถด้านการแข่งขัน
ในภาคอุตสาหกรรมของไทยลดลง เนื่องจากต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขัน
จากสินค้าราคาถูกที่ผลิตจากประเทศจีนและเวียดนาม ตลอดจนแรงกดดัน
จากสินค้าประเทศคู่แข่งที่มคี วามก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
เช่น เกาหลีใต้ ทาให้ไ ทยตกอยู่ในกาดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle
Income Trap Country) กล่ าวคือ ไม่ส ามารถแข่งขัน กับประเทศที่มคี ่า แรง

ทีม่ า: International Labour Organization อ้างถึงใน วิภาวี พิจติ บันดาล, (2558)
หมายเหตุ* เฉพาะอุตสาหกรรมสิง่ ทอและรองเท้า

จากการจัด อัน ดับ ความสามารถในการแข่ ง ขัน ของไทยโดย IMD
(ระหว่าง ปี พ.ศ.2548-2558) พบว่าผลิตภาพภาคการเกษตรอยู่ในอันดับที่
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ราคาถูก ขณะเดียวกันก็ไม่สามารถพัฒ นาสินค้าด้านวัตกรรมเพื่อแข่งขันกับ เกษตรเป็ นสินค้าตามฤดูกาล และจานวนผลิตผลของแต่ละปี มคี วามผันผวน
ประเทศที่ม ีเ ทคโนโลยีท างอุ ต สาหกรรมที่สูง ได้ เมื่อ พิจ ารณา ผลิ ตภาพ ทาให้ร าคาสิน ค้าเกษตรแปรผัน ตามราคาตลาด ธุรกิ จภาคบริ การ ได้แก่
แรงงานในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย อยู่อนั ดับที่ 52 จาก 61 โรงแรม ร้านอาหาร สถานเสริมความงาม ปั ้มน้ ามัน ไม่สามารถใช้เครื่องจักร
หรือ หุ่ น ยนต์ท ดแทนเหมือ นภาคการผลิต จากภาพรวมการจ้า งงานของ
ประเทศ นั บ ว่ า มี อ ัน ดับ ต่า มากเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ประเทศเกาหลี
ไต้หวัน และมาเลเซี ย ที่ จดั อยู่ในอันดับ 16, 30 และ 44 ตามลาดับ [16] SMEs ในปี พ.ศ.2560 พบว่า มีการจ้างงานใน “ภาคธุรกิ จบริ การ” มากทีส่ ุด
ผลิตภาพการผลิต และผลิตภาพแรงงาน ในภาคอุตสาหกรรมไทยมีผล จานวน 5,796,600 คน คิดเป็ นร้อยละ 48 ของการจ้างงานในประเทศ ถัด มา
ต่อการขยายตัวด้าน GDP ของประเทศ จากการดาเนินงานทีผ่ ่านมาประเทศ คือ “ภาคธุรกิ จการค้า” จานวน 3,678,309 คน คิดเป็ นร้อยละ 30 “ภาคการ
ไทยสังสมเรี
่
ยนรูเ้ ทคโนโลยีด้านการผลิต และพัฒนาทักษะแรงงานจากจาก ผลิ ต” จานวน 2,615,133 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.5 และ “ภาคการเกษตร”
บริษทั ต่างชาติทเ่ี ข้ามาลงทุน ทาให้ไทยมีปัญหาเชิงโครงสร้างทัง้ ในด้านของ จานวน 66,205 หรือมีสดั ส่วนน้อยกว่าร้อยละ >1 [17] ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้
ผลิตภาพการผลิต และผลิตภาพแรงงาน ดังนัน้ นโยบาย Thailand 4.0 จึงเป็ น เห็นว่าธุรกิจในภาคบริการมีสดั ส่วนการจ้างงานมากที่สุด เมื่อพิจารณาตาม
โมเดลสาคัญในการขับเคลื่อนผลิตภาพการผลิตพร้อมกับผลิตภาพแรงงาน กิจกรรมทางเศรษฐกิจพบว่า กิจกรรมค้า ส่งและค้าปลีก มีการจ้างงานมาก
ด้ว ยการน าเทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมเป็ นตัว ขับ เคลื่อ นเศรษฐกิจ สร้ า ง
ที่สุด ร้อยละ 30 รองลงมาได้แก่กจิ กรรมโรงแรมและร้านอาหาร ร้อยละ 10
มูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้าและบริการ อย่างไรก็ตามนโยบายการเพิม่ ค่าแรงขัน้ ต่า เมือ่ พิจารณาจากขนาดของธุรกิจ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สามารถจาแนก
เป็ น 425 บาท/วัน พิจารณาตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทย อาจส่งผล ได้ดงั นี้ วิ สาหกิ จขนาดย่อม (SE) มีการจ้างงานในธุรกิจค้าส่งค้าปลีก บริการ
กระทบด้านลบมากกว่าด้านบวก เนื่องจากผลิตภาพแรงงานของไทยยังอยู่ใน ซ่อมยานยนต์และจักยานยนต์มากที่สุด มีการจ้างงานสูงถึง 3,552,225 คน
ระดับต่าเมือ่ เทียบกับหลายประเทศ โดยเฉพาะการขึน้ ค่าแรงแบบก้าวกระโดด จังหวัดทีม่ กี ารจ้างงานสูงทีส่ ุดในกิจกรรมประเภทนี้ (ไม่รวมกรุงเทพฯ) ได้แก่
จะส่ ง ผลต่ อ โครงสร้ า งทางเศรษฐกิจ และอาจก่ อ ให้ เ กิ ด ภาวะเงิน เฟ้ อ ชลบุร ี สมุทรปราการ และนนทบุร ี ด้านอุตสาหกรรมการผลิต มีการจ้างงาน
ภายในประเทศ ดังนัน้ ภาครัฐควรปรับขึน้ ค่าแรงตามขัน้ บันได โดยพิจารณา จานวน 1,952,456 คน จังหวัดที่มกี ารจ้างงานสูงที่สุดในกิจกรรมประเภทนี้
จากดัชนีค่าครองชีพ อัตราเงินเฟ้ อ ราคาสินค้า ผลิตภาพแรงงาน พืน้ ที่ สภาพ (ไม่รวมกรุงเทพฯ) ได้แก่ สมุทรปราการ สมุทรสาคร และชลบุร ี ตามลาดับ
ทางเศรษฐกิจและสังคม [3]
วิ ส าหกิ จ ขนาดกลาง (ME) มีก ารจ้า งงานในภาคอุ ต สาหกรรมการผลิต
IV.II ผลกระทบของนโยบายค่าแรงขัน้ ตา่ 425 บาท ที่ มีต่อสถาน
จานวน 509,070 คน จังหวัดทีม่ กี ารจ้างงานสูงทีส่ ุดในกิจกรรมประเภทนี้ (ไม่
ประกอบการวิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
รวมกรุงเทพฯ) ได้แก่ สมุทรปราการ ชลบุร ี และสมุทรสาคร นอกจากนี้ยงั มี
ลัก ษณะของวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SMEs) ที่ไ ด้ ร ับ กิจกรรมทางเศรษฐกิจทีจ่ ดั อยู่ในธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ มีการจ้าง
ผลกระทบจากการขึ้น ค่ า จ้า งขัน้ ต่ า เป็ น 425 บาท/วัน คือ กลุ่ ม ธุ ร กิจ ใน งาน 268,915 คน (ไม่รวมกรุงเทพฯ) ได้แก่ ชลบุร ี ภูเก็ต และสมุทรปราการ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิ ตที่ ใช้แรงงานเข้มข้น (Labor Intensive) ได้แก่ จากรายงานของสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ธุรกิจสิง่ ทอและรองเท้า เฟอร์นิเจอร์ เซรามิก อัญมณีและเครือ่ งประดับ เนื่อง พบว่าธุรกิจภาคบริการของไทยมีอตั ราการขยายตัว ต่ ากว่าร้อยละ 5 และมี
ด้วยรูปแบบและกรรมวิธีในการผลิตจึงไม่ส ามารถใช้เครื่อ งจักรมาทดแทน สัดส่วนต่อ GDP ของประเทศมากกว่าร้อยละ 40 แสดงให้เห็นว่าแรงงานใน
แรงงานคนได้ การปรับขึ้นค่าแรงขัน้ ต่ าจึงส่ งผลให้ผู้ผลิตต้องแบกรับ ภาระ ภาคบริการมีการกระจายตัวในทุกจังหวัดของไทย การปรับขึ้นค่าแรงขัน้ ต่า
ต้นทุนทีส่ ูงขึน้ ในขณะทีไ่ ม่สามารถผลักภาระต้นทุนแรงงานให้แก่ผบู้ ริโภคได้ 425บาท/วัน ทัว่ ประเทศจะส่ ง ผลให้ แ รงงานมีร ายได้ สู ง ขึ้น ในขณะที่
ธุรกิ จภาคเกษตรกรรม ใช้แรงงานจานวนมากแต่ ราคาสินค้าเกษตรกลับมี ผูป้ ระกอบการธุรกิจมีค่าใช้จ่ายสูงขึน้ (แสดงรายละเอียดในตารางที่ VIII)
มูล ค่ าต่ ากว่าภาคอุ ต สาหกรรมและภาคบริก ารอย่ า งมาก เนื่อ งจากสิน ค้า
ตารางที่ VIII อัตราค่าจ้างขัน้ ต่าตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง (ฉบับที่ 9)
No.

จานวน
(จังหวัด)

ขัน้ ตา่

อัตราค่าจ้าง*
เพิ่ มขึ้น
(31%)

เพิ่ มขึ้น
(บาท)

1
2

3
22

308
310

403
406

95
96

3

21

315

413

98

4
5

7
14

318
320

417
419

99
99

6
7

7
3

325
330

425
432

100
102

เขตท้องที่บงั คับใช้
จังหวัดนราธิวาส ปั ตตานี และยะลา
จังหวัดกาแพงเพชร ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตรัง ตาก นครศรีธรรมราช พิจติ ร แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ระนอง ราชบุรี ลาปาง
ลาพูน ศรีสะเกษ สตูล สิงห์บุรี สุโขทัย หนองบัวลาภู อานาจเจริญ และอุทยั ธานี
จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท นครพนม นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ บุรรี มั ย์ ประจวบคีรขี นั ธ์ พะเยา พัทลุง พิษณุโลก เพชรบุรี
เพชรบูรณ์ ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สระแก้ว สุรนิ ทร์ อ่างทอง อุดรธานี และอุตรดิตถ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ จันทรบุรี นครนายก ปราจีนบุรี มุกดาหาร สกลนคร และสมุทรสงคราม
จังหวัดกระบี่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ตราด นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา พังงา ลพบุรี สงขลา สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี
หนองคาย และอุบลราชธานี
กรุงเทพมหานคร จังหวัดฉะเชิงเทรา นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
จังหวัดชลบุรี ภูเก็ต และระยอง

ที่มา: กรมแรงงาน (Ministry of Labor)
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หมายเหตุ - ตารางแสดงอัตราค่าจ้างขัน้ ต่า ซึง่ บังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2561 ทัวประเทศ
่
77 จังหวัด แบ่งออกเป็ น 7 เขตพืน้ ที่ (อัตราค่าจ้าง* บาท/วัน)

ตารางที่ IX ผลกระทบการปรับค่าจ้างขัน้ ต่าจาก 325 บาท เป็ น 425 บาท
ค่าจ้างขัน้ ต่ า
อัตราค่าจ้าง
อัตราจ้าง
อัตราจ้าง
อัตราจ้าง
1 เม.ย.61
ขัน้ ต่ าวันละ
ปวช.จบใหม่ ป.ตรี จบใหม่ ป.ตรี จบใหม่
(วันละ325)
425
(A)
(ปั จจุบนั )
(ปั จจุบนั )
(ปั จจุบนั )
9,750
12,750
31%
11,000
13,000
15,000
ที่มา: ผูแ้ ต่งพัฒนาแนวทางการปรับค่าจ้างขัน้ ต่ าจาก ธารงศักดิ ์ คงคาสวัสดิ ์ (2561) [18]

อัตราจ้าง ปวช.จบ
ใหม่-เพิม่ ขึน้ จาก
อัตราเดิม 31%
14,408

อัตราจ้าง ปวช.จบ
ใหม่-เพิม่ ขึน้ จาก
อัตราเดิม 31%
17,000

อัตราจ้าง ป.ตรีจบ
ใหม่เพิม่ ขึน้ จาก
อัตราเดิม 31%
19,650

หมายเหตุ
1. % เพิม่ ขึน้ ของวุฒ ิ ปวช. คิดจากความต่างระหว่างอัตราเริม่ ต้นตามวุฒ ิ ปวช.เดิม 11,000 บาท กับค่าจ้างขัน้ ต่าเดิม 9,750 บาท คือ 13% ดังนัน้ อัตราเริม่ ต้นตามวุฒ ิ ปวช.ใหม่ = 12,750*13% = 1,658 =
14,408 บาท เมือ่ เปรียบเทียบกับอัตราเริม่ ต้นตามวุฒริ ะหว่าง ปวช.ปรับใหม่
2. % เพิม่ ขึน้ ของวุฒ ิ ปวส. คิดจากความต่างระหว่างอัตราเริม่ ต้นตามวุฒ ิ ปวส. เดิม (13,000) กับ ปวช.เดิม (11,000) คือ 18% ดังนัน้ อัตราเริม่ ต้นใหม่ตามวุฒ ิ ปวส.ใหม่ = 14,408*18% = 2,593 = 17,000 บาท
เมือ่ เปรียบเทียบกับอัตราเริม่ ต้นตามวุฒริ ะหว่าง ปวส.ปรับใหม่ (17,000) กับอัตราเริม่ ต้นตามวุฒ ิ ปวส.ปั จจุบนั (13,000) จะมีเพิม่ ขึน้ 31%
3. % เพิม่ ขึน้ ของวุฒปิ ริญญาตรีคดิ จากความต่างระหว่างวุฒ ิ ป.ตรี เดิม (15,000) กับวุฒ ิ ปวส. (13,000) เดิม คือ 15% ดังนัน้ อัตราเริม่ ต้นตามวุฒ ิ ป.ตรีใหม่ = 17,000*15% = 2,500 บาท = 19,550 บาท เมือ่
เปรียบเทียบกับอัตราเริม่ ต้นตามวุฒริ ะหว่าง ป.ตรี ปรับใหม่ (19,550) กับอัตราเริม่ ต้นตามวุฒ ิ ป.ตรี ปั จจุบนั (15,000) จะมี % เพิม่ ขึน้ 30%

จากตารางที่ IX ผลกระทบการปรับค่าจ้างขัน้ ต่าจาก 325 บาท เป็ น 425
บาท/วัน แสดงให้เห็นถึงรายได้ของพนักงานทีส่ ูงขึน้ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อ
แรงจูงใจในการทางานของพนักงานให้อยากทางานมากขึ้น ซึ่งเป็ นไปตาม
ทฤษฎี 2 ปั จจัยของเฮอร์ซเบอร์ก อย่างไรก็ตามการขึน้ ค่าแรงขัน้ ต่าที่สูงขึ้น
ร้อยละ 31 นัน้ การคาดหวังจากผูป้ ระกอบการในเรื่องของผลิตภาพแรงงาน
(Labor Productivity) ก็มแี นวโน้มทีส่ งู ขึน้ ตามค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ มากขึน้ อย่างไร
ก็ตามค่าจ้างแรงงานทีเ่ พิม่ มากขึน้ ก็จะส่งผลต่อการปรับขึน้ ค่าครองชีพซึ่งมี
ความสัมพันธ์ในทิศ ทางเดีย วกัน เกิดภาวะเงินเฟ้ อในระบบเศรษฐกิจ [10]
นอกจากนี้ยงั พบว่าในภาคการผลิตอุตสาหกรรมสิง่ ทอ การขึน้ ค่าจ้างแรงงาน
ยังส่งผลต่อผูป้ ระกอบการขนาดเล็กขนาดกลางที่มที ุนหมุ นเวียนต่ าและต้อง
ปิ ดกิจการลง [4]
V. สรุปและอภิ ปรายผล
จากประเด็นของผลกระทบจากการปรับเพิม่ ค่าจ้างขัน้ ต่าทีม่ ตี ่อการจ้าง
งานในระบบเศรษฐกิจของไทย นับเป็ นประเด็นสาคัญทีผ่ ใู้ ช้แรงงานและบุคคล
ทัวไปให้
่
ความสนใจตามบริบทการเปลีย่ นแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ของแต่ ล ะประเทศ แต่ ล ะท้อ งถิ่น ในช่ ว งเวลาต่ า งๆ ตามทฤษฎีข องนั ก
เศรษฐศาสตร์แ รงงาน Lloyd Reynold, John Durloh และ Richard Lester
อ้างถึงใน [11] ให้ทศั นะเกีย่ วกับการเพิม่ ค่าแรงทัง้ ในมุมมองของผูใ้ ช้แรงงาน
และผูป้ ระกอบการ โดยการเพิม่ ค่าจ้างขัน้ ต่าจะเพิม่ การจ้างงาน ลดอัตราการ
ว่างงาน และเพิม่ ผลิตภาพของแรงงาน ด้านผูป้ ระกอบการจะรับรูว้ ่าการเพิม่
ค่าจ้างแรงงานนัน้ เป็ นภาระของนายทุน ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งปรับตัวยอมรับ
และพยายามเพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแรงงานให้สอดคล้องกับ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ บางประเทศอาจประกาศใช้ค่าจ้างขัน้ ต่าทัง้ ประเทศ บาง
ประเทศอาจประกาศใช้ในแต่ละสาขา เช่นสาขาสิง่ ทอ สาขาค้าปลีก สาขา
โรงแรมและภัตตาคาร
เมื่อพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ของการบังคับใช้นโยบายค่าแรงขัน้ ต่า
425 บาท/วัน ภาครัฐควรคานึง ถึงโครงสร้างภาคอุ ตสาหกรรมของไทยใน
อนาคตตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ข้างหน้าว่าเราจะ
มุ่งผลิต สิน ค้าประเภทไหนเพื่อแข่งขันในเวทีโ ลก หากพิจารณาโครงสร้าง
อุตสาหกรรมของไทยนับจากนี้และอีก 10 ปี ขา้ งหน้า พบว่าชิ้นส่วนยานยนต์
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เครื่ อ งจั ก รกลและส่ ว นประกอบของ
เครื่อ งจัก รกล มีค วามส าคัญ ต่ อ โครงสร้า งเศรษฐกิจ ของประเทศมากขึ้น

พิจ ารณาจากแนวโน้ ม การขยายตัว ของมูล ค่ า การส่ ง ออกและสัด ส่ ว นใน
ตลาดโลก (แสดงรายละเอียดในตารางที่ 5 รายการสินค้าส่งออกของไทย 10
อันดับ) ในขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น ได้แก่ อุตสาหกรรม
อาหาร สิง่ ทอและเครือ่ งนุ่งห่ม เครือ่ งหนังและรองเท้า เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์
ยาง อัญมณีและเครื่องประดับ มีแนวโน้มการเติมโตทีล่ ดลง เหล่านี้แสดงให้
เห็น ว่าประเทศไทยกาลังสูญเสีย ความได้เ ปรีย บในกลุ่ มอุ ต สาหกรรมที่ใ ช้
แรงงานเข้ม ข้น [19] อย่ า งไรก็ต ามเมื่อ พิจ ารณาถึง ข้อ เท็จ จริง ที่ว่ า “จริ ง
หรื อ ไม่ ที ่ป ระเทศไทยมี ค วามสามารถด้ า นการแข่ ง ขั น ในกลุ่ ม
อุตสาหกรรมวิ ศวการ” และ “จริ งหรื อไม่ ที ป่ ระเทศไทยกาลังสูญเสี ย
ความสามารถด้านการแข่งขันในกลุ่มอุตสาหกรรมทีใ่ ช้แรงงานเข้มข้น”
เมื่อ พิ จ ารณาจากโครงสร้ า งในภาคอุ ต สาหกรรมของไทยพบว่ า กล่ ม
อุตสาหกรรมวิศวการจานวนมากเป็ น ธุรกิจจากนักลงทุน ต่ างประเทศ โดย
พึ่งพาวัต ถุ ดิบและชิ้นส่ วนนาเข้าในสัดส่ วนที่สูง ทาให้ร ายได้สุ ทธิจากการ
ส่งออกน้อยกว่าตัวเลขทีป่ รากฏมาก นอกจากนี้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และเครื่องจักรทีใ่ ช้เทคโนโลยีระดับสูง (Hi-tech Industries) ทีเ่ ข้ามาลงทุนใน
ประเทศไทยเป็ นเพียงขัน้ ตอนการประกอบชิ้นส่วนทีไ่ ม่ ตอ้ งพึง่ พาเทคโนโลยี
ระดับสูงนัก [20-21]
ด้านอุตสาหกรรมทีใ่ ช้แรงงานเข้มข้น เช่น อัญมณีและเครื่องประดับ สิง่
ทอและเครื่องหนัง อุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจเหล่านี้ใช้ ทรัพยากรในประเทศ
เป็ นปั จจัยสาคัญในการผลิต โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจอาหารทีใ่ ช้วตั ถุดบิ จากภาค
การเกษตร ในขณะที่ก ลุ่ ม อุ ต สาหกรรมอิเ ล็กทรอนิ กส์ น าเข้า วัต ถุ ดิบ จาก
ต่างประเทศ [22] ดังนัน้ การรักษาไว้ซง่ึ ความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วย
การพัฒนาประสิทธิภาพแรงงานในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นจะเป็ น
ประโยชน์ ต่ อ โครงสร้า งทางเศรษฐกิจ ของไทย การปรับ ค่ า แรงขัน้ ต่ า มี
ผลกระทบทัง้ ในแง่บวก กล่าวคือ แรงงานมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ เกิดการใช้จ่าย
ในระบบเศรษฐกิจเพิม่ ขึน้ อย่างไรก็ตามควรคานึงถึงผลกระทบทีอ่ าจตามมา
ได้แ ก่ ภาวะเงิน เฟ้ อ ที่ส่ ง ผลต่ อ ค่ า ครองชีพ ที่สูง ขึ้น โดยเฉพาะผลิต ภาพ
แรงงานจะต้ อ งสู ง ขึ้น ตามค่ า ใช้จ่ า ยด้า นแรงงานอัน เป็ นต้ น ทุ น ส าคัญ ที่
ผู้ประกอบการต้องรับภาระ มิเช่น นัน้ ความเป็ นไปได้ท่แี รงงานไร้ฝีมอื หรือ
แรงงานทีข่ าดทักษะและประสบการณ์อาจต้องออกจากระบบการจ้างงาน เกิด
ภาวะการว่างงาน และปั ญหาสังคมอื่น ๆ ตามมาได้ ดังนัน้ นโยบายการขึ้น
ค่าแรงขัน้ ต่ าของภาครัฐควรพิจารณาจากความจาเป็ นของแต่ละธุรกิจซึ่งมี
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ต้นทุนและกระบวนการผลิตไม่เท่ากัน สามารถจาแนกเป็ นแต่ละประเภทของ
อุตสาหกรรมตามคุณภาพทักษะแรงงาน
นโยบายขึน้ ค่าแรงขัน้ ต่า 425 บาท/วัน ทัวประเทศนั
่
น้ ย่อมมีผลกระทบ
ต่ อ ทิศ การการพัฒ นาอุ ส าหกรรมของประเทศไทยในอนาคต โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมทีใ่ ช้แรงงานเข้มข้น ซึ่งยังเป็ นอุตสาหกรรมทีม่ คี วามสาคัญทัง้ ใน
ด้านการผลิต การส่งออกและการจ้างแรงงาน ส่วนใหญ่เป็ นวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ดาเนินงานโดยผูป้ ระกอบการชาวไทย โดยไม่ม ี
การร่วมทุนกับต่างประเทศ ที่สาคัญธุรกิจ SMEs มีอยู่กระจัดกระจายทัวทั
่ ง้
ประเทศ มีการใช้วตั ถุดบิ ท้องถิน่ และแรงงานท้องถิน่ ในสัดส่วนสูง ดังนัน้ การ
ส่งเสริมผลิตภาพแรงงานของธุรกิจ SMEs ให้มคี วามเข้มแข็งจึงมีความสาคัญ
เป็ นอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ตามนโยบาย Thailand
4.0 ซึง่ เป็ นโมเดลในการขับเคลือ่ นประเทศไทยสู่ความมังคั
่ ง่ มันคง
่ และยังยื
่ น
ด้ ว ยการเปลี่ ย นการผลิ ต ในอุ ต สาหกรรมที่ ใ ช้ แ รงงานเข้ ม ข้น ( Labor
Intensive-Industry) เป็ นอุ ต สาหกรรมที่ ใ ช้ ฝี ม ือ เข้ ม ข้ น ( Skill-IntensiveIndustry) ผ่ านการพัฒนาทักษะแรงงาน การปรับปรุงสิน ค้า การออกแบบ
บรรจุ ภ ัณ ฑ์ การวิจ ัย และพัฒ นา (R&D) และการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์
เหล่านี้เป็ นองค์ประกอบสาคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
แรงงานไทย อันมีส่วนสาคัญของการเพิม่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ
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บทคัดย่ อ — งานวิ จยั นี้ ได้ ศึ กษาเพื อ่ ปรับ ปรุงการระบุตําแหน่ งและการ
ค้นหาสิ นค้าในคลังสิ นค้าของ สมาคมส่งเสริ มเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ พบว่ามี
การจัด เรี ย งสิ นค้ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารจัด เก็ บ ที ไ่ ม่ ไ ด้ กํา หนดตํ า แหน่ งตายตั ว
Random Location System โดยไม่ มี ก ารระบุตําแหน่ งการจัด เก็บ ของชัน้
วางทีช่ ดั เจน มีการย้ายตําแหน่ งสิ นค้าอยู่บ่อยครัง้ และยังไม่มีระบบบันทึก
ข้ อ มู ล อัพ เดทตํา แหน่ งที ต่ ัง้ สิ น ค้ า ทํา ให้ ก ารหาสิ น ค้ า แต่ ล ะครัง้ พบการ
สูญเสียในการเดิ นหาสิ นค้า ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงได้ทาํ การวิ เคราะห์ขนั ้ ตอนการ
ทํา งานโดยใช้ Flow Process Chart เพื อ่ พิ จ ารณาขัน้ ตอนการทํา งานใน
คลังสิ นค้า โดยนําหลักการ ECRS มาใช้ในการจัดทําแผนผังการจัดเก็บระบุ
ตําแหน่ งของชัน้ วาง เพือ่ ลดความสูญเปล่าทางด้านเวลาในการการค้นหา
สิ น ค้ า และจัด การฐานข้ อ มู ล รายการสิ น ค้ า โดยใช้ ฟั ง ค์ช ัน่ ใน Microsoft
Excel เพือ่ ช่วยค้นหาและระบุตาํ แหน่ งของสิ นค้า ผลจากการปรับปรุงทําให้
เวลาในการหาสิ นค้าจํานวน 4 รายการลดลงจาก 1 นาที 11 วิ นาที ลดลง
เหลื อ 31.46 วิ น าที ซึ ง่ คิ ด เป็ น 44.13% และเวลาในการหยิ บ สิ นค้ า ลดลง
จาก 7 นาที 40 วิ นาที เหลือ 5 นาที 58 วิ นาที คิ ดเป็ น 22.13%

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%

yuranan@tni.ac.th

Keywords — Work Study, Warehouse Management, Specify

I. บทนํา
บริษทั กรณีศกึ ษา ประกอบธุรกิจประเภทจําหน่ ายหนังสือ ซึง่ สินค้าใน
กล่องนัน้ มียอดไม่ตรงกับยอดทีร่ ะบุทก่ี ล่องและบางทีช่อื สินค้าก็ไม่ตรงกับ
กล่ อ งเช่ น เดีย วกัน และบางกล่ อ งได้ เ ขีย นชื่อ ย่ อ ของสิน ค้ า ทํ า ให้ ส่ือ
ความหมายได้ไม่ชดั เจนเนื่องจากมีสนิ ค้าคล้ายคลึงกันอยู่เป็ นจํานวนมาก
และ ทางบริษทั เองมีคลังสินค้าอยูห่ ลายห้อง ซึง่ จะมีเอกสารทีบ่ อกตําแหน่ง
เก็บสินค้าไว้ในคลัง S1 (คลังใหญ่) เพียงห้องเดียว ทําให้เมื่อต้องการหยิบ
สินค้า ต้องเดินไปทีค่ ลังS1เพื่อหยิบเอกสารเพื่อดูตําแหน่ งทีเ่ ก็บของสินค้า
ทํ า ให้พ นั ก งานนั น้ เน้ น จํา มากกว่า ที่จ ะดู เอกสาร ซึ่ง ก็ได้ม ีส ิน ค้า ที่ม ีช่ือ
ใกล้เคียงกันอยู่มาก บางครัง้ ก็ทาํ ให้จาํ ผิดได้ ส่งผลให้ตอ้ งใช้เวลาในการหา
สินค้าเพิม่ ขึน้ อีกทัง้ บางครัง้ ได้มกี ารย้ายตําแหน่ งของสินค้าเพื่อปรับพืน้ ที่
จัดเก็บสินค้า และ เพิม่ พืน้ ทีจ่ ดั เก็บสินค้า เนื่องจาก หนังสือบางเล่มได้เลิก
ตีพมิ พ์แล้ว หรือ มีหนังสือทีพ่ มิ พ์ขน้ึ มาใหม่ ทําให้เกิดการเปลีย่ นตําแหน่ ง
อยูบ่ อ่ ยครัง้ และ ทําให้พน้ื ทีบ่ างส่วนว่าง จึงต้องย้ายตําแหน่งสินค้าใหม่ ทํา

คํา สํา คัญ — การศึ ก ษาการทํ า งาน, การจัด การคลัง สิ น ค้ า , การระบุ
ตําแหน่ งสิ นค้า

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
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ให้เอกสารบอกตําแหน่ งมีตําแหน่ งทีไ่ ม่ตรงกับเอกสารเนื่องจากไม่ได้มกี าร
แก้ไขตําแหน่ งของสินค้าทีร่ ะบุไว้ในเอกสาร ทําให้หาสินค้าไม่เจอต้องเดิน
หาสินค้า และบางห้องนัน้ ไม่ได้มกี ารจัดแบ่งตําแหน่ งของชัน้ วางที่ชดั เจน
ทําให้ต้องใช้เวลาหาเพิม่ ขึน้ ทําให้ใช้เวลาในการหยิบสินค้า และ การเก็บ
สินค้าเป็ นไปได้ดว้ ยความล่าช้า

•
•

ต้นทุนของสินค้าเพิม่ สูงขึน้ ตามไปด้วย หากสามารถลดความสูญเปล่าลงได้
ก็จะทําให้ตน้ ทุนการผลิตลดลงได้อกี ด้วย ซึง่ ก็จะทําให้ความสามารถในการ
แข่งขันกับธุรกิจอื่นก็จะสูงขึน้ อีกด้วย โดยมีหลักการดังนี้
1 การกําจัด (Eliminate) คือ การพิจารณาการทํางานปั จจุบนั และกําจัด
ความสูญเปล่าทัง้ 7 ประการในกระบวนการออกไป
2 การรวมกัน (Combine) คือ การรวมขัน้ ตอนการทํางานให้เข้า ทําให้
ขันตอนลดลงจากเดิ
้
ม การผลิตก็จะสามารถทําได้เร็วขึน้
3 การจัดใหม่ (Rearrange) คือ การจัดขัน้ ตอนใหม่เพื่อให้ลดการการ
เคลื่อนที่ เคลื่อนไหวทีไ่ ม่จาํ เป็ น หรือการรอคอย
4 การทําให้งา่ ย (Simplify) คือ การปรับปรุงทํางานให้ สะดวกขึน้
III.II งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ธิญ าดา ใจใหมคร้าม. [4] ได้ศึกษาการเพิม่ ประสิทธิภ าพการจัดการ
คลังสินค้า โดยใช้แผนภูมกิ ารไหลของงานโดยการพิจารณาขัน้ ตอนการ
ปฏิบ ัติงานที่ม ีค วามซํ้ า ซ้อ นและไม่ ม ีป ระสิท ธิภ าพ โดยตัด ขัน้ ตอนการ
ตรวจสอบเอกสารออกก่อนทําการตรวจนับสินค้าหรือบริการ รวมไปถึงการ
ออกแบบแผนผังคลังสินค้าใหม่ดว้ ยวิธกี ารจัดเก็บเป็ นโซนตาม ABC จะทํา
การแบ่งตามประเภทสินค้าที่ทําการจัดเก็บก่อนเพื่อให้ง่ายต่อการจัดวาง
แผนผังโดยจะทําการแบ่งประเภทสินค้า ABC ทีละกลุ่มสินค้า เพื่อให้การ
จัดวางตําแหน่ งสินค้ามีความเหมาะสมกับขนาดของคลังสินค้าและง่ายต่อ
การเบิกจ่ายสินค้า
ขจรศัก ดิ ์ ทองอะไพพงษ์ . [5] ได้ ทํ า การสํ า รวจและสัง เกต แต่ ล ะ
กระบวนการทํ า งานในแต่ ล ะขัน้ ตอนโดยได้นํ า เทคนิ ค แผนภู ม ิก ารไหล
(Flow process chart) มาใช้ศึกษากระบวนการทํางานเพื่อแก้ไขปั ญหาที่
เกิดขึ้น โดนการการนํ านํ้ ายางเข้ามาในโรงงานแปรรูป นํ้ ายางพารา และ
การนํ ายางพาราแผ่นเข้าโรงอบ สามารถลดขัน้ ตอนการดําเนินงานลง 1
ขัน้ ตอน และการคัด แยกบรรจุ ภ ัณ ฑ์ สามารถลดระยะทางได้ 40 เมตร
ขัน้ ตอนการทํางานลดลงทัง้ สิ้น 1 ขัน้ ตอน และลดเวลาในการทํางานลง
ทัง้ สิน้ 1 นาที
จารุภา อุ่นจางวาง. [6] ทําการศึกษาข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบตั งิ านโดยการ อัดเก็บ ข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ผปู้ ฏิบตั งิ านที่
เกีย่ วข้องกับการจัดการสินค้าคงคลัง จากนัน้ ได้ทํา การวิเคราะห์หาปั ญหา
ที่เกิดขึน้ โดยใช้แผนภูมกิ ารไหลของงานในการพิจารณาลดขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั งิ านทีม่ คี วามซํ้าซ้อนและไม่มปี ระสิทธิภาพ โดยใช้แนวทางการ นํ า
ระบบสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อควบคุมการปฏิบตั งิ านการจัดการสินค้าคง
คลังให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้

II.วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพือ่ ศึกษาการลดเวลาการหาสินค้าในคลังสินค้า
เพื่อออกแบบกระบวนการลดเวลาขัน้ ตอนการหยิบสินค้าจาก
คลังสินค้า

III. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
III.I ทฤษฎีทเี ่ กีย่ วข้อง
III.I.I แผนผังก้างปลา
ดร.คาโอรุ อิ ชิ ก าว่ า . [1] ได้ ใ ห้ ค วามหมายของแผนผัง ก้ า งปลา
หมายถึง แผนภาพทีแ่ สดงความสัมพันธ์ของ ผล และ เหตุ ทีท่ ําให้เกิดผล
นัน้ ๆ โดยรวบรวมในแผนภาพทีม่ ลี กั ษณะคล้ายก้างปลา

รูปที่ I แผนผังก้างปลา
ทีม่ า : ดร.คาโอรุ อิชกิ าว่า. 2486
III.I.II Flow Process Chart
Frank และ Lillian. [2] ได้เสนอแผนภาพการไหล ว่า เป็ นเครื่องมือที่
ใช้บนั ทึกการ ปฏิบตั งิ านตามขัน้ ตอนมาตรฐานของกระบวนการโดยการ
นํ ามาเขียนร่วมกับการใช้สญ
ั ลักษณ์ แทนขัน้ ตอนต่างๆ เริม่ จากการแบ่ง
กระบวนการทัง้ หมดออกเป็ นขัน้ ตอนย่อย โดย แต่ละขัน้ ตอนย่อยต้องเป็ น
การกระทําอย่างหนึ่งอย่างใดใน บรรดาการปฏิบตั งิ าน การเคลื่อนย้าย การ
รอคอย การตรวจสอบ และการเก็บพัก โดยการใช้สญ
ั ลักษณ์ต่างๆ

IV. วิธกี ารดําเนินงาน
IV.I ภาพรวมของกระบวนการ
การหยิบสินค้านัน้ ทางบริษทั จะหยิบตามใบเสนอราคา (Quotation) ซึง่
ปกติจะเดินไปยังคลัง S1 แล้วในคลังนี้จะมีเอกสารทีบ่ อกสถานทีเ่ ก็บสินค้า
แต่ละชนิดเอาไว้ สินค้ามีจาํ นวนมาก ทําให้ใช้เวลาในการหานาน และ พืน้ ที่
บางส่วนได้เก็บ สิน ค้ามากกว่า 1 ชนิ ด เมื่อ ไปถึงก็จะต้อ งดูอีก ทีว่า หยิบ
สินค้าถูกอันหรือไม่

รูปที่ II สัญลักษณ์มาตรฐาน ASME
ทีม่ า : American Society of Mechanical Engineer (ASME). 2490
III.I.III ECRS
ชินโก ชิเกโอะ. [3] ได้กล่าวว่า หลักการ ECRS เป็ นหลักการเพื่อลด
ความสูญเปล่า ได้เป็ นอย่างดี ความสูญเปล่าทีจ่ ะเกิดขึน้ ก็สะท้อนให้เห็นว่า
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IV.II ขันตอนในการศึ
้
กษา

ปั ญหา เขียนข้อความไม่ชดั เจน และ เดินวนไปมาเพราะ ดูเอกสารที่คลัง
S1 เพือ่ หาตําแหน่งสินค้า ประเด็นในการแก้ปัญหา
IV.IV.II การกําหนดวิธกี ารดําเนินงาน
1. ปรับปรุงวิธกี ารหยิบสินค้า
ใช้ Flow Process Chart วิเคราะห์ขนั ้ ตอนการทํางาน
ตารางที่ I. Flow Process Chart ก่อนปรับปรุง

รูปที่ III ภาพแสดงขันตอนในการศึ
้
กษา
จากรูปที่ III แสดงให้เห็นถึงขัน้ ตอนในการเก็บข้อมูลในการวิจยั โดยเริม่
จากการศึกษาการทํางานของสมาคมและศึกษาหาปั ญหาและทําการศึกษา
ทฤษฎีต่างๆเพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา แล้วใช้แผนผังก้างปลา
จากที่ศึก ษามาทํ า การวิเคราะห์ ห าสาเหตุ ท่ีแ ท้จ ริง ของปั ญ หาเพื่อ ที่จ ะ
สามารถแก้ไขได้อย่างถูกวิธ ี ต่อมาใช้แผนภูมกิ ารไหลในการศึกษาขัน้ ตอน
การทํางานอย่างละเอียดและทําการวิเคราะห์เพือ่ ปรับปรุงวิธกี ารทํางานโดย
มุ่งเน้ นให้สามารถทํางานได้รวดเร็วขึน้ หลังจากปรับปรุงแล้วทําการเก็บ
รวบรวมข้อมูลหลังจากปรับปรุงเพือ่ วัดผลจากการปรับปรุง
IV.III เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
 แผนผังก้างปลา
 Flow Process Chart
 ปากกา ดินสอ
 กระดาษ
 นาฬิกาจับเวลา

จากตารางที่ I แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เวลาในการหยิบ สิน ค้ า 4 รายการ
จํานวน 20 package ใช้เวลา 459.97 วินาที หรือ 7 นาที 39.97 วินาที ซึ่ง
คิด เวลาในการหยิบ ต่ อ Package เป็ น 23 วิน าที และ ขัน้ ตอนการหา
ตําแหน่ งสินค้านัน้ มีความซํ้าซ้อน จึงเป็ นขัน้ ตอนที่เลือกเพื่อทําการแก้ไข
เพื่อทีจ่ ะสามารถหาตําแหน่ งของสินค้าได้รวดเร็วขึน้ โดยการเปลีย่ นให้หา
ตําแหน่ งสินค้าก่อนทีจ่ ะเดินไปคลังสินค้า จาก ไฟล์ Excel ซึง่ จะช่วยให้หา
สินค้าได้ง่ายขึน้ โดยหาตําแหน่ งของสินค้าทีต่ อ้ งหยิบทัง้ หมดในคราวเดียว
และสามารถอัพเดทข้อมูลได้เป็ นปั จจุบนั มากขึน้ อีกทัง้ ยังทําให้ไม่ตอ้ งเดิน
ไปคลัง S1 เมือ่ สินค้าไม่ได้อยูใ่ นคลัง S1 อีกด้วย
IV.V ตัวชี้วดั
IV.V.I ระยะเวลาในการหยิบสินค้า ลดลง 15%
IV.V.II ระยะเวลาในการหาสินค้า ลดลง 30%

IV.IV การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการกําหนดตัวชี้วดั ผลการศึกษา
IV.IV.I การวิเคราะห์ขอ้ มูล

V.ผลการดําเนินงาน
V.I ผลการวิเคราะห์การออกแบบใบปะหน้ากล่อง
ใบปะหน้ากล่องขนาดเท่ากระดาษ A4 เพือ่ ง่ายต่อการใช้งาน โดยทีใ่ บ
ปะกล่ องนัน้ ประกอบด้วย รูป หนังสือ รหัสบาร์โค๊ ด ชื่อหนังสือ และยอด
คงเหลือ
รูปที่ IV การวิเคราะห์สาเหตุดว้ ยแผนผังก้างปลา
จากรูปที่ IV เป็ นการประยุกต์ใช้แผนภูมกิ ารปลา กับ 4M ซึ่งจากการ
วิเคราะห์นัน้ สาเหตุมาจาก3ปั จจัย คือ 1.Man พนักงานใช้เวลาหาของนาน
เพราะต้องหาตําแหน่ งสิน ค้า 2.Method มีกระบวนการที่ซ้ําซ้อน และไม่
เป็ นมาตรฐาน 3.Material มีการย้ายทีแ่ ต่ไม่ได้อพั เดทเอกสาร และมีการใช้
ชื่อย่อ ซึ่งอาจจะสื่อความหมายของชื่อสินค้าได้หลายชื่อ เนื่องจากมีหลาย
สาเหตุ ทําให้ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาได้ทงั ้ หมด จึงได้เลือกปั ญหาได้เลือก

รูปที่ V ใบปะหน้ากล่อง
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ต่ อ มาทํ า การเก็ บ ข้อ มู ล ตํ า แหน่ ง ของสิน ค้า เพื่อ บัน ทึก ข้อ มู ล ลงใน
Microsoft Excel เพื่ อ จัด ทํ า ข้ อ มู ล รายการสิน ค้ า เพื่ อ ที่ จ ะสามารถหา
ตํ า แหน่ ง ของสิน ค้ า ได้ อ ย่ า งรวดเร็ว โดยการใช้ ฟั งค์ ช ัน่ Vlookup และ
IFerror ในการค้นหาตําแหน่ งของสินค้าต่างๆ ด้วยการพิมพ์ช่อื หนังสือใน
ช่องค้นหา

รูปที่ VI รูปแสดงวิธกี ารติดใบปะกล่อง
ทําการจัดเรียงกล่องด้วยการประยุกต์ใช้หลักการ ECRS ดังนี้
- การกําจัด (Eliminate) ด้วยการ ลดจํานวนกล่องลง จากการ
รวมสิน ค้าให้ใช้ก ล่อ งเหลือน้ อ ยที่สุด แล้วปิ ด กล่ อ งเพื่อ ไม่ให้ม ีค นหยิบ
ออกไปโดยไม่รตู้ วั
- การรวมกัน (Combine) รวมสินค้าทีต่ ่างชนิดกันแต่ในกล่องที่
เหลือน้อยไว้ในกล่องเดียวกัน เพือ่ เพิม่ ลดพืน้ ทีใ่ นการจัดเก็บ
- การจัดใหม่ (Rearrange) จัดเรียงสินค้าใหม่ให้ชนิดเดีย วกัน
อยูใ่ กล้กนั
- การทําให้ง่าย (Simplify) จัดแนวของกล่องโดยที่ใบปะหน้ า
กล่องหันออกมาด้านนอกเพื่อให้สามารถมองเห็นได้ง่ายโดยไม่ต้องขยับ
กล่องไปมา
จากการเก็บข้อมูลหลังจากติดใบปะหน้ากล่องแล้วสามารถระบุได้ว่ามี
สินค้าชนิดไหนได้ภายในระยะ 3 เมตรทําให้มองหาสินค้าได้รวดเร็วขึน้ อีก
ทัง้ ยังทําให้พน้ื ทีใ่ นการเก็บสินค้าลดลงจากการประยุกต์ใช้หลักการ ECRS
ตามทีก่ ล่าวมาข้างต้น

รูปที่ VIII ภาพแสดงการค้นหา
V.III ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบก่อนและหลังปรับปรุง
ตารางที่ II. Flow Process Chart ขัน้ ตอนในการหยิบสินค้า หลังปรับปรุง
หลังปรับปรุง

V.II ผลการวิเคราะห์การปรับปรุงวิธกี ารหยิบสินค้า
ข้อ จํา กัด ทางสมาคมไม่ ต้ อ งการลงทุ น ด้า นเทคโนโลยีเพิ่ม เติ ม ใน
คลังสินค้า จากการวิเคราะห์ขนั ้ ตอนการหยิบสินค้าจากตารางที่ I นัน้ แสดง
ให้เห็นว่าการหาตําแหน่ งของสินค้านัน้ เป็ นวิธกี ารที่ซ้ําซ้อนจึงปรับปรุงให้
หาตําแหน่ งของสินค้าทัง้ หมดก่อนทีจ่ ะเดินไปยังคลังสินค้า และ คลังสินค้า
บางห้อ งนัน้ ไม่ได้ม ีก ารระบุ ตํา แหน่ ง ของชัน้ วางที่ช ัด เจนจึง ทํ า การระบุ
ตําแหน่งของชัน้ วางให้ชดั เจน และ เป็ นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้สามารถ
หาสินค้าได้ง่ายขึน้ โดย การเรียงด้วยรหัส A-Z โดยเริม่ ที่ A1-1 หมายถึง
ชัน้ วาง A เลขตัวหน้าหมายถึง แถวที่ 1 และ เลขตัวหลังหมายถึงช่องที่1
โดยการเรียงไปเรือ่ ยๆ จนครบทุกชัน้ วางในคลังสินค้า

จากการปรับปรุง แสดงให้เห็นว่าสามารถลดเวลาในการหาตําแหน่ ง
เก็บสินค้าได้ 31.46 วินาที หรือ 44.13% และ เวลาในการหยิบสินค้าลดลง
101.77 วินาที หรือ 22.13% และขัน้ ตอนในการหยิบสินค้าลดลง 4 ขัน้ ตอน
หรือ 18.18% ตามตารางที่ III
รูปที่ VII การแบ่งตําแหน่งชัน้ วาง
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ตารางที่ III. สรุป Flow Process Chart ก่อนและหลังปรับปรุง
ก่อน
หลัง
ลดลง
%

เวลารวม
459.97
358.2
101.77
22.13%

จํานวนสินค้า
20
20
0
0.00%

แผนกขายและจัดจําหน่ ายและพนักงานทุกท่านที่คอยให้ความช่วยเหลือ
และให้คาํ ปรึกษาในเรือ่ งต่างๆ ตลอดระยะเวลาปฏิบตั งิ าน
รายงานฉบับนี้สาํ เร็จลงได้ดว้ ยความกรุณาจาก อาจารย์ ยุรนันท์ มูซอ
อาจารย์ ท่ีป รึก ษาที่แ นะนํ า แนวทางในการปฏิบ ัติ ตลอดจนการแก้ ไ ข
ข้อ ผิด พลาดต่ า งๆ ด้ว ยความเอาใจใส่ ด้ว ยดีเสมอมา เพื่อ ให้ ก ารเขีย น
โครงงานฉบับนี้มคี วามสมบูรณ์ทส่ี ดุ

ขัน้ ตอน
22
18
4
18.18%

ตารางที่ IV ตารางแสดงตัวชีว้ ดั
ตัวชีว้ ดั

เป้ าหมาย
(%)

หลัง
ปรับปรุง
(วินาที)
33.12

ลดลง
(%)

[1]
[2]

30%

ก่อน
ปรับปรุง
(วินาที)
71.29

ระยะเวลา
หาสินค้า
ระยะเวลา
หยิบสินค้า

44.13%

[2]

15%

459.97

358.2

22.13%

[3]
[4]

จากการเก็บข้อมูลสามารถลดระยะเวลาในการหาสินค้าลงได้ 44.13%
ซึ่งบรรลุเป้ าหมายจากตัวชี้วดั ที่ตงั ้ ไว้ และระยะเวลาหยิบสินค้านัน้ ลดลง
22.13% ซึง่ บรรลุเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้เหมือนกัน ดังตารางที่ IV

[5]

VI. บทสรุป และ ข้อเสนอแนะ
VI.I บทสรุปผลการศึกษา
หลัง จากได้ทํ า การระบุ ตํ า แหน่ ง ของชัน้ วาง และจัด ทํ า ข้อ มูล
รายการสิน ค้ า โดยใช้ ฟั งค์ ช ัน่ Vlookup ร่ ว มกับ ฟั งค์ ช ัน่ IFerror และ
ฟั งค์ชนอื
ั ่ ่น ๆใน Microsoft Excel ในการค้นหาตําแหน่ งของสินค้า ทําให้
เวลาในการหาสิน ค้า จํา นวน 4 รายการนัน้ ลดลงจาก 1 นาที 11 วิน าที
ลดลง เหลือ 31.46 วินาที ซึ่งคิดเป็ น 44.13% และเวลาในการหยิบสินค้า
ลดลงจาก 7 นาที 40 วินาที เหลือ 5 นาที 58 วินาที คิดเป็ น 22.13%
VI.II อภิปรายผล และประโยชน์ทไี ่ ด้รบั จากการดําเนินงาน
การระบุตําแหน่ งเก็บของชัน้ วางและการจัดทํารายการข้อมูลสามารถ
ลดระยะเวลาในการหาสินค้าในคลังสินค้าได้โดยใช้หลักการ ECRS และ
สามารถลดขัน้ ตอนและระยะเวลาในการหยิบสินค้าในคลังสินค้าได้ดว้ ยการ
ใช้ทฤษฎีศกึ ษาการทํางาน และการจัดทําแผงผังคลังสินค้าโดยใช้หลักการ
5ส ช่วยให้สามารถเข้าใจตําแหน่ งของชัน้ วางได้ง่ายขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของธิญาดา ใจใหมคร้ามด้วยการจัดทําข้อมูลรายการ และการ ใช้
แผนภูมกิ ารไหลในการลดขัน้ ตอนทีซ่ ้ําซ้อน และยังสอดคล้องกับ ขจรศักดิ ์
ทองอะไพพงษ์ในการใช้แผนภูมกิ ารไหลเพือ่ ปรับปรุงวิธรการทํางาน
VI.III แนวทางการศึกษาต่อในอนาคต
การปรับปรุงระบบการจัดเก็บสินค้า จะทําให้สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการทํากิจกรรมในคลังสินค้าได้ และควรจัดทํา FIFO เพือ่ ลดปริมาณของ
เสียทีเ่ กิดจากการจัดเก็บนาน
VI.IV ข้อเสนอแนะ
ควรมีการปรับปรุงข้อมูลรายการอยูต่ ลอดเพือ่ ให้ตําแหน่ งนัน้ ตรงกับที่
เก็บจริง และ สามารถนําข้อมูลรายการไปใช้ในสมาร์ทโฟนได้
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณ สมาคมส่ง เสริม เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ ป่ ุ น) ที่ไ ด้เปิ ด
โอกาสรับนักศึกษาสหกิจและ ขอขอบคุณ คุณเอมชบา ลิม่ สถาพร ผูจ้ ดั การ
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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.

บทคัดย่ อ — งานวิ จยั ฉบับนี้ ศึกษาการดาเนิ นงานและกลยุ ท ธ์ก าร
จัดเก็บสิ นค้าภายในคลังสิ นค้าแห่ งหนึ่ งพบว่า สิ นค้าประเภทม้วนผ้ามีรอบ
การหมุน เวี ยนต่าแต่ ใช้ พื้ นที่ ใ นการจัดเก็บ สูงถึ งจานวน 168 ช่ อ งจัดเก็บ
สิ นค้ า (Bin Locations) จากทั ง้ หมด 1,600 ช่ อ งจัด เก็ บ สิ นค้ า รวมถึ ง มี
รู ป แบบการจัด เก็ บ และต าแหน่ งที่ ไ ม่ เ หมาะสม ซึ่ ง กระจัด กระจายทัว่
คลังสิ นค้ ามีสาเหตุมาจากใช้ หลักการจัดเก็บแบบสุ่ม (Random Location)
นอกจากนี้ จานวนการจัดเก็บม้วนผ้าต่ อหนึ่ งช่ องเก็บสิ นค้ามีจานวนน้ อย
ทาให้การใช้พื้นที่ในคลังมากเกิ นความจาเป็ น ประกอบกับช่องจัดเก็บสิ นค้า
ที่ กระจายกระจายทัวทั
่ ง้ คลังสิ นค้ า ส่ งผลให้ การดาเนิ นงานมี ความล่าช้ า
และมีระยะทางในการเคลื่อนที่มาก ด้วยเหตุนี้ผ้วู ิ จยั ได้วิเคราะห์รปู แบบการ
จัดเก็บ โดยน าทฤษฎี ABC Analysis มาประยุ ก ต์ใ ช้ เพื่ อ จัดประเภทของ
สิ น ค้ า และออกแบบชัน้ วางม้ ว นผ้ า แบบใหม่ ผลลัพ ธ์ที่ ได้ คือ เพิ่ ม ความ
สะดวกต่ อค้ นหาสิ นค้ าและตรวจนั บสิ น ค้ า ซึ่ งเวลาจัดเก็บสิ นค้ าลดลง 5
นาที ต่ อ พาเลท คิ ด เป็ น 36.93% และ ระยะทางลดลง 30 เมตร คิ ด เป็ น
77.92% สาหรับเวลาหยิ บสิ นค้าลดลง 8 นาทีต่อพาเลท คิ ดเป็ น 48.53% และ
ระยะทางลดลง 71.5 เมตร คิ ดเป็ น 74.48% และชัน้ วางแบบใหม่สามารถ
จัดเก็บม้วนผ้าได้ 84 ม้วนต่อ 2 ช่องจัดเก็บสิ นค้า ทาให้พื้นที่ในการเก็บม้วน
ผ้าทัง้ หมดจากเดิ ม 10.5% เหลือเพียง 1.62% ของพื้นที่ทงั ้ หมด
คำสำคัญ — หลักกำรเอบีซี, กำรจัดเก็บสิ นค้ำ, กำรออกแบบพื้นที ่
จัดเก็บสิ นค้ำ

Keywords — ABC Analysis, Storage Strategy, Storage Space Design

I. บทนา
คลังสินค้าทีไ่ ด้เข้าไปทาการศึกษาเป็ นสินค้าทัวไป
่ มีปริมาณในการจัดเก็บสูง
และมีความถี่ในการรับเข้า-ส่งออกบ่อยครัง้ ปั จจุบนั ยังไม่มกี ารจาแนกประเภท
สิ น ค้ า คงคลัง ด้ ว ยระบบ ABC Analysis ท าให้ ก ารใช้พ้ืน ที่ใ นการจัด เก็บ ไม่ ม ี
ประสิทธิภาพ และในบางกรณีทม่ี สี นิ ค้ารับเข้าเป็ นจานวนมาก ทาให้จานวนสินค้า
มีมากกว่าชัน้ วาง (Location Rack) จึงจาเป็ นต้องนาสินค้าเหล่านัน้ วางไว้ในพืน้ ที่
จัดเก็บสินค้าชัวคราว
่
(Temporary Area) ส่งผลให้เกิดการหยิบทีไ่ ม่เข้า-ออกแบบ
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First In First Out (FIFO) จึง ได้ทาการแบ่ งประเภทสิน ค้า ออกเป็ น 3 กลุ่ ม ตาม
ระบบ ABC Analysis โดยแบ่งเกณฑ์จาก รอบการหมุนเวียนของสินค้าที่มกี าร
เคลื่อนไหวต่ า (Low Movement) พบว่ ามีสิน ค้าที่สามารถปรับปรุงรูปแบบการ
จัดเก็บ เพื่อลดพืน้ ทีใ่ นการใช้ชนั ้ วางลงได้ คือสินค้าประเภท ม้วนผ้า (Roll Fabric)
สาเหตุท่เี ลือกมาทาการปรับปรุง เพราะจัดอยู่ในสินค้ากลุ่ม C ซึ่งเป็ นสินค้าที่ม ี
รอบการหมุนเวียนต่ า แต่มกี ารใช้พน้ื ที่ 10.5% ของพื้นทีใ่ นแผนกทัง้ หมด ปั ญหา
ทีพ่ บเกิดจากการขาดการวางแผนทีด่ ี ไม่มกี ารกาหนดขอบเขตพืน้ ทีใ่ นการจัดเก็บ
ไม่ถูกจัดแบ่งเป็ นหมวดหมูท่ ส่ี ะดวกต่อการค้นหา อีกทัง้ ขัน้ ตอนในการจัดเก็บและ
หยิ บ สิ น ค้ า นั ้น ใช้ เ วลานาน โดยวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึ ก ษา คื อ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการใช้พน้ื ทีจ่ ดั เก็บสินค้าประเภทม้วนผ้าและเพื่อลดระยะทางและ
ระยะเวลาในการจัดเก็บและหยิบสินค้า หลังจากทาการปรับปรุงแล้วผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั จากการทาการปรับปรุงครัง้ นี้ จะสามารปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บม้วนผ้า
ได้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ มากขึน้ สามารถลดพืน้ ทีใ่ นการจัดเก็บม้วนผ้าได้ไม่เกินกว่า
50 Bin Locations ตามเป้ าหมาย และสามารถลดระยะทางและระยะเวลาในการ
จัดเก็บและหยิบสินค้าได้

II.II. การวิเคราะห์แบบ ABC Analysis
James และ Jerry (1998) การจัดต าแหน่ งการวางสินค้า (Stock location
assignment) ตามหลัก การจัด แบ่ ง กลุ่ ม แบบ ABC Analysis ไว้ว่ า เป็ น เกณฑ์ท่ี
นิยมใช้กนั อย่างแพร่หลายในเรื่องของการจัดกลุ่มเพื่อกาหนดตาแหน่ งการวาง
สิน ค้า โดยจะจัดกลุ่ มตามการเคลื่อนไหว (Movement) ของสิน ค้า โดยการจัด
แบ่ ง กลุ่มตามการเคลื่อนไหวของสินค้า ตามเกณฑ์ดงั กล่า ว จะพบว่าสินค้าที่ม ี
จานวนเพีย ง 20% นัน้ จะมีก ารเคลื่อนไหวของสิน ค้า มากถึง 80% ของสิน ค้า
ทัง้ หมด โดยสินค้าทีอ่ ยู่ในกลุ่ม A ควรเป็ นสินค้าทีอ่ งค์กรให้ความสาคัญสูงสุด ควร
มีการควบคุมหรือการจัดการดูแลอย่างใกล้ชดิ เป็ นสินค้าที่มกี ารเคลื่อนไหวสูง
ควรจัดตาแหน่งในการจัดเก็บให้อยู่ในตาแหน่ งที่สะดวกต่อการจัดเก็บและสะดวก
ต่อการหยิบเตรียมสินค้ามากกว่าสินค้ากลุ่ม B และกลุ่ม C ยกตัวอย่างเช่น สินค้า
ที่มกี ารเคลื่อนไหว (Movement) มากหรือมียอดขายมากกว่า 60% ให้จดั อยู่ใน
สินค้ากลุ่ม A สินค้ากลุ่ม B มีเปอร์เซนต์อยู่ท่ี 40% และสินค้ากลุ่ม C อยู่ท่ี 15%
เป็ นต้น

II.III. 7 QC Tools

II. ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง

7 QC Tools หรือเครื่องคุมคุณภาพ 7 อย่าง ในสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ
ในปั จจุบ ัน “การควบคุ ม คุ ณภาพการผลิต ” เป็ น อีก หนึ่ ง ปั จจัย ที่ม ีค วามส าคัญ
สาหรับอุตสาหกรรมในปั จจุบนั นอกจากจะเป็ นการแสดงถึงมาตรฐาน และการ
ประกันคุณภาพของสินค้าแล้ว ยังเป็ นกลยุทธ์ในการลดต้นทุนกระบวนการผลิตที่
มีความสาคัญ ซึ่งเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพนี้เรียกว่า Seven QC Tools ซึง่
มีด้วยกันทัง้ หมด 7 เครื่องมือ (Bonchai Sawsiw, 2014a) ซึ่งเครื่องมือทีน่ ามาใช้
ในงานวิจยั มีทงั ้ หมด 3 เครื่องมือ ดังนี้
1. ใบตรวจสอบ (Check Sheet) เป็ นเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยในการบันทึกและจัดเก็บ
ข้อมูล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และหาแนวทางในการแก้ปัญหา
2. แผนภาพสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) แผนภาพสาเหตุ
และผลหรือแผนภูมกิ า้ งปลา (Fishbone Diagram) เป็ นแผนภาพทีใ่ ช้สาหรับพิสูจน์
หาสาเหตุหลักหรือปั ญหาหลักทีไ่ ด้จากการสร้างแผนภาพพาเรโต โดยเราจะนา
สาเหตุหลักหรือปั ญหาหลักไว้ทห่ี วั ปลาและจะหาสาเหตุย่อยทีท่ าให้เกิดปั ญหา
หลักนี้ไว้ทก่ี า้ งปลา
3. กราฟ (Graph) แผนภาพที่แสดงถึงตัวเลขหรือข้อมูลทางสถิติ ที่ใช้เมื่อ
ต้องการนาเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ผลของข้อมูล เพื่อทาให้งา่ ยและรวดเร็วต่อการ
ทาความเข้าใจ
ผู้วิจยั ได้ศึก ษางานวิจยั ที่เ กี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาที่กาลังจะดาเนิ นการ
แก้ไข พบว่า มีงานวิจยั 5 ชิน้ ทีม่ เี นื้อหาใกล้เคียง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
การวิเคราะห์แบบ ABC Analysis ถูกนามาใช้งานการแก้ปัญหาในงานของ
พรรณวดี (2560) การปรับปรุงตาแหน่ งจัดเก็บสินค้าประเภทกลุ่ม เพื่อลด
ระยะเวลาในการหยิบสินค้า กรณีศกึ ษาบริษทั แอลเอสจี สกายเชฟส์ (ประเทศ
ไทย) จากัด : นาการวิเคราะห์แบบ ABC Analysis มาใช้เป็ นเครื่องมือสาหรับการ
จัดลาดับความสาคัญของสินค้าและปรับปรุงเวลา แก้ไขปั ญหาในกระบวนการหยิบ
ทีย่ ากต่อการค้นหาและใช้เวลานาน มีสาเหตุมาจากการจัดตาแหน่ งสินค้าไม่เป็ น
ระเบียบ
วรพล (2559) การปรับ ปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บวัต ถุ ดิบในคลังสินค้า
กรณีศกึ ษาบริษทั นิปปอน เอ็กซ์เพรส เอ็นอีซี โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จากัด :
ได้ น าทฤษฎีเ ทคนิ ค การจัด กลุ่ ม สิน ค้า แบบ ABC Classification และผัง แสดง
เหตุผล มาใช้เป็ นเครื่องมือวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปั ญหาของการวางสินค้าที่
การวางปะปนกัน ไม่มกี ารแยกประเภท ทาให้พนักงานใช้เวลาในการจัดเตรียม
สินค้า โดยหลังทาการปรับปรุง สามารลดระยะเวลาในการหยิบสินค้าลดลง 3.36
นาที

งานวิจยั ฉบับนี้ มีเป้ าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พ้นื ที่จดั เก็บ
สินค้าประเภทม้วนผ้าและลดระยะทางและระยะเวลาในการจัดเก็บและหยิบสินค้า
ด้วยเหตุน้ผี วู้ จิ ยั จึงได้ศกึ ษาทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการคลังสินค้า
และการจัดการสินค้าคงคลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

II.I. กลยุทธ์การจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า (Storage Strategy)
รูป แบบการจัด เก็บ ในคลัง สิน ค้า ของแต่ ล ะองค์ก ร จะมีค วามแตกต่ า งกัน
ออกไปตามความเหมาะสมของสินค้านัน้ ๆ กระบวนการในการจัดเก็บจะเกิด
ประสิทธิภาพมากหรือน้อย ขึน้ อยู่กบั รูปแบบในการจัดเก็บหรือทีเ่ รียกว่า กลยุทธ์
ในการจัดเก็บสินค้า ซึง่ การทีจ่ ะนากลยุทธ์น้มี าปรับใช้กบั คลังสินค้าก็ต้องคานึงถึง
สภาพการทางานทีเ่ หมาะสมกับคลังและประเภทของสินค้าด้วยเช่นกัน
James A.T. and Jerry D.S. (1998) กล่ า วถึ ง การจัด แบ่ ง รู ป แบบในการ
จัดเก็บสินค้า ซึง่ แบ่งออกเป็ น 6 แนวคิด คือ
1. ระบบการจัดเก็บแบบไม่เป็ นทางการ (Informal System) เป็ นรูปแบบการ
จัดเก็บสินค้าที่ไม่มกี ารบันทึกตาแหน่ งการจัดเก็บเข้าไว้ในระบบ สินค้าทุกชนิด
สามารถเลือกจัดเก็บไว้ในตาแหน่งใดก็ได้ในคลังสินค้า
2. ระบบจัดเก็บแบบคงตาแหน่ง (Fixed Location System) สินค้าทุกชนิดจะ
มีตาแหน่ งจัดเก็บที่ถูกกาหนดไว้เฉพาะ ซึ่งการจัดเก็บรูปแบบนี้เหมาะสาหรับ
คลังสินค้าทีม่ ขี นาดเล็ก
3. ระบบจัด เก็บ โดยจัด เรีย งตามรหัส สิน ค้า (Part Number System) เป็ น
แนวคิด ที่คล้า ยกับระบบการจัดเก็บแบบคงต าแหน่ ง (Fixed Location) โดยข้อ
แตกต่างนัน้ จะอยู่ท่ี การเก็บแบบใช้รหัสสินค้าจะมีลาดับการจัดเก็บเรีย งกัน
4. ระบบจัดการจัดเก็บสินค้าตามประเภทของสินค้า (Commodity System)
เป็ นรูปแบบการจัดเก็บสินค้าทีเ่ ก็บตามประเภทของสินค้า (Product Type) โดยมี
การจัดตาแหน่งการวางคล้ายกับร้านขายของชาหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตทัวไป
่
5. ระบบการจัด เก็บ แบบไม่ ไ ด้ ก าหนดต าแหน่ ง หรือ แบบสุ่ ม (Random
Location System) เป็ นการจัดเก็บแบบไม่ได้กาหนดตาแหน่ ง คงที่ สินค้าแต่ละ
ชนิดสามารถจัดเก็บไว้ในตาแหน่งใดก็ได้ในคลังสินค้า
6. ระบบการจัดเก็บแบบผสม (Combination System) การจัดเก็บแบบผสม
เป็ น รูป แบบการจัด เก็บที่ร วมหลักการของรูปแบบการจัด เก็บ ทุกรูปแบบ โดย
ต าแหน่ ง ในการจัดเก็บนัน้ จะต้องมีการพิจารณาจากเงื่อนไขหรือข้อจากัดของ
สินค้าชนิดนัน้ ๆ
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ธีรชั (2557) การเพิม่ ประสิทธิภาพพื้นทีก่ ารจัดเก็บ Rack เปล่า กรณีศกึ ษา
บริษั ท Thai Honda Manufacturing จ ากัด : น าทฤษฎี ABC Analysis และผัง
ก้างปลา เข้ามาช่วยวิเคราะห์หาสาเหตุ แก้ไขปั ญหาการบริหารจัดการพื้นทีไ่ ม่ม ี
ประสิทธิภาพ และใช้ระยะทางจัดเก็บมาก ทาให้เกิดการสูญเสียเวลาไปโดยเปล่า
ประโยชน์ โดย หลังจากทาการปรับปรุง สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพในการใช้พน้ื ที่
เพิม่ ขึน้ จาก 67.22% เป็ น 75.91% และสามารถลดระยะทางในการเดินลงได้
เมธินี (2555) การปรับ ปรุ ง ประสิท ธิภ าพต าแหน่ ง การจัด วางสิน ค้ า ใน
คลัง สิน ค้า กรณี ศึก ษา บริษัท ศรีไทยซุ ป เปอร์แ วร์ จากัด (มหาชน) สาขาสุ ข
สวัส ดิ ์ : น าการวิเ คราะห์ แ บบ ABC Analysis และโปรแกรมเชิง เส้ น (Linear
Programming) มาช่วยในการวิเคราะห์และสร้างแบบจาลอง แก้ไขตาแหน่งในการ
จัดวางสินค้าภายในคลัง ที่ส่งผลให้การทางานภายในคลังสินค้าเกิดความล่าช้า
หลังทาการปรับปรุงแล้วระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรมลดลง 9.81% การใช้งาน
ของโซนพืน้ ทีก่ ารจัดวางสินค้าลดลงได้ 13.33%
ในส่วนของการใช้ 7 QC Tools ถูกนามาใช้งานการแก้ปัญหาในงานของ
โสภิต า (2557) การเพิ่ม ประสิท ธิภ าพในการจัด เก็บ ชิ้น ส่ ว น กรณี ศึก ษา
บริษทั เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จากัด : ได้นาหลักการจัดเก็บสินค้า และคิวซีสตอรี่
(QC Story) มาใช้ เ ป็ นเครื่อ งมือ ในการปรับ ปรุ ง ปั ญ หาของการวางสิ น ค้ า มี
ประสิทธิภาพต่ า สาเหตุเนื่องมาจากการจัดวางสินค้าไม่มกี ารจัดรูปแบบในการวาง
ตามประเภทของสิน ค้า อุ ป กรณ์ ช นั ้ วางไม่ ม ีค วามเหมาะสมกับ ตัว สิน ค้ า ซึ่ง
หลังจากปรับปรุงสามารถสามารถเพิม่ พืน้ ทีใ่ นการจัดเก็บจาก 96 ตรม. ใช้เพิม่ ขึน้
ได้ 250 ตรม.
จากการศึก ษาทฤษฎีแ ละงานวิจยั ที่เ กี่ย วข้องทัง้ หมดแล้ว พบว่ า มีค วาม
สอดคล้องทีส่ ามารถนามาประยุกต์ใช้ในงานวิจยั นี้ได้ คือการคัดเลือกรูปแบบทีจ่ ะ
นามาปรับปรุง ประสิทธิภาพการใช้พ้นื ที่ เพื่อช่วยนามาวิเคราะห์หาสาเหตุและ
แนวทางแก้ไขทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์

ปริมาณการรับเข้ามีจานวน 1,226 ม้วน ส่วนปริมาณการส่งออกมีเพียง 284
ม้ว น จากการเก็บ รวบรวมข้อมูล พบว่ า ม้ว นผ้า ที่จดั เก็บ อยู่ ใ นคลัง สิน ค้ า นั น้ มี
จานวนทัง้ หมด 1,147 ม้วน พบว่าม้วนผ้ามีจานวน Locations ทีใ่ ช้ในการจัดเก็บ
โดยไม่มกี ารแบ่งโซนรวม 168 Locations จาก Locations ทีใ่ ช้จดั เก็บในแผนก

III. วิธกี ารดาเนินงาน
III.I. การเก็บรวบรวมข้อมูล

III.II. การวิเคราะห์ขอ้ มูล

**

พืน้ ทีส่ ดี า คือพืน้ ทีท่ มี่ กี ารใช้ในการจัดเก็บสินค้าม้วนผ้า

รูปที่ 2 ตาแหน่ง Locations ทีม่ กี ารจัดเก็บสินค้าม้วนผ้า
2. ข้อมูลทุตยิ ภูม ิ (Secondary Data) เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาค้นคว้าทัง้
จากข้อมูล ภายในองค์ก ร และข้อมูล ที่เ กี่ย วข้องในการศึก ษา โดยค้น คว้า และ
รวบรวมจากเอกสาร หนัง สือ วิทยานิ พ นธ์ งานวิจยั เว็บ ไซต์ หรือจากแหล่ ง
ค้น คว้า ต่าง ๆ เพื่อใช้เป็ น ข้อมูลอ้างอิงและสนับสนุ น ซึ่ง ข้อมูล ดังกล่าวจะเป็ น
ข้อมูลที่เ กี่ยวข้องกับทางด้านการบริหารจัดการคลังสินค้า เครื่องมือที่ใช้ในการ
จัด การ รวมไปถึง การวางแผนด้า นต่ า ง ๆ เพื่อน ามาเป็ น แนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้า

เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษา เปรียบเทียบและวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั มีดงั นี้
1. QC 7 Tools
- ใช้ Check Sheet ในการเก็บข้อมูลระยะเวลาในการหยิบและจัดเก็บสินค้า
- ใช้กราฟแท่งในการแสดงข้อมูลการเข้า-ออกของสินค้า ซึ่งได้ขอ้ มูลมาจาก
การรวบรวมข้อมูลในระบบ
- วิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาในการปฏิบตั งิ านโดยใช้แผนภูมกิ า้ งปลามาใช้
ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหา

1. ข้อมูล ปฐมภูม ิ (Primary Data) เป็ น ข้อมูล ที่ได้ม าจากการรวบรวมและ
สังเกตปั ญหาและข้อควรปรับปรุงที่เกิดขึน้ ในกระบวนการทางานของคลังสินค้า
ตัง้ แต่ขนั ้ ตอนการทางานตามวิธกี ารทางาน การปฏิบตั งิ านจริงเพื่อเก็บข้อมูลหน้า
งาน ไปจนถึงการหาข้อมูลย้อนหลังเพื่อเก็บสถิติในแต่ละเดือนตัง้ แต่เริม่ เข้าไป
ศึกษา เช่น ข้อมูลการเข้า-ออกของสินค้า ข้อมูลการจัดเก็บและการใช้พน้ื ที่
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะทาการสร้างแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลในการเก็บ
ข้อมูล ของปริมาณการจัดเก็บ ขนาดและสีของสิน ค้าประเภทม้วนผ้า, ปริมาณ
สินค้าม้วนผ้า เข้า-ออกตัง้ แต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
เพื่อต้องการทราบปริมาณสินค้าเข้า -ออก จากนัน้ นามาวางแผนในการจัดรูปแบบ
การเก็บสินค้าบนชัน้ วาง และเพื่อดูความเคลื่อนไหว (Movement) การเข้า-ออก

การวิเคราะห์ปัญหาด้วยแผนภูมกิ า้ งปลา
จากการศึกษาและเก็บข้อมูลในส่วนของการจัดเก็บสินค้าและการจัดเตรียม
สินค้าเพื่อจัดส่งให้แก่ลูกค้า พบว่าสาเหตุสาคัญที่ทาให้รูปแบบการจัดเก็บไม่ม ี
ประสิทธิภาพโดยใช้แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause And Effect Diagram) หรือ
แผนผังก้างปลา แสดงเหตุและผลของปั ญหา จากการวิเคราะห์สาเหตุของการที่
รูปแบบการจัดเก็บไม่มปี ระสิทธิภาพด้วยผังก้างปลาทัง้ 5 ด้าน ทาให้ทราบปั ญหา
ทีพ่ บดังรูป

รูปที่ 1 กราฟแสดงปริมาณสินค้าม้วนผ้า เข้า – ออก
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รูปที่ 3 แผนภูมกิ า้ งปลา (Fishbone Diagram) ตามหลัก 4M1E

IV. ผลการดาเนินงาน

1. ปั จจัยด้านวัตถุดบิ (Material) : จากลักษณะเฉพาะของม้วนผ้าทีม่ ขี นาด
ยาว ทาให้ยากต่อการจัดเก็บ พื้นทีต่ ่อ 1 Bin Locations นัน้ จัดเก็บได้ในปริมาณ
น้อย ใช้พน้ื ทีไ่ ด้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าทีค่ วร
2. ปั จจัยด้านวิธกี าร (Method) : ไม่มกี ารวางแผนในการจัดเก็บที่ช ดั เจน
เนื่องจากรูปแบบและตาแหน่งการจัดเก็บไม่ตายตัว
3. ปั จจัย ด้า น (Man) : พนัก งานเก็บ สิน ค้า ตามความสะดวก เพื่อความ
รวดเร็วในการทางาน ทาให้บางครัง้ เก็บสินค้าผิด ตาแหน่ ง ปะปนกัน รวมไปถึง
การที่พ นักงานไม่มกี ารวางแผนก่อนการจัดเก็บ ทาให้สิน ค้ากระจายตัวอยู่ใน
หลายตาแหน่ ง ส่งผลให้พนักงานต้องค้นหาสินค้าทุกครัง้ ทีม่ กี ารเตรียมสินค้า ทา
ให้เกิดปั ญหาการหยิบ–จัดเก็บสินค้านาน
4. ปั จจัยด้านเครื่องจักร (Machine) : รถโฟล์คลิฟท์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
เนื่ อ งจากจะมีร ถโฟล์ ค ลิฟ ท์ เ พีย ง 2 ประเภทที่ส ามารถตัก งานม้ว นผ้า ได้คือ
ประเภท RT และ BT บางครัง้ ทีร่ ถมีการใช้งานกับสินค้ากลุ่ม A และ B อยู่ จึงเกิด
เวลารอคอย
5. ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม (Environment) : จากข้อจากัดในการจัดเก็บ
สินค้าประเภทม้วนผ้านัน้ คือ ห้ามเก็บไว้ในที่ ๆ โดนแสงแดดเป็ นเวลานาน จึงทา
ให้จดั เก็บได้แค่ใน Locations ชัน้ ที่ 2-4 ไม่สามารถจัดเก็บได้สูงกว่านัน้ ได้ จึงทา
ให้พน้ื ทีท่ จ่ี ะใช้จดั เก็บมีจากัด

จากผลการวิเคราะห์ถงึ สาเหตุทร่ี ูปแบบการจัดเก็บไม่มปี ระสิทธิภาพ ผูว้ จิ ยั
ได้ศกึ ษาสภาพปั จจุบนั เกี่ยวกับรูปแบบการจัดเก็บ ผังการไหล (Flow Process
Chart) การปฏิบตั งิ าน ระยะทางและระยะเวลาทีใ่ ช้ในการทางาน โดยจะแสดงทัง้
ข้อมูลในสภาพปั จจุบนั ก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุงดังนี้
1. รูปแบบการจัดวางสินค้าม้วนผ้าในสภาพปั จจุบนั และหลังทาการปรับปรุง
1.1 รูปแบบการจัดเก็บม้วนผ้าในสภาพปั จจุบนั จะถูกจัดเรียงอยู่บนพาเลท
โดยมีการเรียงกันเป็ นชัน้ ๆ ทรงสามเหลีย่ มพีรามิด โดยอุปกรณ์ทน่ี ามาใช้ในการ
ช่วยจัดเก็บ มีดงั นี้ 1.เทปกาวใส 2.สายรัด PP Band และ 3.พาเลท โดยได้จาลอง
รูปแบบการจัดเก็บม้วนผ้าในสภาพปั จจุบนั ให้เห็นดัง รูปที่ 4

รูปที่ 4 ภาพจาลองการจัดเก็บม้วนผ้าในสภาพปั จจุบนั
รูปแบบการจัดเก็บม้วนผ้า แบบทรงสามเหลี่ยมพีรามิด สามารถจัดเก็บ บน
พาเลทได้มากสุดจานวน 15 ม้วนต่อพาเลท (ขนาดพาเลท 120 x 100 เซนติเมตร)
และ 21 ม้วนต่อพาเลท (ขนาดพาเลท 140 x 110 เซนติเมตร)
1.2 รู ป แบบการจัด เก็บ ม้ว นผ้า หลัง ท าการปรับ ปรุง โดยการสร้า งชัน้ วาง
(Shelves) หลังจากทีไ่ ด้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลและกระบวนการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการจัดเก็บและหยิบของสินค้าม้วนผ้า ได้วางแผนทาการปรับปรุงรูปแบบการ
จัดเก็บเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ โดยการจัดสร้างชัน้ วาง (Shelves) เฉพาะสาหรับ
จัด เก็บ ม้ว นผ้า มีก ารออกแบบโครงร่าง และขนาด ดัง จะแสดงให้เห็น ในภาพ
ด้านหน้า (Front View), ภาพด้านข้าง (Side View) ดังรูป

2. การวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ ABC Analysis
รายการสินค้าทัง้ หมดในแผนกมีทงั ้ หมด 10 รายการสินค้า ได้แก่ ชิ้นส่วน
รถยนต์ แ ละรถจัก รยานยนต์ (Automotive Part), เครื่อ งมือ แพทย์ (Medical
Equipment) , Dental Silica , ม้วนผ้าและม้วนด้าย, สายไฟ และอุปกรณ์ ไฟฟ้ า
การแบ่งประเภทสินค้าออกเป็ น กลุ่มตามระบบ ABC Analysis โดยแบ่งเกณฑ์
จาก รอบการหมุนเวียนของสินค้าที่มกี ารเคลื่อนไหวต่ า (Low Movement) จาก
การวิเคราะห์พบว่า สินค้าประเภทม้วนผ้าจัดเป็ นสินค้าที่อยู่ในกลุ่ม C มีการใช้
พื้น ที่อ ยู่ ท งั ้ หมด 10.5% ของ Bin Locations ทัง้ หมดที่ม ีใ นพื้น ที่จ ัด เก็บ โดย
คานวณการหาเปอร์เซ็นต์การใช้พ้นื ที่ Bin Locations ได้จากการนาจานวนพืน้ ที่
Bin Locations ทีใ่ ช้ หารกับพืน้ ที่ Bin Locations ทัง้ หมดทีม่ ี จะได้เปอร์เซ็นต์การ
ใช้พ้นื ทีอ่ ยู่ท่ี 10.5% ซึ่งจากการวางแผนออกแบบชัน้ วางสินค้าเฉพาะจัดเก็บม้วน
ผ้า จะสามารถช่วยลดจานวน Bin Locations ทีใ่ ช้งาน เพื่อทีจ่ ะมีพน้ื ทีว่ ่างสาหรับ
สิ น ค้ า ประเภทสิน ค้ า Type A และ Type B ที่ใ ช้ ง านที่ม ีจ านวนการเข้า ออก
บ่อยครัง้ ได้เพิม่ มากขึน้ โดยมีเป้ าหมายในการจัดสรรพื้นทีส่ าหรับสินค้าประเภท
ม้วนผ้าให้ใช้พน้ื ทีใ่ นการจัดเก็บน้อยกว่า 50 Bin Locations
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2.2 ผังการไหล (Flow Process Chart) ของกระบวนการหยิบ
ผังการไหลของกระบวนการหยิบสินค้าม้วนผ้ามีขนั ้ ตอนเริม่ จาก เมื่อ
พนักงานโฟล์คลิฟท์ไปตักสินค้าที่ Locations ทีต่ ้องการหยิบตามเอกสาร และนา
พาเลทม้วนผ้าทีต่ กั ย้ายมายังพื้นทีจ่ ดั เตรียมสินค้า เมื่อมาถึงพนักงานตรวจเช็ค
จะค้นหาม้วนผ้าม้วนที่ต้องการออกมาวางไว้ท่พี าเลทใหม่ท่จี ะจัดเตรียมให้ก ับ
ลูกค้า หลังจากคัดเลือกม้วนผ้าเสร็จแล้วก็ต้องจัดเก็บม้วนผ้าทีเ่ หลืออยู่ในพาเลท
เดิมตามสภาพเดิมโดยการแปะเทปกาวใส รัดสาย PP Band ก่อนนาไปจัดเก็บ
เมื่อเสร็จแล้ว พนักงานโฟล์คลิฟท์กจ็ ะนาไปจัดเก็บยัง Locations เดิมทีต่ กั ออกมา
โดยขัน้ ตอนการหยิบในสภาพปั จจุบนั มีขนั ้ ตอนการทางานรวมทัง้ หมด 10 ขัน้ ตอน
มีระยะทางในการเคลื่อนที่ 96 เมตร ใช้ระยะเวลารวมทัง้ หมด 14.28 นาทีต่อหนึ่ง
พาเลท และกระบวนการหยิบหลังปรับปรุงด้วยการใช้ชนั ้ วางม้วนผ้า (Shelves) ที่
จัดสร้างขึน้ มีขนั ้ ตอนการทางานทัง้ หมด 6 ขัน้ ตอน โดยขัน้ ตอนที่ลดลงไปคือ
ขัน้ ตอนในจัด เก็บ ให้คืน สภาพเดิม แปะเทปกาวใส รัด สาย PP Band และลด
ขัน้ ตอนที่พนักงานโฟล์คลิฟท์ต้องนาสินค้าไปเก็บเข้าที่ Locations เดิมอีกด้วย
ส่วนระยะทางในการเคลื่อนทีจ่ ะใช้ 24.5 เมตร และใช้ระยะเวลารวมทัง้ หมด 7.35
นาทีต่ อ หนึ่ ง พาเลท ดัง นั น้ เวลาหยิบ สิน ค้ า ลดลง 8 นาทีต่ อ พาเลท คิด เป็ น
48.53% และระยะทางลดลง 71.5 เมตร คิดเป็ น 74.48%

รูปที่ 5 ชัน้ วางด้านหน้า (Front View), ด้านข้าง (Side View)
2. ผังการไหล (Flow Process Chart) ในขัน้ ตอนการดาเนินงานของสินค้าประเภท
ม้วนผ้าก่อนและหลังปรับปรุง ในส่วนของกระบวนการการจัดเก็บและการหยิบ
2.1 ผังการไหล (Flow Process Chart) ของกระบวนการจัดเก็บ
ผัง การไหลของกระบวนการจัด เก็บ สิน ค้า ม้ว นผ้า มี ขนั ้ ตอนเริ่ม จาก เมื่อ
พนักงานรับสินค้าจากรถขนส่ง และนาม้วนผ้ามาจัดเรียงลงบนพาเลท จากนัน้ จะ
นาเทปกาวใสและสายรัด PP Band รัดม้วนผ้าเข้ากับพาเลทเพื่อป้ องกันการตก
หล่น จากนัน้ จึงทาการตรวจเช็คความถูกต้องกับสินค้ากับเอกสาร เมื่อจัดเก็บและ
ตรวจเช็ค เรีย บร้อยแล้ว พนัก งานโฟล์ค ลิฟ ต์จะทาการตัก สิน ค้า ขึ้น ไปเก็บ ยัง
Locations ต่าง ๆ โดยขัน้ ตอนการจัดเก็บในสภาพปั จจุบนั มีขนั ้ ตอนการทางาน
รวมทัง้ หมด 8 ขัน้ ตอน มีระยะทางในการเคลื่อนที่ 38.5 เมตร ใช้ระยะเวลารวม
ทัง้ หมด 13.27 นาทีต่อหนึ่งพาเลท และหลังทาการปรับปรุงด้วยการใช้ชนั ้ วางม้วน
ผ้า (Shelves) ทีจ่ ดั สร้างขึน้ มีขนั ้ ตอนการทางานทัง้ หมด 5 ขัน้ ตอน โดยขัน้ ตอนที่
ลดลงไปคือขัน้ ตอนในการเรียงม้วนผ้า ขึ้นพาเลท แปะเทปกาวใส รัด สาย PP
Band ในส่วนของระยะทางในการเคลื่อนที่ลดลงเหลือ 8.5 เมตร และใช้ระยะเวลา
ในการจัดเก็บรวมทัง้ หมด 8.37 นาทีต่อหนึ่งพาเลท ดังนัน้ เวลาจัดเก็บสินค้าลดลง
5 นาทีต่อพาเลท คิดเป็ น 36.93% และ ระยะทางลดลง 30 เมตร คิดเป็ น 77.92%

รูปที่ 8 ผังการไหลของพนักงานในกระบวนการหยิบม้วนผ้า : ก่อนปรับปรุง

รูปที่ 9 ผังการไหลของพนักงานในกระบวนการหยิบ ม้วนผ้า : หลังปรับปรุง
รูปที่ 6 ผังการไหลของพนักงานในกระบวนการจัดเก็บม้วนผ้า : ก่อนปรับปรุง

V. สรุปผลการดาเนินงาน
งานวิจยั ทีไ่ ด้ศกึ ษารูปแบบการดาเนินงานด้านคลังสินค้าเรื่อง การปรับปรุงพืน้ ที่
จัดเก็บสินค้าเพื่อลดการใช้พน้ื ทีภ่ ายในคลังสินค้า สามารถสรุปผลการปรับปรุง
การดาเนินงานเป็ น 2 ด้าน ดังนี้
1.) ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
การจัดเก็บม้วนผ้าแบบใหม่ จะจัดเก็บตาม SKU (Stock Keeping Unit) โดย
การจาแนกเป็ นสีของม้วนผ้าในการจัดเก็บแต่ละ Locations ทีม่ กี ารจัดแบ่งแยกให้
สะดวกและง่ายการค้นหามากยิง่ ขึน้ และสะดวกต่อการเช็ค Stock ประจาเดือน

รูปที่ 7 ผังการไหลของพนักงานในกระบวนการจัดเก็บม้วนผ้า : หลังปรับปรุง
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2.) ผลลัพธ์เชิงปริมาณ มีดชั นีชว้ี ดั ประสิทธิภาพ 3 ด้าน
2.1.) เปอร์เ ซ็น ต์ก ารใช้พ้ืน ที่ใ นการจัด เก็บ จากการวิเ คราะห์ ABC
Analysis ลดลง
2.2.) ปริมาณการจัดเก็บม้วนผ้าต่อ Locations เพิม่ ขึน้
2.3.) ระยะเวลาและระยะทางในการจัดเก็บและหยิบชิน้ งานลดลง

ตารางที่ 2 สรุปผลขัน้ ตอนการหยิบม้วนผ้าและรูปแบบของกิจกรรมทีพ่ บ

1. เปอร์เ ซ็น ต์ก ารใช้พ้ืน ที่ใ นการจัด เก็บ จากการวิเ คราะห์ ABC Analysis
ลดลง ผลจากการวิเคราะห์ตามหลัก ABC Analysis โดยใช้ รอบการหมุนเวียนของ
สินค้าทีม่ กี ารเคลื่อนไหวต่ า (Low Movement) เป็ นเกณฑ์ในการจาแนก เพื่อลด
ปริมาณการใช้พน้ื ทีล่ ง โดยปริมาณการใช้พน้ื ทีล่ ดลงหลังจากทาการปรับปรุงแล้ว
จากเดิมใช้พน้ื ที่ 10.5% หรือ 168 Bin Locations หลังทาการปรับปรุงอัตราการใช้
พืน้ ทีล่ ดลงเหลือเพียง 1.62% หรือ 26 Bin Locations จากพืน้ ทีก่ ารใช้งานทัง้ หมด
ในแผนก

กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้สาเร็จลงได้ด้วยดีจากความร่วมมือและผูส้ นับสนุ นหลายฝ่ าย
ขอขอบพระคุณสถานประกอบการ ศูนย์กระจายสินค้าบริษทั ซูซูโย ดิสทริบวิ ชัน่
เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด เจ้าหน้าที่ พนักงานและผูท้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้องทุกท่าน
ที่มสี ่วนร่วมและให้คาปรึกษา คาแนะนา ตลอดจนการดูแลต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
ปฏิ บ ัติ ง าน แนะน าแนวทางที่ถู ก ต้ อ ง ตลอดจนแก้ ไ ขข้อ บกพร่ อ ง ข้า พเจ้า
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ทีน่ ้ี
สุดท้ายนี้ ผู้ศกึ ษาวิจยั หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า งานวิจยั นี้จะเป็ นประโยชน์ ต่อผูท้ ่ี
สนใจ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการปรับปรุงอื่น ๆ ได้ไม่มากก็น้อย
หากมีขอ้ บกพร่องประการใด ผูศ้ กึ ษาวิจยั ขออภัยไว้ ณ ทีน่ ้ดี ว้ ย

รูปที่ 10 เปอร์เซ็นต์การใช้พน้ื ทีโ่ ดยจัดแบ่งตามหลัก ABC Analysis
จากเป้ าหมายทีค่ าดว่าจะได้รบั ทีค่ าดหวังไว้ให้ใช้พน้ื ทีใ่ นการจัดเก็บน้อยกว่า
50 Bin Locations หลังจากทาการปรับปรุงพบว่าสามารถทาได้ตามเป้ าหมายและ
มีปริมาณการใช้พน้ื ทีใ่ นการจัดเก็บมีประสิทธิภาพมากกว่าเป้ าหมายจริงทีต่ งั ้ ไว้คอื
26 Bin Locations
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รูปที่ 11 แผนภูมแิ สดงปริมาณการใช้พน้ื ทีก่ ่อนและหลังเทียบกับเป้ าหมาย
2. ขัน้ ตอนในการทางาน ระยะเวลา – ระยะทางในการจัดเก็บและหยิบสินค้า
นาน เนื่องจากไม่มกี ารจากัดโซนในการจัดเก็บ จึงทาให้เกิดขัน้ ตอนการทางานที่
สูญเปล่าต่อกระบวนการ ใช้เวลานานและระยะทางในการเคลื่อนทีส่ ูง ซึ่งจากการ
วิเคราะห์ผงั การไหล (Flow Process Chart) ของสินค้าประเภทม้วนผ้า ผลที่ได้
ออกมานัน้ จะแสดงดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2
ตารางที่ 1 สรุปผลขัน้ ตอนการจัดเก็บม้วนผ้าและรูปแบบของกิจกรรมทีพ่ บ
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บทคัดย่อ — การศึกษางานนี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ลดเวลาในการสอบ
เทียบเครือ่ งมือวัด
โดยได้ทาการศึกษาการสอบเทียบประแจวัดแรงบิ ด
(Torque Wrench) ซึง่ ได้พบปั ญหาจากการปฏิ บตั ิ งานทีใ่ ช้เวลาในการสอบ
เทียบนาน ซึง่ เกิ ดความสูญเปล่า ด้วยหลักการ ECRS โดยขจัดขัน้ ตอนทีไ่ ม่
จาเป็ น ( Eliminate) และทาให้ง่ายขึ้น(Simplify) โดยการออกแบบและสร้าง
เครือ่ งมือช่วยปรับตัง้ ในการสอบเทียบ
ผลจากการดาเนิ นการ พบว่า เวลาการสอบเทียบลดลงจากเดิ ม 669.21
วิ นาที เหลือ 305.45 วิ นาที คิ ดเป็ น ร้อยละ 45.64 และขัน้ ตอนในการทางาน
ลดลงจาก 33 ขัน้ ตอน เหลือ 17 ขัน้ ตอน ซึง่ สามารถลดลงได้ 16 ขัน้ ตอน
คิ ดเป็ นลดลงร้อยละ 48.48 ทาให้พนักงานปฏิ บตั ิ งานสามารถทางานตาม
มาตรฐานทีก่ าหนดไว้ และการทางานมีความง่ายมากยิ ง่ ขึ้นความสะดวก
มากขึ้น
คาสาคัญ — ประแจวัดแรงบิ ด,การสอบเทียบเครือ่ งมือวัด,ความสูญ
เปล่า,หลักการ ECRS,คิ วซีสตอรี ่

1. บทนา
จากการเข้าไปศึกษางานในส่วนงานการสอบเทียบเครื่องมือวัด
ซึ่งในส่วนงานของการสอบเทียบเครื่องมือวัดนี้ ในปั จจุบนั นี้ ส่วนงานการ
สอบเทียบเครื่องมือวัด มีจานวนเครื่องมือวัดที่ต้องดาเนินการสอบเทียบ
ทัง้ หมด 1,826 เครื่องมือ โดยส่วนใหญ่จะเป็ นเครื่องมือวัดประเภทประแจ
วัด แรงบิด (Torque Wrench) และพบว่ า ใน 1 วัน จะมีก ารสอบเทีย บ
เครื่องมือวัดเฉพาะประเภทประแจวัดแรงบิด จากแผนงานประจาวัน เฉลีย่
อยู่ท่ี 55 ชิ้นต่อวัน โดยมีพนักงานผูป้ ฏิบตั งิ านจานวน 4 คน ดาเนินการใน
การสอบเทีย บเครื่อ งมือ วัด ทัง้ หมด และได้พ บปั ญ หาจากทางาน ดัง นี้
ชิ้นส่วนสารองไม่เพียงพอในการสับเปลี่ยนไปใช้ในสายการผลิต , สูญเสีย
เวลาในการสอบเทียบตัวทดสอบมุมหมุนของล้อ , เวลาในการสอบเทีย บ
ประแจวัดแรงบิด รุ่น N 2 มีมาก ผูจ้ ดั ทาจึงได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการ
ปรับปรุงด้านการทางานของส่วนงานการสอบเทียบเครือ่ งมือวัดนี้ พร้อมกับ
ได้ดาเนินการวิเคราะห์ปัญหาโดยการประชุมร่วมกันประเมินความเป็ นไป
ได้ ในการปรับปรุง ซึ่งผลจากการประชุมร่วมกันได้ขอ้ สรุป คือ จะทาการ
ปรับปรุงเรือ่ งเวลาในการสอบเทียบประแจวัดแรงบิด (Torque Wrench) รุ่น
N 2 ประเภทประแจปอนด์ (Type Q)

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.

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจยั
เพือ่ ลดเวลาสอบเทียบเครือ่ งมือวัดด้วยการสร้างเครือ่ งมือช่วย
ปรับตัง้ ค่า
3. วิธดี าเนินการวิจยั
ได้มกี ารดาเนินงานวิจยั ด้วยหลัก คิวซีสตอรี่ [1] ประกอบด้วย 7
ขันตอน
้
ดังต่อไปนี้
1.การกาหนดหัวข้อปั ญหา โดยการค้นหาปั ญหาจากการทางาน ประชุม
ปรึกษาหารือและคัดเลือกหัวข้อปั ญหา
2.สารวจสภาพปั จจุบนั และตัง้ เป้ าหมาย การเก็บข้อมูลโดยใช้ ใบ
ตรวจสอบ (Check Sheet) [2] เพือ่ นามาวิเคราะห์หาปั ญหาทีเ่ กิดขีน้

Keywords — Torque Wrench, Calibration, Waste, ECRS, QC Story
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3.การวางแผนการแก้ไข มีการกาหนดแผนการดาเนินงานของงานวิจยั
และกาหนดขอบเขตงานของผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินงาน
4.การวิเคราะห์สาเหตุ มีการดาเนินการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้แผนภูม ิ
ก้างปลา [2] นามาวิเคราะห์หาสาเหตุทแ่ี ท้จริง รวมถึงการกาหนดแนวทาง
ในการแก้ไขปั ญหา และประเมินผลของแนวทางการแก้ไขปั ญหา
5.การกาหนดมาตรการตอบโต้และการปฏิบตั ติ ามมาตรการ ดาเนินการ
ปรับปรุงด้วยหลักการลดความสูญเปล่าด้วย ECRS [3] โดยทาการกาจัด
ขัน้ ตอนทีไ่ ม่จาเป็ น (E: Eliminate) และการทาให้งา่ ย (S:Simplify) โดยการ
ออกแบบสร้างเครือ่ งมือช่วยในการปรับตัง้ ค่า [4]
6.การติดตามผล ทาการประเมินผลโดยทาการตรวจสอบประเมินผลการ
แก้ปัญหา เปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างก่อนและหลังการปรับปรุง วิเคราะห์
ปั ญหาเพิม่ เติมทีอ่ าจจะเกิดขึน้
7.การทาให้เป็ นมาตรฐาน โดยการถ่ายทอดวิธกี ารดาเนินงาน และทา
เอกสารระบุรายละเอียดวิธกี ารปฏิบตั งิ าน (WI) ดังรูปที่ 1 กรอบแนวคิด

จาก สถานทีใ่ นการดาเนินงาน บุคลากรในการดาเนินงาน ความยาก - ง่าย
ทีจ่ ะสามารถดาเนินการได้ ฯลฯ
2) ด้านความรุนแรง คือความรุนแรงทีจ่ ะเกิดขึน้ หากไม่ได้รบั การแก้ไข
เช่น ความรุนแรงจากอุบตั เิ หตุ ความปลอดภัย ชีวติ หรือทรัพย์สนิ ความ
รุนแรงจากการทางานผิดพลาดทีอ่ าจเกิดขึน้
3) ด้านต้นทุน เป็ นการประเมินต้นทุนในการแก้ไขปั ญหาเบือ้ งต้น โดย
การกาหนดจะแตกต่ า งจาก 2 เงื่อ นไข คือ หากต้น ทุน ต่ า จะมีคะแนน
ประเมินที่สูง และต้นทุนสูง จะมีคะแนนประเมินทีต่ ่ า ซึ่งจากการประเมิน
เงือ่ นไขทัง้ 3 ด้าน พบว่า ปั ญหาเรื่องเวลาทีใ่ ช้ในการสอบเทียบประแจวัด
แรงบิด (Torque wrench Model N2) นาน ได้รบั คะแนนสูงสุด จึงได้เลือก
ปั ญหานี้ในการดาเนินการปรับปรุง
สารวจสภาพปั จจุบนั ของปั ญหาและตัง้ เป้ าหมาย มีการศึกษาข้อมูลใน
การสอบเทียบเครือ่ งมือวัด
1.ข้อ มูล เวลาท างานของพนัก งาน ปั จ จุ บ ัน มีพ นัก งานทัง้ สิ้น 4 คน
ปฏิบตั งิ านวันละ 8 ชัวโมง
่
2.ข้อมูลแผนการสอบเทียบเครือ่ งมือวัดรายวัน
3.ข้อมูลประแจวัดแรงบิดประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย 4 ประเภทหลัก
คือ ประเภท CSP (ประแจต่อ ), QSP/QLE (ประแจปอนด์) ในที่น้ีขอแทน
ด้วยคาว่า type Q , RSP (ประแจแหวน) , SP (ประแจปากตาย)
4.จานวนประแจวัดแรงบิด รุ่น N 2 ประเภทประแจปอนด์ ที่ใช้อยู่ใน
สายการผลิต ใน ปั จ จุ บ ัน มีใ ช้ อ ยู่ จ านวนทัง้ สิ้น 21 ตัว ประกอบด้ว ย
สายการผลิต Differential จานวน 20 เครื่อง และชิ้นส่วนสารอง จานวน 1
เครือ่ ง
5.ทาการศึกษาลักษณะของประแจวัดแรงบิดทีท่ าการศึกษา

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการดาเนินงาน ด้วยหลักการ QC Story
4. ผลการดาเนินงาน
กาหนดหัวข้อปั ญหา จากการเก็บข้อมูล และทาการสารวจปั ญหาหรือ
อุปสรรคทีพ่ บจากการทางาน พบว่า ในการสอบเทียบเครือ่ งมือวัด มีปัญหา
ดังรูปที่ 2 นี้

รูปที่ 3 ลักษณะและส่วนประกอบของประแจวัดแรงบิด รุ่น N 2 (Type Q)
ประแจวัดแรงบิด รุ่น N 2 นี้ มีความยาว 1.35 เมตร ประกอบไปด้วย 3
ส่วนหลัก คือ ส่วนหัว ส่วนกลาง และส่วนท้าย (ด้ามจับ) ซึง่ ในการนาไปใช้
งานจะเป็ นในลักษณะดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 การปลดสลักด้ามจับประแจวัดแรงบิด รุ่น N 2
แต่เมือ่ ต้องทาการปรับค่า ในกระบวนการการสอบเทียบเครือ่ งมือวัด
จะเห็นได้ว่า ตัวปรับตัง้ ค่าจะอยู่ในตาแหน่งตรงกลาง เมือ่ ต้องการทาการ
ปรับตัง้ ค่า จะต้องปลดสลักและถอดด้ามออกมา จึงจะสามารถปรับตัง้ ค่าได้
จากการสังเกต พบว่า เป็ นขัน้ ตอนทีส่ ญ
ู เปล่าและเป็ นการทางานทีย่ าก
โดยขันตอนในการสอบเที
้
ยบประแจวัดแรงบิด รุ่น N 2 ก่อนทาการ
ปรับปรุงนี้ จะประกอบด้วยวิธกี ารคือ

รูปที่ 2 ปั ญหาและการคัดเลือกปั ญหา
จากปั ญหาทีพ่ บทัง้ 3 ได้มกี ารดาเนินการคัดเลือก จากการประเมิน ซึง่
มีการกาหนดเงือ่ นไขในการจัดลาดับคือ
1) ด้านความเป็ นไปได้ คือ ความเป็ นไปได้ในการแก้ไข ซึง่ วิเคราะห์มา
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1.ติดตัง้ ประแจวัดแรงบิด กับเครือ่ งสอบเทียบ (Master )
2.ถอดด้ามจับ ออกจากออกจากประแจ (Tube) ของประแจวัดแรงบิด
3.งอด้ามปรับ (Handle) ให้ตงั ้ ฉากเพื่อปรับตัง้ ค่า
4.ปรับค่ากาลังขันของ Torque Wrench
5.ปรับด้ามปรับ (Handle) ให้เป็ นแนวตรง
6.ใส่ดา้ มจับเข้าตัวประแจวัด (Tube) และล็อคด้าม
7.ทาการสอบเทียบ (วัดค่าทีไ่ ด้หลังการปรับจาก Master)
8.บันทึกผลการสอบเทียบ
โดยจากการเก็บข้อมูลได้แสดงผลออกมา เป็ นดังนี้
ตารางที่ 1 ขัน้ ตอนการสอบเทียบประแจวัดแรงบิด รุ่น N 2 ก่อนปรับปรุง
ลาดับ

ขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ

Total

22.06

2 Warm Up Torque Wrench กับ Master
3 ถอดด้ามจับ ออกจาก Tube ของ Torque Wrench

61.97
24.80

4 งอ Handle ให้ตงั ้ ฉากเพือ่ ปรับตัง้ ค่า
5 ปรับค่า Torque Wrench

14.65
4.18

6
7
8
9
10
11
12
13

12.96
21.82
53.11
6.43
24.98
15.24
4.35
13.45

14 ใส่ดา้ มจับเข้า Tube และล็อคด้าม ครัง้ ที2่

22.10

15 ทาการสอบเทียบ ครัง้ ที่ 2

54.10

16 บันทึกผลการสอบเทียบครัง้ ที่ 2

6.12

17 ถอดด้ามจับ ออกจาก Tube ของ Torque Wrench ครัง้ ที่ 3
18 งอ Handle ให้ตงั ้ ฉากเพือ่ ปรับตัง้ ค่า ครัง้ ที่ 3

26.09
14.85

19 ปรับค่า Torque Wrench ครัง้ ที่ 3

4.27

20 ปรับ Handle ให้เป็ นแนวตรง ครัง้ ที่ 3

13.47

21 ใส่ดา้ มจับเข้า Tube และล็อคด้าม ครัง้ ที3่

22.81

22 ทาการสอบเทียบ ครัง้ ที่ 3

53.88

23 บันทึกผลการสอบเทียบครัง้ ที่ 3

6.19

24 ถอดด้ามจับ ออกจาก Tube ของ Torque Wrench ครัง้ ที่ 4

20.03

25 งอ Handle ให้ตงั ้ ฉากเพือ่ ปรับตัง้ ค่า ครัง้ ที่ 4
26 ปรับค่า Torque Wrench ครัง้ ที่ 4

13.19
3.48

27 ปรับ Handle ให้เป็ นแนวตรง ครัง้ ที่ 4
28 ใส่ดา้ มจับเข้า Tube และล็อคด้าม ครัง้ ที4่

13.30
18.15

29 ทาการสอบเทียบ ครัง้ ที่ 4

51.69

30 บันทึกผลการสอบเทียบครัง้ ที่ 4
31 ถอด Torque Wrench ออกจาก Master

5.71
18.52

9.00
12.28
669.21

จากตารางที่1 ขัน้ ตอนการสอบเทียบประแจวัดแรงบิด ที่ได้จากการ
เก็บข้อมูลโดยการจับเวลาการทางาน และเวลาเฉลีย่ ของผูป้ ฏิบตั งิ าน 4 คน
จะเห็นได้ว่า ใช้เวลาเฉลีย่ ในการสอบเทียบเครือ่ งมือวัดอยู่ท่ี 669.21 วินาที
หรือ คิดเป็ น 11 นาที15 วิน าที มีล าดับในการทางานที่ 33 ขัน้ ตอนการ
ทางาน และจากการเน้นด้วยสีเหลืองจะเห็นว่ามีเวลาทีส่ ูญเปล่าเกิดขึน้ นัน่
คือ การถอดด้า ม สวมใส่ ด้า มปรับ เข้า ไป และการงอด้า มปรับ เท่ า กับ
291.89 วินาที คิดเป็ น ร้อยละ 43.62 ของเวลาเฉลีย่ ทัง้ หมดทีใ่ ช้ในการสอบ
เทียบ ซึ่งจะเห็นว่า ตรงส่วนงานในขัน้ ตอนนัน้ เป็ นงานทีไ่ ม่มคี วามจาเป็ น
ต่อการดาเนินการสอบเทียบ อีกทัง้ ยังมีขนั ้ ตอนทีย่ ุ่งยากในการดาเนินการ
พนักงานสามารถเกิดความเมื่อ ยล้าจากการถอดด้า มและปรับตัง้ ค่ า อยู่
บ่อยครัง้ ได้
มีการกาหนดเป้ าหมาย โดยเป้ าหมายทีส่ ามารถเป็ นไปได้ คือสามารถ
ลดเวลาในการสอบเทีย บประแจวัด แรงบิด รุ่ น N 2 ได้ และได้กาหนด
ตัวชี้วดั ในการดาเนินงานเป็ น เชิงปริมาณ โดยกาหนดไว้ว่า เวลาในการ
สอบเทียบประแจวัดแรงบิด รุ่น N 2 ลดลงร้อยละ 30 และดาเนินการวาง
แผนการแก้ไข
วางแผนการแก้ไ ขปั ญ หา ตามแผนงานที่ไ ด้ก าหนดขึ้น ในกรอบ
ระยะเวลาดาเนินการ 3 เดือน

เวลาเฉลี่ย
(s)

1 ติดตัง้ Torque Wrench กับตัว Master

ปรับ Handle ให้เป็ นแนวตรง
ใส่ดา้ มจับเข้า Tube และล็อคด้าม
ทาการสอบเทียบ
บันทึกผลการสอบเทียบครัง้ ที่ 1
ถอดด้ามจับ ออกจาก Tube ของ Torque Wrench ครัง้ ที่ 2
งอ Handle ให้ตงั ้ ฉากเพือ่ ปรับตัง้ ค่า ครัง้ ที่ 2
ปรับค่า Torque Wrench ครัง้ ที่ 2
ปรับ Handle ให้เป็ นแนวตรง ครัง้ ที่ 2

32 ปรับ Master กลับให้อยูใ่ นตาแหน่งเดิม
33 สรุปผลเครือ่ งมือการสอบเทียบ

วิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา โดยแผนผังก้างปลา

รูปที่ 5 การวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา โดยแผนผังก้างปลา
จากรูปที่ 5 เมื่อ ทาการวิเคราะห์ห าสาเหตุ ทัง้ 4 M ( Man Machine
Material Method) จะเห็นได้ว่า ปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ในวิธกี ารทางาน ( Method)
เป็ นปั ญหาทีเ่ กิดความสูญเปล่ามากทีส่ ุด และเป็ นปั ญหาทีส่ ามารถทาการ
แก้ไขได้ ซึ่งปั ญหาหลักคือ เสียเวลาในการถอดด้ามเข้า - ออก และเมือ่ นา
หัว ข้อ นัน้ มาวิเคราะห์เพิ่ม เติมได้ค ือ สาเหตุ ข องการถอดด้ามเข้า -ออก
เพราะว่าในการปรับตัง้ ค่าได้ จะต้องทาการถอด้ามออก เพือ่ ให้เข้าไปถึงตัว
ปรับตัง้ ค่า แล้วจึงจะสามารถทาการปรับตัง้ ค่าได้ ในประเด็นนี้จงึ นามาสู่
วิธกี ารปรับปรุงแก้ไขปั ญหาโดย
การคัดเลือกวิธกี ารแก้ปัญหา มีการกาหนดเงื่อ นไขในการจัดลาดับ
คะแนนของวิธีการแก้ไ ขปั ญหา คือ 1.) ด้านความเป็ น ไปได้ คือ ความ
เป็ นไปได้ในการดาเนินการแก้ไข ซึง่ วิเคราะห์จาก ความพร้อมของบุคลากร
สถานที่ ความยาก - ง่าย ในการดาเนินการ รวมไปถึงนโยบายของบริษทั
2.) ด้านความปลอดภัย คือ ความปลอดภัย ที่เกิดขึ้น หลังจากได้ทาการ
ปรับปรุงแล้ว รวมถึงความปลอดภัยในขณะทีท่ าการปรับปรุงแก้ไข 3.) ด้าน
ต้ น ทุ น เป็ นการประเมิน ต้ น ทุ น ที่ ใ ช้ ใ นการแก้ ไ ขปั ญหา ของแต่ ล ะ
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กระบวนการ โดยจากการประเมินคะแนนวิธกี ารในการแก้ไขปั ญหา พบว่า
วิธกี ารจัดทาอุปกรณ์สาหรับหารปรับตัง้ ค่ามีคะแนนสูงสุด จึงได้เลือกแนว
ทางการแก้ไขปั ญหาด้วยวิธกี ารนี้มาดาเนินการต่อไป ดังรูปที่ 6

จะน าเหล็กที่มลี กั ษณะเป็ น หกเหลี่ย ม ที่ส ามารถหาได้ คือ ประแจหก
เหลีย่ ม บริเวณความยาว เป็ นเหล็กเส้นด้านปลาย เป็ นเหล็กแผ่น หรือลูก
เหล็ก (ที่มลี กั ษณะกลม) ดาเนิน การจัดหาวัส ดุในการดาเนิน การ โดย
ข้า งต้ น ได้ ก าหนดเป็ นเหล็ ก และต้ น ทุ น ในการท างานที่ต่ า ที่สุ ด จึง
ดาเนินการค้นหาวัสดุ โดยมังเน้
่ นถึงวัสดุทเ่ี หลือใช้ก่อน

รูปที่ 6 คัดเลือกวิธกี ารแก้ปัญหา
กาหนดวิธกี าร/มาตรการตอบโต้และการปฏิบตั งิ าน ซึง่ จากการกาหนด
วิธกี ารทีใ่ ช้ในการแก้ไขปั ญหา จากข้างต้น นันคื
่ อการจัดทาอุปกรณ์สาหรับ
การปรับตัง้ ค่า โดยถ้าวิเคราะห์ตามหลักการ ECRS จะเป็ น S (Simplify)
นันคื
่ อการสร้างอุปกรณ์ทง่ี า่ ยต่อการใช้งาน และสามารถขจัดความสูญเปล่า
จากการปฏิบตั งิ านได้ หรือ E ( Eliminate )
ปฏิบตั ติ ามแผน ได้ดาเนินการกาหนดผู้รบั ผิดชอบตามแผนงาน และ
นาแผนงานไปปฏิบตั ิ คือ ประชุมและร่วมกันวิเคราะห์ ออกแบบเครื่องมือ
ในการช่วยปรับตัง้ ค่า

รูปที่ 9 วัสดุทไ่ี ด้ในการสร้างอุปกรณ์
จากการค้นหาวัสดุทใ่ี ช้ในการสร้างอุปกรณ์ ซึง่ ในการออกแบบชิน้ งาน
ดังรูปที่ 8 พบว่า ไม่สามารถหาวัสดุทเ่ี ป็ นเหล็กกลมได้ จึงดาเนินการค้นหา
วัสดุอน่ื เพิม่ เติม ดังรูปที่ 9 เพือ่ นาไปทาการออกแบบใหม่ และจากวัสดุท่ี
หามาได้นนั ้ สามารถดาเนินการออกแบบใหม่ได้ดงั นี้

รูปที่ 7 วิเคราะห์ลกั ษณะของประแจวัดแรงบิด รุ่นl N 2

รูปที่ 10 ออกแบบอุปกรณ์และวัสดุทใ่ี ช้ในการจัดทา

จากรูปที่ 7 ทาการวิเคราะห์ รูปร่างและลักษณะของ Torque Wrench
Model N 2 พบว่าในส่วนปลายของ Torque Wrench นี้ มีความยาวจาก

เมือ่ ทาการออกแบบใหม่แล้ว ดังรูปที่ 10 จึงนาไปกาหนดรายละเอียด
ขนาด ค่าต่าง ๆ ของอุปกรณ์ในแบบโครงร่าง (Drawing) โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ด้านหัว จะประกอบกับประแจหกเหลีย่ ม ทีท่ าการตัดแล้ว ตาม
ขนาดของ Drawing
ความยาวของอุปกรณ์ จะใช้เหล็กเส้น ตัดตามขนาดของความ
ยาวทีก่ าหนดไว้ ใน Drawing
ด้านปลายของด้าม จะใช้ Socket เชือ่ มติดกับเหล็กเส้น
ส่วนอุปกรณ์ปรับหมุน จะนา Ratchet ประกอบเข้ากับเหล็กแผ่น
ทีท่ าการตัดแต่งเพิม่ เติมแล้ว การประกอบจะเป็ นดังรูป 11

บริเวณทีป่ รับตัง้ ค่าจนถึงส่วนปลาย มีความยาว 30 เซนติเมตร และ
ลักษณะบริเวณปลายของตัวปรับตัง้ ค่า มีลกั ษณะเป็ นหกเหลีย่ ม จึงได้ทา
การออกแบบอุปกรณ์ทค่ี าดว่าจะสามารถทาการปรับตัง้ ค่าได้ โดยได้เสนอ
แนวคิดของอุปกรณ์เป็ น ดังนี้

รูปที่ 8 อุปกรณ์ทไ่ี ด้ออกแบบ
ออกแบบอุ ปกรณ์ ท่เี หมาะสม จากรูป ที่ 8 ด้า นหัว ของอุ ป กรณ์ จะมี
ลักษณะเป็ นหกเหลีย่ ม และด้านปลายมีลกั ษณะนูนกลม สามารถจับได้ถนัด
เพื่อให้สะดวกต่อการปรับตัง้ ซึ่งจากลักษณะที่ได้ทาการออกแบบขึ้นนัน้
คาดว่าจะสามารถนามาใช้งานได้จริง โดยมีการกาหนดวัสดุทใ่ี ช้ คือเหล็ก
เนื่องจากมีความแข็งที่สามารถรองรับแรงในการใช้งานได้ ราคาถูกและ
สามารถหาได้งา่ ยภายในสถานประกอบการ โดยมีการกาหนดดังนี้ ด้านหัว

รูปที่ 11 ขัน้ ตอนการจัดทาอุปกรณ์
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โดยอุปกรณ์จะแยกส่วนเป็ น 2 ส่วน คือ 1.) ส่วนของชิน้ งานสัมผัสก็ตวั
ปรับตัง้ ใน Torque Wrench โดยตรง ซึง่ จะเป็ นลักษณะยาว ตามขนาดทีไ่ ด้
กาหนดไว้ในแบบร่าง และ 2.) ส่ ว นที่ใช้ในการปรับหมุน หรือ ใช้มอื บิด
ในขณะทีท่ าการปรับตัง้ ซึ่งจะมีลกั ษณะคล้ายกับหางปลา เพื่อช่วยให้การ
ปรับตัง้ ทาได้สะดวกมากขึน้
ทาการทดลองใช้งานอุปกรณ์

13 ทาการสอบเทียบ ครัง้ ที่ 3

52.18

14 บันทึกผลการสอบเทียบครัง้ ที่ 3

5.46

15 ถอด Torque Wrench ออกจาก Master

15.33

16 ปรับ Master กลับให้อยู่ในตาแหน่งเดิม

8.88

17 สรุปผลเครือ่ งมือการสอบเทียบ
Total

จากตารางที่ 2 หลังจากได้ทดลองใช้งานอุปกรณ์ในการปรับตัง้ ค่า การ
สอบเทียบประแจวัดแรงบิด รุ่น N 2 พบว่า ขันตอนในการท
้
างานเฉลีย่ รวม
คือ 17 ขัน้ ตอน และใช้เวลาในการสอบเทียบทัง้ สิ้น 363.76 วินาที หรือคิด
เป็ น 6 นาที 05 วินาที โดยขัน้ ตอนทีไ่ ด้ทาการกาจัดออก (Eliminate) คือ
ขันตอนในส่
้
วนของการถอด-ใส่ดา้ มประแจวัดแรงบิดขณะทาการสอบเทียบ
และขัน้ ตอนในการปรับด้ามสาหรับการตัง้ ค่า ดังทีไ่ ด้เน้นสีเหลืองในตาราง
ที่ 1 และหลังการปรับปรุงแล้ว ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านเหลือเพียง 3 ครัง้
และเวลาในการทางานของพนักงานปฏิบตั งิ านใกล้เคียงกันมากขึน้ ซึ่งเป็ น
มาตรฐานมากขึน้
ประเมินการใช้งานของเครื่องมือที่สร้างขึ้น จากการดาเนินการสร้าง
เครือ่ งมือวัด สามารถประเมินการใช้งานได้ดงั นี้

รูปที่ 12 ทดลองใช้งานอุปกรณ์
เมือ่ ได้ดาเนินการทดลองใช้อุปกรณ์ ดังรูปที่ 12 โดยวิธกี ารใช้งาน คือ
1) สอดอุปกรณ์ช่วยปรับตัง้ เข้าไปบริเวณปลายด้ามของประแจวัด
แรงบิด
2) ทาการหมุน เพือ่ ปรับค่า
จากการทดลองใช้งานพบว่า สามารถปรับตัง้ ค่าได้งา่ ยมากยิง่ ขึน้ ขัน้ ตอน
ในการทางานลดลง
ตรวจสอบผลลัพธ์การปรับปรุง หลังจากดาเนินการปรับปรุง ได้มกี าร
เก็บข้อมูลการปฏิบตั งิ าน ในการสอบเทียบประแจวัดแรงบิด รุ่น N 2 นี้ ซึ่ง
ผลลัพธ์ออกมาได้ดงั นี้

ตารางที่ 3 การประเมินผลการใช้งานของอุปกรณ์
หัวข้อ

มาตรฐานที่
ผลการ
คาดหวัง
ตรวจสอบ
คุ ณ ภาพของ มี ค วามแข็ ง แรง แข็งแรง
อุปกรณ์
ไม่แตก-หัก
ต้ น ทุ น ข อ ง ไ ม่ เ กิ น 1 , 0 0 0 ไม่มคี ่าใช้จา่ ย
อุปกรณ์
บาท

ตารางที่ 2 เวลาเฉลีย่ หลังการดาเนินการปรับปรุง
ลาดับ

ขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ

เวลาเฉลี่ย
(s)

1

ติดตัง้ Torque Wrench กับตัว Master

19.74

2

Warm Up Torque Wrench กับ Master

60.65

3

นาอุปกรณ์ปรับตัง้ ค่าใส่ทป่ี ลายด้าม

13.52

4

หมุนเพือ่ ปรับค่า Torque Wrench

12.74

5

ทาการสอบเทียบ

50.26

6

บันทึกผลการสอบเทียบครัง้ ที่ 1

6.29

7

นาอุปกรณ์ปรับตัง้ ค่าใส่ทป่ี ลายด้าม

12.60

8

หมุนเพือ่ ปรับค่า Torque Wrench ครัง้ ที่ 2

12.69

9

ทาการสอบเทียบ ครัง้ ที่ 2

52.01

10 บันทึกผลการสอบเทียบครัง้ ที่ 2

5.80

11 นาอุปกรณ์ปรับตัง้ ค่าใส่ทป่ี ลายด้าม

12.83

12 หมุนเพือ่ ปรับค่า Torque Wrench ครัง้ ที่ 3

12.09

10.68
363.76

ความสะดวก
ในการใช้งาน
คุ ณ ภาพของ
ค่ า ที่ ไ ด้ จ า ก
การปรับ

ผ่าน

ผลการ
ประเมิ น

ใ ช้ ง า น ง่ า ย จั บ ใช้งานง่าย
ถนัดมือ
ไ ด้ ค่ า ที่ ค ง ที่ ค่าไม่ค่อยคงที่ ซึ่ง
แม่นยา
ขี้ น อยู่ ก ั บ ความ
ถนัดในการใช้งาน
ของแต่ละบุคคล

ไม่ผ่าน

จากตารางที่ 3 จะเป็ นการประเมินผลของการใช้อุปกรณ์ จะพบว่ามี
การผ่านการประเมิน 3 หัวข้อ คือด้านคุณภาพของอุปกรณ์ , ด้านต้นทุน ,
ด้านความสะดวกในการใช้งาน แต่ในส่วนของหัวข้อด้านคุณภาพของการ
ปรับ ตัง้ ค่ า ยัง ไม่เ ป็ น ที่น่ า พึง พอใจ และยัง ไม่ม ีค วามแม่น ย า พนัก งาน
ปฏิบตั งิ านแต่ละคนมีความแม่นยาและความถนัดในการใช้งานอุปกรณ์และ
เครื่องมือทีแ่ ตกต่างกันด้วย จึงทาให้ผลไม่เป็ นทีน่ ่ าพึงพอใจ และมีผลลัพธ์
ทางอ้อม คือ ผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ นอกเหนือไปจากเป้ าหมายทีไ่ ด้กาหนดไว้ใน
ผลลัพธ์ทางอ้อมเพิม่ เติมคือ ต่อตัวผู้ใช้งาน มีความสะดวกและลดอาการ
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เมื่อ ยล้า หรือ อุ บตั ิเหตุ ท่อี าจจะเกิดขึ้น ขณะปฏิบตั ิงาน ด้านต้น ทุน ลด
ค่าแรงงานในการสอบเทีย บเครื่อ งมือ วัดลงคิดได้ดงั นี้ เวลาในการสอบ
เทียบลดลง 305.45 วินาที / ตัว มีจานวนทัง้ หมด 21 ตัว ดังนัน้ เวลาทีล่ ดลง
ทัง้ หมดคือ 6414.45 วินาที หรือคิดเป็ น 106 นาที 9 วินาที และค่าแรงงาน
ในการสอบเทียบจะลดลง คือ 1151.48 บาท/ปี
สรุปผลการปรับปรุง เปรียบเทียบผลลัพธ์กบั ตัวชีว้ ดั ทีก่ าหนดไว้ พร้อม
สรุปผลการปฏิบตั งิ าน โดยชีใ้ ห้เห็นถึงผลลัพธ์การเปลีย่ นแปลงทัง้ ก่อน และ
หลังจากดาเนินงาน

ทางานง่ายขึน้ (S : Simplify) มาใช้ในการปรับปรุงงาน ซึ่งได้ผลลัพธ์เป็ น
ดังนี้
เวลาเฉลี่ย ในการสอบเทีย บเครื่อ งมือ วัดประแจวัดแรงบิด (Torque
Wrench รุ่น N 2) นี้ ก่อนปรับปรุงใช้เวลาในขัน้ ตอนของการสอบเทียบอยู่
ที่ 669.21 วินาที และหลังปรับปรุง อยู่ท่ี 363.76 วินาที จะพบว่าเวลาที่
ลดลงหลังจากการปรับปรุง คือ 305.45 วินาที ซึ่งเวลาลดลงคิดเป็ น ร้อย
ละ 45.64 และขัน้ ตอนในการท างาน ลดลงจาก 33 ขัน้ ตอน เหลือ 17
ขัน้ ตอน ซึ่งสามารถลดลงได้ 16 ขัน้ ตอน คิดเป็ นลดลงร้อยละ 48.48 การ
ทางานมีความง่ายมากยิง่ ขึน้ ความสะดวกมากขึน้
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณ หน่ ว ยงานที่ข ้า พเจ้า ได้เ ข้า ไปศึก ษา ที่ไ ด้ใ ห้ค วาม
อนุเคราะห์ในการศึกษางาน และดาเนินการทาวิจยั จนสามารถสาเร็จลุล่วง
ไปได้ดว้ ยดี ทีไ่ ด้สละเวลามาตรวจสอบ สอบถาม และให้คาแนะนาในการ
ด าเนิ น งานของข้า พเจ้า ท าให้ง านของข้า พเจ้า ออกมาอย่ า งสมบูร ณ์
ข้าพเจ้ารู้สกึ ซาบซึ้ง และขอขอบพระคุ ณสาหรับคาแนะนาและทุกสิง่ ทุก
อย่ างที่อ าจารย์ได้มอบให้ เพื่อ เป็ น แนวทางในการโครงงาน รวมถึงการ
ทางานต่อไปในอนาคต
ขอขอบพระคุณ ผูด้ ูแลส่วนงานการสอบเทีย บเครื่องมือวัด และทุกคน
ในส่วนงานการสอบเทียบเครือ่ งมือวัด ทีใ่ ห้การช่วยเหลือ ทัง้ ด้านข้อมูลต่าง
ๆ ความถึงความรู้เกี่ยวกับการสอบเทีย บเครื่องมือวัด คาแนะน าในการ
ปรับปรุงงาน รวมถึงความสนับสนุ นด้านการดาเนินการต่าง ๆ ทาให้การ
ทางานเป็ นไปอย่างราบรืน่ มากทีส่ ุด

รูปที่ 13 กราฟเปรียบเทียบเวลาในการสอบเทียบทัง้ ก่อน – หลังการ
ปรับปรุง
จากกราฟดังรูปที่ 13 จะเห็นว่าเวลาเฉลีย่ ในการสอบเทียบประแจวัด
แรงบิด รุ่น N- 2 นี้ เมื่อเปรียบเทียบก่อนปรับปรุง ( 669.21 วินาที) และ
หลังปรับปรุง (363.76 วินาที ) จะพบว่าเวลาทีล่ ดลงหลังจากการปรับปรุง
คือ 305.45 วินาที ซึ่งเวลาลดลงคิดเป็ น ร้อยละ 45.64 และขัน้ ตอนในการ
ทางาน ลดลงจาก 33 ขัน้ ตอน เหลือ 17 ขัน้ ตอน ซึ่งสามารถลดลงได้ 16
ขัน้ ตอน คิด เป็ น ลดลงร้อ ยละ 48.48 ซึ่ง สามารถลดลงไปได้ม ากกว่ า
เป้ าหมายทีก่ าหนดไว้
จัดทามาตรฐาน มีการกาหนดวิธกี ารทางานโดยการเพิม่ วิธกี ารทางาน
ซึ่งงานหลังจากการแก้ไขแล้วจะเป็ นวิธกี ารแรก สาหรับใช้ในการทาการ
สอบเทีย บประแจวัด แรงบิด และน าวิธีก ารเผยแพร่ ใ ห้ ก ับ พนั ก งาน
ผู้ป ฏิบ ัติง าน ให้เ กิด การรับ ทราบ และความเข้า ใจร่ ว มกัน เพื่อ สร้า ง
มาตรฐานในการทางานใหม่

[1]
[2]

[3]

5.สรุปผล
ได้ดาเนินการลดเวลาและขัน้ ตอนในการสอบเทียบเครือ่ งมือวัด ในส่วน
ของขัน้ ตอนการด าเนิ น การการสอบเทีย บประแจวัด แรงบิด รุ่ น N 2
(Torque Wrench Model N 2 ) โดยน าหลักการคิวซีสตอรี่ มาใช้กาหนด
กรอบแนวคิดในการดาเนินการตัง้ แต่ขนการค้
ั้
นหาปั ญหา จนถึงขัน้ ของการ
สรุปผลและจัดทามาตรฐาน หลังจากการดาเนินการตามหลักการคิวซีสตอรี่
พบปั ญหาเวลาในการสอบเทียบเครื่องมือวัด ที่ พบว่า มีความสูญเปล่าใน
ขัน้ ตอนและการทางานทีไ่ ม่ใช่งานหลัก และเป็ นงานไม่ก่อให้เกิดมูลค่า จึง
ได้ดาเนินการค้นหาปั ญหาโดยใช้ แผนผังก้างปลา วิเคราะห์สาเหตุและผล
ซึ่งได้สรุปออกมาว่า เป็ นปั ญหาที่เกิดจากกระบวนการการทางาน โดยใน
ขัน้ ตอนการถอด-ใส่ดา้ ม ถือเป็ นขัน้ ตอนทีส่ ญ
ู เปล่าจริง แล้วจึงนาหลักการ
ECRS โดยน ามาใช้ ใ นการลดขัน้ ตอนและเวลาในการปฏิ บ ั ติ ง าน
(E : Eliminate) และการสร้างอุปกรณ์ช่วยปรับตัง้ ขึน้ เพือ่ ทาให้ขนั ้ ตอนการ

[4]
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บทคัดย่อ — งานวิ จยั ฉบับนี้ ศึกษากระบวนการทางานของการทาเอกสาร
ขนสิ นค้าส่ งออก ซึง่ ได้มีการทาเอกสารเดิ นพิ ธีการส่งออกกับกรมศุลกากร
และจาเป็ นต้ องใช้ เอกสารประกอบการส่ งออก เพือ่ นาไปขอใช้ สิทธิ พิเศษ
ต่างๆ ดังนัน้ ข้อมูลที ส่ าแดงในใบขนสิ นค้าขาออกจาเป็ นอย่างยิ ง่ ที จ่ ะไม่มี
ความผิ ดพลาดเกิ ดขึ้นเลย เพราะจะไม่สามารถผ่านพิ ธีการศุลกากรได้ จาก
การศึ ก ษาข้ อ มู ล จ านวนครัง้ ที ม่ ี ความผิ ด พลาดในการท าเอกสารใบขน
สิ น ค้ าขาออกเฉลี ย่ 82 ชุดเอกสารต่ อเดื อน คิ ดเป็ นมูลค่ าความเสี ยหาย
ประมาณ 246,000 บาทต่ อเดื อน หลังจากศึกษากระบวนการทางานอย่าง
ละเอี ยด ศึ กษาเวลาในการทางาน และวิ เคราะห์สาเหตุของปั ญ หาพบว่ า
ความผิ ดพลาดในการทาเอกสารเกิ ดขึ้ นจาก ไม่มีกระบวนการตรวจสอบ
ความถูกต้องเอกสาร ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงนาเทคนิ ค ECRS มาเป็ นแนวทางใน
การปรับเปลีย่ นขัน้ ตอนการทางาน และสร้างแบบฟอร์มในการกรอกข้อมูล
ผ่านโปรแกรม Excel เพือ่ ช่วยให้การกรอกข้อมูลสาหรับการจัดทาเอกสาร
มี ความถูก ต้ อง ผลการวิ จ ยั พบว่ าหลังจากการปรับปรุงการท างานแล้ ว
สามารถลดความผิ ดพลาดบนใบขนสิ นค้ าขาออกลดลงเหลื อ 24 ชุด คิ ด
เป็ นมูลค่าความเสี ยหายประมาณ 36,000 บาทต่อเดือน และสามารถช่วย
ให้การป้ อนข้อมูลมีความถูกต้อง และรวดเร็วขึ้น

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. บทนา
ปจั จุบนั ธุรกิจการขนส่งสินค้ามีการแข่งขันสูงมากในเรือ่ งการให้บริการ
ทีม่ คี วามถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว การบริการขนส่งจึงถือว่าเป็นหนึ่งใน
ั ยหลักในการขับเคลือ่ นระบบการค้าและเศรษฐกิจของประเทศ จากการ
ปจจั
ที่ป ระเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิก องค์ก ารค้าโลกต้อ งปฏิบ ัติต าม
พันธกรณีระหว่างประเทศภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการอานวยความ
สะดวกทางการค้า โดยกรมศุลกากรซึ่งเป็ น หน่ วยงานที่เกี่ย วข้องภายใต้
ความตกลงดังกล่าวได้ให้ความสาคัญและยึดถือประเด็นเรื่องการอานวย
ความสะดวกทางการค้าเป็ นประเด็นในการขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
กรมศุลกากร นอกจากนี้ การอานวยความสะดวกทางการค้ายังเป็นประเด็น
สาคัญซึง่ ทุกฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องให้ความสนใจ และพยายามหาวิธกี าร แนวทาง
และมาตรการต่างๆทีจ่ ะทาให้การเคลื่อนย้ายสินค้าจากผูผ้ ลิตของประเทศ
หนึ่ ง ไปยังผู้บ ริโ ภคของอีก ประเทศหนึ่ งเป็ น ไปด้ว ยความสะดวก และ
รวดเร็วมากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทาได้
เนื่องจากในการขนย้ายสินค้าต้องมีการทาเอกสารเดินพิธกี ารส่งออก
กับกรมศุลกากร เพือ่ นาไปขอใช้สทิ ธิพเิ ศษต่างๆ ใบขนสินค้าขาออกจึงเป็น
เอกสารทีส่ าคัญอย่างหนึ่งในการใช้ขนย้ายสินค้า จากกรณีศกึ ษา ปญั หาที่
เกิดขึน้ ณ ปจั จุบนั คือ ทางบริษัทให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ และดาเนินการพิธที างศุลกากรทัง้ สินค้านาเข้า – ส่งออก ได้พ บ
ความผิด พลาดบนเอกสารใบขนสิน ค้าขาออก ไม่ส ามารถผ่ านพิธีก าร
ศุลกากรได้ ทาให้ลกู ค้าได้รบั สินค้าช้ากว่าทีก่ าหนด และส่งผลให้เกิดต้นทุน
ด้านค่าใช่จ่ายในการดาเนินการทาเอกสารใหม่ รวมทัง้ ยังมีความเสี่ยงใน
การทีล่ กู ค้าสามารถเรียกร้องค่าขนส่งคืนจากบริษทั

คาสาคัญ — สิ นค้าส่งออก, เทคนิ ค 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
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1.2 การวิเคราะห์กิจกรรม ( Activity Analysis) เป็ น การวิเคราะห์
การทางานของผูป้ ฏิบตั งิ านหลายคนทีท่ างานในบริเวณเดียวกัน โดยจัดทา
เป็นแผนภูมกิ จิ กรรมร่วม ( Multiple Activity Chart )
1.3 การวิเ คราะห์ ก ารปฏิ บ ั ติ ง าน ( Operation Analysis ) เป็ น
การศึกษาขัน้ ตอนการทางานของผูป้ ฏิบตั งิ าน ณ จุดปฏิบตั งิ าน โดยจัดทา
แผนภูมกิ ารปฏิบตั งิ าน (Operation Chart ) หรือเรียกอีกชื่อว่า Right and
Left Hand Chart
2. การวัดงาน (Work Measurement)
2.1 การจับ เวลาโดยตรง (Direct Time Study) เพื่อ หาเวลาส่ ว น
งานย่อยโดยใช้การจับเวลาอย่างแม่นยาซึง่ จะต้องมีการแบ่งงาน และมีการ
กาหนดเวลามาตรฐานไว้ดว้ ย
2.2 การสุ่ ม งาน (Work Sampling) ในการสุ่ ม งานนั ้น ต้ อ งมีก าร
บัน ทึกข้อ มูล แบ่ งเป็ น การท างาน working (W) และการว่างงาน Idle (I)
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน
ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับปญั หาทีก่ าลังจะดาเนินการแก้ไข
พบว่ามีงานวิจยั 3 ชิน้ ทีม่ เี นื้อหาใกล้เคียงรายละเอียดดังต่อไปนี้
กมลวรรณ ล้อ มวงค์ (2560) ได้ศ ึกษาวิจยั เรื่อ ง การเพิ่มขัน้ ตอนการ
ตรวจสอบปญั หาหิน ติด มีค รีบ และหมุดเกลีย วหักที่ช้นิ งาน BASE YL1
เพื่อลดของเสียเข้าสู่กระบวนการผลิต สาเหตุเกิดจากวิธกี ารปฏิบตั งิ านไม่
เหมาะสมหรืออาจเกิดจากพนักงานทีม่ องว่ามันซับซ้อน ยุ่งยาก เลยไม่ใส่ใจ
ในการปฏิบตั ิงานตาม WI ท าให้ข องเสีย หลุ ด เข้าไปในกระบวนการ ซึ่ง
นอกจากจะมีผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์แล้วยังทาให้ต้นทุนการ
ผลิตสูงขึ้น จึงได้ทาการวิเคราะห์และปรับปรุงวิธกี ารแก้ไขปญั หาให้มกี าร
ตรวจสอบทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ และของเสียลดลงเพื่อลดค่าใช้จ่าย จาก
ผลการศึกษาได้ทาการวิเคราะห์และการแก้ไขปญั หาได้นา WI ที่ปรับปรุง
พร้อมใช้งานไปใช้ในพืน้ ทีก่ ารทางานจริง พบว่า BASE YL1 ไม่มขี องเสียที่
หลุดเข้าไปในกระบวนการผลิต ซึง่ ได้ตามเป้าหมายทีต่ งั ้ เอาไว้จาก 209 ชิ้น
ลดลงเหลือ 0 ชิน้ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์กถ็ อื ว่าลดลงถึง 100 เปอร์เซ็นต์
อานนท์ จิตรกร (2554) ได้ทางานวิจยั เรื่อง การปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต เพื่อ ลดของเสีย ในกระบวนการผลิต อุ ปกรณ์ ค อนโทรลเลอร์โดยใช้
เทคนิคของเครื่องมือคุณภาพ 7 Basic QC Tools โดยวิเคราะห์จากอัตรา
ของเสียทีเ่ กิดขึน้ ในระยะเวลา 1 ปี จากการวิเคราะห์พบว่าของเสียเกิดขึ้น
ในสามกระบวนการคื อ กระบวนการทดสอบฟ ัง ก์ ช ั น การท างาน
กระบวนการทดสอบวงจร และกระบวนการทดสอบการท างานจริง ที่
อุณหภูมวิ กิ ฤต โดยใช้แผนผังแสดงเหตุและผล โดยการฝึ กอบรมพนักงาน
การกาหนดขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานใหม่ การปรับปรุงฟิ กเจอร์และการวาง
แผนการบารุงรักษา จากผลการวิจยั พบว่าสามารถท าให้อ ัต ราของเสีย
โดยรวมลดลงจากร้อยละ 3.4 ต่อเดือนเหลือเพียงร้อยละ 2.00 ต่อเดือน
ปรัช ญา สุ วรรณจิน ดา (2558) ได้ศกึ ษาการลดความผิดพลาดในการ
ั หาการตรวจสอบ
ตรวจสอบใบ E-Kanban สิน ค้าในแผนกจัดส่ ง พบป ญ
หมายเลขรุ่นสินค้าผิดพลาด อันเนื่องมาจากพนักงานตรวจสอบเกิดความ
เมื่อยล้าเป็ นเวลานาน โดยการเพิม่ แถบบาร์โค้ดบนรุ่นสินค้าที่ใบ Sticker
Label เพือ่ ลดความผิดพลาดในการตรวจสอบ และสามารถตรวจสอบข้อมูล
ย้อ นหลัง ได้ง่า ยและรวดเร็ว จากการศึก ษาลดความผิด พลาดในการ
ตรวจสอบใบ E-Kanban สินค้าในแผนกจัดส่ง จากเดิมก่อนการปรับปรุง มี
ความผิดพลาด 52 ครัง้ หลังจากได้ทาการแก้ไขทาให้ลดความผิดพลาด
เหลือเพียง 2 ครัง้

ดังนัน้ วัต ถุ ประสงค์ข องงานวิจยั นี้ค ือ เพื่อ ศึกษาหาแนวทางการลด
ความผิดพลาดในการทาใบขนสินค้าขาออก และเพือ่ ปรับปรุงกระบวนการ
ทางานชองการทาใบขนสินค้าขาออก ทาให้สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ทางาน และสามารถลดจานวนความผิดพลาดบนใบขนสินค้าขาออกให้มาก
ทีส่ ุดตามเป้าหมายทีท่ างบริษทั ได้กาหนดไว้
II. ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
งานวิจยั ฉบับนี้ มีเป้าหมายเพื่อลดความผิดในการท าใบขนสินค้าขา
ออก ด้วยเหตุน้ีผวู้ จิ ยั จึงได้ศกึ ษาทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการลด
ความผิดพลาด และการปรับปรุงกระบวนการทางาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
II.I หลักการ ECRS
ECRS คือ แนวคิด ในการลดความสูญ เปล่ าในการดาเนิน งาน หรือ ที่
เรียกว่า Waste ซึ่งเป็นต้นทุนทีไ่ ม่สร้างผลตอบแทนหรือประโยชน์ใดๆ ซึ่ง
ประกอบด้วย
1. Eliminate (กาจัด) คือ การตัดสิง่ ที่ไม่จาเป็ น ในกระบวนการหรือใน
ระบบออกไป เพือ่ ลดระยะเวลาการทางานให้สนั ้ ลง
2. Combine (รวม) คือ การหาวิธรี วมงานเข้าด้วยกัน เพือ่ ประหยัดเวลา
ในการทางาน ซึง่ ในบางกรณียงั ช่วยลดจานวนแรงงานทีต่ อ้ งใช้ของงานนัน้
อีกด้วย
3. Rearrange (จัดใหม่) คือ การจัดเรียงใหม่ จัดล าดับความสาคัญใน
การทางานใหม่ให้ง่ายขึ้น เพราะบางครัง้ ขัน้ ตอนการทางานที่ใ ช้มาโดย
ตลอดอาจช้ากว่าขันตอนแบบใหม่
้
ทส่ี ลับขันตอนการท
้
างานเพียงเล็กน้อย
4, Simplify (ทาให้ง่าย) คือ การปรับปรุงวิธกี ารทางานให้ง่ายขึ้น เพื่อ
ลดระยะเวลาในการทางานให้เสร็จเร็วขึน้
II.II แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)
แผนผังสาเหตุ และผลเป็ น แผนผังที่แสดงถึงความสัม พัน ธ์ร ะหว่าง
ปญั หา (Problem) กับสาเหตุทงั ้ หมดที่เป็ นไปได้ทอ่ี าจก่อให้เกิดปญั หานัน้
(Possible Cause) เราอาจคุน้ เคยกับแผนผังสาเหตุและผล ในชื่อของ "ผัง
ก้างปลา (Fish Bone Diagram) " เนื่องจากหน้าตาแผนภูมมิ ลี กั ษณะคล้าย
ปลาทีเ่ หลือแต่กา้ ง โดยมีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วนคือ
หัวปลา ใช้ระบุ คุณลักษณะ ประเด็นปญั หาทีต่ อ้ งการจะวิเคราะห์
ก้างใหญ่ ใช้ระบุ สาเหตุ ห ลัก หรือ ปจั จัย หลัก ได้แก่ คน เครื่อ งจัก ร
วัตถุดบิ และวิธกี าร
ก้ า งย่ อ ย ใช้ ร ะบุ สาเหตุ ร อง หรือ ป จั จัย ย่ อ ย ได้ แ ก่ คนงานขาด
ประสบการณ์ เครือ่ งจักรเสีย
II.III การศึ ก ษางานเพื่ อ การปรับ ปรุ ง กระบวนการ (Work Study for
Process Improvement)
การศึกษางาน (Work Study) เป็ นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ขนั ้ ตอนการ
ทางานอย่างเป็ นระบบเพื่อ การปรับปรุงงาน ด้วยการจัดระบบงานใหม่ท่ี
น าไปสู่ ก ารเพิ่ม ผลผลิต และลดความสู ญ เสีย แบ่ ง ออกเป็ น 2ส่ ว นคือ
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. การศึกษาวิธกี าร ประกอบด้วย
1.1 การวิเ คราะห์ ก ระบวนการ ( Process Analysis ) เป็ น การ
พิจารณาขัน้ ตอนการทางานตัง้ แต่ต้นจนจบเพื่อให้เห็นจุดบกพร่อง ปญั หา
หรือสาเหตุ เพือ่ ปรับปรุงให้ดขี น้ึ
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III.III วิเคราะห์หาสาเหตุ
วิเคราะห์ห าสาเหตุ ท่แี ท้จริงที่ท าให้ใบขนสิน ค้าขาออกมีความ
ผิดพลาด ดังแสดงในรูปที่ II.

III. วิธกี ารดาเนินงาน
III.I ศึกษาขัน้ ตอนการทางาน
ศึก ษาขัน้ ตอนการท าใบขนสิน ค้าขาออก ในหน่ ว ยงาน Export
Entry ภายในแผนก CS-EXPORT ดังแสดงในรูปที่ I.

ั
แผนผังก้างปลา
รูปที่ II. แสดงการวิเคราะห์ปญหาโดยใช้
จากการวิเคราะห์หาสาเหตุพบว่า สาเหตุหลักๆที่ทาให้ใบขนสินค้าขา
ออกมีความผิดพลาด คือ ไม่มกี ารตรวจสอบโดยละเอียดหลังจากทีม่ กี ารคีย์
ข้อมูลเสร็จเรีย บร้อย ซึ่ง จากขัน้ ตอนการทางานจะเห็นได้ว่าพนักงานคีย์
ข้อมูลเสร็จเรียบร้อย นาแฟ้มข้อมูลใส่ตะกร้าและรอยิงใบขนสินค้าขาออก
ไม่มกี ารตรวจสอบอย่างถีถ่ ว้ น ดังแสดงในรูปที่ III.

รูปที่ I. ขัน้ ตอนการทาใบขนสินค้าขาออก
III.II การเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการสังเกตการณ์การทางาน จับเวลาการทางาน และสอบถาม
ข้อมูลเชิงลึกในแต่ละขัน้ ตอนจากพนักงาน เพื่อหาปญั หาในการทาใบขน
สินค้าขาออก และเพือ่ ลดความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ จากการศึกษาขันตอน
้
ในการทางานนัน้ พบว่า
1. เวลาในการดาเนินงานการทาเอกสารใหม่ หลังจากได้มกี ารยิง
ใบขนสินค้าแล้ว เกิดความผิดพลาดบนใบขนสินค้าขาออก ทางบริษัทไม่
สามารถแก้ไ ขเองได้ ต้ อ งให้ พ ิธีก ารศุ ล กากรแก้ไ ขข้อ มู ล ให้ ท าให้ ใ ช้
เวลานานกว่าพิธกี ารศุลกากรจะสามารถแก้ไขให้เรียบร้อย ซึ่งใช้เวลานาน
กว่า 1-2 เดือน
2. จานวนชุดทีเ่ กิดความผิดพลาด จากการทาใบขนสินค้าขาออก
จากข้อมูล ย้อ นหลัง 2 เดือน (ข้อมูลเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธัน วาคม
พ.ศ.2561) ผลปรากฏว่าจานวนชุดทีเ่ กิดความผิดพลาด มีทงั ้ หมด 164 ชุด
จากทัง้ หมด 481 ชุด ซึง่ ข้อมูลทีเ่ กิดความผิดพลาดในการทาใบขนสินค้าขา
ออกมากทีส่ ุด คือ ข้อมูล Invoice ซึง่ ส่งผลทาให้เกิดต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยไม่
จาเป็นและลูกค้าได้รบั สินค้าช้ากว่าทีก่ าหนด
3. ค่ าใช้จ่ายในการดาเนิ น งานการทาเอกสารใหม่ หลังจากเกิด
ความผิดพลาดบนใบขนสิน ค้าขาออก การเสีย ค่ าด าเนิ น งานในการท า
เอกสารใหม่เป็นอีกทางเลือกทีท่ างบริษทั สามารถจ่ายให้กบั พิธกี ารศุลกากร
เพือ่ ทีจ่ ะให้พธิ กี ารศุลกากรแก้ไขข้อมูลให้อย่างรวดเร็ว ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจาก
ความผิดพลาด ในการทาใบขนสินค้าขาออก จากข้อมูลย้อนหลัง 2 เดือน
(ข้อมูลเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2561) ทางบริษัทมีการ
เสียค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 450,00 – 500,000 บาท ทาให้ทางบริษทั มีการ
เสียค่าใช้จ่ายเพิม่ มากขึน้ และเกิดต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายโดยไม่จาเป็น

้
างานทีท่ าให้เกิดความผิดพลาด
รูปที่ III. ขันตอนการท
III.IV แนวทางการปรับปรุง
จากการศึกษาและการเก็บข้อมูล สาเหตุหลักทีท่ าให้ใบขนสินค้า
ขาออกเกิดการผิดพลาด เนื่องจากก่อนทีจ่ ะมีการยิงใบขนสินค้าขาออก ไม่
มีการตรวจสอบอย่างรอบคอบ ทาให้เกิดข้อมูลผิดพลาดบนใบขนสินค้าขา
ออก ผูว้ จิ ยั จึงได้พจิ ารณาหาแนวทางการแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการ
ทางาน โดยเพิม่ ขัน้ ตอนการทางาน ก่อนการยิงใบขนสินค้าขาออก เพื่อ
ช่วยลดจานวนรายการที่เกิดข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูลในกระบวนการ
ถัดไป ควรมีการตรวจเช็คข้อมูลซ้าอย่างละเอียด ถ้าหากมีการผิดพลาด
สามารถแก้ไขได้ในทันที
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และมีการให้พนักงานตรวจสอบเพิม่ ในแต่ละชุดอย่างละเอียด ดังแสดงใน
รูปที่ V.
จากตารางเวลาการทางานก่อนการปรับปรุงใช้เวลา 45.33 นาที
และหลังปรับปรุง ใช้เวลา 49.18 นาที จะเห็นได้ว่า เวลาหลังการปรับปรุง
มีเวลาเพิม่ ขึน้ ในกระบวนการทางาน ซึง่ ได้มกี ารเพิม่ กระบวนการตรวจสอบ
ข้อ มูล บนเอกสารให้ถูก ต้อ ง ในขณะที่ร อยิงใบขนสิน ค้าขาออก เพื่อ ลด
ความผิดพลาดทีต่ ามมา และเพือ่ สร้างความพึงพอใจจากลูกค้า
2. การปรับปรุงระบบสารสนเทศ (โปรแกรม Ezyplus)
หลังจากได้มกี ารปรับปรุงกระบวนการทาใบขนสินค้าขาออก โดย
การเพิม่ ขัน้ ตอนการตรวจสอบอย่างละเอียด ซึง่ ทาให้ขนั ้ ตอนในการทางาน
มีเวลาเพิม่ มากขึน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ศกึ ษาขัน้ ตอนการทางานอีกครัง้ ว่า ขันตอน
้
การทางานไหนบ้าง ทีจ่ ะสามารถทาให้เวลาในการทางานลดลงได้ หลังจาก
ได้มกี ารศึกษากระบวนการทางาน พบว่า ขัน้ ตอนการคีย์ข ้อมูลมีการใช้
เวลาในการทางานมากที่สุด จึงได้ศกึ ษาหาแนวทางการปรับปรุงขัน้ ตอน
การคียข์ อ้ มูล เพือ่ ทีจ่ ะสามารถทาให้เวลาในขันตอนการคี
้
ยข์ อ้ มูลลดลงได้
การปรับปรุงโปรแกรม Ezyplus ให้สามารถนาฐานข้อมูลรันเข้าไป
ในแต่ ล ะ Shipment ได้ โดยปกติก ารคีย์ใบขนสิน ค้าแต่ ล ะ Shipment มี
ความยุ่งยาก ไม่สะดวก ระบบสารสนเทศที่ใช้ยงั ไม่รองรับความต้องการ
ของผูใ้ ช้งาน และพนักงานเข้าใหม่ไม่มคี วามชานาญ รวมทัง้ ยังไม่คุน้ เคย
กับเอกสารประกอบการคีย์ใบขนสินค้าของแต่ละบริษทั และความต้องการ
ของลูกค้า จึงได้นาโปรแกรม Microsoft Excel เข้ามาช่วยในการป้อนข้อมูล
โดยไม่ต้องเสียเวลาในการพิมพ์แต่ละรายการ ซึ่งขัน้ ตอนในการปรับปรุงมี
ดังนี้
2.1 สร้า งหัว ข้อ ที่ต้ อ งใช้ ป้ อนข้อ มู ล ในโปรแกรม Ezyplus ลงใน
Microsoft Excel ซึง่ มีหวั ข้อทัง้ หมด 27 หัวข้อ
ตัวอย่างเช่น 1) INVNO
2) INVDATE
3) PRODUCT_ID
4) WEIGHT
5) INVQTY เป็นต้น
2.2 น าข้อ มูล จากลูก ค้าที่ส่ งมาทาง Email น ามากรอกข้อ มูล ตาม
หัวข้อทีส่ ร้างไว้ในโปรแกรม Excel ให้ถูกต้อง แล้วจึงกด Save ข้อมูล
หลังจากสร้าง Excel จึงเข้าโปรแกรม Ezyplus เพือ่ สร้างใบขนสินค้าขา
ออก และกดปุม่ รับข้อมูลจาก Excel หลังจากนัน้ จึงเลือก File Excel ที่
ได้สร้างไว้ ระบบของโปรแกรม Ezyplus จะรันข้อมูลตาม โปรแกรม Excel
ทีไ่ ด้สร้างไว้ เช่น ถ้ารายการสินค้า มีทงั ้ หมด 300 รายการ ระบบจะรัน
ข้อมูลลงในระบบทีละรายการจนครบ 300 รายการ

หลังจากได้มกี ารปรับปรุงกระบวนการทาใบขนสินค้าขาออก โดย
การเพิม่ ขัน้ ตอนการตรวจสอบอย่างละเอียด ซึง่ ทาให้ขนั ้ ตอนในการทางาน
มีเวลาเพิม่ มากขึน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ศกึ ษาขัน้ ตอนการทางานอีกครัง้ ว่า ขันตอน
้
การทางานไหนบ้าง ทีส่ ามารถทาให้เวลาในการทางานลดลงได้ หลังจากได้
มีการศึกษากระบวนการทางาน พบว่า ขัน้ ตอนการคีย์ขอ้ มูลมีการใช้เวลา
ในการทางานมากทีส่ ุด จึงได้ศกึ ษาหาแนวทางการปรับปรุงขัน้ ตอนการคีย์
ข้อมูล เพื่อทีจ่ ะสามารถทาให้เวลาในขัน้ ตอนการคีย์ขอ้ มูลลดลงได้ ดังนัน้
แนวทางการปรับปรุง มี 2 Phase คือ 1.การปรับปรุงกระบวนการทางาน
2. การปรับปรุงระบบสารสนเทศ
III.V ตัวชีว้ ดั ผลการศึกษา
1. ตั ว ชี้ว ัด เชิ ง ปริม าณ วัด จากจ านวนรายการที่ เกิ ด ความ
ผิดพลาดในการทาใบขนสินค้าขาออกก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง ซึ่ง
หลังจากปรับปรุงต้องสามารถลดจานวนรายการทีม่ คี วามผิดพลาดให้เหลือ
น้ อ ยที่สุ ด โดยสามารถใช้เกณฑ์ ก ารวัด เพื่อ หาจ านวนการเกิด ความ
ผิดพลาด ดังนี้
จานวนชุดทีผ่ ดิ พลาด
% ของจานวนชุดทีผ่ ดิ พลาด =
x 100
จานวนชุดทัง้ หมด/เดือน
ถ้ามีการปรับปรุงแล้วน้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ แสดงว่าผลการ
ปรับปรุงดีขน้ึ
2. ตัวชีว้ ดั เชิงคุณภาพ พนักงานสามารถทางานหลังจากทีม่ กี าร
ปรับปรุงกระบวนการตามหลักการทีไ่ ด้กาหนดไว้ ทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการเพิม่ ขัน้ ตอนการทางานหรือปรับเปลีย่ นขันตอนที
้
่
ไม่จาเป็นออก เพือ่ ให้พนักงานสามารถทางานได้อย่างราบรืน่
IV. ผลการดาเนินงาน
จากการวิเคราะห์ถึงสาเหตุท่ที าให้การทาใบขนสินค้าขาออกมีความ
ั บนั จึงได้หาแนว
ผิดพลาด ผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาพปจจุ
ทางการแก้ไข โดยจะแสดงข้อมูลทัง้ ในสภาพปจั จุบนั ก่อนปรับปรุงและหลัง
ปรับปรุง
1. ขันตอนการท
้
างานก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง
1) ขัน้ ตอนการทางานก่อนปรับปรุง
ดังแสดงในรูปที่ IV. จะเห็นได้ว่า หลังจากที่มกี ารคีย์ขอ้ มูลเสร็จ
เรียบร้อย ไม่มกี ารตรวจสอบหลังจากการคีย์เสร็จ แต่นาข้อมูลที่มกี ารคีย์
เสร็จแล้วไปรอยิงใบขนสินค้าขาออก
2) ขัน้ ตอนการทางานหลังปรับปรุง
โดยเพิม่ ขัน้ ตอนการตรวจสอบ ซึ่งได้มกี ารจับเวลาการทางาน
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รูปที่ IV. ขันตอนการท
้
างานก่อนปรับปรุง

รูปที่ V. ขัน้ ตอนการทางานหลังปรับปรุง
3. จับเวลาเพือ่ เปรียบเทียบก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง
จับเวลาในการทาใบขนสินค้าขาออก เพื่อเปรียบเทียบการคียข์ อ้ มูล
บนใบขนสิน ค้าทีละรายการ กับการใช้โปรแกรม Microsoft Excel เข้ามา
ช่วยในการคียข์ อ้ มูล ดังแสดงในรูปที่ VI.

4. วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
ดังแสดงในรูปที่ VII. หลังจากได้มกี ารดาเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยมี
2 แนวทางนัน้ พบว่ าการท างานมีป ระสิท ธิภ าพมากขึ้น เนื่ อ งจากได้ม ี
ขัน้ ตอนการตรวจสอบเพิ่มในกระบวนการท างาน ส่ งผลท าให้ล ดความ
ผิดพลาดในขัน้ ตอนการคีย์ใบขนสินค้าขาออกได้อย่างถูกต้องมากขึน้ และ
ในการเพิ่ม Excel เข้ามาช่ ว ยในขัน้ ตอนการคีย์ข ้อ มูล นัน้ ท าให้เวลาใน
ขัน้ ตอนการคีย์ขอ้ มูลลดลง และทาให้การปฏิบตั ิงานของพนักงานมีความ
สะดวกและรวดเร็วมากยิง่ ขึน้

รูปที่ VI. ตารางจับเวลาก่อนและหลังปรับปรุง
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รูปที่ VII. ขันตอนการท
้
างานหลังการปรับปรุงทัง้ หมด
V. สรุปผลการดาเนินงาน
ั หา เพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพการ
จากการวิเคราะห์ ห าสาเหตุ ข องป ญ
ทางานในแผนก ตลอดจนการวิเคราะห์หาแนวทางเลือกเพื่อจะนามาใช้ใน
ั
ั
การแก้ไขปญั หา แนวทางการแก้ปญหาของที
ศ่ กึ ษานี้แสดงให้เห็นว่าปญหา
จริงนัน้ ไม่สามารถใช้แนวทางอันใดอันหนึ่งให้เกิดผลได้สูงสุด แต่เกิดจาก
สองกระบวนการมาใช้ประสานกัน คือ 1.การปรับปรุงกระบวนการทางาน
2.การปรัง ปรุ ง ระบบสารสนเทศ ซึ่ งสามารถสรุ ป ผลการปรับ ปรุ ง การ
ดาเนินงานเป็น 2 ด้าน ดังนี้
1. ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
จากการที่ได้นาโปรแกรม Excel เข้ามาช่วยในการคีย์ขอ้ มูล ทาให้
การคีย์ขอ้ มูลมีความถูกต้องมากขึน้ และสามารถทาให้การปฏิบตั ิ งานของ
พนักงานมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึน้
2. ผลลัพธ์เชิงปริมาณ มีดชั นีชว้ี ดั ประสิทธิภาพ 3 ด้าน
2.1 ระยะเวลาในการทาใบขนสินค้าขาออกลดลง
2.2 อัตราความถูกต้องของงาน
2.3 ค่าดาเนินงานในการทาเอกสารใหม่ลดลง

2.1 ระยะเวลาในการทาใบขนสินค้าขาออกลดลง
หลังจากได้มกี ารปรับปรุงกระบวนการทางาน โดยการเพิม่
ขัน้ ตอนการตรวจสอบ ซึง่ ทาให้กระบวนการทางานมีเวลาเพิม่ มากขึน้
ผูว้ จิ ยั จึงได้ศกึ ษาขันตอนการท
้
างานอีกครัง้ ว่า ขันตอนการท
้
างานไหนบ้าง
ทีจ่ ะสามารถทาให้เวลาในการทางานลดลงได้ พบว่า ขัน้ ตอนการคียข์ อ้ มูล
มีการใช้เวลาในการทางานมากทีส่ ุด จึงได้ศกึ ษาหาแนวทางการปรับปรุง
ขัน้ ตอนการคียข์ อ้ มูล โดยนาโปรแกรม Excel เข้ามาช่วยในการป้อนข้อมูล
ซึง่ ทาให้เวลาในกระบวนการทาใบขนสินค้าขาออกตัง้ แต่เริม่ จนจบลดลง

รูปที่ VIII. เวลาในการทาใบขนสินค้าขาออกก่อนปรับปรุง – หลังปรับปรุง
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เป็ น ผลที่ม ีค วามเชื่อ ถือ มากนัก เนื่ อ งจากทางผู้ว ิจยั ได้ท าการเก็บ
ข้อมูลหลังจากทีม่ กี ารปรับปรุงมาเพียงแค่ระยะเวลาสัน้ ๆ ซึ่งอาจทา
ให้ขอ้ มูลผิดเพีย้ น จึงควรทาการเก็บข้อมูลอย่างน้อย 3 เดือนขึน้ ไปจะ
ทาให้ขอ้ มูลมีความน่าเชือ่ ถือมากยิง่ ขึน้

2.2 อัตราความถูกต้องของงาน
จากการศึกษาในการเพิม่ กระบวนการตรวจสอบรายละเอียดใบขน
สินค้าให้มากขึน้ และนาโปรแกรม Excel เข้ามาช่วยในการคียข์ อ้ มูล ทาให้
สามารถลดความผิดพลาดของใบขนสินค้าได้มากขึน้ และทางบริษทั
กาหนดเป้าหมายให้ความผิดพลาดไม่เกิน 30%

กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้ ส าเร็จลุ ล่ ว งไปด้ว ยดี ด้ว ยความช่ว ยเหลือ และความ
กรุณาอย่างสูง จากอาจารย์ภกิ ชญา คงแก้ว อาจารย์ทป่ี รึกษางานวิจยั ทีไ่ ด้
สละเวลาให้คาแนะนาปรึกษา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อ บกพร่องต่ างๆ
ด้ว ยความเอาใจใส่ อ ย่ า งดีย ิ่ง และขอกราบขอบพระคุ ณ อาจารย์ พ ิช ิต
งามจรัสศรีวชิ ยั และอาจารย์สุรเดช ภัทรวิเชียร คณะกรรมการสอบ อีกทัง้
กราบขอบพระคุ ณ คณะอาจารย์ภาควิช าการจัด การอุ ต สาหกรรม คณะ
บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ซึ่งได้ให้คาแนะน า ช่วยให้
งานวิจยั นี้มคี วามถูกต้องและสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
สุดท้ายนี้ขา้ พเจ้าขอกราบขอบพระคุณผูใ้ ห้ความช่วยเหลือและให้ขอ้ มูล
ต่างๆที่เป็ นความรู้ในสถานทีท่ างาน ที่ให้ความร่วมมือเป็ นอย่างมาก และ
ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา และครอบครัวทีใ่ ห้กาลังใจและสนับสนุ น
ให้การทาวิจยั ครัง้ นี้สาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่าง
สูงไว้ ณ ทีน่ ้ี

รูปที่ IX. กราฟเปรียบเทียบการลดความผิดพลาดของใบขนสินค้าขาออก
ก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง
2.3 ค่าดาเนินงานในการทาเอกสารใหม่ลดลง
การทาเอกสารเดิน พิธกี ารส่ งออกกับกรมศุลกากรจาเป็ น ต้องใช้
เอกสารประกอบการส่งออก เพือ่ นาไปขอใช้สทิ ธิพเิ ศษต่างๆ ดังนัน้ ข้อมูลที่
สาแดงในใบขนสินค้าขาออกจาเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์
ซึง่ ถ้าหากเอกสารเกิดความผิดพลาดทางบริษทั ต้องจ่ายให้กบั กรมศุลกากร
เพื่อ ที่จะให้กรมศุ ล กากรแก้ไขข้อ มูล ให้อ ย่ างรวดเร็ว โดยมีรายละเอีย ด
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการทาเอกสารใหม่ ดังนี้
1) ค่าปรับในการทาเอกสารใหม่ 1,000 บาท
2) ค่ารับรอง 200 บาท
3) ค่าใบขนสินค้า 60 บาทต่อหน้า
จากการเก็บข้อมูลย้อนหลัง 2 เดือน (ข้อมูลเดือนพฤศจิกายน ถึง
เดือนธัน วาคม พ.ศ.2561) และการแก้ไขปรับปรุง ก่อนการปรับปรุงทาง
บริษัท ได้เสีย ค่ า ใช้จ่ า ยในการท าเอกสารใหม่ โ ดยประมาณ 490,000 –
500,000 บาท หลังจากที่ม ีก ารปรับ ปรุงการท างาน มีเอกสารผิด พลาด
ทัง้ หมด 24 ชุ ด จาก 353 ชุ ด ท าให้ท างบริษัท เสีย ค่ าใช้จ่ ายในการท า
เอกสารใหม่ลดลง โดยเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 72,000 บาท
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รูปที่ X. ค่าใช้จ่ายการทาเอกสารใหม่ก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง
VI. ข้อเสนอแนะ
1. การวิจยั ครัง้ นี้ เป็นเพียงการจัดทาโปรแกรม Excel แค่ลูกค้าบริษทั
เดียวเท่านัน้ ทางบริษัทควรสร้างไฟล์ Excel เพิ่ม แยกแต่ ละบริษัท
ลูกค้า เวลาจะป้อนข้อมูล สามารถเปิ ดไฟล์ของแต่ละลูกค้า จะได้ไม่
ต้องเสียเวลาสร้างไฟล์ Excel ใหม่ในแต่ละครัง้
2. ผลของการปรับปรุงหลังจากทีไ่ ด้มกี ารศึกษาและแก้ไขนัน้ ยังมิได้
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บทคัดย่อ — วัตถุประสงค์ของงานวิ จยั นี้ เพื่อศึกษาการลดความสูญ
เปล่ า ในกระบวนการผลิ ต จากนโยบายของบริ ษัทต้ องการให้ มีสต็อกไว้
รองรับลูกค้าจานวนมาก แต่ พนักงานไม่สามารถผลิ ตตามแผน เนื่ องจากมี
ความสูญเปล่าเกิ ดขึ้น พนั กงานต้ องทางานล่วงเวลา จึ งทาการเก็บข้อมูล
ความสู ญ เปล่ า และวิ เคราะห์โ ดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ Why-Why Analysis แก้ ไข
ความสูญเปล่ า 3 ประเด็นปั ญหา คื อ 1. การติ ดตัง้ ไฟอันดง เพื่ อลดปั ญหา
การรอพาเลต 2. ทาใบตรวจสอบสภาพตรวจเครื่องจักรก่ อนการทางาน
ไม่ให้ เกิ ดการขัดข้องระหว่างการผลิ ต เมื่อพบปั ญหาที่ ไม่สามารถแก้ ไขได้
เอง ให้ ทาตามป้ ายบ่งชี้คือ หยุด เรียก รอ 3.ทาการปรับผังโรงงานใหม่เพื่อ
ลดเวลาการขนย้ายชิ้ นงานไกล จากการปรับปรุง สามารถลดสาเหตุปัญหา
เวลาความสูญเปล่าในกระบวนการผลิ ตจาก 16168.3 วิ นาที คิ ดเป็ น 100 %
ลดลงเหลือ 6989.1 วิ นาที คิ ดเป็ น 43.23 ซึ่ งสามารถลดเวลาความสูญเปล่า
ได้ 9179.2 วิ นาที คิ ดเป็ น 56.77 %

I. บทนา
ในกระบวนการผลิตชิน้ ส่วน A-537 ( Sill Assy, Cross No.3 ) มี
ยอดสังผลิ
่ ตในปริมาณที่มาก มีการสังผลิ
่ ตตลอดทัง้ ปี อีกทัง้ ยังเป็ นลูกค้า
สาคัญ บริษัทจึงมีนโยบายทาการผลิตชิ้นส่วนสารองไว้ เพื่อรองรับความ
ั บนั บริษทั มีนโยบายการพัฒนาปรับปรุง
ต้องการทีไ่ ม่แน่นอนของลูกค้า ปจจุ
รูปแบบการผลิตตามหลักการ TPS มีการสร้างระบบคัมบังเพือ่ ใช้ในการดึง
สินค้าและสังผลิ
่ ต แต่ในกระบวนการผลิตยังไม่มคี วามต่อเนื่องเพียงพอทีจ่ ะ
ทาการผลิตตามหลักการ TPS ได้ เนื่องจากการควบคุมการปฏิบตั งิ านยัง
ไม่เป็ นไปตามเงือ่ นไขของ Worksite Control และยังมีความสูญเปล่าทีเ่ กิด
ในกระบวนการมาก การไหลของชิ้น งานยัง ไม่ต่ อ เนื่ อ งเพีย งพอ ด้ว ย
นโยบายทีต่ อ้ งการสารองชิน้ งานและกระบวนการผลิตยังมีความสูญเปล่าที่
ท าให้ผ ลิต ไม่ ไ ด้ จึง ท าให้พ นั ก งานไม่ ส ามารถผลิต ตามรอบเวลาการ
ปล่อยคัมบัง เกิดการสะสมคัมบัง พนักงานต้องเร่งผลิตและทางานล่วงเวลา
บางครัง้ พนักงานก็ว่างงานเป็ นเวลานาน ทาให้เสียเวลาการผลิต ในเวลา
การทางานและต้องเร่งผลิตในช่วงการทางานล่วงเวลาแทน และมิใช่การ
ทางานล่วงเวลาเพียงเท่านัน้ แต่พนักงานยังต้องทางานวันอาทิต ย์ เพื่อ
ผลิตตามคัมบังทีย่ งั คงค้างอยู่อกี ด้วย จากสาเหตุดงั กล่าวจึงทาให้ไม่เป็ นไป
ตามการดึงของระบบ TPS ส่งผลต่อต้นทุนเวลา ต้นทุนแรงงาน และทาให้
พนักงานทาการผลิตชิน้ งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพและอาจเกิดของเสียจาก
การเร่งผลิตได้

คำสำคัญ — 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%)

II. วัตถุประสงค์ของงานวิจยั
ll.l เพือ่ ลดเวลาความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตชิน้ งาน A-537
อย่างน้อย 40 %
ll.ll เพือ่ ให้ลดความสูญเปล่าของพนักงานจากการหยิบ เอื้อม จับ
lll. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
lll.l 6 BIG LOSSES
6 BIG LOSSES ทฤษฎีทว่ี ่าด้วยเรื่องของความสูญเสียหลักทีส่ ามารถ
แบ่งออกได้เป็ น 6 ลักษณะ คือ ความสูญเสีย ที่เกิดจากการขัดข้อ งของ

Keywords — 7 Wastes, 6 Big losses, Why-Why Analysis
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เครือ่ ง, ความสูญเสียทีเ่ กิดจากการปรับตัง้ และปรับแต่ง, ความสูญเสียทีเ่ กิด
จากการสูญเสียความเร็ว , ความสูญเสียที่เกิดจากการหยุดเล็กๆ น้อยๆ
และการเดินเครื่องตัวเปล่า , ความสูญเสียที่เกิดจากการผลิตของเสียและ
การแก้ไขงานและความสูญเสียทีเ่ กิดขึน้ ช่วงเริม่ ต้นผลิต

จัก รพัน ธ์ สัง ข์แ ก้ว (2554) ได้ท าการเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการผลิต
แบตเตอรี่ โดยใช้ห ลักการปรับปรุงค่าประสิทธิภ าพโดยรวมเครื่อ งจัก ร
(Overall Equipment Efficiency : OEE) ได้วเิ คราะห์ประสิทธิภาพโดยรวม
เครื่อ งจักรผ่ านทฤษฎี 6 Big losses ประกอบด้ว ย 3 ด้าน คือ ด้านความ
พร้อ ม ความสู ญ เสีย สมรรถนะและความสู ญ เสีย ด้า นคุ ณ ภาพ น ามา
วิเ คราะห์เ พื่อ ทาการเพิ่ม ประสิท ธิภาพการผลิต ผลจากการวิจยั พบว่า
ประสิทธิภาพโดยรวมเฉลีย่ ของเครือ่ งจักรเพิม่ ขึน้ จาก 64.98% เป็น 70.73

lll.ll ความสูญเปล่า 7 ประการ
กระบวนการผลิตมักจะพบว่ามีความสูญเสียต่างๆแฝงอยู่ ซึง่ เป็นเหตุ
ให้ป ระสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ลของกระบวนการต่ า กว่ า ที่ค วรจะเป็ น
แนวคิด หนึ่ ง ที่ค ิด ค้น โดย Mr.Shigeo Shingo และ Mr.Taiichi Ohno คือ
ร ะ บ บ ก า ร ผ ลิ ต แ บ บ โ ต โ ย ต้ า ( Toyota production system) โ ด ย มี
วัตถุประสงค์เพือ่ ขจัดความสูญเสีย 7 ประการดังนี้ ความสูญเสียทีเ่ กิดจาก
การผลิต มากเกิน ไป, ความสูญ เสีย ที่เ กิด จากการผลิต ของเสีย , ความ
สูญเสียที่เกิดจากการล่าช้าหรือการรอคอย, ความสูญเสียที่เกิดจากการมี
วัส ดุคงคลังที่ไ ม่จาเป็ น , ความสูญเสีย ที่เกิดจากการขนส่ งหรือ ขนย้า ย,
ความสูญเสียเกิดจากการกระบวนการผลิต และความสูญเสียทีเ่ กิดจากการ
เคลือ่ นไหวทีไ่ ม่จาเป็น

lV. วิธดี าเนินการวิจยั
lV.I ภาพรวมกระบวนการ

lll.lll QC Tools
ั
เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด เป็ นเครื่องมือทีช่ ่วยพัฒนาและแก้ไขปญหา
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้วธิ กี ารทางสถิติ การใช้หลักการทางด้าน
เหตุผล และศาสตร์ความรูใ้ นด้านต่างๆ มาเลือกใช้ในการจัดการกับปญั หา
แต่ละชนิด เครื่องมือคุณภาพทัง้ 7 ชนิดทีไ่ ด้รบั การยอมรับและนิยมใช้ทวั ่
โลกนัน้ ประกอบด้วย แผนผังพาเรโต้ กราฟ, แผนผังก้างปลา, แผนผังการ
กระจาย, ฮิสโตแกรม, แผนภูมคิ วบคุมและใบตรวจสอบ

รูปที่ l. ภาพรวมกระบวนการ
จากรูปที่ l. ภาพรวมกระบวนการ การผลิตชิน้ ส่วน A-537 (Sill
Assy Cross No.3) มีกระบวนการผลิตทีไ่ ม่ต่อเนื่อง พนักงานผลิตไม่ทนั
ตามการปล่อยคัมบัง เกิดช่วงเวลาทีว่ ่างงานเป็นเวลานาน และช่วงเวลาที่
ต้องเร่งทางาน จนต้องทางานล่วงเวลาในตอนเย็นและวันอาทิตย์

lll.lV Why-Why Analysis
เป็ นเครื่องมือพื้นฐานของการวิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้าของปญั หา
หากเราสามารถค้นพบสาเหตุรากเหง้าและกาจัดได้แล้วปญั หาเดิมจะไม่
เกิดซ้าอย่างแน่นอน โดยการตัง้ คาถามว่า “ทาไม” โดยตัง้ คาถามไปเรือ่ ยๆ
จนกระทั ่งได้ปจั จัยทีเ่ ป็ นต้นตอของปญั หา ปจั จัยที่อยู่หลังสุด จะต้องเป็ น
ป จั จัย ที่ส ามารถพลิก กลับ กลายเป็ น มาตรการที่ม ีป ระสิท ธิภ าพ (เป็ น
มาตรการป้องกันไม่ให้ปญั หาเกิดขึน้ ซ้าอีก)

lV.II กรอบแนวคิดในการวิจยั

lll.V งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
กนกกานต์ สาตจีนพงษ์ (2560) ได้ทาการออกแบบและสร้างสะพาน
ลาเลีย ง เพื่อ ปรับปรุงกระบวนการขนย้ายที่ไ ม่ไ ด้มาตรฐาน โดยค้น หา
สภาพปจั จุบนั และนามาวิเคราะห์ห ารากเหง้าของปญั หาด้วย Why-Why
Analysis เพือ่ เพิม่ เวลาการทางาน โดยผลการศึกษาพบว่า สามารถลดเวลา
การขนย้ายได้ 18 นาที/วัน และค่า OEE เพิม่ ขึน้ 2.5%
อริยะ พวงภู่ (2559) ได้ทาการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการและ
สถานี ง านของกระบวนตรวจสอบคุ ณ ภาพสิน ค้ า ขาเข้า โดยใช้ ห ลัก
การยศาตร์ ใช้ Why-Why Analysis เป็ น เครื่อ งมือ วิเคราะห์และปรับปรุง
แก้ไ ขกระบวนการและสถานีทางาน เพื่อ ลดปจั จัยที่อาจทาให้พนักงาน
ได้ร ับ บาดเจ็บ จากการเมื่อ ยล้า ผลการศึก ษาพบว่า จากการวิเ คราะห์
สามารถลดขัน้ ตอนจากการแคลื่อนทีล่ ดเวลาลงได้ 7 นาที ลดระยะทางได้
41.2 เมตร

รูปที่ ll. กรอบแนวคิดในการวิจยั
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lV.IIl ขันตอนในการวิ
้
จยั
lV.IIl.l ศึกษาและทาความเข้าใจรูปแบบการผลิตปจั จุบนั

รูปที่ lll. MIFC ของกระบวนการผลิตชิน้ ส่วน A-537
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ั
lV.lII.ll ค้นหาหัวข้อปญหา

ั
รูปที่ V. การวิเคราะห์สาเหตุปญหา
lV.II.Vl เสนอแนวทางแก้ไข
lV.II.Vl..l สาเหตุจากการรอพาเลต มีมาตรการโต้ตอบ คือ การ
ติดตัง้ ไฟอันดงแสดงสถานะให้กบั โฟล์คลิฟท์รบั ทราบและมาส่ง
พาเลตได้ทนั เวลา
lV.II.Vl..ll สาเหตุจากเครือ่ งจักรขัดข้อง มีมาตรการโต้ตอบ คือ
การทาใบตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรประจาวันให้กบั พนัก งาน
เมื่อตรวจเห็นความผิดปกติและไม่สามารถแก้ไขเองได้ ให้ทา
ตามป้ายบ่งชีเ้ มือ่ เกิดความผิดพลาดคือ หยุด เรียก รอ
lV.II.Vl..lll สาเหตุ จ ากการขนย้ า ยชิ้ น งาน A537/1 ไกล
มีมาตรการโต้ต อบคือ การจัดวางเลเอ้าท์ใหม่ เพื่อ ให้พ าเลต
วัตถุดบิ อยู่ใกล้เครือ่ งจักรมากทีส่ ุด

รูปที่ lV. ความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตชิน้ ส่วน A-537
lV.II.lll วิเคราะห์ขอ้ มูล
สาเหตุปญั หาทีท่ าให้เกิดความสูญเปล่ามากทีส่ ุด คือ สาเหตุจาก
การรอพาเลต เครือ่ งจักรขัดข้องและการเปลีย่ นหัวทิป ตามลาดับ
lV.II.lV ประเมินและเลือกหัวข้อปญั หา
ใช้ 3 เกณฑ์ในการประเมิน คือ ด้านเงินทุน , ด้านความรุนแรง
ด้านความเป็ นไปได้รวมไปถึงปจั จัยอื่นๆทีส่ ่งผลกระทบ โดยกาหนดเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี้
ตารางที่ l. เกณฑ์การให้คะแนน

V. ผลการวิจยั

ตารางที่ ll. การให้คะแนนความสูญเปล่าทุกสาเหตุปญั หา

V.I ปฏิบตั ติ ามแผนทีว่ างไว้
V.I.l แก้ไขสาเหตุจากการรอพาเลต
โดยการติดตัง้ ไฟอันดงแสดงสถานะให้กบั โฟล์คลิฟท์รบั ทราบและ
มาส่งพาเลตได้ทนั เวลา

ั หาที่ค วรน ามาแก้ไ ข คือ
ผลจากการให้ค ะแนน พบว่ า สาเหตุ ป ญ
สาเหตุจากการรอพาเลต, สาเหตุจากเครื่องจักรขัดข้องและสาเหตุจากการ
ขนย้ายชิน้ งาน A-537 ไกล ตามลาดับ
lV.II.V กาหนดเป้าหมาย/จุดรุก
lV.II.V.l กาหนดเป้าหมาย
สามารถลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตชิน้ ส่วน A-537
อย่างน้อย 40 % ภายใน 3 เดือน
lV.II.V.ll กาหนดจุดรุก
 การรอพาเลตเป็น 0
 พนักงานสามารถตรวจสอบเครือ่ งจักรได้
เบือ้ งต้นและทราบว่าควรทาอย่างไร
 การขนย้ายชิน้ ส่วน A-537/1 ไปวางไว้หน้าเครือ่ ง
ของพนักงานใช้เวลาน้อยลง
หลังจากก าหนดเป้าหมายแล้ว จึงค้น หาสาเหตุ ท่แี ท้จริงของ
สาเหตุปญั หาทีพ่ บด้วยเครือ่ งมือ Why-Why Analysis และสร้าง
แผนการปรับปรุง

รูป ที่ Vl. รูป แสดงก่ อ นและหลัง การปรับ ปรุ ง สาเหตุ จ ากการรอพาเลต
ั
ผลลัพท์จากการแก้ไขสาเหตุปญหาการรอพาเลต
โดยการติดตัง้
ไฟอัน ดงเพื่อ ส่ ง สัญ ญาณให้โ ฟล์ ค ลิฟ ท์ร บั ทราบสถานะของพาเลต ผล
ปรากฎว่า เวลาการรอพาเลตลดลงจากเดิม 5,700 วินาที เหลือ 480 วินาที
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สาเหตุจากการรอพาเลต สาเหตุจากเครื่องจักรขัดข้องและสาเหตุจากการ
ขนย้ายชิน้ งานไกล โดยการวิเคราะห์สาเหตุจากการใช้ Why-Why Analysis
และทาการแก้ปญั หานัน้ สามารถลดเวลาความสูญเปล่ากระบวนการผลิต
รวมจาก 16168.3 วินาที คิดเป็ น 100 % ลดลงเหลือ 6989.1 วินาที คิด
เป็ น 43.23 % สามารถลดลงได้ 9179.2 วินาที คิดเป็ น 56.77 % จากทีต่ งั ้
ไว้จะลดอย่างน้อย 40 %
Vl.ll สรุปผลลัพท์ทางอ้อม
พนั ก งานท างานสะดวกสบายมากขึ้น จากลดความสู ญ เปล่ า ของ
พนักงานจากการหยิบ เอื้อม จับ และเกิดจิตสานึกที่ดใี นการตรวจสภาพ
เ ค รื่ อ ง จั ก ร ก่ อ น ก า ร เ พื่ อ ไ ม่ ใ ห้ เ กิ ด ข อ ง เ สี ย ร ะ ห ว่ า ง ก า ร ผ ลิ ต

V.I.ll แก้ไขสาเหตุจากเครือ่ งจักรขัดข้อง
โดยการทาใบตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรประจาวันให้กบั
พนัก งาน เมื่อ ตรวจเห็น ความผิด ปกติ ท าตามป้ ายบ่ ง ชี้เ มื่อ เกิด ความ
ผิดพลาด คือ หยุด เรียก รอ

รูปที่ Vll. รูปแสดงก่อนและหลังการปรับปรุงสาเหตุจากเครือ่ งจักร
ขัดข้องเบือ้ งต้น
ผลลัพท์จากการแก้ไขสาเหตุปญั หาเครือ่ งจักรขัดข้องทีท่ าให้ไม่
สามารถผลิตได้ในเวลาทางาน โดยการ จัดทาใบ Daily Maintenance ให้
พนักงานตรวจสอบสภาพเครื่อ งจักรก่อ นการทางาน และทาป้าย หยุ ด
เรียก รอ ให้พนักงานรับทราบ ว่าควรทาอย่างไรเมือ่ เกิดความผิดปกติ ผล
ปรากฎว่า ในระหว่างทีท่ าการเก็บข้อมูลหลังปรับปรุง ยังไม่พบปญั หาการ
ั หาขึ้น ต้อ งท า
เสีย ของเครื่อ งจักร และพนักงานรับทราบว่ าหากเกิดป ญ
อย่างไร
V.I.lll แก้ไขสาเหตุจากการขนย้ายชิ้นงาน A537/1 ไกล
โดยการจัดวางเลเอ้าท์ใหม่ เพื่อให้พาเลตวัตถุดบิ อยู่ใกล้
เครือ่ งจักร มากทีส่ ุด

รูปที่ Vllll. กราฟแสดงการเปรียบเทียบเวลาความสูญเปล่า
ก่อน-หลังปรับปรุง

รูปที่ X. กราฟแสดงการเปรียบเทียบเวลาความสูญเปล่า
Vl.lll อภิปรายผล
จากการปรับปรุง เมือ่ ทาการวิเคราะห์สาเหตุของปญั หาด้วยเครื่องมือ
Why-Why Analysis เพือ่ ค้นหาสาเหตุทแ่ี ท้จริงของปญั หา ซึง่ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ กนกกานต์ สาตจีนพงษ์ (2560) และ อริยะ พวงภู่ (2559)
และทาการตัง้ เป้าหมาย/จุดรุก สามารถลดเวลาเครื่องจักรเสียได้จากการที่
พนักงานตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรก่อนการทางาน และสามารถลดเวลา
จากการขนย้ายชิ้นงาน A-537 ได้ และปญั หาการรอพาเลตไม่สามารถทา
ตามที่กาหนดเป้าหมายได้ จากที่ตงั ้ เป้าหมายไว้ ลดปญั หาพาเลตเป็ น 0
แต่ความเป็ นจริงแล้วสามารถลดได้ 28.39 % จาก 35.25 % เนื่องจากใน
โรงงานประกอบ มีคนที่ทาหน้าทีขบั โฟล์คลิฟท์ เพื่อเสิร์ฟและตักพาเลต
ให้กบั หลายไลน์ จึงไม่สามารถเสิรฟ์ พาเลตได้ตรงตามเวลาพอดี

รูปที่ Vlll. รูปแสดงก่อนและหลังการปรับปรุงสาเหตุจากการขนย้ายชิน้ งาน
A537/1 ไกล
ผลลัพ ท์จากการแก้ไ ขสาเหตุ ปญั หาการยกชิ้น งานไกลท าให้
เสียเวลาในการเดินและต้องหุดเครื่องจักร โดยการปรับเลเอ้าท์การทางาน
ใหม่ ผลปรากฏว่า การเดินของพนักงานน้อยลงจากเดิม 1157.1 วินาที
เหลือ 842.1 วินาที และสามารถลดระยะห่างระหว่างพาเลตและเครือ่ งจักร
จาก135 เซนติเมตร เหลือ 70 เซนติเมตร
Vl. สรุปและอภิปรายผล
Vl.l สรุปผลลัพท์ทางตรง
จากการปรับปรุงในรูปที่ VI, VII, VIII ได้ดาเนินการแก้ไขปญั หาการ
ลดเวลาความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตชิน้ ส่วน A-537 ทัง้ 3 สาเหตุ คือ
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นักท่องเทีย่ วเป็ นอย่างมาก เนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากรุงเทพมหานคร อินทร
ชัย พาณิชกุล [1] ได้สมั ภาษณ์ ผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจในตลาดน้ า
อัม พวาพบว่า จานวนนักท่อ งเที่ย วมีจานวนมากแต่ ก าลังซื้อ ลดลง เช่ น
ผูป้ ระกอบการได้ให้สมั ภาษณ์ว่า
“เดี๋ย วนี้ ค นยัง มาเที่ย วเยอะก็จ ริง แต่ ก าลัง ซื้อ ลดลง เพราะสิน ค้ า
เหมือนกันไปหมด ราคาแพงไม่แพ้กรุงเทพ นักท่องเที่ยวก็เบื่ อ เคยได้ยนิ
เด็กทีเ่ พิง่ มาครัง้ แรกพูดว่า ไม่เห็นจะมีอะไรเลย”
“สัญญาณความเสื่อมถอยมันพอจะมีเค้าลางให้เห็นตัง้ แต่แรกแล้ว การ
เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยทีไ่ ม่มกี ารจัดการท่องเทีย่ วอย่างเหมาะสม ไม่
มีเทศบัญญัติ ไม่มกี ฎกติกาใดๆมาควบคุมสักอย่าง ขณะทีค่ นหลังไหลกั
่
น
เข้ามาราวกับกระแสน้าเชีย่ ว”
“ช่วงทีอ่ มั พวาดังสุดขีด มีเรือพาชมหิง่ ห้อยวิง่ ไม่ต่ากว่าร้อยเทีย่ วต่อคืน
ั่
วิง่ จนน้ าไปกัดเซาะชายฝงจนตลิ
ง่ พัง ชาวบ้านบางคนโมโหทนไม่ไหวต้อง
โค่น ต้น ลาพูท้งิ เพราะถูกรบกวนทุกคืน ที่ดนิ ริมน้ าที่เคยอุดมไปด้วยต้น
ลาพู หิง่ ห้อยเกาะระยิบระยับเหมือนต้นคริสมาสต์กถ็ ูกถมเป็นทีพ่ กั เมือ่ ไม่
มีหงิ่ ห้อย คนก็เลิกมาดู รีสอร์ท เกสเฮาส์ รวมถึงธุรกิจ เรือนาชมหิง่ ห้อย
ทยอยเจ๊งกันไปเป็นจานวนมาก”
“เมื่อเม็ดเงินไหลมา เรามัวแต่หลงใหลได้ปลื้ม แต่ไม่ได้คดิ ว่าจะส่งผล
กระทบต่อบ้านเรายังไง หลายคนไม่รวู้ ่าทรัพยากรท่องเทีย่ วของบ้านเรานัน้
เปราะบาง เป็ นแบบนิเวศน์ วถิ ี ต้องมาดูบ้านริมน้ า สวน พายเรือในคลอง
เมือ่ ไม่มกี ารวางกรอบการท่องเทีย่ วอย่างเหมาะสม”
จะเห็นได้ว่าถึงแม้การท่อ งเที่ยวตลาดน้ าจะได้รบั ความนิยม แต่ห าก
ตลาดน้ า ไม่ ม ีก ารจัก การและพัฒ นาเพื่อ ตอบสนองความต้ อ งการของ
นักท่อ งเที่ยว ผู้ว ิจยั จึงมีค วามสนใจที่จะศึกษาเรื่อ ง แนวทางการพัฒนา
ตลาดน้าไทย โดยใช้ตลาดน้าอัมพวาเป็นกรณีศกึ ษา

บทคัดย่อ — ในประเทศไทย ตลาดน้านับเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่
ได้รบั ความนิ ยมทัง้ จากชาวต่างชาติ และชาวไทย การวิ จยั ในครัง้ นี้ เป็ นมี
วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความคาดหวังและประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อตลาดน้าอัมพวาและนาเสนอแนวทางการพัฒนาตลาดน้า
อัมพวา ผู้วิจยั เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ตัวอย่างโดยใช้
แบบสอบถาม ข้อมูลถูกวิ เคราะห์โดยใช้ Paired sample t-test และ ANOVA
ผลการวิ จยั พบว่า ตลาดน้าอัมพวาควรพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสถานที่
ด้านบริ การ ด้านกิ จกรรม ด้านสิ นค้า และด้านราคา
คำสำคัญ — การพัฒนา, ตลาดน้า, อัมพวา
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. บทนา
ตลาดน้ าเป็ น สถานที่ท่อ งเที่ย วเชิงวัฒ นธรรมที่ได้ร บั ความนิย มจาก
นักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและต่างประเทศ สร้างให้ชุมชนท้องถิน่ เกิดรายได้
ตลาดน้ าอัมพวา ตัง้ อยู่รมิ คลองใกล้วดั อัมพวันเจติยาราม จ.สมุทรสงคราม
ถือกาเนิดขึน้ เมือ่ วันที่ 11 ส.ค. 2547 นับเป็ นเป็ นตลาดน้ายามเย็นแห่งแรก
ของประเทศไทย ตลาดน้ าอัม พวาเป็ น ตลาดน้ าที่ไ ด้ร บั ความนิ ย มจาก

II. วัตถุประสงค์การวิจยั
การวิจยั ในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ 3 ข้อได้แก่
1) การศึกษาความคาดหวังของนักท่องเทีย่ วทีม่ ตี ่อตลาดน้าอัมพวา
2) การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วทีม่ ตี ่อตลาดน้าอัมพวา
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3) เพือ่ นาเสนอแนวทางการพัฒนาตลาดน้าอัมพวา

ธนั ช ชา ฤทธิเ์ ดช [3] ได้ ศ ึก ษาแนวทางการพั ฒ นากิ จ กรรมการ
ท่ อ งเที่ย วและแหล่ งท่ อ งเที่ย วให้เกิด ความยัง่ ยืน ของตลาดน้ าอัม พวา
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยสารวจความคิดเห็น จากนักท่อ งเที่ย วจานวน
400 คน พบว่า นักท่องเที่ย วส่ วนใหญ่ มคี วามพึงพอใจต่ อการท่อ งเที่ย ว
ตลาดน้ าอัมพวา และมีความคิดเห็นต่อลักษณะทางกายภาพโดยรวมของ
ตลาดน้ าอัม พวาในระดับ ดี อย่ างไรก็ดีนั ก ท่ อ งเที่ย วส่ ว นใหญ่ ม ีค วาม
ต้องการกิจกรรมท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมและสังคม เช่น งานสงกรานต์ งาน
ลอยกระทง และมีค วามต้ อ งการด้า นที่พ ัก ที่ม ีด ัง้ เดิม ย้อ นยุ ค ส าหรับ
ร้า นอาหารและร้า นจ าหน่ า ยของที่ ร ะลึก นั ก ท่ อ งเที่ ย วมีค วามคิด ว่ า
ร้านอาหารและร้านจาหน่ายของทีร่ ะลึกมีความหลากหลาย
พิกุลแก้ว สุข ขา และพิมพา หิรญ
ั กิตต [4] ได้ศ ึกษาความพึงพอใจ
ของนักท่องเทีย่ วชาวไทยทีม่ ตี ่อการบริหารจัดการตลาดน้ าแบบดัง้ เดิมและ
ตลาดน้ าแบบจาลอง โดยสารวจจากนักท่องเที่ยวจานวน 400 คน พบว่า
นั ก ท่ อ งเที่ย วชาวไทยที่ม ีป จั จัย ส่ ว นบุ ค คลแตกต่ างกัน คือ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ มีพ ฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดน้ า
แบบดัง้ เดิมและตลาดน้ าแบบจาลองแตกต่างกัน และพบว่านักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มรี ายได้แตกต่างกันจะมีพ ฤติกรรมการใช้จ่ายในการท่องเที่ยว
แตกต่ างกัน คณะผู้ว ิจยั ระบุว่า ระดับการศึกษาส่ งผลต่ อ พฤติกรรมการ
ท่ อ งเที่ย วตลาดน้ าอัม พวา โดยการศึก ษาที่แ ตกต่ าวกัน จะมีก ารเลือ ก
สถานทีท่ ่องเทีย่ วทีแ่ ตกต่างกัน เช่น นักท่องเที่ยวมีความรูส้ ูงก็จะยิง่ มีการ
พิจารณาแหล่งท่องเทีย่ วสูง
จากการทบทวนวรรณกรรมและการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องพบว่า
ผลการวิจ ัย ส่ ว นใหญ่ นั ก ท่ อ งเที่ย วส่ ว นใหญ่ ม ีค วามพึงพอใจต่ อ การมา
ท่อ งเที่ย วยังตลาดน้ า อย่ างไรก็ดีในสภาพความเป็ น จริงรายได้จากการ
ท่ อ งเที่ย วของตลาดน้ าอัม พวากลับ ลดลง [1] ซึ่งอาจเป็ น ไปได้ว่ ากลุ่ ม
นักท่องเทีย่ วทีม่ รี ายได้สงู อาจมีความพึงใจน้อย หรือถึงแม้ความพึงพอใจจะ
อยู่ในระดับมากแต่กไ็ ม่อยู่ในระดับทีน่ กั ท่องเทีย่ งคาดหวัง ดังความเห็นของ
พิกุลแก้ว สุขขา และพิมพา หิรญ
ั กิตต [4] ที่ระบุว่าปจั จัยส่วนบุคคลของ
นักท่องเทีย่ วทีแ่ ตกต่างกันจะส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเทีย่ วตลาดน้า
จากการทบทวนวรรณกรรมผูว้ จิ ยั ได้นาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่
เกีย่ วข้องมาออกแบบกรอบแนวคิดการวิจยั ดังนี้
จากการศึกษาของพิกุลแก้ว สุขขา และพิมพา หิรญ
ั กิตต [4] ทีร่ ะบุว่า
ปจั จัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเทีย่ วตลาดน้ า ผูว้ จิ ยั จึงนาปจั จัยส่วนบุคคลด้านรายได้มาเป็ นตัวแปรที่
จะศึกษาในการวิจยั ในครัง้ นี้
จากแนวคิด ทฤษฎีข อง Lovelock and Wirtz [2] ระบุ ว่ า ความพึง
พอใจให้กบั ลูกค้า เกิดจากช่องว่างระหว่างคาดหวังและการรับรูข้ องลูกค้า
โดยพยายามลดช่องว่าง ผูว้ จิ ยั จึงเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้
ของลูกค้า โดยนามาเป็นตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษาได้แก่
1) ความคาดหวังและการรับรูด้ า้ นสถานที่
2) ความคาดหวังและการรับรูด้ า้ นสิง่ อานวยความสะดวก
3) ความคาดหวังและการรับรูด้ า้ นกิจกรรมการท่องเทีย่ ว
4) ความคาดหวังและการรับรูด้ า้ นสินค้าทีว่ างจาหน่าย
5) ความคาดหวังและการรับรูด้ า้ นราคาเหมาะสม
จากการนาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องมากาหนดเป็ นตัว
แปรทีจ่ ะศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จึงพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดการวิจยั โดย

III. การทบทวนวรรณกรรม
ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อดังนี้
Lovelock and Wirtz [2] ระบุว่า การสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
จาเป็ น ต้อ งมีก ารจัด การกับ ความคาดหวังและการรับ รู้ข องลู ก ค้า โดย
พยายามลดช่องว่าง ได้แก่
การลดช่องว่างระหว่างความคาดหวังของลูกค้ากับการรับรู้ของฝ่าย
บริห าร โดยทัวไปความคาดหวั
่
งของลูกค้าต่ อ การให้บริการเกิดขึ้น จาก
ประสบการณ์ในอดีตที่เคยได้รบั บริการ ความต้องการส่วนบุคคล และการ
ได้ย ิน ค าบอกเล่า ซึ่งเป็ น หน้ าที่ของฝ่ายบริห ารจะต้อ งรู้และเข้าใจความ
คาดหวังของลูกค้าต่อการรับบริการ การลดช่องว่างระหว่างความคาดหวัง
ของลู ก ค้า กับ การรับ รู้ข องฝ่ า ยบริห ารจะท าให้ ส ามารถออกแบบการ
ให้บริการได้ตรงกับความคาดหวังของลูกค้า ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึง
พอใจ
การลดช่องว่างระหว่างการรับรูข้ องฝ่ายบริหารกับการกาหนดลักษณะ
คุณภาพของการให้บริการ ในการให้บริการฝ่ายบริหารจะต้องมีการกาหนด
ลักษณะคุณ ภาพของการให้บริการ ดังนัน้ ฝ่ายบริห ารต้องน าการรับรู้มา
ออกแบบลักษณะคุณภาพของการให้บริการเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างระหว่าง
การรับรูข้ องฝา่ ยบริหารกับการกาหนดลักษณะคุณภาพของการให้บริการ
การลดช่องว่างระหว่างการกาหนดลักษณะคุณภาพของการให้บริการ
กับ การส่ งมอบบริก ารไปยังลู ก ค้า ถึงแม้จ ะมีก ารก าหนดลัก ษณะของ
คุณ ภาพของการให้บริการโดยฝ่ายบริห าร แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการ
ให้บริการจะสามารถส่ งมอบคุ ณ ภาพได้ต ามที่กาหนดขึ้น เนื่อ งจากการ
ให้บ ริก ารมีป จั จัย ที่เกี่ย วข้อ งหลายประการ เช่ น ผู้ใ ห้บ ริก าร จ านวน
ผูร้ บั บริการ อุปกรณ์ ประกอบการให้บริการ เป็ นต้น ดังนัน้ ผู้ประกอบการ
จะต้องลดช่องว่างระหว่างการกาหนดลักษณะคุณภาพของการให้บริการกับ
การส่ งมอบบริการไปยังลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการรับ
บริการ
การลดช่องว่างระหว่างการส่งมอบบริการไปยังลูกค้ากับการสื่อสารไป
ยังลูกค้า ก่อนรับบริการลูกค้าอาจได้รบั การสื่อสารจากธุรกิจแล้วน าสิ่งที่
ได้รบั จากการสื่อสารมาเปรียบเทียบกับสิง่ ทีไ่ ด้รบั จากการมารับบริการจริง
ดังนัน้ ธุรกิจจาเป็ นต้องลดช่องว่างระหว่างการส่งมอบบริการไปยังลูกค้ากับ
การสื่อสารไปยังลูกค้า เพื่อให้การให้บริการตรงกับสิง่ ทีล่ ูกค้าคาดหวังมาก
ทีส่ ุด
การลดช่องว่างระหว่างการให้บริการกับการรับรูข้ องลูกค้า สิง่ ที่ลูกค้า
ได้รบั จากการให้บริการกับสิง่ ที่รบั รูอ้ าจไม่ตรงกัน ถึงแม้ผู้ประกอบการจะ
พยายามออกแบบบริการและส่ งมอบบริการไปยังลูกค้าอย่ างดีท่สี ุ ด แต่
ลูกค้าก็อาจรับรูก้ ารบริการไม่ตรงกับสิง่ ที่ผปู้ ระกอบการตัง้ ใจจะมอบให้จงึ
เกิดเป็ น ช่อ งว่างระหว่างการรับรู้ห ลังการให้บ ริการกับ การคาดหวั งของ
ลูกค้า หากลดช่องว่างนี้ลงได้กจ็ ะสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
ได้ในท้ายทีส่ ุด
การลดช่องว่างระหว่างการรับรูห้ ลังการให้บริการกับการคาดหวังของ
ลูกค้า ลูกค้าจะเปรียบเทียบการรับรูข้ องการให้บริการกับความคาดหวังของ
ตน ซึ่งช่องว่างนี้เป็ น ตัวกาหนดคุ ณภาพของการให้บริการ ยิง่ ช่องว่างนี้
น้อยลงเท่าไหร่กห็ มายถึงคุณภาพการให้บริการก็สงู ขึน้ เท่านัน้
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กาหนดตัวแปรที่จะใช้ในการเปรีย บเทีย บความแตกต่ างพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภคในการท่องเทีย่ วตลาดน้า ได้แก่ ระดับรายได้ และนาตัวแปรความ
คาดหวังและการรับรู้ด้านสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก กิจกรรมการ
ท่องเทีย่ ว สินค้าทีว่ างจาหน่าย และราคาเหมาะสม แสดงดังรูปที่ 1

มีรายได้ระหว่าง 30,001-40,000 บาทต่อเดือน จานวน 48 คน คิดเป็นร้อย
ละ 12.0 มีรายได้ระหว่าง 40,001-50,000 บาทต่อเดือน จานวน 43 คน คิด
เป็ นร้อยละ 10.8 มีรายได้มากกว่า 50,000 บาทต่อเดือน จานวน 41 คน
คิดเป็นร้อยละ 10.3
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคาดหวังของนักท่องเทีย่ วทีม่ ตี ่อตลาด
น้ า อัม พวา ในภาพรวมมีค่ า เฉลี่ย เท่ า กับ 4.15 อยู่ ใ นระดับ มาก เมื่อ
วิเคราะห์ค วามคาดหวังในด้านต่ าง ๆ คือ ด้านสถานที่ สิ่งอ านวยความ
สะดวก กิจกรรมการท่อ งเที่ย ว สิน ค้า และราคาเหมาะสม พบว่า ความ
คาดหวังด้านสถานมีค่ าเฉลี่ย เท่ ากับ 4.28 อยู่ในระดับ มากที่สุ ด ความ
คาดหวังด้านสิง่ อานวยความสะดวกมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.00 อยู่ในระดับมาก
ความคาดหวังด้านกิจกรรมการท่อ งเที่ย วมีค่ าเฉลี่ย เท่ ากับ 4.13 อยู่ใน
ระดับมาก ความคาดหวังด้านสินค้า ที่วางจาหน่ ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15
และความคาดหวังด้านราคาเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 อยู่ในระดับ
มากทีส่ ุด
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการรับรู้ของนักท่อ งเที่ย วที่มตี ่อ ตลาดน้ า
อัมพวา ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 อยู่ในระดับมาก เมือ่ วิเคราะห์
การรับรูข้ องนักท่องเทีย่ วในด้านต่าง ๆ คือ ในด้านสถานที่ สิง่ อานวยความ
สะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้า และราคาเหมาะสม พบว่า การรับรู้
ด้านสถานมีค่ าเฉลี่ย เท่ากับ 3.17 อยู่ในระดับ ปานกลาง การรับรู้ด้านสิ่ง
อานวยความสะดวกมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.99 อยู่ในระดับปานกลาง การรับรู้
ด้านกิจกรรมการท่องเทีย่ วมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.43 อยู่ในระดับมาก การรับรู้
ด้านสินค้าที่วางจาหน่ ายมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.78 อยู่ในระดับมาก และการ
รับรูด้ า้ นราคาเหมาะสมมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.54 อยู่ในระดับมาก
ผลการวิเคราะห์ เพื่อ เปรีย บเทีย บความคาดหวัง กับ การรับ รู้ข อง
นัก ท่ อ งเที่ย วที่ม ีต่ อ ตลาดน้ าอัม พวา โดยใช้ส ถิติ Paired sample t-test
พบว่า นักท่องเทีย่ วมีความคาดหวังต่อตลาดน้ าอัมพวาในภาพรวมสูงกว่า
การรับรู้ อย่ างมีนัย สาคัญ (Sig. = 0.000) และเมื่อวิเคราะห์แยกในแต่ล ะ
ด้านพบว่า นักท่องเทีย่ วมีความคาดหวังต่อตลาดน้าอัมพวาใน ด้านสถานที่
สิง่ อานวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้า และราคาเหมาะสม
สูงกว่าการรับรูอ้ ย่างมีนยั สาคัญ (Sig. = 0.000) แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1. การเปรียบเทียบความคาดหวังกับการรับรูข้ องนักท่องเทีย่ ว

IV. กรอบแนวคิดการวิจยั
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ย วข้อ งผู้ว ิ จยั ก าหนด
กรอบแนวคิดการวิจยั ดังรูปที่ 1
ความคาดหวัง
- สถานที่
- สิ่ งอานวยความสะดวก
- กิจกรรมการท่องเที่ยว
- สิ นค้าที่วางจาหน่าย
- ราคาเหมาะสม
ระดับรายได้
การรับรู้
- สถานที่
- สิ่ งอานวยความสะดวก
- กิจกรรมการท่องเที่ยว
- สิ นค้าที่วางจาหน่าย
- ราคาเหมาะสม
รู ปที่ 1. กรอบแนวคิกการวิจยั
V. การดาเนินการวิจยั
การวิจ ัย ในครัง้ นี้ เป็ น การวิจ ัย เชิงปริม าณ ประชากรที่ศ ึก ษาได้แ ก่
นักท่ อ งเที่ย วที่ไ ปท่ อ งเที่ย วตลาดน้ าอัม พวา จังหวัด สมุท รสงคราม ใช้
วิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่ าจะเป็ น โดยสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก
จานวนทัง้ สิ้น 400 ตัว อย่ า ง ใช้แบบสอบถามเป็ น เครื่อ งมือ ในการเก็บ
รวบรวมข้อ มู ล ผู้ ว ิจ ัย ใช้ ส ถิ ติ Paired sample t-test เพื่ อ เปรีย บเที ย บ
ระหว่างความคาดหวังกับสิง่ ทีน่ ักท่องเทีย่ วรับรูจ้ ากการท่องเทีย่ วตลาดน้ า
และใช้ส ถิติ ANOVA เพื่อ เปรีย บเทีย บความคาดหวังและการรับ รู้ ข อง
นักท่องเทีย่ วตามระดับรายได้

หัวข้อเปรียบเทียบ
ภาพรวม
ด้านสถานที่
ด้านสิง่ อานวยความสะดวก
ด้านกิจกรรม
ด้านสินค้า
ราคาเหมาะสม

VI. ผลการวิจยั
จากเก็บแบบสอบถามจากนักท่องเทีย่ วจานวน 400 คน พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามเป็ นเพศชายจานวน 159 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.8 เพศหญิง
จานวน 241 คน คิดเป็ น ร้อยละ 60.3 เป็ นผู้มอี ายุน้อยกว่า 20 ปี จานวน
65 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.3 อายุ 20-30 ปี จานวน 167 คน คิดเป็ นร้อยละ
41.8 อายุ 31-40 ปี จานวน 119 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.8 และผูม้ อี ายุ 40 ปี
ขึน้ ไปจานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.3 เป็ นผูม้ รี ายได้น้อยกว่า 10,000
บาทต่ อ เดือ น จ านวน 97 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 24.3 มีร ายได้ ร ะหว่ า ง
10,000-20,000 บาทต่อเดือน จานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 มีรายได้
ระหว่าง 20,001-30,000 บาทต่อเดือน จานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3

ค่าเฉลีย่
ความคาดหวัง
การรับรู้
4.15
3.38
4.28
3.17
4.00
2.99
4.13
3.43
4.15
3.78
4.21
3.54

Sig.
(2-tailed)
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่ างของระดับ ความคาดหวังและการรับรู้
ของนักท่องเที่ยว แยกตามระดับรายได้ ซึ่งแบ่งนักท่องเที่ยวเป็ น 6 กลุ่ม
ดังนี้
กลุ่มที่ 1 รายได้น้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดือน
กลุ่มที่ 2 มีรายได้ระหว่าง 10,000-20,000 บาทต่อเดือน
กลุ่มที่ 3 มีรายได้ระหว่าง 20,001-30,000 บาทต่อเดือน
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ผลการวิเคราะห์ความแตกต่ างของระดับความคาดหวังและการรับรู้
ของนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ 4 พบว่า ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวสูงกว่า
การรับ รู้ในทุ ก ด้านอย่ า งมีนั ย ส าคัญ ยกเว้น ในด้านสิน ค้า ที่ไ ม่ ม ีค วาม
แตกต่าง แสดงดังตารางที่ 5

กลุ่มที่ 4 มีรายได้ระหว่าง 30,001-40,000 บาทต่อเดือน
กลุ่มที่ 5 มีรายได้ระหว่าง 40,001-50,000 บาทต่อเดือน
กลุ่มที่ 6 มีรายได้มากกว่า 50,000 บาทต่อเดือน
ผลการวิเคราะห์ ความแตกต่ างของระดับความคาดหวังและการรับรู้
ของนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ 1 พบว่า ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวสูงกว่า
การรับรูใ้ นทุกด้านอย่างมีนยั สาคัญ แสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 5. การเปรียบเทียบความคาดหวังกับการรับรูข้ องนักท่องเทีย่ ว
กลุ่มที่ 4
หัวข้อเปรียบเทียบ

ตารางที่ 2. การเปรียบเทียบความคาดหวังกับการรับรูข้ องนักท่องเทีย่ ว
กลุ่มที่ 1
หัวข้อเปรียบเทียบ
ภาพรวม
ด้านสถานที่
ด้านสิง่ อานวยความสะดวก
ด้านกิจกรรม
ด้านสินค้า
ราคาเหมาะสม

ค่าเฉลีย่
ความคาดหวัง
การรับรู้
4.10
3.40
4.19
3.11
3.98
2.10
4.11
3.57
4.15
3.85
4.07
3.47

ภาพรวม
ด้านสถานที่
ด้านสิง่ อานวยความสะดวก
ด้านกิจกรรม
ด้านสินค้า
ราคาเหมาะสม

Sig.
(2-tailed)
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

ภาพรวม
ด้านสถานที่
ด้านสิง่ อานวยความสะดวก
ด้านกิจกรรม
ด้านสินค้า
ราคาเหมาะสม

ค่าเฉลีย่
ความคาดหวัง
การรับรู้
4.21
3.47
4.31
3.29
4.04
3.05
4.19
3.57
4.24
3.81
4.28
3.64

หัวข้อเปรียบเทียบ
ภาพรวม
ด้านสถานที่
ด้านสิง่ อานวยความสะดวก
ด้านกิจกรรม
ด้านสินค้า
ราคาเหมาะสม

Sig.
(2-tailed)
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

ภาพรวม
ด้านสถานที่
ด้านสิง่ อานวยความสะดวก
ด้านกิจกรรม
ด้านสินค้า
ราคาเหมาะสม

ค่าเฉลีย่
ความคาดหวัง
การรับรู้
4.15
3.26
4.33
3.08
3.89
3.00
4.12
3.12
4.14
3.64
4.26
3.46

ค่าเฉลีย่
ความคาดหวัง
การรับรู้
4.15
3.36
4.38
3.21
4.11
2.96
4.04
3.32
401
3.71
4.14
3.57

Sig.
(2-tailed)
0.000
0.000
0.000
0.008
0.026
0.026

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่ างของระดับความคาดหวังและการรับรู้
ของนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ 6 พบว่า ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวสูงกว่า
การรับ รู้ในทุ ก ด้านอย่ า งมีนั ย ส าคัญ ยกเว้น ในด้านสิน ค้า ที่ไ ม่ ม ีค วาม
แตกต่าง แสดงดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7. การเปรียบเทียบความคาดหวังกับการรับรูข้ องนักท่องเทีย่ ว
กลุ่มที่ 6

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่ างของระดับความคาดหวังและการรับรู้
ของนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ 3 พบว่า ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวสูงกว่า
การรับรูใ้ นทุกด้านอย่างมีนยั สาคัญ แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4. การเปรียบเทียบความคาดหวังกับการรับรูข้ องนักท่องเทีย่ ว
กลุ่มที่ 3
หัวข้อเปรียบเทียบ

Sig.
(2-tailed)
0.000
0.000
0.000
0.000
0.129
0.000

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่ างของระดับความคาดหวังและการรับรู้
ของนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ 5 พบว่า ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวสูงกว่า
การรับรูใ้ นทุกด้านอย่างมีนยั สาคัญ แสดงดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6. การเปรียบเทียบความคาดหวังกับการรับรูข้ องนักท่องเทีย่ ว
กลุ่มที่ 5

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่ างของระดับความคาดหวังและการรับรู้
ของนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ 2 พบว่า ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวสูงกว่า
การรับรูใ้ นทุกด้านอย่างมีนยั สาคัญ แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3. การเปรียบเทียบความคาดหวังกับการรับรูข้ องนักท่องเทีย่ ว
กลุ่มที่ 2
หัวข้อเปรียบเทียบ

ค่าเฉลีย่
ความคาดหวัง
การรับรู้
4.20
3.23
4.37
3.07
4.15
2.81
4.15
3.12
3.98
3.74
4.33
3.43

หัวข้อเปรียบเทียบ
ภาพรวม
ด้านสถานที่
ด้านสิง่ อานวยความสะดวก
ด้านกิจกรรม
ด้านสินค้า
ราคาเหมาะสม

Sig.
(2-tailed)
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

ค่าเฉลีย่
ความคาดหวัง
การรับรู้
4.15
3.36
4.38
3.21
4.11
2.96
4.04
3.32
401
3.71
4.14
3.57

Sig.
(2-tailed)
0.021
0.023
0.029
0.035
0.788
0.078

เมื่อ เปรีย บเทีย บภาพรวมความคาดหวังของแต่ ล ะกลุ่ม โดยใช้ส ถิติ
ANOVA พบว่า มีค วามแปรปรวนระหว่ างกลุ่ ม ไม่แตกต่ างกัน (Levene
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Statistic, Sig.=.192) เมื่อ เปรีย บเทีย บค่ าเฉลี่ย ความคาดหวังของแต่ ล ะ
กลุ่มพบว่ามีความแตกต่างกัน (ANOVA, Sig.=.048) และเมือ่ ทดสอบรายคู่
โดยใช้สถิติ LSD พบว่า นักท่องเทีย่ วกลุ่มที่ 1 ถึงกลุ่มที่ 5 มีความคาดหวัง
ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่นักท่องเทีย่ วกลุ่มที่ 6 มีความคาดหวังน้อย
กว่าอีก 5 กลุ่มอย่างมีนยั สาคัญ
เมื่อเปรีย บเทีย บภาพรวมการรับรู้ของแต่ ละกลุ่ ม โดยใช้ส ถิติ
ANOVA พบว่ า มีค วามแปรปรวนระหว่ า งกลุ่ ม แตกต่ า งกัน (Levene
Statistic, Sig.=.002) เมือ่ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ การรับรูข้ องแต่ละกลุ่มพบว่า
มีค วามแตกต่ างกัน (Welch Statistic, Sig.=.000) และเมื่อ ทดสอบรายคู่
โดยใช้สถิติ Dunnett T3 พบว่า นักท่องเที่ย วกลุ่มที่ 1 ถึงกลุ่มที่ 5 มีการ
รับรูใ้ นภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่นกั ท่องเทีย่ วกลุ่มที่ 6 มีการรับรูน้ ้อยกว่า
อีก 5 กลุ่มอย่างมีนยั สาคัญ

4) ด้า นสิน ค้า ที่จ าหน่ าย ควรมุ่งเน้ น การจ าหน่ ายสิน ค้า ที่เป็ น ของ
ท้องถิน่ หรือสินค้าทีม่ เี อกลักษณ์
5) ด้านความเหมาะสมของราคา ควรมีก ารควบคุ มราคาของสิน ค้า
อาหาร และทีพ่ กั

VII. สรุปและอภิรายผลการวิจยั
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลสามารถสรุปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1) ในภาพรวมของนักท่อ งเที่ย วทุกกลุ่ม ความคาดหวังต่ อตลาดน้ า
อัมพวาในด้านสถานที่ ด้านสิง่ อานวยความสะดวก ด้านกิจกรรม ด้านสินค้า
และราคาเหมาะสม สูงกว่าระดับที่นักท่องเที่ยวรับรูจ้ ากการมาท่องเที่ยว
จริง ซึง่ ผลการวิจยั ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธนัชชา ฤทธิ ์
เดช [3] ที่ร ะบุ ว่ านัก ท่ อ งเที่ย วที่เดิน ทางไปท่ อ งเที่ย วตลาดน้ า มีค วาม
คาดหวังต่ อ สิ่งที่ได้ร บั จากการท่อ งเที่ย วมากกว่ าสิ่งที่เป็ น อยู่ในปจั จุ บ ัน
ทัง้ นี้เนื่องจากนักท่องเที่ย วมีประสบการณ์ ในการท่องเที่ย วในตลาดน้ าที่
ต่าง ๆ และเมือ่ มาท่องเทีย่ วยังตลาดน้าอัมพวาจึงย่อมเกิดการเปรียบเทียบ
กับประสบการณ์การท่องเทีย่ วทีผ่ ่านมา ทาให้เกิดความคาดหวังทีส่ งู ขึน้
2) เมื่อ วิเคราะห์ แ ยกในแต่ ล ะระดับ รายได้ข องนัก ท่ อ งเที่ย วพบว่ า
ความคาดหวังต่ อ ตลาดน้ าอัม พวาในด้านสถานที่ ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก ด้า นกิจ กรรม ด้า นสิน ค้า และราคาเหมาะสม สู ง กว่ า ระดับ ที่
นักท่องเทีย่ วรับรูจ้ ากการมาท่องเทีย่ วจริง ในเกือบทุกระดับรายได้ ยกเว้น
ในกลุ่มทีม่ รี ายได้ระหว่าง 30,001-40,000 บาทต่อเดือน ความคาดหวังใน
ด้านสิน ค้าไม่แ ตกต่ า งจากการรับ รู้จริง และในกลุ่ ม ที่ม ีร ายได้ม ากกว่ า
50,000 บาทต่ อเดือน ความคาดหวังในด้านสิน ค้าและราคาเหมาะสมไม่
แตกต่างจากการรับรูจ้ ริง ซึ่งผลการวิจยั ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ พิกุล

แก้ว สุขขา และพิมพา หิรญ
ั กิตต [4] ทีร่ ะบุว่าปจั จัยส่วนบุคคลของนักท่องเทีย่ ว
ทีแ่ ตกต่างกันจะส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเทีย่ วตลาดน้ า ทีเ่ ป็ นเช่นนี้เนื่องจากผู้
มีรายได้สูงย่อมมีความคาดหวังสูงกว่าผูม้ รี ายได้น้อย ทาให้เกิดช่องว่างระหว่าง
ความคาดหวังกับการรับรูท้ ม่ี ตี ่อตลาดน้ า

VII. ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
จากผลการวิจ ัย พบว่ า ตลาดน้ า อัม พวายัง ไม่ ส ามารถตอบสนอง
นักท่องเทีย่ วในระดับทีน่ ักท่องเที่ยวคาดหวังในทุก ๆ ด้าน จากการศึกษา
ในข้อคาถามย่อยในแต่ละด้าน ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะในการพัฒนาตลาดน้ า
อัมพวาดังนี้
1) ด้านสถานที่ ควรมีการพัฒนาโดยเน้นการอนุ รกั ษ์ความเป็ นตลาด
น้าท้องถิน่
2) ด้านสิง่ อานวยความสะดวก ควรอานวยความสะดวกด้านทีจ่ อดรถ
3) ด้านกิจกรรม ควรเพิ่ม กิจ กรรมการท่ อ งเที่ย วเชิงอนุ ร กั ษ์ และมี
กิจกรรมทีห่ ลากหลาย
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study imply to engineers’ retention policy and practices of Japanese
subsidiaries in Thailand.

บทคัดย่อ — งำนวิ จยั ชิ้ นนี้ มีวตั ปุ ระสงค์เพื่อวิ เครำะห์ปัจจัยเชิ งสำเหตุ
ของควำมตัง้ ใจลำออกของวิ ศวกรไทยในบริ ษัทร่ วมทุ น ไทย-ญี่ ปุ่น ตำม
โมเดลกำรตัดสิ นใจลำออกจำกงำนของ Hom & Griffeth ซึ่ งเสนอว่ำควำม
พึ ง พอใจในกำรท ำงำนและควำมผูก พัน องค์ก ำร เป็ นสำเหตุ ข อง กำร
ตัดสิ น ใจลำออกจำกงำน กำรวิ จ ยั เชิ งประจักษ์ ในครัง้ นี้ มี วิ ศวกรไทยใน
บริ ษัท ร่ ว มทุ น ไทย-ญี่ ปุ่ น ทัว่ ประเทศเป็ นกลุ่ ม ตัว อย่ ำ ง ผลกำรวิ จ ยั พบ
ควำมสัมพันธ์ทำงบวกระหว่ำงควำมพึงพอใจในกำรทำงำนและควำมผูกพัน
องค์กำร แต่ พบควำมสัมพันธ์ทำงลบระหว่ำงอำยุกบั ควำมพึงพอใจในกำร
ท ำงำน ควำมผูก พัน องค์ ก ำรและควำมตัง้ ใจลำออก ผลกำรทดสอบ
สมมติ ฐำนพบว่ ำควำมพึ งพอใจในกำรทำงำนและควำมผูกพันองค์กำรที่
สูงขึ้นทำให้ ควำมตัง้ ใจในกำรลำออกจำกงำนของวิ ศวกรลดลง ซึ่ งเป็ นไป
ตำมโมเดลกำรตัดสิ น ใจลำออก และยัง พบว่ ำ ควำมผูก พัน องค์ก ำรและ
ควำมตัง้ ใจลำออกมี ค วำมแตกต่ ำ งตำมกลุ่ ม อำยุ ข องวิ ศ วกรอี ก ด้ ว ย
ผลกำรวิ จยั ครัง้ นี้ นอกจำกเป็ นกำรยืนยันโมเดลกำรตัดสิ นใจลำออกแล้ว
ยังใช้ เป็ นแนวทำงในกำรรักษำวิ ศวกรซึ่ งมีอตั รำกำรลำออกจำกงำนสูงไว้
กับองค์กรอีกด้วย

— turnover intention, job satisfaction,
organizational commitment, engineer, Japanese firm
Keywords

I. บทนา
การลาออกของพนักงาน (voluntary turnover) ทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ
ในการทางาน เป็ นความสูญเสียอย่างหนึ่งขององค์กร ผลกระทบทีต่ ามมา
จากการลาออก นอกจากทาให้งานคังค้
่ าง และเกิดภาระงานกับคนอื่นแล้ว
ยัง ส่ ง ผลต่ อ ประสิท ธิภ าพงานและปริม าณงาน ขวัญ และก าลัง ใจของ
พนักงานทีย่ งั คงอยู่กบั องค์กร มีค่าใช้จ่ายต่างๆ เกิดขึน้ ทัง้ ในรูปของตัวเงิน
และเวลาในกระบวนการจัดการแผนกาลังคนขององค์กร [1] การลาออกจาก
งาน หรือเปลีย่ นนายจ้าง จัดเป็นพฤติกรรมถอนตัว (withdrawal behavior)
อย่างหนึ่ง เช่นเดียวกับการมาสาย ลางาน ขาดงาน ทีม่ กั เกิดขึน้ เมือ่ บุคคล
เกิดความคับข้อ งใจในงาน (job frustration) เห็น ว่าบริษัท คือ คนอื่น คือ
ฝ่ายตรงข้าม (hostile feelings) [2] การมาสาย ลางานโดยไม่มเี หตุจาเป็ น
และการขาดงานทาให้เจ้าตัวรู้สกึ ได้ตอบโต้บริษัท หรือนายจ้าง และช่วย
ปลดปล่อยความคับข้องใจได้ในระดับหนึ่ง ในภาวะของความลังเลใจว่าจะ
อยู่ต่อหรือจะลาออก [3] พฤติกรรมเช่นว่านี้เป็นผลมาจากความไม่พงึ พอใจ
ในการทางาน [4] มีการวิจยั พบว่ายิง่ มีความไม่พงึ พอใจในการทางานมาก
เท่ า ไร ยิ่ง ท าให้ บุ ค คลมีพ ฤติก รรมถอนตัว มากขึ้น [5] ซึ่ง น าไปสู่ ก าร
ตัดสินใจลาออกในทีส่ ุด
ั
ั
ปญหาการลาออกของบุ
คลากร เป็ นปญหาส
าคัญของบริษทั ร่วมทุนไทย่
ั
ญี่ปุน ในประเทศไทย จากผลส ารวจปญหาของผู้ประกอบการฯ พบว่า
ั
ปญหาการเปลี
ย่ นงานของพนักงาน (job hopping of employees) และขาด
แคลนวิศวกร (lack of engineers) เป็ นหนึ่งในปญั หาการบริหารงานบุคคล
ของผู้ป ระกอบการร่ ว มทุ น ไทย-ญี่ปุ่ น มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ติด ต่ อ กัน [6]
การศึกษาถึงปจั จัยที่มอี ิทธิพลต่ อการลาออกที่ผ่ านมามักจะนาเอาความ
ผูกพันองค์การมาเป็นตัวแปรทานาย (predictor) ความตัง้ ใจลาออก หรือไม่
ก็น าเอาความพึงพอใจในการทางาน มาศึกษาร่ว มกับตัวแปรอื่นๆ โดย
มองข้ามความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทางานและความผูกพัน
องค์การไปเสีย [7] ทัง้ ๆ ทีม่ กี ารศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในการทางาน

คำสำคัญ — ควำมตัง้ ใจลำออก, ควำมพึงพอใจในกำรทำงำน, ควำม
ผูกพันองค์กำร, วิ ศวกร, บริ ษทั ญี่ปุ่น
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
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ส่งผลให้เกิดความผูกพันองค์การและความผูกพันองค์การนี้ ส่งผลต่อความ
ตัง้ ใจลาออกในที่สุ ด [8] กล่ าวคือ การศึกษาปญั หาการลาออกที่ผ่านมา
ส่วนหนึ่งมักศึกษาว่าคุณลักษณะส่วนบุคคล (personal characteristic) เช่น
อายุ ประสบการณ์ ใ นการท างาน เพศ ฯลฯ และลัก ษณะงาน (job
characteristics) มีอิทธิพลต่อความตัง้ ใจลาออกหรือไม่ ในขณะที่อีกส่วน
ั ยด้านทัศนคติ เช่น ความพึงพอใจในการทางาน ความ
หนึ่งมักศึกษาถึงปจจั
ผูกพันองค์การที่มอี ิทธิพลต่อความตัง้ ใจลาออก และหรือไม่ก็มกั จะเลือก
ศึกษาถึงอิทธิพลของคุณลักษณะส่วนบุคคล และลักษณะงานว่า มีอทิ ธิพล
ต่อความพึงพอใจในการทางานและความผูกพันองค์การ ซึ่งการศึกษาที่
กล่าวมาทัง้ หมดนี้ยดึ เอาคุณลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะงาน และทัศนคติ
เป็ นตัวแปรต้นหรือตัวแปรพยากรณ์ความตัง้ ใจลาออก แต่การวิจยั ทีศ่ กึ ษา
ความพึงพอใจในการทางานและความผูกพันองค์การในฐานะตัวแปรสือ่ ของ
ความสัมพัน ธ์ร ะหว่างคุ ณลักษณะส่วนบุค คล คุณลักษณะงาน กับความ
ตัง้ ใจลาออก ยังมีอยู่น้อย เช่น การศึกษาของ [8-9] ซึ่งพบว่าคุณลักษณะ
ส่ ว นบุ ค คล ลัก ษณะงานไม่ม ีอิท ธิพ ลโดยตรงต่ อ ความตัง้ ใจลาออก แต่
คุณลักษณะเหล่านัน้ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทางาน และความ
ผูกพัน องค์การ การรับรู้ ความพึงพอใจในการทางานและ ความผูกพัน
องค์การที่แตกต่ างกัน นัน้ ส่ งผลให้ความตัง้ ใจลาออกเพิม่ ขึ้น หรือลดลง
ผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับข้อเสนอของ [10] ทีว่ ่าความพึงพอใจใน
การทางาน ความผูกพันองค์การคือกลไกสาคัญในกระบวนการตัดสินใจ
ลาออกจากงานของพนักงาน
งานวิจยั ชิน้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจในการ
ทางาน ความผูกพัน องค์การที่มตี ่อความตัง้ ใจลาออก และเปรีย บเทียบ
ความแตกต่างของความพึงพอใจในการทางาน ความผูกพันองค์การ และ
ความตัง้ ใจลาออกตามกลุ่มอายุของวิศกรไทยในบริษัทญี่ป่นุ เพื่อทดสอบ
ข้อเสนอของ [10] ดังกล่าว ความเข้าใจในกระบวนการของความพึงพอใจ
ในการทางาน ความผูกพันองค์การและความตัง้ ใจลาออก โดยมีอายุ ซึง่ ถือ
เป็ นคุณลักษณะส่วนบุคคลอย่างหนึ่ง เข้ามาเกีย่ วข้องนี้ จะช่วยให้องค์กร
สามารถวางแผนการบริหารงานบุคลากร เพื่อรักษา “คน” ไว้กบั องค์กรได้
อย่างจาเพาะเจาะจงมากขึน้
วัตถุประสงค์การวิจยั
1.ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทางาน ความผูกพัน
องค์การ และความตัง้ ใจลาออกของวิศวกร
2.ศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทางาน ความผูกพันองค์การ และ
ความตัง้ ใจลาออกของวิศวกรจาแนกตามอายุ

ไม่พงึ พอใจใน
งาน
ไม่รสู้ กึ ผูกพัน

ตัง้ ใจ
ลาออก

หางาน
ใหม่ทา

รูปที่ I. กระบวนการตัดสินใจลาออกจากงาน
แหล่งทีม่ า : Hom & Griffeth,1995
ตามโมเดลการตัดสินใจนี้ ความตัง้ ใจลาออก ส่งผลให้พนักงานหางาน
ใหม่ในขณะทีก่ าลังทางานอยู่ดว้ ยการส่งใบสมัครไปยังนายจ้าง เมือ่ ได้รบั
ข้อเสนอจากนายจ้างใหม่แล้วจึงลาออก ดัชนีช้วี ดั การหางานใหม่ทาก็คอื
ความต้องการแรงงานกลุ่มนัน้ ๆ ในตลาดแรงงานนันเอง
่
[9]
การศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับตัดสินใจลาออกของวิศวกรบริษทั ผลิต
ชิ้นส่วนแห่งหนึ่งของ [11] พบว่าสาเหตุทท่ี าให้วศิ วกรลาออก คือความไม่
พึงพอใจในค่าจ้างและสวัสดิการที่น้อยกว่าบริษัทอื่น ขอบข่ายงานและ
เส้นทางอาชีพ ทีไ่ ม่ชดั เจน ปจั จัยด้านสภาพแวดล้อมของโรงงานและการ
ท างานที่ไ ม่ม ีส ิ่ง อ านวยความสะดวก เช่ น โต๊ ะ ท างานส่ ว นบุ ค คล ฯลฯ
นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในการทางานและความ
ผูกพันองค์ก ารทาให้ความตัง้ ใจลาออกของวิศวกรลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
[12] สอดคล้องกับ ความต้องการแรงงานกลุ่มวิศวกรในตลาดแรงงานไทยมี
สูงมาก เห็นได้จากสัดส่วนการประกาศรับสมัครวิศวกรของนายจ้างครอง
สัดส่วนถึง 11 % ของตาแหน่ งที่มกี ารประกาศรับสมัครทัง้ หมด และเมื่อ
น ามาเปรีย บเทีย บระหว่างปี 2560 กับปี 2559 พบว่าตลาดแรงงานของ
ตาแหน่ งวิศวกรเติบโตถึง 211 % เป็ นตาแหน่ งทีม่ กี ารประกาศหางานของ
นายจ้างติดอันดับ 1 ใน 5 จากการสารวจของ จ๊อปส์ดบี ี [13] ความเข้าใจใน
กระบวนการตัดสินใจลาออกจากงานที่มคี วามพึงพอใจในการทางานและ
ความผูกพันองค์กรเป็ นกลไกสาคัญนี้ จะช่วยให้สามารถค้นพบแนวทาง
ใหม่ๆ ในการรักษาบุคลากร โดยเฉพาะวิศวกรเอาไว้ เพราะตัวเลขความ
ต้องการแรงงานด้านวิศวกรดังกล่าว เป็ นเครื่องบ่งชี้ว่า การรักษา “คน” ไว้
กับบริษัทร่ว มทุน ไทย-ญี่ปุ่น ด้ว ยนโยบายและวิธีการจัดการทรัพ ยากร
มนุ ษย์แบบญี่ป่นุ ซึ่งได้แก่ เส้นทางอาชีพไม่เฉพาะด้าน (generalist) การ
ใช้ฉัน ทามติใ นการตัดสิน ใจ (consensus) การจ้า งงานระยะยาว (long
term employment) และการท างานเป็ น ที ม (teamwork) [14] ที่ ย ึ ด ถื อ
ปฏิบตั ิอยู่เดิมนัน้ อาจเหมาะสมกับพนักงานบริหารงานทัวไปเท่
่
านัน้ ไม่
เพียงพอทีจ่ ะรักษาวิศวกร เอาไว้ได้

II. การทบทวนวรรณกรรม

II.II. ความพึงพอใจในการทางานกับความตัง้ ใจลาออก
ความพึงพอใจในการทางานเป็ นผลของการประเมินประสบการณ์ใน
การทางานของตัวที่ทาอยู่ โดยเปรียบเทียบกับสิง่ ตนคาดหว้ง [15] การ
ั ยสภาพแวดล้อม ปจั จัยส่วนบุคคล
ประเมินทางความคิดทีว่ ่านี้ขน้ึ อยู่กบั ปจจั
ั
และปจจัยร่วมระหว่างสภาพแวดล้อมและปจั จัยส่วนบุคคล ความพึงพอใจ
ในการท างานเป็ น สาเหตุ ห นึ่ ง ที่ส่ ง ผลให้พ นักงานลาออกจากงาน จาก
การศึกษาของ [16] พบว่าความพึงพอใจในการทางานยิง่ ทวีความสาคัญ
มากขึน้ ในภาวะทีแ่ รงงานเห็นว่าตนสามารถเปลีย่ นงานได้ง่ายเพราะเป็นที่
ต้องการของนายจ้าง ตัวชี้วดั ภาวะทีแ่ รงงานเห็นว่าตนสามารถเปลีย่ นงาน
งานได้งา่ ยตัวหนึ่งก็คอื อัตราการว่างงาน ยิง่ อัตราการว่างงานยิง่ ต่า โอกาส
ทีแ่ รงงานจะตัดสินใจจะยิง่ สูงขึน้ และตัวตัดสิน (determinant) ว่าจะเปลีย่ น

II.I. ความตัง้ ใจลาออก
[10] ได้ศกึ ษางานวิจยั ต่างๆ ด้วยการทบทวนโมเดลการลาออกจากงาน
ทัง้ หมดทีม่ อี ยู่ เพื่อวิเคราะห์หาตัวแปรร่วม ของการลาออก การวิจยั ครัง้ นี้
นาไปสู่ขอ้ เสนอว่าความพึงพอใจในการทางาน และความผูกพันองค์การ
เป็ นกลไกสาคัญ (core mechanism) ของกระบวนการตัดสินใจลาออกของ
ทุกโมเดลตามรูปที่ I.
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กาลังความสามารถและอื่นๆทีใ่ ห้กบั องค์กร [22] สภาพแวดล้อมดังกล่าวทา
ให้พนักงานรูส้ กึ เป็ น “หนี้บุญคุณ” ทีต่ ้อง “ทดแทน” [23] องค์กรทีท่ ุ่มเทกับ
การพัฒนาบุคคลากร ใส่ใจกับสวัสดิภาพ ความปลอดภัย ความมันคงใน
่
การทางาน เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงศักยภาพ พนักงานในองค์กรนัน้
มักมีความผูกพันองค์กรสูง รูส้ กึ ว่าองค์กรให้การสนับสนุน ช่วยเหลือตน
การศึกษาอิทธิพลของความผูกพันองค์การในหมูพ่ นัก งานคนไทยพบว่า
ความผูก พัน ธ์อ งค์ก ารส่ ว นหนึ่ ง มีท่มี าจากการรับ รู้คุ ณ ภาพชีว ิต ในการ
ทางานของพนักงานเองและความผูกพันองค์การนัน้ ส่งผลต่อความตัง้ ใจ
ลาออกของพนักงานเหล่านัน้ ในทีส่ ุด [24]
สาหรับทีม่ าของการรับรูค้ ุณภาพชีวติ ในการทางานของวิศวกรไทยนัน้
[25] พบว่า วิศวกรรับรูค้ ุณภาพชีวติ ของตนเองว่ามีความสัมพันธ์กบั ค่าจ้าง
และผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั มากกว่าความปลอดภัย มันคงและความก้
่
าวหน้า
ในงาน ในขณะที่ [26] พบว่ากระบวนการหล่อหลอมทางสังคมในองค์กร
(organizational socialization) มีผ ลต่ อ ระดับ ความผู ก พัน องค์ ก ารของ
วิศ วกร [26] ยัง มีก ารศึก ษาของ [27] ที่ พ บว่ า ความผู ก พัน ในอาชีพ
(career commitment) ความพึงพอใจในอาชีพ (career satisfaction) และ
การสนับสนุนจากหัวหน้างาน (supervisory support) ส่งผลต่อความผูกพัน
องค์ก ารของพนัก งานฝ่ายผลิต และฝ่ายสนับสนุ น ในบริษัทญี่ปุ่น อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ โดยเฉพาะการสนับสนุ นจากหัวหน้างานนี้ มีการศึกษา
พบว่าวิศวกรมีความผูกพันองค์การสูงมาก เมือ่ หัวหน้าเปิดโอกาสให้วศิ วกร
แสดงความคิดเห็น และความสามารถ คอยให้คาแนะนาและแบ่งปนั ข้อมูล
ในการทางานให้ไ ด้ร ับทราบ [28] เช่ น เดีย วกับการศึก ษาปจั จัย ที่ท าให้
วิศวกรในพื้นที่กรุงเทพมหานครลาออกพบว่ามีสาเหตุ มาจาการรับรู้การ
ั ยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล [12] กล่าวโดย
สนับสนุนจากองค์กร และปจจั
สรุป คุณภาพชีวติ ทีส่ มั พันธ์กบั เงินเดือนและค่าตอบแทน กระบวนการหล่อ
หลอมทางสังคม ผ่านทางหัวหน้างาน รวมทัง้ เพื่อนร่วมงานมีผลต่อความ
ผูกพันองค์การของวิศวกร ซึง่ มีอทิ ธิพลต่อการลาออก
ในขณะทีก่ ารศึกษาของ [29] กลับไม่พบอิทธิพลทางตรงระหว่างความ
ผูกพันองค์การกับความตัง้ ใจลาออกของคณาจารย์ในสถาบัน การศึกษา
เอกชน ซึ่งทีมผู้ว ิจยั ดังกล่ าวได้ให้คาอธิบ ายว่ าความตัง้ ใจลาออกของ
คณาจารย์น่าจะมาจากแรงจูงใจด้านสภาพแวดล้อมการทางาน ค่าตอบแทน
และสิทธิประโยชน์อ่นื มากกว่าความผูกพันองค์การ ความไม่สอดคล้องกัน
ข อ งผ ล การ วิ จ ั ย เช่ น นี้ ท าให้ ย ากที่ จ ะ ส รุ ป ค ว า ม เป็ น นั ย ทั ว่ ไ ป
(generalization) เกี่ย วกับอิทธิพ ลที่ค วามผูกพัน องค์การและความตัง้ ใจ
ลาออกมีต่อกันได้ จนกว่าจะมีการวิจยั ทีเ่ ป็นไปในทิศทางเดียวกันทีม่ ากพอ
จากงานวิจยั เกีย่ วกับความผูกพันองค์การและความตัง้ ใจในการลาออก
ข้างต้น นาไปสู่

งานดีหรือไม่ในภาวะของอัตราการว่างงานต่ าๆ เช่นนัน้ ก็คอื ความไม่พงึ
พอใจในงานของพนักงาน [16]
การศึกษาความพึงพอใจในการทางานของวิศวกร โดย [17] พบว่า ใน
บรรดาความพึงพอใจในการทางานรวม 16 ด้าน วิศวกรมีความพึงพอใจใน
ความสาเร็จ และความรับผิดชอบในงาน ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน
ผู้บงั คับบัญชา สภาพแวดล้อมและความมันคงในการท
่
างานอยู่ในระดับ
มาก ความพึงพอใจในค่าตอบแทนและรายได้อยู่ในระดับน้อยทีส่ ุด ในขณะ
ที่ความพึงพอใจด้านอื่นๆ อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับการศึกษา
ของ [18] ทีพ่ บว่าวิศวกรในเขตอุตสาหกรรมภาคเหนือมีความพึงพอใจใน
การท างานด้า นความสัม พัน ธ์ ก ับ เพื่อ นร่ ว มงาน ผู้ บ ัง คับ บัญ ชา และ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในระดับสูง แต่ความพึงพอใจด้านเงินเดือน สภาพแวดล้อม
และความมันคงในงานอยู
่
่ในระดับปานกลาง และยังพบว่าความพอใจใน
ค่าตอบแทน เงินเดือน และความมันคงในการท
่
างานที่ลดลงทาให้ความ
ตัง้ ใจในการลาออกสูงขึน้ นอกจากนี้ การศึกษาแรงจูงใจในการทางานของ
วิศวกรทัง้ ในระดับปฏิบตั ิการและผู้บริหารระดับต้น ในอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ และชิน้ ส่วน พบว่าวิศวกรส่วนใหญ่มคี วามต้องการความปลอดภัยและ
สุขอนามัยมากที่สุด ตามมาด้วย ค่าตอบแทน โบนัสและสวัสดิการ ความ
ต้องการเช่นว่านี้ ไม่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็ นวิศวกรในบริษัทขนาดใหญ่
หรื อ ขนาดเล็ ก [19] ในขณะที่ ก ารศึ ก ษาของ [20] พบว่ า วิ ศ วกรให้
ความสาคัญกับเงินเดือนสวัสดิการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ การจ่ายโบนัส
การได้ทางานที่มคี วามท้าทาย ไม่มนี โยบายจ้างออก และการมีกองทุน
สาหรับกูย้ มื แต่ เมือ่ ถามถึงความพึงพอใจในการทางานพบว่ากลุ่มวิศวกร
ดัง กล่ า วมีค วามพึง พอใจกับ การจ่ า ยสวัส ดิก ารกองทุ น ส ารองเลี้ย งชีพ
กองทุนสาหรับกู้ยมื มากทีส่ ุด จากการผลวิจยั ข้างต้นจะเห็นได้ว่า วิศวกรมี
ความต้องการเรื่องค่าจ้าง ผลตอบแทน และความมันคงปลอดภั
่
ยในการ
ั ยด้านอื่นๆ
ทางาน มากกว่าปจจั
จากงานวิจยั เกีย่ วกับความพึงพอใจในการทางานและความตัง้ ใจลาออก
ข้างต้น นาไปสู่
H 1 ความพึงพอใจในการทางานส่งผลต่อความตัง้ ใจลาออก
II.III. ความผูกพันองค์การกับการลาออก
[21] ได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับความผูกพัน (commitment) และเสนอว่า
ความผูกพันกับกลุ่มใดๆ มีท่ีมาจากความรู้สกึ เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ
กลุ่ มหรือ บุค คลนัน้ ๆ ที่รู้ส ึกว่า ค่านิย ม หรือ สิ่งที่กลุ่ ม หรือ บุค คลนัน้ ให้
ความส าคัญ ยึด ถือ เป็ น แนวทางในการบรรลุ เ ป้ า หมาย สอดคล้อ งกับ
ค่ า นิ ย มของตัว รวมทัง้ รู้ส ึก ว่ า เป้ าหมาย พัน ธกิจ ของกลุ่ ม นัน้ เป็ น สิ่ง
เดียวกับสิง่ ทีต่ นแสวงหาหรือต้องการบรรลุ
ในบรรดาความผูก พัน องค์ก ารทัง้ สามประเภทได้แ ก่ ความผู ก พัน
องค์การเชิงความรูส้ กึ (affective) ต่อเนื่อง (continuance) และเชิงบรรทัด
ฐาน (normative) ความผูกพันองค์กรเชิงความรู้สกึ เป็ นความผูกพัน ที่ม ี
ความเกีย่ วข้องสัมพันธ์ และมีอทิ ธิพลอย่างมากกับประสิทธิภาพขององค์กร
ทัง้ ในแง่ของผลผลิต ผลงาน และคุณภาพชีวติ ของพนั กงาน หากองค์กร
ต้องการให้พนักงานมีความรู้ส ึก ผูกพัน ดังกล่ าว จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้อ ง
สร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทางจิตวิทยาทีเ่ หมาะสม ซึ่งสะท้อนให้
เห็นได้จากระบบบริหารงานขององค์กร เช่น กระบวนการทางาน นโยบาย
ของบริษทั ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล เป็ นต้น เพื่อให้ พนักงานรูส้ กึ
ว่า องค์กรดูแล เอาใจใส่ ให้ความสาคัญกับความทุ่มเทของพนักงาน ทัง้

H 2 ความผูกพันองค์การส่งผลต่อความตัง้ ใจลาออก
II.IV. ความแตกต่างระหว่างบุคคลกับความพึงพอใจในการทางาน ความ
ผูกพันองค์การ และความตัง้ ใจลาออก
อายุเป็นลักษณะส่วนบุคคลอย่างหนึ่งทีอ่ าจมีผลต่อการตัดสินใจว่าจะอยู่
กับองค์กรต่อไปหรือไม่ โดยเฉพาะเมือ่ พิจารณาประกอบกับความรูส้ กึ เชิง
การลงทุนและผลประโยชน์ทค่ี วรจะได้รบั จากองค์กร การทางานกับองค์กร
ใดองค์กรหนึ่ง เปรียบเสมือนการลงทุน ที่มปี ระสบการณ์ ความสามารถ
อายุงานเป็ นเดิมพัน (side bets) เพื่อแลกกับค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์
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สถานะและบทบาทหน้าทีใ่ นองค์กรนัน้ ๆ บุคคลอาจไม่ลาออกเมือ่ ต้องการ
สัง่ สมประสบการณ์ ด้ ว ยการท างานร่ ว มกับ บริษั ท ใดบริษัท หนึ่ ง เป็ น
เวลานานๆ จนกระทังได้
่ ร บั ประโยชน์ จนเป็ น ที่พ อใจแล้ว จึงลาออก แต่
ในทางกลับกันบุคคลอาจคิดคานวนว่าในระหว่างทีอ่ ายุยงั น้อย ไม่มพี นั ธะ
ผูกพัน ทางครอบครัว ควรรีบขวนขวายหาประสบการณ์ ด้วยการเปลี่ยน
นายจ้างไปเรื่อยๆ เพื่อสะสมทุนทางสังคมให้กบั ตนเองก็ได้ เพราะเมือ่ อายุ
มากขึน้ นายจ้างทีจ่ ะเป็ นตัวเลือกให้ร่วมงานด้วยมีน้อยลงทุกที ด้วยเหตุน้ี
อิทธิพลของอายุ กับการตัดสินใจลาออกจึงยังไม่มขี อ้ สรุปทีช่ ดั เจน [30]
แต่หากพิจารณาจากทฤษฎีทุนและการแลกเปลี่ยนทางสังคม( social
capital theory [31-32] สมารถอธิบายความสัมพัน ธ์ร ะหว่า งอายุ กบั การ
ลาออกได้ว่า ช่วงแรกของชีวติ การทางาน เป็ นเวลาที่พนักงานได้รบั การ
พัฒนาฝึ กฝนทักษะต่างๆ ในการทางาน ได้รบั การสนับสนุ นช่วยเหลือจาก
เพือ่ นร่วมงาน หรือจากกองค์กรทาให้เจ้าตัวรูส้ กึ ผูกพัน อยากอยู่กบั องค์กร
เพือ่ เป็นการตอบแทน แต่ เมือ่ มีความชานาญ จนคุน้ ชินแล้ว และรูส้ กึ ว่าได้
ตอบแทนองค์กรด้วยการทางานและอุทศิ ตน เพื่อประโยชน์ ต่อองค์กรมา
พอแล้ว ทาให้รสู้ กึ ผูกพันกับองค์กรน้อยลง หรือหากจะอธิบายตามทฤษฎี
ล าดับ ขัน้ ในอาชีพ (career stage theory) [33] ของบุ ค คลซึ่ ง พยายาม
กระทาทุกอย่างในช่วงแรกของการทางานหรือประกอบอาชีพ เพื่อสร้าง
เครือข่ายทางบุคลากร และทักษะ ความชานาญในงาน ส่งผลให้บุคคลนัน้
คงอยู่กบั องค์กรต่อไป แต่เมือ่ อายุมากขึน้ แรงจูงใจทีจ่ ะเรียบนรูง้ านใหม่ๆ
ลดลง ตรงกันข้ามอาจหันไปให้ความสนใจกับครอบครัว เพื่อสมดุลย์ของ
ชีวติ มากกว่า [34]
สาหรับปจั จัยด้านอายุกบั ความตัง้ ใจลาออกของวิศวกรนัน้ มีการศึกษา
พบว่าอายุ เป็นตัวแปรกากับ (moderator) ของความสัมพันธ์ระหว่างความ
พึงพอใจในการทางานกับความตัง้ ใจลาออกของพนักงานขายกล่ าวคือ
อิทธิพลของความพึงพอใจในการทางานต่อความตัง้ ใจลาออกของพนักงาน
ช่วงอายุระหว่าง 22-37 (Gen Y ) ปี สูงกว่าพนักงานกลุ่มอายุ 38-52 ปี
(Gen X) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ [35] เช่นเดียวกับการศึกษาของ [12]
พบว่า เมือ่ วิศวกรอายุมากขึน้ ความตัง้ ใจในการลาออกจะยิง่ น้อยลง โดย
กลุ่ มตัว อย่ างในการศึกษาครัง้ นี้มอี ายุ เ ฉลี่ย 30 ปี อายุ งานไม่เกิน 5 ปี
จานวนรวม 370 คน กว่าครึง่ ของกลุ่มตัวอย่างยังไม่แต่งงาน
ในขณะทีก่ ารศึกษาของ [17] พบว่าอายุและ อายุงาน ไม่มคี วามแตกต่าง
กัน ในระดับ ความพึง พอใจในการท างานของพนัก งานในอุ ต สาหกรรม
ก่อสร้าง
สาหรับความสัมพันธ์ระหว่างอายุกบั ความผูกพันองค์การนัน้ การศึกษา
ของ [36] พบว่าอายุ ข องพนักงานมีผลต่อการคงอยู่กบั องค์กร กล่ าวคือ
พนั ก งานกลุ่ ม อายุ 20-29 ปี มีค ะแนนการด ารงอยู่ก ับ องค์ ก รต่ า กว่ า
พนักงานกลุ่ม 30-39 ปี เช่นเดียวกับการศึกษาความผูกพันองค์การของ
วิศวกรในรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง จานวน 165 คน พบว่าวิศวกรกลุ่มดังกล่าวมี
ความผูกพันองค์การโดยรวมในระดับ “มาก” แต่เมื่อพิจารณาปจั จัย ส่ว น
บุคคลประกอบ กลับพบว่า วิศ วกรกลุ่ มอายุ ต่ ากว่า 34 ปี มคี วามผูกพัน
องค์การด้านการแสดงออก ต่ากว่าวิศวกรกลุ่มอื่นๆ ทีอ่ ายุสงู กว่า
จากงานวิจยั ทีก่ ล่าวมาข้างต้น นาไปสู่

H 3.1 วิศวกรทีม่ อี ายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการทางานแตกต่าง
กัน
H 3.2 วิศวกรทีม่ อี ายุแตกต่างกันมีความผูกพันองค์การแตกต่างกัน
H 3.3 วิศวกรทีม่ อี ายุแตกต่างกันมีความตัง้ ใจลาออกแตกต่างกัน
II.V. กรอบแนวคิดในการวิจยั
จากโมเดลการตัด สิน ใจลาออกจากงานของ [10] และการทบทวน
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง สามารถพัฒนากรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจยั
ตามรูปที่ II.
H 3.3

ความพึงพอใจในการ
ทางาน

H 1
H 3.3

อายุ
ความผูกพันองค์การ
H 3.2

ความ
ตัง้ ใจ
ลาออก

H2

รูปที่ II. กรอบแนวคิดในการวิจยั
III. ระเบียบวิธวี จิ ยั
III.I. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ บริษทั สมาชิกหอการค้าญีป่ นุ่ ทีม่ ชี อ่ื ปรากฎในทะเบียน
สมาชิกหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพ 2016 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขัน้ ตอนตามประเภทอุตสาหกรรม จานวน 232 บริษทั ส่งแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย์ผ่านทางผูจ้ ดั การแผนกบุคคล (พร้อมซองติดแสตมป์สาหรับปิ ด
ผนึกแบบสอบถามทีต่ อบเสร็จ จ่าหน้าถึงผูว้ จิ ยั ) แจกจ่ายไปยังกลุ่มตัวอย่าง
โดยกาหนดให้ว ิศ วกรที่ไ ด้ร บั ปริญญาวิศ วกรรมศาสตร์บ ัณฑิต และเป็ น
พนักงานประจาในบริษทั นัน้ บริษทั ละ 2-4 คน เป็ นผูต้ อบ ดาเนินการแจก
และเก็บ แบบสอบถามช่ ว งเดือ นกัน ยายน-พฤศจิก ายน 2561 ได้ร ับ
แบบสอบถามคืนจาก 72 บริษทั จานวน 155 ชุด คิดเป็ นอัตราตอบกลั บ
31 % ซึ่งมากกว่า 20 % ถือเป็ นทีย่ อมรับสาหรับการวิเคราะห์สหสัมพันธ์
และการถดถอยแบบพหุคณ
ู [37]
III.II. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือแบบสอบถามซึ่งพัฒนาโดยผู้วจิ ยั แบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถามจานวน
6 ข้อ แบบตัว เลือ ก (checklist) ครอบคลุ ม เพศ อายุ รายได้ อายุ ง าน
สถานภาพการสมรส และจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นงาน ส่วนที่ 2 สอบถามความ
คิดเห็น แยกตามตัวแปรดังนี้ ความพึงพอใจในการทางาน มีคาถาม 2 ข้อ
ความตัง้ ใจลาออก จานวน 2 ข้อ เป็ น มาตรวัดระดับแบบประเมิน ค่ า 7
ระดับ ความผูกพันองค์การด้านความรูส้ กึ จานวน 6 ข้อ เป็นมาตรวัดระดับ
แบบประเมินค่า 5 ระดับ
III.III. ตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ ดังนี้

H 3-วิศ วกรที่ม ีป จั จัย ส่ ว นบุ ค คลแตกต่ า งกัน มีค วามพึง พอใจในการ
ทางาน ความผูกพันองค์การ ความตัง้ ใจลาออกแตกต่างกัน

หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์
แอลฟ่าตามวิธขี องครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ความพึงพอใจในการ
ทางานมีค่าความเชื่อมัน่ .86 ความผูกพันองค์การด้านความรูส้ กึ มีค่า .80
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ตารางที่ I. ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง
SD
คุณลักษณะ
จำนวน
ร้อยละ

ความตัง้ ใจลาออกมีค่า .91 เครื่องมือในการศึกษาครัง้ นี้มคี ่าความเชื่อมัน่
เกินกว่า .70 [38] ดังนัน้ เนื้อหาในแบบสอบถามมีความน่ าเชื่อถือ ยอมรับ
ได้
III.IV. สถิตทิ ใี ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

วิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการวิจยั ด้วยโปรแกรม SPSS ใช้ สถิตคิ วามถี่
ร้อ ยละ ส าหรับ ข้อ มูล ทัว่ ไป วิเ คราะห์ค วามสัม พัน ธ์ร ะหว่า งตัว แปรที่ ม ี
มาตรการวัด ระดับ แบบอัน ตรภาคหรือ อัต ราส่ ว น ด้ ว ยสั ม ประสิ ท ธิ ์
สหสัมพันธ์เพียร์สนั และการถดถอยแบบพหุคูณ เพื่อทดสอบสมมติฐานที่
1 และ 2 ใช้ค่ า เฉลี่ย ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน และการวิเ คราะห์ค วาม
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ในการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มอายุ เพือ่ ทดสอบสมมติฐานที่ 3
IV. ผลการวิจยั
IV.I. ข้อมูลทัวไป
่
ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง แสดงในตารางที่ I. จากตารางดังกล่าว
สรุปได้ว่า วิศวกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 82.4 ) อายุ 25-30 ปี (ร้อย
ละ 30.7) สถานภาพโสด (ร้อยละ 53.9) รายได้ต่อเดือน ไม่เกิน 30 ,000
บาท (ร้อยละ 40.5) อายุงานไม่เกิน 5 ปี (ร้อยละ 41.5)
เนื่อ งจากมาตรวัดตัว แปรแต่ ล ะตัว มีทงั ้ แบบ 5 ระดับและ 7 ระดับ
ดัง นั น้ จึง แปลงคะแนนที่ไ ด้ท ัง้ หมด เป็ น คะแนนมาตรฐานก่ อ นน าไป
ประมวลผลในขัน้ ต่อๆ ไป
IV.II. การทดสอบสมมติฐาน
เมือ่ ทดสอบหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น ได้แก่ อายุ ความพึง
พอใจในการทางาน และความผูกพันองค์การกับความตัง้ ใจลาออกซึ่งเป็ น
ตัวแปรตาม ดังแสดงในตารางที่ II. พบว่า อายุมคี วามสัมพันธ์ทางลบกับ
ความผูกพันองค์การอย่างมีนยั สาคัญ (p > .05) ในขณะทีค่ วามพึงพอใจใน
การทางานและความผูกพันองค์การมีความสัมพันธ์ทางลบกับความตัง้ ใจ
ลาออกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < .01) โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์
อยู่ร ะหว่าง -.60 ถึง .67 แสดงว่าลักษณะความสัมพัน ธ์ของตัวแปรเป็ น
ความสัม พัน ธ์เ ชิง เส้น ตรง และเมื่อ พิจ ารณาตัว แปรที่ม ีค่ า สัม ประสิท ธิ ์
ส ห สั ม พั น ธ์ ม าก ก ว่ า 0.6 ที่ อ าจมี ป ัญ ห าภ าว ะ ร่ ว มเส้ น ตรงพหุ
(multicollinearity) จึง ตรวจสอบความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปรโดยใช้
collinearity diagnosis ด้ว ย tolerance (สัดส่ ว นความแปรปรวนที่อธิบาย
ไม่ ไ ด้ด้ว ยตัว แปรอื่น ๆ) และค่ า variance inflation factor (VIF) ผลการ
ทดสอบพบว่ามีค่า tolerance อยู่ระหว่าง .532 ถึง .567 และค่า VIF มีค่า
ระหว่าง 1.63 ถึง 1.78 สรุปว่า ตัวแปรทีศ่ กึ ษาไม่มปี ญั หาภาวะร่วมเส้นตรง
พหุ สามารถวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคณ
ู ได้

1.เพศ
ชาย
หญิง
2.อายุ
18-25 ปี
25-30 ปี
30-35 ปี
35-40 ปี
40-45 ปี
45-50 ปี
50-55 ปี
3.สถานภาพการ
สมรส
โสด
แต่งงานแล้ว
4.รายได้(บาท)
ไม่เกิน 25,000
25,000-30,000
30,000-35,000
35,000-40,000
40,000-50,000
มากกว่า 50,000
อายุงาน
ไม่เกิน 3 ปี
3-5 ปี
5-8 ปี
8-10 ปี
มากกว่า 10 ปี

0.38
122
26

82.4
17.6

17
47
34
26
28
4
5

11.1
30.7
22.2
17.6
12.4
2.6
3.3

82
70

53.9
46.1

36
27
24
14
15
26

23.7
17.8
15.8
9.2
16.5
17.1

1.49

2.18

1.93
45
29
30
8
42

จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณด้วยวิธีปกติ (enter) พบว่าความพึง
พอใจในการทางาน ความผูกพันองค์ก าร มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับ
ความตัง้ ใจลาออก ( p< .01) โดยตัวแปรอิสระทุกตัวสามารถร่วมกันทานาย
ความผันแปรของความตัง้ ใจลาออกได้รอ้ ยละ 36 โดยตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อความตัง้ ใจลาออกตามลาดับได้แก่ ความพึงพอใจในการทางาน (β =
-.46) และความผูกพันองค์การ (β = -.19) ดังแสดงในตารางที่ III.
ตารางที่ II. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างอายุ ความพึงพอใจในการ
ทางาน ความผูกพันองค์การ และความตัง้ ใจลาออก
ตัวแปร
JS
OC
TI
อายุ
ความพึงพอใจในการทางาน (JS)
ความผูกพันองค์การ(OC)
ความตัง้ ใจลาออก (TI)

***p<.01, **p<.05
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29.2
18.8
19.5
5.2
27.2

-.09
1

-.18**
. 67***
1

-.11
-.60***
-.49***
1

ตารางที่ III. การทดสอบสัมประสิทธิการถดถอยของความตั
ง้ ใจลาออก
์
ควำมตัง้ ลำออก
ตัวแปร สัมประสิ ทธิ์ สัมประสิ ทธิ์
t
กำรถดถอย Beta
เชิ งเส้น (β)
ค่าคงที่ .004
.05
JS
-.469
-.468
5.38
OC
-.191
-.188
-2.16
2
2
R =. 370, Adj.R =.360 , F=43.163, ***p<.01 ;**p< .05

ตารางที่ V. การทดสอบ One-Way ANOVA เปรียบเทียบความพึงพอใจ
ในการทางานของวิศวกร 7 กลุ่มอายุ

p-value

แหล่ง
Sum of df
ควำม
Square
แปรปรวน
ระหว่าง
9.47
6
กลุ่ม
ภายใน
140.70
144
กลุ่ม
รวม
150.17
150

.95
.000***
.032**

ซึง่ สามารถเขียนสมการพยากรณ์ความตัง้ ใจลาออกในรูปคะแนนดิบได้ว่า
Ŷ (ความตัง้ ใจลาออก)= .004 + (-.46) (JS) + (-.19) (OC)

(1)

18-25 ปี
25-30 ปี
30-35 ปี
35-40 ปี
40-45 ปี
45-50 ปี
50-55 ปี

(2)

จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 และ 2
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของความพึงพอใจใน
งาน ความผูกพันองค์ก าร ความตัง้ ใจลาออก แยกตามกลุ่มอายุ แสดงใน
ตารางที่ IV., ตารางที่ VI., และตารางที่ VIII. เพื่อ ใช้เปรีย บเทียบความ
แตกต่างแบบจับคู่พหุคณ
ู ( multiple comparison) ด้วยวิธี LSD
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ระดับ ความพึงพอใจในการทางาน ของแต่ละ
กลุ่มอายุพบว่ากลุ่มตัวอย่างทีม่ อี ายุต่างกัน ความพึงพอใจในการทางาน ไม่
แตกต่างกันแสดงในตารางที่ V. จึงปฏิเสธ H 3.1
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ของ ความผูกพันองค์การ ของแต่ละกลุ่ม
อายุพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มอี ายุต่างกันมีความผูกพันองค์การแตกต่างกัน
กล่าวคือกลุ่มอายุ 18-25 ปี มีความผูกพันองค์การต่ากว่ากลุ่มอายุ 35- 40ปี
และ 50-55 ปี อย่างมีนยั สาคัญ (p<.05) ดังแสดงในตารางที่ VII. จึงยอมรับ
H 3.2
ตารางที่ IV. ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจ
ในการทางาน
n
Mean
SD
กลุ่มอำยุ
18-25 ปี
25-30 ปี
30-35 ปี
35-40 ปี
40-45 ปี
45-50 ปี
50-55 ปี

16
47
34
26
18
4
5

-.470
-.135
.171
-.067
.323
-.008
.661

1.57

Sig.

1.61

0.14

.97

ตารางที่ VI. ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของระดับความผูกพัน
องค์การ
n
Mean
SD
กลุ่มอำยุ

สมการในรูปคะแนนมาตรฐานคือ
Z (ความตัง้ ใจลาออก) = (-.46) (ZJS) + (-.18) (ZOC)

Mean
F
Square

16
47
34
26
18
4
5

-.21
-.21
-.17
.08
.58
-.39
1.05

1.10
1.00
.87
1.00
.78
.58
.72

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ความตัง้ ใจลาออก ของแต่ละกลุ่มอายุพบว่า
กลุ่มตัวอย่างทีม่ อี ายุต่างกัน ความตัง้ ใจลาออกแตกต่างกัน กล่าวคือวิศวกร
กลุ่มอายุ 18-25 ปี มีความแตกต่างจากวิศวกรกลุ่มอายุ 50-55 ปี อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p<.10) แสดงในตารางที่ IX.
ตารางที่ VII. การทดสอบ One-Way ANOVA เปรียบเทียบความผูกพัน
องค์การของ วิศวกร 7 กลุ่มอายุ
แหล่ง
Sum of df
Mean
F
Sig.
ควำม
Square
Square
แปรปรวน
ระหว่าง
16.67
6
2.78
3.03
0.008**
กลุ่ม
ภายใน
132.01
145
.917
กลุ่ม
รวม
149.65
151
**p<.05
ตารางที่ VIII. ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของระดับความตัง้ ใจ

1.39
.853
.991
.950
.990
.733
.725

ลาออก
กลุ่มอำยุ
18-25 ปี
25-30 ปี
30-35 ปี
35-40 ปี
40-45 ปี
45-50 ปี
50-55 ปี
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n
16
47
34
26
18
4
5

Mean
-.01
.27
.01
-.19
-2.95
.46
-.86

SD
1.13
.94
.93
1.05
.86
1.45
.76

คุณภาพชีวติ ทีด่ ซี ่งึ เกีย่ วข้องกับเงินเดือนและผลตอบแทน การหล่อหลอม
ทางสังคมภายในองค์กรและสัมพันธภาพทีด่ กี บั หัวหน้างาน รวมทัง้ เพื่อน
ร่วมงาน หากองค์กรสามารถจัดสภาพแวดล้อ ม หรือมีระบบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลทีเ่ อื้อให้เกิดการรับรูด้ งั กล่าวก็จะทาให้รกั ษาวิศวกรไว้กบั
องค์กรได้ โดยที่ค วามผูกพัน องค์ก ารและความตัง้ ใจลาออกซึ่งมีค วาม
แตกต่างกันระหว่างกลุ่มอายุ นัน้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ [12] และ [36]
ซึ่งอธิบายได้ว่า อายุทเ่ี พิม่ ขึน้ นัน้ คือโอกาสของการเรียนรูง้ านและฝึ กฝน
ทักษะที่เพิม่ ขึ้น เป็ นระยะเวลานานทาให้รู้สกึ เป็ นบุญคุณที่ต้องตอบแทน
พร้อมๆ กับเครือข่ายทางบุคลากรในการทางานทีก่ ว้างขวางขึน้ ทาให้ระดับ
ความผูกพันองค์การ เพิม่ ขึ้นตามอายุ และความตัง้ ใจในการลาออกลด
ต่าลง ประเด็นว่าด้วยความผูกพันองค์การ ความตัง้ ใจลาออกและอายุของ
วิศวกรนี้มขี อ้ ควรพิจารณาสองประการคือ ประการแรก ผลการวิจยั ครัง้ นี้
พบว่ า ความผูก พัน องค์ก ารส่ ง ผลต่ อ ความตัง้ ใจลาออกของวิศ วกร ซึ่ง
แตกต่างจากผู้ประกอบวิชาชีพอื่นๆ เช่นผลการศึกษาของ [29] ฯลฯ อัน
นาไปสู่องค์ความรูท้ ว่ี ่าอิทธิพลของความผูกพันองค์การมีอทิ ธิพลต่อความ
ตัง้ ใจลาออกของบางกลุ่มอาชีพ เช่นวิศวกร เป็นต้น ประการที่ สอง ในการ
เสริม สร้า งและ หล่ อ หลอมความผู ก พัน องค์ ก ารของพนั ก งานกลุ่ ม นี้
นอกเหนือจาก การหล่อหลอมผ่านการสร้างความพึงพอใจในการทางาน
ดังปรากฎในงานวิจยั ชิ้นนี้ แล้ว การหล่ อหลอมด้วยวิธกี ารอื่นๆ เช่น การ
สร้า งความผูก พัน ผ่ า นกระบวนการของการสร้า งความผูกพัน ในอาชีพ
(career commitment) ความพึงพอใจในอาชีพ (career satisfaction) และ
การสนับ สนุ น จากหัว หน้ า งาน (supervisory support) [27] หรือ การใช้
วิธกี ารจัดการทรัพยากรมนุ ษย์แบบญี่ป่นุ [14] นัน้ ควรจะคานึงถึงอายุของ
กลุ่มวิศวกรด้วย โดยเฉพาะกับกลุ่มวิศวกรทีม่ อี ายุต่ากว่า 30 ปีดว้ ย

ตารางที่ IX. การทดสอบ One-Way ANOVA เปรียบเทียบความตัง้ ใจ
ลาออกของวิศวกร 7 กลุ่มอายุ
แหล่ง
Sum of df
ควำม
Square
แปรปรวน
ระหว่าง
10.844
6
กลุ่ม
ภายใน
138.708
143
กลุ่ม
รวม
149149
552

Mean
F
Square
1.807

Sig.

1.86

0.091*

.970

*p<.10

จากผลการวิเคราะห์ในตารางที่ IV. ถึงตารางที่ IX. สรุปได้ว่า วิศวกรทีม่ ี
อายุแตกต่างกันมีความผูกพันองค์การและความตัง้ ใจลาออกแตกต่างกัน
ในขณะทีค่ วามพึงพอใจในการทางานไม่แตกต่างกัน จึงยอมรับ H 3
บางส่วน
V. สรุปผลการวิจยั
V.I สรุปและอภิปรายผล
งานวิจยั ชิ้น นี้มวี ตั ุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึง
พอใจในการทางาน ความผูกพันองค์การและความตัง้ ใจลาออกของวิศวกร
และศึกษาเปรีย บเทีย บระดับความพึงพอใจในการทางาน ความผูกพัน
องค์ก ารและความตัง้ ใจลาออกแยกตามกลุ่ ม อายุ โดยศึก ษาจากกลุ่ ม
ตัว อย่ างที่เป็ น วิศ วกร ส าเร็จการศึกษาวิศ วกรรมศาสตร์บ ัณฑิต และมี
สถานะเป็ นพนักงานประจาในบริษทั ร่วมทุ่นไทย-ญี่ป่นุ ทัวประเทศ
่
โดยมี
สมมติฐานว่าความพึงพอใจในการทางาน และความผูกพันองค์การ เป็นบุพ
ป จั จัย (antecedents) ของความตัง้ ใจลาออก ตามโมเดลกระบวนการ
ตัดสินใจลาออกที่เสนอโดย Hom & Griffeth ผลการวิจยั พบว่า ความพึง
พอใจในการทางานและความผูกพันองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกซึง่ กัน
และกัน และตัวแปรทัง้ สองนี้มคี วามสัมพันธ์ทางลบกับความตัง้ ใจลาออก
โดยส่งผลให้ความตัง้ ใจลาออกลดลงตามที่ [10] เสนอ และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ [18] ทีว่ ่า ความไม่พงึ พอใจในการทางานทาให้ความตัง้ ใจใน
การลาออกสูงขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ [12] ที่ว่า ความผูกพัน
องค์การทีล่ ดลงส่งผลให้ความตัง้ ใจลาออก เพิม่ ขึน้
หากพิจารณาจากที่มาของความพึงพอใจในการทางานของวิศวกรจะ
เห็นว่าเกิดจากความต้องการความมันคงในการท
่
างานทีส่ มั พันธ์เกีย่ วข้อง
กับเงินเดือน ผลตอบแทน สวัสดิการและความปลอดภัยในการทางานเป็ น
หลัก [19-20] ส าหรับ ป จั จัย ส่ ว นบุ ค คลด้ า นอายุ ซึ่ง พบว่ า ไม่ ม ีค วาม
แตกต่ างกัน ในระดับของความพึงพอใจในการทางาน นัน้ สอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ของ [17] ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้
มากกว่า 40 % อายุต่ากว่า 30 ปี เป็ นช่วงของการสนุ กกับการเรียนรู้งาน
และ สังสมประสบการณ์
่
และฝึ กฝนทักษะในการทางาน โดยเฉพาะจาก
เพื่อนร่วมงานและผู้บงั คับบัญชา ผลการวิจยั ชิ้นนี้ เน้นย้าให้เห็นอิทธิพล
ของการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ ในลักษณะและรูปแบบทีว่ ศิ วกร
ต้องการและให้ความสาคัญ เพือ่ สร้างความพึงพอใจในการทางานให้เกิดขึน้
ในกลุ่มวิศวกรโดยเฉพาะอย่างยิง่ ความพึงพอใจในการทางานทีเ่ กิดขึน้ นี้ม ี
ความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญกับความผูกพันองค์การทีจ่ ะเกิด ขึน้ ตามมา
ในขณะที่ค วามผูกพันองค์การนัน้ มีท่มี าจากหลายปจั จัยด้วยกันคือ

V.II. การนาไปประยุกต์ใช้
ผลการวิจยั ครัง้ นี้ องค์กรต่างๆ โดยเฉพาะนายจ้างทีม่ วี ศิ วกรอยู่ในบังคับ
บัญชา และเจ้าของกิจการบริษัทร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น หรือผู้ประกอบการที่
ั
ประสบปญหาการลาออกของวิ
ศวกร สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ ด้วยการ
สร้างความพึงพอใจในการทางานและความผูกพันองค์การให้เกิด ขึน้ ในหมู่
พนักงาน โดยพิจารณาจากที่มาของ สองปจั จัยนี้และความแตกต่างของ
อายุ พ นั ก งาน กล่ า วคื อ ควรบริ ห ารจั ด การค่ า ตอบแทนที่ ส ะท้ อ น
ความสามารถของพนักงานแต่ละบุคคลอย่างแท้จริง ไม่ยดึ เอาผลงานของ
กลุ่ม หรือของแผนกเป็ น เกณฑ์ในการบริหารค่าตอบแทน แต่ กาหนดเอา
เป้าหมายในการทางานส่วนบุคคลทีช่ ดั เจน มีการประเมินผลเป็ นระยะ ตาม
เกณฑ์และรอบระยะเวลาที่ยอมรับร่วมกันเพื่อสร้างแรงจูงใจให้วศิ วกรใน
การทางาน และในขณะเดียวกันก็ควรดูแล ใส่ใจเรื่องสวัสดิภาพ และความ
ปลอดภัยในการทางานของวิศกร เพื่อความรู้สกึ มันคง
่ ได้รบั การยอมรับ
ดูแลจากบริษทั ซึง่ ช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจในการทางานให้เกิดขึน้ กับ
วิศวกรทุกกลุ่มอายุ และความพึงพอใจในการทางานนี้จะส่ งผลต่อ ความ
ผูกพันองค์การอย่างสาคัญ
ในส่วนของความผูกพันองค์การนัน้ ควรมีกระบวนการหล่อหลอมทาง
สังคมในองค์กรที่เป็ น มาตรฐาน และถือ ปฏิบตั ิกบั พนักงานทุกคนอย่ าง
ต่อเนื่อง และสม่าเสมอ เริม่ ตัง้ แต่การปฐมนิเทศก์ การชี้แจงข้อมูล เท่าที่
จาเป็ นในวันเริม่ งาน จากนัน้ จึงค่อยสื่อสารทาความเข้าใจกับพนักงานใหม่
นี้ ด้ว ยการชี้แ จงนโยบาย เป้าหมายองค์ก ารให้ร บั ทราบ ก่อ นจะส่ งผ่ าน
หน้าทีใ่ ห้หวั หน้างานของวิศวกร โดยตรง เพราะหัวหน้างานจะมีส่วนสาคัญ
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ในการหล่อหลอมพนักงานหลังจากช่วงของการเป็ นพนักงานใหม่ผ่านพ้น
ไป หัวหน้างานควรสนับสนุ นช่วยเหลือให้วศิ วกรได้ทางานตาม ขอบเขต
ความรับผิดชอบทีช่ ดั เจน ไม่คลุมเครือ มีเส้นทางอาชีพ (career path) ที่
บ่งชี้ความก้าวหน้าตามตาแหน่ งและสายงานในองค์กร ตามกรอบเวลาที่
ก าหนดไว้ล่ ว งหน้ า อย่ า งชัด เจน อีก ทัง้ ควรชี้แ นะการปฏิบ ัติ ง าน ให้
คาปรึกษา ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เกีย่ วกับการทางาน อย่างสม่าเสมอ
ผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะกับวิศวกรทีเ่ พิง่ สาเร็จการศึกษา อายุไม่เกิน
25 ปี ควรให้ความสาคัญ มากกว่ากลุ่ มอื่นๆ เนื่องจากเป็ น กลุ่ มที่มคี วาม
ผูกพันองค์การยังต่าอยู่ ความชัดเจน ไม่คลุมเครือ ความสนิทสนมคุน้ เคย
ทีเ่ กิดจากการดูแล เอาใจใส่เช่นว่านี้ สามารถนาไปสู่ ความรู้ ความเข้าใจใน
งาน ตระหนักในภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความผูกพันองค์ก าร และ
รักษาบุคลากรเอาไว้ได้ ในขณะวิศวกรกลุ่มอายุอ่นื ก็ควรให้ความส าคัญ
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บทคัดย่ อ — การศึ กษาวิ จยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่ อประยุกต์ใช้ เทคนิ ค
การแปรหน้ าที่ เ ชิ งคุ ณ ภาพ (Quality Function Deployment: QFD)และ
ก าหนดแนวทางในการออกแบบและพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์ TERMINAL
CONNECTOR STUD
จากการศึกษาพบว่าผลิ ตภัณฑ์ที่ได้รบั การพัฒนาการออกแบบมาจาก
แนวคิ ด QFD ได้ผลลัพธ์เป็ นที่ น่าพอใจ ประกอบกับการใช้ โปรแกรม CAE
เป็ นตัวช่ วยในการประมวลผลเบื้องต้ น ซึ่ งสามารถสรุปผลการออกแบบที่
สาคัญ ได้ดงั นี้ ผลิ ตภัณฑ์ใหม่ ที่ทาการออกแบบและพัฒนาสามารถสวมใส่
เข้ากับอุปกรณ์ได้โดยง่ายกว่าผลิ ตภัณฑ์ชนิ ดเดิ ม สามารถยึดจับได้สนิ ทกัน
พอดีกบั อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ โดยการใช้หลักการประกบกันของตัว Body และ
Keeper จึงไม่จาเป็ นต้องอาศัยการยืดหยุ่นของอลูมินัมในการจับยึด ดังนัน้
จึงสรุปได้ ว่าหลักการ QFD สามารถนามาประยุกต์ใช้ เป็ นแนวทางในการ
ค้ นหาและแก้ ไขปั ญ หาในด้ านการออกแบบและพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ได้ เป็ น
อย่างดี โดยเฉพาะปั ญหาที่มุ่งเน้ นด้านความสาคัญของลูกค้าเป็ นหลัก
นอกเหนื อจากประโยชน์ ที่ ได้ ร บั จากการออกแบบที่ ต รงต่ อ ความ
ต้ องการของลูกค้า แล้ว หลักการ QFD ยังสามารถแก้ ปัญหาด้ านเวลาและ
ต้นทุนการผลิ ตที่เป็ นผลมาจากการออกแบบผลิ ตภัณฑ์ที่ดีขึ้นอีกด้วย

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. บทนา
ธุรกิจด้านอุ ปกรณ์ ไฟฟ้าในปจั จุบนั มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง การ
ผลิตและจาหน่ ายสินค้าที่มคี ุณภาพดีกว่าด้วยต้นทุน ที่น้อยกว่าคู่แข่งขัน
อื่น ๆ จัดเป็ น กลยุ ท ธ์ท่ีส าคัญ ต่ อ การบริห ารธุรกิจและองค์กร ซึ่งจะเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันและเพิม่ ผลกาไรเพือ่ ให้ธุรกิจดารงอยู่ได้ตวั แปร
ทีส่ าคัญ 2 ส่วนคือ ลูกค้า และสินค้า ซึ่งต้องปรับกลยุทธ์ให้ตอบสนองต่อ
ความต้ อ งการของลู ก ค้า และเพิ่ ม พู น ศัก ยภาพในการผลิต การผลิต
ผลิต ภัณ ฑ์ ภายใต้ข ้อจากัดต่ างๆ ที่มาจากความต้อ งการของลูกค้าและ
ข้อจากัดของกระบวนผลิต อาศัยกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมเป็ น
พื้นฐานที่ช่วยให้นักออกแบบสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานทาง
วิศ วกรรมเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ได้ ส าหรับ
ผลิต ภัณ ฑ์ ในกรณี ศ ึก ษา ได้แ ก่ TERMINAL CONNECTOR STUD ซึ่ง
เป็ นอุ ปกรณ์ ไฟฟ้า แรงสูงชนิดหนึ่งที่ใช้ในสับไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage
Substations) เพือ่ ประกอบเข้ากับอุปกรณ์ประเภท SURGE ARRESTER
ในงานวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ได้นาเทคนิคการแปลงหน้าทีท่ างคุณภาพ (Quality
Function Deployment: QFD) มาประยุกต์ใช้ในการกาหนดขัน้ ตอนต่างๆ
ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มปี ระสิทธิภาพอย่างเป็ นรูปธรรม
นับตัง้ แต่สารวจความต้องการของลูกค้าไปจนถึงขัน้ ตอนในกระบวนการ
ออกแบบและพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ และได้น าการใช้ค อมพิว เตอร์ช่ ว ยงาน

คำสำคัญ — เทคนิ คกำรแปรหน้ ำทีเ่ ชิ งคุณภำพ (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
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เทคนิค QFD นี้ เริม่ ต้นจากการสารวจความต้องการของผู้รบั บริการ
หรือทีเ่ รียกว่า เสียงของผูร้ บั บริการ (Voice of Customer) แล้วแปรความ
ต้ อ งการนั ้น ให้ อ ยู่ ใ นรู ป ของข้ อ ก าห นดทางด้ า นคุ ณ ภาพ ( Quality
Characteristic) ซึ่ ง ข้ อ ก าหนดเหล่ า นี้ จ ะแสดงในรู ป ของข้ อ ก าหนดที่
สามารถวัดได้ หลังจากทีไ่ ด้ขอ้ กาหนดต่างๆ นี้แล้ว จึงทาการลาดับความ
สาคัญว่าควรปรับปรุงหรือ พัฒ นาข้อกาหนดข้อ ใดเป็ น อัน ดับแรก และมี
เป้าหมายของการปรับปรุงอยู่ในตาแหน่ งใด พร้อมทัง้ ทาการเปรียบเทียบ
ระหว่างศักยภาพของหน่ วยงานของเรากับศักยภาพของหน่ วยงานอื่น เพื่อ
ั บนั
ประเมินตาแหน่ งของหน่ วยงานของเราในปจจุ
โดยทัวไป
่ QFD แบ่งเป็ น 4 เฟส โดยภายในเฟสแต่ละเฟสจะแสดงผล
ของคุ ณ ลัก ษณะซึ่งได้ม าจากข้อ มูล ป้อ นเข้า และความสัมพัน ธ์ระหว่าง
คุณลักษณะกับข้อมูลป้อนเข้าในรูปของการประเมินแบบเมตริกซ์ หลังจาก
นั ้น จะน าค่ า การประเมิน แบบเมตริก ซ์ ท่ี เป็ น ตัว เลขไปก าหนดให้ ก ับ
ความสัมพัน ธ์ท่ีเกิดขึ้น เพื่อ ล าดับ ความส าคัญ ของคุ ณ ลัก ษณะที่ได้ การ
ตัดสินใจในการดาเนิน การพัฒ นาคุณ ลักษณะที่เกิดขึ้น จะสะท้อ นให้เห็น
ความต้องการของผูร้ บั บริการอย่างแท้จริง
เฟ สที่ 1 การวางแผนผลผลิ ต หรื อ บ้ า นแห่ ง คุ ณ ภ าพ (Product
Planning or House of Quality :HOQ) เป็ นการรวบรวมความคิ ด ของ
ลู ก ค้ า ว่ า ต้ อ งการให้ ม ี คุ ณ ภ าพ ใดในผลผลิ ต หรื อ บริ ก าร (Voice of
Customer: VOC) ซึ่งกลุ่มผู้พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ จะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
ตรงตามความต้ อ งการของผู้ บ ริโ ภคโด ยน าข้ อ มู ล มาจากการตอ บ
แบบสอบถาม สัมภาษณ์ หรือวิธอี ่นื ๆ ด้านความต้องการของผูบ้ ริโภค โดย
ให้น้ าหนัก ความส าคัญ ไปที่คุ ณ ภาพของผลผลิต จากนัน้ จึง แปลความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคไปเป็ นคุณภาพ หรือคุณลักษณะ หรือข้อกาหนด ว่า
จะท าอย่ า งไรจึงจะให้ไ ด้ม าในสิ่ง ที่ผู้บ ริโ ภคต้ อ งการ จาก นั น้ จัด ล าดับ
ความสาคัญและทาการเปรียบเทียบว่าควรจะเริม่ พัฒนาทีข่ อ้ กาหนดใดก่อน
โดย พิ จ ารณ าจากข้ อ ก าห น ดที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด โดยที่ ข ้ อ มู ล ต่ า งๆ มี
ความสัมพันธ์กนั ในเมทริกซ์ ดังแสดงในรูปที่ I
เฟ ส ที่ 2 ก าร อ อ ก แ บ บ ผ ล ผ ลิ ต (Product Design or Product
Deployment) ในเฟ สนี้ จะท าการออกแบบโดยอาศั ย Function Tree
Diagram ด าเนิ น การกระจายส่ ว นประกอบของผลผลิต จนกระทัง่ ได้
คุณลักษณะหรือคุณภาพของส่วนประกอบที่สาคัญ โดยเริม่ จากการแบ่ง
ผลผลิตรวม (Total Product) ออกเป็ นระบบย่อย (Subsystems) หลังจาก
นัน้ แบ่งเป็นชิน้ ส่วนย่อย (Parts) แล้วจึงประเมินชิน้ ส่วนย่อยแต่ละส่วน เพือ่
หาคุณลักษณะทีส่ าคัญของส่วนย่อยแต่ละส่วน (Parts Characteristics) ซึ่ง
ผลที่ได้จากการกระจายส่วนประกอบของผลผลิตเพื่อหาคุณลักษณะและ
คุณภาพนี้จะเป็นตัววัดผลทีบ่ ่งชีถ้ งึ ทิศทางของผลผลิตทีไ่ ด้ว่าดีขน้ึ หรือไม่

วิศ วกรรม (Computer Aided Engineering: CAE) เพื่อ ช่ว ยในการจาลอง
และประเมิน คุณสมบัติของชิ้นงานเป็ นการช่วยในการตัดสินใจก่อนจะถึง
ขัน้ ตอนการท าชิ้น งานตัว อย่ างในการทดสอบจริง ซึ่งเป็ น การประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อกี ทางหนึ่ง
II. วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
II.1 หลักการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นกระบวนการพืน้ ฐานที่
มีลาดับขัน้ ตอนของการรวบรวมข้อมูลจากหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ฝ่าย
การตลาด ฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายการการผลิต เป็ นต้น
เพือ่ ทีจ่ ะส่งข้อมูลพืน้ ฐานต่างๆ ไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป มีการนาแนวคิด
ของกระบวนการแก้ปญั หามาประยุกต์ใช้ร่วมกับกระบวนการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ดงั แสดงในรูปที่ II โดยแบ่งออกเป็น 4 เฟส ดังนี้ [1]
1. กระบวนการวางแผนและการจาแนกรูปแบบ (Planning and Task
Clarification) เป็ นการระบุกลุ่มของตลาดทีพ่ ฒ
ั นาผลิตภัณฑ์โดยรับความ
ต้องการพื้นฐาน หรือความต้องการ (Customer Requirements) ทีค่ าดหวัง
ว่าต้องมีจากลูกค้า ซึ่งข้อมูลได้รบั จากการวิจยั ของฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย
และฝา่ ยบริการ ทีมออกแบบจะต้องแปลความต้องการของลูกค้าเป็ นข้อมูล
ทางเทคนิ ค เพื่ อ ระบุ ข ้อ ก าหนดของแบบผลิต ภัณ ฑ์ (Specification of
Information)
2. การสร้างแนวคิดการออกแบบ (Conceptual Design) เกิดจากการ
รับ ความต้ อ งการของลู ก ค้า (Customer Requirements) แล้ว หาวิธีก าร
ต่างๆ ที่จะสามารถอธิบายรูปแบบ หน้าที่การทางาน (Working Principle)
โครงสร้างการทางาน (Working Structure) และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
(Product Properties) แนวคิด ของผลิต ภัณ ฑ์ อ าจจะเป็ น ข้อ ความหรือ
รูปภาพก็ได้ กระบวนการนี้เป็นกระบวนการทีท่ มี ออกแบบจะเริม่ สร้างสรรค์
วิธกี ารต่างๆ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
3. การออกแบบเชิ ง รู ป ธรรม (Embodiment Design) หลัง จากได้
แนวคิ ด การออกแบบ ที ม นั ก ออกแบบจะท าการก าหนดโครงสร้า ง
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะเป็ นการพิจารณาข้อดีและข้อเสียของแต่ละแบบหรือเลือก
ตามเกณฑ์ ท่ีก าหนดไว้ ความสมบู ร ณ์ ข องการออกแบบจะต้ อ งมีก าร
ตรวจสอบฟงั ก์ชนั จุดแข็ง หรือส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
4. การออกแบบรายละเอียด (Detail Design) ในขัน้ ตอนนี้จะเป็ น การ
จัดเตรียมรูปแบบ ขนาดหรือคุณสมบัตติ ่างๆ ทีแ่ บ่งออกมา โดยสุดท้ายต้อง
กาหนดวัตถุดบิ ประเมินปญั หาการผลิต ประเมินต้นทุน และข้อมูลการผลิต
ทัง้ หมด โดยแสดงในรูปแบบเอกสารการผลิตผลิตภัณฑ์

II.2 การกระจายหน้าทีเ่ ชิงคุณภาพ
การกระจายห น้ าที่ ก ารท างาน เชิ ง คุ ณ ภาพ (Quality Function
Deployment; QFD) เป็ นเทคนิคการค้นหาข้อกาหนดหรือรายละเอียดของ
ผลผลิต อย่ างเป็ น ทางการ เพื่อ ใช้ในการจัด โครงสร้างเพื่อ การออกแบบ
วางแผน และพัฒ นาผลผลิต กระบวนการ หรือ การบริการที่มุ่งเน้ น การ
ตอบสนองความต้อ งการของผู้ร บั บริก ารเป็ น ส าคัญ ดังนัน้ ผลผลิต หรื อ
บริการนัน้ ๆ จะถูกออกแบบมาโดยใช้สงิ่ ทีผ่ รู้ บั บริการนัน้ เป็นเกณฑ์ [2]
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เปิ ดตัวในตลาด ตามลาดับ ซึ่งแบ่งขัน้ ตอนในการดาเนิน งานออกเป็ น 7
ขันตอน
้
ตามลาดับขันต่
้ อไปนี้
1. การพัฒนากลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Strategy
Development)
2. การกาหนดความคิดใหม่ (Idea Generation)
3. การคัดกรองและประเมิน (Screening and Evaluate)
4. การวิเคราะห์สภาพทางธุรกิจ (Business Analysis)
5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Development)
6. การทดสอบ (Testing)
7. การผลิตสินค้าออกขาย (Commercialization)
สยุมพล โชควิสฐิ กุล [5] ศึกษาเรือ่ งการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
JUNCTION BOX MODULE โดยการประยุกต์ใช้เทคนิค QFD และ AHP
กรณี ศ ึกษา: บริษัท สายไฟฟ้ าบางกอกเคเบิ้ล จากัด ผลการวิจ ัย พบว่ า
ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้ทาการส่งขายให้กบั ลูกค้าไม่มคี ุณภาพเท่าทีค่ วร ซึง่ ทราบได้
จากข้อร้องเรียน และข้อมูลจากฝ่ายขาย จึงได้มกี ารประชุมเพื่อหาสาเหตุ
ั หาโดยป ญ
ั หาส่ ว นมากมาจากการออกแบบที่ไ ม่ต รงกับ ความ
ของป ญ
ต้อ งการของลูก ค้า จึง ได้ม ีก ารส ารวจความต้ อ งการของลูก ค้า โดยการ
สัมภาษณ์ โดย ตรง แล้วจึงนาความต้องการนัน้ มาวิเคราะห์โดยใช้วธิ ี QFD
ร่วมกับ AHP ซึ่งผลทีไ่ ด้นนั ้ สามารถทีจ่ ะใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มคี ุณภาพและเป็นทีต่ อ้ งการของลูกค้าต่อไป
เทพฤทธิ ์ เล็กกิจเจริญชัย [6] ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเบื้องมุง
หลังคาดินเผาโดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ ผลการศึกษา
พบว่า ความต้อ งการที่ลูกค้าให้ค วามสาคัญมากในการตัดสินใจเลือ กซื้อ
กระเบื้องมุงหลังคาดินเผา ควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน 7 ประเด็น โดยผู้วจิ ยั
ได้เลือกพัฒนาคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ใน 5 ประเด็น คือ การพัฒนาความ
แข็งแรงทนทานของผลิต ภัณ ฑ์ การพัฒ นาสีข องผลิต ภัณ ฑ์ การพัฒ นา
ผิว หน้ า ของผลิต ภัณ ฑ์ การพัฒ นาบรรจุ ภ ัณ ฑ์ แ ละการปรับ ปรุ ง ราคา
จาหน่ าย หลังจากการพัฒ นาผู้วจิ ยั ได้ทาการประเมิน ความพึงพอใจของ
ลูกค้าที่ม ีต่ อ ผลิต ภัณ ฑ์ใหม่เทีย บกับผลิต ภัณ ฑ์ เดิมในประเด็น ที่ท าการ
พัฒนาจานวน 10 ตัวอย่างพบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจเพิม่ ขึน้
พรพรรณ เอมสมบุญ [7] ศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลง
หน้าที่เชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตู้เสื้อผ้า ในขัน้ ตอนการวางแผน
ผลิต ภัณ ฑ์และการแปลงการออกแบบ โดยผู้ว ิจยั ได้ท าการศึกษาความ
ต้องการของผู้บริโภคที่มตี ่อผลิตภัณฑ์ตู้เสื้อผ้าบิวท์อิน สาหรับอาคารชุด
(Condominium) เพื่อนาสารสนเทศดังกล่าวมาออกแบบผลิตภัณฑ์ตเู้ สื้อผ้า
เชิงแนวคิดที่สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริโภค ผลจากงานวิจยั คือ
ผลสรุปเชิงบรรยายทีใ่ ช้เป็นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มคี ุณลักษณะ
สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริโภคได้
พนิ ต พิกุ ล ทอง [8] ศึก ษาเรื่อ ง การปรับ ปรุ งการให้บ ริก ารโดยใช้
เทคนิ ค การกระจายหน้ าที่เชิงคุ ณ ภาพและการจาลองสถานการณ์ ด้ว ย
คอมพิวเตอร์: กรณีศกึ ษาร้านให้บริการอินเทอเน็ต โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ปรับปรุงการให้บริการของร้านอินเทอร์เน็ตให้สามารถตอบสนองต่อความ
พึงพอใจของลูกค้าได้อ ย่ างมีป ระสิท ธิภ าพ โดยประยุ ก ต์ใช้เทคนิ คการ
กระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ (QFD) ในการกาหนดรายละเอียดทางเทคนิค
ของการให้ บ ริก าร และประยุ ก ต์ เทคนิ ค การจ าลองสถานการณ์ ด้ ว ย
คอมพิวเตอร์

รูปที่ I องค์ประกอบของบ้านแห่งคุณภาพ
เฟสที่ 3 การวางแผนกระบวนการ (Process Planning) เป็ น การ
ท างานเป็ นที ม ในการช่ ว ยกัน ระบุ ต ั ว แปรที่ ส าคัญ อย่ า งชัด เจนของ
กระบวนการ โดยทีมงานจะระบุกระบวนการหลักหรือกระบวนการประกอบ
ของระบบ (System Assembly Process) แล้วหากระบวนการประกอบที่
ย่ อ ยลงมา (Subassembly Process) เพื่ อ ป้ อนเข้ า สู่ ก ระบวนการหลัก
จากนั ้น ระบุ ว ิ ธี ก ารปฏิ บ ั ติ ง านและลงมื อ ปฏิ บ ั ติ ง าน โดยใช้ ค วามรู้
ความสามารถความเชีย่ วชาญพิเศษประกอบกับการทดลองเพื่อให้ทราบถึง
ตัวแปรที่มผี ลต่อการปฏิบตั ิงานในทุกขัน้ ตอนและสามารถปรับปรุงงานได้
ถูกจุด
เฟ สที่ 4 การวางแผน ขั น้ ตอน การสร้ า งผ ลผ ลิ ต และควบคุ ม
กระบวนการ (Production Operations Planning and Process Control)
ในเฟสที่ 4 ของ QFD นี้ เป็ น ช่ ว งของการตัด สิน ใจเกี่ ย วกับ การควบคุ ม
พารามิเตอร์ว ิก ฤติก ารบ ารุงรัก ษาให้งานคุ ณ ภาพด าเนิ น ไปด้ว ยดี การ
ป้ องกัน ความผิด พลาดและการให้ ค วามรู้เพิ่ ม เติม ด้ว ยการศึก ษาและ
ฝึกอบรม
II.3 ผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
อรรถกร เก่ ง พล [3] ศึก ษาเรื่อ ง การออกแบบและพัฒ นา
ผลิต ภัณฑ์ใหม่ โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณ ภาพ
(QFD) สาหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กถึงกลาง ได้มกี ารประยุกต์ใช้เทคนิค
การแปลงหน้ าที่ท างด้านคุ ณ ภาพมาผสมผสานกับ เทคนิค ทางวิศ กรรม
คอนเคอร์เร็นท์ (CE) เริม่ ต้นจากการแปลงความต้องการของลูกค้า (VOC)
ไปสู่ช่วงต่างๆ 4 ช่วงของรูปแบบ 4 เฟส คือ การวางแผนผลิตภัณฑ์ การ
แปลงการออกแบบ การวางแผนกระบวนการ และการวางแผนปฏิบตั กิ าร
ผลิต ผลการวิจยั นี้สามารถทาการปรับปรุงความสามารถในการบริการได้
สามารถวัดจากค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจของลูกค้าก่อนและหลังการปรับปรุง
พบว่ามีค่าเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ จานวนข้อร้องเรียนต่อเดือนลดลง
Booz, Allen and Hamilton [4] กล่ า วว่ า กระบวน การพั ฒ น า
ผลิตภัณ ฑ์ใหม่ ประกอบด้วยกิจกรรมที่ดาเนิน การโดยบริษัท เมื่อมีการ
พัฒนาและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ทม่ี กี ารแนะนาในตลาด
จะมีววิ ฒ
ั นาการของขัน้ ตอน เริม่ ต้นด้วยแนวคิดริเริม่ ของผลิตภัณฑ์หรือ
แนวความคิดที่ได้ร บั การประเมิน แล้วไปสู่การพัฒ นา การทดสอบ และ
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III. การดาเนินงานวิจยั
III.1 ศึกษาความต้องการของลูกค้าทีม่ กี ารสังซื
่ ้อผลิตภัณฑ์กรณีศกึ ษาไปใช้
งานอยู่เป็นประจา
โดยส่วนใหญ่ลกู ค้าของบริษทั กรณีศกึ ษาเป็นบริษทั ทางด้านวิศวกรรม
แผนกระบบไฟฟ้ าก าลังรับ ผิดชอบการบริก ารระบบประเภทโครงการที่
ผูผ้ ลิตทาการผลิตหรือพัฒนาจนแล้วเสร็จในสภาพพร้อมใช้งานแล้วจึ งส่ง
มอบโครงการนัน้ ให้แก่ผซู้ ้อื แบ่งออกเป็ น 4 หน่ วยธุรกิจย่อย ได้แก่ ระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าย่อย การจัดการโครงข่ายและการผลิตไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์ TERMINAL CONNECTOR STUD ในกรณีศกึ ษา อยู่ใน
ส่ว นของสถานี ไฟฟ้ าย่ อ ยแรงดัน สูงสุ ดที่ 115 กิโ ลโวลต์ โดยมากมักใช้
เชือ่ มต่อกับอุปกรณ์กบั ดักเสิรจ์ ฟ้าผ่า (Lightning Surge Arrester) จากการ
ทีไ่ ด้มกี ารประชุมร่วมกันกับลูกค้าในงานโครงการต่างๆ มักมีเสียงตอบรับที่
ไม่เป็ นทีพ่ งึ พอใจเกีย่ วกับอุปกรณ์ชนิดนี้อยู่บางครัง้ อาทิเช่น ประกอบแล้ว
ผลิตภัณ ฑ์ห ลวมไปบ้างหรือสวมไม่เข้าบ้าง บางครัง้ มีการขอคืนอุปกรณ์
จากพื้น ที่ติดตัง้ ซึ่งอยู่ต่ างจังหวัด ส่ งผลเสีย ต่ อ บริษัท กรณี ศ ึกษาในด้าน
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งและผลิตผลิตภัณฑ์ชน้ิ ใหม่ไปทดแทนอีกด้วย

เป็ น 3 ส่วนคือการกาหนดเป้าหมายของปจั จัยทางเทคนิค, การคานวณหา
น้ าหนักความสาคัญ ของข้อ กาหนดทางเทคนิค และการวัดเปรียบเทีย บ
สมรรถนะการแข่งขัน

III.2 ประยุกต์ใช้เทคนิค การแปรหน้ าทีเ่ ชิงคุ ณ ภาพ ในการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
กระบวนการวางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิต ภัณ ฑ์อย่ างเป็ น
ระบบ ประกอบด้วยขันตอนต่
้
างๆ 5 ขัน้ ตอน
3.2.1 ความต้องการของลูกค้า (Customer Needs)
ความต้ อ งการของผู้บ ริโ ภคของงานวิจ ัย นี้ มาจากการที่ไ ด้ม ีก าร
ประชุมร่วมกันกับลูกค้าในงานโครงการต่างๆ และมีขอ้ เสนอแนะมาจาก
ลูกค้าแตก ต่างกันในแต่ละที่
3.2.2 ข้อกาหนดทางเทคนิค (Technical Specifications)
การระบุรายการความต้องการเชิงเทคนิค (Technical Requirements)
เป็ นการกาหนดวิธกี ารตอบสนอง (HOWs) ต่อเสียงเรียกร้องของผูบ้ ริโภค
(WHATs) ขันตอนนี
้
้จาเป็นต้องใช้ความรูท้ างด้านวิศวกรรมจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
ในด้านทีเ่ กีย่ วข้องในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
3.2.3 ขัน้ ตอนการกาหนดความสัมพันธ์ (Defining relationships)
เป็ นการกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของลูกค้า กับข้อ
กาหนดทางเทคนิค ลงในตัวบ้านคุณภาพในรูปแบบของตารางเมทริกซ์ ที่
แสดงถึงความสามารถของข้อกาหนดทางเทคนิคที่จะใช้ในการตอบสนอง
ต่อความต้องการนัน้ ความสัมพันธ์ของข้อกาหนดทางเทคนิค และความ
ต้องการของลูกค้า ต่อความต้องการต่างๆ
3.2.4 ขัน้ ตอนการกาหนดความสัมพันธ์ (Defining relationships)
เป็ นการกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของลูกค้า กับข้อ
กาหนดทางเทคนิค ลงในตัวบ้านคุณภาพในรูปแบบของตารางเมทริกซ์ ที่
แสดงถึงความสามารถของข้อกาหนดทางเทคนิคที่จะใช้ในการตอบสนอง
ต่อความต้องการนัน้ ความสัมพันธ์ของข้อกาหนดทางเทคนิค และความ
ต้องการของลูกค้า ต่อความต้องการต่างๆ
3.2.5 ทาการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะทางเทคนิค
(Technical Benchmarks)
การวัดเปรีย บเทีย บสมรรถนะทางเทคนิ ค นี้ จะเป็ น ประเด็น ในทาง
เทคนิคโดยการได้รบั ผลกระทบจากความต้องการของผูบ้ ริโภค โดยจะแบ่ง

รูปที่ II ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เดิมของบริษทั
BODY TERMINAL BOLT STUD ∅ 40 มม. คือส่วนประกอบหลักที่
จะใช้ท าการจับ ยึด STUD เข้ากับ อุ ป กรณ์ เสิร์จ โดยท ามาจากการหล่ อ
อลูม ินัมด้ว ยกระบวนการหล่ อ โลหะด้ว ยแม่พ ิม พ์ท ราย (Sand Casting)
ชิ้น งานที่ได้จะมีล กั ษณะชิ้นงานเต็ม โดยทางบริษัทสังซื
่ ้อมาจากโรงงาน
supplier จากนัน้ จะต้องนาชิ้นงานมาเข้าสู่กระบวนการเจาะรูท่เี ครื่องเจาะ
ซึง่ ภายหลังจากการเจาะรูช้นิ งานมีการเจาะรูข นาด ∅ 14 มม. จานวน 6 รู
และคว้ า นรู ∅ 40 มม. ที่ ป ลายด้ า มจับ ส าหรับ ท าหน้ า ที่ ย ึ ด STUD
เนื่องจากกระบวนการหล่อโลหะด้วยแม่พมิ พ์ทรายจะมีโพรงหดตัวโดยจะ
เกิดมากบริเวณผิวของชิ้นงานจึงมีความจาเป็ นต้องออกแบบบริเวณปลาย
ด้ามจับให้มลี กั ษณะตันซึ่งจะทาให้ค่อนข้างใช้เวลาในการเจาะรูให้เป็ น ∅
40 มม. เป็นอย่างมาก

III.3 ศึกษากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เดิมของบริษทั ทีม่ อี ยู่
ั บนั
สาหรับขัน้ ตอนนี้คอื การศึกษาของผลิตภัณฑ์เดิม ทีม่ ใี ช้อยู่ในปจจุ
โดยแยกเป็นชิน้ ส่วนต่างๆ เพือ่ มาใช้วเิ คราะห์หาแนวทางในการทีจ่ ะพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ดงั แสดงในรูปที่ II

IV. ผลการดาเนินงานวิจยั
ั หารูป แบบของผลิต ภัณ ฑ์ ทีส่ ่ งผลกระทบต่ อ ความ
IV.1 วิเคราะห์ ห าป ญ
ต้องการของลูกค้า และกระบวนการผลิต
จากการทีไ่ ด้มกี ารประชุมร่วมกันกับลูกค้าในงานโครงการต่างๆ และมี
ข้อเสนอแนะมาจากลูกค้าทีไ่ ด้จากสัมภาษณ์
เมือ่ เปรียบเทียบกับคู่แข่ง
ทางการค้า สามารถสรุปได้ดงั ดังตารางที่ I โดยกาหนดว่า Yes หมายความ
ว่าตรงตามความต้องการของลูกค้า และ No หมายความว่าไม่ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า
จากความต้องการของลูกค้าทีท่ างบริษทั ควรรีบปรับปรุงได้แก่
สามารถสวมใส่เข้ากับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้โดยง่าย และ อุปกรณ์ตอ้ งยึดจับได้
สนิทกันพอดีกบั อุปกรณ์ทเ่ี ชือ่ มต่อ
เนื่องจากทีม่ เี สียงร้องเรียนจากทาง
ลูกค้าผ่านทางฝา่ ยขายของบริษทั ซึง่ สอดคล้องกับข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากการ
สัมภาษณ์ จึงสรุปได้ว่าควรปรับปรุงในสองส่วนนี้เป็นอับดับสาคัญ จาก
ข้อมูลด้านความต้องการของลูกค้าสามารถนามากาหนด ข้อกาหนดทาง
เทคนิค และกาหนดเป้าหมายทางด้านเทคนิคดังตารางที่ II
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ั หาความสัม พัน ธ์ ในเชิง ลบของข้อ ก าหนดทาง
ผู้ว ิจ ัย จ าเป็ น ต้ อ งแก้ ป ญ
เทคนิ ค ซึ่ง ได้แ ก่ ค่ า ความทนทานต่ อ การรับ แรงในการขัน ทอร์ค ของ
ผลิตภัณฑ์แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการกระจายแรงในการจับยึดได้ดอี ีก
ด้วย จึงจาเป็นต้องออกแบบชิ้นงานให้ถูกกระทาโดยแรงทีเ่ กิดจากโมเมนต์
ดัดให้ได้น้อยที่สุดเพื่อลดโอกาสที่ผลิตภัณฑ์จะชารุดเสียหายจากการขัน
ทอร์ค

3
4
5
6
7
8
9
10

Competitor 2

2

ตัวผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีความแข็งแรงต้องทนต่อ
การขันทอร์ค ไม่ตากว่า 67.5 นิวตันเมตร
ตัว PAD ต้องมีรผู า่ นน็อตขนาดไม่ต่ากว่า
M12 จานวน 4 รู
ระยะระหว่างรูตอ้ งเท่ากับ 44.5 มิลลิเมตร
±0.7 มิลลิเมตร
มีสญ
ั ลักษณ์บ่งบอกขนาดทีใ่ ช้งาน และ
ผูผ้ ลิตชัดเจน
วัสดุทใ่ี ช้ตอ้ งเป็นวัสดุทม่ี สี ่วนผสมของ
อลูมนิ มั ไม่น้อยกว่า 85%
น็อตทีใ่ ช้ตอ้ งผลิตมาจากสเตนเลสสตีลเกรด
มาตรฐาน
ผลิตได้รวดเร็วทันต่อการใช้งาน
สามารถสวมใส่เข้ากับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้
โดยง่าย
อุปกรณ์ตอ้ งยึดจับได้สนิทกันพอดีกบั
อุปกรณ์ทเ่ี ชื่อมต่อ
ราคาไม่แพง

Competitor 1

1

Customer Requirements

Our Product

Item No.

ั
จากการวิเคราะห์ปญหา
ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถสวมใส่เข้ากับ
อุปกรณ์ต่างๆ ได้โดยง่าย และอุปกรณ์ไม่สามารถยึดจับได้สนิทกันพอดีกบั
อุปกรณ์ทเ่ี ชือ่ มต่อนัน้ เกิดมาจากกระบวนการหล่อโลหะด้วยแม่พมิ พ์ทราย
เนื่องจากชิน้ งานทีไ่ ด้จากการหล่อมีการออกแบบไว้ลกั ษณะตัน และต้องมี
กระบวนการเจาะรูทจ่ี ะต้องกัดกินเนื้อชิน้ งานอลูมนิ มั ปริมาณมาก ประกอบ
กับการออกแบบทีม่ ลี กั ษณะทีต่ อ้ งอาศัยความยืดหยุ่นของอลูมนิ มั ในการจับ
รัดอุปกรณ์เสิรจ์ ดังแสดงในรูปที่ II จึงเป็นการยากทีจ่ ะควบคุมให้อุปกรณ์อยู่
ในค่าทีก่ าหนด และมีความยืดหยุ่นทีเ่ หมาะสมตามทีต่ อ้ งการจึงควรมีการ
ปรับปรุงการออกแบบใหม่ให้สามารถควบคุมลักษณะในการจับยึดให้งา่ ย
มากขึน้ สาหรับการออกแบบอุปกรณ์
จึงให้ความสาคัญในการปรับปรุง
แก้ไขในส่วนนี้
ตารางที่ I ลาดับคะแนนความต้องการและข้อเสนอแนะของลูกค้า

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

Yes

Yes

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

ตารางที่ II ข้อกาหนดทางเทคนิค และเป้าหมายทางด้านเทคนิค
ลาดับ
ที่

เทคนิ คที่นามาใช้

เป้ าหมายทางด้านเทคนิ ค

1

ผลิตภัณฑ์จะต้องทนต่อการขัน
ทอร์คไม่ต่ ากว่า 1.5 เท่าของ
ค่ากาหนดในการใช้งาน

2

ผิวสัมผัสของผลิตภัณฑ์ตอ้ ง
เป็ นผิวทีม่ าจากการแมชชีน

3

ผลิตภัณฑ์จะต้องจับยึด
อุปกรณ์ได้ดี

4

ผลิตภัณฑ์จะต้องทามาจากอลู
มินมั เกรด LM6

5

PAD ประกบจะต้องเป็ นไป
ตามมาตรฐาน NEMA CC-1

ต้องทนต่อการขันทอร์คที่ 67.5
นิวตันเมตร ชิน้ งานไม่เกินการ
เสียหาย
ผลิตภัณฑ์จะต้องไม่มคี ลีบคม
ผิวสัมผัสของผลิตภัณฑ์ตอ้ งเรียบ
เป็ นเนื้อเดียวกัน
เมื่อทาการขันทอร์คตาม
ข้อกาหนดแล้วชิน้ งานต้องไม่
หลุดออกจาก stud
ผลตรวจสอบ สเปคโตรสโคป
ต้องเป็ นไปตามค่าทีม่ าตราฐาน
กาหนด
ระยะระหว่างรู 44.5 มิลลิเมตร
ขนาดแต่ละรู = 14 มิลลิเมตร
จานวน 4 รู
ไม่ส่งมอบผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่ได้ผา่ น
ทดสอบและไม่ได้มาตรฐานแก่
ลูกค้า
ผลิตภัณฑ์สามารถกระจายแรง
จับยึดจากการทอร์คได้อย่าง
สม่าเสมอ
ไม่มสี เตนเลสสตีลเกรดอื่นๆมา
ปะปน

6

7
8

ผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านการ
ทดสอบจากห้องทดสอบของ
บริษทั
รูปแบบผลิตภัณฑ์สามารถ
กระจายแรงจับยึดจากการทอร์
คได้ดี
ชุดน็อตทีใ่ ช้ตอ้ งทามาจากส
เตนเลสสตีลเกรด 304

IV.2 การดาเนินการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ส าหรับ การออกแบบและพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ นั น้ จะด าเนิ น การจาก
แนวคิดของความต้องการและข้อเสนอแนะของลูกค้าเป็นหลักและมุง่ เน้นใน
สองส่วนหลักดังทีก่ ล่าวมาข้างต้น คือสามารถสวมใส่เข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ
ได้โดยง่าย และอุปกรณ์ ต้องยึดจับได้สนิทกัน พอดีกบั อุปกรณ์ ท่เี ชื่อมต่ อ
ดั ง นั ้น แนวทางในการออกแบบและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ TERMINAL
CONNECTOR STUD จะทาการดาเนินการออกแบบผลัตภัณฑ์ให้สามารถ
กระจายแรงทีเ่ กิดจากการขันทอร์คให้ได้ดขี น้ึ โดยมุ่งเน้นในส่วนของความ
สม่าเสมอของแรงกดที่ได้รบั จากการทอร์คโดยจะเพิม่ จานวนจุดในการรับ
แรงกดให้ ม ากขึ้น โดยที่ค วามแข็ ง แรงยัง เป็ น ไปตามข้อ ก าหนดและ
เป้าหมายทางด้านเทคนิค ทาให้ไม่จาเป็ นต้องอาศัยความยืดหยุ่นของวัสดุ
ในการช่วยจับยึด รวมไปถึงปรับปรุงในส่วนทีส่ ่งผลกระทบต่อการประกอบ
ตามทีล่ กู ค้าให้ขอ้ เสนอแนะ และงานทีใ่ ช้เวลานานในกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากการออกแบบใหม่ดงั แสดงในรูปที่ III

นอกจากนี้จากการวิเคราะห์ขนั ้ ตอนการผลิตทัง้ หมดพบว่ากระบวน
การ ที่ใช้เวลามากทีส่ ุด คือการคว้านรูขนาด 40.00 +2.0/-0.0 มม จานวน
1 รู จากการหล่อชิน้ งานเป็นแบบตันเนื่องจากข้อจากัดในกระบวนการหล่อ
จากการกาหนดความสัมพัน ธ์ร ะหว่ า งความต้อ งการของลูก ค้ากับ
ข้อกาหนดทางเทคนิคและเป้าหมายทางด้านเทคนิคที่สอดคล้องกับความ
ต้องการ ความสัมพันธ์ทม่ี คี ่าสูงคือ ลาดับที่ 1, 3, 5, 6, และ7 ในตารางที่ II
แต่จะตัดข้อกาหนดทางเทคนิคในลาดับที่ 5 ออก คือ PAD ประกบจะต้อง
เป็ นไปตามมาตรฐาน NEMA CC-1 เนื่องจากผลิตภัณฑ์ก็มคี ุณสมบัติน้ีดี
อยู่ แ ล้ว จากการรวบรวมข้อ มู ล ทัง้ หมดจึง สรุ ป แนวทางได้ ว่ า ในการ
ั หาด้ า น
ออกแบบและพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ มุ่ ง เน้ น ในส่ ว นของการแก้ ป ญ
ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถสวมใส่เข้ากับอุปกรณ์ต่างๆได้โดยง่าย และอุปกรณ์
ไม่สามารถยึดจับได้สนิทกันพอดีกบั อุปกรณ์ทเ่ี ชื่อมต่อ โดยทีผ่ ลิตภัณฑ์ใน
การออกแบบใหม่จะต้อ งไม่ด้อ ยคุ ณค่ าด้านการใช้งานไปกว่าเดิม ดังนัน้
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ให้เกิดการประสานงานและร่วมมือกันระหว่างแผนก หากเพิม่ เทคนิค QFD
ให้เป็ น ส่ ว นหนึ่ งในขัน้ ตอนหลักของกระบวนการพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ใดๆ
ภายในองค์กรตัง้ แต่ขนตอนเริ
ั้
ม่ ต้นในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
โดยจัดให้มกี ารจัดวาระการประชุมร่วมกัน โดยส่งตัวแทนของแต่ละฝา่ ยทีม่ ี
ส่วนเกี่ยวข้อง ตัง้ แต่ ฝ่ายขาย ฝ่ายวิศกรรม ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายผลิตเพื่อ
ช่ ว ยกัน ท าความเข้าใจในความต้อ งการของลูก ค้า ช่ ว ยกัน คิด ค้น และ
กาหนดวิธกี าร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน และควรศึกษาปจั จัยในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากที่ผู้วจิ ยั ได้นาเสนอมา เพื่อ
เป็ นแนวคิ ด ในการออกแบบและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ่ื น ๆ ที่ จ ะสร้ า ง
ประสิทธิภาพและมูลค่าให้กบั บริษทั ต่อไป
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณ คณะผู้บริห ารของบริษัทกรณีศ ึกษา ที่ให้ความ
ช่ ว ยเหลือ ให้ก ารสนับ สนุ น ในด้านข้อ มูล ต่ างๆ พร้อ มทัง้ อ านวยความ
สะดวกในการจัดทาวิจยั ในครัง้ นี้ และลูกค้าของบริษทั กรณีศกึ ษาทีใ่ ห้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี และเสียสละเวลาอันมีค่าของท่านในการให้ความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้

รูปที่ III ผลิตภัณฑ์ทท่ี าการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากนัน้ นา Model ทีอ่ อกแบบมาผ่านขัน้ ตอน CAE ค่าสมบัตทิ างกล
โดยทัว่ ไปของวัส ดุ อ ลูม ินั ม เกรด LM 6 มีค่ า Maximum Tensile Stress
เท่ากับ 160 นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร จากการประเมินผลลัพธ์ดว้ ย CAE ค่า
ความเค้นสูงสุดทีอ่ ุปกรณ์ได้รบั คือ 109.9 นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร ทีจ่ ุดสลัก
เกลียวหกเหลีย่ มซึ่งไม่เกินค่าความทนทานของวัสดุ หลังจากการประเมิน
ค่าความเค้นด้วย CAE จึงได้ทาการสังท
่ าแม่พมิ พ์เป็ นขัน้ ตอนถัดไปเพื่อ
ผลิตชิ้นงานตัวอย่าง หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้นาชิ้นงานตัวอย่างไปดาเนินการ
ทดสอบความถูกต้องในการออกแบบและการผลิตโดยแผนกทดสอบ จาก
การทดสอบพบว่าผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้รบั แนวคิดและการพัฒนามาจากแนวคิด
QFD ได้ผลลัพธ์เป็นทีน่ ่าพอใจ

[1]
[2]

[3]

V. สรุป
งานวิจยั ครัง้ นี้สรุปผลได้ดงั ต่อปนี้
1. หลักการ QFD สามารถการประยุ กต์ใช้เป็ นแนวทางในการ
ค้นหา และแก้ไขปญั หาในด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เป็ น
อย่างดี โดยเฉพาะปญั หาทีม่ งุ่ เน้นด้านความสาคัญของลูกค้าเป็ นหลัก
2. ผลิต ภัณ ฑ์ ใหม่ ท่ีท าการออกแบบและพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์
สามารถยึดจับได้สนิทกันพอดีกบั อุปกรณ์ท่ีเชื่อมต่อ เนื่องจากใช้หลักการ
ประกบกันของตัว Body และ Keeper จึงไม่จาเป็ นต้องอาศัยการยืดหยุ่น
ของอลูมนิ มั ในการจับยึด
3. ผลิต ภัณ ฑ์ ใหม่ ท่ีท าการออกแบบและพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์
สามารถสวมใส่เข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ ได้โดยง่ายกว่าผลิตภัณฑ์ชนิดเดิมและ
มีการกระจายแรงจับยึดทีด่ กี ว่า
4. นอกจากหลัก การ QFD จะสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้แล้ว ยังสามารถแก้ปญั หาด้านการลด
เวลาการผลิตทีส่ บื เนื่องมาจากการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อกี ด้วย
จากกรณีศกึ ษานี้สามารถนาไปใช้เป็ นพื้นฐานสาหรับการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ TERMINAL CONNECTOR STUD สาหรับอุปกรณ์
เสิร์จฟ้าผ่าทีม่ ขี นาด STUD อื่นๆ ได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ยงั สามารถทา

[4]
[5]

[6]

[7]

[8]
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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.

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].

Keywords—online review intention, clothing
Bangkok, Facebook

I.

buyers,

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.

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

II.

LITERATURE REVIEW

Hansen, Saridakis, and Benson suggested that scommerce 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.

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

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

Standar
d Error

T

Sig

VIF

-.206

.207

-1.528

.136

.782*

.394

2.602

.014*

1.713
8.512

-.830

.254

-3.486

.001

-.116
.455*
.445*
.107

.301
.261
.230
.275

-.501
2.068
2.619
.531

.620
.047*
.013*
.599

β
Dependent Variable

Price Advantage
Perceived Ease of
Use
Hedonic
Motivation
Subjective Norms
E-WOM
Trust
Satisfaction

5.340
5.023
4.552
2.722
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.

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.

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-ofmouth, 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)

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.

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]. EWOM 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
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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].

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.

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.

Keywords— Purchases Intention, Facebook, Facebook
Promoted Posts

I.

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].

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.

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.

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.
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services of Facebook users at Lumpini Park in Bangkok.

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.

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.

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 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.

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].

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.

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
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IV.

connection as well as an easy way of expressing themselves
[4].

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.

V.

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
β
Dependent Variable

Feature Uses (FU)
Privacy Concern
(PC)
Informative
&
Entertainment (IE)
Invasiveness (IV)
Avoidance (AV)
Perceive
Personalization
(PP)
Information
Seeking (IS)
Ads Aesthetic (AA)

Standar
d Error

T

Sig

VIF

0.216
-0.177

0.060
0.065

3.591
-2.741

0.000**
0.007

2.256
2.003

-0.074

0.080

-0.919

0.359

2.025

-0.009
0.001
0.355

0.063
0.054
0.078

-0.142
0.023
4.539

0.887
0.981
0.000**

1.736
1.219
2.507

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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0.304

0.079

3.864

0.000**
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0.257

0.084
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Chinese government to enhance the safety of food products
and to close the gap between Chinese and international food
safety standards.

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.

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.

Keywords— HACCP, Purchase Intention, Chengdu

I.

INTRODUCTION

II.

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.

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].

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

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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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.

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

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.

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]

RESULTS AND DISCUSSIONS

V.

Multiple Regression analysis applied in this study and the
results are illustrated in Table 1.

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.

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, R 2 = .644,
Constant= -0.085, Standard Error=0.262
Stand
ard
Error

T

0.069

0.038

1.814

0.071

1.292

0.084
0.012
0.322**

0.038
0.031
0.046

2.219
0.300
5.769

0.027
0.764
0.000

1.261
1.433
2.766

0.187**

0.063

2.801

0.005

3.952

-0.036

0.047

-0.709

0.479

2.323

0.386**
0.054

0.058
0.029

7.520
1.477

0.000
0.141

2.339
1.189

β
Dependent Variable

Food Safety in
China
Food Attributes
Food Risk Attitude
Attitude toward
HACCP
Health
Consciousness
Knowledge on
HACCP
Availability
Perceived Price

Sig

RECOMMENDATIONS

VIF

* 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.

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.

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
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บทคัดย่ อ — เนื่ องด้ วยแผนกจัดซื้ อของบริ ษัทมีใบกากับภาษี ที่ต้อง
ได้ ร บั การตรวจสอบก่ อนส่ งมอบให้ แ ผนกบัญชี เป็ นจานวนมากในแต่ ละ
เดือน โดยเฉพาะกระบวนการจับคู่ใบแจ้งหนี้ (Invoice Matching) ซึ่งใช้ระยะ
ในการจัดการใบกากับภาษี นานถึ ง 5 วันทาการ จึ งเป็ นที่ มาของงานวิ จยั
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการใบกากับภาษี ในแผนก
จัดซื้อให้มีประสิ ทธิ ภาพและลดเวลานาในการส่งมอบใบกากับภาษี ให้แผนก
บัญชี ซึ่ งได้ดาเนิ นการแก้ ไขตามหลักการคิ วซีสตอรี่ใน 2 ประเด็น คือ การ
ปรับปรุงกระบวนการด้ วยหลักการ ECRS และการจัดระเบียบการทางาน
ด้ วยหลักการ 5ส ในแผนกจัดซื้ อ มี การเก็บข้ อมูลผ่านการสัมภาษณ์ การ
สังเกตและจับเวลาการปฏิ บตั ิ จริ ง จากการปรับปรุงพบว่าสามารถลดเวลา
นาในการจัดการใบกากับภาษี ในแผนกจัดซื้อได้ร้อยละ 92.29 และสามารถ
ส่งมอบใบกากับภาษี ในรอบเดือนให้แผนกบัญชีได้ทงั ้ หมด

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 checkedinvoices in the same month to the accounting department.
Keywords — Invoice Matching, Invoice, ECRS, 5S, QC Story

I. บทนา
บริษัท พานาโซนิค เอเนอร์จี (ประเทศไทย) จากัด ประกอบกิจการ
โรงงานผลิตถ่านไฟฉายและแบตเตอรีร่ ถยนต์ โดยในส่วนของถ่านไฟฉาย
มีผลิตภัณฑ์โดยประมาณ 446 รุ่น ส่งผลให้มกี ารจัดซื้อวัตถุดบิ จานวนมาก
ซึ่งในส่วนของแผนกจัดซื้อมีความสาคัญต่อองค์กรอย่างมาก เพราะจะทา
การจัด ซื้ อ วัต ถุ ดิ บ ทัง้ หมดให้ เ พี ย งพอตามแผนการผลิ ต และยัง มี
ความสัม พัน ธ์โ ดยตรงต่ อ แผนกสโตร์ เนื่ อ งจากจ านวนวัต ถุ ดิบที่ส งซื
ั ่ ้อ
ทัง้ หมด จะนาไปจัดเก็บโดยแผนกสโตร์ จึงทาการสารวจปั ญหาในส่วนของ
แผนกสโตร์และแผนกจัดซื้อ จากการสารวจปั ญหาในพื้น ที่หน้างาน พบ
ปั ญหาทัง้ สิ้น 2 ปั ญหา ได้แก่ ปั ญหาพื้น ที่จดั เก็บวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อ
ขนาดการสังซื
่ ้อ และปั ญหาเวลาในการจัดการใบกากับภาษีในแผนกจัดซื้อ
เพือ่ ส่งมอบให้แผนกบัญชีใช้เวลานานและไม่มปี ระสิทธิภาพ จึงประเมินการ
เลือ กปั ญหาจาก ความรุนแรงของปั ญหา ความถี่ในการเกิดปั ญหา และ
ความเป็ นไปได้ในการแก้ไข ตามหลัก QC Story พบว่า ปั ญหาเวลาในการ
จัดการใบกากับภาษีในแผนกจัดซื้อ มีคะแนนรวมสุงสุด จึงเป็ นที่มาของ
การศึกษากระบวนการจัดการใบกากับภาษีภายในแผนกจัดซื้อเพือ่ ลดเวลา
นาในการส่งมอบให้แผนกบัญชี ด้วยหลักการบริหารคุณภาพ 5ส รวมถึง
QC Story ในการหาสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขปั ญหาดังกล่าวต่อไป

คำสำคัญ — กำรจับคู่ใบแจ้งหนี้ , ใบกำกับภำษี , ECRS, 5ส,
คิ วซีสตอรี ่
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,
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II. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพือ่ ปรับปรุงกระบวนการจัดการใบกากับภาษีในแผนกจัดซื้อให้ม ี
ประสิทธิภาพและลดเวลานาในการส่งมอบใบกากับภาษีให้แผนกบัญชี

Improvement) PDCA มี ช่ื อ เ รี ย ก ว่ า ว ง จ ร เ ด ม มิ่ ง ( Deming Cycle)
ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การลงมือทาตามแผนทีว่ างไว้ (Do)
ตรวจสอบผลลัพธ์กบั แผน (Check) การหาสาเหตุและวางแผนแก้ไขใหม่
ตามหลัก PDCA หากไม่บรรลุผล แต่หากบรรลุตามแผนแล้ว ให้กาหนด
เป็ นมาตรฐานในการปฏิบตั ติ ่อไป (Action)

III. ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
III.I คิวซีสตอรี ่ (QC Story)
กิต ติศ ัก ดิ ์ พลอยพานิช เจริญ [1] อธิบ ายว่ า คิว ซีส ตอรี่ (QC Story)
หมายถึง กระบวนการแก้ปัญหาดาเนินการเหมือนการเล่าเรือ่ งราวของการ
แก้ไ ขปั ญหาคุณภาพที่มลี กั ษณะเฉพาะคือ มีความเป็ น ไปได้ต ามล าดับ
ขันตอนและผู
้
ด้ าเนินการมีจติ ร่วมหรืออิน (inner) กับปั ญหาทีท่ าการแก้ไข
คิว ซีส ตอรี่ไ ด้ร บั การพัฒ นาอย่ า งแพร่ห ลายใน 2 รูป แบบ คือ การ
แก้ปัญหาคิว ซี่สตอรี่ของ JSA พัฒนาโดยสมาคมมาตรฐานแห่ งประเทศ
ญี่ปนุ่ และคิวซีสตอรีของ JUSE พัฒนาโดยสมาพันธ์นักวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรแห่งประเทศญีป่ นุ่
การแก้ปัญหาแบบคิว ซีส ตอรี่ข อง JUSE คือ ขัน้ ตอนการแก้ปัญหา
ภายใต้เงือ่ นไขการพัฒนาบุคคลให้เข้าถึงการบริหาร โดยเป็ นกระบวนการ
SDCA หรือกระบวนการควบคุม และกระบวนการ PDCA หรือกระบวนการ
ปรับปรุง โดยเริม่ จากการตรวจหาปั ญหาครัง้ คราวและปั ญหาเรือ้ รัง ทาการ
แก้ไขปั ญหาครัง้ คราวก่อน และนาปั ญหาเรือ้ รังไปวางแผนแก้ไข และนามา
ทาให้เป็ นมาตรฐาน ดังแสดงในรูปที่ 1

III.II.III. 7QC Tools
7 QC Tools ประกอบด้ว ย ใบตรวจสอบ (Check Sheets) แผนผัง
แสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagrams) แผนผังพาเรโต (Pareto
Diagrams) กราฟ (Graphs) สโตแกรม (Histograms) ผัง การกระจาย
(Scatter Diagrams) และแผนภูมคิ วบคุม (Control Charts)
III.II.IV. 7 New QC Tools
7 New QC Tools ประกอบด้ ว ย แผนผั ง ความใกล้ ช ิ ด (Affinity
Diagrams) แผนผัง ความสัม พัน ธ์ (Relation Diagrams) แผนผัง ต้ น ไม้
(Tree Diagrams) แผนผัง แมทริ ก ซ์ (Matrix Diagrams) แผนผัง ลู ก ศร
(Arrow Diagrams) แผนภู ม ิ ข ัน้ ตอนการตั ด สิ น ใจ (Process Decision
Program Charts) และการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบแมทริกซ์
III.III. การวิเคราะห์และการออกแบบกระบวนการ
วรรณดา วีระพิชญ์เกษม [3] กล่าวว่า จาเป็ นต้องมีเครื่องมือเพื่อการ
วิเ คราะห์ แ ละออกแบบกระบวนการ จึง จะท าให้ก ระบวนการที่ก าลัง
ออกแบบหรือต้องการปรับปรุงนัน้ มีประสิทธิภาพสุ งสุด เข้าใจง่าย และ
สะดวกต่อการนาไปประยุกต์ใช้ โดยเครือ่ งมือเหล่านัน้ ประกอบไปด้วย
III.III.I.. แผนภาพการไหล (Flow Diagram)
เป็ นการใช้แผนภาพแสดงการไหลของวัตถุดบิ ชิ้นงาน หรือข้อมูลผ่าน
กระบวนการต่างๆ โดยแผนภาพดังกล่าวสามารถแสดงและอธิบายให้เกิด
ความเข้าใจในกระบวนการการทางานและการสื่อสารระหว่างหน่ วยงาน
ตามขันตอนต่
้
างๆ อย่างชัดเจน

รูป I. กระบวนการคิวซีสตอรีแ่ บบการแก้ไขปั ญหา (PS-QC Story)

III.III.II. แผนผังงานตามเวลา (Time-Function Mapping)
มีล ัก ษณะเหมือ นกับ แผนภาพการไหล แต่ เ พิ่ม ระยะเวลาของการ
ทางานแต่ละขัน้ ตอนเข้ามาพิจารณาในแกนนอน จึงเรียกว่า แผนผังงาน
ตามเวลา หรือแผนผังกระบวนการ (Process Mapping) โดยในแผนผังนี้จะ
ใช้สญ
ั ลักษณ์วงกลมแทนการรอคอย และลูกศรแทนทิศทางการไหลของ
งาน โดยมีเวลากากับไว้ในแกนนอน ประโยชน์แผนผังนี้คอื ทาให้สามารถ
ค้น หาและก าจัด กิจ กรรมที่ไ ม่ เ ป็ นประโยชน์ เช่ น กิจ กรรมที่ซ้ า ซ้ อ น
กิจกรรมทีล่ ่าช้า หรือกิจกรรมทีเ่ กินความจาเป็ น
III.III.III. สายธารแห่งคุณค่า (Value-Stream Mapping: VSM)
เป็ นแผนผังกระบวนการผลิตโดยละเอียด แสดงการไหลของวัตถุดบิ
และข้ อ มู ล ในกระบวนการต่ า งๆ ที่ เ กิ ด คุ ณ ค่ า และไม่ เ กิ ด คุ ณ ค่ า ใน
กระบวนการผลิต และโซ่ อุ ปทาน เพื่อ ให้ส ามารถวิเคราะห์และเข้าใจถึง
กระบวนการทีเ่ กีย่ วข้อง

III.II. เครือ่ งมือแห่งคุณภาพ
วิฑู ร ย์ สิม ะโชคดี [2] ได้ ก ล่ า วถึ ง เครื่อ งมือ แห่ ง คุ ณ ภาพที่ใ ช้ใ น
การศึกษาตามหลักการ TQM ไว้ ดังนี้
III.II.I. หลักการ ECRS
ECRS คือ แนวคิดในการลดความสูญเปล่าในการดาเนินงาน หรือที่
เรีย กว่า Waste ซึ่งเป็ น ต้น ทุน ที่ไ ม่ส ร้างผลตอบแทนหรือ ประโยชน์ ใดๆ
ประกอบด้ว ย ขจัด ขัน้ ตอนที่ไ ม่เ ป็ น ประโยชน์ (Eliminate) รวมขัน้ ตอน
ต่างๆ ที่ทาพร้อมกันได้ (Combine) เข้าเป็ นขัน้ ตอนเดียว จัดขัน้ ตอนการ
ทางานใหม่ (Rearrange) ทาให้ขนั ้ ตอนต่างๆ ง่ายขึน้ (Simplify)
III.II.II. วงจร PDCA (Deming Cycle)
PDCA ย่ อ มากจาก Plan-Do-Check-Action เป็ นวงจรการบริห าร
จั ด ก า ร เ พื่ อ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร ป รั บ ป รุ ง อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง ( Continuous
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III.III.IV. แผนภูมกิ ระบวนการ (Process Charts)
เป็ นแผนภูมทิ ใ่ี ช้สญ
ั ลักษณ์ต่างๆ เพื่อมาอธิบายในแต่ละกระบวนการ
ด้ว ย สัญ ลัก ษณ์ 5 รูป แบบแทนขัน้ ตอนการท างาน 5 งานย่ อ ย ได้แ ก่
ปฏิบตั ิการ ขนส่ง ตรวจสอบ รอคอย และจัดเก็บ ซึ่งในแต่ละขัน้ ตอนจะมี
การอธิบายรายละเอียดการทางาน เวลาในการทางาน และระยะทางในการ
ขนส่ง ทาให้ทราบว่า กิจกรรมหรือขันตอนใดที
้
เ่ พิม่ คุณค่าและไม่เพิม่ คุณค่า
ให้แก่สนิ ค้า กิจกรรมทีเ่ พิม่ คุณค่าได้แก่ กิจกรรมปฏิบตั ิ ส่วนกิจกรรมทีไ่ ม่
เพิม่ คุณค่าได้แก่ ขนส่ง ตรวจสอบ รอคอย และจัดเก็บ

IV.IV. นามาตรการไปทดลองปฏิบตั จิ ริง
ปฏิบตั ิตามมาตรการโดยใช้หลักการ ECRS และ 5ส ในการปรับปรุง
กระบวนการการจัดการใบกากับภาษี
IV.IIV. ตรวจสอบและประเมินผล
จัดเก็บข้อมูลเวลานาหลังการประบปรุงกระบวนการ นามาประเมินผล
โดยเทียบกับเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้ว่าบรรลุหรือไม่
IV.IIIV. จัดทามาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
จัดทาคู่มอื มาตรฐานการปฏิบตั ิงานใหม่ เพื่อ รักษามาตรฐานในการ
ทางานภายในแผนกจัดซื้อ

III.IV. 5ส
5ส [4] เป็ นกิจกรรมพื้นฐานในการเพิม่ ผลผลิตของหน่ วยงาน ช่วยให้
หน่ วยงานมีประสิทธิภาพในการทางานดีขน้ึ อย่างเสมอต้นเสมอปลาย และ
ยังช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทางานมากขึน้ โดยส่วนตัวพนักงานเอง
กิจ กรรม 5ส ช่ ว ยท าให้พ นัก งานมีจิต ส านึ ก ในการท างานที่ม ีร ะเบีย บ
เรียบร้อย มีใจรักสถานที่ทางาน และมีความร่วมมือในการทางานร่วมกับ
ผูอ้ ่นื ทาให้บรรยากาศในการทางานดีขน้ึ น่ าทางานมากขึน้ ประกอบด้วย
สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างวินยั

V. ผลการวิจยั
ผลการวิจ ัย นี้ จ ะแสดงผลการวิเ คราะห์ ข ้อ มูล กระบวนการจัด การ
ใบกากับภาษีในแผนกจัดซื้อ และผลการดาเนิน งานจากการศึกษาตาม
ขัน้ ตอนในการดาเนินงานทีก่ ล่าวไว้ในวิธดี าเนินการวิจยั โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

IV. วิธดี าเนินการวิจยั
การศึกษากระบวนการจัดการใบกากับภาษีในแผนกจัดซื้อ ดาเนินการ
โดยใช้ขนตอนตามหลั
ั้
กการคิวซีสตอรี่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

V.I. ปั ญหาทีค่ น้ พบและหัวข้อทีไ่ ด้รบั การคัดเลือก
ท าการประเมิน ปั ญ หาที่จ ะท าจากหลักเกณฑ์ท งั ้ สิ้น 3 หลัก เกณฑ์
ได้แก่ ความถี่ของปั ญหา ความรุนแรงของปั ญหา และความเป็ นไปได้ใน
การแก้ไ ข โดยปั ญหาที่พบคือ พื้น ที่จดั เก็บวัต ถุดบิ ไม่เพียงพอ และการ
จัดการใบกากับภาษีในแผนกจัดซื้อใช้เวลานาน พบว่าปั ญหาพื้นทีจ่ ดั เก็บ
วัตถุดบิ ไม่เพียงพอ มีความถี่ของปั ญหาเกิดขึน้ บ่อยครัง้ ความรุนแรงของ
ปั ญหาสามารถแก้ไขได้จากการนาไปเก็บในพืน้ ที่อ่นื เพราะพนักงานไม่ได้
มองว่าเป็ นปั ญหา แต่ความเป็ นไปได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากข้อกาหนดจาก
แผนการผลิต จานวนการสังซื
่ ้อขันต
้ ่าจากซัพพลายเออร์ และพืน้ ทีจ่ ดั เก็บมี
จากัดในขณะทีร่ ุ่นการผลิตเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ต่อมาคือปั ญหาการจัดการ
ใบกากับภาษีในแผนกจัดซื้อใช้เวลานาน มีความถี่เกิดขึ้นประจาเพราะมี
ใบกากับภาษีจานวนมาก ความรุนแรงของปั ญหาปานกลาง เนื่องจากต้อง
ส่งมอบให้แผนกบัญชีในการตรวจสอบ และมีความเป็ นไปได้สงู ในการแก้ไข
มากกว่าปั ญหาแรก จึงเป็ นทีม่ าของการเลือกทาปั ญหาเวลาในการจัดการ
ใบกากับภาษีในแผนกจัดซื้อ

IV.I. ค้นหาปั ญหาและคัดเลือกหัวข้อทีจ่ ะศึกษา
ศึกษาขัน้ ตอนการทางานของแผนกจัดซื้อและแผนกสโตร์โดยการอ่าน
คู่มอื การปฏิบตั ิงาน สัมภาษณ์ พ นักงานปฏิบตั ิงาน และการสารวจพื้นที่
หน้างาน เพื่อค้นหาปั ญหา และคัดเลือกหัวข้อทีจ่ ะศึกษาผ่านกระบวนการ
คิวซีสตอรี่
IV.II สารวจสภาพปั จจุบนั และตัง้ เป้ าหมาย
2. สารวจสภาพปั จจุบนั ของหัวข้อที่ได้รบั การคัดเลือกเก็บข้อ มูล
เวลานาในสภาพปั จจุบนั ลงในใบตรวจสอบ รวมถึงการสอบถามรายละเอียด
จากผู้ปฏิบตั ิงานจริง และลงมือปฏิบตั ิด้วยตนเอง และจัดทาแผนผังงาน
ตามเวลาเพื่อ ให้เ ข้า ใจสภาพการท างานอย่ า งชัด เจน เมื่อ ทราบสภาพ
ปั จจุบนั แล้วกาหนดลักษณะจาเพาะควบคุม และเป้ าหมายทีต่ อ้ งการ

V.II. สภาพปั จจุบนั และเป้ าหมาย
กระบวนการจัดการใบกากับภาษี เริม่ จากแผนกสโตร์รบั สินค้าและใบ
ส่งของจากซัพพลายเออร์ แล้วลงจานวนรับและราคาต่อหน่วยลงระบบ
Oracle จากนัน้ แผนกจัดซือ้ จะรับใบกากับภาษี มาทาการจับคู่ใบแจ้งหนี้
(Invoice Matching) จานวนซื้อขายและราคาว่าในระบบตรงกับใบกากับ

IV.III. วางแผนการดาเนินงาน
การจัดทาแผนภูมแิ กนต์ เพือ่ ติดตามและควบคุมการดาเนินงาน
IV.IV. วิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหา
นาข้อมูลทีเ่ ก็บได้ในการสารวจสภาพปั จจุบนั มาวิเคราะห์หารากเหง้า
สาเหตุของปั ญหาด้วยแผนผังก้างปลา
IV.V. พิจารณามาตรการในการแก้ไขปั ญหา
นาสาเหตุทว่ี เิ คราะห์ ออกแบบและคัดเลือกมาตรการในการดาเนินงาน
ด้วยแผนผังต้นไม้ เพือ่ ให้ได้แนวทางทีเ่ หมาะสมและคุม้ ค่าทีส่ ุดในการนาไป
ปฏิบตั ิ
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ภาษี เมือ่ ทา Invoice Matching เสร็จ จะนาใบกากับภาษีส่งแผนกบัญชี
เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดเก็บเอกสารต่อไป
ปั ญหาทีจ่ ะศึกษาอยู่ในกระบวนการจัดการในแผนกจัดซื้อ เนื่องจากมี
เวลานาในการจัดการใบกากับภาษีมากทีส่ ุด โดยมีกระบวนการดังแสดงใน
รูปที่ 2

รูปที่ III. แผนผังงานตามเวลา กระบวนการจัดการใบกากับภาษี
จากการศึกษาสถานการณ์ของปั ญหา พบว่า เวลานาในการดาเนินการ
เพือ่ ส่งมอบใบกากับภาษีใช้เวลานาน จึงกาหนดลักษณะจาเพาะควบคุมคือ
จ านวนวัน ที่ส่ ง มอบล่ า ช้า และเป้ า หมายคือ ลดเวลาน าในการจัด การ
ใบกากับภาษี ในแผนกจัดซื้อลงร้อยละ 50 และส่ งมอบใบกากับภาษีได้
มากกว่าร้อยละ 95
V.III. วางแผนการดาเนินงาน
จัดทาแผนภูมแิ กนต์ เพื่อใช้เป็ นแผนการดาเนินงานและติดตามผล ดัง
แสดงในตารางที่ 2

รูปที่ II. แผนภาพกระบวนการจัดการใบกากับภาษีในแผนกจัดซื้อ
จากการศึก ษาขัน้ ตอนการท างาน จึง ได้ ท าการเก็ บ ข้อ มู ล เวลา
กระบวนการจัดการใบกากับภาษี เพื่อ ให้ทราบสภาพปั จจุบนั ตาม โดย
แบ่งเป็ นเวลากระบวนการจัดการใบกากับภาษีนอกแผนกจัดซื้อ ซึ่งจัดเก็บ
ข้อ มูล ผ่ านการสัมภาษณ์ เวลาโดยประมาณจากผู้ปฏิบตั ิงาน พบว่าการ
จัดการใบกากับภาษีในแผนกสโตร์ใช้เวลา 1 วัน และแผนกบัญชีใช้เวลา 3
วัน และตารางที่ 1 แสดงเวลากระบวนการจัด การใบกากับภาษีในแผนก
จัดซื้อ ซึง่ จัดเก็บข้อมูลโดยการจับเวลาการทางาน เป็ นเวลา 2 สัปดาห์ตาม
รอบการส่งมอบใบกากับภาษีให้แก่แผนกบัญชี ดังนี้

ตารางที่ II. แผนภูมแิ กนต์แสดงแผนการดาเนินงาน
ลาดับ

1

2

ตารางที่ I. เวลากระบวนการจัดการใบกากับภาษีภายในแผนกจัดซื้อ
วันที่
20/11
21/11
22/11
23/11
24/11
25/11
26/11
27/11
28/11
29/11
30/11
เฉลีย่
คิดเป็ น
หน่วย
นาที

Check Daily

Invoice
Matching

แยก Original
Invoice และ
Customer Copy

3

เรียงเอกสาร
ตามชื่อและ
Batch Name

4,192
4,165
4,312
4,442

7,562
9,385
10,512
9,010

Global Meeting
Global Meeting
Global Meeting
4,212
3,007
4,055

6,910
7,444
7,813
9,536
9,010
8,575.78

3,156

1,968

3,368
3,262

2,811
2,389.5

67.58

142.93

54.37

39.83

4
5
6
7
8

ขันตอนการด
้
าเนิ นงาน

พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ศึกษาขันตอนการท
้
างานของ
แผนกจัดซื้อและแผนกสโตร์ เพื่อ
ค้นหาปั ญหาและคัดเลือกหัวข้อที่
จะศึกษา
สารวจสภาพปั จจุบนั ของ
กระบวนการจัดการใบกากับภาษี
ในแผนกจัดซื้อ และตัง้ เป้ าหมาย
วางแผนการดาเนินงาน
วิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาจาก
การสารวจสภาพปั จจุบนั
พิจารณามาตรการในการแก้ไข
ปั ญหา
นามาตรการไปทดลองปฏิบตั จิ ริง
ตรวจสอบและประเมินผล
จัดทามาตรฐานการปฏิบตั งิ าน

V.IV. ผลการวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหา
การวิเ คราะห์ห าสาเหตุ ข องปั ญ หาโดยใช้แ ผนผัง แสดงเหตุ และผล
พบว่า เมือ่ ทา Invoice Matching ในแต่ละวันเสร็จสิ้น ใบกากับภาษีจะเกิด
การรอคอย เนื่องจากผู้ปฏิบตั ิงานไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
โดยเก็บใบกากับภาษีไว้เพื่อให้มปี ริมาณมากต่อการส่งมอบให้แผนกบัญชี
โดยไม่ จ าเป็ น ท าให้เ กิด เวลาน าที่ย าวนาน นอกจากนี้ ขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั งิ านใช้เวลานาน เนื่องจากระบบโปรแกรม Oracle และคอมพิวเตอร์
ทางานได้ช้า ไม่ทนั ต่อจานวนใบกากับภาษีท่มี จี านวนมาก ซึ่งถูกจัดเก็บ
ปะปนกัน ไม่เป็ น ระบบ ส่ งผลให้ค้น หายาก ในส่ ว นขัน้ ตอนทางาน การ
Invoice Matching ใบก ากับ ภาษี ไ ม่ ไ ด้ เ รีย งตาม Batch Name รวมถึ ง
หลังจาก Invoice Matching เรียบร้อย จึงทาการแยก Original Invoice และ

เพือ่ ให้งา่ ยต่อการวิเคราะห์กระบวนการและเวลานา จึงนากระบวนการ
และเวลานา มาจัดทาเป็ นแผนผังงานตามเวลา ดังแสดงในรูปที่ 3
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Customer Copy ออกจากกันก่อน แล้วจึงนามาเรียงเอกสารทัง้ Original
Invoice และ Customer Copy ส่งผลให้เกิดการซ้าซ้อนในการทางาน

ตารางที่ III. เวลากระบวนการภายในแผนกจัดซื้อหลังปรับปรุง
วันที่

V.V. มาตรการทีใ่ ช้ในการแก้ไขปั ญหา
จากการวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาจาก 4M ตามหลักคุณภาพ พบ
ปั ญหาทัง้ สิ้น 5 ปั ญหา ได้แก่ ผู้ปฏิบตั ิงานไม่ปฏิบตั ิ ต ามมาตรฐานการ
ทางาน ระบบ Oracle มีผู้ใช้ห ลายคน คอมพิว เตอร์เก่า จัดเก็บใบกากับ
ภาษีไม่เป็ นระบบ และขันตอนการท
้
างานซ้าซ้อน จึงนาปั ญหาทัง้ 5 ปั ญหา
มาตัง้ เป้ าหมายและออกแบบวิธกี ารเพือ่ แก้ปัญหาเป็ นมาตรการต่างๆ และ
คัดเลือกมาตรการต่างๆ ผ่านแผนผังต้นไม้
เมือ่ วิเคราะห์มาตรการในการแก้ไขผ่านเกณฑ์ผลประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั
ความเป็ นไปได้ในการดาเนินการ และค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ ร่วมกับ
ผู้ปฏิบตั ิงานพบว่า สามารถดาเนินการได้ 3 มาตรการ ได้แก่ การจัดทา
มาตรฐานการปฏิบตั งิ านใหม่ การออกแบบปรับปรุงขัน้ ตอนการทางานใหม่
และใช้แฟ้ มจัดเก็บใบกากับภาษีแยกตามไลน์การผลิตให้เป็ นระบบ

Check Daily

7/12
8/12
9/12
10/12
11/12
12/12
13/12
14/12
15/12
16/12
17/12
18/12
19/12
20/12
21/12
22/12
23/12
24/12
25/12
26/12
27/12
28/12
เฉลีย่
คิดเป็ น
หน่วยนาที

V.VI. นามาตรการไปปฏิบตั จิ ริง
เริม่ ต้นจากการออกแบบขันตอนการท
้
างานใหม่โดยใช้หลักการ ECRS
ทาการเรีย งขัน้ ตอนการทางานใหม่เพื่อ ลดความซ้ าซ้อ น รูปที่ 4 แสดง
ขัน้ ตอนการทางานใหม่ห ลังการปรับปรุงกระบวนการ ต่ อ มาจึงกาหนด
มาตรฐานการทางานต่อผู้ปฏิบตั ิงาน โดยให้ Invoice Matching ทีละไลน์
การผลิต เนื่องจากแต่ละ Batch Name จะแยกตามวันที่และไลน์การผลิต
ซึ่งจะต้องส่งมอบแผนกบัญชีทุกๆ 1-2 วัน เพื่อลดการสะสมใบกากับภาษี
ไว้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ าน ทีส่ ่งผลต่อการจัดเก็บและสูญหาย นอกจากนี้ ได้ใช้แฟ้ ม
เก็บเอกสารตามในการจัดเก็บใบกากับภาษี ตามหลักการ 5ส โดยแยกตาม
ไลน์ การผลิต เมื่อยังไม่ได้ทา Invoice Matching เพื่อ ป้ อ งกัน การสูญหาย
และสะดวกต่อการค้นหาเอกสาร

4,283

เรียงเอกสาร
แยก Original
ตามชื่อและ
Invoice และ
Batch Name Customer Copy
740
1,664

Invoice
Matching
7,810

2,650
4,680
3,020
3,284
2,404

598
1,217
800
1,167
323

1,103
1,681
1,191
2,478
598

7,883
8,498
6,740
9,120
2,758

3,754
4,201
2,724
3,120
3,620

667
721
278
381
765

1,321
1,580
716
981
1,536

8,581
7,373
2,641
4,815
6,989

2,546
3,724
2,113
1,825
3,104
3,190.75

764
453
197
286
1,267
664

934
962
454
400
2,378
1,248.56

3,890
5,286
2,435
2,938
8,120
5,992.31

53.18

11.07

20.81

99.87

เมือ่ จัดทาแผนผังงานตามเวลาเพื่อให้ทราบเวลานาดังแสดงในรูปที่ 5
พบว่า เวลานาของกระบวนการโดยรวมลดลงเหลือ 184.93 นาที เนื่องจาก
ขจัดการรอคอยโดยไม่จาเป็ น และเวลาในกระบวนการทีเ่ รียงลาดับขันตอน
้
ใหม่ลดลง เนื่องจากขันตอนการเรี
้
ยงเอกสารใบกากับภาษีตามไลน์การผลิต
และตามวัน ที่ ทาได้พ ร้อ มกัน เพราะยังไม่ไ ด้แยก Original Invoice และ
Customer Copy ออกจากกัน เมื่อ ท าการเรีย งเรีย บร้อ ยแล้ว จึง แยก
Original Invoice และ Customer Copy ออกจากกัน ส่งผลให้ไม่ต้องเรียง
ซ้ า ซ้ อ น แ ล ะ ท า Invoice Matching ไ ด้ ต า ม Batch Name อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในรอบเดือนดังกล่าว สามารถส่งมอบใบกากับ
ภาษี จานวน 1,074 ใบ คิดเป็ น 100% ของจานวนใบกากับภาษีทงั ้ หมดได้
ซึ่งจากการสอบถามผู้ปฏิบตั ิงานในแผนกบัญชี พบว่าสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลได้ภายใน 1 วัน

รูปที่ IV. ขัน้ ตอนการจัดการใบกากับภาษีทป่ี รังปรุงใหม่ตามหลัก ECRS
V.VII. ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
ระหว่างการดาเนินการ ได้ทาการติดตามผลโดยการบันทึกเวลาการ
ดาเนินงานลงใบตรวจสอบดังแสดงในตารางที่ 3

รูปที่ V. แผนผังงานตามเวลา กระบวนการหลังปรับปรุง

V.VIII. มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
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เมื่อดาเนินการปรับปรุงแล้ว จึงจัดทาคู่มอื การปฏิบตั งิ าน เพื่อให้เป็ น
มาตรฐานในการทางาน และเป็ นแนวทางป้ องกันไม่ให้เกิดปั ญหาเดิมซ้าอีก

V.III. ข้อเสนอแนะ
แนวทางการดาเนินงานเชิงนโยบายในอนาคต ควรมีนโยบายรณรงค์
การดาเนิน QC Story ในทุกๆหน่วยงาน นาไปปฏิบตั เิ ป็ นประจาเพือ่ ค้นหา
ปั ญหาที่เกิดจากการทางาน สามารถค้นหาปั ญหาร่วมกันได้อย่างตรงจุด
และหาทางแก้ไขอย่างเป็ นระบบ รวมถึงการตรวจสอบจากผูบ้ งั คับบัญชา
เป็ น ประจา เพื่อ ให้เกิดมาตรฐานการปฏิบตั ิอ ย่ างสม่ าเสมอ นอกจากนี้
สามารถปรับปรุงกระบวนการทีไ่ ม่สร้างมูลค่าด้วย ECRS และสร้างระเบียบ
การทางานด้วย 5ส ซึง่ จะช่วยลดงานทีไ่ ม่สร้างมูลค่า และเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการดาเนินงานให้แก่องค์กร

VI. สรุปและอภิปรายผล
V.I. บทสรุปผลการวิจยั
จากการศึกษากระบวนการจัดการใบกากับภาษีในแผนกจัดซื้อ ตาม
แนวทางคิว ซีส ตอรี่ (QC Story) โดยอาศัย เครื่อ งมือ คุ ณภาพ เครื่อ งมือ
วิเ คราะห์ก ระบวนการ หลัก การ ECRS และ 5ส พบว่ า มีก ระบวนการ
ทางานทีไ่ ม่เหมาะสม ได้แก่ การ Invoice Matching ก่อนการแยกเอกสาร
และการแยกเอกสารก่อนจัดเรียงตาม Batch Name ส่งผลให้การทางานไม่
เป็ นระบบและซ้าซ้อน นอกจากนี้ยงั มีการรอคอยโดยไม่จาเป็ น ทาให้ใช้
เวลานานในการส่งมอบใบกากับภาษีให้แผนกบัญชี งานวิจยั นี้จงึ มุ่งเน้นไป
ทีก่ ารปรับปรุงกระบวนการ การเรียงลาดับกระบวนการใหม่ให้การทางาน
ง่ายขึ้น ไม่เกิดความซ้าซ้อน โดยการเรียงเอกสารตามไลน์ การผลิต และ
Batch Name ต ามวั น ที่ ใ ห้ เ รี ย บร้ อ ย จึ ง แย ก Original Invoice แล ะ
Customer Copy หลั ง จากนั ้น จึ ง Invoice Matching ตาม Batch Name
รวมถึงทาให้เป็ นมาตรฐานโดยการทาคู่มอื การปฏิบตั ิงานในการส่ งมอบ
แผนกบัญ ชีอ ย่ า งสม่ า เสมอ ซึ่ง สามารถลดการรอคอยที่ไ ม่ จ าเป็ น ได้
นอกจากนี้ยงั ใช้แฟ้ มเอกสารในการจัดเก็บใบกากับภาษีท่ยี งั ไม่ได้ทาการ
Matching ให้เป็ นระเบียบเพือ่ ความรวดเร็วในการค้นหาและป้ องกันการสูญ
หายตามหลัก 5ส ส่งผลให้เวลานาของกระบวนการลดลงและประสิทธิภาพ
การทางานสูงขึน้ ดังแสดงในรูปที่ 10 พบว่า เวลานาจากเดิม 2,400 นาที
ลดลงเหลือ 184.93 นาที คิดเป็ นร้อยละ 92.29 ซึ่งบรรลุเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้
คือ เวลาน าหลัง การปรับ ปรุ ง ลดลงมากกว่ า ร้อ ยละ 50 รวมถึง จ านวน
ใบกากับภาษีสามารถส่งมอบให้แผนกบัญชีได้ทงั ้ หมด ซึ่งบรรลุเป้ าหมาย
ทีต่ งั ้ ไว้คอื ส่งมอบใบกากับภาษีภายในหนึ่งเดือนมากกว่าร้อยละ 95 ของ
ใบกากับภาษีทงั ้ หมด จากผลการดาเนินงานดังกล่าว ทาให้เวลารวมตลอด
กระบวนการตัง้ แต่แผนกสโตร์ถงึ แผนกบัญชีลดลงจาก 9 วันทาการ เหลือ
ประมาณ 2-3 วันทาการ

กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณ บริษัท พานาโซนิค เอเนอร์จี (ประเทศไทย) จากัด ที่ให้
ข้า พเจ้า ได้ม ีโ อกาสและประสบการณ์ ก ารท างานจริง ในภาคธุ ร กิจ และ
อุตสาหกรรม ขอขอบพระคุณ คุณวราภรณ์ ชมภูนิมติ ร พนักงานแผนก
จัด ซื้อ และพนัก งานที่ป รึก ษา นคริน ทร์ นาระทะ หัว หน้ า แผนกจัด ซื้อ
รวมถึง อาจารย์รวิช วงศ์สวัสดิ ์ ที่ให้คาปรึกษาการจัดทางานวิจยั ชิ้นนี้จน
สาเร็จลุล่วงออกมาเป็ นรูปธรรม ข้าพเจ้ารูส้ กึ ซาบซึ้งในความกรุณาของทุก
ท่าน และขอกราบขอบบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
เอกสารอ้างอิ ง
[1] กิตศิ กั ดิ ์ พลอยพานิชเจริญ, “TQM : การบริหารเพื่อคุณภาพโดยรวม”
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีป่ ่ นุ ). กรุงเทพฯ, พิมพ์ครัง้ ที่ 1, หน้า 194,
2557.
[2] วิฑรู ย์ สิมะโชคดี, “TQM วิถสี ู่องค์กรคุณภาพยุค 2000” สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญีป่ ่ นุ ). กรุงเทพฯ, พิมพ์ครัง้ ที่ 4, หน้า 82, 2542.
[3] วรรณดา วีระพิชญ์เกษม, “การจัดการการผลิตและการปฏิบตั ”ิ กรีนแอปเปิ้ ล
กราฟฟิ ค. นนทบุร,ี พิมพ์ครัง้ ที่ 1, หน้า 132, 2556.
[4] นิยม ดีสวัสดิ ์มงคล, “100 ถาม-ตอบ 5ส” สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทยญี่ป่ นุ ). กรุงเทพฯ, พิมพ์ครัง้ ที่ 1, หน้า 1, 2542.
[5] รชกฤต วิมลสูตร์, การจัดระเบียบเอกสารจัดลาดับหมวดหมูช่ ่อื เรือตามหลัก
กิจกรรม 5ส. กรณีศกึ ษา การท่าเรือแห่งประเทศไทย, สถาบันเทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ป่ นุ ), 2560.
[6] อภิชญ์ สุวรรณราช, การเพิม่ ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตชิน้ ส่วน
รถยนต์ประเภทปะเก็นโดยใช้แนวคิดการดาเนินกิจกรรมคิวซีเซอร์เคิล (QC
Circle), มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2553.

V.II. อภิปรายผลการวิจยั
เวลาน าหลัง การปรับ ปรุ ง ลดลงร้อ ยละ 92.29 และสามารถส่ ง มอบ
ใบกากับภาษีได้ทงั ้ หมด ทัง้ นี้เป็ นเพราะการจัดลาดับกระบวนการใหม่ ลด
การรอคอยทีไ่ ม่จาเป็ น และใช้แฟ้ มเก็บเอกสารให้เรียบร้อย แสดงว่า การ
ปรับ ปรุ ง กระบวนการด้ว ยหลัก การ ECRS และ 5ส ท าให้ก ารท างาน
สะดวกสบาย มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเวลานาลดลง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ รชกฤต วิมลสูตร์ [5] พบว่า สามารถลดเวลาจากการทางาน
และอภิช ญ์ สุ ว รรณราช [6] ที่ดาเนิน การศึกษาด้ว ยหลักการคิว ซีส ตอรี่
พบว่า สามารถแก้ปัญหาที่พบได้อย่ างเป็ นระบบ ทาให้เข้าใจสภาพของ
ปั ญ หาและแนวทางในการแก้ ไ ข ทัง้ นี้ จ ากงานวิ จ ัย จะส่ ง ผลให้ เ กิ ด
ประสิท ธิภ าพในการท างานและสร้า งมาตรฐานกระบวนการท างานใน
อนาคต
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การลดความสูญเปล่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพืน้ ที่จดั เก็บอุปกรณ์ /
เครื่องมือ ด้วย Visual Control
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บทคัดย่อ – เวลาสูญเสียในกระบวนการทางานถือว่าเป็ นปั ญหาสาหรับ
งานทุกชนิ ด เพราะว่าเป็ นเวลาที่ ไม่ก่อให้ เกิ ดผลผลิ ตหรือผลประโยชน์ แก่
องค์ ก ร งานวิ จ ัย นี้ มี ว ัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ลดเวลาในการค้ น หาอุ ป กรณ์ /
เครื่องมือ ในกระบวนการเตรียม ของช่างเพื่อนาอุปกรณ์ไปใช้ ปั จจุบนั เวลา
สู ญ เสี ย ที่ ใ ช้ ไปของช่ า ง Mechanic เฉลี่ ย 46 นาที / สัป ดาห์ ช่ า ง Electric
เฉลี่ ย 42.75 นาที / สัปดาห์ สาเหตุมาจากการหาอุปกรณ์ / เครื่องไม่ เจอ
เพราะมีคนนาไปใช้ แล้ วไม่นามาคื น ไม่ ทราบว่าจะสามารถตามหาได้จาก
ใคร เนื่ องจากไม่ทราบว่าใครเป็ นผูเ้ อาไป รวมถึงมีสิ่งที่ไม่จาเป็ นอยู่ในกล่อง
อุปกรณ์ ของช่ างและมี อุปกรณ์ ที่ไม่ตรงกับกล่องประเภทงานมาปะปนอยู่
ดังนัน้ จึงมุ่งลดเวลาที่สูญเสียไปในกระบวนการเตรียมอุปกรณ์ของช่าง โดย
ใช้ เทคนิ ค 5ส. , Check Sheet และ Visual Control โดยขัน้ ตอนทัง้ หมดอยู่
ในวงจร PDCA มาปรับปรุงการทางาน หลังจากการปรับปรุงพบว่า เวลาที่ใช้
ค้ นหาของช่ าง Mechanic ลดลงเฉลี่ ย 27 นาที / สัปดาห์ หรือร้อยละ 58.7
และช่าง Electric ลดลงเฉลี่ย 27.25 นาที / สัปดาห์ หรือร้อยละ 63.74

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. บทนา
เวลาสูญเสียหรือกิจกรรมทีไ่ ม่ก่อให้เกิดมูลค่า ผลประโยชน์แก่องค์นั น้
มีหลายประเภท ซึ่งหนึ่งในนัน้ คือการสูญเสียเวลา อาจเกิดขึน้ ได้จากหลาย
สาเหตุ ยกตัวอย่างเช่น การจัดเตรียม การค้นหา การรอคอย เป็ นต้น ทาให้
เกิดผลกระทบทีต่ ามมาอีกมากมาย
บริษทั แมนูแฟคเจอร์ โอเวอร์ฮอล์ ราพิด แอนด์ ออพติมอล จากัด ได้
ก่อตัง้ ขึ้นทีป่ ระเทศไทยเป็ นระยะเวลา 4 ปี รับออกแบบ บริการสนับสนุ น
การผลิต และผลิตเครือ่ งจักรอัตโนมัติ แขนกล เครื่องมือวัด อุปกรณ์จบั ยึด
ต่างๆ รับซ่อมบารุงเครื่องจักรเฉพาะทาง รับ บารุงรักษาเชิงป้ องกัน (PM)
เครือ่ งจักรรายเดือน/รายปี รับผลิตอุปกรณ์ตน้ แบบ รับผลิตเครือ่ งมือพิเศษ
รวมถึงรับผลิตชิ้นงานต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า และมีลูกค้าคือ
บริษัท ยาสกาว่ า อิเ ล็ค ทริก จ ากัด , บริษัท เนเจอร์ร ัล กรีน โปรดัก ส์
จากัด , บริษัท โนมูระ สยาม อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด , บริษัท ไอ.พี.ดี.
แพ็คเก็จจิง้ จากัด และบริษทั โจฮ์นนั เอฟ เทค จากัด
ปั จจุบนั บริษทั แมนูแฟคเจอร์ โอเวอร์ฮอล์ ราพิด แอนด์ ออพติมอล
จากัด มีจานวนบุคลากรทัง้ หมด 10 คน ผลประกอบการในปั จจุบนั เพิม่ ขึน้
เมือ่ เปรียบเทียบกับผลประกอบการในอดีต 25% และมีจานวนลูกค้าเพิม่
มากขึน้ 4 บริษทั ต่อปี

คำสำคัญ – 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
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เนื่องมาในส่วนงานของการซ่อมบารุงเครือ่ งจักรของบริษทั นัน้ เป็ นงาน
ด้านบริการ ทีมช่างจะต้องมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ / เครือ่ งมือในห้อง Work
shop ให้เหมาะกับงานแต่ ล ะประเภทและยืมอุ ปกรณ์ ส่ ว นกลางที่ค าดว่า
น่ าจะใช้ในงานนัน้ แต่ในการเตรียมอุปกรณ์ / เครื่องมือ ในแต่ละครัง้ นัน้ ใช้
เวลาค้น หานาน เพราะอุ ปกรณ์ / เครื่อ งมือ ส่ ว นกลางที่จะน าไปใช้นัน้
หายไปจากบอร์ดเครื่องมือซึ่งไม่ทราบว่าใครเป็ นคนหยิบนาออกไปใช้งาน
จึงต้องสอบถามจากช่างทีละคนว่าอุปกรณ์ช้นิ นัน้ ๆทีต่ ้องการนัน้ อยู่ท่ไี หน
รวมถึงอุปกรณ์ในกล่องเครือ่ งมือของงานไฟฟ้ าและกล่องเครือ่ งมือของงาน
แมคคานิคนัน้ มาอยู่ปะปนกัน จากการเก็บข้อมูลเวลาที่ใช้ในการค้นหา /
เตรียมอุปกรณ์ แสดงดังกราฟด้านล่าง ดังนี้

Deming ปรมาจารย์ทางด้านการบริหารคุณภาพ หลายคนจึงเรียกวงจรนี้
ว่า ”วงจร Deming”
ขัน้ ตอนการวางแผน (Plan)
ขัน้ ตอนการวางแผนครอบคลุ ม ถึง การก าหนดกรอบหัว ข้อ ที่ต้อ งการ
ปรับปรุงเปลีย่ นแปลง ซึง่ รวมถึงการพัฒนาสิง่ ใหม่ๆ การแก้ปัญหาทีเ่ กิดขึน้
จากการปฏิบตั งิ าน ฯลฯ พร้อมกับพิจารณาว่ามีความจาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูล
ใดบ้างเพือ่ การปรับปรุงเปลีย่ นแปลงนัน้ โดยระบุวธิ กี ารเก็บข้อมูลให้ชดั เจน
นอกจากนี้จะต้องวิเคราะห์ขอ้ มูลทีร่ วบรวมได้ แล้วกาหนดทางเลือกในการ
ปรับปรุงเปลีย่ นแปลงดังกล่าว การวางแผนยังช่วยให้เราสามารถคาดการณ์
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในอนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่าง ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้
ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ (DO)
ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ คือ การลงมือปรับปรุงเปลีย่ นแปลงตามทางเลือกที่ได้
กาหนดไว้ในขันตอนการ
้
วางแผน ในขันนี
้ ้ตอ้ งตรวจสอบระหว่างการปฏิบตั ิ
ด้ว ยว่ า ได้ด าเนิ น ไปในทิศ ทางที่ต ัง้ ใจ หรือ ไม่ พร้อ มกับ สื่อ สารให้ผู้ท่ี
เกีย่ วข้องรับทราบด้วย เราไม่ควรปล่อยให้ถงึ วินาทีสุดท้ายเพื่อดูความคืบ
หน้ าที่เกิดขึ้น หากเป็ น การปรับปรุงในหน่ ว ยงานผู้บริห ารย่ อ มต้องการ
ทราบความคืบหน้าอย่างแน่ นอน เพื่อจะได้มนใจว่
ั ่ าโครงการปรับปรุงเกิด
ความผิดพลาดน้อยทีส่ ุด
ขัน้ ตอนการตรวจสอบ (Check)
ขัน้ ตอนการตรวจสอบ คือ การประเมิน ผลที่ไ ด้ร ับ จากการปรับ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลง แต่ขนั ้ ตอนนี้มกั จะถูกมองข้ามเสมอการตรวจสอบทาให้เรา
ทราบว่าการปฏิบตั ใิ น ขัน้ ทีส่ องสามารถบรรลุเป้ าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ี
ได้กาหนดไว้หรือไม่ สิง่ สาคัญก็คอื เราต้องรูว้ ่าจะตรวจสอบอะไรบ้างและ
บ่อ ยครัง้ แค่ ไ หน ข้อ มูล ที่ไ ด้จากการตรวจสอบจะเป็ น ประโยชน์ ส าหรับ
ขันตอนถั
้
ดไป
ขัน้ ตอนการดาเนินงานให้เหมาะสม (Act)
ขัน้ ตอนการดาเนินงานให้เหมาะสมจะพิจารณาผลทีไ่ ด้จากการตรวจสอบ
ซึง่ มีอยู่ 2 กรณี คือ ผลทีเ่ กิดขึน้ เป็ นไปตามแผนทีว่ างไว้ หรือไม่เป็ นไปตาม
แผนทีว่ างไว้ หากเป็ นกรณีแรก ก็ให้นาแนวทางหรือกระบวนการปฏิบตั นิ นั ้
มาจัดทาให้เป็ นมาตรฐาน พร้อมทัง้ หาวิธกี ารทีจ่ ะปรับปรุงให้ดยี งิ่ ขึ้นไปอีก
ซึ่งอาจหมายถึงสามารถบรรลุเป้ าหมายได้เร็วกว่าเดิม หรือเสียค่าใช้จ่าย
น้อยกว่าเดิม หรือทาให้คุณภาพดียงิ่ ขึน้ ก็ได้แต่ถ้าหากเป็ นกรณีทส่ี อง ซึง่ ก็
คือ ผลที่ไ ด้ไ ม่บ รรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ต ามแผนที่ว างไว้ เราควรน าข้อ มูล ที่
รวบรวมไว้มาวิเคราะห์และพิจารณาว่าควรจะดาเนินการอย่างไรต่อไป

รูปที่ I เวลาทีใ่ ช้ในการค้นหาอุปกรณ์ / เครือ่ งมือ
พบว่ามีการสูญเสีย เวลาที่ใช้ในการค้น หาอุ ปกรณ์ / เครื่อ งมือ เป็ น
เวลานาน โดยมีการสูญเสียเวลารวมการค้นหาของทัง้ ช่าง Mechanic และ
ช่าง Electric เฉลีย่ เท่ากับ 88.75 นาที / สัปดาห์ ของเวลาการทางาน ซึ่ง
ท าให้เ วลาที่จ ะได้ใ ช้ป ระโยชน์ อ ย่ า งอื่น นัน้ ลดลง ไม่เ กิด มูล ค่ า ดัง นัน้
งานวิจ ัย นี้ จึง มุ่ ง ลดเวลาที่ใ ช้ ใ นการค้ น หาอุ ป กรณ์ / เครื่อ งมือ ของ
กระบวนการเตรียมของช่าง
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ลดเวลาในการค้นหาอุปกรณ์ / เครือ่ งมือ
2. เพือ่ ประยุกต์ใช้องค์ความรูด้ า้ นการจัดการการผลิตให้เกิดประโยชน์
แก่องค์กร
II. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการดาเนินการวิจยั ครัง้ นี้ ผูจ้ ดั ทาได้ศกึ ษาหลักการพืน้ ฐานและ
เอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง และได้นาเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้
- วงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)
- การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)
- แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet)
- เกณฑ์ประเมินความพึงพอใจ

II.II การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)
( ดร.วิทยา อินทร์สอน : ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร : และ ปั ทมาพร ท่อ
ชู ) เป็ น ระบบควบคุ มการทางานที่ทาให้พ นักงานทุกคนสามารถเข้าใจ
ขันตอนการท
้
างาน เป้ าหมาย ผลลัพธ์การทางานได้ง่ายและชัดเจน รวมถึง
เห็น ความผิดปกติต่ าง ๆ และแก้ไ ขได้อ ย่ างรวดเร็ว โดยใช้บอร์ด ป้ าย
สัญ ลัก ษณ์ กราฟ สี และอื่น ๆ เพื่อ สื่อ สารให้พ นัก งานและบุ ค ลากรที่
เกี่ย วข้อ งทุกคนทราบถึงข้อ มูล ข่าวสารที่ส าคัญของสถานที่ทางาน ซึ่ง
จาเป็ น ต้อ งมีค วามรู้ค วามเข้าใจหลักการของ Visual Control ในทิศ ทาง
เดีย วกัน เพื่อ ให้เกิดประโยชน์ ในการประยุ กต์ใช้อ ย่างมีประสิทธิภ าพใน
องค์กรประเภทของการควบคุมด้วยการมองเห็น

II.I วงจรการบริ หารงานคุณภาพ (PDCA)
(Sirichai. 2012) แนวคิดเกีย่ วกับวงจร PDCA เริม่ ขึน้ เป็ นครัง้ แรกโดย
นักสถิติ Walter Shewhart ซึ่งได้พ ฒ
ั นาจากการควบคุมกระบวนการเชิง
สถิติท่ี Bell Laboratories ในสหรัฐ อเมริก าเมื่อ ทศวรรษ 1930 ในระยะ
เริม่ แรกวงจรดังกล่าวเป็ นทีร่ จู้ กั กันในชื่อ “วงจร Shewhart” จนกระทังราว
่
ทศวรรษที่ 1950 ได้ ม ีก ารเผยแพร่ อ ย่ า งกว้า งขวางโดย W.Edwards

713

การควบคุ ม ด้ว ยการมองเห็น เป็ น เทคนิ ค ที่ใ ช้ก ารสื่อ สารผ่ า นการ
มองเห็น โดยแสดงให้เห็นผลการปฏิบตั งิ าน เห็นความผิดปกติ หรือสือ่ สาร
ความหมายบางอย่างให้เห็นได้อย่างสะดวก ชัดเจน และเข้าใจได้งา่ ยขึน้

ส่วน Double Check นัน้ เกิดปั ญหาในการส่งมอบสินค้าให้กบั แผนกส่งมอบ
ล่าช้า เพราะ สินค้าบางรายการเป็ นสินค้าที่ให้ร่วมกับสินค้าชนิดอื่น ๆ เช่น
ซอส, ช้อ นพลาสติก เป็ นต้ น ไม่ ม ีร หัส บาร์ โ ค้ด ซึ่ง จะท าให้พ นั ก งาน
เสีย เวลาในการตรวจสอบสิน ค้า จากปั ญหาดังกล่ าวจึงได้ทาการศึกษา
วิเคราะห์ขอ้ มูลและเสนอแนวทางในการแก้ไขปั ญหาในการลดเวลาโดยใช้
Bar Code เป็ นการสร้างรหัสบาร์โค้ดของสินค้าประเภทที่ไม่มรี หัสขึ้นมา
ใหม่ โดยใช้รหัสตัวสินค้านัน้ สร้างออกมาเป็ นรหัสบาร์โค้ด แล้วใช้ Visual
Control System ในการแบ่ ง ประเภทและแบ่ ง สี ของสิน ค้า นั น้ ๆ เช่ น
ประเภทซอสจะใช้สเี ขียว ประเภทช้อนพลาสติกจะใช้สเี หลือง ส่วนประเภท
สินค้าทัวไปจะใช้
่
สฟี ้ า ผลการใช้ Visual Control System และ Bar Code
พบว่า ทาให้พนักงานตรวจสอบสินค้าได้สะดวกและรวดเร็วขึน้ เนื่องจากมี
การแบ่งสีแบ่งประเภทไว้ชดั เจนแล้ว ทาให้เวลาในการตรวจสอบสินค้า
ลดลง เช่น การใช้รหัส Bar-Code แบบเก่าจะใช้เวลาในการ Scan จากเดิม
10 วินาที/ชิ้น พอทาการปรับปรุงรูปแบบ Bar-Code แล้วจะใช้เวลา Scan
4 วินาที/ชิน้ ซึง่ จะทาให้ลดเวลาได้ 6 วินาที/ชิน้ หรือเป็ นการลดเวลาได้รอ้ ย
ละ 60
อรพรรณ วิช ัย เดช ; และ นิ ว ิท เจริญ ใจ (2554) งานวิจ ัย ครัง้ นี้ ม ี
วัตถุประสงค์เพือ่ ลดปริมาณของเสียทีเ่ กิดขึน้ ในการผลิตห้องสะอาด โดยใช้
เทคนิค การปรับปรุงงานจากนัน้ น าผลวิเคราะห์ท่ไี ด้มาทาวิเคราะห์ 4M
ประกอบด้วย คน เครื่องจักร วัตถุดบิ และวิธกี ารทางาน เพื่อแก้ไขปั ญหา
และปรับ ปรุ ง งาน ผลจากการใช้ เ ครื่ อ งมือ ควบคุ ม คุ ณ ภาพ พบว่ า
กระบวนการตัดสังกะสีเป็ นขัน้ ตอนที่ใช้วสั ดุส้นิ เปลืองมากที่สุด หลังจาก
วิเคราะห์ 4M เพื่อหาสาเหตุของปั ญหาแล้วจึงนาเทคนิคการปรับปรุงงาน
ต่ า งๆ เช่ น การกระตุ้น ให้เ กิด จิต ส านึ ก ของการประหยัด การเพิ่ม ค่ า
แรงจูงใจ คู่มอื การปฏิบตั งิ าน เทคนิคการควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual
Control) และเทคนิคการทาให้งา่ ยขึน้ (Simplify) ของ หลักการแบบ ECRS
(Eliminate, Combine, Rearrange and Simplify) มาปรับปรุงและแก้ไข ซึง่
ก่อนปรับปรุงระยะ 3 เดือน มีค่าเฉลี่ยของปริมาณของเสียเท่ากับร้อยละ
75.72 หลังทาการปรับปรุง ของเสียมีปริมาณลดลงเหลือร้อยละ 55.03

II.III แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet)
การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ทีม่ กั จะกลายเป็ นการเก็บข้อมูลที่ไ ม่ม ี
โครงสร้า ง กระจัด กระจาย ยุ่ ง ยาก ให้เ ป็ น รูป แบบที่ง่า ยขึ้น โดยที่คุ ณ
สามารถใช้การเก็บข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ได้ง่ายขึน้ การเก็บข้อมูลรวบรวม
เป็ นสิง่ สาคัญเพราะมัน เป็ นจุดเริ่มต้นส าหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ การ
ทางานของแผ่นตรวจสอบคือการนาเสนอข้อมูลในรูปแบบทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
แผ่ น ตรวจสอบเป็ น ตารางหรือรูปแบบที่ใช้มกี ารเก็บข้อมูล ที่มรี ะบบการ
ลงทะเบียน แผ่นตรวจสอบช่วยจัดระเบียบข้อมูลตามหมวดหมู่
วิธกี ารสร้าง Check Sheet
- กาหนดกิจกรรมทีจ่ ะถูกบันทึก เพิม่ หมวดหมูข่ องเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้
- กาหนดระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลและ ช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม
- ออกแบบแผ่นตรวจสอบทีจ่ ะใช้ในระหว่างการบันทึกข้อมูลการจัดสรร
พืน้ ทีว่ ่างสาหรับการบันทึกและ การสรุปภายในช่วงระยะเวลาการบันทึก
- พัฒนาแผ่นตรวจสอบทีง่ ่ายต่อการเข้าใจ คอลัมน์ทงั ้ หมดควรจะระบุ
ไว้อย่างชัดเจน
- ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงระยะเวลาที่ตกลงกันไว้เพื่อให้
มันใจว่
่ าทุกคนเข้าใจงานและเหตุการณ์จะถูกบันทึกไว้
- วิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ระบุเหตุการณ์ผดิ ปกติ
- ฝึ กผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทัง้ หมดเกีย่ วกับการเก็บรวบรวมข้อมูล
- พล็อตข้อมูลเกีย่ วกับแผ่นตรวจสอบ
II.IV เกณฑ์ประเมินความพึงพอใจ
ศิรชิ ยั กาญจนวาสี (คู่มอื มาตรฐานตัวชี้วดั การประเมินผลโครงงาน.
2559 : 29-30) ได้พ ัฒ นาเทคนิ ค การประเมิน ผลโครงการร่ ว มกับ ศู น ย์
ประเมินผล และจัดทาคู่มอื การประเมินผล เผยแพร่แก่หน่ วยงานต่าง ๆ
เพื่อให้นกั วิชาการด้านการประเมินผลและผูส้ นใจทัวไปสามารถศึ
่
กษา และ
ท าความเข้า ใจในการประเมิน ผลโครงการได้เ บื้อ งต้น ด้ว ยตนเอง ซึ่ง
ทางด้านของการประเมินความพึงพอใจ ผูป้ ระเมินต้องทราบความรูส้ กึ ต่าง
ๆ ของผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้อง โดยระดับค่าคะแนน จะแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
ตารางที่ I เกณฑ์ประเมินผลความพึงพอใจ
ระดับคะแนน

องค์ประกอบ/ความหมาย

5
4
3
2
1

เห็นด้วยอย่างยิง่ /พอใจมากทีส่ ุด
เห็นด้วยมาก/พอใจมาก
เฉยๆ/เป็ นกลาง
ไม่เห็นด้วย/ไม่พอใจ
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ /ไม่พอใจทีส่ ุด

III. วิธดี าเนินการวิจยั
การวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นการวิจยั ศึกษาการปรับปรุงลดเวลาทีใ่ ช้ในการ
ค้นหาอุปกรณ์ / เครือ่ งมือ ในกระบวนการเตรียมของช่าง โดยใช้ Visual
Control เข้ามาช่วยในการปรับปรุง โดยมีขนตอนในการศึ
ั้
กษาดังนี้

งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
จิร าวรรณ แย้มสุ ข (2557) การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ในการใช้
Visual Control System และ Bar Code เป็ นเครือ่ งมือในการลดเวลาในการ
ตรวจสอบสินค้าของบริษทั ซีพ ี ออลล์ จากัด (มหาชน) จากการศึกษาการ
ปฏิบตั ิงานในส่วนของแผนก Break case พบว่า การตรวจเช็คสินค้าของ

รูปที่ II แผนการดาเนินงาน
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III.I Plan
วางแผนได้จดั ทาแผนการเก็บข้อมูลเวลาทีใ่ ช้ในการค้นหาอุปกรณ์
/ เครือ่ งมือ และทา Check Sheet เพือ่ ตรวจสอบจานวนของอุปกรณ์ / ชนิด
งานของอุปกรณ์
III.II Do
 ทาการจับเวลาทีใ่ ช้ในการค้นหาอุปกรณ์ / เครือ่ งมือ
จากรูปที่ 1 แสดงผลสรุปได้ดงั นี้
วันที่ 12-16 พฤศจิกายน มีการใช้เวลาในการค้นหาอุปกรณ์ /
เครือ่ งมือ ในงาน Mechanic 55 นาที และงาน Electric 48 นาที รวมเป็ น
103 นาที / สัปดาห์
วันที่ 19-23 พฤศจิกายน มีการใช้เวลาในการค้นหาอุปกรณ์ /
เครือ่ งมือในงาน Mechanic 60 นาทีและงาน Electric 53 นาที รวมเป็ น 113
นาที / สัปดาห์
วันที่ 26-30 พฤศจิกายน มีการใช้เวลาในการค้นหาอุปกรณ์ /
เครือ่ งมือในงาน Mechanic 39 นาทีและงาน Electric 45 นาที รวมเป็ น 84
นาที / สัปดาห์
วันที่ 3-5 ธันวาคม มีการใช้เวลาในการค้นหาอุปกรณ์ / เครือ่ งมือ
ในงาน Mechanic 30 นาทีและงาน Electric 25 นาที รวมเป็ น 84 นาที /
สัปดาห์
 ทา Check Sheet เพือ่ นามาเก็บข้อมูลว่าอุปกรณ์ยงั มีครบตาม
จานวนและชนิดของงานหรือไม่ โดยแบ่ง Check Sheet
ออกเป็ น 2 ชุด คือ
1. Check Sheet ของอุปกรณ์ช่าง Mechanic
2. Check Sheet ของอุปกรณ์ช่าง Electric.
 ทาบัตรรูปเพือ่ ใช้ในการยืมอุปกรณ์ไปใช้ (Visual Control) เพือ่
เป็ นการรับรู้ ควบคุมได้จากสายตา เมือ่ เห็นว่าใครเป็ นผูห้ ยิบ
อุปกรณ์ออกไปจากบอร์ดเครือ่ งมือ เนื่องจากว่าหากใครต้องการ
ใช้อุปกรณ์ใดทีอ่ ยู่บนบอร์ด จะต้องนาบัตรรูปของตนเองนัน้ ไป
แขวนแทนทีอ่ ุปกรณ์ทย่ี มื ไป หากว่ามีคนทีน่ าไปใช้แล้วลืมนามา
คืน ก็จะทาให้คนทีจ่ ะใช้อุปกรณ์นนั ้ ภายหลังจะทราบได้ทนั ทีว่า
จะสามารถติดตามอุปกรณ์ได้จากใคร

รูปที่ IV เวลาทีใ่ ช้ในการค้นหาอุปกรณ์ / เครือ่ งมือ (หลังปรับปรุง)
III.IIII Act
จากผลการดาเนินหลังปรับปรุง
วันที่ 7 – 11 มกราคม มีการใช้เวลาในการค้นหาอุปกรณ์ /
เครือ่ งมือ ในงาน Mechanic 20 นาที และงาน Electric 12 นาที รวมเป็ น 32
นาที / สัปดาห์
วันที่ 14 – 18 มกราคม มีการใช้เวลาในการค้นหาอุปกรณ์ /
เครือ่ งมือในงาน Mechanic 25 นาทีและงาน Electric 22 นาที รวมเป็ น 47
นาที / สัปดาห์
วันที่ 21 – 25 มกราคม มีการใช้เวลาในการค้นหาอุปกรณ์ /
เครือ่ งมือในงาน Mechanic 14 นาทีและงาน Electric 15 นาที รวมเป็ น 29
นาที / สัปดาห์
วันที่ 28 – 30 มกราคม มีการใช้เวลาในการค้นหาอุปกรณ์ /
เครือ่ งมือในงาน Mechanic 17 นาทีและงาน Electric 13 นาที รวมเป็ น 30
นาที / สัปดาห์
รวมถึงการทาแบบประเมินความพึงพอใจของช่างผูใ้ ช้งานเพือ่
เป็ นตัวชีว้ ดั ในเชิงคุณภาพ
IV. ผลการวิจยั
IV.I การทาแผ่นตรวจสอบอุปกรณ์ / เครือ่ งมือ (Check Sheet)
จากสภาพก่อนปรับปรุงของการใช้อุปกรณ์ / เครือ่ งมือ ไม่มกี ารทา
แผ่นตรวจสอบเกีย่ วกับอุปกรณ์ / เครือ่ งมือ มาก่อน จึงทาให้ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ว่าอุปกรณ์นนั ้ ๆยังอยู่ครบตามจานวนหรือไม่ และทาให้ไม่
ทราบว่ามีอุปกรณ์ใดหายหรือตกหล่นจากกล่องอุปกรณ์ของแต่ละประเภท
งาน จึงได้จดั ทาแผ่นตรวจสอบขึนมา ดังรูป

รูปที่ III สภาพปั จจุบนั ของบอร์ดเครือ่ งมือ
III.III Check
หลังจากได้ทาการปรับปรุงด้วยวิธกี ารต่างๆ ก็ได้มกี ารเก็บข้อมูล
หลังจากปรับปรุงอีกเป็ นระยะเวลา 4 สัปดาห์

รูปที่ V Check Sheet ของอุปกรณ์ช่าง Mechanic
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รูปที่ VI Check Sheet ของอุปกรณ์ช่าง Electric
IV.II การจัดทาบัตรรูปในการยืมอุปกรณ์ (Visual Control)
 สภาพก่อนปรับปรุง
มีการนาเครือ่ งมือบนบอร์ดออกไปใช้โดยไม่ทราบว่าใครเป็ นผู้
นาออกไป ส่งผลให้คนทีจ่ ะใช้ต่อไปนัน้ หาเครือ่ งมือไม่เจอ ไม่สามารถ
ติดตามได้ว่าใครเป็ นคนนาไป จึงเสียเวลาในการค้นหาและติดตามอุปกรณ์
จากคนทีน่ าไป

รูปที่ IX หลังปรับปรุงนาบัตรรูปมาใช้ยมื อุปกรณ์
IV.III ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบก่อนและหลังปรับปรุง
 ก่อนปรับปรุง
งานช่าง Mechanic มีการใช้เวลาในการค้นหาอุปกรณ์ / เครือ่ งมือ
เฉลีย่ เท่ากับ 46 นาที / สัปดาห์
งานช่าง Electric มีการใช้เวลาในการค้นหาอุปกรณ์ / เครือ่ งมือ เฉลีย่
เท่ากับ 42.75 นาที / สัปดาห์
 หลังปรับปรุง
งานช่าง Mechanic มีการใช้เวลาในการค้นหาอุปกรณ์ / เครือ่ งมือ
เฉลีย่ เท่ากับ 19 นาที / สัปดาห์
งานช่าง Electric มีการใช้เวลาในการค้นหาอุปกรณ์ / เครือ่ งมือ เฉลีย่
เท่ากับ 15.5 นาที / สัปดาห์
ผลเปรียบเทียบก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง สามารถลดเวลาใน
การค้นหาอุปกรณ์ / ของงาน Mechanic ได้เฉลีย่ เท่ากับ 27 นาที / สัปดาห์
คิดเป็ นเปอร์เซ็นเท่ากับ 58.7 % และงาน Electric ได้เฉลีย่ เท่ากับ 27.25
นาที คิดเป็ นเปอร์เซ็นเท่ากับ 63.74 % ซึง่ สามารถบรรลุตวั ชีว้ ดั เชิง
ปริมาณทีต่ งั ้ ไว้คอื ใช้เวลาในการค้นหาอุปกรณ์ / เครือ่ งมือ ลดลง 50 %
IV.IV ผลความพึงพอใจของช่างผูใ้ ช้งาน
หลังจากทาการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ผูจ้ ดั ทาได้ทาแบบสอบถามเพือ่
ประเมินความพึงพอใจของช่างผูใ้ ช้งาน ได้ผลดังตารางสรุป ดังนี้
ตารางที่ II ตารางสรุปผลความพึงพอใจ

รูปที่ VII อุปกรณ์ทห่ี ายไปบนบอร์ดเครือ่ งมือ
 สภาพหลังปรับปรุง
มีการนาบัตรรูปของช่างแต่ละคนมาใช้ในการยืมอุปกรณ์บนบอร์ด ทา
ให้คนทีจ่ ะใช้ต่อไปนัน้ สามารถทราบได้ทนั ทีว่าใครเป็ นนาไปใช้และสามารถ
ติดตามอุปกรณ์ได้งา่ ยขึน้ ลดเวลาในการค้นหาอุปกรณ์ได้เป็ นอย่างมาก

รูปที่ VIII บัตรรูปทีน่ าไปใช้ยมื อุปกรณ์ / เครือ่ งมือ
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[5] จิร าวรรณ แย้มสุ ข . (2557). การลดเวลาในการตรวจสอบสิ น ค้ า
ก่ อน ส่ ง มอบโดยใช้ Visual Control System แ ละ Bar Code
กรณี ศึกษา บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน). วิทยานิพนธ์ บธ.บ.
(การจัดการอุตสาหกรรม). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
[6] อรพรรณ วิชยั เดช ; และ นิวทิ เจริญใจ. (2554/กรกฎาคม-ธันวาคม).
การปรับปรุงงานเพื่อลดของเสียในการผลิ ตห้องสะอาด. 1(2) : 77.

V. สรุปและอภิปรายผล

จากการศึกษาโครงงานสหกิจศึกษา เรื่อ งการลดเวลาในการค้น หา
อุปกรณ์ / เครื่องมือ โดยการใช้ Visual Control ทีน่ ามาใช้ในกระบวนการ
จัดเตรียม,ค้นหา อุปกรณ์ / เครื่องมือของช่าง ก่อนที่จะนาออกไปใช้งาน
ผู้จดั ทาได้ทาการปรับปรุงถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นและได้ผลลัพ ธ์เปรีย บเทีย บ
เวลาทีใ่ ช้ในการค้นหาอุปกรณ์ / เครือ่ งมือ ได้ดงั นี้
 เชิงปริมาณ
ตารางที่ III สรุปผลเวลาในการค้นหาก่อนและหลังปรับปรุง

ซึ่งสามารถบรรลุตวั ชี้วดั เชิงปริมาณทีต่ งั ้ ไว้ คือ เวลาทีใ่ ช้ในการค้นหา
อุปกรณ์ / เครือ่ งมือ ลดลง 50 %
 เชิงคุณภาพ
จากตารางที่ 4.1 สรุปผลความพึงพอใจของการใช้งานบัตรรูป มีคะแนน
เฉลีย่ รวมเท่ากับ 4.05 ซึง่ สามารถบรรลุตวั ชีว้ ดั เชิงคุณภาพทีต่ งั ้ ไว้คอื 3.50
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้สาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยการให้ความช่วยเหลือแนะนาของ ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ปัณณทัต จอมจักร์ ซึ่งเป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษาสหกิจศึกษา ที่ได้
กรุณาที่ให้ค าแนะน าข้อคิดเห็นตรวจสอบ และแก้ไขงานวิจ ัยมาโดยตลอด
ผูเ้ ขียนจึงขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้
สุดท้ายนี้ขอกราบขอบคุณบริษัท แมนู แฟคเจอร์ โอเวอร์ฮอล์ ราพิด
แอนด์ ออพติมอล จากัด ทีใ่ ห้โอกาสเข้าไปทาการสหกิจศึกษา ขอขอบคุณ
คุณสิววงศ์ โฆษิตศรวณีย์ และคุณพงษ์ธร เพียรประสม ผูใ้ ห้ความช่วยเหลือ
ให้ความรู้และข้อมูลต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือเป็ นอย่างมาก และขอกราบ
ขอบพระคุ ณ บิดา-มารดา และครอบครัว ของข้า พเจ้า อีก ทัง้ ผู้ท่ใี กล้ช ิด
เพือ่ นฝูง ทีใ่ ห้กาลังใจและสนับสนุนการทาโครงงานสหกิจศึกษาครัง้ นี้สาเร็จ
ลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
เอกสารอ้างอิง
[1] ศิร ิช ัย เพิ่ม กาญจนา. (2555). วงจรการบริห ารงานคุ ณ ภาพ PDCA
[ร ะ บ บ อ อ น ไ ล น์ ] ,สื บ ค้ น เ มื่ อ 1 0 ธั น ว า ค ม 2 5 6 1 , จ า ก
https://perchai.wordpress.com/2012/06/07
[2] วิทยา อินทรส์อน : ไพโรจน์ ด้วงนคร : และ ปั ทมาพร ท่อชู. การควบคุม
ด้วยการมองเห็นเพื่อช่วยเพิม่ ผลิตภาพ [ระบบออนไลน์ ] ,สืบค้นเมือ่ 10
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พฤศจิกายน 2561, จาก
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[4] ศิร ิช ัย กาญจนวาสี. (2559). คู่ม ือ มาตรฐานตัว ชี้ว ัด การประเมิน ผล
โครงงาน. ศูนย์ทดสอบและประเมินผลเพื่อพัฒนาการศึกษาวิชาชีพคณะ
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บทคัดย่อ – การศึกษาเรื่อง การจัดการขัน้ ตอนเพื่อลดเวลาและลดการ
ใช้ทรัพยากรภายในสานักงานนี้เป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของการเดิน
เอกสาร กรณี ศึ ก ษา ส่ ว นแผนการขนส่ ง สิ น ค้ า ทางอากาศ เขตปลอดอากร
บริษัท การท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการเพิม่
ประสิทธิภาพการทางาน โดยนาหลักการการกาจัดขัน้ ตอนงานทีไ่ ม่จาเป็ น การรวม
ขัน้ ตอนให้เหลือน้ อยลง และการปรับปรุงวิธกี ารทางานให้ง่ายขึน้ มาเป็ นแนวคิดใน
การศึกษาเพื่อลดความสูญเปล่าและลดงานทีไ่ ม่ก่อให้เกิดประโยชน์ลง โดยการเก็บ
รวบรวมเวลาการทางานในแต่ละขัน้ ตอนของการทางานก่อนและหลังการปรับปรุง
วิธกี ารใหม่ รวมไปถึงช่วยลดการใช้ทรัพยากรจาพวกกระดาษเอกสาร และลดการ
สิ้น เปลืองทรัพ ยากร โดยใช้หลัก การ PDCA , แผนภาพกระบวนการไหล (Flow
Process Chart) , ทฤษฎี ก้ า งปลาหรื อ ผัง แสดงเหตุ แ ละผล (Cause and Effect
Diagram) , Why-Why Analysis นาหลักการต่างๆมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปั ญหา
ผูว้ จิ ยั จึงทาการศึกษาปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ เพื่อนามาแก้ไขปั ญหา จากการ
ศึกษาปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ผูว้ จิ ยั เล็งเห็นจุดทีเ่ ป็ นปั ญหา และผูว้ จิ ยั ได้ทาการแก้ไขปั ญหา
โดยการนา Shared ไดร์ฟเข้ามาใช้ทางานภายในส่วนงาน เพื่อทาให้สามารถลด
ระยะเวลาในการเดินเอกสาร และลดปริมาณการใช้ทรัพยากรกระดาษภายใน
สานักงาน
คำสำคัญ – ประสิ ทธิ ภำพ,ควำมสูญเปล่ำ,ทรัพยำกร

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. บทนา
ปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ในส่วนงานแผนการขนส่งสินค้าทางอากาศ ในฝ่ ายการ
ขนส่งสินค้าทางอากาศ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด จาเป็ นต้องใช้เอกสารต่างๆ
ทัง้ ในด้านการเดินหนังสือเวียนแจ้งให้ทราบ รวมไปถึงเอกสารงานต่างๆ เพื่อแจ้งเป็ น
รายบุคคล หรือแจ้งเป็ นส่วนงาน ทาให้ต้องใช้กระดาษเป็ น จานวนมาก ทัง้ ที่เป็ น
เอกสารจัดเก็บ หรือแม้แต่เอกสารแจ้งทราบแล้วทิง้ โดยระยะเวลาภายใน 4 เดือนที่
ผ่า นมา (ก.ค.-ต.ค. 61) ส่ ว นแผนการขนส่ง สินค้า ทางอากาศ ใช้ก ระดาษไปเป็ น
จานวน 235 กล่ อง โดยจานวนกระดาษที่พิมพ์ผิด หรือพิมพ์แจ้งให้ทราบแล้วทิ้ง
ประมาณ 63 กล่อง ซึงเป็ นความสูญเปล่าที่มากสาหรับกระดาษที่เสียไปในอาคาร
สานักงาน ดังนัน้ จึงได้มกี ารศึกษาการนา Shared ไดร์ฟเข้ามาทางานในองค์กร การ
ทางานผ่าน Shared ไดร์ฟเป็ นการสร้างไดร์ฟทีจ่ ะสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทกุ
เครื่องในส่วนการทางานเข้าด้วยกันด้วยไดร์ฟเดียว จุดประสงค์เพื่อให้เกิดความ
สะดวกและความรวดเร็วในการทางาน และยังสามารถลดระยะเวลาในการทางาน ลด
เวลาการส่งต่อเอกสารเพื่อตรวจสอบ หรือ การดาเนินเอกสารต่างๆ ให้ใช้เวลาได้เร็ว
ขึน้ ลดเรื่องการสูญหาย การตกหล่นของเอกสาร ความซับซ้อนของเอกสาร และการ
ไม่ปรับปรุงข้อมูลหรือ งานให้ตรงกันของคนในส่วนงาน รวมไปถึงสามารถช่วยลด
ปริมาณทรัพยากร หรือ ปริมาณกระดาษทีใ่ ช้ภายในองค์กร อีกทัง้ ยังทาให้สามารถ
ลดค่าใช้จา่ ย ในด้านอุปกรณ์สานักงานได้อกี ด้วย

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.

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
I. เพื่อเพิม่ ศักยภาพของการบริหารจัดการภายในส่วนแผนการขนส่ง
สินค้าทางอากาศ พืน้ ทีเ่ ขตปลอดอากรการท่าอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ
II. เพื่อลดปั ญหาการใช้ทรัพยากรอย่างสิน้ เปลืองมากเกินจาเป็ น
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II. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง

นอกจากนี้ ก ารทาแผนที่ก ระบวนการในรู ป แบบกราฟการไหลจะช่ว ยให้คุ ณ คิด
เกีย่ วกับกระบวนการทีส่ ามารถปรับปรุงให้ดขี น้ึ แผนภูมกิ ารไหลสามารถนาไปใช้
- กาหนดและวิเคราะห์กระบวนการ
- สร้างภาพขัน้ ตอนโดยขัน้ ตอนของกระบวนการสาหรับการวิเคราะห์
- กาหนดมาตรฐานหรือหาพืน้ ทีส่ าหรับการปรับปรุงในกระบวนการ

กระบวนการนวัตกรรมการบริหารจัดการจัดระเบียบการดาเนินการเดินเอกสาร
ภายในส่วนงานปฏิบตั กิ ารขนส่งสินค้าทางอากาศ พืน้ ทีเ่ ขตปลอดอากร (Free Zone)
ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
- หลักการ PDCA
- แผนภาพกระบวนการไหล (Flow Process Chart)
- ทฤษฎีกา้ งปลาหรือผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)
- Why-Why Analysis

ตารางที่ I แสดงสัญลักษณ์การเขียนแผนภูมกิ ารไหลของกระบวนการผลิต
สัญลักษณ์

II.I หลักการ PDCA
(Walter Shewhart; & W.Edwards Deming. 2009 : อ้างถึงใน บูรณะ
ศักดิ ์ มาดหมาย; และ สุธาสินี โพธิจนั ทร์. 2558) PDCA คือ วงจรการบริหารงาน
คุณภาพ ย่อมาจาก 4 คา ได้แก่ Plan (วางแผน), Do (ปฏิบตั )ิ , Check (ตรวจสอบ)
และ Act (การดาเนินการให้เหมาะสม) ซึง่ รายละเอียดในแต่ละขัน้ ตอนมีดงั นี้
I P = Plan (ขัน้ ตอนการวางแผน)
ขัน้ ตอนการวางแผนครอบคลุมถึงการกาหนดกรอบหัวข้อทีต่ ้องการปรับปรุง
เปลีย่ นแปลง โดยระบุวธิ กี ารเก็บข้อมูลและกาหนดทางเลือกในการปรับปรุงให้ชดั เจน
ซึง่ การวางแผนจะช่วยให้กจิ การสามารถคาดการณ์สงิ่ ทีเ่ กิดขึน้ ในอนาคต และช่วยลด
ความสูญเสียต่าง ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้
II D = Do ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ (ขัน้ ตอนการปฏิบตั )ิ
ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ คือ การลงมือปรับปรุงตามทางเลือกที่ได้กาหนดไว้ใน
ขัน้ ตอนการวางแผน ซึง่ ต้องมีการตรวจสอบระหว่างการปฏิบตั ดิ ว้ ยว่าได้ดาเนินไปใน
ทิศทางทีต่ งั ้ ใจหรือไม่ เพื่อทาการปรับปรุงให้เป็ นไปตามแผนการทีไ่ ด้วางไว้
III C = Check (ขัน้ ตอนการตรวจสอบ)
ขัน้ ตอนการตรวจสอบ คือ การประเมินผลที่ได้รบั จากการปรับปรุง เพื่อให้
ทราบว่ า ในขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานสามารถบรรลุเป้ าหมายหรือวัต ถุป ระสงค์ท่ไี ด้
กาหนดไว้หรือไม่ แต่สงิ่ สาคัญก็คอื ต้องรูว้ ่าจะตรวจสอบอะไรบ้าง เพื่อให้ขอ้ มูลทีไ่ ด้
จากการตรวจสอบเป็ นประโยชน์สาหรับขัน้ ตอนถัดไป
IV A = Action ขัน้ ตอนการดาเนินงานให้เหมาะสม
ขัน้ ตอนการดาเนินงานให้เหมาะสมจะพิจารณาผลทีไ่ ด้จากการตรวจสอบ ซึง่
มีอยู่ 2 กรณี คือ กรณีแรก ผลทีเกิดขึน้ เป็ นไปตามแผนทีว่ างไว้ ให้นาแนวทางหรือ
กระบวนการปฏิบตั นิ นั ้ มาจัดทาให้เป็ นมาตรฐาน พร้อมทัง้ หาวิธกี ารทีจ่ ะปรับปรุงให้ดี
ยิง่ ขึน้ ไปอีก ถ้าหากเป็ นกรณีทส่ี อง ไม่เป็ นไปตามแผนทีว่ างไว้ คือ ผลทีไ่ ด้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนทีว่ างไว้ ควรนาข้อมูลทีร่ วบรวมไว้มาวิเคราะห์และพิจารณาว่า
ควรจะดาเนินการอย่างไร
แนวคิด PDCA ได้รบั การพัฒนาขึน้ เป็ นครัง้ แรกโดย Walter Shewhart ซึ่ง
ถือเป็ นผูบ้ กุ เบิกการใช้สถิตสิ าหรับวงการอุตสาหกรรม และต่อมาได้เป็ นทีร่ จู้ กั อย่าง
แพร่หลายมากขึน้ เมื่อปรมาจารย์ดา้ นการบริหารคุณภาพ อย่าง W.Edwards
Deming ได้นามาเผยแพร่ ให้เป็ นเครื่องมือสาหรับการปรับปรุงกระบวนการ วงจรนี้
จึงมีอกี ชื่อหนึ่งว่า “Deming Cycle” [1]

ชื่อเรียก
Operation
Inspection
Transportation
Delay
Storage

คาจากัดความโดยย่อ
การเตรียมงาน
การตรวจสอบ
การเคลื่อนที่
การคอยเพื่อให้งานขัน้
ต่อไปเริม่ ต้น
การเก็บ

ภายในแต่ละสัญลักษณ์ทเ่ี ขียนลงสิง่ ทีแ่ สดงให้น้ีอาจเป็ นจุดเริม่ ต้นหรือ
จบของกระบวนการดาเนินการหรือการตัดสินใจทีจ่ ะทาโดยใช้ลูกศรแสดงการไหล
ของกระบวนการการวาดแผนภูมกิ ารไหลระดมความคิดงานกระบวนการและรายการ
พวกเขาในการสังซื
่ ้อทีจ่ ะเกิดขึน้ เริม่ แผนภูมกิ ารไหลโดยการวาดรูปทรงวงรีและว่า
“เริม่ ต้น” แล้วย้ายไปยังการดาเนินการครัง้ แรกหรือคาถามและวาดรูปสี่เหลี่ยมคาง
หมู เขียนการกระทาหรือคาถามและวาดรูปลูกศรจากสัญลักษณ์การเริม่ ต้นกับรูปร่าง
นี้ ทางานผ่านกระบวนการทัง้ หมดแสดงการกระทาและการตัดสินใจทีเ่ หมาะสมใน
ล าดับ ที่จ ะเกิด ขึ้น และเชื่อ มโยงกัน โดยใช้ลู ก ศรเหล่ า นี้ เ พื่อ แสดงการไหลของ
กระบวนการ ซึง่ การตัดสินใจจะต้องลากลูกศรออกจากสีเหลีย่ มคางหมูการตัดสินใจที่
เป็ นไปได้สาหรับผลในแต่ละครัง้ และการกระทาหรือคาถามเขากับผล และจาไว้ว่า
เพื่อแสดงส่วนท้ายของกระบวนการใช้วงกลมยาวระบุว่า “เสร็จ” [2] ...
........................

II.III ทฤษฎีกา้ งปลาหรือผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)
(คาโอรุ อิชกิ าว่า. 1953 : อ้างถึงใน cherry panyayottasak. 2554) ผัง
แสดงเหตุและผล เรียกย่อๆ ว่า ผังก้างปลา ได้ระบุนิยามว่า ผังทีแ่ สดงความสัมพันธ์
ระหว่างคุณลักษณะทางคุณภาพ กับปั จจัยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องคาอธิบาย คุณสมบัติ คือ
ผลทีเ่ กิดขึน้ จากเหตุ ซึ่งก็คอื ปั จจัยต่างๆ ทีเ่ ป็ นต้นเหตุของคุณลักษณะนัน้ โดยการ
ระดมความคิดอย่างเป็ นอิสระของทุกคนในกลุ่มกิจกรรมด้านการควบคุมคุณภาพ
ขัน้ ตอนการสร้างผังก้างปลา
ขัน้ ที่ I กาหนดลักษณะคุณภาพทีเ่ ป็ นปั ญหา
ขัน้ ที่ II เลือกเอาคุณลักษณะทีเ่ ป็ นปั ญหามา 1 อัน แล้วเขียนลงทางขวา
มือของกระดาษพร้อมตีกรอบสีเ่ หลีย่ ม
ขัน้ ที่ III เขียนก้างปลาจากซ้ายไปขวาโดยเริม่ จากกระดูกสันหลังก่อน
ขัน้ ที่ IV เขียนสาเหตุหลัก ๆ เติมลงบนเส้นกระดูกสันหลังทัง้ บนและล่าง
พร้อมกับตีกรอบสีเ่ หลีย่ มเพื่อระบุสาเหตุหลัก
ขัน้ ที่ V ในก้างใหญ่ทเ่ี ป็ นสาเหตุหลักของปั ญหา ให้ใส่กา้ งรองลงไป ทีแ่ ต่
ละปลายก้างรองให้ใส่ขอ้ ความทีเ่ ป็ นสาเหตุรอง ของแต่ละสาเหตุหลัก
ขัน้ ที่ VI ในแต่ละก้างรองทีเ่ ป็ นสาเหตุรอง ให้เขียนก้างย่อย ทีเ่ ข้าใจว่าจะ
เป็ นสาเหตุย่อย ๆ ของสาเหตุรองอันนัน้
ขัน้ ที่ VII พิจารณาทบทวนว่าการใส่สาเหตุต่าง ๆ ที่มคี วามสัมพันธ์กนั
ตามระดับชัน้ ถูกต้องหรือไม่ แล้วใส่ขอ้ มูลเพิม่ เติมให้ครบถ้วน [3]

II.II แผนภาพกระบวนการไหล (Flow Process Chart)
(Frank; & Lillian Gilbreth. 1921 : อ้ า งถึ ง ใน จัน ทร์ ศิ ร ิ สิ ง ห์ เ ถื่ อ น.
2556) แผนภูม ิการไหลง่ายต่อการเข้าใจ แผนภาพจะแสดงให้เห็นว่ า ขัน้ ตอนใน
กระบวนการสอดคล้องกัน นี้ ทาให้ม ีเ ครื่องมือที่เ ป็ น ประโยชน์ ส าหรับ การสื่อสาร
ระหว่างกระบวนการทางานและการจัดเก็บเอกสารอย่างชัดเจนสาหรับงานที่จะทา
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ประสิทธิภาพของการจัดการระบบการไหลเวียนของสารสนเทศภายในองค์กร เพื่อ
นาเสนอแนวทางการใช้ระบบเทคโนโลยีสารเทศทีเ่ หมาะสมสาหรับการจัดการระบบ
การไหลเวียนของสารสนเทศภายในองค์กร [7]
เอกสิ ท ธิ์ เผ่ า วัฒ นา; และ วรจนา คงสุ ข , 2558. ได้ ม ีก ารศึก ษา
วิเคราะห์กระบวนการปฏิบตั ิงานสารบรรณของงานบริหารเอกสาร และระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพที่เกิดขึน้ ในการปฏิบตั งิ านด้วย
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงปั ญหา อุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบตั งิ าน [8]
สุภรัตน์ พูลสวัสดิ์ , 2559. ได้ศกึ ษาการเพิม่ ประสิทธิภาพการทางาน
ของแผนกเอกสารขาออก เพื่อปรับปรุงวิธกี ารทางานใหม่ โดยการนาหลักการกาจัด
ขัน้ ตอนงานทีไ่ ม่จาเป็ น การรวมขัน้ ตอนงานให้เหลือน้อยลง การจัดลาดาใหม่ และ
การปรับปรุงวิธกี ารทางานให้ง่ายขึน้ มาเป็ นแนวคิดในการศึกษาเพื่อลดความสูญ
เปล่าและลดงานทีไ่ ม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ลง [9]
ช่ อทิ พย์ ศิ วพรอนันต์, 2559. ได้มกี ารศึกษาแนวทางการแก้ไขปั ญหา
โดยมุ่งเน้นและให้ความสาคัญของการบริหารจัดการเอกสาร ได้แก่ การจัดเก็บ การ
ค้นหา การกาหนดสิทธิ ์เข้าถึงเอกสาร การควบคุมความปลอดภัยของเอกสาร การ
ป้ องกันเอกสารสูญหาย เพื่อการปฏิบตั งิ านด้านเอกสารให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ อีก
ทัง้ ยังช่วยลดการใช้กระดาษและอุปกรณ์สานักงานอีกด้วย [10]
จิ ร าพร อิ นตุ่ น , 2559. ได้ ศึ ก ษาการใช้ ร ะบบสารสนเทศในงาน
สานักงาน รวมทัง้ ระบบการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาระบบ
การทางานในองค์กรให้มคี วามสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ลดเวลา
ในการค้นหาเอกสาร อีกทัง้ ลดค่าใช้จา่ ยการจัดซือ้ ทรัพยากรในการจัดเอกสารด้วย [11]

II.IV Why-Why Analysis………………………………… ……………………
(Sakichi Toyoda. 1930 : อ้า งถึง ใน วชิร พงษ์ พิม สาร; และ ธวัช ชัย
สุวรรณบุตรวิภา. 2559) Why-Why Analysis เป็ นเครื่องมือพืน้ ฐานของการวิเคราะห์
หาสาเหตุรากเหง้าของปั ญหา โดยหากเราสามารถค้นพบสาเหตุรากเหง้าและกาจัด
ได้แล้วปั ญหาเดิมจะไม่เกิดซ้าอย่างแน่ นอน แต่หากปั ญหาเดิมเกิดซ้า แสดงว่าการ
วิเคราะห์ของเรานัน้ มาผิดทาง อาจจะต้องมาทาการวิเคราะห์ใหม่ เมื่อปั ญหาอย่าง
ใดอย่างหนึ่งเกิดขึน้ เราจะมาคิดกันดูว่าอะไรเป็ นปั จจัยหรือสาเหตุทท่ี าให้มนั เกิดโดย
การตัง้ คาถามว่า “ทาไม” โดยตัง้ คาถามไปเรื่อยๆ จนกระทังได้
่ ปัจจัยทีเ่ ป็ นต้นตอของ
ปั ญหา ปั จจัยทีอ่ ยู่หลังสุด จะต้องเป็ นปั จจัยทีส่ ามารถพลิกกลับกลายเป็ นมาตรการที่
มีประสิทธิภาพ [4]
ขัน้ ตอนการวิเคราะห์ Why Why Analysis
I จัดลาดับความสาคัญหัวข้อทีจ่ ะทาการปรับปรุงผ่าน Pareto โดยเลือก
ปั ญหาจาก KPI
II เลือกหัวข้อทีจ่ ะทาการปรับปรุงหรือแก้ไขหลังจากได้สาเหตุหลัก ทีจ่ ะ
นามาแก้ไขแล้ว ให้ทาการเขียน ปั ญหาให้มคี วามกระชับเข้าใจง่าย
III จัดตัง้ ทีมงานทีเ่ กี่ยวข้อง ในส่วนนี้จะเป็ นการ นาผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการ
ปรับปรุง มาช่วยกันทาการวิเคราะห์หาสาเหตุ
IV สอบถามสภาพการณ์เบือ้ งต้น (ตรวจหาความผิดปรกติ) ในขัน้ ตอนนี้
จะมีความสาคัญมาก ในการตรวจหาความผิดปรกติของสถานการณ์
V Brainstorming ในส่ ว นนี้ จะเป็ นการระดมความเห็น ของทีม งาน
ผูเ้ ขียนแนะนาว่า ควรจะมี Leader Team เพื่อไม่ให้การระดมสมอง กลายเป็ นสนาม
รบและควบคุมการระดมสมอง ให้อยู่ในแนวทางการแก้ไขปั ญหา
VI ตรวจสอบความถูก ต้องผ่า น 5 Gen หลัง จากระดมสมอง และแตก
สาเหตุออกมาได้แล้ว เบือ้ งต้น ให้พาทีมงานไปดู สถานการณ์จริง และวิเคราะห์ผา่ น
3 Gen แรกก่อน เพื่อตรวจสอบความผิดปรกติ โดยเทียบกับมาตรฐาน หากพบว่า
ทุกโอกาสทีเ่ ป็ นไปได้ อยู่ในมาตรฐาน ให้ใช้ อีก 2 Gen ทีเ่ หลือ
VII จัดทามาตรการโต้ตอบ หลังจากทีเ่ ราพบสาเหตุรากเหง้า โดยเน้นให้
อยู่ในรูปแบบ Visual Control ซึ่งจะประกอบไปด้วย ผู้รบั ผิดชอบ ระยะเวลา การ
ปรับปรุงใดๆก็ตาม ให้ใช้วธิ กี ารทีง่ า่ ย ค่าใช้จา่ ยต่ า ประสิทธิภาพสูง
VIII ตรวจสอบความสาเร็จของงาน เมื่อทาการแก้ไข หรือ ปรับปรุงไป
แล้วก็ให้ตดิ ตามผลว่า ปั ญหาดังกล่าวได้ เกิดขึน้ ซ้าหรือไม่ หรือ ลดน้อยลง อย่างมี
นัยสาคัญหรือไม่ ผ่านรูปแบบของกราฟ หรือ การทดสอบสมมุตฐิ านทางสถิติ หาก
พบว่าปั ญหาไม่ได้ลดลง ให้กลับมาวิเคราะห์ใหม่ทนั ที แสดงว่ามีสาเหตุทต่ี กหล่นไป
ในการวิเคราะห์ครัง้ แรก
IX จัดทามาตรฐาน หากพบว่า มาตรการโต้ตอบนัน้ ได้ผล ก็ให้จดั ทา
มาตรฐานขึน้ เพื่อรักษาไว้ซง่ึ ระดับคุณภาพต่อไป [5]

III. วิธกี ารดาเนินงาน
การศึกษาเรื่อง การจัดการขัน้ ตอนเพื่อลดเวลาและลดการใช้ทรัพยากร
ภายในสานักงาน โดยการนา Shared ไดร์ฟมาใช้ ทัง้ นี้มขี นั ้ ตอนในการศึกษา ซึง่ จะ
อธิบายในหัวข้อต่อไปนี้

ภาพรวมของกระบวนการ
การศึกษาเรื่อง การจัดการขัน้ ตอนเพื่อลดเวลาและลดการใช้ทรัพยากร
ภายในสานักงาน ได้ม ีก ารดาเนิ น งานวิจยั โดย แก้ไขปั ญ หาจากการใช้หลักการ
PDCA คือ วางแผน ลงมือปฏิบตั ิ ตรวจสอบผลลัพธ์ และสร้า งมาตรฐาน โดยเริม่ ที่
ศึกษาทีมาของปั ญหาและคัดเลือกปั ญหาเพื่อนาไปแก้ไข ศึกษาสภาพปั จจุบนั ของ
ปั ญหา และ กาหนดเป้ าหมาย จากปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ผูว้ จิ ยั จะนาปั ญหาไปวิเคราะห์ถงึ
สาเหตุทท่ี าให้เกิดปั ญหาและเมื่อได้สาเหตุทอ่ี อกมาแล้วผูว้ จิ ยั จะนาสาเหตุทว่ี เิ คราะห์
ได้ไปพิสูจน์ ว่าเป็ นต้นเหตุจริงหรือไม่ โดยถ้าเป็ นต้นเหตุจริงผูว้ จิ ยั จะนาต้นเหตุนนั ้
ไปเข้าสู่กระบวนการหามาตรการตอบโต้ ให้กบั ต้นเหตุเหล่านัน้ และหลังจากดาเนิน
ตามมาตรการแก้ไขแล้ว ทางผูว้ จิ ยั จะเข้าไปตรวจสอบผลการดาเนินการ ถ้าขัน้ ตอน
การปฏิบตั ิยงั ไม่บรรลุผลลัพธ์หรือเป้ าหมายที่ตงั ้ ไว้ทางผู้วิจยั จะต้องนาปั ญ หามา
วิเคราะห์เพื่อหามาตรการตอบโต้ใหม่ เพื่อนาสู่ขนั ้ ตอนการปฏิบตั อิ กี ครัง้ และเข้าสู่
ขัน้ ตอนการตรวจสอบผล ถ้าผลลัพธ์ออกมาตามทีเ่ ป้ าหมายกาหนดหรือมีแนวโน้มที่
จะเป็ นไปตามเป้ าหมายทีว่ างไว้ ผูว้ จิ ยั จะเข้าสู่กระบวนการสรุปผล
ซึ่งปั ญหาทีผ่ ู้วจิ ยั เลือกศึกษา คือ ปั ญหาการใช้เวลาในการเดินเอกสาร
เป็ นเวลานาน รวมไปถึงใช้ทรัพยากรกระดาษมากเกินความจาเป็ น เมื่อทาการแก้ไข

งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ผาณิ ต วงศ์ชารี, 2557. ได้ม ีก ารศึกษาสภาพและปั ญหาการจัดการ
เอกสารของสานักงานธนารักษ์พ้นื ทีข่ อนแก่น ตามวงจรชีวติ เอกสาร ด้านการผลิต
การใช้ การจัดเก็บ และได้นาเสนอการปรับปรุงขัน้ ตอนการดาเนินงานและระบบการ
แลกเปลี่ย นเอกสาร รวมทัง้ อุ ป กรณ์ ท่ีใ ช้ ใ นการจัด การด้ า นเอกสาร ตามหลัก
มาตรฐานสากล ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินการด้านเอกสาร [6]
นั น ทิ ย ากร ลัก ษณะแก้ ว ; และ กาญจนา กาญจนสุ น ทร, 2557.
ทาการศึกษาหาความสูญเปล่ าที่เกิด ขึ้น เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางในการปรับปรุง
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แล้ว จะทาให้สามารถลดเวลาในการเดินเอกสารลง รวมไปถึงสามารถลดจานวน
ทรัพยากรกระดาษ และยังสามารถลดค่าใช้จา่ ยทีใ่ ช้ภายในสานักงานลงได้อกี ด้วย

I จานวนทรัพยากรกระดาษทีใ่ ช้ไปลดลง
I.I จากการสารวจจานวนกระดาษทีใ่ ช้สานักงาน และนามา
เปรียบเทียบกันระหว่าง 4 เดือนทีผ่ า่ นมา (ก.ค.-ต.ค. 61) ส่วนแผนการขนส่งสินค้า
ทางอากาศ ใช้กระดาษไปเป็ นจานวน 235 กล่อง (1 กล่องมีกระดาษจานวน 5 รีม)
โดยกระดาษทีพ่ มิ พ์ผดิ หรือพิมพ์แจ้งให้ทราบแล้วทิง้ จานวน 63 กล่อง โดยเฉลีย่ ได้
ประมาณเดือนละ 15 กล่อง
I.II เมื่อทาการปรับปรุงแก้ไขโดยการนา Shared ไดร์ฟเข้า
มาใช้แล้ว ในระยะเวลา 1 เดือนทีผ่ า่ นมา (ธ.ค. 61) ส่วนแผนการขนส่งสินค้าทาง
อากาศ ใช้กระดาษไป จานวน 56 กล่อง (1 กล่องมีกระดาษจานวน 5 รีม) โดย
กระดาษทีพ่ มิ พ์ผดิ หรือพิมพ์แจ้งให้ทราบแล้วทิง้ มีจานวน 8 กล่อง
II ระยะเวลาการเดินเอกสารลดลง
II.I จับระยะเวลาการเดินเอกสารจากตาแหน่งทีอ่ ยู่นอกส่วน
งาน และนามาเปรียบเทียบกันระหว่างการเดินไปแก้เอกสารผิดจากโต๊ะคอมพิวเตอร์
ของตน และการแก้เอกสารจากโต๊ะคอมพิวเตอร์ทอ่ี ยู่ใกล้กว่า
II.II เมื่อทาการปรับปรุงแก้ไขโดยการนา Shared ไดร์ฟเข้า
มาใช้แล้ว พบว่าระยะเวลาการเดินแก้เอกสารจากโต๊ะคอมพิวเตอร์ทอ่ี ยู่ใกล้กว่า
สามารถแก้ไขเอกสารพร้อมสังพิ
่ มพ์เอกสารได้ในเวลาทีเ่ ร็วกว่า และทาให้สามารถลด
จานวนเวลาการเดินเอกสารลงได้

การเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการสารวจในพืน้ ทีห่ น้างานจริงแล้วพบว่าปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ นัน้ มาจาก
ขัน้ ตอนการสังพิ
่ มพ์เอกสาร เนื่องจากส่วนงานสผส.มีเครื่องพิมพ์เอกสารจานวน 1
เครื่อง และเนื่องด้วยคนในส่วนงานได้มบี างส่วนทีน่ งอยู
ั ่ ่บริเวณนอกของส่วนงาน จึง
ทาให้เกิดความไม่สะดวกเมื่อต้องการพิมพ์เอกสาร เพราะทาให้ต้องเสียเวลาในการ
เดินเพื่อมารับเอกสารทีส่ งพิ
ั ่ มพ์ เนื่องด้วยในส่วนงานต้องมีการส่งต่อเอกสารกันเป็ น
จ านวนหลายคน และมีก ารแก้เ อกสารต่ า งๆเป็ น จ านวนหลายครัง้ เป็ น เหตุ ใ ห้
พนัก งานจาเป็ น ต้องเดิน ไปมาระหว่ า งโต๊ ะ คอมพิว เตอร์ข องตนและเครื่องพิม พ์
เอกสาร ทาให้เ กิดเวลาสูญเปล่า เมื่อต้องเดินไปมาเพื่อการแก้เอกสาร รวมไปถึง
สิน้ เปลืองทรัพยากรกระดาษเมื่อมีการแก้ไขเอกสารทีเ่ กิดความผิดพลาด

ขันตอนการด
้
าเนินงาน
ในการศึก ษา เรื่อ ง การจัด การขัน้ ตอนเพื่ อ ลดเวลาและลดการใช้
ทรัพยากรภายในสานักงาน เพื่อมุง่ เน้นในการลดเวลาการเดินเอกสารและลดจานวน
ทรัพยากรกระดาษทีใ่ ช้ในสานักงาน โดยการศึกษาข้อมูลจากจานวนกระดาษทีใ่ ช้ซ่งึ
มีปริมาณมากเกินความจาเป็ น รวมไปถึงเวลาในการเดินเอกสารทีเ่ กิดความสูญเปล่า
ต่อมาได้ทาการสารวจสถานทีแ่ ละปริมาณในส่วนงานทีเ่ กี่ยวข้อง หลังจากนัน้ จึงทา
การหาเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ ปี ระสิทธิภาพสามารถแก้ไขปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ โดยการ
นา Shared ไดร์ฟมาใช้ ทาให้สามารถเพิม่ ศักยภาพในการทางานได้

ผลการวิเคราะห์การปรับปรุงกระบวนการ
เมื่อได้ป รับ ปรุง กระบวนการจากกระบวนการเดิม แล้ว พบว่า การนา
Shared ไดร์ฟเข้ามาช่วยในการปฏิบตั งิ านสามารถแก้ไขจุดบกพร่องหรือข้อผิดพลาด
ของการทางานทีเ่ กิดขึน้ ได้จริง เนื่องจากสามารถตรวจสอบเอกสารจากคอมพิวเตอร์
ได้หลายเครื่อง พนักงานในส่วนงานสามารถเข้าถึงเอกสารได้ทุกคนโดยไม่ต้องผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต ลดโอกาสการติดไวรัสจากการกระจายงานผ่านทางยูเอสบีแฟลช
ไดร์ฟ และเอกสารงานทัง้ หมดจะสามารถแก้ไขเป็ นเอกสารตัวใหม่ทไ่ี ด้ทาการแก้ไข
เป็ นเอกสารฉบับล่าสุดแล้วได้พร้อมกันในทัง้ ส่วนงาน ทัง้ การลดระยะเวลาการเดิน
เอกสารระหว่างการพิมพ์งานเอกสารและเมื่อเกิดข้อผิดพลาดสามารถแก้ไขได้โดยใช้
คอมพิวเตอร์เครื่องทีอ่ ยู่บริเวณใกล้เคียงกับเครื่องพิมพ์เอกสาร จึงไม่ตอ้ งเสียเวลาใน
การเดินไปมาเพื่อแก้เอกสารและสังพิ
่ มพ์เอกสารอีกครัง้ อีกทัง้ การทาให้สามารถลด
จานวนทรัพยากรกระดาษทีใ่ ช้ในสานักงาน เนื่องจากมีจานวนการพิมพ์เอกสารผิด
ลดลง ลดการใช้เอกสารแจ้งทราบแล้วทิง้ โดยการส่งเอกสารผ่าน Shared ไดร์ฟแทน

การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการกาหนดตัวชี้วดั ผลการศึกษา
หลังจากผูว้ จิ ยั ได้ทาการหาสาเหตุเสร็จสิ้นแล้ว จึงได้คดั เลือกมาตรการ
สาหรับงานวิจยั ชิน้ นี้ ซึ่งมาตรการดังกล่าว คือ การศึกษาการนา Shared ไดร์ฟเข้า
มาทางานในองค์กร การทางานด้วย Shared ไดร์ฟ เป็ นการสร้างไดร์ฟทีจ่ ะสามารถ
เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทกุ เครื่องในส่วนงานการทางานเข้าด้วยกันด้วยไดร์ฟเดียว
ตัวชีว้ ดั ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานวิจยั มี ดังนี้
I เวลาในการส่งต่อเอกสาร หรือ ดาเนินเอกสารต่างๆลดลง
II จานวนทรัพยากรกระดาษทีใ่ ช้ในส่วนงานลดลง

IV. ผลการดาเนินงาน

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง
จากการสารวจจานวนกระดาษทีใ่ ช้สานักงาน และนามาเปรียบเทียบกัน
ระหว่าง 4 เดือนทีผ่ า่ นมา (ก.ค.-ต.ค. 61) ส่วนแผนการขนส่งสินค้าทางอากาศ ใช้
กระดาษไปเป็ นจานวน 235 กล่อง (1 กล่องมีกระดาษจานวน 5 รีม) โดยกระดาษที่
พิมพ์ผดิ หรือพิมพ์แจ้งให้ทราบแล้วทิง้ จานวน 63 กล่อง โดยเฉลีย่ ได้ประมาณเดือน
ละ 16 กล่อง เมื่อทาการปรับปรุงแก้ไขโดยการนา Shared ไดร์ฟเข้ามาใช้แล้ว ใน
ระยะเวลา 1 เดือนทีผ่ า่ นมา (ธ.ค. 61) ส่วนแผนการขนส่งสินค้าทางอากาศ ใช้
กระดาษไป จานวน 56 กล่อง โดยกระดาษทีพ่ มิ พ์ผดิ หรือพิมพ์แจ้งให้ทราบแล้วทิง้ มี
จานวน 8 กล่อง ดังนัน้ เมื่อนามาเปรียบเทียบกันแล้วพบว่าผลลัพธ์ของจานวน
กระดาษทีส่ ูญเสียไปมีความต่างกันถึง 8 กล่อง หรือเทียบเท่ากับครึง่ หนึ่งของจานวน
กระดาษก่อนทาการปรับปรุง

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการจัดการขัน้ ตอนเพื่อลดการใช้ทรัพยากรภายใน
สานักงาน รวมไปถึงการลดระยะเวลาในการเดินเอกสารภายในส่วนงาน หรือผลการ
ดาเนินงานจากการศึกษาตามขัน้ ตอนในการดาเนินงานทีก่ ล่าวไว้ในบทที่ 3 โดยมี
หัวข้อ ดังนี้
I ผลการวิเคราะห์การดาเนินงาน
II ผลการวิเคราะห์การปรับปรุงกระบวนการ
III ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง

ผลการวิเคราะห์การดาเนินงาน
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เอกสารเช่นเดิมเพื่อรอรับเอกสารทีถ่ ูกต้อง ทาให้เสียเวลาในระหว่างการเดินไปมาถึง
3 ครัง้ เป็ นอย่างต่ า เพื่อทาการแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง

กราฟแสดงจานวนกระดาษทีใ่ ช้ในสานักงาน
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รูปที่ I กราฟแสดงภาพรวมจานวนกระดาษทีใ่ ช้ก่อนและหลังการปรับปรุง

รูปที่ III แสดงภาพการทางานหลังได้รบั การปรับปรุงแล้ว

จากรู ป ที่ I จะเห็น ได้ ว่ า จ านวนกระดาษที่เ สีย เฉลี่ย ต่ อ เดือ นในช่ว ง
หลังจากได้รบั การปรับปรุงแล้วนัน้ ลดลงถึงครึง่ หนึ่งของจานวนกระดาษทีเ่ สียในช่วง
ก่อนทาการปรับปรุง โดยทีจ่ านวนกระดาษทีใ่ ช้เฉลีย่ ต่อเดือนมีความใกล้เคียงกัน ทา
ให้สามารถนามาเปรียบเทียบกันในช่วงเวลาระหว่างก่อนและหลังการปรับปรุง แสดง
ให้เห็นได้ว่าเมื่อนา Shared ไดร์ฟเข้ามาใช้งานจริงในสานักงานแล้วทาให้จานวน
กระดาษทีพ่ มิ พ์เสียหรือทิง้ สามารถลดลงได้จริงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา
และ จากการจับเวลาการเดินเอกสารจากตาแหน่ งที่ไกลที่สุดจากส่วน
งาน เปรียบเทียบกันระหว่างระยะเวลาการทางานทีต่ อ้ งมีการแก้ไขเอกสาร โดยหาก
เป็ นช่วงก่อนการแก้ไขปั ญหา เมื่อทางานสาเร็จและสังพิ
่ มพ์เอกสารเรียบร้อยแล้วพบ
เจอจุดที่ผดิ พลาดทาให้ต้องเดินกลับไปยังโต๊ ะทางานเดิมเพื่ อทาการแก้ไขเอกสาร
และสังพิ
่ มพ์ใหม่อกี ครัง้ พบว่าใช้เวลามากกว่า 1.30 นาทีในการแก้ไขเอกสารต่อหนึ่ง
ครัง้ และเมื่อทาการแก้ไขโดยการนา Shared ไดร์ฟเข้ามาใช้แล้ว ในกรณีเดียวกัน
แต่เปลี่ยนจากการทีต่ ้องเดินกลับไปยังโต๊ะทางานเดิมเพื่อแก้ไขเอกสารและสังพิ
่ มพ์
ใหม่อกี ครัง้ มาเป็ นการเปิ ด Shared ไดร์ฟและแก้ไขเอกสารในตาแหน่ งโต๊ะทางานที่
ใกล้เคียงกับเครื่องพิมพ์มากกว่า จะทาให้สามารถลดขัน้ ตอนการเดินซึง่ เป็ นขัน้ ตอน
ทีไ่ ม่จาเป็ นออกได้ และเมื่อตรวจสอบจะพบว่าหลังการแก้ไขปั ญหาแล้วใช้เวลาน้อย
กว่า 1 นาทีในการแก้ไขเอกสารต่อหนึ่งครัง้ ดัง นัน้ เมื่อนามาเปรียบเทียบกันแล้วจะ
พบว่าผลลัพธ์ของเวลาทีใ่ ช้ในการเดินเอกสารลดลง

จากรูปที่ III จะแสดงให้เห็นถึงขัน้ ตอนการทางานในสานักงานหลังทาการ
แก้ไขปรับปรุงโดยนา Shared ไดร์ฟเข้ามาใช้ ทาให้สามารถแก้ไขปั ญหาการเกิด
เวลาสูญเปล่าได้ โดยการดาเนินงานแต่ละครัง้ พนักงานทาการสังพิ
่ มพ์เอกสารจาก
โต๊ ะ ทางานของตนเอง และบัน ทึก เอกสารลงใน Shared ไดร์ฟ ต่ อมาเดิน ไปรับ
เอกสารทีเ่ ครื่องพิมพ์เอกสาร หากพบข้อผิดพลาดในเอกสาร สามารถแก้ไขเอกสาร
จากโต๊ะทางานทีม่ ตี าแหน่งใกล้เคียงกับเครื่องพิมพ์เอกสารมากทีส่ ุดโดยเปิ ดเอกสาร
นัน้ ๆ ผ่านทาง Shared ไดร์ฟทีไ่ ด้บนั ทึกไปในขัน้ ต้น (ซึ่งจะมีอยู่ในคอมพิว เตอร์ทกุ
เครื่องในส่วนงาน) จากนัน้ สังพิ
่ มพ์เอกสารจากโต๊ะทางานใกล้เคียง และสามารถรอ
รับเอกสารทีถ่ ูกต้องแล้วจากเครื่องพิมพ์เอกสารได้ทนั ที ทาให้สามารถลดขัน้ ตอนและ
ลดเวลาการเดินเพื่อทาการแก้เอกสารไปได้

V. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
บทสรุปผลการศึกษา
จากการศึก ษาเรื่อ ง การจัด การขัน้ ตอนเพื่อ ลดเวลาและลดการใช้
ทรัพยากรภายในสานักงาน โดยมีทม่ี าของโครงงานมาจาก ส่วนงานแผนการขนส่ง
สินค้าทางอากาศ เขตปลอดอากร บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
เนื่องจากสภาพปั จจุบนั ภายในสานักงาน ส่วนแผนการขนส่งสินค้าทาง
อากาศ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) มีการใช้ระยะเวลาในการเดิน
เอกสารมากเกินไป อีกทัง้ ยังมีการใช้กระดาษมากเกินกว่าความจาเป็ น ส่งผลให้
องค์กรสูญเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จาเป็ น จากสภาพปั จจุบนั ทีไ่ ด้กล่าวไว้ขา้ งต้น ได้ทา
การคัดเลือกกรณีศกึ ษาที่ขนั ้ ตอนการลดเวลาและสามารถทาให้ลดจานวนการใช้
กระดาษลง จึงได้ทาการเก็บข้อมูลย้อนหลัง 4 เดือน และทาการจับเวลาการเดิน
เอกสาร นามาทาการศึกษาขัน้ ตอนการทางาน ปั ญหาและแนวทางการแก้ไขปั ญหา
เพื่อดาเนินการต่อไป
จากการศึก ษาสภาพปั จ จุ บ ัน ได้ ท าการรวบรวมข้อ มู ล จากสถานที่
ปฏิบ ัติง านจริง พบว่ า มีโ ต๊ ะ ทางานบางต าแหน่ งที่ม ีระยะไกลไปจากเครื่องพิมพ์
เสียเวลาในการเดินไปมาเพื่อทาการแก้ไขเอกสารเมื่อตรวจพบจุดผิดพลาด และการ
ใช้กระดาษในการพิมพ์เอกสารต่างๆทีไ่ ม่จาเป็ นรวมไปถึงเอกสารทีพ่ ิมพ์ผดิ พลาดทา
ให้เสียกระดาษไปอย่างไม่จาเป็ น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ หลักการ
PDCA, การใช้แผนภาพกระบวนการไหล, ทฤษฎีก้างปลาหรือผังแสดงเหตุและผล
และทฤษฎี Why-Why Analysis

รูปที่ II แสดงภาพการทางานก่อนได้รบั การปรับปรุง
จากรูปที่ II จะแสดงให้เห็นถึงขัน้ ตอนการทางานในสานักงานจริงในขัน้ ตอน
การเดินไปมาจากโต๊ะทางานไปยังเครื่องพิมพ์เอกสาร ซึง่ เป็ นปั ญหาซับซ้อนมากเกิน
ความจาเป็ น ทาให้เกิดเวลาสูญเปล่าขึน้ มาในการทางาน โดยการดาเนินงานในแต่ละ
ครัง้ พนัก งานต้องสัง่ พิม พ์เ อกสารจากโต๊ ะ ทางานของตนเอง จากนัน้ เดิน ไปรับ
เอกสารทีเ่ ครื่องพิมพ์เอกสาร หากพบข้อผิดพลาดในเอกสาร ทาให้ตอ้ งกลับไปทีโ่ ต๊ะ
ทางานของตนเพื่อทาการแก้ไขเอกสารฉบับเดิม และเดิน กลับมายังเครื่องพิมพ์
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ผลหลังการแก้ไขปรับปรุง คือ การนา Shared ไดร์ฟเข้ามาช่วยในการ
จัดเก็บข้อมูลของส่วนการทางาน ทาให้เอกสารต่างๆมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็ น
ปั จจุบนั โดยทัวกั
่ น เพื่อให้พนักงานทุกคนในส่วนงานสามารถทราบเรื่อง และสามารถ
แก้ไขงานได้ โดยไม่จาเป็ นต้องใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และไม่จาเป็ นต้องแบ่งงาน หรือ
ส่ ง งานต่ อ กัน ไปมาผ่ า นการใช้ยู เ อสบีแ ฟลชไดร์ฟ ลดโอกาสการติด ไวรัส ของ
คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง โดยสามารถเปิ ดหรือแก้ไขเอกสารได้กบั คอมพิวเตอร์ทุก
เครื่องในส่วนงาน ผลจากการวิเคราะห์ คือ ระยะเวลาการเดินเอกสารลดลง จากการ
รอส่ ง อีเ มลหรือ การส่ ง ผ่ า นยู เ อสบีแ ฟลชไดร์ฟ คิด เป็ น 100% ท าให้เ กิด ความ
ผิดพลาดน้อยลงในการแก้ไขเอกสารในแต่ละครัง้ หากจาเป็ นต้องส่งเอกสารต่อกัน
เพื่อทาการตรวจสอบอักษรหรือคาทีใ่ ช้ในเอกสาร และลดระยะเวลาการเดินไปมาเพื่อ
ทาการแก้ไขเอกสารจากโต๊ ะทางานที่มตี าแหน่ งไกลจากเครื่องพิมพ์เอกสารลดลง
จากระยะเวลาประมาณ 1 นาที เหลือได้น้อยกว่า อีกทัง้ ยังสามารถลดจานวนกระดาษ
ที่ใช้สานักงานลงได้จากการตรวจสอบเอกสารผ่านทาง Shared ไดร์ฟ และส่งผ่าน
หนังสือแจ้งทราบแล้วทิง้ ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการพิมพ์เอกสาร โดยผลก่อน
การปรับปรุง มีจานวนการใช้กระดาษทีพ่ มิ พ์ผดิ หรือพิมพ์แจ้งให้ทราบแล้วทิง้ จานวน
63 กล่อง โดยเฉลีย่ ได้ประมาณเดือนละ 16 กล่อง หลังทาการปรับปรุงแก้ไข กระดาษ
ที่พิมพ์ผดิ หรือพิมพ์แจ้งให้ทราบแล้วทิ้ง ลดลงเหลือ จานวน 8 กล่อง เฉลี่ยลดลง
เท่ากับ 50% มีผลทาให้สานักงานได้รบั ความสะดวกสบาย และง่ายต่อการทางาน
มากขึน้ อีกทัง้ ยังสามารถใช้กระดาษได้ในระยะเวลาทีย่ าวนานมากขึน้ อีกด้วย
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการดาเนินงาน
1. สามารถลดระยะเวลาการเดินเอกสารภายในส่วนงานได้
2. สามารถลดจานวนกระดาษหรือจานวนเอกสารทีใ่ ช้ภายในสานักงานได้

กิตติกรรมประกาศ
โครงงานฉบับนี้สาเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รบั ความกรุณาอย่างสูง
จาก ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปั ณณทัต จอมจักร อาจารย์ทป่ี รึกษางานวิจยั ทีก่ รุณาให้
คาแนะนาปรึกษา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่าง
ดียิ่ง ผู้วิจยั ตระหนัก ถึง ความตัง้ ใจจริง และความทุ่มเทของอาจารย์และขอกราบ
ขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ทีน่ ้ี
ขอขอบพระคุณ คุณวิจติ รา อ่องจริต เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์ 4 ส่วนแผนการ
ขนส่งสินค้าทางอากาศ ฝ่ ายการขนส่งสินค้าทางอากาศ ซึ่งเป็ นผู้ทรงคุณวุฒทิ ่ใี ห้
ความอนุ เคราะห์ให้คาแนะนาปรึกษา ตลอดจนดูแล ควบคุมการปฏิบตั งิ าน รวมถึง
ขอขอบพระคุณเจ้าหน้ าที่ประจาส่วนแผนการขนส่งสินค้าทางอากาศทุกท่านทีใ่ ห้
ข้อมูลต่างๆ ให้การช่วยเหลือ และเอือ้ ต่อการศึกษา จนทาให้งานวิจยั นี้สาเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี
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บทคัด ย่ อ — จากการส ารวจสภาพปั ญ หาในสายการผลิ ต พบว่ า
พนั กงานปฏิ บตั ิ งาน มี การหยุดการทางานเนื่ องจากอาการปวดเมื่อยจาก
การทางาน ส่ งผลให้ แผนการผลิ ตชิ้ นงาน Piece Balance ต้ องเลื่อนออกไป
และกระทบกับกาลังการผลิ ตโดยรวม ดังนัน้ จึงมีการศึกษาเกี่ยวกับเทคนิ ค
เพื่ อลดความเสี่ ยงต่ ออาการเมื่ อยล้ า และการเคลื่ อนไหวที่ สูญเปล่ าของ
พนั ก งานปฏิ บัติ ก าร ด้ ว ยการออกแบบอุ ป กรณ์ ชุ บ น้ า มัน กัน สนิ มตาม
หลั ก การยศาสตร์ โ ดยใช้ วิ ธี REBA (Rapid Entire Body Assessment)
ร่ ว มกั บ หลั ก การ Karakuri Kaizen ส าหรับ การวิ เคราะห์ REBA จะใช้
โปรแกรม Kinovea เข้ าช่ วย และการเขียนแบบจะใช้ โปรแกรม Solidwork
ในการเขียนแบบ ผลจากการดาเนิ นงานพบว่า ในการวิ เคราะห์ REBA ของ
ท่ าทางการยกกล่องเทชิ้ นงานลงถังชุบน้ ามันกันสนิ ม ท่ าทางการชุบน้ามัน
กันสนิ ม และท่ าทางการยกถังชุบน้ ามันกันสนิ มเทใส่ ถงุ มีคะแนนเป็ น 13,
10 และ 13 หลังปรับปรุงเหลือ 0, 6 และ 1 คะแนนตามลาดับ และระยะทาง
หลัง ปรับปรุงลดลง 32 % และผลของการท าแบบประเมิ นความเสี่ ยงต่ อ
อาการเจ็บปวดได้คะแนนจาก 2 คะแนน หลังปรับปรุงเหลือ 1 คะแนน ส่งผล
ให้ แ ผนการผลิ ต Piece Balance ไหลได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อี ก ทัง้ สามารถลด
ค่ า ใช้ จ่ า ยการรัก ษาของพนั ก งานปฏิ บตั ิ ก ารในแต่ ล ะเดื อ นที่ เกิ ดอาการ
เจ็บปวดได้อีกทางหนึ่ ง
คำสำคัญ — หลักการยศาสตร์, REBA, Kinovea, ความเสี่ยงการทางาน,
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. บทนา
ปั จ จุ บ ัน ผู้ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรมชิ้น ส่ ว นยานยนต์ข องไทยมี
จ านวนผู้ผ ลิต มากกว่ า 1,800 ราย เป็ น ผู้ผ ลิต ชิ้น ส่ ว นยานยนต์ Tier-1
จ า น ว น 720 ร า ย ผู้ ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว น ย า น ย น ต์ Tier- 2 แ ล ะ Tier- 3 มี
ผูป้ ระกอบการมากกว่า 1,100 ราย [1] ดังรูปที่ I.
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ตามเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั ้ ไว้ มีความสะดวกสบายในการใช้งานตามหลักการย
ศาสตร์ มีความปลอดภัยต่อผูใ้ ช้ และมีความแข็งแรงในตัวผลิตภัณฑ์หรือไม่
จากการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องพบว่า มีการใช้สดั ส่วนความสูงของหญิง
ชาวเอเชีย ที่มอี ายุ 40 ปี น ามาออกแบบความสูงของโต๊ะ [2] น าวิธีการ
ออกแบบโดยการแก้ไขท่าทางการทางานที่ไม่เหมาะสมกับ อุปกรณ์ เช่น
ปั ญหาในท่าทางการก้มสามารถปรับความสูงของอุปกรณ์ให้ถูกต้องตาม
หลักการยศาสตร์ได้ [3]
การประเมิ น แบบ REBA (Rapid Entire Body Assessment) การ
ประเมินด้วย REBA ได้มกี ารจัดทาเป็ นรูปแบบประเมิน เพื่อให้ง่ายต่ อ ผู้
ประเมินทีจ่ ะทาการประเมินในพื้นทีป่ ฏิบตั งิ าน มีการประเมิน 2 กลุ่มหลัก
คือ กลุ่ ม A ประกอบด้ว ย คอ ลา ตัว และขา กลุ่ ม B ประกอบด้ว ยการ
ประเมิน ส่ ว นแขนและข้อ มือ มีทงั ้ หมด 15 ขัน้ ตอน [4] การน าหลักการ
แก้ปัญหาท่าทางทีไ่ ม่ถูกต้องตามการประเมิน REBA โดยวิธกี ารออกแบบ
เครือ่ งนวดยางแผ่น [5]
Kinovea Open Source เป็ น โปรแกรมส าเร็จรูปที่เป็ น Open source
การใช้งานโปรแกรม Kinovea จะใช้โดยการวิเคราะห์วดิ โี อทีบ่ นั ทึกท่าทาง
การปฏิบตั ิงานของพนักงาน โปรแกรมสาเร็จรูปนี้จะใช้สาหรับการวัดมุม
เพือ่ ใช้ขอ้ มูลของมุมทีไ่ ด้วดั ไว้ในการวิเคราะห์ร่วมกับการประเมินอื่นๆ เช่น
REBA RULA และชีวกลศาสตร์ เป็ นต้น [6]
III.II. หลักการ Karakuri Kaizen
การที่พ นัก งานคิด ออกแบบสร้า งเครื่อ งมือ กลไกที่ท าให้เ กิด ระบบ
อัตโนมัตติ น้ ทุนต่าโดยไม่ตอ้ งลงทุนสูง ประดิษฐ์ได้ดว้ ยตัวพนักงานเอง แต่
สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพ ลด มุดะ มุร ิ มุระ ในการทางานได้ [7] ทฤษฎีทผ่ี ู้
ศึกษาเห็นว่าเหมาะสมกับงานวิจยั คือ หลักการแรงจากธรรมชาติ ซึ่งใช้
คานมาลดแรงในการเทชิน้ งานใส่ถุงของพนักงาน อีกทัง้ ยังใช้หลักการไหล
ของน้าจากทีส่ งู ลงสู่ทต่ี ่า [8]
แผนภูมกิ ระบวนการผลิต (Operation Process Chart) เครื่องมือทีใ่ ช้
ในการบันทึกข้อมูล เพื่อความสะดวกในการอ่านแผนภูมจิ ะมีลกั ษณะเป็ น
เครื่องหมายหรือแผ่นภาพ ซึ่งต้องแยกแยะขัน้ ตอนการดาเนินงานได้อย่าง
ชัดเจน มีสญ
ั ลักษณ์ทงั ้ หมด 5 แบบ [9] ดังตารางที่ I.

รูปที่ I. โครงสร้างผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนยานยนต์ของไทย
แหล่งทีม่ า : วรรณา ยงพิศาลภพ. (2561). แนวโน้ มธุรกิ จ/อุตสำหกรรม
ปี พ.ศ. 2561-2561 อุตสำหกรรมชิ้ นส่วนยำนยนต์. หน้า 1.
ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยมีการแข่งขันค่อนข้างสูงทัง้
เรื่อ งคุ ณ ภาพของสิน ค้า และผลผลิต ดัง นัน้ ผู้ป ระกอบการจึง เลือ กใช้
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ช่วยเสริมให้กบั พนักงานสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่าง
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น แต่การทางานที่ต้องใช้แรงคนกับเครื่องจักรและ
อุ ปกรณ์ โ ดยตรง อาจมีค วามเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บของพนักงานงานที่
ปฏิ บ ั ติ ง าน ซึ่ ง โรงงานที่ ใ ช้ เ ป็ นกรณี ศ ึ ก ษาเป็ นเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของ
ผูป้ ระกอบการ 1,100 รายทีเ่ ป็ นผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ Tier-2 และ Tier-3
โดยมีการผลิตชิ้นส่วนโลหะขึน้ รูปและสปริงทีม่ โี มเดลมากกว่า 500 โมเดล
ประกอบด้ว ย ชิ้น ส่ ว นยานยนต์ ชิ้น ส่ ว นเครื่อ งใช้ภ ายในบ้า น ชิ้น ส่ ว น
อิเล็กทรอนิกส์ และชิน้ ส่วนทีผ่ ลิตตามสเปคทีล่ กู ค้าต้องการ (OEM) เป็ นต้น
ดังนัน้ ผูศ้ กึ ษาวิจยั จึงเล็งเห็นถึงความสาคัญของพนักงานซึ่งมีความเสี่ยง
ต่ออาการบาดเจ็บ โดยเกิดจากการทางานที่ไม่เหมาะสม ดังนัน้ จึงเลือก
เข้าไปสารวจสภาพการทางานของพนักงานปฏิบตั กิ ารทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวอย่าง
ของกรณีศกึ ษานี้
II. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อ ศึก ษากระบวนการท างานโดยอาศัย หลัก การท างานแบบ
การยศาสตร์ (Ergonomics) และทาการประเมินความเสีย่ งการทางานของ
พนักงานปฏิบตั กิ ารสายการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ดว้ ยวิธกี ารประเมินแบบ
REBA (Rapid Entire Body Assessment)
2. เพื่อ ท าการออกแบบชุ ด อุ ป กรณ์ ชุ บ น้ า มัน กัน สนิ ม ด้ว ยแนวคิด
Karakuri Kaizen เป็ นเทคนิ ค ช่ ว ยลดความเสี่ ย งการปฏิ บ ัติ ก ารของ
พนักงานในสายการผลิตของกรณีศกึ ษาและเพิม่ ความสามารถการทางาน
ให้กระบวนการไหลต่อเนื่องและกาลังการผลิตทีเ่ หมาะสม

ตารางที่ I. ชือ่ และสัญลักษณ์ในการศึกษาวิธกี ารทางาน [8]

IV. วิธดี าเนินการวิจยั
จากการสารวจสภาพปั ญหาเบื้องต้นในสายการผลิตพบว่า พนักงาน
ปฏิบตั ิการมีการหยุ ดงาน เนื่อ งจากปวดเมื่อ ยจากการทางาน ส่ งผลให้
แผนการผลิตชิ้นงาน ต้องเลื่อนออกไป 1-2 วันในแต่ละเดือนทีเ่ กิดอาการ
เจ็บปวด คิดเป็ นมูลค่า 17 กล่องต่อวัน ทีส่ ามารถผลิตชิน้ งานได้ นอกจากนี้
ยังส่งผลให้กระบวนการตรวจสอบชิ้นงาน และกระบวนการบรรจุต้องหยุด

III. ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
III.I. หลักการทางการยศาสตร์
การประยุ ก ต์ ใ ช้ส ดั ส่ ว นของร่า งกายตามหลัก การยศาสตร์ สัด ส่ ว น
ร่างกายสามารถนามาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบของสภาพการทางานหรือ
เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ในสถานประกอบการให้เหมาะสมกับผูใ้ ช้งานได้ โดยควร
คานึงถึงหลักการออกแบบที่สาคัญ 4 ประการ คือ สามารถใช้งานได้ตรง
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ไปด้ว ย ซึ่งกระทบต่ อ กาลังการผลิต โดยรวม ดังนัน้ ผู้ว ิจยั จึงทาการเก็บ
รวบรวมข้อมูลศึกษาเบือ้ งต้น ดังตารางที่ II.

V. ผลการวิจยั
จากวิธดี าเนินงานวิจยั ข้างต้น ผูศ้ กึ ษาวิจยั จึงดาเนินงานตามแผนงานที่
ได้วางแผนไว้ โดยมีผลการศึกษาวิจยั ดังนี้
V.I. ข้อมูลทัวไปสายการผลิ
่
ตและบันทึกอาการของพนักงานปฏิบตั กิ าร
จากการเก็บข้อมูลให้พนักงานทาแบบสอบถามโดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ของกระบวนการ MP 204, MP 205, MP 207 และ MP 208 เนื่ อ งจากมี
การใช้อุ ป กรณ์ ชุ บ น้ า มัน ในกระบวนการเหมือ นกัน สรุ ป ว่ า พนั ก งาน
ปฏิบ ัติก ารเครื่อ งในกระบวนการที่ MP 208 มีค ะแนนความรุน แรงของ
บริเวณหลังส่วนล่างและแขนส่วนล่างมากทีส่ ุด
V.II. ศึกษาข้อมูลการผลิตชิ้นงานในสายการผลิต
ในส่วนนี้เป็ นการเก็บข้อมูลชิ้นส่วน Piece Balance Model P374-385
ของเครื่องในกระบวนการที่ MP 208 แสดงให้เห็นว่า ชิ้นงานที่มนี ้ าหนัก
มากทีส่ ุดคือ P376 P378 และ P381 หนักมากถึง 10.8 kg/box
V.III. ข้อมูลจานวนการผลิตชิน้ งานต่อวัน
จากข้อ มูล การผลิต ย้อ นหลัง ตัง้ แต่ เ ดือ นสิง หาคมถึง เดือ นตุ ล าคม
พบว่า มีจานวนกล่องทีผ่ ลิตได้เฉลีย่ ต่อวันเป็ น 17 กล่องต่อวัน
V.IV. ศึกษากระบวนการเชิงลึก
จากการศึกษากระบวนการที่ MP 208 ชิ้นงาน Piece Balance Model
P381 โดยใช้เครือ่ งมือ Flow Process Chart สรุปได้ว่า รวมแล้วมีระยะทาง
เท่ากับ 374 เมตรต่อวัน ดังตารางที่ III.

ตารางที่ II. ข้อมูลเบือ้ งต้นของท่าทางการทางานทีไ่ ม่ถูกต้อง
ท่าทางการทางาน
ที่ไม่ถกู ต้อง
ยกกล่องใส่ชน้ิ งาน
เทใส่ถงั ชุบน้ามัน
กันสนิม
การก้มชุบน้ามันกัน
สนิม
ยกถังชุบน้ามันกัน
สนิมเทใส่ถุง

จานวนก้ม/ยก
(ครัง้ ต่อวัน)

เวลาที่ใช้
(วินาทีต่อครัง้ )

ระยะทาง
(เมตรต่อครัง้ )

น้าหนัก
(กก. ต่อครัง้ )

34

6

1

5.9

17

4

-

13.46

17

6

1

13.46

จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ลักษณะท่าทางการทางานทีไ่ ม่ถูกต้องเกิด
จากอุปกรณ์ชุบน้ามันกันสนิมทีไ่ ม่เหมาะสม ดังนัน้ ทางผูว้ จิ ยั จึงได้วางแผน
การศึกษาโดยใช้หลักการยศาสตร์น้ีนามาใช้แก้ไขปั ญหาอุปกรณ์ชุบน้ามัน
ทีไ่ ม่เหมาะสม โดยมีการออกแบบกรอบแนวคิดการดาเนินงาน ดังรูปที่ II.

ตารางที่ III. Flow Process Chart ของกระบวนการปั ม๊ ชิน้ งาน Piece
Balance Model P381 (ก่อนปรับปรุง)

รูปที่ II. กรอบแนวคิดการดาเนินงาน
จากนัน้ ออกแบบขันตอนการด
้
าเนินงานดังนี้
1. ศึก ษาข้อ มูล ทัว่ ไปของสายการผลิต ด้ว ยการสอบถามและให้
พนักงานทีม่ กี ระบวนการชุบน้ ามันกันสนิมทาแบบสอบถามประเมินความ
เสีย่ งต่ออาการบาดเจ็บของพนักงาน
2. เก็ บ ข้อ มู ล ขัน้ ตอนการท างาน โดยจดลงในแบบฟอร์ ม Flow
Process Chart และเก็บข้อมูลลักษณะการทางานโดยการถ่ายภาพและอัด
วิดโี อ และข้อมูลพืน้ ทีใ่ นการทางานโดยการจดลงสมุดบันทึก
3. ประเมินความเสีย่ งของท่าทางการทางานด้วยเทคนิค REBA ระยะ
ก่อนปรับปรุงกระบวนการทางาน
4. ออกแบบอุปกรณ์ชุบน้ ามันกันสนิมโดยใช้ขอ้ มูลจากการวิเคราะห์
REBA ร่วมกับการใช้เทคนิค Karakuri Kaizen เข้าช่วยออกแบบอุปกรณ์
5. จัดหาอุปกรณ์ทม่ี คี วามใกล้เคียงแบบร่างอุปกรณ์ชุบน้ามันกันสนิมที่
ได้ท าไว้เ พื่อ ทดสอบการลดความเสี่ย งการท างานและประเมิน ผลการ
ทดลอง
6. หลังทดลองอุปกรณ์ทาการประเมินท่าทางการทางานด้วยเทคนิค
REBA หลังปรับปรุงและ Flow Process Chart หลังปรับปรุง
7. บันทึกผล Flow Process Chart หลังปรับปรุงและทาแบบสอบถาม
ประเมินความเสีย่ งต่ออาการบาดเจ็บของพนักงาน หลังปรับปรุง

V.V. ข้อมูลขนาดพื้นทีใ่ นการทางานของพนักงานปฏิบตั กิ าร
เก็บข้อมูลด้วยการจดบันทึกลงในสมุดแบบย่อโดยใช้ตลับเมตรในการ
ช่วยวัดพืน้ ทีใ่ นกระบวนการผลิตชิน้ งาน Piece Balance
V.VI. ข้อมูลอุปกรณ์ของกระบวนการผลิตชิน้ งาน Piece Balance
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ในการเก็บข้อมูลจะมีอยู่ 2 ส่วนคือข้อมูลขนาดอุปกรณ์ชุบน้ า มัน กัน
สนิมอย่างละเอียดลงในกระดาษ A4 และข้อมูลขนาดอุปกรณ์อ่นื ๆ ทีจ่ าเป็ น
ต่อการออกแบบ
V.VII. ท่าทางการทางานทีไ่ ม่ถูกต้องในการใช้อุปกรณ์ชุบน้ ามันกันสนิม
1) ท่าทางการยกกล่องใส่ช้นิ งานเทใส่ถ ังชุบน้ ามัน กันสนิม ท่าทางนี้
พนักงานจะจับกล่องใส่ช้นิ งานยกแล้วเอียงตัวเพื่อเทใส่ในถังชุบน้ ามันกัน
กันสนิม 2 รอบลงถังชุบน้ ามันกันสนิม โดยแต่ละรอบมีน้ าหนัก 6.4 kg ดัง
รูปที่ III. ภาพ A 2) ท่าทางการก้มชุบน้ามันกันสนิม ท่าทางนี้พนักงานต้อง
จับถังชุบน้ามันแล้วก้มลงชุบลงไปในบ่อชุบน้ามันกันสนิม จากนัน้ ก็รบี ดึงถัง
ขึ้นมาวางพัก มีน้ าหนักมากถึง 13.46 kg ดังรูปที่ III. ภาพ B ท่าทางการ
ยกถังชุบน้ามันกันสนิมเทชิน้ งานใส่ถุง สาหรับท่าทางนี้พนักงานต้องจับถัง
ชุ บ น้ า มัน กัน สนิม แล้ว เอีย งตัว เพื่อ เทชิ้น งานให้ล งถุ ง มีน้ า หนัก มากถึง
13.46 kg ดังรูปที่ III. ภาพ C
A

ตารางที่ V. สัดส่วนของพนักงานปฏิบตั กิ าร
สัดส่วนของพนักงาน
หัวไหล่ถงึ พืน้
ข้อศอกถึงพืน้
เอวถึงพืน้
แขนส่วนล่าง

ทาการออกแบบความสูงของอุปกรณ์ชุบน้ามันกันสนิมให้มคี วามสูงไม่
เกินสายพาน เพราะระดับความสูงของสายพานไม่สามารถปรับให้สงู ขึน้ ได้
อีกเนื่องจากติดเซ็นเซอร์ โดยใช้การวิเคราะห์หวั ไหล่ ข้อศอก และเอว ตาม
เกณฑ์การประเมินคะแนน REBA ในระดับที่สามารถโค้งลาตัวหรือแกว่ง
แขนได้คะแนนการประเมินน้อยทีส่ ุด
V.IX.I. การออกแบบความสู ง ของอุ ป กรณ์ ชุ บ น้ ามัน กัน สนิ ม ตาม
หลักการยศาสตร์และ Karakuri Kaizen
ในขัน้ ตอนรอให้ชน้ิ งานจากสายพานลงถังชุบน้ามันกันสนิม ได้ทาการ
ตัดแบ่งถังชุบน้ามันกันสนิมเก่า เป็ น 2 ถัง และปรับระดับความสูงของขารถ
น้ ามัน กัน สนิมเพิ่มขึ้น และมีการเพิ่มเหล็กไม่ให้ช้ิน งานไหล มีการปรับ
ขนาดหูจบั ของถังชุบน้ามันเพิม่ ขึน้ และมีเก้าอี้เหล็กในบ่อชุบน้ามันกันสนิม
ดังรูปที่ IV.

C

B

ความยาว (ซม.)
137
100
95
38

รูปที่ III. ท่าทางการทางานทีไ่ ม่ถูกต้อง
V.VIII. ประเมินท่าทางทีไ่ ม่ถูกต้องด้วยวิธี REBA โดยโปรแกรม Kinovea
(ก่อนปรับปรุง)
เป็ นขัน้ ตอนวิเคราะห์ท่าทางที่ไม่ถูกต้องด้วยทฤษฎี REBA ซึ่งมีการ
ประเมิน ทัง้ หมด 15 ขัน้ ตอนโดยใช้โปรแกรม Kinovea ส าหรับวิเคราะห์
ท่าทางทีไ่ ม่ถูกต้องด้วยวิดโี อโดยสรุปผลดังตารางที่ IV.
รูปที่ IV. ออกแบบความสูงของอุปกรณ์ชุบน้ามันกันสนิม
ตารางที่ IV. การแปลผลคะแนนความเสีย่ งรวมด้วยวิธี REBA
จากการประเมินท่าทางทีไ่ ม่ถูกต้อง
ท่าทางที่ไม่ถกู ต้อง
ท่าทางการยกกล่องใส่
ชิน้ งานเทใส่ถงั ชุบน้ ามัน
กันสนิม
ท่าทางการก้มชุบน้ามันกัน
สนิม
ท่าทางการยกถังชุบน้ ามัน
กันสนิมเทชิน้ งานใส่ถงุ

คะแนน
13
10
13

V.IX.II. การออกแบบตัวลดแรงเทชิ้นงานตามหลักการยศาสตร์และ
Karakuri Kaizen
มีการออกแบบตัวลดแรงเทชิ้นงานตามหลักการ Karakuri โดยใช้คาน
รับน้าหนักเป็ นจุดหมุน มีการทาทางลาดเอียงให้น้ ามันกันสนิมไหลกลับบ่อ
ชุบน้ ามันกันสนิม มีการออกแบบตัวรองรับชิน้ งาน มีการออกแบบตัวขึงถุง
และมีการออกแบบถาดวางกล่องใส่ชน้ิ งาน ดังรูปที่ V.

การแปลผล
ความเสีย่ งสูงมาก ควร
ปรับปรุงทันที
ความเสีย่ งสูง ควรวิเคราะห์
เพิม่ เติมและควรรีบปรับปรุง
ความเสีย่ งสูงมาก ควร
ปรับปรุงทันที

V.IX. ออกแบบอุ ป กรณ์ ชุ บ น้ ามัน กัน สนิ ม ตามหลัก การยศาสตร์ แ ละ
Karakuri Kaizen
การออกแบบจะใช้โปรแกรม Solidwork ในการวาดภาพ 3 มิติ โดยใช้
เกณฑ์ก ารประเมิน ด้ว ยวิธี REBA มาออกแบบให้ม ีค วามเหมาะสมกับ
สัดส่วนของพนักงาน ดังตารางที่ V.

รูปที่ V. ออกแบบตัวลดแรงเทชิน้ งานครัง้ ที่ 1 ในขัน้ ตอนเทชิน้ งาน
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จากนั ้น ท าการออกแบบตัว เทชิ้น งานใหม่ ด้ ว ยท่ อ Pipe โดยให้
ผูเ้ ชีย่ วชาญในการออกแบบ ออกแบบตามแนวคิดทีผ่ ศู้ กึ ษาได้ออกแบบไว้
ดังรูปที่ VI.

รูปที่ VI. ออกแบบตัวลดแรงเทชิน้ งานครัง้ ที่ 2 ในขันตอนเทชิ
้
น้ งาน
V.X. ทดลองด้วยอุปกรณ์ทใี ่ กล้เคียง
ผูศ้ กึ ษาได้จดั หาอุปกรณ์ทม่ี คี วามใกล้เคียงกับแบบทีไ่ ด้ทาไว้ เริม่ ตัง้ แต่
ความสูงของขารถชุบน้ามัน มีการนาพาเรทและฝากล่องมาต่อเติม และทา
การต่อเติมลวดเป็ นทีจ่ บั มีการหาฝากล่องมารองทีก่ น้ บ่อชุบน้ ามัน มีการ
ทาตัวรองรับชิน้ งาน และสุดท้ายมีการนากล่องมาเรียงต่อกันในระดับความ
สูงทีส่ ามารถวางกล่องกล่องรับชิน้ งานได้ ดังรูปที่ VII.
V.XII. ประเมินท่าทางท่าทางทีไ่ ม่ถูกต้องด้วยวิธี REBA โดยใช้โปรแกรม
Kinovea (หลังปรับปรุง)
สาหรับวิเคราะห์ท่าทางทีไ่ ม่ถูกต้องหลังปรับปรุงเพียง 2 ท่า ด้วยวิดโี อ
โดยตัด ท่า ทางการยกกล่ อ งใส่ ช้นิ งานเทใส่ ถ ัง ชุบน้ า มัน กัน สนิม ออกไป
สรุปผลดังตารางที่ VII.
ตารางที่ VII. แสดงการแปลผลคะแนนความเสีย่ งรวมด้วยวิธี REBA จาก
การประเมินท่าทางทีไ่ ม่ถูกต้อง (หลังปรับปรุง)
ท่าทางที่ไม่ถกู ต้ อง
ท่าทางการยกกล่องใส่ชน้ิ งานเท
ใส่ถงั ชุบน้ามันกันสนิม
ท่าทางการก้มชุบน้ามันกันสนิม

รูปที่ VII. แบบจาลองอุปกรณ์ชุบน้ามันกันสนิม
V.XI. Flow Process Chart ของกระบวนการปั ม๊ ชิ้น งาน Piece Balance
Model P381 (หลังปรับปรุง)
หลังจากทาการทดลองแล้ว ได้ท าการเขีย นขัน้ ตอนการท างานใหม่
พบว่า มีระยะทางรวมเท่ากับ 255 เมตรต่อวัน ดังตารางที่ VI.
ตารางที่ VI. Flow Process Chart ของกระบวนการปั ม๊ ชิน้ งาน Piece
Balance Model P381 (หลังปรับปรุง)

คะแนน
0
6

ท่าทางการยกถังชุบน้ามันกัน
สนิมเทชิน้ งานใส่ถุง

1

การแปรผล
ไม่มคี วามเสีย่ ง
ความเสีย่ งปานกลาง ควร
วิเคราะห์เพิม่ เติมและควร
ได้รบั การปรับปรุง
ความเสีย่ งน้อยมาก

V.XIII. แบบประเมินความรุนแรงของอาการปวดเมือ่ ยตามสัดส่วนต่ า งๆ
ภายในร่างกายของพนักงาน (หลังปรับปรุง)
หลังจากทาการทดลอง จึงน าแบบประเมิน ความรุน แรงของอาการ
ปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆ ภายในร่างกายของพนักงานให้พนักงานเครื่อง
MP 208 ทา พบว่า มีค ะแนนความรุน แรงบริเวณหลังส่ ว นล่ างและแขน
ส่วนล่าง 1 และ 1 คะแนน ตามลาดับ แปลว่า ปวดเมือ่ ยน้อย พักแล้วหาย
ทางานได้
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VI. สรุปและอภิปรายผล
จากกระบวนการศึกษาวิจยั ทีไ่ ด้อธิบายขัน้ ตอนการศึกษา และผลการ
ดาเนินงานข้างต้น ซึง่ ผลการดาเนินงาน สามารถสรุปได้ดงั นี้
1. หลัง จากที่ไ ด้เ ก็บ ข้อ มูล Flow Process Chart ของกระบวนการ
ปั ม๊ ชิ้นงาน Piece Balance ก่อนและหลังปรับปรุง พบว่า ระยะทางในการ
เคลื่อนทีล่ ดลง จากเดิม 374 เมตรต่อวัน เหลือ 255 เมตรต่อวัน หรือลดลง
จากเดิม 32 % จากทีไ่ ด้ตงั ้ เป้ าหมายไว้ 10 %
2. หลังจากการประเมินท่าทางการทางานที่ไม่ถูกต้องก่อนและหลัง
ปรับปรุงโดยอาศัยวิธกี าร REBA และโปรแกรม Kinovea สาหรับวิเคราะห์
การทางาน พบว่า ท่าทางการเทชิน้ งานลงถังชุบน้ามันกันสนิม ท่าทางการ
ก้มชุบน้ ามันกันสนิม และท่าทางการเทชิน้ งานลงถุงได้คะแนนจากเดิม 13,
10 และ 13 เหลือ 0, 6 และ 1 คะแนน ซึง่ หมายถึง ไม่มคี วามเสีย่ ง, มีความ
เสีย่ งปานกลาง และมีความเสีย่ งน้อย ตามลาดับ
3. จากการท าแบบประเมิน ความรุน แรงของอาการปวดเมื่อ ยตาม
สัด ส่ ว นต่ า งๆ ภายในร่ า งกายของพนั ก งานเครื่อ ง MP 208 ก่ อ นและ
หลังปรับปรุง พบว่า หลังส่วนล่าง และแขนส่วนล่างได้คะแนนจากเดิม 2
และ 2 เหลือ 1 และ 1 คะแนน ซึง่ หมายถึง ปวดเมือ่ ยเล็กน้อย พักแล้วหาย
ทางานได้
4. ได้ทาการออกแบบชุดอุปกรณ์ชุบน้ ามันกันสนิมโดยอาศัยหลักการ
การยศาสตร์และการทางานแบบกึ่งอัตโนมัติแบบ Karakuri Kaizen เพื่อ
เป็ น เครื่อ งมือ ช่ว ยลดความเสี่ย งการท างานของพนัก งานปฏิบตั ิก ารใน
สายการผลิต และลดความเมือ่ ยล้า ทัง้ ยังส่งผลดีระยะเวลาการทางานและ
กาลังการผลิต โดยภาพรวมของสายการผลิต ตามกรณีศ ึกษาที่ผู้ว ิจยั ได้
ดาเนินการมาทัง้ หมด
โดยผลการวิจยั นี้ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั ทางตรงต่อกรณีศกึ ษา ประกอบด้วย
1. สามารถลดระยะทางการเคลือ่ นทีข่ องพนักงานปฏิบตั กิ ารได้และลด
ความเมื่อ ยล้า จากการท างาน ด้ว ยการประยุ ก ต์ ใ ช้ห ลัก การยศาสตร์
Karakuri Kaizen และการประเมินเทคนิคเพือ่ ลดความเสีย่ งจากการทางาน
เพื่อยกระดับการทางานให้เกิดประสิทธิภาพและรักษาคุณภาพการทางาน
ในกระบวนการผลิตได้
2. สามารถทาให้แผนการผลิต ชิ้น งาน Piece Balance ไหลได้อ ย่ าง
ต่อเนื่องและส่งผลดีต่อกาลังการผลิตของสายการผลิต
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั ทางอ้อม คือ สามารถนาแนวคิดและเครือ่ งมือ วิธกี าร
หรือ เทคนิค ดังกล่ าวขยายผลน าไปปรับปรุง กระบวนการท างานอื่น ที่ม ี
ลักษณะหรือกระบวนการใกล้เคีย งกันได้ ส่งเสริมมาตราการด้านความ
ปลอดภัยกับพนักงานระดับปฏิบตั กิ าร และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากการ
เจ็บป่ วย อาการทีเ่ กิดจากการทางานผิดวิธไี ด้
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณคุณสมชาย บัวเสนา ผูใ้ ห้ขอ้ มูลและให้คาปรึกษา และ
กลุ่มพนักงานสายการผลิตของกรณีศกึ ษานี้ ทีใ่ ห้บนั ทึกข้อมูล วิเคราะห์และ
สอบถามสภาพการณ์ปัจจุบนั ตลอดจนให้ความร่วมมือในการเสนอแนะ
แนวทางแก้ไ ขปั ญหาที่มคี วามเป็ น ไปได้และเกิดประโยชน์ ต่ อ ทัง้ ผู้ว ิจ ัย
ผูป้ ฏิบตั งิ านและองค์กร
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การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้รถขนส่งตามแนวคิดการขนส่ง
แบบมิลค์รนั กรณี ศึกษาธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์
INCREASING THE EFFICIENCY OF TRANSPORTATION BY USING
MILK RUN CONCEPT CASE STUDY OF LOGISTICS SERVICE
1st สิรภิ ทั ร นาคเกษม
Siripat Nakkasem

2nd ปณภา ดวงดาว
Panapa Doungdao

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ นุ
Faculty of Business Administration,
Program in Industrial Management,
Thai-Nichi Institute of Technology
Bangkok Thailand
Na.siripat_st@tni.ac.th

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
Faculty of Business Administration,
Program in Logistics and supply chain Management,
Thai-Nichi Institute of Technology
Bangkok Thailand
Panapa.d@tni.ac.th
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

บทคัดย่ อ — การศึกษานี้ เป็ นการประยุกต์ใช้ แนวคิ ดการขนส่ งแบบ
มิ ลค์รนั ในการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการใช้ รถขนส่ ง กรณี ศึกษา ธุรกิ จบริ การ
ด้านโลจิ สติ กส์ โดยมีวตั ถุประสงค์ คือ 1) เพื่อลดจานวนเที่ยวการเดิ นรถใน
การรับสิ นค้า 2) เพื่อลดต้ นทุนค่าขนส่ง วิ ธีดาเนิ นงานประกอบไปด้วย การ
เก็บรวบรวมข้อมูล การวิ เคราะห์สาเหตุของปั ญหา นาไปสู่การแก้ไขปั ญหา
โดยจัดเส้ น ทางการเดิ น รถรับสิ น ค้ าจากซัพ พลายเออร์ซึ่ ง ตัง้ อยู่ใ นพื้นที่
ใกล้เคียงกันจัดเป็ นเส้นทางการเดิ นรถเดียวกันตามแนวคิ ดการขนส่งแบบ
มิ ล ค์ร นั และออกแบบตารางการจองรถรับ สิ น ค้ า หลัง จากนั ้น ท าการ
เปรี ย บเที ยบผลการดาเนิ นงานก่ อนและหลังการปรับปรุง ผลการศึ กษา
พบว่าจานวนเที่ยวการขนส่งแบบดัง้ เดิ มมีจานวน 61 เที่ยวต่อเดือน ต้นทุน
ค่ า ขนส่ ง รวม 87,100 บาทต่ อ เดื อ น แต่ ห ลัง จากได้ มี ก ารน าแนวคิ ดการ
ขนส่ ง แบบมิ ล ค์ร นั มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการจัด ตารางการเดิ น รถรับสิ น ค้ า
ประจาวัน ทาให้สามารถลดจานวนเที่ยวการขนส่งลงเหลือจานวน 54 เที่ยว
ต่ อเดื อน ทาให้ ต้นทุนค่ าขนส่ งลดลงเหลื อ 78,100 บาทต่ อเดื อน ส่ งผลให้
สามารถลดต้นทุนค่าขนส่ง และเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการใช้รถขนส่งได้ดียิ่งขึ้น
คำสำคัญ — แนวคิ ดการขนส่ งแบบมิ ลค์รนั , ต้ นทุนค่าขนส่ ง, จานวน
เที่ยวการขนส่ง

I. บทนา
การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในปั จจุบนั เป็ นกิจกรรมทีม่ คี วามสาคัญ
สาหรับการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากเป็ นกิจกรรมที่ทาให้สนิ ค้ามีการ
เคลือ่ นย้ายจากประเทศผูข้ ายไปยังประเทศผูซ้ ้อื การขนส่งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และมีต้น ทุน ต่ าจึงเป็ น องค์ประกอบหนึ่ งที่ส นับสนุ น องค์กร รวมถึงการ
พัฒนาเศรษฐกิจและก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายในประเทศ
อย่างยังยื
่ น ก่อนที่จะมีการขนส่งสินค้าออกนอกประเทศย่อมมีการขนส่ง
สินค้าภายในประเทศจากแหล่งผลิตสินค้า ไปสู่ท่าอากาศยานหรือท่าเรือ
ซึ่งการขนส่ งทางถนนเป็ น รูปแบบการขนส่งหลักของประเทศ เนื่อ งจาก
สามารถเข้าถึงได้ทุกสถานทีแ่ ละสะดวกมากทีส่ ุด จากกรณีศกึ ษา ธุรกิจ
บริการด้านโลจิส ติกส์ ดาเนิน ธุร กิจการค้าและเป็ น ตัว แทนขนส่ งสินค้า
ระหว่างประเทศ บริษัทเปิ ดดาเนินการตัง้ แต่ปี 2550 มีพนักงานทัง้ หมด
24 คน ปั จจุบนั บริษทั ไม่มรี ถขนส่งสินค้าเป็ นของตัวเอง การเดินทางไปรับ
สินค้าจากซัพพลายเออร์ ต้องจ้างรถขนส่งสินค้าจากภายนอกเพื่อ ไปรับ
สินค้าในการจองรถรับสินค้าแต่ละวันมักใช้ความชานาญและความคุน้ ชิน
ของพนักงานและการสอบถามกันในแผนก ว่ามีงานไหนต้องใช้รถรับสินค้า

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.
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ที่จงั หวัดไหนบ้างในแต่ละวัน ซึ่งบางครัง้ เกิดการผิดพลาดในการสื่อ สาร
ท าให้ต้อ งใช้ร ถไปรับ สิน ค้า หลายรอบ และไม่ไ ด้ม ีห ลัก ฐานการจองรถ
รับสินค้าอย่างเป็ นรูปแบบเอกสาร

ควบคุมคุณภาพทัง้ 7 ชนิด ประกอบด้วย แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet),
แผนผังพาเรโต (Pareto Diagram), กราฟ (Graph), แผนผังแสดงเหตุและ
ผล (Cause and Effect Diagram) หรือ ผังก้างปลา (Fishbone Diagram),
แผนผังการกระจาย (Scatter Diagram), แผนภูมคิ วบคุม (Control Chart),
ฮิสโตแกรม (Histogram) [3]
III.IV. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทิพวรรณ วิรยิ ะสหกิจ (2558) ได้วจิ ยั เรือ่ ง การลดต้นทุนการขนส่งโดย
การศึกษาประยุกต์ใช้การขนส่งแบบมิลค์รนั (Milk run) ผูว้ จิ ยั ได้ประยุกต์ใช้
การขนส่งแบบมิลค์รนั กับผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนรายใหม่ของรถประเภท Eco – car
เพือ่ ลดต้นทุนการขนส่ง และเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้รถบรรทุก เนื่องจากมี
โมเดลทีเ่ ลิกผลิตไปทาให้ต้องหาโมเดลใหม่มาทดแทน ผูว้ จิ ยั จึงมีแนวทาง
คัดเลือกผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนและรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 1) ผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนรายใหม่ทม่ี ี
โรงงานผลิตอยู่ทน่ี ิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุร ี จานวน 6 ราย 2) รวบรวม
รายละเอียดค่าขนส่งต่อหน่ วยที่ผู้ผลิตชิ้นส่วนแต่ละรายบวกเพิม่ ในราคา
ชิ้นงาน โดยพิจารณาแล้วว่าเหมาะสม ไม่มกี ารคิดราคาเกินจริงเพื่อทาให้
เกิดต้นทุนทีป่ ระหยัดเมือ่ นามาศึกษาการเปลีย่ นรูปแบบการขนส่งเป็ นแบบ
มิลค์รนั 3) รวบรวมต้นทุนการดาเนินการขนส่งแบบมิลค์รนั เนื่องจากเป็ น
การศึก ษาส่ ว นขยายในการประยุ ก ต์ ใ ช้ก ับ โมเดลรถรุ่ น ใหม่แ ละผู้ผ ลิต
ชิ้นส่วนรายใหม่ ต้นทุนการดาเนินการจึงไม่ตอ้ งคิดคานวณอีก แต่สามารถ
ใช้ต้นทุนทีม่ อี ยู่แล้ว 4) สรุปข้อมูลของบรรจุภณ
ั ฑ์ ขนาดบรรจุของชิ้นส่วน
แต่ ล ะประเภท รวมถึงรวบรวมข้อมูลการพยากรณ์ การผลิตระยะเวลา 6
เดือน เพือ่ ดูความต้องการทีแ่ น่นอน เพือ่ ความแม่นยาในการคานวณต้นทุน
ค่าขนส่งและต้นทุนทีอ่ าจจะประหยัดได้เมือ่ ปรับเปลีย่ นเป็ นการขนส่งแบบ
มิลค์รนั ผู้วจิ ยั ได้คานวณค่าขนส่งที่ผู้ผลิตชิ้นส่วนจัดส่งเองและค่าใช้จ่าย
ด้านการขนส่งเมือ่ ประยุกต์ใช้การขนส่งแบบมิลค์รนั โดยบริษทั กรณีศกึ ษา
แล้วนามาเปรียบเทียบกัน พบว่า ค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งเมือ่ ประยุกต์เป็ น
การขนส่ งแบบมิล ค์ร นั มีส ดั ส่ ว นลดลงจากการที่ผู้ผ ลิต จัดส่ งเองมากถึง
ร้อยละ 67.58 [4]
อุไรวรรณ วรรณศิร ิ (2559) ได้วจิ ยั เรือ่ ง การประยุกต์ใช้แนวคิดมิลค์รนั
เพื่อ ลดต้น ทุ น การขนส่ ง กรณีศ ึก ษา บริษัท ตัว แทนจ าหน่ า ยเหล็กเส้น
เนื่ อ งจากปั ญ หาการแข่ ง ขัน ธุ ร กิจ ด้า นการขนส่ ง ทางถนนที่สูง ขึ้น จึง
จาเป็ นต้องลดต้นทุนของการขนส่ง ผูว้ จิ ยั ได้นาแนวคิดมิลค์รนั (Milk Run)
มาประยุกต์ใช้ในการจัดเส้นทางในการขนส่งของบริษัทตัวแทนจาหน่ าย
เหล็กเส้น ทาให้สามารถวางแผนเส้นทางเดินรถแบบมิลค์รนั (Milk Run)
ได้ โดยใช้แผนที่ออนไลน์ เพื่อตรวจสอบสภาพการจราจรทัง้ ทางบก และ
ทางอากาศ (ดาวเทียม) โดยมีการทางานร่วมกันทัง้ 3 ฝ่ าย จึงได้มกี ารจัด
เส้น ทาง น้ า หนั ก และเวลาในการเดิน รถใหม่ วัน ในการจัด ส่ ง สิน ค้า
เหมือนเดิม แต่มกี ารจับคู่ลูกค้าในการจัดส่ งสินค้า โดยคานวณน้ าหนัก
ตามทีก่ ฎหมายกาหนด เวลาในการเดินรถ และเส้นทางทีไ่ ปทางเดียวกัน
ทาให้ส ามารถลดรอบการขนส่ ง จาก 10 รอบเหลือ 5 รอบการขนส่ งต่ อ
สัปดาห์ [5]
ปวริศา อมราพิทกั ษ์, สิทธิโชค สินรัตน์, อภิญญา เทพพนมรัตน์
(2561) ได้วจิ ยั เรื่อง การเพิม่ ประสิทธิภาพการขนส่งโดยใช้แนวคิดมิลค์รนั
กรณีศกึ ษา บริษทั ผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ ผูว้ จิ ยั ได้นาแนวคิดมิลค์รนั มาใช้
ในการจัดทาแผนตารางเวลารับชิ้น ส่ ว นยานยนต์ โดยรับชิ้น ส่ ว นแต่ ล ะ
สถานทีต่ ามตารางเวลาทีก่ าหนด รถบรรทุกจะขับวนรอบโรงงานรับชิน้ ส่วน

II. วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพื่อศึกษาวิธกี ารลดจานวนเทีย่ วการเดินรถในการรับส่งสินค้าด้วย
หลักการ Milk Run
2. เพือ่ ลดต้นทุนค่าขนส่งในการรับส่งสินค้าด้วยหลักการ Milk Run
III. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
III.I. ระบบการขนส่งแบบมิลค์รนั (Milk Run)
ระบบการขนส่งแบบ Milk Run เลียนแบบมาจากระบบการขนส่งนมใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในทุกๆ เช้าของแต่ละวัน ฟาร์มนมจะจัดรถรับ
ส่งนมไปจอดรออยู่ทห่ี น้าบ้านในแต่ละหลัง ทีม่ กี ารนาขวดนมเปล่ามาวาง
ไว้หน้าบ้านตามจานวนทีต่ ้องการเพื่อเป็ นสัญลักษณ์ว่าบ้านหลังนี้ต้องการ
รับนมจานวนกี่ขวด หลังจากนัน้ รถรับ-ส่งนมจะนาขวดนมใหม่มาเปลีย่ น
ให้กบั ลูกค้า แล้วทาการเก็บขวดนมเปล่ากลับขึ้นรถไปยังฟาร์มนม ซึ่งจะ
เป็ นอย่างนี้ในตอนเช้าของทุก ๆ วัน ซึ่งในปั จจุบนั ระบบอุตสาหกรรมได้ม ี
การประยุกต์ใช้รูปแบบการขนส่งแบบ Milk Run กันมากขึ้น โดยที่บริษทั
จะส่ งรถไปรับวัต ถุ ดิบหรือ สินค้าที่บริษัทของผู้จดั หาวัต ถุ ดิบ (Supplier)
ต่าง ๆ แล้วนามาส่งให้กบั บริษัท เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการวัตถุดบิ มากยิง่ ขึน้
Milk Run เป็ นรูปแบบการจัดการจัดส่งทีบ่ ริหารโดยบริษทั ผูผ้ ลิต
(Manufacturer) ท าการสัง่ ซื้อ วัต ถุ ดิบ หรือ ชิ้น ส่ ว นเพื่อ น าไปใช้ท าการ
ประกอบ ซึ่งความสามารถในการบรรทุกของระบบการขนส่ งแบบ Milk
Run จะต้องยึดถือหลักทางด้านการเคลือ่ นย้ายหรือจัดส่ง (Logistics) โดยมี
หัวข้อหลักดังนี้
- Cyclic Rotation รูปแบบการจัดส่ งจะต้อ งเป็ น ลักษณะวงรอบ สามารถ
หมุนเวียนได้
- Short Lead Time แม่นยากับการผลิตทีแ่ ท้จริง
- High Loading Efficiency รถบรรทุกมีขดี ความสามารถในการบรรทุกสูง
- Flexible to Change สามารถยืดหยุ่นในรูปแบบการจัดส่งได้ [1]
III.II. การวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการทําไม-ทําไม (Why-Why Analysis)
Why-Why Analysis เป็ นเทคนิคการวิเคราะห์หาปั จจัยทีเ่ ป็ นต้นเหตุให้
เกิดปรากฏการณ์อย่างเป็ นระบบ มีขนั ้ มีตอน ไม่เกิดการตกหล่น ซึ่งไม่ใช่
การคิดแบบคาดเดา วิธกี ารคิดของ Why-Why Analysis เมื่อเรามีปัญหา
อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึน้ เราจะมาคิดดูว่าอะไรเป็ นปั จจัยหรือสาเหตุท่ที า
ให้มนั เกิดโดยการตัง้ คาถามว่า “ทาไม” โดยตัง้ คาถามไปเรื่อยๆ จนกระทัง่
ได้ปั จ จัย ที่เ ป็ น ต้น ตอของปั ญหา ปั จ จัย ที่อ ยู่ห ลัง สุ ดจะต้อ งเป็ น ปั จจัย ที่
สามารถพลิกกลับกลายเป็ นมาตรการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ [2]
III.III. เครือ่ งมือคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools)
เครือ่ งมือคุณภาพ 7 ชนิด เป็ นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการแก้ปัญหาทางด้าน
คุ ณ ภาพในกระบวนการท างาน ซึ่ง ช่ ว ยศึก ษาสภาพทัว่ ไปของปั ญ หา
การเลือ กปั ญ หา การส ารวจสภาพปั จ จุ บ ัน ของปั ญ หา การค้น หาและ
วิเคราะห์สาเหตุแห่งปั ญหา ทีแ่ ท้จริงเพื่อการแก้ไขได้ถูกต้องตลอดจนช่วย
ในการจัด ท ามาตรฐานและควบคุ ม ติด ตามผลอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เครื่อ งมือ
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และน าพาเลทเปล่ ากลับมาคืน ซึ่งเมื่อ ปริมาณรับชิ้น ส่วนจากหลายๆ ที่
รวมกัน จะสามารถรับชิ้นส่วนเต็มคันรถและสามารถลดจานวนเทีย่ วรับได้
จากเดิมมีจานวนเที่ย วในการรับเฉลี่ย 7 เที่ย วต่ อ วัน คิดเป็ น ร้อ ยละ 26
หลังจากเสนอแนวทาง มีจานวนในการรับเฉลีย่ 6 เทีย่ วต่อวัน คิดเป็ นร้อย
ละ 70 เนื่องจากการคิด 6 เทีย่ วต่อวันนัน้ คิดจากความต้องการของลูกค้า
และรอบการรับให้เท่าๆ กัน ในช่วงเช้ารับ 3 รอบ และช่วงบ่ายรับ 3 รอบ
รวมทัง้ วัน เป็ น 6 รอบ ซึ่งการใช้ร ถบรรทุกให้เกิดประสิทธิภ าพเพิ่ม ขึ้น
สามารถรับ ชิ้น ส่ ว นเพิ่ม มากขึ้น และสามารถลดรอบการรับ ชิ้น ส่ ว น
เพือ่ ประหยัดต้นทุน [6]
IV. การดาเนินงาน
lV.l. ขันตอนและเครื
้
อ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษา

รูปที่ 2 ขัน้ ตอนการจองรถรับสินค้า
IV.IlI. การวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา

รูปที่ 3 วิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาด้วย Why Why Analysis
จากการวิเคราะห์สาเหตุทท่ี าให้เกิดปั ญหาต้นทุนค่าขนส่งสูงขึน้ ด้วย
หลักการ Why-Why Analysis ได้ผลลัพธ์ คือ ไม่มหี ลักฐานการจองรถรับ
สิ น ค้ า ที่ เ ป็ นรู ป แบบเอกสาร เนื่ อ งมาจากพนั ก งานปฏิ บ ัติ ง านตาม
ประสบการณ์และความคุน้ ชิน จึงอาจเกิดความผิดพลาดในการสื่อสารและ
การจอง ส่งผลให้เกิดต้นทุนค่าขนส่งสูงขึน้ เนื่องจากการใช้รถขนส่งสินค้า
หลายรอบมากขึน้

รูปที่ 1 ขัน้ ตอนและเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
lV.Il. ศึกษาสภาพการดําเนินงานปั จจุบนั
จากการศึกษาสภาพการดาเนินงานในส่วนของการจองรถขนส่งเพือ่ ทา
การรับสินค้าจากซัพพลายเออร์ของฝ่ ายงาน Trading เริม่ จากพนักงานจะ
ตรวจสอบปริมาณของสิน ค้าที่ต้อ งไปรับ หลังจากนัน้ จะสอบถามความ
ต้องการใช้รถขนส่งของพนักงานคนอื่นในแผนก ว่ามีงานใดต้องการใช้รถ
รับสินค้าทีซ่ พั พลายเออร์รายใดในจังหวัดใดบ้าง แล้วจึงทาการจองรถขนส่ง
กับบริษทั รถขนส่งภายนอก (Outsource) โดยแจ้งจานวนสินค้า วัน เวลา
และสถานทีท่ ต่ี อ้ งไปรับสินค้า
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3

ซัพพลายเออร์ท่โี รงงานตัง้ อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โซน D เป็ นเส้นทาง
จากคลังสินค้าไปสู่ท่าอากาศยานและท่าเรือ

IV.IV. การเก็บรวมรวบข้อมูล
ตารางที่ 1 รายละเอียดการรับสินค้า
รายชือ่
Supplier
รายที่ 1

วันรับสินค้า

พฤหัสบดี

สถานทีร่ บั

100.8

108.8

พุธ

ต.บางเลน อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา

รายที่ 3

จันทร์ อังคาร
พฤหัสบดี

ต.บ้านช้าง อ.อุทยั
จ.พระนครศรีอยุธยา

รายที่ 4

พฤหัสบดี

ต.สนับทึบ อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา

พุธ

ระยะทางไป-กลับ
(กิโลเมตร)

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
ต.คลองจิก อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา

รายที่ 2

รายที่ 5

สถานทีส่ ง่

คลังสินค้า
จตุโชติ 17
แขวงออเงิน
เขตสายไหม
กรุงเทพ

131.4

135.4

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ต.บ้านเก้า อ.พานทอง
จ.ชลบุร ี

168.6

รายที่ 6

พุธ

ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุร ี
จ.ชลบุร ี

171

รายที่ 7

อังคาร พุธ
พฤหัสบดี

ต.หนองขาม อ.ศรีราชา
จ.ชลบุร ี

238

รายที่ 8

อังคาร

ต.หนองขาม อ.ศรีราชา

รูปที่ 4 การจัดเส้นทางการเดินรถ เส้นทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

248
จ.ชลบุร ี
รายที่ 9

พุธ

รายที่ 10

ไม่แน่นอน

รายที่ 11

จันทร์

รายที่ 12

พฤหัสบดี

รายที่ 13

พฤหัสบดี

สนามบิน
สุวรรณภูม ิ
ท่าเรือ
กรุงเทพ

นิคมอุตสาหกรรมเหมราช
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด ต.ตาสิทธิ ์
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
นิคมอุตสาหกรรมเหมราช
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด ต.ตาสิทธิ ์
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์
ซีบอร์ด (ระยอง) ต.ปลวกแดง
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง
ต.ศาลาแดง อ.บางน้ าเปรีย้ ว
จ.ฉะเชิงเทรา
จตุโชติ 17 แขวงออเงิน
เขตสายไหม กรุงเทพ
จตุโชติ 17 แขวงออเงิน
เขตสายไหม กรุงเทพ

รูปที่ 5 การจัดเส้นทางการเดินรถ เส้นทางจังหวัดชลบุร ี

272

276

294

292

รูปที่ 6 การจัดเส้นทางการเดินรถ เส้นทางจังหวัดฉะเชิงเทรา
IV.V.II. ออกแบบตารางจองรถรับสินค้า
ออกแบบตารางจองรถรับสินค้าประจาวัน ซึง่ แสดงข้อมูลการจองรถ
ขนส่งทีใ่ ช้รบั สินค้าในแต่ละวัน โดยมีขอ้ มูลทีแ่ สดงไว้ คือ รายชื่อและทีต่ งั ้
ของซัพพลายเออร์แต่ละราย และมีขอ้ มูลทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านต้องระบุดงั นี้ วันที่
ในการรับสินค้าจากซัพพลายเออร์ ประเภทรถ บริษทั รถขนส่งทีใ่ ช้ในการ
รับสินค้า จานวนสินค้าและชือ่ เจ้าของงาน
IV.VI. ทดลองนําไปใช้ในการดําเนินงาน
ติดตัง้ ไฟล์ตารางรถรับสินค้าประจาวันลงในไดร์ฟกลางของบริษทั ใน
แต่ละวันจะทาการระบุขอ้ มูลการรับสินค้าจากซัพพลายเออร์แต่ละราย เมือ่
มีการระบุขอ้ มูลในการรับสินค้าของแต่ละงานแล้ว จะสามารถทราบได้ว่าใน
วันดังกล่าว มีงานใดไปรับสินค้าจากซัพพลายเออร์ทอ่ี ยู่ในเส้นทางเดียวกัน
และสามารถรับสินค้ามาในรอบการขนส่งเดียวกันก็ทาการระบุไว้ในช่อ ง
หมายเหตุ (Remark) หลังจากนัน้ จึงทาการจองรถกับบริษทั รถขนส่ง

41.4
สนามบิน
สุวรรณภูม ิ
ท่าเรือกรุงเทพ

30.5
35.7

ตารางที่ 2 ต้นทุนค่าขนส่งแต่ละรอบของรถประเภท4 ล้อ (หน่วย : บาท)
สถานที่

ชลบุร ี

ระยอง

อยุธยา

ฉะเชิงเทรา

ราคา

1,500

1,800

1,500

1,000

ท่าเรือ
กรุงเทพ
1,000

สนามบิน
สุวรรณภูม ิ
800

IV.V. ออกแบบตารางจองรถรับสินค้า
IV.V.I. การจัดเส้นทางการเดินรถแบบมิลค์รนั โดยใช้โปรแกรมแผนที ่
ทางภูมศิ าสตร์ (Google Maps)
แบ่งเป็ นเส้นทางการเดินรถ ตามแนวคิดระบบการขนส่งแบบ Milk Run
โดยให้รถไปรับสินค้าจากซัพพลายเออร์รายต่างๆ ทีอ่ ยู่พ้นื ทีใ่ กล้เคียงกัน
หรือ อยู่ในเส้น ทางเดีย วกัน รับสิน ค้ามาในรอบการขนส่ งเดีย วกัน แบ่ง
เส้น ทางการเดิน รถทัง้ หมด 4 เส้น ทาง ได้แ ก่ โซน A เส้น ทางอยุ ธ ยา
ประกอบด้วยซัพพลายเออร์ท่โี รงงานตัง้ อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอ ยุ ธยา
โซน B เส้นทางชลบุร ี ประกอบด้วยซัพพลายเออร์ทโ่ี รงงานตัง้ อยู่ในจังหวัด
ชลบุรแี ละจังหวัดระยอง โซน C เป็ นเส้นทางฉะเชิงเทรา ประกอบด้ว ย

รูปที่ 7 การกรอกข้อมูลลงในตารางรถรับสินค้าประจาวัน
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V. ผลการดาเนินงาน
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบจานวนเทีย่ วขนส่งและต้นทุนค่าขนส่งของ
รถบรรทุก 4 ล้อ ระหว่างก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง

IV.VII. วิเคราะห์และประเมินผลจากการทดลองการใช้งาน
ตารางที่ 2 จานวนการใช้รถ 4 ล้อรับสินค้าหลังการปรับปรุง (ต่อเดือน)
วันรับสินค้า
ศุกร์
4/1/2019
จันทร์
7/1/2019

อังคาร
8/1/2019
พุธ
9/1/2019
พฤหัสบดี
10/1/2019
ศุกร์
11/1/2019
จันทร์
14/1/2019
อังคาร
15/1/2019
พุธ
16/1/2019
พฤหัสบดี
17/1/2019
ศุกร์
18/1/2019
จันทร์
21/1/2019

อังคาร
22/1/2019
พุธ
23/1/2019

พฤหัสบดี
24/1/2019

ศุกร์
25/1/2019

จันทร์
28/1/2019

อังคาร
29/1/2019
พุธ
30/1/2019
พฤหัสบดี
31/1/2019
รวม

จานวนเทีย่ ว

ค่าขนส่ง (บาท)

รวม (บาท)

สนามบิน

รายชือ่ Supplier

1

800

800

รายที่ 3
รายที่ 4
รายที่ 11
สนามบินสุวรรณภูม ิ
รายที่ 1
รายที่ 3
รายที่ 7
สนามบินสุวรรณภูม ิ
รายที่ 1
สนามบินสุวรรณภูม ิ
รายที่ 3
รายที่ 7
สนามบินสุวรรณภูม ิ
รายที่ 3 และ 1
รายที่ 9
ท่าเรือกรุงเทพ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

1,500
1,500
1,800
800
1,500
1,500
1,500
800
1,500
800
1,500 x 2
1,500
800
1,500 + 300
1,800
1,000

รายที่ 3

1

1,500

1,500

รายที่ 1
รายที่ 7

1
1

1,500
1,500

VI. สรุปผล

3,000

รายที่ 9, 8 และ7

1

1,800+300+300

2,400

รายที่ 3
รายที่ 7
รายที่ 3
รายที่ 7
ท่าเรือกรุงเทพ
รายที่ 3
รายที่ 7
รายที่ 11 และ 9
สนามบินสุวรรณภูม ิ
รายที่ 3
รายที่ 7
รายที่ 1
รายที่ 4
รายที่ 12 และ 9
รายที่ 13
รายที่ 3
รายที่ 4
รายที่ 10
สนามบินสุวรรณภูม ิ
รายที่ 3
รายที่ 4
รายที่ 7
ท่าเรือกรุงเทพ
รายที่ 3
รายที่ 6
รายที่ 9
รายที่ 11
รายที่ 1 และ 3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,500
1,500
1,500
1,500
1,000
1,500
1,500
1,800 + 300
800
1,500
1,500
1,500
1,500
1,800 + 300
1,000
1,500
1,500
1,800
800
1,500
1,500
1,500
1,000
1,500
1,500
1,800
1,800
1,500 + 300

รายที่ 3
รายที่ 7
รายที่ 4 และ 1
รายที่ 13

1
1
1
1
54

1,500
1,500
1,500 + 300
1,000

VI.I. บทสรุปผลการศึกษา
VI.I.I. สาเหตุหลักทีท่ าํ ให้ตน้ ทุนค่าขนส่งสูงขึน้ เกิดจากการใช้รถรับ
สินค้าจานวนหลายรอบ เนื่องจาก ไม่มหี ลักฐานการจองรถรับสินค้าทีเ่ ป็ น
รูปแบบเอกสาร ทัง้ นี้ยงั มีเหตุปัจจัยอื่น ๆ ทีส่ ่งผลคือ ความผิดพลาดในการ
สื่อสารระหว่างพนักงานในแผนก หรือความผิดพลาดในการสื่อสารระหว่าง
พนักงานในแผนก บริษทั รถขนส่ง และซัพพลายเออร์ ส่งผลให้เกิดจานวน
เทีย่ วในการใช้รถรับสินค้าเพิม่ ขึน้
VI.I.II. การทดลองใช้งานเป็นระยะเวลา 1 เดือน พบว่า การใช้ตาราง
จองรถรับสิน ค้า โดยใช้แนวคิดการขนส่ งแบบมิล ค์ร นั สามารถช่ว ยลด
จานวนเทีย่ วในการเดินรถรับสินค้าลงได้ ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนค่าขนส่งลดลง
ด้วยเช่นกัน โดยลดลงเป็ นจานวนเงิน 9,000 บาท แต่ขอ้ จากัดอยู่ทบ่ี างงาน
ต้องรับสินค้าจานวนมาก ซึง่ รถขนส่งประเภท 4 ล้อ ไม่สามารถบรรทุกรวม
มากับ งานอื่น ได้ไ ด้ ใ นการเดิน รถเที่ย วนั น้ ถึง แม้จ ะรับ สิน ค้า มาจาก
ซัพพลายเออร์ทอ่ี ยู่ในเส้นทางเดินรถเดียวกันก็ตาม
VI.I.III. การใช้ตารางจองรถรับสินค้าในการดําเนินงานประจําวัน
สามารถช่วยให้การทางานสะดวกยิง่ ขึน้ เนื่องจากตารางการจองรถจะ
แสดงข้อมูลการใช้รถรับสินค้าจากซัพพลายเออร์รายต่าง ๆ ในแต่ละวัน ซึง่
ช่วยลดการสอบถามของพนักงานในแผนกและลดความผิดพลาดในการ
สื่อ สารลงได้ใ นระดับ หนึ่ ง อี ก ทัง้ ยัง สามารถเก็ บ ข้อ มู ล ไว้ ใ นรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ค้นหาและตรวจสอบข้อมูลการใช้รถขนส่งย้อนหลังได้
VI.II. ประโยชน์ทไี ่ ด้รบั จากการดําเนินงาน
จากการดาเนินงานการปรับปรุงด้านการขนส่ง โดยการนาแนวคิด
ระบบการขนส่งแบบมิลค์รนั มาปรับใช้ในการจัดรถรับสินค้าแบบมิลค์รนั ผล
ทีไ่ ด้ คือ จานวนเทีย่ วการเดินรถรับสินค้าลดลงจานวน 7 เทีย่ ว จากเดิมมี
การใช้รถประเภท 4 ล้อ จานวน 61 เทีย่ วต่อเดือน ลดลงเหลือจานวน 54
เที่ย วต่ อ เดือ น คิดเป็ น ร้อ ยละ 11.48 ส่ งผลให้ต้น ทุน ค่ าขนส่ งลดลงด้วย
เช่นกัน จากเดิมต้นทุนค่าขนส่ง 87,100 บาทต่อเดือน ลดลงเหลือ 78,100
บาทต่อเดือน ลดลงเป็ นจานวนเงิน 9,000 บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 10.33

5,600

ก่อนการปรับปรุง

หลังการปรับปรุง

จานวนเทีย่ ว (เทีย่ ว)

61

54

ลดลง
7

ต้นทุนค่าขนส่ง (บาท)

87,100

78,100

9,000

ข้อมูลทีแ่ สดงในตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบจานวนเทีย่ วขนส่ง
และต้นทุนค่าขนส่ง ระหว่างก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุงโดยนา
แนวคิดระบบการขนส่งแบบมิลค์รนั เข้ามาช่วย ผลที่ได้ คือ จานวนเทีย่ ว
การเดินรถลดลง ทาให้สามารถลดต้นทุนค่าขนส่งลงได้ดว้ ยเช่นกัน
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การวัดผลจะวัดจากจานวนเทีย่ วการเดินรถทีล่ ดลงไปในเดือนมกราคม
จากเดิม ในเดือนมกราคม ในกรณีทไ่ี ม่ได้นาแนวคิดระบบการขนส่งแบบ
มิลค์รนั มาปรับใช้ มีการใช้รถประเภท 4 ล้อ จานวน 61 เทีย่ ว แต่เนื่องจาก
มีการรวมเทีย่ วการเดินรถรับสินค้า ส่งผลให้จานวนเทีย่ วการเดินรถใน
เดือนมกราคมลดลงจานวน 7 เทีย่ ว เหลือ 54 เทีย่ ว ส่งผลให้ตน้ ทุนค่า
ขนส่งลดลงด้วยเช่นกัน โดยลดลงเป็ นจานวนเงิน 9,000 บาท อีกทัง้ ยังช่วย
ป้ องกันไม่ให้เกิดต้นทุนด้านการขนส่งทีอ่ าจจะเกิดเพิม่ ขึน้ ในอนาคตอีกด้วย
IV.VIII. ปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ งและสร้างเป็นมาตรฐานการทํางาน
เมือ่ พนักงานปฏิบตั งิ านได้นาตารางการจองรถรับสินค้าประจาวันมา
ทดลองใช้ในการปฏิบตั งิ านแล้ว ขัน้ ตอนต่อไปคือการนาตารางจองรถรับ
สิน ค้าไปใช้ในการปฏิบตั ิงานอย่ างต่อเนื่อง เพื่อ สร้างเป็ น มาตรฐานการ
ทางานทีพ่ นักงานทุกคนปฏิบตั อิ ย่างเป็ นประจา และเป็ นการติดตามผลการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงติดตามผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการนาตารางการ
จองรถรับสินค้าไปใช้ในการปฏิบตั งิ านในอนาคต
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ขอขอบพระคุณผูบ้ ริหารและพนักงานทุกท่านของบริษทั เอเชีย ทรานส์
แอ็คเซส จากัด ที่อนุ เคราะห์ให้ดาเนินการศึกษากระบวนการปฏิบตั งิ าน
เก็บ รวบรวมข้อ มูล และให้ค าแนะน าในการท างานแต่ ล ะขัน้ ตอนที่เป็ น
ประโยชน์ ต่อโครงงานสหกิจศึกษา จนสามารถดาเนินงานสาเร็จลุล่วงได้
ด้วยดี และขอขอบพระคุณครอบครัวที่เป็ นทีป่ รึกษาและให้กาลังใจตลอด
การดาเนินการสหกิจศึกษา รวมถึงอาจารย์ทป่ี รึกษาโครงงานสหกิจศึกษา
อาจารย์ปณภา ดวงดาว ที่ได้ให้ความอนุ เคราะห์แนะน าความรู้อนั เป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ และแนะนาเพิม่ เติมแนวทางการพัฒนาปรับปรุงผลงาน
ให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ ในครัง้ นี้
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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.

บทคัด ย่ อ — งานวิ จ ยั นี้ มี ว ัต ถุป ระสงค์เพื่ อ 1) ลดเวลาในการรอ
เอกสารของสาขาต่ างจังหวัดโดยการจัดทาระบบการส่ งเอกสารออนไลน์
แบบเรียลไทม์เพื่อแสดงสถานะของสิ นค้า 2) เพื่อลดขัน้ ตอนในการทางาน
ให้ มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่ งขึ้น จากปั ญ หาด้ านการรับ-ส่ งเอกสารล่ าช้ าของ
สาขาต่ างจังหวัดในการทาเอกสารส่ งคืนสิ นค้า ผู้วิจยั ได้ใช้ เครื่องมือ 7 QC
Tools เพื่ อ ศึ ก ษาขัน้ ตอนการจัด ส่ ง สิ นค้ า พบว่ า มี ฝ่ ายที่ เกี่ ย วข้ อ ง คื อ
พนักงานฝ่ ายบัญชี พนักงานฝ่ ายจัดซื้อ พนักงานฝ่ ายคลังสิ นค้า พนักงาน
ขับรถส่งสิ นค้า ฝ่ ายการเงิ น จากนัน้ ได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่ วย
ในการจัดการเอกสาร ให้ อยู่ในรูปแบบออนไลน์ ในการสร้างฟอร์มข้ อมูล
รายละเอี ย ดที่ ต้ อ งการทราบใน Google Form ซึ่ ง จะท าให้ แ ต่ ล ะสาขา
สามารถกรอกข้ อมูลได้ ทุกแผนกที่ เกี่ ยวข้องยังสามารถเข้าไปดูข้อมูลใน
Google Sheet ได้ แบบทั น ที หลั ง จากที่ ได้ ก ารด าเนิ น งาน ป รับ ป รุ ง
กระบวนการทางานและนาการส่งเอกสารแบบออนไลน์ มาใช้ งาน สามารถ
ลดระยะเวลาในรอเอกสารจากเดิ มเวลารวมเฉลี่ย 2,016 นาที /ครัง้ ลดลง
เหลื อ 3.4 นาที /ครัง้ คิ ด เป็ น 99.83% ลดขัน้ ตอนในการส่ ง เอกสารกลับ
สามารถดาเนิ นการตามขัน้ ตอนของการท างานและจัดส่ งสิ น ค้ าใหม่ ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น

Keywords — Reduce time to track the product, Files in real-time,
Google Form, Google Sheet

คำสำคัญ — การลดเวลาตรวจสอบสถานะสิ นค้า, เอกสารออนไลน์,
Google Form, Google Sheet

ABSTRACT— the objective of this project is 1) to reduce time of Flies

736

I. บทนำ
กำรบริห ำรจัด กำรเอกสำรอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ เป็ นกำรน ำเทคโนโลยี
สมัย ใหม่ มำประยุ ก ต์ ใ ช้ในกำรปฏิบ ัติง ำนเพื่อ ให้ เกิด ควำมคล่ อ งตัว
สะดวก รวดเร็วมำกขึน้ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรทำงำนของพนักงำน
ภำยในองค์กร ในกำรจัดทำ กำรจัดเก็บเอกสำรและกำรส่งข้อมูล ทัง้ นี้ยงั
เป็ นกำรช่วยลกปริมำณกำรใช้ทรัพยำกรในส่วนของวัสดุสำนักงำน ได้แก่
กระดำษและยังลดพืน้ ทีใ่ นกำรจัดเก็บเอกสำรภำยในองค์กร
จำกกำรศึ ก ษำข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ระบบกำรท ำงำนภำยในบริษั ท
กรณีศ ึกษำยังคงใช้กำรเขีย นบัน ทึกข้อ มูล แบบกระดำษ (Manual) เป็ น
สื่อ กลำงในกำรท ำงำน โดยพนั ก งำนขนส่ ง สิน ค้ำ ที่น ำส่ ง สิน ค้ำ สำขำ
ต่ำงจังหวัดเป็ นผูน้ ำเอกสำรนำส่งเข้ำสำขำใหญ่ (กรุงเทพฯ) ซึ่งยังมีควำม
ล่ำช้ำในกระบวนกำรอยู่มำก ผู้จดั ทำจึงมีแนวคิดในกำรพัฒนำโดยกำรใช้
กำรจัดกำรส่งข้อมูลเอกสำรแบบออนไลน์ (Google Form) เข้ำมำใช้งำน
ซึ่งสำมำรถออกแบบรูปแบบของเอกสำรได้ต ำมควำมต้อ งกำร ผู้ใช้ย ัง
สำมำรถสือ่ สำรผ่ำนทำงคอมพิวเตอร์ ทำให้ได้ขอ้ มูลทีร่ วดเร็วทันต่อควำม
ต้องกำร ลดเวลำและขัน้ ตอนในกำรปฏิบตั ิงำน ซึ่งเอกสำรในระบบจะถูก
ออกแบบมำใกล้เคีย งกับเอกสำรแบบเดิม ผู้ใช้งำนสำมำรถเรีย นรู้และ
เข้ำใจเอกสำรได้งำ่ ย

E = Eliminate หมำยถึง กำรตัด ขัน้ ตอนกำรท ำงำนที่ไ ม่ จ ำเป็ นใน
กระบวนกำรออกไป
C = Combine หมำยถึง กำรรวมขัน้ ตอนกำรทำงำนเข้ำด้วยกัน เพื่อ
ประหยัดเวลำหรือแรงงำนในกำรทำงำน
R = Rearrange หมำยถึง กำรจัดลำดับงำนใหม่ให้เหมำะสม
S = Simplify หมำยถึง ปรับปรุงวิธกี ำรทำงำน หรือสร้ำงอุปกรณ์ช่วย
ให้ทำงำนได้งำ่ ยขึน้
III.II เครือ่ งมือควบคุมคุณภำพ (7 QC Tool)
1.แผ่ น ตรวจสอบ (Check Sheet) หมำยถึง แบบฟอร์ม ส ำหรับ กำร
บันทึกข้อมูล ซึง่ ได้รบั กำรออกแบบพิเศษสำหรับกำรตีควำมหมำยผลลัพธ์
ทันทีทก่ี รอกแบบฟอร์มเสร็จ
2.แผนภูมกิ รำฟ (Graph) หมำยถึง แผนภูมริ ูปภำพที่แสดงถึงตัวเลข
ผลกำรวิเครำะห์ท ำงสถิติ ซึ่งสำมำรถท ำให้ ง่ำยต่ อ ควำมเข้ำใจโดยกำร
พิจำรณำด้วยตำเปล่ำได้ เรำสำมำรถจำแนกประเภทของแผนภูมทิ น่ี ำมำใช้
ได้ดงั นี้
2.1 กรำฟเส้น (Line Graph) แสดงถึง ควำมผัน แปรของข้อ มูล เชิง
ตัวเลข ถ้ำแกน X เป็ นเวลำจะเรียกว่ำกรำฟแนวโน้ม (Trend Graph)
2.2 กรำฟแท่ ง (Bar Graph) แสดงกำรเปรีย บเทีย บข้ อ มูล ตัง้ แต่ 2
ข้อมูลขึน้ ไป โดยกำรเปรียบเทียบควำมยำวของกรำฟหรือพืน้ ทีข่ องกรำฟ
2.3 กรำฟวงกลม (Pie Chart) แสดงกำรเปรียบเทียบสัดส่วนของข้อมูล
แต่ละประเภท
2.4 กรำฟแถบ (Belt Graph) แสดงกำรเปรียบเทียบสัดส่วนของข้อมูล
แต่ละประเภทแตกต่ำงจำกกรำฟวงกลมในเรือ่ งของกำรแสดงอนุกรเวลำ
3. แผนผังพำเรโต (Pareto Diagram) หมำยถึง แผนภูมทิ ่ใี ช้แสดงให้
เห็นถึงควำมสัมพันธ์ ระหว่ำง สำเหตุของควำมบกพร่องกับปริมำณควำม
สูญเสียที่เกิดขึ้น โดยจะใช้แผนภูมพิ ำเรโต เมื่อต้องกำรกำหนดสำเหตุ ท่ี
สำคัญ (Critical Factor) ของปั ญ หำเพื่อ แยกออกมำจำกสำเหตุ อ่ื น ๆเมื่อ
ต้องกำรยืนยันผลลัพ ธ์ท่เี กิดขึน้ จำกกำรแก้ไขปั ญหำ โดยเปรียบเทียบผล
ก่อนปฏิบตั แิ ละ หลังปฏิบตั ิ เมือ่ ต้องกำรค้นหำปั ญหำและหำคำตอบในกำร
ดำเนินกำรแก้ไขปั ญหำนัน้
4. แผนผัง สำเหตุ แ ละผล (Cause and Effect Diagram) หมำยถึ ง
แผนผังที่แสดงถึงควำมสัมพันธ์อย่ำงมีระบบระหว่ำงผลทีแ่ น่ นอนประกำร
หนึ่ ง (อำกำรของปั ญ หำ) และสำเหตุ ห ลำย ๆ สำเหตุ ท่ีเกี่ย วข้อ ง เพื่อ
ต้องกำรหำรำกของสำเหตุ (Root Cause) ที่ก่อให้เกิดปั ญหำ นำไปสู่กำร
แก้ ปั ญหำแบบถอนรำกถอนโคน ไม่ เกิ ด ปั ญหำซ้ ำ อี ก เรีย กว่ ำ กำร
ปฏิบตั กิ ำรแก้ไข (Corrective Action: C/A)
5. แผนผังกำรกระจำย (Scatter Diagram) หมำยถึง กรำฟที่แสดงค่ำ
ควำมสัมพันธ์ของสำเหตุกบั ปั ญหำ (สำเหตุ X และปั ญหำ Y) เพื่อทดสอบ
ว่ำสำเหตุทก่ี ำหนดมีผลต่อปั ญหำหรือไม่ และมีผลในลักษณะใด เพือ่ ตรวจดู
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูล 2 ตัวแปร ทีเ่ รำสนใจศึกษำว่ำมีควำมสัมพันธ์
กันหรือไม่
6.แผนภำพฮิสโตรแกรม (Histogram) หมำยถึง กรำฟทีแ่ สดงถึงควำม
ผัน แปรของข้อมูลที่ได้มำจำกกำรวัดสำหรับข้อมูลกลุ่มย่อยเดียวกัน โดย
ควำมผันแปรของข้อมูลจะแสดงถึงรูปทรง กำรกระจำย ตลอดจนแนวโน้มสู่
ศูน ย์กลำงของข้อมูล เพื่อตรวจสอบกำรเปลี่ยนแปลงของกระบวนกำรใน
ระยะยำว

II. วัตถุประสงค์ของกำรวิจยั
1. เพื่อลดระยะเวลำในกำรรอเอกสำรของสำขำต่ำงจังหวัดโดยใช้กำร
ส่งเอกสำรแบบออนไลน์
2. เพือ่ ลดขันตอนในกำรท
้
ำงำนให้มปี ระสิทธิภำพมำกยิง่ ขึน้
III. ทฤษฎีและงำนวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
III.I ไคเซ็น (Kaizen)
มำซำเอกิ อิโม [1] กล่ำวว่ำ ไคเซ็น (Kaizen) แปลว่ำ กำรปรับปรุง ซึ่ง
จะปรับ ปรุ งอยู่ ต ลอดเวลำและเป็ นหน้ ำ ที่ข องทุ ก ๆคน ตัง้ แต่ ผู้บ ริห ำร
ระดับสูง ผูจ้ ดั กำร และคนงำน
สุ ร ศั ก ดิ ์ สุ ท อ งวั น [2] กล่ ำวว่ ำ ไคเซ็ น (Kaizen) ที่ จ ะป ระส บ
ควำมสำเร็จต้องมีหลักพื้นฐำนคือ กำรมีจติ สำนึกมีควำมคิดอยู่ตลอดเวลำ
ว่ำจะทำให้ดีข้นึ จะต้อ งก่อ ให้เกิดกำรลดต้น ทุน ลดกำรสูญเสียต่ ำง ๆ มี
ระบบกำรผลิต แบบทัน เวลำพอดี (Just in Time) และต้อ งสร้ำงควำมพึง
พอใจให้แ ก่ ลู ก ค้ำ ทัง้ ที่เป็ นลูก ค้ำ ประเภทผู้ใช้บ ริก ำรขัน้ สุ ด ท้ ำย (enduser) ซึ่ ง หมำยถึ ง ประชำชนหรือ ผู้ ร ับ บริก ำรภำยนอก และลู ก ค้ ำ ใน
กระบวนกำรคือผูท้ ร่ี บั งำนต่อจำกองค์กรนัน่ เอง
กำรใช้หลักกำรไคเซ็นหรือกำรปรับปรุงนี้ ชำนำญ รัตนำกร [3] ระบุว่ำ
มี 7 ขัน้ ตอน ซึ่งเป็ นวิธกี ำรเชิงระบบ (System approach) หรือปรัชญำใน
กำรสร้ำงคุณภำพงำนของเดมมิง่ ทีเ่ รียกว่ำ PDCA (Plan – Do – Cheek –
Action) ทีน่ ำไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในทุกงำนทุกกิจกรรม หรือ ทุกระบบกำร
ปฏิบตั งิ ำนนันเอง
่ ไม่ว่ำงำนนัน้ จะเป็ นงำนเล็กหรืองำนใหญ่
กำรพิ จ ำรณำเปลี่ย นแปลงงำนในบำงเรื่อ งบำงอย่ ำ งที่ ส ำมำรถ
เปลี่ย นแปลงได้ ซึ่งผู้ปฏิบตั ิงำนอำจพิจำรณำใช้ห ลักกำร E C R S เพื่อ
เริ่ม ต้ น กระบวนกำรปรับ ปรุ ง ระบบงำนได้ โดยหลัก กำรดัง กล่ ำ วมี
องค์ประกอบกล่ำวคือ
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7.แผนภูมคิ วบคุม (Control Chart) หมำยถึง เครื่องมือทำงสถิตทิ ่แี ยก
ควำมผัน แปรหรือ ควำมเปลี่ย นแปลงไปของกระบวนกำรผลิต ที่มำจำก
สำเหตุทผ่ี ดิ ธรรมชำติออกจำกควำมผันแปรโดยธรรมชำติ เพือ่ แก้ไขปั ญหำ
ด้ำนคุ ณ ภำพได้อ ย่ ำงรวดเร็ว โดยผ่ ำนกลไกลที่ส ำคัญ คือ พิกดั ควบคุ ม
(Control limit) ของแผนภูมโิ ดยพืน้ ฐำนนัน้ มี 2 รูปแบบ
7.1 Variable Control Chart ใช้สำหรับค่ำที่วดั ได้ เช่น น้ ำหนัก , เวลำ,
ขนำด, อุณหภูม ิ
7.2 Attribute Control Chart ใช้ส ำหรับ ข้อ มูล ประเภทนั บ เช่ น ของ
เสีย, จำนวนข้อบกพร่อง

รูปที่ I. โปรแกรมใน Google Documents
แหล่งทีม่ ำ : Applications Google Documents
III.IV งำนวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
[4] จุ ฑ ำมำศ ศรี ค รุ ฑ ได้ ศ ึ ก ษ ำเพื่ อ ท ำระบบจั ด กำรเอกสำร
อิเล็กทรอนิกส์มำใช้จดั กำรงำนเอกสำร พัฒนำกระบวนกำรทำงำนจำกเดิม
ทีจ่ ะต้องเขียนด้วยลำยมือและจัดเก็บอยู่ในรูปแบบกระดำษ โดยเก็บข้อมูล
ต่ำงๆจำกในกระดำษเป็ นกำรจัดเก็บเอกสำรในระบบคอมพิวเตอร์ให้อยู่ใน
รูปของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยวัต ถุ ประสงค์ของโครงงำนนี้ค ือกำรสร้ำง
โปรแกรมขึ้นมำเพื่อช่วยลดพื้นที่ในกำรจัดเก็บเอกสำร ลดปริมำณกำรใช้
กระดำษและแฟ้ มจัดเก็บเอกสำร พร้อ มช่วยในกำรค้น หำเอกสำรให้ง่ำย
สะดวกและรวดเร็วขึน้ และช่วยสนับสนุ นในกำรทำงำนให้พนักงำนสำมำรถ
ทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิง่ ขึน้ หลังจำกกำรปฏิบตั แิ ล้วนัน้ พบว่ำ
สำมำรถจัดกำรเอกสำรได้สะดวกขึน้ กำรปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลทำได้งำ่ ย
ขึ้น รวมถึงกำรตรวจสอบสถำนะของเอกสำรและสืบค้น ข้อมูลเอกสำรได้
สะดวกและรวดเร็วมำกยิง่ ขึน้ ทำให้กำรจัดเก็บเอกสำรมีระบบเป็ นไปตำม
นโยบำยขององค์กรส่งผลดีในระยะยำว ช่วยลดระยะเวลำและขัน้ ตอนใน
กำรทำงำน
[5] พรรณิภำ แย้มเอม ได้นำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำช่วยในกำร
พัฒนำระบบกำรจัดกำรเอกสำรทีไ่ ม่เป็ นหมวดหมูข่ องโรงพยำบำลแห่งหนึ่ง
ให้ส ำมำรถสื่อ สำรผ่ ำนคอมคอมพิว เตอร์ให้ไ ด้ข ้อ มูล ที่ร วดเร็ว ต่ อ ควำม
ต้อ งกำร อีก ทัง้ ยังประหยัด เวลำและทรัพ ยำกรต่ ำงๆมำกขึ้น โดยจัดท ำ
แอพพลิเคชันระบบกำรจั
่
ดกำรเอกสำรเพื่อใช้ในกำรอนุมตั เิ อกสำรคุณภำพ
ณ เวลำนั น้ ๆ ผู้ใช้แ ต่ ล ะแผนกสำมำรถเรีย กดู ข ้อ มูล ได้โ ดยผ่ ำนระบบ
อินเทอร์เน็ตภำยในโรงพยำบำล
[6] ธนัช อ่ อนทำ ได้ศ ึกษำระบบกำรจัดกำรเอกสำรให้อ ยู่ในรูปแบบ
เอกสำรอิน เล็ก ทรอนิ ก ส์ ข องโรงเรีย นแห่ ง หนึ่ ง โดยน ำเอกสำรที่เป็ น
กระดำษมำสแกนไฟล์เพื่อจัดเก็บเข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ค้น หำ
เอกสำรได้ง่ำย สะดวก รวดเร็ว ตรงควำมต้อ งกำรของผู้ใช้ โดยใช้ระบบ
โป ร แ ก ร ม ป ร ะ ยุ ก ต์ (Document Management System DMS) เป็ น
เครือ่ งมือในกำรจัดกำรเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์
[7] สุทธิศกั ดิ ์ สลักคำ (2551) ได้ศกึ ษำเกี่ยวกับกำรนำระบบเอกสำร
อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ม ำใช้ในองค์กร โดยเฉพำะหน่ ว ยงำนรำชกำรที่ต้อ งกำร
เปลี่ยนแปลงจำกกำรใช้กำรจัดเอกสำรด้วยมือมำเป็ นกำรจัดกำรเอกสำร
อิเล็กทรอนิกส์เพือ่ มำใช้ในองค์กร โดยมีกำรกำหนดแผนกลยุทธ์จำกกำรนำ
ระบบกำรจัดกำรเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์มำใช้ต้องได้ประโยชน์อย่ำงแท้จริง
เพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ ำพกำรปฏิบ ัติงำนอยู่เสมอรวมทัง้ กฎระเบีย บที่ต้อ ง
เปลี่ยนแปลงไปตำมกำรใช้ระบบกำรจัดกำรเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ ต้องมี
ควำมปลอดภัยจำกภัยคุกคำมต่ำงๆระบบมีกำรป้ องกันอย่ำงเพียงพอไม่ให้
ข้อมูล ถูกทำลำยกำรสูญเสีย ข้อมูล รักษำควำมลับบริษัทและรักษำควำม

III.III เทคโนโลยีทนี ่ ำมำใช้ในกำรปฏิบตั งิ ำน
Google Documents หรือ Google Docs เป็ น บริกำรออนไลน์ ท่ไี ม่ค ิด
ค่ ำใช้ จ่ ำ ย เป็ น ส่ ว น ห นึ่ งใน ชุ ด บ ริ ก ำรอ อ น ไล น์ Google Apps ซึ่ ง
ป ระก อ บ ด้ ว ย Gmail, Google Sites, Google Calendar แล ะ Google
Docs ซึง่ สำมำรถทำงำนได้ดงั นี้
1.สร้ำงเอกสำรสเปรดชีตและงำนนำเสนอแบบออนไลน์ สร้ำงเอกสำร
พื้นฐำนแบบเริม่ ต้นจำกศูน ย์ สำมำรถทำงำนพื้น ฐำนทุกประเภทได้อย่ำง
ง่ำยดำย รวมถึงกำรทำรำยกำรสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย กำรเรียงลำดับ
ตำมคอลัมน์ กำรเพิม่ ตำรำง รูปภำพ ข้อคิดเห็น สูตร กำรเปลีย่ นแปลงแบบ
อักษร และอื่นๆ โดยไม่มคี ่ำใช้จ่ำยใดๆ
2.ใช้งำนและทำงำนร่วมกัน ในแบบเรียลไทม์เลือกคนทีค่ ุณต้องกำรให้
เข้ำถึงเอกสำรของคุณได้ เพียงป้ อนที่อยู่อีเมล์ของคนที่คุณต้องกำรให้ใช้
งำนเอกสำรทีร่ ะบุร่วมกัน แล้วส่งคำเชิญไปให้เขำเหล่ำนัน้ ก็สำมำรถใช้งำน
เอกสำรร่วมกัน ได้ ใช้งำนร่วมกันได้ทนั ทีทุกคนที่คุณเชิญให้เข้ำมำแก้ไข
หรือดูเอกสำร สเปรดชีตหรืองำนนำเสนอของคุณสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้
ทัน ทีท่เี ข้ำสู่ระบบ แก้ไขและน ำเสนอร่ว มกับ บุค คลอื่น ในแบบเรีย ลไทม์
สำมำรถดูและแก้ไขร่วมกันได้หลำยคนในเวลำเดียวกัน มีหน้ำต่ำงสนทนำ
บนหน้ำจอสำหรับกำรแก้ไขเอกสำรและสเปรดชีตเพื่อแสดงให้คุ ณเห็นว่ำ
ใครแก้ไขอะไร และทุกคนสำมำรถติดตำมงำนนำเสนอนัน้ ได้โดยอัตโนมัติ
3. จัดเก็บและจัดระเบีย บงำนอย่ ำงปลอดภัย แก้ไขและเข้ำถึงจำกที่
ไหนก็ได้ ไม่ต้องดำวน์โหลดสิง่ ใด สำมำรถเข้ำถึงเอกสำรสเปรดชีต ได้จำก
คอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ท่มี กี ำรเชื่อมต่ ออินเทอร์เน็ต และมีบรำวเซอร์
มำตรฐำนโดยไม่มคี ่ำใช้จ่ำย จัดเก็บงำนได้อย่ำงปลอดภัยผ่ำนอุปกรณ์เก็บ
ข้อมูลแบบออนไลน์ และกำรบันทึกอัตโนมัติ ช่ วยให้ไม่ต้องกังวลเรือ่ งฮำร์ด
ไดร์ฟเสียหรือไฟดับเพรำะข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในเซิรฟ์ เวอร์ขนำดใหญ่ ของ
Google บันทึกและส่งออกสำเนำได้อย่ำงง่ำยดำย สำมำรถบันทึกเอกสำร
และสเปรดชีตไปยังเครือ่ งคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ DOC, XLS, CSV, ODS,
ODT, PDF, RTF และ HTML ได้
4.ควบคุมว่ำใครสำมำรถดูเอกสำรของคุณได้ เผยแพร่งำนของคุณเป็ น
หน้ำเว็บ คุณสำมำรถเผยแพร่เอกสำรของคุณแบบออนไลน์ได้โดยกำรคลิก
เพียงครัง้ เดียว ก็สำมำรถเผยแพร่ผลงำนได้อย่ำงง่ำยสำมำรถควบคุมได้ว่ำ
จะให้ใครเห็นเอกสำรได้บ้ำง สำมำรถเผยแพร่ขอ้ มูลได้ทวโลกหรื
ั่
อจำกัด
เอกสำร ให้เห็นได้ในกลุ่ม หรือจะสังไม่
่ ให้ใครเห็นเอกสำรนัน้ เลยก็ได้
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ปลอดภั ย ของข้ อ มู ล ได้ อี ก ทั ้ง ยั ง ช่ ว ยลดกำรใช้ ก ระดำษ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภำพกำรทำงำนภำยใน ลดค่ำใช้จ่ำยโดยรวมสร้ำงควำมสะดวกใน
กำรสร้ำ งสิ่งแวดล้อ มที่ดีให้ก ับ สัง คมและยังสร้ำ งควำมก้ำวหน้ ำ ให้ก ับ
ประเทศชำติในระบบสิง่ แวดล้อมไร้กระดำษอีกด้วย
[8] อวยชัย โอชโร ได้ ศ ึก ษำเกี่ย วกับ กำรเก็ บ เอกสำรด้ ว ยระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยนำระบบ E-document และระบบ Electronic document
system มำใช้ โ ดยแบบเดิม เมื่อ เอกสำรได้ด ำเนิ น เสร็ จ แล้ว จะน ำมำลง
รำยงำนในสมุดคุมเอกสำรแล้วแยกเก็บเข้ำแฟ้ มตำมหมวดหมู่ ซึง่ จะมีควำม
ล่ำช้ำในกำรค้น หำเอกสำรจึงน ำระบบใหม่เข้ำมำเพื่อ ช่ว ยในกำรจัดเก็บ
เอกสำรให้มปี ระสิทธิภำพ และลดเวลำในกำรค้นหำเอกสำร
[9] จำรุวฒ
ั น์ เนตรนิ่ม ได้ศกึ ษำเกีย่ วกับกระบวนกำรจัดตรวจนับ กำร
จัดเก็บและกำรแจกจ่ำยของคลังสินค้ำคงคลัง โดยใช้แนวคิดตำมทฤษฎีไค
เซ็น โดยใช้เครือ่ งมือ ECRS เพือ่ ปรับปรุงกำรทำงำนภำยในคลังสินค้ำ กำร
วิจยั สำมำรถลดระยะเวลำในกำรรอคอยกำรปฏิบตั ิงำนลงได้จำกเดิมจำก
ระยะเวลำ 5-7 วัน แต่เมือ่ ปรับปรุงแล้วสำมำรถลดเวลำเหลือเพียง 1 วัน
[10] พนิดำ หวำนเพ็ช รได้ศ ึกษำเกี่ย วกับกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ทำงำนโดยใช้แนวคิดตำมทฤษฎีไคเซ็น ของบริษัทค้ำปลีกสินค้ำประเภท
อุปโภคและบริโภคแห่งหนึ่ง ซึ่งต้องกำรเปิ ดสำขำใหม่ทำให้ปริมำณเอกสำร
จะเพิ่ม มำกขึ้น จึงน ำเครื่อ งมือ เข้ำมำปรับ ปรุง 2 เครื่อ งมือ คือ 5W 1H
นำมำค้น หำปั ญหำที่เกิดขึ้นในแต่ ละกระบวนกำรและใช้เครื่องมือ ECRS
เพื่อ หำแนวทำงในกำรปรับ ปรุ ง จำกกำรปรับ ปรุง กระบวนกำรท ำงำน
ทัง้ หมดพบว่ำ พนักงำนสำมำรถรับงำนและปริมำณเอกสำรเพิ่มขึ้น จำก
จำนวนทีจ่ ะเปิ ดสำขำเพิม่
[11] พงษ์สวัสดิ ์ เอีย่ มอำอำงค์ ได้ทำกำรปรับปรุงกำรจัดกำรคลังสินค้ำ
สำเร็จรูปในโรงงำนผลิตสปริงที่ใช้ในชิ้นส่วนยำนยนต์ โดยมุ่งเน้นกำรลด
ควำมสูญเปล่ำที่เกิดจำกขัน้ ตอนกำรทำงำนในคลังสินค้ำและกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรทำงำน โดยสภำพปั ญหำในปั จจุบนั พบว่ำหน่ วยงำน
คลัง สิน ค้ำ มีค่ ำ ใช้จ่ ำ ยด้ ำ นค่ ำ แรงเกิน ที่ฝ่ ำยบริห ำรตัง้ งบประมำณไว้
เนื่องจำกปั ญหำขัน้ ตอนกำรทำงำนทีไ่ ม่ก่อให้เกิดมูลค่ำเพิม่ ในส่วนของกำร
ปรับปรุงกำรจัดกำรคลังสินค้ำ เริม่ ตัง้ แต่กำรสำรวจสภำพปั จจุบนั และนำมำ
วิ เ ค รำะห์ ขั ้น ต อ น ก ำรท ำงำน ด้ ว ย ก ำรศึ ก ษ ำวิ ธี ก ำรท ำงำน กั บ
หลักกำร ECRS (Eliminate-Combine-Rearrange-Simplify) จำกนัน้ จึงได้
ดำเนินกำรปรับปรุง และแก้ไขปั ญหำกำรขนส่งขนย้ำยในคลังสินค้ำทีม่ ำก
เกินไป โดยกำรแบ่งกลุ่มสินค้ำแบบ ABC ด้วยสินค้ำทีเ่ คลื่อนไหวเร็วควร
อยู่ใกล้กบั ประตูทำงออก และดำเนิน กำรปรับปรุงขัน้ ตอนกำรทำงำนใน
คลังสินค้ำเพื่อลดควำมสูญเปล่ำ โดยใช้รถในกำรขนส่งขนย้ำยในโรงงำน
แทนกำรขนส่ งขนย้ำยโดยพนักงำนและน ำเอำระบบ ERP ร่ว มกับแถบ
รหัส สิน ค้ำ (Barcode) มำใช้ เพื่อ ลดขัน้ ตอนกำรท ำงำนและเพิ่ม ควำม
ถูกต้องในกำรทำงำนในคลังสิน ค้ำ จำกกำรดำเนินกำรปรับปรุงออกแบบ
และจัดกำรคลังสินค้ำ พบว่ำสำมำรถลดระยะทำงในกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำ
จำกเดิม 28,376 เมตรต่อวัน เป็ น 14,603 เมตรต่อวันหรือลดลง 49 % และ
สำมำรถลดระยะเวลำกำรทำงำนในคลังสินค้ำจำกเดิม 2,457 นำทีต่อวัน
เป็ น 633 นำทีต่ อ วัน หรือ ลดลง 74 % และผลจำกกำรปรับ ปรุ งท ำให้
สำมำรถลดจำนวนพนักงำนที่ทำหน้ ำที่ขนย้ำยได้ 2 คน จำกเดิม 51 คน
เหลือ 49 คน หรือลดลง 4 % หรือลดค่ำแรงได้ 326,256 บำทต่อปี

[12] ลัด ดำวัล ย์ กิจ สำลีรุ่ง และ อรรถกร เก่ งพล (2560) ได้ศ ึก ษำ
เกีย่ วกับแผนกขนส่งสินค้ำใช้เวลำในกำรบันทึกกำรซ่อมบำรุง ค่ำใช้จ่ำย วัน
เวลำในกำรส่งซ่อม ซึ่งมีควำมล่ำช้ำในกำรบันทึกข้อมูลเพรำะใช้แฟ้ มงำน
หลำยแฟ้ มโดยเฉลีย่ ใช้เวลำค้นหำทัง้ หมด 283 วินำที ในแต่ละเลขทะเบียน
จึงใช้โปรแกรมที่สำมำรถช่ว ยลดเวลำในกำรตรวจเช็ค และซ่ อ มบำรุงได้
80.75% ประมำณ 55 วินำทีโดยเฉลีย่ ทีช่ ่วยลดเวลำในกำรค้นหำ สะดวก
รวดเร็วมำกขึน้
[13] ศิรริ ตั น์ ตรงวัฒนำวุฒ ิ (2550) ได้ศกึ ษำเกีย่ วกับกำรพัฒนำระบบ
กำรจัดกำรเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ ของมหำวิทยำลัย แห่งหนึ่ง โดยพัฒนำ
ด้ว ยกำรใช้เครื่อ งมือ Microsoft Visual Studio 2005 ในส่ ว นที่ติด ต่ อ กับ
ผู้ใช้งำนและใช้ Microsoft excel 2003 ในกำรประมวลผลข้อ มูล จำกผล
ประเมิน โดยแบบสอบถำม ระดับควำมพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ม ำก สร้ำง
ควำมพึงพอใจให้แก่ผปู้ ฏิบตั งิ ำนได้และยังช่วยจัดกำรเอกสำรได้อกี ด้วย
IV. วิธกี ำรดำเนินงำนวิจยั
IV.I ศึกษำภำพรวมกระบวนกำรทำงำน
จำกกำรศึก ษำพบว่ำ กำรท ำงำนของพนัก งำนในองค์กรจะมีค วำม
ต่อเนื่องกันในแผนกทีเ่ กีย่ วข้อง

รูปที่ II. ภำพรวมของกระบวนกำรทำงำน (ก่อนปรับปรุง)
จำกกำรศึกษำกำรทำงำนพบว่ำกำรรับ -ส่ งเอกสำร มีค วำมล่ ำช้ำเกิด
จำกกำร ท ำเอกสำรแบบดัง้ เดิม ไม่ม ีก ำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ในกำร
ทำงำน ทำให้ประสิทธิภำพในกำรทำงำนลดลงเนื่องจำกทีส่ ำขำใหญ่จะไม่
ทรำบว่ำสำขำคืนสินค้ำกลับ สต็อกของเข้ำออกของสำขำก็ไม่สำมำรถเช็ค
ได้เนื่องจำกทำด้วยระบบกำรทำมือทัง้ หมด จึงทำให้เกิดควำมสูญเปล่ำของ
เวลำในกำรทำงำนและขัน้ ตอนในกำรทำงำนที่ต้องรอเอกสำรเพีย งอย่ ำง
เดียวเท่ำนัน้ กำรทำงำนถึงจะไปต่อได้
IV.II เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์เพือ่ นำมำพัฒนำ
จำกรูปที่ II. ทำงผู้วจิ ยั จึงได้นำทฤษฎีก้ำงปลำ มำวิเครำะห์ถึงสำเหตุ
ของปั ญหำในกระบวนกำรทำงำนตำมรูปที่ III และนำเครื่องมือ ECRS มำ
ออกแบบเพื่อปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนให้มปี ระสิทธิภำพในกำรทำงำน
มำกยิ่งขึ้น และน ำเทคโนโลยีกำรรับ-ส่งเอกสำรแบบออนไลน์ ท่สี ำมำรถ
ส่ ง ผ่ ำ นข้อ มู ล ทำงอิ น เตอร์เน็ ต ได้ ท ัน ที ซึ่ ง มีก ำรจัด กำรเอกสำรแบบ
Spreadsheets ได้เหมือ น Excel ก็ส ำมำรถท ำได้ Google Docs ท ำงำน
เหมือน Microsoft Office แต่ทุกอย่ำงจะทำงำนอยู่บนเว็บ สำมำรถทำงำน
ได้ทนั ทีท่มี กี ำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยเป้ ำหมำยของกำรทำคือสำมำรถ
ลดเวลำในกำรรอเอกสำรและตรวจเช็คสินค้ำทีเ่ สียหำยพร้อมเบิกส่งสินค้ำ
ใหม่ได้ทนั ที
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รูปที่ III. แผนภูมกิ ำ้ งปลำ (fishbone diagram)
จำกกำรวิเครำะห์ดว้ ยแผนภูมกิ ำ้ งปลำ พบว่ำกำรเช็คสถำนะของสินค้ำ
ที่เสีย หำยไม่ไ ด้ท ัน ทีเกิดจำกกระบวนกำรท ำงำนที่เกี่ย วข้อ งกับ กำรส่ ง
เอกสำรของสำขำต่ำงจังหวัดโดยเอกสำรนำกลับมำกับพนักงำนขับรถซึง่ ใช้
เวลำในกำรรอที่ ม ำก ด้ ำ นเครื่อ งมือ ในกำรใช้ ก ำรพิ ม พ์ เอกสำรทำง
Microsoft Word และปริ้น เอกสำรน ำส่ งให้ท ำงสำขำกรุงเทพฯ และขำด
เทคโนโลยีในกำรท ำงำน ไม่น ำเทคโนโลยีส ำรสนเทศเข้ำมำช่ว ยในกำร
ทำงำน

รูปที่ VI. รูปแบบเอกสำรแบบใหม่ออกแบบใน Google Form
IV.VI เก็บรวบรวมข้อมูล
ทำกำรจับเวลำจำกกำรรับ-ส่งข้อมูลจำกกระบวนกำรทำงำนก่อนกำร
ปรับปรุงตำม รูปที่ II. ได้ตำรำงกำรทำงำนดังตำรำงที่ I.
ตำรำงที่ I. เวลำในกำรทำงำนตำมกระบวนกำรก่อนกำรปรับปรุง

การจับเวลากระบวนการเดิ ม

IV.III ศึกษำกำรทำเอกสำรออนไลน์
ทำกำรศึกษำขัน้ ตอนและวิธกี ำรทำงำนของ Google Form ในกำรช่วย
ตอบกลับ ข้อ มูล ตำมแบบที่ส ร้ำงข้อ มู ล ต่ ำงๆที่อ ยำกทรำบถึง สำมำรถ
กระจำยข้อ มู ล และเข้ำ ถึง ได้อ ย่ ำ งรวดเร็ว กำรจัด เก็บ เอกสำรมีค วำม
ปลอดภัย เป็ นระเบียบและง่ำยต่อกำรค้นหำเอกสำร สำมำรถนำข้อมูลใส่ใน
Excel และแชร์ขอ้ มูลกับบุคคลอื่นๆได้ แก้ไขเอกสำรก็สำมำรถดูได้ว่ำใคร
เป็ นคนแก้ไขเอกสำร

จำนวน (ครัง้ )
ครัง้ ที่ 1
ครัง้ ที่ 2
ครัง้ ที่ 3
ครัง้ ที่ 4
ครัง้ ที่ 5
เวลำรวม

เวลำ (นำที)
1440 นำที
1440 นำที
1440 นำที
2880 นำที
1440 นำที
20,160 นำที

จำนวน (ครัง้ )
ครัง้ ที่ 6
ครัง้ ที่ 7
ครัง้ ที่ 8
ครัง้ ที่ 9
ครัง้ ที่ 10
เวลำรวมเฉลีย่

เวลำ (นำที)
2880 นำที
2880 นำที
1440 นำที
2880 นำที
1440 นำที
2,016 นำที/ครัง้

V. ผลกำรวิจยั
ผลกำรดำเนินงำนในกระบวนกำรหลังกำรปรับปรุงมประสิทธิภำพมำก
ยิ่งขึ้น ดังรูป ที่ VII เพรำะได้มกี ำรส่ งเอกสำรออนไลน์ เข้ำมำช่ว ยในกำร
ทำงำนโดยส่งผ่ ำนอิน เทอร์เน็ ตแทนกำรปริ้น เอกสำรแทนกำรฝำกส่ งกับ
พนักงำนขับรถทำให้กำรทำงำนรวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกยิง่ ขึน้ และ
ข้อมูลต่ำงๆยังสำมำรถแชร์ไฟล์ตำมแผนกทีเ่ กีย่ วข้องได้ทรำบถึงข้อมูลได้
พร้อมๆกันโดยไม่ตอ้ งรอเอกสำรจำกแผนกอื่นๆ ดังรูปที่ VIII.

รูปที่ IV. ขันตอนในกำรท
้
ำ Google sheet
แหล่งทีม่ ำ : https://www.google.com/intl/th_th/forms/about/
ผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบเอกสำรอ้ำงอิงจำกเอกสำรและข้อมูลที่ต้องแจ้งเพื่อ
รับ ทรำบจำกฉบับ เดิม จำกรูปที่ V. และน ำข้อ มูล มำใส่ ฟ อร์มดังรูปที่ VI
ดังนี้

รูปที่ VII. กระบวนกำรทำงำนหลังปรับปรุง

รูปที่ VIII. กำรกระจำยข้อมูลให้ฝ่ำยต่ำงๆดูขอ้ มูล

รูปที่ V.รูปแบบเอกสำรเดิม
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กิ ตติ กรรมประกาศ
งำนวิจยั ฉบับนี้ส ำเร็จลุ ล่วงไปด้วยดีต ำมวัตถุ ประสงค์ของกำรศึกษำ
ข้ำพเจ้ำขอขอบพระคุ ณอำจำรย์ท่ปี รึกษำงำนวิจยั อำจำรย์ยุ รนันท์ มูซ อ
และคณะกรรมกำรสอบของคณะบริหำรธุรกิจ สำขำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
สถำบัน เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่ไ ด้ส ละเวลำอัน มีค่ ำให้คำแนะน ำ ชี้แนะ
แนวทำงในกำรแก้ไ ขปั ญ หำ หลัก ในกำรค้น คว้ำข้อ มูล เพิ่ม เติม อัน เป็ น
ประโยชน์ในกำรทำวิจยั ครัง้ นี้ตลอดจนแก้ไขตรวจทำนข้อบกพร่องต่ำงๆใน
กำรศึกษำครัง้ นี้ให้เสร็จสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
สุดท้ำยนี้ผจู้ ดั ทำขอขอบพระคุณทำงบริษทั ทีใ่ ห้ควำมช่วยเหลือ ผูท้ ไ่ี ด้
ให้ควำมรูเ้ กี่ยวกับกระบวนกำรทำงำนตลอดดูแลจนจบสหกิจ ศึกษำที่สละ
เวลำในกำรทำงำนเพือ่ ช่วยเหลือในด้ำนต่ำงๆ

นอกจำกนี้ยงั ลดเวลำในกำรทำงำนจำกกระบวนกำรทำงำนรูปแบบเดิม
โดยหลังจำกกำรปรับกระบวนกำรทำงำนใหม่และจับเวลำกำรส่งเอกสำร
ใหม่ ทำให้เวลำกำรรับ-ส่งเอกสำรลดลงเหลือเพียง 3.4 นำที/ครัง้ ดังตำรำง
ที่ II. จำกตำรำงดังกล่ำวจะเห็นได้ว่ ำเวลำในกำรทำลดลงจำกกระบวนกำร
ทำงำนเดิม 99.83%
ตำรำงที่ II. ตำรำงจับเวลำหลังจำกกำรปรับปรุงกำรทำงำน
จำนวน (ครัง้ )
ครัง้ ที่ 1
ครัง้ ที่ 2
ครัง้ ที่ 3
ครัง้ ที่ 4
ครัง้ ที่ 5
เวลำรวม
เวลำรวมเฉลีย่

กำรจับเวลำหลังจำกกำรปรับปรุง
เวลำ (นำที) จำนวน (ครัง้ )
4
4
4
4
4

เวลำ (นำที)

ครัง้ ที่ 6
ครัง้ ที่ 7
ครัง้ ที่ 8
ครัง้ ที่ 9
ครัง้ ที่ 10
34 นำที
3.4 นำที/ครัง้

4
2
3
4
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VI.สรุปและอภิปรำยผล
กำรวิจยั เรื่อง กำรปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนเพื่อลดระยะเวลำกำร
รับ-ส่งเอกสำรโดยใช้เทคโนโลยีด้ำนคอมพิวเตอร์ ผู้วจิ ยั ได้ทำกำรศึกษำ
เกีย่ วกับกำรรับ-ส่งเอกสำรระหว่ำสำขำต่ำงจังหวัดกับสำขำกรุงเทพฯ โดย
ผู้ ว ิ จ ัย ได้ ใ ช้ Flow chart ในกำรแสดงกระบวนกำรท ำงำนทั ง้ หมดใน
กำรศึกษำและทำงำนวิเครำะห์ขอ้ มูลด้วยแผนภูมกิ ำ้ งปลำเพือ่ หำสำเหตุของ
ปั ญหำในกระบวนกำรทำงำนแล้วจึงนำกำรเทคโนโลยีกำรทำเอกสำรแบบ
ออนไลน์ มำใช้ในกำรปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนซึ่งทำให้กำรทำงำนลด
เวลำลงจำกเดิม 2,016 นำทีต่ อ ครัง้ เหลือ เพีย ง 3.4 นำทีต่ อ ครัง้ ในกำร
ทำงำน เพิ่มเวลำและประสิท ธิภ ำพมำกขึ้น จำกเดิม 99.83% ซึ่งมีค วำม
รวดเร็วและทันต่อควำมต้องกำรในกำรเปลีย่ นสินค้ำและส่งต่อให้กบั ลูกค้ำ
ได้ทนั ตำมเวลำ อีกทัง้ ไม่ตอ้ งกังวนเรือ่ งเอกสำรสูญหำยระหว่ำงทำงด้วย
ตำรำงที่ II. ตำรำงเปรียบเทียบก่อนและหลังปรับปรุงกำรทำงำน
กำรจับเวลำกระบวนกำรเดิม

กำรจับเวลำหลังจำกกำรปรับปรุง

จำนวน เ ว ล ำ
(ครัง้ )
(นำที)
ครัง้ ที่ 1
1440
ครัง้ ที่ 2
1440
ครัง้ ที่ 3
1440
ครัง้ ที่ 4
2880
ครัง้ ที่ 5
1440
เวลำรวม
เวลำรวมเฉลีย่

จำนวน
เวลำ
(ครัง้ )
(นำที)
ครัง้ ที่ 1
4
ครัง้ ที่ 2
4
ครัง้ ที่ 3
4
ครัง้ ที่ 4
4
ครัง้ ที่ 5
4
เวลำรวม
เวลำรวมเฉลีย่

จำนวน เ ว ล ำ
(ครัง้ )
(นำที)
ครัง้ ที่ 6
2880
ครัง้ ที่ 7
2880
ครัง้ ที่ 8
1440
ครัง้ ที่ 9
2880
ครัง้ ที่ 10 1440
20,160 นาที
2,016 นาที/ครัง้

จำนวน
เวลำ
(ครัง้ )
(นำที)
ครัง้ ที่ 6
4
ครัง้ ที่ 7
2
ครัง้ ที่ 8
3
ครัง้ ที่ 9
4
ครัง้ ที่ 10 3
34 นาที
3.4 นาที/ครัง้

VII.ข้อเสนอแนะ
1. ใช้เทคโนโลยีมำช่วยในด้ำนอื่นๆอีกเช่น ระบบกำรจัดเก็บเอกสำร
ของแผนกต่ำงๆภำยในสำขำ ให้มคี วำมสะดวกและรวดเร็วในกำรค้น หำ
เอกสำร อีกทัง้ ยังช่วยลดพืน้ ทีใ่ นกำรจัดเก็บเอกสำรอีกด้วย
2. ตรวจสอบและสุ่มเช็คสินค้ำภำยในคลังสินค้ำเพื่อไม่ให้เกิดของเสีย
ภำยในคลังช่วยลดต้นทุน และลดเวลำในกำรส่งของไปมำระหว่ำงสำขำ
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การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการจัดสมดุลสายการผลิต
กรณี ศึกษา บริษทั ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่ ง
PRODUCTION EFFICIENCY ENHANCEMENT BY PRODUCTION LINE
BALANCING : CASE STUDY OF AUTOMOTIVE PARTS MANUFACTURING
COMPANY
2nd พงศ์ศกั ดิ ์ สายธัญญา
Pongsak Saithanya
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
Faculty of Business Administration
Program in Industrial Management
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
Thai-Nichi Institute of Technology
Bangkok Thailand
pongsak@tni.ac.th

1st โชติกาญจน์ เรืองขา
Chotikarn Rueangkhum
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
Faculty of Business Administration
Program in Industrial Management
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ นุ
Thai-Nichi Institute of Technology
Bangkok / Thailand
chotikarng@gmail.com

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

บทคัดย่อ — การศึกษาครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เพิ ม่ ประสิ ทธิ ภาพการ
ผลิ ตและลดเวลาจุดที เ่ ป็ นคอขวดของกระบวนการของไลน์ ประกอบวาล์ว
ปี กนก โดยใช้ทฤษฎีเรือ่ ง การจัดสมดุลสายการผลิ ต โดยจัดทา Yamazumi
chart โดยค้นหาแนวทางในการปรับปรุง การลดความสูญเปล่าในขัน้ ตอน
และการไคเซ็นขัน้ ตอน แก้ ไขจุดทีเ่ ป็ นคอขวด ผลการศึกษาพบว่าสามารถ
ลดความสูญเปล่าจากการเคลือ่ นไหว ลดขัน้ ตอนการทางานทีซ่ ้ าซ้อน หรือ
รวมขัน้ ตอนการทางานเข้าด้วยกัน เพือ่ ลดรอบเวลาการผลิ ตลงและแก้ ไข
จุดที เ่ ป็ นคอขวด โดยการจัดสมดุลสายการผลิ ตทาให้ สามารถลดเวลาจุดที ่
เป็ นคอขวดของกระบวนการจากเดิ ม 33 วิ นาที ลดลงเหลือ 28.7 วิ นาที ซึ ง่
Takt Time ของสายการผลิ ตนี้ เท่ ากับ 29 วิ นาที และประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต
เพิ ม่ ขึ้นจากเดิ มผลิ ตได้ 80.30 เปอร์เซนต์ เพิ ม่ ขึ้นเป็ น 97.09 เปอร์เซ็นต์ และ
สามารถทาให้ ยอดการผลิ ตต่ อเดื อนผลิ ตเพิ ม่ ขึ้น 4,819 ชิ้ นต่ อเดื อน จาก
เดิ มก่ อนการปรับปรุงเท่ ากับ 20,481 ชิ้ นต่ อเดือน หลังการปรับปรุงเท่ ากับ
25,300 ชิ้ นต่อเดือน

Keywords — Line Balance, Yamazumi chart, ECRS

I. บทนา
บริษัท ผลิต ชิ้น ส่ ว นยานยนต์ แ ห่ งหนึ่ ง จ ากัด เป็ นบริษัท ผลิต และ
จาหน่ ายตลับลูกปื น (Bearing) ชุดบังคับเลี้ยว (Steering) และชุดเพลาขับ
รถยนต์ (Constant Velocity Joints) ซึ่งเป็ นการผลิตสินค้าภายในประเทศ
และส่งออกต่างประเทศ ปั จจุบนั สินค้าของบริษัทเป็ นทีต่ ้องการมากขึน้ มี
ความต้องการของลูกค้าเพิม่ ขึน้ ทุกเดือน แต่ยงั มีค่แู ข่งเป็ นจานวนมาก ซึ่ง
เวลาทีผ่ ลิตสินค้าและคุณภาพของสินค้ามีความสาคัญต่อลูกค้ามาก บริษทั
ต้องผลิตสินค้าให้ทนั ตามเวลาทีล่ กู ค้าได้กาหนดไว้ ซึง่ ในปั จจุบนั ทางบริษทั
ได้ประสบปั ญหาเกี่ยวกับประสิทธิภ าพการผลิตที่ ยงั ไม่ได้ตามที่ต้องการ
ทางบริษทั ต้องการปรับปรุงเพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพเพิม่ มากขึน้ เมือ่
เข้าไปศึกษาสภาพปั จจุบนั ของทางบริษทั พบว่ามีศกั ยภาพในการผลิต แต่ม ี
ปั จ จัย บางประการที่ท าให้ก ารผลิต ยังไม่ ม ีป ระสิท ธิภ าพ เมื่อ เทีย บกับ
เป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั ้ ไว้

คาสาคัญ — การจัดสมดุลสายการผลิ ต, 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
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ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษากระบวนการของไลน์ ประกอบ
วาล์ว ปี กนกเพื่อ เพิ่มประสิท ธิภ าพและลดเวลาจุด ที่เป็ น คอขวด ท าการ
แก้ไขปั ญหาในการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตโดยการจัด
สมดุลสายการผลิตแต่ละสถานีงาน และลดความสูญเปล่าในกระบวนการ
ผลิตด้วยหลักการ ECRS [1] ซึ่งสิง่ เหล่านี้เป็ นปั จจัยทีเ่ พิม่ ประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิต ให้ไ ด้ต ามเป้ าหมาย โดยอาศัย ระบบและเทคนิ ค ตาม
กระบวนการผลิตแบบโตโยต้ามาใช้ในโรงงานในสายการประกอบวาล์วปี ก
นก Pinion Valve Assembly 1(PVA1) โดยวัตถุประสงค์ของโครงงานวิจยั
คือ ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น ยอดการผลิตเพิ่มขึ้น และลดเวลาจุดที่
เป็ นคอขวดของกระบวนการของสายการประกอบวาล์วปี กนก ซึง่ ประโยชน์
ทีค่ าดว่าจะได้รบั จากโครงงานวิจยั คือ ยอดการผลิตเพิม่ ขึน้ ประสิทธิภาพ
การผลิตเพิม่ ขึน้ เวลาทีจ่ ุดคอขวดลดลง

ตารางที่ I รอบเวลาการผลิตของ สถานีงาน A

II. วิธกี ารดาเนินงาน
งานที่ส นใจศึก ษาเป็ นโรงงานผลิต ชุ ด บัง คับ เลี้ย ว (Steering) ซึ่ ง
ประกอบด้ว ยสายการประกอบชุ ด บัง คับ เลี้ย วแบบ Manual และแบบ
Power โดยกระบวนการที่ทาการศึกษาคือ สายการประกอบวาล์วปี กนก
Pinion Valve Assembly 1 (PVA1) ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของระบบบังคับเลี้ยว
แบบ Power โดยผลิต ภัณ ฑ์ ท่ีไ ด้จ ะน าไปประกอบที่ ส ายการประกอบ
Rack Pinion Power (RPP) ต่อไป
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาขัน้ ตอนในสายการประกอบวาล์วปี กนก Pinion
Valve Assembly 1 (PVA1) และเวลาการทางาน[2] โดยจากการจับเวลา
การทางานของกระบวนการได้ค่าเฉลีย่ เวลามาตรฐานของสายการประกอบ
วาล์วปี กนก Pinion Valve Assembly 1 (PVA1) เป็ นสถานีงาน A B C D
และ E ดังตารางที่ 1 – 5 แล้ว ทาการหาจุดที่เป็ น คอขวดในกระบวนการ
ผลิต โดยใช้ YAMAZUMI CHART เพือ่ ดูว่าสถานีใดใช้เวลาการทางานมาก
ทีส่ ุดและสถานีงานใดเป็ นข้อจากัดของกระบวนการผลิต และกาหนดแนว
ทางการปรับ ปรุ ง เพื่ อ ให้ เ วลาการท างานได้ ต าม Takt time ที่ ท าง
หน่วยงานได้กาหนดไว้ท่ี 29 วินาที ซึง่ แสดงดังรูปที่ I
II.I. ผลการศึกษาก่อนการปรับปรุง
จากกราฟ YAMAZUMI CHART พบว่าสถานีงาน A, B, C มีรอบเวลา
การผลิตมากกว่า Takt Time และสถานีงาน D และ E มีรอบเวลาการผลิต
น้ อ ยกว่ า Takt Time จึง ได้ห าแนวทางการปรับ ปรุ ง ในจุ ด ที่เป็ นปั ญ หา
คอขวดทีส่ ่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตทัง้ 5 สถานีงาน

ลาดับ

ขัน้ ตอนการทางาน

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
28
29
30
31
32
33
34
35
36

หยิบ A1 จาก Chute
ตรวจสอบร่อง A1 ด้วยเครื่องมือตรวจสอบในแนว X,Y
เดินมาที่ M/C B หรือ C
หยิบงานในเครื่องออก
ใส่ A1 ตัวใหม่สวมเข้ากับ Jig
ตบ Start เครื่องจักร
เดินมาที่ M/C D
วางงานใส่ Jig และมือขวาดึงเครื่องมือลงมา
หยิบงานออกจาก M/C D
เดินมาที่ M/C E
หยิบงานใน M/C E ออก
ใส่ A1 ตัววางเข้ากับ Jig ใน M/C E
ตบ Start เครื่องจักร
เดินมาที่ M/C F
วาง A1 สวมเข้ากับ Jig ในเครื่องจักร
เดินมาทีฝ่ ั ง่ ด้านขาออกของ M/C F
หยิบชิน้ งานออกจาก Jig
ตบ Start เครื่องจักร
เดินไปที่ M/C G
หยิบงานออกจาก M/C G
วาง A1 สวมเข้ากับ Jig ใน M/C G
ตบ Start เครื่องจักร
เดินมาที่ M/C H
หยิบชิน้ งานออกจากเครื่องจักร
วางงานใส่ Jig ในเครื่องจักร
ตบ Start เครื่องจักร
เดินไปที่ M/C I
หยิบชิน้ งานในเครื่องจักรออก
วาง A1 บน เครื่องมือ
ตบ Start เครื่องจักร
เดินมาที่ M/C G
หยิบ A1 ออกจาก Jig ในเครื่องจักร
วาง A1 เข้ากับ Jig ในเครื่องจักร
ตบ Start เครื่องจักร
เดินมาตรวจสอบ M/C K และวาง A1 บน Support
เดินกลับไปที่ Process เริม่ ต้น

รอบ
ผลิ ต
(วิ นาที)
0.6
4.3
1.5
0.8
1.0
0.8
0.5
1.4
1.0
0.6
0.6
0.9
0.8
0.4
0.9
1.0
0.9
0.8
0.4
0.6
0.7
0.8
0.6
0.9
1.0
0.8
0.5
0.6
0.9
0.7
0.5
0.8
1.0
0.5
1.0
2.0

จากรูปที่ I กราฟ YAMAZUMI CHART ก่อนการปรับปรุงการทางาน
พบว่า รอบเวลาการผลิตของ สถานีงาน A มีค่ามากกว่า Takt time โดยค่า
Takt time มีค่าเท่ากับ 29 วินาที จากการเก็บข้อมูลสามารถใช้ทฤษฎีการ
ลดความสูญเปล่าด้วยหลักการ ECRS มาปรับปรุง คือ ควรลดขัน้ ตอนที่ 2
ซึ่งสอดคล้อ งกับ E หรือ Eliminate น ามาใช้ในการปรับ ปรุง เพราะ ใช้
เวลานานและจากการสอบถามหัว หน้ างานเป็ น ขัน้ ตอนที่ส ามารถข้า ม
ขันตอนการท
้
างานได้เพือ่ ลดรอบเวลาการผลิตลงได้

รูปที่ I กราฟ YAMAZUMI CHART ก่อนการปรับปรุงการทางาน
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ตารางที่ II รอบเวลาการผลิตของ สถานีงาน B
ลาดับ
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

ขัน้ ตอนการทางาน
หยิบ A1 จาก M/C K แล้วเดินไปที่ M/C M
วาง I/S บน Jig ในเครื่องจักร
เดินไปที่ M/C M
หยิบ A1 ออกจาก Jig
สวม A1 เข้ากับ Jig
ตบ Start เครื่องจักร
เดินไปที่ M/C O และตรวจสอบ
ตรวจสอบ Dia.22 mm. ด้วย เครื่องมือตรวจสอบ
วาง A1 ที่ Support
เดินไปที่ M/C N
หยิบ A1 ออกจาก Jig
สวม A1 เข้ากับ Jig
ตบ Start เครื่องจักร
เดินไปที่ M/C 0
ตรวจสอบ Dia.22 mm. ด้วยเครื่องมือตรวจสอบ
วาง A1 ที่ Support
เดินไปที่ M/C Q
ตรวจสอบระยะของการขยับตัว A3
เดินไปที่ M/C S
สวมชิน้ งานเข้า Jig Check Poka-yoke ดังหนึ่งครัง้
หยิบงานออกจาก M/C S
ใส่งานตัวใหม่วางบน Jig M/C S
ตบ Start เครื่องจักร
เดินไปที่ Chute FG
ตรวจสอบดูมสี งิ่ ผิดปกติหรือไม่
วางงานลงบนตระกร้า FG
เดินกลับที่ Process เริม่ ต้น

ตารางที่ III รอบเวลาการผลิตของ สถานีงาน C
รอบ
ผลิ ต
(วิ นาที)
1.5
0.9
1.0
0.9
1.1
1.3
2.0
2.0
0.8
1.5
0.9
1.1
1.3
0.5
1.5
0.6
1.2
1.3
1.1
1.2
0.8
0.9
0.9
0.4
1.5
0.8
2.3

ลาดับ
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
28
29
30
31
32
33
34

จากรูปที่ I กราฟ YAMAZUMI CHART ก่อนการปรับปรุงการทางาน
พบว่า รอบเวลาการผลิตของ สถานีงาน B มีค่ามากกว่า Takt time โดยค่า
Takt time มีค่าเท่ากับ 29 วินาที จากการเก็บข้อมูลสามารถใช้ทฤษฎีการ
ลดความสูญเปล่าด้วยหลักการ ECRS มาปรับปรุง คือ ควรลดขัน้ ตอนที่ 2
และขัน้ ตอนที่ 10-16 ซึ่งสอดคล้องกับ E หรือ Eliminate นามาใช้ในการ
ปรับปรุง เพราะ จากการสอบถามหัวหน้ างานเป็ น ขัน้ ตอนที่ส ามารถลด
ขัน้ ตอนการทางานได้เพือ่ ลดเวลาการทางานการผลิตลงได้และรวมขันตอน
้
ที่ 1 และ 3 เข้าด้วยกัน ซึ่งสอดคล้องกับ C หรือ Combine นามาใช้ในการ
ปรับปรุง เพือ่ ทีจ่ ะได้ลดรอบเวลาการผลิตลงได้

ขัน้ ตอนการทางาน
หยิบงานจาก Support
เดินไปที่ M/C U
หยิบงานทีอ่ ยู่ในเครื่องจักรออก
วาง A1 เข้ากับ Jig ในเครื่องจักร
ตบ Start เครื่องจักร
เดินไปที่ M/C V
หยิบงานในเครื่องจักรออก
ใส่งาน A1 ตัวใหม่เข้ากับ Jig
ตบ Start เครื่องจักร
เดินไปที่ M/C W
หยิบงานออกจาก Jig ใน M/C W
วางงานตัวใหม่เข้าที่ Jig ใน M/C W แทน
ยกงานขึน้ ตรวจสอบรอยร้าวใต้แสงไฟ
หยิบงานออกจาก Jig จุดทาลายแม่เหล็กแล้ววางงาน
ตัวใหม่ลงแทน
ตบ Start เครื่องจักร
เดินไปที่ M/C X
หยิบงานทีอ่ ยู่ในเครื่องจักรออก
ใส่งาน A1 ตัวใหม่เข้ากับ Jig
ตบ Start เครื่องจักร
วาง A1 ที่ Support หน้าเครื่อง AA
เดินไปทีห่ น้า M/C Y
หยิบชิน้ งานขึน้ จาก Support แล้วเคาะหนึ่งครัง้
หยิบชิน้ งานทีอ่ ยู่ใน M/C Y ออก
วางชิน้ งานตัวใหม่เข้าที่ Jig ใน M/C Y แทน
ตบ Start เครื่องจักร
ยกงานออกจาก Jig ดูดน้ ามัน แล้ววางงานตัวใหม่ลง
แทน
ถืองานเดินไปจุดลบครีบเศษเหล็ก
ลบครีบชิน้ งานออก
เดินไปที่ M/C P
หยิบชิน้ งานในเครื่องจักรออก
วางชิน้ งานใหม่เข้าที่ Jig ในเครื่องจักร
ตบ Start เครื่องจักร
เดินไปวางงานบน Jig Check การขยับตัวของ A3
เดินกลับไปที่ Process เริม่ ต้น

รอบ
ผลิ ต
(วิ นาที)
0.3
0.5
0.8
0.9
0.6
0.6
0.8
0.9
0.6
0.6
0.8
0.9
7.0
0.6
0.6
0.5
0.7
0.8
0.6
0.7
1.0
0.5
0.7
0.9
0.6
0.9
1.0
1.0
0.6
0.8
0.9
0.8
0.9
1.5

จากรูปที่ I กราฟ YAMAZUMI CHART ก่อนการปรับปรุงการทางาน
พบว่า รอบเวลาการผลิตของ สถานีงาน C มีค่ามากกว่า Takt time โดยค่า
Takt time มีค่าเท่ากับ 29 วินาที จากการเก็บข้อมูลสามารถใช้ทฤษฎีการ
ลดความสูญเปล่าด้วยหลักการ ECRS มาปรับปรุง คือ ควรย้ายขัน้ ตอนที่
29-32 จาก สถานี ง าน C ไป สถานี ง าน B ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ R หรือ
Rearrange และ ลดขัน้ ตอนที่ 33 ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ E หรือ Eliminate
น ามาใช้ในการปรับ ปรุง แต่ เปลี่ย นเป็ น “วางบน Jig Support (หลัง จัด
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สมดุลสายการผลิต )” แทน ใช้ R หรือ Rearrange นามาจัดลาดับขัน้ ตอน
การทางานใหม่แทน

ตารางที่ V รอบเวลาการผลิตของ สถานีงาน E
ลาดับ

ขัน้ ตอนการทางาน

ตารางที่ IV รอบเวลาการผลิตของ สถานีงาน D
ลาดับ

ขัน้ ตอนการทางาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9

หยิบงานจาก Support หน้า M/C AA
หยิบงานจากใน M/C AA ออก
ตรวจสอบรูดา้ นใน A1 ว่ามีเศษเหล็กตกค้างหรือไม่
วางชิน้ งานบน Jig ในเครื่องจักร
ตบ Start เครื่องจักร
เดินถือ A1 ไปวางที่ Support เครื่องตรวจทีโ่ ต๊ะประกอบ
เดินไปที่ Chute Supply A5 และ A2
หยิบ A5 และ A2 เดินไปทีห่ น้า M/C GG
ใส่ A5 เข้ากับ Jig และดันเข้าให้สุด

10

หยิบ A5 ที่ Press เข้ากับ A2 ออกวางบน Jig Check

1.1

11

ใส่ A2 เข้ากับ Jig และใช้มอื บีบ Jig ให้แนบสนิทกับ A2
ตบ Start เครื่องจักร
วางงานลงที่ Jig ดัด A2 ให้อยู่ใน Spec
ถืองานเดินไปที่ M/C II
หยิบงานที่ M/C II ออกจาก jig
ใส่งานตัวใหม่เข้าที่ M/C II แทน
ตบ Start เครื่องจักร
ถืองานเดินไปวางที่ Support หน้า M/C KK
เดินกลับไปที่ Process เริม่ ต้น

1.0

12
13
14
15
16
17
18
19

1
2
3
4
5

รอบ
ผลิ ต
(วิ นาที)
0.7
0.8
1.0
0.9
0.8
2.0
2.0
1.6
1.3

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

0.7
6.1
1.2
1.0
1.0
0.9
1.6
2.1

หยิบ A3 ออกจาก เครื่องตรวจ
หยิบ A3 จาก Chute สวมลงแทน
หยิบ A3 ที่ M/C KK ออกวางที่ Support
ใส่ A3 ตัวใหม่สวมเข้ากับ Jig แทน
ตบ Start เครื่องจักร
หยิบ A3 ขึน้ จาก Support วางลงที่ Support หน้าโต๊ะ
ประกอบ
หยิบ A1 สวมลงที่ Jig
หยิบ A7 สวมลงที่ A1
หยิบ A4 สีดาสวมลงที่ Rocket
หยิบ A4 สีขาวสวมลงที่ A7 รูดลงให้สดุ
ถอด A7 ออกวางที่ Support
หยิบ A7 ตัวใหม่สวมลงแทน
หยิบ A8 สวมเข้า A7 แล้วจับ Jig กดลง
ถอด A7 ออกวางที่ Support
หยิบ A3 Assembly สวมเข้า A7
ใส่ A4 สีดาเข้า A7 กดลงใน Jig รีด A4
จับ A1 Assembly สวมเข้ากับ A3 Assembly ให้ลงล็อก
เดินไป M/C CC จับ ชิน้ งานออกจาก Jig
ใส่งานตัวใหม่ลงที่ Jig ใน M/C CC แทน
ตบ Start เครื่องจักร
กดชิน้ งานลงที่ Jig รีดชิน้ งาน
เดินกลับไปที่ Process เริม่ ต้น

รอบ
ผลิ ต
(วิ นาที)
1.0
1.1
1.0
1.2
0.8
1.0
1.3
1.2
1.4
2.1
1.3
1.3
2.0
0.6
1.4
1.6
2.0
1.0
0.7
0.6
0.7
1.6

จากรูปที่ I กราฟ YAMAZUMI CHART ก่อนการปรับปรุงการทางาน
พบว่า รอบเวลาการผลิตของ สถานีงาน E มีค่าน้อยกว่า Takt time โดยค่า
Takt time มีค่ าเท่ ากับ 29 วิน าที แต่ จากการวิเคราะห์ห น้ างานจริงของ
สถานีงาน D พบว่า ขัน้ ตอนการทางานซับซ้อน พนักงานต้องเคลื่อนไหว
การท างานบ่ อ ย และขัน้ ตอนการทางานไม่ต่ อ เนื่ อ ง จากการเก็บ ข้อ มู ล
สามารถใช้ทฤษฎีการลดความสูญเปล่าด้วยหลักการ ECRS มาปรับปรุง
คื อ ควรย้ า ยขัน้ ตอนที่ 1-5 จาก สถานี ง าน E ไป สถานี ง าน D ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับ R หรือ Rearrange น ามาใช้ในการปรับ ปรุ ง จากนั น้ ลด
ขัน้ ตอนที่ 12 ซึ่งสอดคล้องกับ E หรือ Eliminate นามาใช้ในการปรับปรุง
แต่เพิ่มขัน้ ตอน “หยิบ A1 จากเครื่อ งวางลงที่ Jig กดลง และวาง A1 ตัว
ใหม่ ล งแทนบนเครื่อ ง” ต่ อ จากขัน้ ตอนที่ 11 ซึ่ง สอดคล้อ งกับ R หรือ
Rearrange นามาใช้ในการปรับปรุง
II.III. ผลการศึกษาหลังการปรับปรุง
จากการดาเนินการนาแนวทางการแก้ไขมาปฏิบตั ิในจุดที่เป็ นปั ญหา
คอขวดที่ส่งผลกระทบต่อ ประสิทธิภาพการผลิต ทัง้ 5 สถานีงาน ทาการ
วิเคราะห์และสรุปผลก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง

จากรูปที่ I กราฟ YAMAZUMI CHART ก่อนการปรับปรุงการทางาน
พบว่า รอบเวลาการผลิตของ สถานีงาน D มีค่าน้อยกว่า Takt time โดยค่า
Takt time มีค่ าเท่ากับ 29 วิน าที แต่ จากการวิเคราะห์ห น้ างานจริงของ
สถานีงาน D พบว่า ขัน้ ตอนการทางานเกิดความไม่ต่ อ เนื่ อ ง พนักงาน
จะต้องเดิน มากเกินไป จากการเก็บข้อมูล สามารถใช้ทฤษฎีการลดความ
สูญเปล่าด้วยหลักการ ECRS มาปรับปรุง คือ ควรย้ายขัน้ ตอนที่ 1-6 จาก
สถานี งาน D ไป สถานี งาน E ซึ่งสอดคล้อ งกับ R หรือ Rearrange และ
ลดขัน้ ตอนที่ 7 ใช้ E หรือ Eliminate นามาใช้ในการปรับปรุง จากนัน้ เพิม่
“ดึง A5 ออก” (หลังจัดสมดุล สายการผลิต ) ต่ อจากขัน้ ตอนที่ 4 (หลังจัด
สมดุลสายการผลิต) เพื่อสามารถลดรอบเวลาการผลิตลงได้ และใช้ R หรือ
Rearrange นามาจัดลาดับขัน้ ตอนการทางานใหม่
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จากการปรับปรุงการท างานในตารางที่ VI พบว่า หลังการปรับปรุง
รอบเวลาการทางานของ สถานีงาน D เท่ากับ 25.1 วินาที จากเดิมเท่ากับ
27.7 วินาที
ตารางที่ VII รอบเวลาการผลิตของ สถานีงาน E

รูปที่ II แสดง YAMAZUMI CHART หลังการปรับปรุงการทางาน
ผลการปรับปรุงของรอบเวลาการผลิตทัง้ 5 สถานีงาน ดังนี้
สถานีงาน A สถานีงาน B และ สถานีงาน C ได้ตดั ขัน้ ตอนทีไ่ ม่จาเป็ น
ออก สามารถลดเวลาการผลิตลงได้ และต่ากว่า Takt time
จากตารางที่ I ก่ อ นการปรับ ปรุง การท างาน พบว่ า รอบเวลาการ
ทางานของ Process A เท่ากับ 33.0 วินาที หลังการปรับปรุง เท่ากับ 28.7
วินาที
จากตารางที่ II ก่ อ นการปรับ ปรุ งการท างาน พบว่ า รอบเวลาการ
ทางานของ Process B เท่ากับ 31.3 วินาที หลังการปรับปรุง เท่ากับ 24.9
วินาที
จากตารางที่ III ก่ อ นการปรับ ปรุงการท างาน พบว่ า รอบเวลาการ
ทางานของ Process C เท่ากับ 31.9 วินาที หลังการปรับปรุง เท่ากับ 28.2
วินาที
สถานีงาน D กับ E ได้ทาการสลับขัน้ ตอนงานและจัด ลาดับงานใหม่
เพือ่ ให้พนักงานทางานสะดวกขึน้ และได้ตาม Takt time ดังตารางที่ VI และ
VII

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ขัน้ ตอนการทางาน
หยิบ A5 และ A2 เดินไปทีห่ น้า M/C GG
หยิบ A5 และ A2 เดินไปทีห่ น้า M/C GG
ใส่ A5 เข้ากับ Jig และดันเข้าให้สุด
หยิบ A5 ที่ Press เข้ากับ A2 ออกวางบน Jig Check
ดึง A5 ออก
ตบ Start เครื่องจักร
วางงานลงที่ Jig ดัด A2 ให้อยู่ใน Spec
ถืองานเดินไปที่ M/C II
หยิบงานที่ M/C II ออกจาก jig
ใส่งานตัวใหม่เข้าที่ M/C II แทน
ตบ Start เครื่องจักร
หยิบ A3 จาก chute
ถืองานเดินไปวางที่ Support หน้า M/C KK
หยิบ A3 ออกจาก เครื่องตรวจ
หยิบ A3 จาก Chute สวมลงแทน
หยิบ A3 ที่ M/C KK ออกวางที่ Support
ใส่ A3 ตัวใหม่สวมเข้ากับ Jig แทน
ตบ Start เครื่องจักร
เดินกลับไปที่ Process เริม่ ต้น

ขัน้ ตอนการทางาน

1
2
3
4
5
6

หยิบงานจาก Support หน้า M/C AA
หยิบงานจากใน M/C AA ออก
ตรวจสอบรูดา้ นใน A1 ว่ามีเศษเหล็กตกค้างหรือไม่
วางชิน้ งานบน Jig ในเครื่องจักร
ตบ Start เครื่องจักร
เดินถือ A1 ไปวางที่ Support เครื่องตรวจทีโ่ ต๊ะประกอบ
หยิบ A3 ขึน้ จาก Support วางลงที่ Support หน้าโต๊ะ
ประกอบ
หยิบ A1 สวมลงที่ Jig
หยิบ A7 สวมลงที่ A1
หยิบ A4 สีดาสวมลงที่ Rocket
หยิบ A4 สีขาวสวมลงที่ A7 รูดลงให้สดุ
ถอด A7 ออกวางที่ Support
หยิบ A1 จากเครื่องวางลงที่ Jig กดลง
วาง A1 ตัวใหม่ลงแทนบนเครื่อง
กดปุ่ม Start
หยิบ A8 สวมเข้า A7 แล้วจับ Jig กดลง
ถอด A7 ออกวางที่ Support
หยิบ A3 Assembly สวมเข้า A7
ใส่ A4 สีดาเข้า A7 กดลงใน Jig รีด A4
จับ A1 Assembly สวมเข้ากับ A3 Assembly ให้ลงล็อก
เดินไป M/C CC จับ ชิน้ งานออกจาก Jig
ใส่งานตัวใหม่ลงที่ Jig ใน M/C CC แทน
ตบ Start เครื่องจักร
กดชิน้ งานลงที่ Jig รีดชิน้ งาน
เดินกลับไปที่ Process เริม่ ต้น

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ตารางที่ VI รอบเวลาการผลิตของ สถานีงาน D
ลาดับ

ลาดับ

รอบ
ผลิ ต
(วิ นาที)
1.6
1.3
1.1
1.0
0.3
0.7
6.1
1.2
1.0
1.0
0.8
0.3
1.6
1.0
1.1
1.0
1.2
0.8
2.1

รอบ
ผลิ ต
(วิ นาที)
0.7
0.8
1.0
0.9
0.8
2.0
1.0
1.3
1.2
1.4
2.1
1.3
0.7
1.0
0.2
2.0
0.6
1.4
1.6
2.0
1.0
0.7
0.6
0.7
1.6

จากการปรับปรุงการทางานในตารางที่ VII พบว่า หลังการปรับปรุง
รอบเวลาการทางานของ สถานีงาน E เท่ากับ 28.6 วินาที จากเดิมเท่ากับ
26.9 วินาที
III. ผลการวิเคราะห์จากการปรับปรุงกระบวนการ
ตารางที่ VIII รอบเวลาการผลิตก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง
ขัน้ ตอนการทางาน
A
B
C
D
E
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รอบเวลาการผลิ ต (วิ นาที)
ก่อนปรับปรุง
หลังปรับปรุง
33.0
28.7
31.3
24.9
31.9
28.2
27.7
25.1
26.9
28.6

ผลต่าง
4.3
6.4
3.7
2.6
1.7

ตารางที่ IX แสดงผลการปรับปรุงตามตัวชีว้ ดั

ผลการปรับปรุง สถานีงาน A
จากการปรับปรุง สถานีงาน A มีทงั ้ หมด 35 ขัน้ ตอน จากการจับเวลา
หลังการปรับปรุงโดยการจัดภาระงานใหม่ให้เหมาะสมโดยค่า Takt Time
เท่ ากับ 29 วิน าที หลังจากการปรับ ปรุง รอบเวลาการผลิต ลดลงเหลือ
28.7 วินาที จากเดิม 33.0 วินาที เวลาลดลงจากก่อนปรับปรุงทัง้ หมด 4.3
วินาที
ผลการปรับปรุง สถานีงาน B
จากการปรับปรุง สถานีงาน B มีทงั ้ หมด 22 ขัน้ ตอน จากการจับเวลา
หลังการปรับปรุงโดยการจัดภาระงานใหม่ให้เหมาะสมโดยค่า Takt Time
เท่ ากับ 29 วิน าที หลังจากการปรับ ปรุง รอบเวลาการผลิต ลดลงเหลือ
24.9 วินาที จากเดิม 31.3 วินาที เวลาลดลงจากก่อนปรับปรุงทัง้ หมด 6.4
วินาที
ผลการปรับปรุง สถานีงาน C
จากการปรับปรุง สถานีงาน C มีทงั ้ หมด 30 ขัน้ ตอน จากการจับเวลา
หลังการปรับปรุงโดยการจัดภาระงานใหม่ให้เหมาะสมโดยค่า Takt Time
เท่ากับ 29 วินาที หลังจากการปรับปรุง รอบเวลาการผลิตลดลงเหลือ 28.2
วินาที จากเดิม 31.9 วินาที เวลาลดลงจากก่อนปรับปรุงทัง้ หมด 3.7 วินาที
ผลการปรับปรุง สถานีงาน D
จากการปรับปรุง สถานีงาน D มีทงั ้ หมด 19 ขัน้ ตอน จากการจับเวลา
หลังการปรับปรุงโดยการจัดภาระงานใหม่ให้เหมาะสมโดยค่า Takt Time
เท่ากับ 29 วินาที หลังจากการปรับปรุง รอบเวลาการผลิตลดลงเหลือ 25.1
วินาที จากเดิม 27.7 วินาที เวลาลดลงจากก่อนปรับปรุงทัง้ หมด 2.6 วินาที
ผลการปรับปรุง สถานีงาน E
จากการปรับปรุง สถานีงาน E มีทงั ้ หมด 25 ขัน้ ตอน จากการจับเวลา
หลังการปรับปรุงโดยการจัดภาระงานใหม่ให้เหมาะสมโดยค่า Takt Time
เท่ากับ 29 วินาที หลังจากการปรับปรุง รอบเวลาการผลิตลดลงเหลือ 28.6
วินาที จากเดิม 26.9 วินาที รอบเวลาการผลิตเพิม่ ขึน้ จากก่อนปรับปรุงแต่
มีค่าไม่เกิน Takt Time มีผลต่างเท่ากับ 1.7 วินาที

ตัวชี้วดั
ประสิทธิภาพการผลิต
ยอดการผลิตต่อเดือนผลิต
เวลาจุดทีเ่ ป็ นคอขวด
(Neck Cycle Time)

ก่อน
ปรับปรุง
80.30%
20,481
33.0

หลัง
ปรับปรุง
97.09%
25,300
28.7

ผลต่าง
13.79%
4,819
4.3

จากตารางที่ IX หลังจากการปรับปรุงแสดงให้เห็นตัวชีว้ ดั ของงานวิจยั
ได้เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต ก่อนการปรับปรุง 80.30 เปอร์เซนต์ หลังการ
ปรับ ปรุง 97.09 เปอร์เซ็ น ต์ ซึ่งสามารถเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการผลิต ได้
เท่ า กั บ 13.79 เปอร์ เ ซ็ น ต์ และรอบเวลาการผลิ ต จุ ด คอขวดของ
กระบวนการ (Neck Cycle Time) ก่อนการปรับปรุงเท่ากับ 33 วินาที หลัง
การปรับปรุงเท่ากับ 28.7 วินาที ซึ่ง สามารถลดได้เท่ากับ 4.3 วินาที และ
สามารถทาให้ยอดการผลิตต่อเดือนผลิตเพิม่ ขึ้น 4,819 ชิ้นต่อเดือน จาก
เดิมก่อนการปรับปรุงเท่ากับ 20,481 ชิ้นต่อเดือน หลังการปรับปรุงเท่ากับ
25,300 ชิน้ ต่อเดือน
กิ ตติ กรรมประกาศ
การที่ขา้ พเจ้าได้ศกึ ษาข้อ มูล บริษัท ผลิต ชิ้น ส่ว นยานยนต์แห่ งหนึ่ง
จากัด ได้รบั ความร่วมมือและการสนับสนุ นจาก คุณอนุชา สมพงษ์ (Team
Leader) และคุณกาญจนา วรรณญาติ (Engineer) ที่เห็นความสาคัญของ
การศึก ษาวิจ ัย ครัง้ นี้ ขอขอบพระคุ ณ คุ ณ จิร ะเดช จัน ทะบาล (Chief
Foreman) และคุ ณอภิส ิท ธิ ์ โพธิพ นั ธ์ (Foreman) ที่ให้คาแนะน าและการ
ดูแลให้คาปรึกษาตลอดระยะเวลาการทางานเกีย่ วกับสายการผลิตทีไ่ ด้จดั
ทาการศึกษาในครัง้ นี้ และบุคคลท่านอื่นๆ ทีไ่ ม่ได้กล่าวนามทุกท่านทีไ่ ด้ให้
คาแนะนาช่วยเหลือในการจัดทารายงานฉบับนี้
เอกสารอ้างอิ ง

IV. สรุป
จากการศึก ษาเรื่อ ง การเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการผลิต โดยการจัด สมดุ ล
กระบวนการผลิตของสายการประกอบวาล์วปี กนก Pinion Valve Assembly
(PVA1) โดยมีทม่ี าของโครงงานจากบริษทั ผลิตชิน้ ส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งที่ม ี
นโยบายเกี่ย วกับ การเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการผลิต ชิ้น ส่ ว นรถยนต์ ให้ ม ี
ประสิทธิภาพการผลิตตามเป้ าหมายที่ตงั ้ ไว้ ซึ่งความต้องการต่ อวัน อยู่ท่ี
1,100 ชิน้ ต่อวันหรือความต้องการที่ 25,300 ชิน้ ต่อเดือน เวลาในการทางาน
19.81 ชัวโมง
่
ตามแผนที่ได้ว างไว้ เพื่อ ที่จะสามารถทาการผลิต ชิ้น ส่ ว น
รถยนต์ แ ละส่ งได้ต ามเวลาที่ลูก ค้าก าหนดโดยน าเครื่อ งมือ ที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ คือ ใช้หลักการปรับสมดุลสายการผลิต (Line Balancing) โดยใช้
YAMAZUMI CHART การลดความสูญเปล่าด้วยหลักการ ECRS การศึกษา
เวลาการทางานและการเคลื่อนไหว และการไคเซ็น (Kaizen) ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจยั สุมาลี ศรีพะยอม[3] จักรกฤษณ์ ฮันยะลา[4]
่
เมธัส หีบเงิน[5]
และฤทธิชยั สังฆทิพ ย์[6] โดยในงานวิจยั นี้ส ามารถสรุปผลการศึกษาได้
ดังนี้

[1] ประเสริฐ อัครประถมพงศ์. (2552). การลดความสูญเปล่าด้วยหลักการ
ECRS. สืบค้นเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2561, จาก
https://cpico.wordpress.com/2009/11/29/การลดความสูญเปล่า-ด้วยห/
[2] รัชต์วรรณ กาญจนปั ญญาคม. (2552). การศึกษางานอุตสาหกรรม. พิมพ์ครัง้
ที่ 3.กรุงเทพฯ : บริษทั สานักพิมพ์ จากัด.
[3] สุมาลี ศรีพะยอม. (2556). การประยุกต์ใช้แผนภูมยิ ามาซูมเิ พื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการทางาน. สืบค้นเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2561, จาก
http://tdc.thailis.or.th/
[4] จักรกฤษณ์ ฮันยะลา.
่
(2557). การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
กางเกงเวสในโรงงานอุตสาหกรรมเสือ้ ผ้าสาเร็จรูป กรณีศกึ ษาบริษทั นอร์
ธเทิรน์ แอทไทร์จากัด. สืบค้นเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2561, จาก
https://www.tci-thaijo.org/index.php/Itech/article/view/292
[5] เมธัส หีบเงิน. (2556). การพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตโดยการปรับปรุง
กระบวนการผลิต : กรณีศกึ ษา โรงงานทาตูน้ ้ าเย็น. สืบค้นเมื่อ 28
พฤศจิกายน 2561, จากhttp://tdc.thailis.or.th
[6] ฤทธิชยั สังฆทิพย์. (2557). การลดเวลาการผลิตกระบวนการเชื่อมชิน้ ส่วน
ยานยนต์ดว้ ยเทคนิค ECRS. สืบค้นเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2561, จาก
http://tdc.thailis.or.th
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บทคัดย่อ  งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาและวิเคราะห์
สภาพปั จจุ บ ั น ของกระบวนการตรวจโลหะเพื่ อ เพิ่ ม %OTP (On Time
Planning) จากข้อมูลผลการตรวจโลหะประจาวันย้อนหลังพบว่า %OTP ไม่
เป็ นไปตามเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้ท่ี 95% ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแปร
รูปของสายการผลิต สาเหตุเกิดจากพนักงานหยุดพักปฏิบตั ิหน้ าที่ระหว่าง
ช่วงเวลาการทางานพร้อมกัน เพื่อเข้าห้องน้ าทาให้เครื่องจักรนัน้ หยุดชะงัก
ส่งผลต่อผลผลิตการตรวจโลหะไม่ได้ตามเป้ าหมายทีก่ าหนด ผูว้ จิ ยั จึงได้จดั ทา
แผนภาพงานมาตรฐานเพื่อ ลาดับขัน้ ตอนในการทางานและจัดทาแผนภูม ิ
Man - Man Chart เพื่อวิเคราะห์เวลาในการปฏิบตั งิ านพบว่าพนักงานหยุดพัก
เกินเวลาเฉลีย่ 6 นาที/ชัวโมงหรื
่
อคิดเป็ นเวลาสูญเปล่า 10% ของเวลาทางาน
ทัง้ วัน ดาเนินการแก้ไขปั ญหาโดยการสลับตาแหน่งหมุนเวียนการทางาน โดย
เปลี่ยนจากการให้พนักงานทุกคนพักพร้อมกันทุกชัวโมงหลั
่
ง การคาลิเบรท
เครื่องจักร มาพักในช่วงเวลาว่างระหว่างการทางานโดยพักสลับกันแทน จึง
สามารถทางานได้ต่อเนื่องส่งผลให้ผลผลิตการตรวจโลหะเพิม่ ขึน้ โดยก่อนการ
ปรับปรุงค่าเฉลีย่ %OTP เท่ากับ 87.31% หลังปรับปรุง เท่ากับ 97.60% โดย
ค่าเฉลี่ยเพิม่ ขึน้ คิดเป็ น 11.79% ทาให้ค่าเฉลีย่ %OTP เป็ นไปตามเป้ าหมาย
ทีก่ าหนด

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

คำสำคัญ  ปรับปรุงวิธกี ารทางาน, เพิม่ เปอร์เซ็นต์ On time
planning, ตรวจโลหะ

l. บทนา

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

อุตสาหกรรมการ์เม้นท์ในประเทศไทยปั จจุบนั เริม่ ชะลอตัวจาก
ความสามารถในการแข่งขันทีล่ ดลงสาเหตุเพราะค่าแรงงานทีป่ รับตัวสูงขึน้
และปริม าณแรงงานไม่เพีย งพอต่ อความต้องการ ในขณะที่ม ีคู่ แ ข่งอย่าง
กัมพูชา ลาว เมียนมาและเวียดนาม เข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดใน
ประเทศไทยส่งผลให้ผปู้ ระกอบการต่างชาติจานวนมากได้เลือกย้ายฐานการ
ผลิตจากประเทศไทยไปยังประเทศ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนามเพื่อ
หลีกเลี่ยงปั ญหาเรื่องค่าแรงงานทีจ่ ะส่งผลต่อต้นทุนการผลิตทีส่ ูงขึน้ บริษทั
กรณีศกึ ษา จึงให้ความสาคัญกับคุณภาพของสินค้าพร้อมทัง้ คานึงถึงความ
พึงพอใจของลูกค้าเป็ นหลักซึ่งจากการได้เข้าไปศึกษาข้อมูลของหน่ วยงาน
สาเร็จรูป บริษทั กรณีศกึ ษา พบว่าขัน้ ตอนการตรวจโลหะมีงานระหว่างผลิต
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จานวนมากและค่าเฉลีย่ %OTP (On time Planning) ต่ ากว่าเป้ าหมาย KPI
ทีก่ าหนดที่ 95% ดังภาพที่ l.

ว่ า ควรมีก ารลดหรือเพิ่ม คนในการทางานหรือ ไม่ ซึ่ง ข้อมูล จะจัด แสดงใน
รู ป แบบของ Bar Chart และเวลารวมในการท างานโดยจะใช้สีทึบ หรือ มี
สัญลักษณ์แทนกิจกรรมทีท่ าในแต่ละประเภท [3]

II.II งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
คณิศร ภูนิคม (2560) การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการ
ผลิตด้วยเทคนิคการปรับปรุงงาน มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ช่วยลดต้นทุนด้านเวลา
และแรงงานให้กบั ผู้ประกอบการได้นาเครื่องมือทางวิศวกรรม อุตสาหการ
ต่างๆ เช่น การศึกษางาน การจับเวลา การใช้แผนผังก้างปลา การใช้แผนภูม ิ
การไหลและเทคนิคการปรับปรุงงาน มาช่วยแก้ปัญหาให้กบั โรงงานโดยพบว่า
หลังจากการปรับปรุงการทางานแล้ว สามารถลดเวลาความสูญเปล่าในการ
ทางานได้จากเดิม 254.40 วินาที เหลือ 174.16 วินาที ลดลงไป 80.24 วินาที
คิด เป็ น 32.17% [4]
เกวลิน เรืองกระจาย และ ปริณัฐ แซ่หวุ่น (2560) การปรับปรุง
วิธกี ารทางานในกระบวนการบรรจุเครื่องปรุงพะโล้ เพื่อนาไปปรับปรุงการ
ทางานลดระยะเวลาและเพิม่ ผลผลิตของการบรรจุเครื่องปรุงพะโล้ใช้แผนภูม ิ
แสดงการทางานมาใช้ในการวิเคราะห์ว่าขัน้ ตอนใดบ้างทีส่ ามารถปรับเปลีย่ น
และพัฒนากระบวนการทางานลดระยะเวลาและข้ันตอนการทางานได้จ าก
การศึกษากระบวนการบรรจุเครื่องปรุงพะโล้สามารถลดขัน้ ตอนการทางานได้
จาก 55 ขัน้ ตอน เหลือ 40 ขัน้ ตอน ลดลง 15 ขัน้ ตอน และลดเวลาการทางาน
จาก 73 วินาที เหลือ 52.29 วินาที ลดลง 20.71 วินาที [5]
กัญญ์วรา วิลยั สัมพันธ์ (2560) การลดจานวนเสื้อที่ลงกล่องปน
ขนาดลู ก ค้ า PATAGONIA เพื่ อ ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ส ภาพปั จจุ บ ั น ของ
กระบวนการบรรจุสนิ ค้าลงกล่องเพื่อลดต้นทุ นาทีแรงงานและลด
เวลาการท างานของพนั ก งานบรรจุ ล งกล่ อ ง โดยใช้ ห ลั ก การไคเซน
(KAIZENการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง), PDCA, 5W1H, การควบคุมด้วยสายตา
(Visual Control), การแระยุกต์ใช้ชุดเครื่องมือ 7 อย่าง (กราฟ, แผนผังเหตุ
และผล, แผนผัง ต้น ไม้) การประยุกต์ใ ช้หลักการแก้ปัญหาแบบ QC Story,
หลักการ 5G [6]

ภาพที่ l. กราฟเส้นแสดงค่าเฉลีย่ %OTP ย้อนหลังเทียบกับเป้ าหมาย
จากภาพที่ l. แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลีย่ %OTP ตัง้ แต่เดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2561 – เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายทีต่ งั ้
ไว้ท่ี 95% ผูว้ จิ ยั จึงต้องการศึกษาขัน้ ตอนการตรวจโลหะโดยมีวตั ถุประสงค์คอื
 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพปั จจุบนั ของกระบวนการตรวจโลหะ
 เพื่อเพิม่ ค่าเฉลีย่ %OTP งานตรวจโลหะประจาวัน

I.I ขอบเขตในการดาเนินงาน
ศึกษาเกีย่ วกับกระบวนการทางานของพนักงานห้องตรวจโลหะ
หน่วยงานสาเร็จรูป เครื่องตรวจโลหะทีใ่ ช้สาหรับการทางาน คือเครื่องตรวจ
HASHIMA HN-870C

II.ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
II.I ทฤษฎีทเี ่ กีย่ วข้อง
II.I.I QC Story กล่าวไว้ว่าคือขัน้ ตอนในการแก้ไขปั ญหาภายใต้
เงื่อนไขการพัฒนาบุคลากร ให้เข้าใจถึงหลักการในการบริหารโครงการด้วย
วงจร P – D – C – A ทัง้ หมด 7 ประการได้แ ก่ การก าหนดหัว ข้อปั ญ หา,
สารวจสภาพปั จจุบนั และตัง้ เป้ าหมาย, การวางแผนการแก้ไข, การวิเคราะห์
สาเหตุ , การก าหนดมาตรการตอบโต้แ ละการปฏิบ ัติต ามมาตรการ, การ
ติดตามผล และ การทาให้เป็ นมาตรฐาน [1]
II.I.II แผนภาพงานมาตรฐาน เป็ นแผนภาพทีแ่ สดงผังของพืน้ ที่
การทางาน โดยแสดงถึง จานวนเครื่องจัก ร หรือ จานวนพนัก งานที่อยู่ ใ น
สายการผลิตนัน้ และจาระบุความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคน และระบุถงึ
ลาดับขัน้ ตอนในการทางานของพนักงานโดยมีการเขียนเป็ นตัวเลขกากับไว้ใน
ผัง อีกทัง้ มีขอ้ มูลระบุกระบวนการที่ต้องตรวจสอบคุณภาพ, กระบวนการที่
ต้ อ งระวั ง เรื่อ งความปลอดภัย และระบุ ถึ ง จ านวนชิ้น งานมาตรฐานใน
กระบวนการ ดังแสดงในภาพที่ II [2]

III. วิธกี ารดาเนินงาน
โครงงานวิจยั เรื่องการปรับ ปรุงวิธีการทางานเพื่อเพิ่ม %OTP
ตรวจโลหะเป็ นงานส่วนหนึ่งของหน่ วยสาเร็จรูป การตรวจโลหะเป็ นขัน้ ตอนที่
สาคัญสินค้าทุกตัวก่อนออกจากโรงงานจาเป็ นต้องผ่านการตรวจเช็คความ
เรียบร้อยเพื่อไม่ให้มโี ลหะปะปนกับตัวสินค้าก่อนทาการส่งออก

III.I ขันตอนในการด
้
าเนินงาน

ภาพที่ II. แผนภาพงานมาตรฐาน
II.I.III แผนภูม ิ Man-Man Chart เป็ นแผนภูมทิ ถ่ี ูกประยุกต์มาก

ภาพที่ III. แสดงขันตอนการด
้
าเนินงาน

จากแผนภู ม ิ Man-Machine Chartเป็ น แผนภู ม ิท่ีแ สดงการท างานของคน
ร่วมกันตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป มีจดุ มุง่ หมายเพื่อใช้ดูสดั ส่วนการทางาน เพื่อศึกษา
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ค้นหาปั ญหาคัดเลือกปั ญหา และมูลเหตุจงู ใจ

ศึกษาขัน้ ตอนการทางานของหน่วยสาเร็จรูปเพื่อ
ค้นหาปั ญหา
o คัดเลือกหัวข้อปั ญหาโดยพิจารณาจากเป้ าหมาย KPI
ของหน่วยสาเร็จรูป
o สารวจมูลเหตุจงู ใจของปั ญหา
สารวจสภาพปั จจุบนั และตัง้ เป้ าหมาย
o ศึกษาตาแหน่งการทางานและภาระงานของพนักงาน
โดยจัดทาเป็ น LAY OUT
o ศึกษาขัน้ ตอนในการปฏิบตั งิ านและภาระงานของ
พนักงานหน้างานและจัดทาเป็ นแผนภาพมาตรฐาน
o ศึกษาเวลาในการปฏิบตั งิ านและเวลาพักคาลิเบรท
เครื่องและจาทาเป็ นแผนภูม ิ Man-Man Chart
o เก็บข้อมูลปริมาณผลการตรวจโลหะด้วยเครื่อง
HASHIMA HN-870C โดยจัดทาเป็ นตารางข้อมูล
o ศึกษาข้อมูลเป้ าหมายตัวชีว้ ดั KPI ของห้องตรวจโลหะ
o กาหนดตัวชีว้ ดั ในการดาเนินงานโดยเชิงปริมาณดูจาก
%OTP และเวลาทางานทีเ่ พิม่ มากขึน้
ส่วนเชิง
คุณภาพดูจากความพอใจในการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานจากการสอบถาม
วางแผนการดาเนินกิจกรรม
o วางแผนขัน้ ตอนการดาเนินกิจกรรมโดยใช้หลักการ
PDCA
วิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา
o วิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาด้วย แผนผังก้างปลา
o พิสูจน์สาเหตุของปั ญหา
o กาหนดทางเลือกสาหรับแนวทางการแก้ไขปั ญหาโดย
จัดทาแผนผังต้นไม้ (TREE DIAGRAM) แสดงความ
เชื่อมโยงของปั ญหาและวิธกี ารแก้ไข
กาหนดมาตรการตอบโต้และปฏิบตั ิ
o นาหลักการจัดลาดับงานมาใช้โดยการสลับตาแหน่ง
กันทางานของพนักงานเพื่อ กาจัดขัน้ ตอนทีส่ ูญเปล่า
ในการทางาน
ติดตามผลลัพธ์หลังปรับปรุง
o ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบก่อนและหลังปรับปรุง
o เปรีย บเทีย บผลการด าเนิ น งานกับ ตัว ชี้ว ัด โดยดู ท่ี
ค่ า เฉลี่ย %OTP ก่ อนและหลัง ปรับปรุง สู ต รการคิด
ค่ า เฉลี่ ย %OTP=(ผลผลิ ต การตรวจโลหะต่ อ วั น
เป้ าหมายต่อวัน)100
สรุปผล
o สรุปผลทางตรงและทางอ้อม

คัดเลือกมาตรการเพื่อแก้ไขปั ญหาโดยใช้ TREE DIAGRAMเมื่อดาเนินตาม
แผนทีไ่ ด้ปรับปรุงแล้วทาการบันทึกเพื่อติดตามผลลัพธ์หลังการปปรับรุงพร้อม
สรุปผล

o













IV. ผลการดาเนินงาน
IV.I. ศึกษากระบวนการทางานและกาหนดหัวข้อปั ญหา

ภาพที่ IV ขันตอนการท
้
างานของหน่วยสาเร็จรูป
ขัน้ ตอนการทางานของหน่วยสาเร็จรูปเริม่ จากพนักงานลงกล่องจะ
ทาการหยิบเสือ้ ลงกล่องตามข้อมูลทีร่ ะบุหน้ากล่อง เมื่อบรรจุลงกล่องพนักงาน
จะยกกล่องไปไว้บนพาเลทจนครบจานวนกล่อง หลังจากนัน้ พนักงานPre-final
จะทาการสุ่มตรวจเมื่อตรวจผ่านแล้วพนักงานขนส่งจะดึงงานลงมาชัน้ ล่าง
เพื่อทาการตรวจโลหะเมื่อตรวจผ่านแล้วพนักงานจะดึงงานเก็บเข้าคลังสินค้า
เมื่อมีงานส่งออกพนักงานในคลังสินค้าจะทาการดู Daily shipment ประกอบ
กั บ Tableau เพื่ อ จะได้ รู้ ว่ า งาน ที่ จ ะส่ ง ออกอยู่ Location จุ ด ใดจากนั ้น
พนักงานจะยิงบาร์โค้ดเอางานออกจาก Location และดึงงานออกไปจัดเตรียม
ทีพ่ น้ื ทีเ่ ตรียมส่งออกและโหลดสินค้าขึน้ รถเพื่อทาการส่งออก

IV.II. สารวจสภาพปั จจุบนั และตัง้ เป้ าหมาย
IV.II.I.ภาระงานของพนักงานห้องตรวจโลหะปั จจุบนั

III.II กรอบแนวคิดการดาเนินงาน
ได้มกี ารดาเนินงานวิจยั โดยนาหลักการ QC Story มาเป็ นหลักใน
การกาหนดกรอบแนวคิดการดาเนินงานทัง้ หมดโดยเริม่ ต้นจากการการค้นหา
ปั ญหาโดย ศึกษาลาดับขัน้ ตอนการทางานของหน่ วยสาเร็จรูปและสอบถาม
พนัก งานหน้ างานจริง เพื่อทาการกาหนดหัวข้อของปั ญหาจากนัน้ ทาการ
ส ารวจสภาพปั จ จุ บ ัน ของการท างานจัด ท าแผนภู ม ิ Man-Man Chart และ
แผนภาพงานมาตรฐาน เพื่อศึกษาเวลาการทางานของพนักงานแต่ละคนและ
ศึกษาลาดับขัน้ ตอนการทางานในห้องตรวจโลหะ พร้อมทัง้ ตัง้ เป้ าหมายในการ
ดาเนินงานแล้ววางแผนการดาเนินการแก้ไขจากนัน้ จึงทาการวิเคราะห์สาเหตุ
ของปั ญหาโดยใช้แผนผังก้างปลาและเมื่อค้นพบสาเหตุทแ่ี ท้จริงจึงมาทาการ

ภาพที่ V. ภาระงานของพนักงานห้องตรวจโลหะ
กระบวนการตรวจโลหะมีพ นั ก งานปฏิบ ัติ ง านทัง้ หมด 5 คน
ขัน้ ตอนการทางานและภาระงานของพนักงานก่อนปรับปรุง พนักงานคนที่ 1
แกะกล่ องเสื้อพร้อมกับ หยิบ เสื้อที่ต้องการตรวจใส่ ก ระบะและส่ ง กล่ อ งให้
พนักงานคนที่ 3 ในช่องส่งกล่องเปล่า, พนักงานคนที่ 2 หยิบเสือ้ จากกระบะใส่
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สายพานทีละตัว, พนักงานคนที่ 3 หยิบเสื้อจากสายพานที่ผ่านการตรวจใส่
กล่ องเปล่ า , พนัก งานคนที่ 4 ปิ ด เทปกล่องและปั ม๊ ตราสัญลักษณ์ Passed
metal detection (PMD) พนักงานคนที 5 ยกกล่องทีแ่ พ็คเรียบร้อยแล้วใส่พา
เลทและจัดเรียงให้เรียบร้อย
ลักษณะการทางานคือ วันจันทร์-พฤหัสบดี มีการให้ทาล่วงเวลา
(OT)ทางานรวมทัง้ วันเท่ากับ 10 ชัวโมง
่
45 นาทีโดยพักคาลิเบรทเครื่อง 11
รอบ และในวันทางานปกติคอื วันศุกร์-เสาร์ ทางานทัง้ วันรวม 7 ชัวโมง
่
45
นาทีโดยพักคาลิเบรทเครื่อง 8 รอบ โดยการพักแต่ละรอบใช้เวลาประมาณ 10
นาทีต่อรอบ

นาทีหรือ 2,880 วินาทีซง่ึ เป็ นสาเหตุหนึ่งทีส่ ่งผลให้ %OTP การตรวจโลหะไม่
เป็ นไปตามเป้ าหมาย

IV.II.IV. ข้อมูลผลการตรวจโลหะ
ตารางที่ II. แสดงปริมาณการตรวจโลหะด้วยเครือ่ ง HASHIMA HN870C ตุลาคม พ.ศ.2561

IV.II.II. ลาดับขันตอนในการตรวจโลหะ
้
โดยลาดับขัน้ ตอนการทางานของพนักงานในกระบวนการตรวจโลหะสามารถ
นามาเขียนเป็ นแผนภาพงานมาตรฐานได้ดงั ภาพที่ III

ภาพที่ VI. แผนภาพงานมาตรฐานก่อนปรับปรุง
จากการศึก ษาล าดับ ขัน้ ตอนการท างานใน จากภาพที่ III
สามารถนามาจัดทาเป็ นแผนภูม ิ Man-Man Chart เพื่อแสดงรายละเอียดเวลา
ในการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละคนและเวลาพักคาลิเบรทเครื่องได้ ดัง
ตารางที่ I

จากตารางผลการตรวจโลหะเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 เป็ นเวลา
26วัน พบว่าค่าเฉลีย่ %OTP ของการตรวจโลหะ เท่ากับ 87.31% ซึง่ น้อยกว่า
เป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้คอื 95%

IV.II.III. เวลาในการปฏิบตั งิ าน
ตารางที่ I. แผนภูม ิ Man-Man Chart ก่อนปรับปรุง

IV.II.V. เป้ าหมายในการดาเนินงาน
ค่าเฉลี่ย %OTP ก่อนปรับปรุงเท่ากับ 87.31% โดยเป้ าหมายคือ
ต้องการเพิม่ ค่าเฉลี่ย %OTP คิดเป็ น 8.8% ซึ่งสอดคล้องกับ KPI ของหน่ วย
สาเร็จรูป เรื่อง %OTP การตรวจโลหะเทียบการยอดบรรจุลงกล่อง /วัน โดย
ค่าเฉลีย่ %OTP ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 95%

พักเกินรอบละ 6 นาที

IV.III. วิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา
IV.III.I. วิเคราะห์แผนผังก้างปลา

จากตารางจะพบว่ามีการพักเกินเวลาคาลิเบรทเครื่องจริง เฉลี่ย
รอบละ 6 นาที เท่ากับใน 1 วันทีท่ างานล่วงเวลา(OT) จะเสียเวลาโดยไม่เกิด
ประโยชน์ ประมาณ 66 นาทีหรือ 3,960 วินาที และในวันปกติประมาณ 48
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นาข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษามาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปั ญหาด้วยแผนผัง
ก้างปลา ดังภาพที่ V

พนัก งานคนที่ 2 ป้ อนชิ้น งานเข้าเครื่องตรวจทาให้มเี วลาว่า งเพียงพอที่จะ
สามารถไปเข้าห้องน้ าได้ อีกทัง้ พนักงานคนที่ 5 ทีท่ าหน้าทีย่ กกล่องขึน้ พาเลท
เพื่อ ย้ า ยงานไปจุ ด พัก ชัว่ คราว สามารถไปเข้า ห้อ งน้ า ได้ใ นระหว่ า งที่ร อ
พนักงานคนอื่นตรวจชิน้ งานและปิ ดกล่องจนเสร็จ โดยแสดงวิธกี ารทางานหลัง
ปรับปรุงดังภาพที่ VII.

ภาพที่ VII. แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปั ญหา
จากการวิเคราะห์ สามารถสรุปได้วา่ สาเหตุทส่ี ่งผลให้ %OTP การ
ตรวจโลหะไม่ได้ตามเป้ าหมาย คือ “พนักงานพักพร้อมกัน”เพราะพนักงานรอ
เพื่อนเดินกลับมาทางานพร้อมกันหลังจากไปเข้าห้องน้ าทาให้เกิดการรอคอย
การทางานจึงหยุดชะงัก

ภาพที่ IX. แผนภาพงานมาตรฐานหลังปรับปรุง
จากแผนภาพงานมาตรฐานหลังปรับปรุงกาหนดให้พนักงานคนที่
1 และคนที่ 2 สลับตาแหน่ งกันทางานในทุกชัวโมงและพนั
่
กงานคนที่ 3 คนที่
4 และคนที่ 5 สลับตาแหน่ งกันทางานเป็ นวงกลมในทุกชัวโมงเช่
่
นเดียวกัน
โดยเวลาการทางานจะเปลีย่ นไปดังตารางที่ III.

IV.III.II พิสจู น์สาเหตุปัญหา
การพิสูจน์ท่ี 1 พิสูจน์ว่าสาเหตุเกิดขึน้ จริงหรือไม่
จากการเข้าไปดูหน้ างานจริงการทางานของพนักงานห้องตรวจโลหะพบว่า
ช่วงเวลาพักคาลิเบรทเครื่องพนักงานออกไปพักเข้าห้องน้ าพร้อมกันจริง
การพิสูจน์ท่ี 2 พิสูจน์ว่าสาเหตุนนั ้ ส่งผลต่อปั ญหาหรือไม่
ผูว้ จิ ยั จึงเข้าไปจับเวลาหน้างานในช่วงเวลาพักคาลิเบรทเครื่องพบว่าพนักงาน
ไปพักพร้อมกันและกลับเข้ามาทางานต่อช้าเกินกว่าทีก่ าหนด โดยการพักคาลิ
เบรทเครื่องทีก่ าหนดคือ 5นาทีแต่จากการจับเวลาพนักงานใช้เวลาในการพัก
เฉลีย่ 10 นาทีต่อรอบส่งผลทาให้เกิดการรอคอยพนักงานกลับมาทางานต่อจึง
เป็ นต้นเหตุจริงทีท่ าให้งานหยุดชะงักส่งผลต่อปริมาณการตรวจโลหะ

ตารางที่ III. แผนภูม ิ Man-Man Chart แสดงเวลาทางานของพนักงาน
หลังปรับปรุง

IV.III.III. คัดเลือกแนวทางในการปรับปรุง

ภาพที่ VIII. การหาวิธแี ก้ปัญหาโดย TREE DIAGRAM
จากการประเมิน วิ ธีก ารที่ดี ท่ีสุ ด ที่ผู้ วิ จ ัย เลื อ กคื อ การสลั บ
ตาแหน่งกันทางานเพื่อให้พนักงานสลับกันไปพักไม่ให้งานหยุดชะงัก

IV.IV. การปรับปรุงกระบวนการ

หลัง จากคาลิเ บรทเครื่องเสร็จพนั ก งานจะทางานต่ อโดยไม่
หยุดชะงัก การทางานจึงต่อเนื่อง ทาให้มเี วลาการทางานเพิม่ ขึน้ วันทีม่ กี าร
ทางานล่วงเวลา (OT) คิดเป็ น 1 ชัวโมง
่ 6 นาทีและในวันปกติทไ่ี ม่มกี ารทางาน
ล่วงเวลา คิดเป็ น 48 นาทีส่งผลให้ปริมาณการตรวจโลหะต่อวันเพิม่ สูงขึน้

จากมาตรการที่ไ ด้ ค ัด เลือ ก คือ ให้พ นั ก งานสลับ ต าแหน่ ง กัน
ทางานในทุก ๆ ชัวโมงของเวลาท
่
างานทัง้ หมดไม่มกี ารพักพร้อมกันในช่วง
หลังการคาลิเบรทเครื่อง โดยการพักของพนักงานจะสามารถพักได้ในระหว่าง
การทางานจากการสลับตาแหน่ งงาน เนื่องจาก พนักงานคนที่ 1 ทีท่ าหน้าที่
แกะกล่องนาชิน้ งานใส่กระบะ สามารถเตรียมงานใส่กระบะไว้ล่วงหน้าเพื่อให้

IV.V. ติดตามผลหลังปรับปรุง
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ให้ป ริม าณผลการตรวจโลหะต่ อวัน สู ง ขึ้น ตามไปด้ว ย จากข้อมูล ค่ า เฉลี่ย
%OTP ก่อนปรับปรุงอยู่ท่ี 87.31% หลังการปรับปรุงอยู่ท่ี 97.60% เพิม่ ขึน้ มา
10.29 คิดเป็ นปริมาณผลการตรวจโลหะต่อวันเพิม่ ขึน้ 8.8% และเป็ นไปตาม
เป้ าหมายทีก่ าหนด

IV.V.I. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบก่อนและหลังปรับปรุง
ตารางที่ IV. ปริมาณการตรวจโลหะด้วยเครื่อง HASHIMA HN-870C ระหว่าง
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2561 – 22 มกราคม พ.ศ.2562

ข้อเสนอแนะ
1.ควรมีการพัฒนาทักษะการทางานของพนักงานหน่วยสาเร็จรูปให้สามารถทา
การตรวจโลหะได้เพื่อทีใ่ นกรณีพนักงานห้องตรวจโลหะขาดงานสามารถทีจ่ ะ
ให้พนักงานในหน่วยงานคนอื่นมาปฏิบตั งิ านแทนได้เพื่อไม่ให้งานล่าช้า
2. ควรมีการวัด KPI รายบุคคลเพื่อไม่ให้เพื่อให้เกิดความกระตือรือร้นในการ
ทางาน
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จากตารางที่ IV. แสดงปริ ม าณการตรวจโลหะด้ ว ยเครื่ อ ง
HASHIMA HN-870C ระหว่ า งวัน ที่ 15 ธัน วาคม พ.ศ.2561 – 22 มกราคม
พ.ศ.2562 พบว่าปริมาณการตรวจต่อวันเพิม่ สูงขึน้

IV.V.II. เปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับตัวชี้วดั
หลังจากการให้พนักงานสลับตาแหน่ งกันทางานในทุกชัวโมง
่
การทางาน และให้พนักงานคนที่ 1 และ พนักงานคนที่ 5 ซึ่งมีเวลาว่างใน
ระหว่างการทางานมากกว่าพนักงานคนอื่น ๆ ไปพักเข้าห้องน้ าระหว่างการ
ทางาน ทาให้หลังจากคาลิเบรทเครื่องพนักงานสามารถทางานได้ต่อเนื่องไม่
ต้องพักพร้อมกัน เวลาในการทางานต่อวันจึงเพิม่ มากขึน้ ทาให้ หลังปรับปรุง
ค่ า เฉลี่ ย %OTP อยู่ ท่ี 97.60% เพิ่ ม ขึ้น คิ ด เป็ น 11.78% และบรรลุ ต าม
เป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้

V.บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากการเข้าไปศึกษาข้อมูลของหน่ วยงานสาเร็จรูป บริษทั วี.ที.
การ์เ ม้น ท์พบว่าขัน้ ตอนการตรวจโลหะมีง านระหว่า งผลิต จานวนมากและ
ค่าเฉลี่ย %OTP น้ อยกว่า 95% บ่งบอกถึงผลผลิตการตรวจโลหะไม่ได้ตาม
เป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้ โดยผูว้ จิ ยั ได้ทาการ สารวจและวิเคราะห์ลาดับขัน้ ตอนการ
ตรวจโลหะเพื่อจัดทาเป็ นแผนภาพงานมาตรฐานแสดงความสัมพันธ์ของงาน
และได้จดั ทาแผนภูม ิ Man-Man Chart เพื่อศึกษาเวลาในการทางานและ
เวลาว่างของพนักงานห้องตรวจโลหะ พบว่าพนักงานมีการพักในช่วงคาลิ
เบรทเครื่องเกินเวลาทีก่ าหนดส่งผลให้ผลผลิตการตรวจโลหะต่อวันไม่ได้ตาม
เป้ าหมายผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาพบว่าสาเหตุหลักมา
จากการทีพ่ นักงานพักพร้อมกันทาให้ตอ้ งรอเพื่อนเดินกลับมาหลังจาก
พักพร้อม ๆ กันส่งผลให้เกิดการรอยคอย โดยผูว้ จิ ยั คัดเลือกแนวทางในการ
แก้ไขปั ญหาดังกล่าวโดยให้พนักงานสลับตาแหน่ งกันทางานทุกชัวโมงเพื
่
่อให้
พนัก งานสามารถสลับ กัน ไปพัก เข้า ห้องน้ า ในระหว่ า งการทางานโดยการ
ทางานไม่หยุดชะงักผลลัพธ์คอื มีเวลาในการทางานต่อวันเพิม่ มากขึน้ ส่งผล
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บทคัดย่อ - งานวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดเวลาของการเปลีย่ นแบบ
ของเครื่อง Pad Printing B-100 โดยศึกษาสภาพปั จจุบนั ปั ญหาทีเ่ กิดขึ้น นัน้ มี
กระบวนการต่างๆ เป็ นสิง่ สาคัญคือการหยดสารเคมีผสมสีทส่ี ่งผลให้ผลลัพธ์
ออกมาสมบูรณ์และมีความผิดพลาดน้อยทีส่ ุดเพื่อลดกระบวนการทีเ่ กิดเป็ นคอ
ขวดในสายการผลิต จากขัน้ ตอนของการผสมสารเคมีงในการพิมพ์งานชิน้ แรก
ซึ่งทาให้การเก็บรวบรวมผลข้อมูลแล้วพบว่าใช้ระยะเวลาในการทางานนานถึง
60.07 นาที ซึ่งนานเกินความจาเป็ น เมื่อเปรียบเทียบกับเป้ าหมายการทางาน
อยู่ ท่ี 90% และเป้ าหมายของการปรับ ปรุ ง 10% ส่ ง ผลกระทบต่ อ แผนก
Decoration หน่ ว ยเลเซอร์เ วลดิ้ง ผู้วิจยั ด าเนิ น การวิเ คราะห์ห าสาเหตุ โ ดย
เครื่องมือในการวิเคราะห์จากการจาแนกจัดลาดับความสาคัญด้วยพาเรโต้และ
วิเคราะห์ด้วยแผนภูมกิ ้างปลา ส่งผลให้พบปั ญหาแก้ไขใน 2 ประเด็น คือ 1.
อุปกรณ์มาตรฐานต่ า 2. ขาฟอร์มใบออกแบบด้วยหลักการ จึงทาให้มมี าตรฐาน
แก้ไขปรับปรุงโดยการจัดทาแผนงานมาตฐานเพื่อลาดับขัน้ ตอนการทางาน
และจัด ทากระบวนการไหล (Flow Process Chart) เพื่อวิเ คราะห์เ วลาการ
ทางาน ทาให้พบว่าในขัน้ ตอนการเปลีย่ นแบบนัน้ ใช้เวลานานคิดเป็ น 18% ของ
กระบวนการ โดยใช้พลาสติกฝั งสเกวและจัดทาใบออกแบบในการทางาน ใน
การทางานพบว่าลดเวลาการทางานของเครื่อง Pad Printing B-100 ให้ไวขึน้
เหลือเวลา 38.53 นาที โดยในก่ อนปรับ ปรุง มีเ ป้ าหมายเท่า กับ 10% หลัง
ปรับปรุงเท่ากับ 7% ทาให้ค่าเฉลีย่ นเพิม่ ขึน้ 38.8% และกระบวนการขัน้ ตอนนี้
มีกรอบแนวคิดภายใต้หลักการของ QC Story ในการดาเนินงาน

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

คำสำคัญ - ลดเวลาเปลีย่ นแบบ / เครื่อง Pad Printing B-100 / QC Story
/ กระบวนการไหล / แผนภูมกิ า้ งปลา

I. บทนา
บริษทั วี.ที.การ์เม้นท์ ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในการผลิตชุดลาลอง ชุดออก
ก าลังกาย เสื้อแจคเก็ต ให้ก ับ แบรนด์ชนั ้ น าจะต้องมีการปรับตัวและพัฒนา
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ตามเป้ าหมายในแต่ละวันทีค่ วบคูไ่ ปกับการลดต้นทุนใน
การผลิต โดยในการทางานบริษัทมีค วามเกี่ย วข้องกับ ฝ่ ายต่ า ง ๆ ทัง้ คน
เครื่องจักร วัตถุดบิ และกระบวนการผลิตต่าง ๆให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด จึงทา
ให้มองเห็นความสาคัญกับคุณภาพของสินค้าและความพึงพอใจของลูกค้ามา
เป็ น หลัก ปั จจุบ ัน แผนก Decoration ได้ม ีก ารสังซื
่ ้อเครื่อง Pad Printing มา
ดาเนินงานตัง้ แต่ปี 2561 แต่เนื่องด้วยสภาพปั จจุบนั การทางานของพนักงงาน
เครื่อง Pad Printing จะใช้พนักงาน 1 คน/เครื่อง ใช้เวลาทางานนานเพราะเกิด
จากทดลองหยดสารเคมีเ พื่อลองผิด ลองถู ก ให้ได้ ต ามแบบ Approveทาให้

Keywords - Reducing change time / Pad Printing B-100 / QC Story
/ Flow Process Chart / Fishbone Diagram

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
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เสียเวลาในการทางานเกิดความล่าช้ามากยิง่ ขึน้ จึงเป็ นเหตุทท่ี าให้เกิดปั ญหา
และได้ทาการศึกษาเพื่อลดเวลาการทดลองหยดสารเคมีในการเปลี่ยนแบบ
Approve ของเครื่อง Pad Printing B-100 จากข้อมูลทีเ่ ก็บมาในเดือนตุลาคม –
พฤศจิกายน 2561 ของการเบิกสี ทาให้ทราบการใช้ปริมาณสีทใ่ี ช้สาหรับเครือ่ ง
Pad Printing ดังในรูปทีจ่ ะแสดงต่อไปนี้

ของสินค้า แต่ในความจริงแล้วแหล่งกาเนิดความคิดเรื่องคุณภาพนัน้ มาจาก
นักวิชาการ ทางสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็ น Dr. W.E. Deming (ผูค้ ดิ ค้นวงล้อ
คุณภาพ P-D-C-A) รวมถึง Dr.J.M. Juran นามาใช้ในสถานประกอบการได้
จริง ซึง่ บทความนี้ขอนาเสนอเครื่องมือคุณภาพทัง้ 7 ดังนี้
 ใบตรวจสอบ (Check Sheet) คือตารางแผนผังหรือใบรายการทีม่ ี
การออกแบบไว้เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูล ตัวเลข เพื่อการตีความหมายผลของ
การจบันทึกใบแบบฟอร์ม
 กราฟ (Graph) เป็ นแผนภาพประเภทหนึ่งทีเ่ ป็ นการนาเสนอข้อมูล
อย่างง่ายในการแสดงหรือแปลข้อมูลให้เป็ นภาพทีเ่ ห็นชัด และเข้าใจได้งา่ ย
 แผนภูมพิ าเรโต้ (Pareto Chart) เป็ นแผนภูมทิ ่ใี ช้แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุของความบกพร่องทีส่ าคัญทีส่ ุด และลาดับต่อไป
โดยการแสดงความสาคัญมากหรือน้อยด้วยกราฟแท่งและค่าสะสมด้วยกราฟ
เส้น ส่วนมากจะใช้คู่กบั ผังก้างปลาทีจ่ ะนาเสนอไปหัวข้อต่อไป
 ผังก้างปลา (Fishbone Diagram) เป็ นแผนผังแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างคุณลักษณะของปั ญหา(ผล) กับปั จจัยต่าง ๆ(สาเหตุ)ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
บางครัง้ อาจจะเรียกว่า แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause & Effect Diagram)
โดยวิเคราะห์จากองค์ประกอบ 4M
 ฮีสโตแกรม (Histogram) เป็ นกราฟทีใ่ ช้ในการสรุปข้อมูลลักษณะ
เป็ นกลุ่มข้อมูล ความถี่ของข้อมูล ซึ่งมีแนวโน้ มสู่ศูนย์กลางเป็ นค่าสูงสุดและ
กระจายลดหลันไปตามล
่
าดับ เพื่อจะร่วมกันวิเคราะห์ว่ากลุ่มข้อมูลทีไ่ ด้มานัน้ มี
ลักษณะผิดปกติหรือไม่
 ผัง การกระจาย (Scatter Diagram) เป็ น แผนภาพแสดงความสา
พัน ธ์ร ะหว่ า ง 2 ตัว แปร ว่ า มีค วามสัมพัน ธ์ก ัน อย่ างไรในเชิง สถิติ จึง หาค่ า
ความสัมพันธ์ได้จากผังกระจายนี้
 แผนภูมคิ วบคุม (Control Chart) คือแผนภูมทิ ม่ี กี ารเขียนขอบเขต
ทีย่ อมรับได้ของคุณลักษณะตามข้อกาหนดทางเทคนิค (ส่วนมากได้สูตรการ
คานวณ) เพื่อนาไปเป็ นแนวทางในการควบคุมกระบวนการผลิต [1]

รูปที่ I.I แสดงแสดงปริมาณการใช้สขี องเครื่อง Pad Printing
เดือนตุลาคม 2561

II.III QC STORY คือ ขัน้ ตอนในการแก้ ไ ขปั ญ หาภายใต้ เ งื่อ นไขการ
พัฒนาบุคลากรให้เข้าใจถึงหลักการในการบริหารโครงการด้วยวงจร P – D –
C – A โดยมีขนั ้ ตอน 7 ในการแก้ไขปั ญหาภายใต้เงื่อนไขการพัฒนาบุคลากร
ให้เข้าใจถึงหลักการในการบริหาร โดยขัน้ ตอน 7 ประการดังนี้
 การก าหนดหัว ข้อ ปั ญ หาจะได้ ม าจากการก าหนดแนวคิด ของ
กลุ่ม เพื่อกาหนดความคาดหมายของลูกค้า สาหรับเป้ าหมายคุณภาพ เมื่อได้
ปั ญหามา ให้นาไปวิเคราะห์ดว้ ยหน้าต่างปั ญหา เพื่อเลือกปั ญหาประเภท
 สารวจสภาพปั จจุบนั และตัง้ เป้ าหมายโดยใช้ คาถาม what where
when who How Why การเลือกปั ญหาจะเลือกบนพืน้ ฐานทัง้ 3 ประการ คือ
1. ความถี่ของการเกิดปั ญหา 2. ความรุนแรงของลูกค้า 3. ความเป็ นไปได้ใน
การแก้ปัญหา
 การวางแผนการแก้ไขเป็ นการนาโครงการทีว่ เิ คราะห์และแก้ปัญหา
โดยอาศัยการสังเกตการณ์ทไ่ี ด้แสดงผลลงในแผนภูมขิ องแกนท์ ซึ่งแผนภูมนิ ้ี
นอกจากจะใช้วางแผนแล้วยังสามารถใช้เฝ้ าพินิจเพื่อควบคุมโครงการด้วย
 การวิเคราะห์สาเหตุดว้ ยการกาหนดสมมุตฐิ านของสาเหตุ โดยผ่าน
การระดมสมอง จากสมาชิกในกลุ่มและทาการ รวบรวมข้อมูลสาหรับการพิสจู น์
หาข้อเท็จจริง โดยอย่าลืมแยกแยะสาเหตุ จากการปฏิบตั งิ านและการควบคุม
ในการระดมสมองผ่านการสังเกตการณ์ จากหลักการ 3 จริง คือ สถานทีเ่ กิด
เหตุ จ ริง (Genba) สภาพแวดล้ อ มจริง (Genjitsu) และของจริง (Genbusu)
หลังจากนัน้ นาเครื่องมือทีใ่ ช้หาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล คือ แผนภาพ
ก้ า งปลา และพิ จ ารณาเลือ กสาเหตุ ใ นรู ป ก้ า งปลาและท าการพิสู จ น์ ด้ ว ย
เครื่องมือทีเ่ หมาะสมต่อไป

รูปที่ I.II แสดงแสดงปริมาณการใช้สขี องเครื่อง Pad Printing
เดือนพฤศจิกายน 2561
จากภาพที่ I.I และ I.II แสดงให้เ ห็น ถึง ปริม าณที่ใ ช้สีใ นแต่ ล ะเดือ นที่
เพิม่ ขึน้ จากการหยดสารเคมีทไ่ี ม่ได้มาตรฐาน โดยผูจ้ ดั ทาได้มวี ตั ถุประสงค์ของ
การศึกษาในการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษาครัง้ นี้ ไว้ดงั นี้
 เพื่อลดเวลาเปลีย่ นแบบจากเครื่อง Pad Printing ≤ 10%
 เพื่อจัดทามาตรฐานใบออกแบบ เครื่อง Pad Printing
โดยแนวทางในการทางานวิจยั ในครัง้ นี้จะสามารถทาให้ผลของการศึกษา
นัน้ ใช้ประโยชน์การเปรียบเทียบข้อมูลได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพและลด
ขัน้ ตอน เวลาของการดาเนินงานได้เพิม่ ขึน้
II. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
II.I กระบวนการไหล (Flow Process Chart) เป็ นแผนภูมนิ ้ใี ช้วเิ คราะห์
ขัน้ ตอนการไหล (Flow) หรือกระบวนการทางานต่าง ๆ ทีม่ สี ่วนเกี่ยวข้อง
กับ ของวัตถุดบิ ชิน้ ส่วน พนักงาน และอุปกรณ์ทเ่ี คลื่อนไปในกระบวนการ
พร้อม ๆ กับกิจกรรมต่าง ๆ โดยทีป่ ั จจุบนั นัน้ ได้นาสัญลักษณ์มาตรฐานของ
การแทนคาพูดด้วยกันทัง้ หมดมา 5 ตัว จากการกาหนดโดย ASME ใน
สหรัฐอเมริกา [2]
II.II เครื่องมือคุณภาพ ได้แก่ 7 QC tools ได้มกี ารพัฒนาจากประเทศ
ญี่ป่ ุน ซึ่งถือว่าเป็ นประเทศทีเ่ รารูก้ นั ดีว่ามีการเข้มงวดมากเรื่องของคุณภาพ
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 การกาหนดมาตรการตอบโต้และการปฏิบตั ติ ามมาตรการจะเป็ น
การก าหนดมาตรการตอบโต้เพื่อ การแก้ไขหรือปรับ ปรุงคุณ ภาพ ค านึ ง ถึง
ขบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) และต้องมีความมันใจว่
่ าวิธกี ารแก้ไข
ทีส่ นใจนัน้ สอดคล้องกับสาเหตุหลักของปั ญหาจริง
 การติด ตามผลประเมิน ผลโดยทาการตรวจสอบประเมินผลการ
แก้ปัญหาโดยการเก็บข้อมูลของลักษณะจาเพาะตัวเดียวกับทีไ่ ด้ต งั ้ เป้ าหมายไว้
แต่แรกแล้วนาเสนอผลการแก้ไขปั ญหาออกเป็ น 2 ส่วน คือ ผลประโยชน์ท่ี
สามารถวัดเป็ นตัวเงินและผลประโยชน์ทไ่ี ม่สามารถวัดเป็ นตัวเงินได้
 การทาให้เ ป็ น มาตรฐานเพื่อจุด ประสงค์ในการรักษาสภาพของ
มาตรการตอบโต้ทป่ี ระยุกต์ใช้ไปแล้ว ให้ดารงไว้ในระบบเพื่อมิให้ปัญหานัน้ ๆ
เกิดขึน้ ซ้าอีก [4]

แก้ไข ปั ญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตให้มปี ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล [8]
พัชร พิลกึ (2555) , การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาควมคิดเห็น
บุคลากรทีม่ ตี ่อสภาพและปั ญหาของการทางาน การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถาบันอุดมศึกษา เขตจัง หวัด นนทบุร ี ตามการพัฒนาคุณภาพ
PDCA และทาการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวข้องโดย ตาม
วงจรคุณภาพ PDCA ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิตกิ ารแจกแจง ความถี่ ค่าร้อย
ละ ของตัวแปร ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ และการ
วิเคราะห์ ความแปรปรวนจาแนกทางเดียว [7]
อัม ริน ทร์ วงศ์เ ศรษฐี และ จุ ม พล บ ารุ ง วงศ์ (2560) , งานวิจยั นี้ ม ี
จุด ประสงค์เพื่อเพิ่ม ความสามารถในการผลิต ชิ้นส่ วนเครื่องจักรตามความ
ต้องการของลูกค้า ซึ่งได้ประยุกต์ใช้ กระบวนการแก้ปัญหาแบบ QC Story
เป็ นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการที่เกิดเป็ นคอขวดในสายการผลิต ซึ่ง
จากศึกษาเวลาของกระบวนการพบว่าในขัน้ ตอนการตัดปาดผิ วชิ้นงานของ
กระบวนการซีเอ็นซีคอื กระบวนการทีเ่ ป็ นคอขวดในสายการผลิต [10]
III. วิธกี ารดาเนินงาน
III.I ภาพรวมของกระบวนการ
ในการดาเนินการทางานวิจยั ได้มกี ารเริม่ มาจากการได้ศกึ ษาข้อมูลปั ญหา
จากในสภาพการทางานปั จจุบนั เพื่อทาการค้นหาและคัดเลือกหัวข้อในการ
นามาทาวิจยั ทีศ่ กึ ษาทฤษฎี และบทความงานวิจยั ต่าง ๆ ทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้องกับ
หัวข้อของปั ญหาเรื่องการลดเวลาเปลีย่ นแบบเครื่อง Pad Printing B-100 ของ
การทางาน หลังจากเก็บข้อมูลได้หวั ข้อปั ญหาแล้ว ดาเนินการวิจยั เริม่ จากการ
เข้าไปศึกษาขัน้ ตอนวิธกี ารทางานในกระบวนการพิมพ์งาน และรวบรวมปั ญหา
ทีพ่ บเจอในแต่ละขัน้ ตอนของการทางานทีส่ ่งผลกระทบหรือเป็ นสาเหตุ ทาให้
การท างานนานขึ้น และคัด เลื อ กหัว ข้ อ ปั ญหาในแต่ ล ะประเด็ น หลัก ใน
กระบวนการมาท าการวิเ คราะห์ห าสาเหตุ ของปั ญ หา เพื่อ ที่จ ะได้ก าหนด
แผนการและวิธกี ารดาเนินการปรับปรุงแก้ไข ตรวจสอบผลลัพธ์ทไ่ี ด้และจัดทา
เป็ นมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน

รูปที่ II.II กระบวนการแบบ QC Story แบบการแก้ไขปั ญหา
II.IV งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
จากการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องด้านประเมินการลดเวลาเปลีย่ นแบบ
สามารถอ้างอิงจากงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องต่าง ๆ ได้ดงั นี้ คือ
จุไรรัตน์ ลาธุลี (2559) , ในงานวิจยั นี้ได้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อลดปริมาณ
ของเสียในกระบวนการประกอบชิน้ งานสวิตช์ ชุดควบคุมกระจกไฟฟ้ ามองข้าง
รถยนต์โ ดยใช้เทคนิ คกิจกรรมกลุ่มคุ ณภาพ โดยมีขนั ้ ตอนของการศึกษาที่
ประกอบด้ว ยการเก็บ รวบรวมข้อมูล ของเสียการจัด ล าดับ ความส าคัญ ของ
ปั ญหาโดยทาการคัดเลือก ปั ญหาทีต่ ้องการจะแก้ไขขการวิเคราะห์สาเหตุของ
ปั ญหาด้วยเครื่องมือแผนภูมกิ ้างปลาและ Why-Why analysis จากศึกษาแล้ว
ทาให้พบว่า ปั ญหาของเสีย คือ การประกอบชิน้ งานไม่ลงล็อคโดยมีสาเหตุมา
จาก เครื่องจักรในการประกอบมีการทางานแบบมือกด ที่ไม่สามารถควบคุม
แรงกดได้ขนาดของชิน้ งาน [3]
ธนกฤษ ซุ่ น เซ่ ง (2557) , งานวิจยั นี้ มวี ตั ถุประสง์ท่จี ะลดของเสียใน
ประเภทจุดดาที่เกิดขึน้ ในกระบวนการแดพลาสติก โดยใช้เครื่องมือควบคุม
คุณภาพ มาใช้ในการสืบค้นหาสาเหตุและปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการ
ผลิต ตัง้ แต่ช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 โดย
ในงานวิจยั ได้มกี ารใช้ใบตรวจสอบ (Check Sheet) ทีใ่ ช้ทาการตรวจสอบของ
เสีย และทาการเก็บรวบรวมข้อมูลของเสียในกระบวนการผลิตมาแจกแจงด้วย
แผนภูมพิ าเรโต (Pareto Diagram) เพื่อทาการแสดงความถี่ของปั ญหาทีพ่ บ
เจอได้นามาจาแนกแยกออกตามลาดับ [5]
เมธิศา จุง้ ลก (2555) , ในการศึกษาปั ญหาและการเพิม่ ประสิทธิภาพใน
ของผลิตสินค้าเกษตร แปรรูป ห้างหุน้ ส่วน จากดักรีน เดลีฟ่ ้ ูดส์ซง่ึ เป็ นบริษทั ที่
งานบริก ารในเรื่อ งของการผลิต สิน ค้ า เกษตร แปรรู ป ที่ม ีส ามารถในการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภคได้ และยังให้บริการใน ด้าน
ของการผลิตตามความต้องการของลูกค้า จากปั ญหาที่พบเจอภายในองค์กร
ทาให้เห็นถึงปั ญหาทีเ่ กิดจากของกระบวนขัน้ ตอนของการ ทางานงาน ทีเ่ ป็ น
ปั ญหาใหญ่และมีความสาคัญเป็ นอย่างมากในการที่จะต้อง มีการดาเนินการ

III.II ขัน้ ตอนการศึกษา
III.II.I ศึกษาค้นคว้าหาสาเหตุของปั ญหา
III.II.I.I ศึกษาขัน้ ตอนของการทางานในเครื่อง Pad Printing ด้วย
การสารวจสาเหตุปัญหาทีท่ าให้เกิดการใช้เวลาในการทางานนาน
III.II.II ศึกษาทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง และคัดเลือกหัวข้อปั ญหา
III.II.II.I คัด เลือกหัว ข้อปั ญ หาโดยการจัด ลาดับความส าคัญ โดย
ประเมินจากคะแนนทีก่ ่อให้เกิดความเสียมากทีส่ ุด
III.II.III การเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพปั จจุบนั และ ตัง้ เป้ าหมาย
จากการวิเคราะห์ศกึ ษาสภาพปั ญหาปั จจุบนั ด้วยแผนผังก้างปลา
เพื่อนามาพิจารณาในการแก้ไขปั ญหา
III.II.IV วิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา
III.II.IV.I กาหนดวิธกี ารแก้ไขปั ญหาจากพิสูจน์แนวทางในการแก้ไข
ปั ญหา โดยจัดทาแผนผังต้นไม้ แสดงความเชื่อมโยงของปั ญหา
และวิธกี ารแก้ไข และดาเนินการเลือกจากคะแนนทีส่ ูงทีส่ ุด
III.II.V คัดเลือกประเด็นปั ญหา
III.II.V.I กาหนดประเด็นปั ญหาที่พบเจอ คือ อุปกรณ์ มาตรฐานต่ า
และไม่มแี บบฟอร์มใบออกแบบ
III.II.V.II นาประเด็นปั ญหาทีไ่ ด้ทาการคัดเลือกมาตรวจสอบในสภาพ
ปั จจุบนั และตรวจสอบลักษณะของเครื่องมือทีต่ อ้ งการปรับปรุง
III.II.V.III ประเมินความเป็ นไปได้ของอุปกรณ์ทไ่ี ด้ออกแบบ
III.II.V.IV หาวัสดุและอุปกรณ์ทน่ี ามาใช้ในการสร้างเครื่องมือ
III.II.V.V จัดการหาอุปกรณ์เครื่องมือทีเ่ ลือกใช้ไว้ตามทีอ่ อกแบบ
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III.II.V.VIปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนทีไ่ ด้ดาเนินงาน
III.II.VI ตรวจสอบผลลัพธ์การปรับปรุง
III.II.VI.I ตรวจสอบผลลัพธ์ก่อนและหลังการปรับปรุง
III.II.VI.II เปรียบเทียบผลลัพธ์ก่อนและหลังการปรับปรุง
III.II.VII สรุปผลและจัดทามาตรฐาน
จากสูตร (

รวบรวบข้อมูลในสภาพปัจจุบนั และตัง้ เป้ าหมาย
จากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลของการทางานในแผนก Decoration ของ
เครื่อง Pad Printing B-100 แล้วสามารถจาแนกข้อมูลของการทางาน 10 วัน
ได้ดงั นี้

เวลาหลังหารปรับปรุง ×100
เวลาก่อนการปรับปรุง

)

III.II.VII.I สรุปผลการปฏิบตั งิ าน
III.II.VII.I.I ชี้ ใ ห้ เ ห็น ถึ ง ผลลัพ ธ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงทัง้ ก่ อ น และ
หลังจากดาเนินงาน
III.II.VII.II จัดทาให้เป็ นมาตรฐาน
III.III กรอบแนวคิดการทางาน
การศึกษากระบวนการลดเวลาเปลี่ยนแบบเครื่อง Pad Printing B – 100
โดยใช้ขนั ้ ตอนตาม หลักการ QC Story ในการดาเนินงานตามทีไ่ ด้อธิบายใน
หัวข้อการดาเนินงาน โดยมีตวั แปร อิสระคือ วิธกี ารดาเนินงานเวลาเปลี่ยน
แบบเครื่อ ง Pad Printing B – 100 และตัว แปรตาม คื อ เวลาที่ใ ช้ใ นการ
ด าเนิ น การ โดยผลผลิต ที่ไ ด้ คือ เวลาในการเวลาเปลี่ย นแบบเครื่อ ง Pad
Printing B – 100 และผลลัพธ์คอื ส่งผลให้เวลาเปลี่ยนแบบได้รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึน้

รูปที่ IV.II แสดงเวลาการทางานของเครื่อง Pad Printing

IV. ผลการดาเนินงาน
จากการได้ดาเนินการวิจยั เรื่อง การลดเวลาเปลี่ยนแบบของเครื่อง
Pad Printing B-100 ซึ่งประกอบไปด้วยการเก็บรวบรวมรายละเอียดปั ญหา
ของ ข้อมูลด้านประสิทธิภาพที่ใช้ในการพิมพ์งาน รอบเวลาการทางาน และ
ดาเนินการ วิเคราะห์หาสาเหตุของ ปั ญหาจัดทาแผนการดาเนินการปรับปรุง
แก้ ไ ข ตรวจสอบผลการด าเนิ น การปรับ ปรุ ง แก้ ไ ขผลด าเนิ น งานวิ จ ัย มี
รายละเอียดดังนี้
ศึกษาค้นคว้าสาเหตุของปั ญหา
สถานการณ์ของสาเหตุปัญหาและเป้ าหมาย
ในทาง บริษทั กรณีศกึ ษาได้เห็นถึงปั ญหาทีพ่ บเจอในการลดเวลา
เปลี่ ย นแบบเครื่อ ง Pad Printing B - 100 และการท างานที่ย ัง ไม่ ไ ด้ ต าม
มาตรฐานของ Approve ทีต่ ามความต้องการเป้ าหมายของลูกค้าทีไ่ ด้กาหนด
ไว้ โดยได้มกี ารหยดสีเพิม่ อย่างต่อเนื่องในหลายครัง้ และใช้เวลาสาหรับ Set up
ทีน่ านเกินความจาเป็ น

รูปที่ IV.III แสดงการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากพาเรโต
โดยศึก ษาจากการเก็บ ข้อมูล เบื้อต้น จึง ได้ทาการศึก ษาเวลาของการ
ทางานทีใ่ ช้ระยะเวลาทีม่ ากทีส่ ุดมาทาการปรับปรุงแก้ไขปั ญหา จึงได้เวลาของ
การทางานทีเ่ ป็ นปั ญหาจากการเก็บข้อมูลทัง้ หมด 10 วันพบว่าเวลาทีใ่ ช้ทางาน
มากทีส่ ุดของการทางานอยู่ในวันที่ 4 ซึง่ ใช้เวลาการทางานในการ Set up สีไป
ทัง้ หมด 60.07 นาที
ตารางที่ IV.I แสดงการวิเคราะห์กระบวนการก่อนปรับปรุง

เทสสีผา้ กับตัวอย่าง

หยดสารเพิม่

เทสสีผา้ กับตัวอย่าง

หยดสารเพิม่

รูปที่ IV.I แสดงการทางานของเครื่อง Pad Printing ทีเ่ ป็ นปั ญหา
ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและคัดเลือกหัวข้อปั ญหา
ในการศึกษาและเก็บข้อมูลใช้จากกระบวนการของ QC Story ในการ
วิเคราะห์ปัญหาและงานวิจยั ต่าง ๆ ที่มคี วามเกี่ยวข้อในการใช้ทฤษฎี หรือ
วิธกี ารในการนามาแก้ไขปรับปรุง

จะเห็นได้วา่ ในขัน้ ตอนของการทางานนัน้ ใช้เวลาทีย่ าวนาน 26.76 นาที
ดังนัน้ ปั ญหาทีพ่ บเจอคือเวลาในการทางาน และซึง่ นานเกิดความจาเป็ นทีเ่ กิด
จากผลของการไม่มมี าตรฐานของอุปกรณ์ในการผสมสารเคมีเพิม่ เติมในสี และ
ขาดคู่มอื ในการทางานทีเ่ ป็ นระบบจึงจาเป็ นต้องทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อ
นามาปรับปรุง
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เหลือ 38.53 นาที จากการเปลีย่ นแบบของเครื่อง Pad Printing B – 100 ก่อน
การพิมพ์งานชิน้ แรก
สรุปผลและจัดทามาตรฐาน
เมื่อได้ดาเนินการปรับปรุงแล้วพบว่า จากก่อนการปรับปรุงได้ตงั ้ เป้ าหมาย
ไว้ท่ี ≤ 10% เมื่อเปรีย บเทีย บกับสภาพก่อนการปรัง ปรุง แต่ เมื่อได้ทาการ
ทดลองและปรับปรุงจริงแล้วนัน้ สามารถลดลงได้แค่ 7% ซึ่งได้ตามเป้ าหมาย
และได้จดั ทาแบบฟอร์มการทางานเพื่อให้เป็ นมาตรฐานในการทางาน และเป็ น
แนวทางป้ องกันไม่ให้เกิดปั ญหาซ้าแบบเดิมได้อกี

วิ เคราะห์สาเหตุของปัญหา
ได้ ผ ลการวิเ คราะห์ข องการปรับ ปรุ ง กระบวนการของเครื่อ ง Pad
Printing แล้วทาให้พบว่า จากผลของการวิเคราะห์ผงั ก้างปลาทีไ่ ด้แสดงปั ญหา
ของเครื่อง Pad Printing ดังนี้

ตารางที่ IV.III แสดงการสรุปหลังการปรับปรุง

รูปที่ IV.VI แผนผังก้างปลาแสดงปั ญหาของเวลาการเปลีย่ นแบบ
ตารางที่ IV.VI ตารางสรุปการเปรียบเทียบก่อน – หลังการปรับปรุง

คัดเลือกประเด็นปั ญหาและกาหนดมาตรการ
การคัดเลือกมาตรการทีใ่ ช้แก้ไขปั ญหา
จากการวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาจาก 4M ตามหลักคุณภาพ
พบปั ญหาทัง้ สิน้ 1 ปั ญหา ทีเ่ กิดจาก อุปกรณ์การทางานมาตรฐานต่ า ขาดคู่มอื
ใบออกแบบงานพร้อมกับการกรอกข้อมูลลงระบบอย่างเป็ นระเบียบ จึงได้นา
ปั ญ หาทัง้ 2 ปั ญ หาย่ อยนัน้ มาแก้ไขปั ญหาการลดเวลาในการเปลี่ยนแบบ
เครื่อง Pad Print B – 100 เพื่อตัง้ เป้ าหมายในการดาเนินการและออกแบบวิธี
เพื่อดาเนินการแก้ไขปั ญหาเป็ นมาตรการต่าง ๆ และคัดเลือกมาตรการต่าง ๆ
จากแผนภาพต้นไม้แล้วพบว่า ปั ญหาอุปกรณ์ มาตรฐานต่ าแก้ไขปั ญหาด้วย
หลอดหยดพลาสติกฝั งสเกล และปั ญหาขาดคู่มอื การทางานแก้ไขปั ญหาด้วย
จัดทาแบบฟอร์มกรอกข้อมูล

V. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
VI.I บทสรุ ปผลการศึกษา
จากการศึกษากระบวนการจัดการลดเวลาเปลี่ยนแบบของเครื่อง Pad
Printing B – 100 ตามแนวทางแบบ QC Story พบว่ามีกระบวนการทางานที่
ส่งผลกระทบ ล่าช้าซ้ าซ้อนไม่เป็ นระบบ มีขนั ้ ตอนมาเกินความจาเป็ น และ
ส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจขององค์กรที่จะต้องซื้อน้ ายาสารเคมีเพิม่
เพื่อให้เพียงพอต่อการทางาน จึงได้นามาศึกษาทางานวิจยั เพื่อมุง่ เน้นปรับปรุง
พัฒนาให้ดยี งิ่ ขึน้ พบว่าการทางานปั จจุบนั ไม่เหมาะสม ได้แก่ 1. อุป กรณ์ไม่ได้
มาตรฐานต่อเครื่อง Pad Printing 2. ไม่มคี ู่มอื แบบฟอร์มในการทางาน เป็ น
สาเหตุทท่ี าให้การเปลี่ยนแบบมีความล่าช้า และพนักงานใช้ความเคยชิน โดย
อาศัยแผนภูมกิ ้างปลาในการวิเคราะห์แก้ไขปั ญหา จัดการกระบวนการใหม่
ตาม Flow Process Chart และจัดทาแบบฟอร์มคู่มอื การปฏิบตั กิ ารทางานให้
เป็ นมาตรฐาน ซึ่ ง สามารถลดขัน้ ตอนที่ ไ ม่ จ าเป็ นได้ แ ละการท างานมี
ประสิทธิภาพสูงยิง่ ขึน้ จากก่อนปรับปรุง 18% ซึ่งบรรลุเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้ คือ
เวลาหลังการปรับปรุงลดลง ≤ 10% แต่ลดลงได้ 7% ซึ่งถึงเป้ าหมายตามทีต่ งั ้
ไว้

ตรวจสอบผลลัพธ์หลังปรับปรุง
จากการศึก ษาสาเหตุ ของปั ญหาของมาตรฐานของการลดเวลา
เปลี่ยนแบบของเครื่อง Pad Printing B – 100 แล้ว สามารถทาให้เห็นปั ญหา
จึงได้มกี ารศึกษาและนามาปรังปรุงจากที่ได้เก็บข้อมูลการทางานแล้ว พบว่า
เวลาทีใ่ ช้ทางานมากทีส่ ุดของการทางานอยู่ในวันที่ 4 ซึ่งใช้เวลาการทางานใน
การ Set up สีไปทัง้ หมด 60.07 นาที จึงได้ทาการเก็บข้อมูลทีจ่ ะแสดงในตาราง
4.1 แสดง Flow process chart ของขัน้ ตอนการทางานหลังการปรับปรุง ทีใ่ ช้
ระยะเวลาในการทางานที่น้ อยที่สุ ดเหลือ 38.53 นาที และขัน้ ตอนของการ
ทางาน เหลือ 16 ขัน้ ตอนจาก 22 ขัน้ ตอน
ตารางที่ IV.II แสดงการวิเคราะห์กระบวนการก่อนปรับปรุง

ได้แสดงผลออกมาจะเห็นได้วา่ ในขัน้ ตอนของการทางานนัน้ ใช้เวลาลดลง
จาก 22 ขัน้ ตอน เหลือ 16 ขัน้ ตอน ใช้เวลาในการทางานจาก 60.07 นาที ลดลง

รูปที่ VI.I แสดงเวลาเปรียบเทียบการทางานก่อนปรับปรุง
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และหลังการปรับปรุง
VI.II อภิปรายผล และประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการดาเนินงาน
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการจัดทาโครงงานในครัง้ นี้ คือการได้เรียนรูจ้ ากการ
ปฏิบตั หิ น้างานจริงและการศึกษาขัน้ ตอนการทางานทีเ่ ราได้เลือกทาการแก้ไข
และขัน้ ตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลต้องทาอย่างไรหลังจากการปรับปรุงการ
ลดเวลาการเปลีย่ นแบบแล้วสามารถลดลงเวลาการทางานได้รอ้ ยละ 38.8 ของ
การปรับปรุง ซึง่ บรรลุเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้เกิน ≤ 10% และสามารถได้ชน้ิ งานตาม
แบบของ Approve ทัง้ ยังสามารถได้ทาการจัดกระบวนการทางานตามลาดับ
ใหม่เพื่อลดเวลาสูญเปล่าจากขัน้ ตอนทีไ่ ม่จาเป็ น ซึ่งแสดงว่าการปรับปรุงด้วย
กระบวนการวิเ คราะห์ด้วยเครื่องมือคุณ ภาพ, 5Gen และกระบวนการไหล
(Flow Process Chart) นัน้ สามารถทาให้การทางานมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
และลดเวลาในการทางานได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จุไรรัตน์ ลาธุลี
(2559) และ เมธิษา จุ้งลก (2555) พบว่าสามารถลดเวลาของการทางานได้
และจัดการให้เป็ นระเบียบเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากนี้ยงั มี
QC Story และ PDCA ทีส่ อดคล้องกับงานวิจยั ของ พัชร พิลกึ (2555) และ อัม
รินทร์ วงศ์เศรษฐี , จุมพลบารุงวงศ์ (2560) ทีด่ าเนินการศึกษาด้วยหลักการ
ข้างต้น พบว่า สามารถช่วยให้การแก้ไขงานได้อย่างเป็ นระบบได้จริง จากผล
ของการศึกษาการเปลี่ยนแบบของเครื่อง Pad Printing B – 100 นี้ทาให้ได้
ทราบถึงแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการ วิธกี ารต่าง ๆ ทีส่ ามารถทา
ให้เป็ นเป็ นระบบ ทีช่ ว่ ยให้เข้าใสสภาพของปั ญหาและแนวทางในการแก้ไขของ
ปั ญหา ที่ช่วยส่งผลให้ลดเวลาการทางานได้ เกิดประสิทธิภาพในการทางาน
และสร้างเป็ นมาตรฐานกระบวนการทางานในอนาคตได้
VI.III แนวทางในการศึกษาต่อ
การลดเวลาเปลี่ยนแบบของเครื่อง Pad Printing B – 100 ที่สามารถลด
เวลาการท างานที่น านลงได้ หากถ้ า ปฏิบ ัติเ ป็ น มาตรฐานและน าแนวทาง
ดังกล่าวไปปรับปรุงต่องานทีใ่ ช้ในการทางานเหมือนหรือคล้ายกันในเรื่องของ
วิธกี ารหรือเวลาในการดาเนินการในอนาคตก็จะสามารถลดเวลาการทางาน
ของพนักงานและเครื่องพิมพ์ได้ และเป็ นแนวทางในการลด ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดจาก
การทางานในการใช้ปริมาณของสารเคมีได้
VI.IV ข้อเสนอแนะ
ในการศึก ษาการลดเวลาเปลี่ย นแบบของเครื่อง Pad Printing B - 100
พบว่าขัน้ ตอนของการหยดสารเคมีผสมสีไม่สามารถปรับปรุงได้ในผ้าบางชนิด
เป็ นผลมาจากเนื้อผ้า ความสว่างของผ้าแบบละแบบไม่เท่ากัน และระดับความ
เข้มของสีทใ่ี ช้ในการดาเนินงานไม่เหมือนกันในทุกชนิดของผ้า ซึง่ อาจส่งผลต่อ
การด าเนิ น งานในระยะยาว ที่ต้ อ งใช้เ ครื่อ งมือ ดัง กล่ า วว่ า จะท าให้ไ ด้ ร ับ
ผลกระทบด้วย ดังนัน้ ควรทาการศึกษาความเป็ นไปได้ว่าคุม้ ค่าต่อการปรับปรุง
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการดาเนินงานต่อประสิทธิภาพของการทางานทีเ่ ปลีย่ นแปลง
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time from 217.26 seconds to 149.50 seconds and reduce the distance
from 50 meters to 44 meters

บทคัดย่อ — งานวิ จยั นี้ เป็ นการศึกษา และพัฒนากระบวนการเบิ ก
พัสดุอปุ กรณ์ เพือ่ ลดระยะเวลาในการค้นหา และการเบิ กจ่าย โดยใช้ทฤษฎี
ABC Analysis และหลักการ Kaizen โดยเริ ม่ ศึกษาจากสภาพผังปัจจุบนั
และจัดทาการวิ เคราะห์โดยใช้แผนผังสาหรับขัน้ ตอนการทางาน
(Flow Chart) และข้อมูลจานวนการเบิ กพัสดุ จึงได้ข้อสรุปในการปรับ
แผนผังพื้นทีจ่ ดั เก็บพัสดุอปุ กรณ์ให้เป็ นไปตามทฤษฎี ABC Analysis โดย
แบ่งอุปกรณ์ออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภท A มีจานวนการเบิ กมาก
ทีส่ ุด, ประเภท B มีอตั ราการเบิ กรองลงมาจาก A, ประเภท C มีอตั ราการ
เบิ กน้ อยทีส่ ุด โดยให้อปุ กรณ์ A อยู่ใกล้ทางออกมากทีส่ ุด เพือ่ สะดวกใน
การเบิ ก และขนย้าย พร้อมทัง้ จัดทาป้ ายชือ่ และหมายเลขของพัสดุ
อุปกรณ์ เพือ่ ลดระยะเวลาในการค้นหา และง่ายต่อการตรวจสอบ จากการ
ปรับผังครัง้ นี้ สามารถลดระยะเวลาในการเบิ กลงเหลือ 149.56 วิ นาทีจาก
เดิ ม 217.26 วิ นาที และลดระยะทางลงเหลือ 44 เมตรจากเดิ ม 50 เมตร

Keywords — Layout, ABC Analysis

I. บทนา
ในห้องเก็บพัสดุอุปกรณ์ไอทีซ่งึ เป็ นห้องเก็บและรวบรวมอุปกรณ์
ทีเ่ ช่ามาจาก Outsource มาเก็บไว้ในห้องนี้ ซึ่งการเก็บพัสดุ และการ
เบิกพัสดุอุปกรณ์ต่างๆนัน้ ใช้เวลานาน เพราะต้องใช้เวลาค้นหาและ
การขนย้ายเนื่องจากไม่มกี ารวางแผนการจัดวางอุปกรณ์ทด่ี ี และเกิด
ั
ปญหาการหยิ
บอุปกรณ์ผดิ พลาด เนื่องจากพัสดุอุปกรณ์ทุกชิน้ มีบรรจุ
ภัณฑ์ทค่ี ล้ายคลึงกัน และการจัดวาง Layout ของห้องพัสดุทไ่ี ม่มกี าร
ระบุตาแหน่ งของอุปกรณ์ ท่ชี ดั เจน ซึ่งปญั หาดังกล่าวส่งผลต่อความ
ล้าช้าต่ อการน าอุ ปกรณ์ ไ ปติดตัง้ และส่ งผลทาให้การท างานล้าช้า
และติดขัด ซึ่งอาจทาให้เสีย โอกาสในทางธุร กิจและสูญ เสีย รายได้
เนื่องจากการทางานด้านขนส่งทางอากาศต้องใช้ค อมพิว เตอร์เป็ น
อุปกรณ์หลักในการทางานและเข้าถึงข้อมูลต่างๆ จึงเล็งเห็นถึงปญั หา
เหล่านี้ และได้ทาการปรับปรุงและแก้ไข ให้สามารถเบิกอุปกรณ์ ได้
รวดเร็วและสะดวกยิง่ ขึน้ ปญั หานี้คอื การค้นหาและเบิกพัสดุอุปกรณ์ท่ี
ใช้เวลานาน เนื่อ งมาจากไม่มกี ารวางแผนการจัดวางพัส ดุอุปกรณ์
และการหยิบพัสดุอุปกรณ์ทผ่ี ดิ พลาด

คาสาคัญ — 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

II. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
ออกแบบ Layout ให้เกิดประโยชน์สงู สุด เพือ่ ลดระยะเวลา และ
ระยะทางในการเบิก
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III. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
lll.l ABC Analysis
เป็ นวิธกี ารแบ่งกลุ่ม สินค้าเป็ น 3 กลุ่ม โดยพิจารณาจากข้อมูลความถี่
ในการหมุนเวียนสินค้าเข้าและออก กลุ่มสินค้าทีม่ ี การหมุนเวียนสูง, ปาน
กลาง และต่า กาหนดให้แทนด้วยกลุ่ม A, B และ C ตามลาดับ จากนัน้ ทา
การแบ่งพืน้ ทีส่ าหรับการจัดเก็บสินค้าเป็น 3 โซน เพือ่ รองรับปริมาณสินค้า
แต่ ล ะกลุ่มที่ได้แบ่งไว้ และต้อ งมีการสารองพื้น ที่ไว้สูงสุ ดส าหรับจัดเก็บ
สินค้าแต่ละกลุ่ม

IV. วิธดี าเนินการวิจยั
การศึกษาปญั หาของกระบวนการเบิกพัสดุ มีรายละเอียดดังนี้
ั บนั และปญหา
ั
lV.l ศึกษาสภาพปจจุ
ศึกษาระบบการเบิกพัสดุ เก็บข้อมูลเพื่อค้นหาปญั หาโดยเก็บ ข้อมูล
จากหน้างานจริงด้วยการจับเวลา และการสอบถามจากพนักงาน
lV.ll การเก็บรวบรวมเก็บข้อมูล
เก็บ รวบรวมข้อ มูล โดย เก็บ จากหน้ างานจริงด้ว ยการจับ เวลา และ
สอบถามจานวนการเบิกพัสดุจากพนักงาน

lll.ll Kaizen
ไคเซ็ น เป็ นภาษาญี่ ปุ่ น ที่ ม าจาก Kai คือ Continuous และ Zen คือ
Improvement เมื่อน าสองตัวมารวมกันจะได้ความหมายที่ว่า การปรับปรุง
อย่ างต่ อเนื่ อง (Continuous Improvement) โดย ไค เซ็ น จะอยู่ ภ ายใต้
กระบวนการ Plan-Do-Check-Act คือ การดูปญั หา การวางแผนหาวิธีแก้ไข
ั การลงมือทาหรือการทดลองทา แล้วทาการตรวจสอบเพื่อดูว่าปญหาที
ั
ปญหา
่
ได้รบั การแก้ไขไปนัน้ เป็ นไปตามที่ต้องการหรือไม่ ไคเซ็นเป็ นการใช้ความรู้
ความสามารถของพนักงาน ณ จุดทีพ่ นักงานปฏิบตั งิ านทีค่ ดิ ปรับปรุงงานโดย
ใช้การลงทุนเพียงเล็กน้อย ก่อให้เกิดการปรับปรุงในทันที ที่ละเล็กน้อยและ
ค่อยๆพัฒนาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

lV.lll การกาหนดแผนการปรับปรุง
วางแผนการจัด Layout พัส ดุอุ ปกรณ์ โดยใช้ จานวนข้อ มูล การเบิก
พัสดุอุปกรณ์ มาเป็นเกณฑ์ในการจัด Layout
lV.lV นาแผนไปทดลองปฏิบตั จิ ริง
ปฏิบ ัติต ามมาตรการโดยใช้ท ฤษฎี ABC Analysis และKaizen มา
ปรับปรุง Layout และกระบวนการเบิกพัสดุ
lV.V ตรวจสอบ และประเมินผล
จัดเก็บ ข้อ มูล หลังปรับ ปรุง Layout ว่าเวลาในการเบิก พัส ดุ ล ดลงได้
ตามทีต่ งั ้ เป้าหมายหรือไม่

lll.lll PDCA
PDCA หรือ วงจรเดมมิง่ (Deming Cycle) ย่อมากจาก Plan-DoCheck-Action เป็นวงจรการบริหารจัดการเพือ่ ก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง Continuous Improvement) ประกอบด้วย การวางแผน (Plan)
การลงมือทา ตามแผนทีว่ างไว้ (Do) ตรวจสอบผลลัพธ์กบั แผน (Check)
การหาสาเหตุและวางแผนแก้ไขใหม่ ตามหลัก PDCA หากไม่บรรลุผล แต่
หากบรรลุตามแผนแล้ว ให้กาหนด เป็นมาตรฐานในการปฏิบตั ติ ่อไป
(Action)

V. ผลการวิจยั
ผลการวิจยั นี้จะแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลกระบวนการเบิกพัสดุอุปกรณ์
ตามขันตอนในการด
้
าเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ั บนั และปญหา
ั
V.l ศึกษาสภาพปจจุ
เนื่องจากปจั จุบนั การเบิกพัสดุมคี วามล่าช้าเป็ นอย่างมาก ซึง่ มีสาเหตุ
มาจากการเสีย เวลาในการค้น หา และการขนย้าย เพราะเกิดการจัดวาง
พัสดุอุ ปกรณ์ ท่ไี ม่ดี และปญั หาการหาพัส ดุ อุปกรณ์ ไม่เจอ ทาให้สูญเสีย
เวลาในการส่งมอบให้แก่ลกู ค้า และพนักงาน

lll.IV 7 QC Tools
เครือ่ งมือคุณภาพ 7 ชนิด เป็นเครือ่ งมือทีช่ ่วยพัฒนาและแก้ไขปญั หา
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ประกอบด้วย 7 เครือ่ งมือ ประกอบด้วย
ใบตรวจสอบ (Check Sheets) แผนผัง แสดงเหตุและผล (Cause and
Effect Diagrams) แผนผังพาเรโต (Pareto Diagrams) กราฟ (Graphs)
ฮิสโตแกรม (Histograms) ผังการกระจาย (Scatter Diagrams) และ
แผนภูมคิ วบคุม (Control Charts)
lll.V Flow Chart
ผังงาน (Flowchart) คือ แผนภาพแสดงลาดับขัน้ ตอนการทางานของ
Algorithm, Workflow, Process เป็นเครือ่ งมือใช้การรวบรวมจัดลาดับ
ความคิด เพือ่ ให้เห็นขันตอนการท
้
างานทีช่ ดั เจนและใช้วางแผนการทางาน
ขันแรกโดยสั
้
ญลักษณ์Flowchart แสดงถึงการทางานลักษณะต่างๆ
เชือ่ มต่อกัน Flowchart ถูกใช้ในการออกแบบเพือ่ ช่วยให้เห็นภาพสิง่ ที่
เกิดขึน้ และช่วยให้เข้าใจกระบวนการทางานและบางทีอาจช่วยหา
ั
ข้อบกพร่องภายในงานอีกด้วย เช่น ปญั หาคอขวด (ปญหาที
ม่ งี านไปกองที่
ส่วนใดส่วนหนึ่งและส่วนอื่นเกิดการรอ) เป็นต้น

V.ll การเก็บรวบรวมเก็บข้อมูล
เก็บ รวบรวมข้อ มูล โดยการจัด เวลา โดยเวลาที่ได้ก่ อ นปรับ ปรุง คือ
217.26 วินาที และเบิกพัสดุอุปกรณ์ ดังนี้
ตารางที่ l.ตารางแสดงการเบิกข้อมูล
Name
PC
LASERJET
Color Laser
LQ-590
LQ-2190
Scanner
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Grant Total
Total
ติ ดตัง้ แล้ว
800
696
156
123
55
24
45
30
5
1
44
16

รอติ ดตัง้
104
33
31
15
4
28

Barcode Scanner

88

30

58

Card Reader

500

433

67

V.III การกาหนดแผนการปรับปรุง
ทาการจาแนกประเภทตาม ABC Analysis โดยจาแนกประเภทตาม
การนาไปเบิกใช้ โดยให้ประเภท A เป็ นอุปกรณ์ ท่มี กี ารเบิกน าไปใช้มาก
ทีส่ ุด ประเภท B เป็ นประเภททีม่ กี ารนาไปเบิกใช้รองลงมาจากประเภท A
และประเภท C เป็ นประเภททีม่ กี ารนาไปเบิกใช้น้อยทีส่ ุด และสามารถ
ข้อมูลนามาแปลงเป็น เปอร์เซ็นต์ได้ดงั นี้
ตารางที่ ll.ตารางแสดงการเบิกแบบเปอร์เซ็นต์
รายการ
PC
LASERJET
Color Laser
LQ-590
LQ-2190
Scanner
Barcode Scanner
Card Reader

จานวน %
87.00 %
78.84 %
43.63 %
66.66 %
20.00 %
36.36 %
34.09 %
86.60 %

รูปที ่ l. ภาพ Layout ก่อนการปรับปรุง
สามารถนาพืน้ ที่ Layout มาแบ่งแยกเป็น คลาส เพือ่ รับรองพืน้ ที่
จัดเก็บของอุปกรณ์ ซึง่ การแบ่งโซนการจัด Layout ตามทฤษฎี ABC
Analysis สังเกตได้ว่า โซน A จะอยู่ใกล้ทางเข้าออกมากทีส่ ุด เพือ่ ลด
ระยะเวลา และระยะทางในการค้นหาและการเบิกมากทีส่ ุด โซน B จะอยู่
ใกล้ประตูทางเข้าออกรองลงมาจากโซน A เพราะอุปกรณ์ประเภท B มี
อัตราการเบิกน้อยกว่าประเภท A และ โซน C อยู่ไกลจากประตูมากทีส่ ุด
เพราะเป็นอุปกรณ์ทม่ี กี ารเบิกนาไปใช้น้อยทีส่ ุด ดังนี้

สามารถจาแนกประเภทอุปกรณ์ได้ดงั นี้
ตารางที่ lll.ตารางแสดงการเบิกแบบเปอร์เซ็นต์
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 นาแผนไปทดลองปฏิบตั จิ ริง
น าข้อ มูล การการเบิกพัส ดุอุ ปกรณ์ ในแต่ ล ะประเภทมา จัด Layout
ใหม่
รูปที ่ ll. ภาพการแบ่ง Class ของ Layout
สามารถปรับปรุงการจัดวางพัสดุอุปกรณ์ใหม่ตามทฤษฎี ABC
Analysisได้ดงั นี้
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รูปที ่ V. ภาพป้ายชือ่ พัสดุอุปกรณ์ทใี ่ ช้งานจริง
V.V ตรวจสอบ และประเมินผล
เวลาก่ อ นปรับ ปรุงในการเบิก พัส ดุ อุ ป กรณ์ 1 ครัง้ ใช้เวลาประมาณ
217.26 ± 20 วิน าที หรือ ประมาณ 3-4 นาทีโดยเฉลี่ย ระยะทางรวม 50
เมตรแต่เมือ่ ทาการปรับปรุง หลังปรับปรุง ได้ทดลองเบิกพัสดุ PC จานวน
5 ชุด ใช้เวลาในเบิกพัสดุอุปกรณ์ ลง 67.7 วินาที หรือประมาณ 1.1 นาที
และระยะทางรวมลดลง 6 เมตร

รูปที ่ llI. ภาพ Layout หลังการปรับปรุง
ทาการออกแบบแผ่นป้ายบอกชือ่ พัสดุอุปกรณ์เพือ่ ลดระยะเวลาใน
การค้นหา โดยป้ายบอกชือ่ พัสดุ มีขนาด 6.5*13 ป้ายจะบอกชือ่ อุปกรณ์
และหมายเลขพัสดุ และโซนตาแหน่งทีต่ งั ้ เพือ่ ให้การค้นหามีความสะดวก
มากขึน้ และยังช่วยอัตราการหยิบพัสดุทผ่ี ดิ พลาดน้อยลงไปด้วย

VI. ผลการวิจยั
V.III บทสรุปการวิจยั
จากการศึกษากระบวนการเบิกพัสดุอุปกรณ์พบว่าการค้นหา และการ
หยิบ พัส ดุ ใส่ ร ถเข็น ใช้เวลานาน หลังจากได้จ ัดวาง Layout ตามทฤษฎี
ABC Analysis และการแปะแผ่นป้ายชื่อ โดยใช้ทฤษฏี Kaizen ลดปญั หา
การค้นหาทีใ่ ช้เวลานาน ซึ่งเป็นคอขวดของกระบวนการ ทาให้เวลาในการ
ค้นหาและการเบิกลดลงจาก 217.26 วินาที เหลือ 149.56 วินาที คิดเป็ น
31.17 % และสามารถลดระยะทางลงได้ 6 เมตร จาก 50 เมตร เหลือ
44 เมตร คิดเป็ น 12% ซึ่งบรรลุ เป้าหมายที่ต งั ้ ไว้ค ือ เวลาค้นหาและการ
เบิกได้ตงั ้ เป้าหมายไว้ท่ี 30% และระยะทางได้ตงั ้ เป้าหมายที่ 10%

รูปที ่ lV. ภาพตัวอย่างป้ายชือ่ พัสดุอุปกรณ์

รูปที ่ Vl. กราฟแสดงระยะทางก่อนและหลังปรับปรุง
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รูปที ่ Vll. กราฟแสดงเวลาทางก่อนและหลังปรับปรุง
V.III อภิปรายผลการวิจยั
จากการได้จดั Layout ตามทฤษฎี ABC Analysis โดยการแบ่ง
ประเภทพัสดุอุปกรณ์สามารถลดเวลาในการหาและการเบิกพัสดุอุปกรณ์ลง
ได้เหลือ 149.56 วินาที และลดระยะทางได้ 6 เมตร โดยใช้หลัก PDCA ใน
การควบคุมการทางาน สามารถทาให้การเบิก และนาไปส่งมอบเพือ่ ติดตัง้
อุปกรณ์ให้แก่พนักงาน และลูกค้ามีความสะดวก รวดเร็วมากขึน้
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณ เป็ น อย่ างสูง ต่ อ บริษัท ท่ าอากาศยานไทย จากัด
(มหาชน) ทีใ่ ห้ขา้ พเจ้าได้ความรูป้ ระสบการณ์ใหม่ๆ และ พนักงานบริษทั
ท่ าอากาศยานไทยทุ ก ท่ าน ที่ส อนชีว ิต การท างาน และความรู้ต่ า งๆที่
สามารถไปปฏิบตั งิ านได้ สุดท้ายขอขอบคุณ อาจารย์ ประสิทธิ ์ พงศ์ดารง
ซึ่งเป็ นอาจารย์ทป่ี รึกษา คอยให้คาปรึกษา ช่วยเหลือและให้คาแนะนามา
โดยตลอด ทาให้การฝึกงานครัง้ นี้ผ่านไปได้ดว้ ยดี
เอกสารอ้างอิ ง
[1] ณัฐพล กาจรจิระพันธ์, การเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดเก็บสินค้าและวัตถุดบิ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. กรุงเทพฯ, 2556.
[2] เกศรินทร์ อุดมเดช และคณะ, ไคเซ็น มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น,
2560.
[3] ศรินทร์รศั ม์ เชยโพธิ ์, การนาเครื่องมือ QC 7 TOOLS: FLOWCHART
มาวิเคราะห์ปญั หาในขัน้ ตอนการทางาน มหาวิทยาลัยบูรพา. 2559.
[4] คณะแพทย์ศริ ริ าชพยาบาล, ขัน้ ตอนการทางานของ Flow Chart
มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ 2559.
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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.

บทคัดย่อ — งานวิ จยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติ กรรมการเลือก
รับสื่ อ โฆษณาจากเครือ ข่ ายสังคมออนไลน์ โดยใช้ บุคคลที่ มี ชื่อ เสี ย งของ
กลุ่ มตัวอย่ างที่ มี อ ายุ 15-35 ปี ผู้วิจ ยั ได้ จดั ทาสื่ อ โฆษณาในรูป แบบวี ดิโอ
โดยเลือกใช้นักศึกษาของคณะบริ หารธุรกิ จ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่ ที่
มีผลงานเป็ นที่ร้จู กั และได้รบั ความนิ ยมในสื่อสังคมออนไลน์ มาเป็ นพรีเซ็น
เตอร์สาหรับการทาสื่อโฆษณา ดังนี้ 1) นักศึกษาศิ ลปิ นไอดอลเกิ รล์ กรุป๊ 2)
นักศึกษาแต่งคอสเพลย์การ์ตนู ญี่ปุ่น 3) นักศึกษานางแบบวัยรุ่น เพื่อนาไป
เผยแพร่ ผ่ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน์ เฟสบุ๊ ค ในหน้ าแฟนเพจของคณ ะ
บริ หารธุรกิ จสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่ และทาการโปรโมทสื่อโฆษณาใน
จานวนเงิ นและกลุ่มเป้ าหมายที่ เหมือนกัน ผลการศึ กษาพบว่าสื่ อโฆษณา
ประเภทวีดิโอที่ มีนักศึกษาแต่ งคอสเพลย์การ์ตูนญี่ ปุ่นเป็ นพรีเซ็นเตอร์ มี
ผู้รบั ชมจานวน 88,285 คน และมี ก ารแสดงความรู้สึก ความคิ ดเห็น และ
การแชร์ รวม 1,454 มีจานวนสูงสุดจากการเปรียบเทียบสื่ อโฆษณาจากทัง้
3 คลิ ป ผลการวิ จยั เชิ งคุณภาพของสื่อโฆษณาจากเครือข่ายสังคมออนไลน์
โดยใช้ บุคคลที่ มีชื่อเสี ยง พบว่าการสื่ อสารโดยใช้บุคคลที่ มีชื่อเสี ยงส่งผลดี
ต่ อทัศนคติ ที่ มีต่อ โฆษณาและตราผลิ ตภัณฑ์ เนื่ องจากท าให้ เกิ ดการชื่ น
ชอบจดจ าโฆษณา และตราผลิ ตภัณ ฑ์ได้ ม ากยิ่ งขึ้ น ซึ่ งจะกระตุ้น ให้ เกิ ด
ความสนใจ และส่ งผลทาให้ เกิ ดการตัดสิ น ใจซื้ อในที่ สุด ผลการวิ จยั จาก
การศึ กษานี้ สามารถนามาใช้ เป็ นแนวทางและปรับใช้ ในการวางแผนกล
ยุทธ์ทางการตลาดให้เกิ ดประโยชน์ สูงสุดในการใช้สื่อโฆษณาเพื่อสร้างการ
รับรู้ให้ตรงกลุ่มเป้ าหมาย
คำสำคัญ — สือ่ ดิ จิทลั , กำรสือ่ สำรกำรตลำด, สือ่ สังคมออนไลน์

Keywords — Digital media, Marketing communication, Social
media.
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ความต้องการให้เป็ นที่สนใจของกลุ่มเป้าหมาย จึงมีการเลือกใช้นักศึกษา
ของคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ทีม่ ผี ลงาน เป็ นทีร่ จู้ กั
และได้รบั ความนิยมในสื่อสังคมออนไลน์มาเป็ นพรีเซ็นเตอร์สาหรับการทา
สือ่ โฆษณา ดังนี้ 1) นักศึกษาศิลปินไอดอลเกิรล์ กรุ๊ป 2) นักศึกษาแต่งคอส
เพลย์ก าร์ตู น ญี่ปุ่น 3) นัก ศึก ษานางแบบวัย รุ่น ส าหรับการถ่ ายทอดสื่อ
โฆษณา และเพือ่ ใช้เปรียบเทียบการตอบสนองของผูบ้ ริโ ภคกลุ่มเป้าหมาย
นามาสู่การผลิตสือ่ ในครัง้ ต่อไปให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด

I. บทนา
การสร้างการรับรูห้ รือการโฆษณาในยุคปจั จุบนั มีการเปลีย่ นแปลงไป
จากเดิมอย่างมากเนื่องจากอินเทอร์เน็ตทีเ่ ข้ามามีบทบาทในชีวติ ประจาวัน
สูงมากขึ้น เป็ นเหตุให้พฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว โดยผูบ้ ริโภคเริม่ หันมาใช้อนิ เทอร์เน็ตและรับสารจากอินเทอร์เน็ต
มากขึน้ จากตัวเลขสถิตจิ านวนผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตของประเทศไทย [1] เมือ่ ปี
2550 มีผใู้ ช้อนิ เทอร์เน็ตเพียง 9,320,126 คน ในขณะทีต่ วั เลขจานวนผู้ใช้
อินเทอร์เน็ต ปี 2559 เพิม่ สูงขึน้ เป็น 29,835,410 คน หรือคิดเป็นอัตราการ
เติบโตของผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ต เป็ นร้อยละ 220.1 นอกจากนี้ผบู้ ริโภคยังใช้ส่อื
สังคมออนไลน์ เพิ่ม ขึ้น เช่ น กัน และจากผลส ารวจประเภทของสื่อ สังคม
ออนไลน์ ชุมชนออนไลน์ ของคนไทย [2] ปี 2560 อันดับที่ 1 YouTube มี
ผูใ้ ช้รอ้ ยละ 97.1 อันดับที่ 2 คือ Facebook มีผใู้ ช้รอ้ ยละ 96.6 และอันดับที่
3 ได้แก่ Line มีผูใ้ ช้รอ้ ยละ 95.8 จากข้อมูลดังกล่าวจะพบว่าผูบ้ ริโภคส่วน
ใหญ่จะรวมตัวอยู่บนโลกออนไลน์ และแสดงให้เห็นพฤติกรรมการรับสาร
จากสือ่ สังคมออนไลน์ว่าเข้ามามีบทบาทสาคัญในการสือ่ สารกับผูบ้ ริโภคใน
ยุคปจั จุบนั เนื่องจากสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวาง และตรง
กลุ่มผูบ้ ริโภคเป้าหมาย การนาเสนอสือ่ โฆษณาออนไลน์ ซึง่ Cotler (2547)
[3] ได้กล่าวว่า สื่อโฆษณาคือเครื่องมือทีใ่ ช้ส่งสารไปสู่กลุ่มเป้าหมาย การ
ออกแบบหรือ การสร้างสรรค์ส่อื มีค วามจาเป็ น อย่ างมาก ถ้าเลือ กใช้ส่ือ
โฆษณาที่ไม่เหมาะสมกับกลุ่ มเป้าหมาย การโฆษณานัน้ ก็จะไม่ป ระสบ
ความส าเร็จ กระบวนการสื่อ สารเริม่ จากผู้รเิ ริม่ โฆษณา (The Message
Initiator) ได้แก่ เจ้าของสินค้าหรือบริการนัน้ ๆ ที่ต้องการทาการสร้างการ
รับ รู้ใ นสิน ค้ า หรือ บริก ารของตนเอง ผ่ า นผู้ ส่ ง ข่ า วสารผู้ ส่ ง สาร ( The
Sender) ได้ทาการส่งสารเกี่ยวกับสิน ค้าหรือ บริการนัน้ ๆ ไปยังผู้ รบั สาร
กลุ่มเป้าหมาย แต่ก่อนทีจ่ ะเข้าสู่กระบวนการสือ่ สารเพื่อการโฆษณานัน้ ผู้
ส่งสารจะต้องพิจารณาว่า ผูร้ บั สารเป้าหมายคือใคร ควรโฆษณาทีไ่ หน ควร
ใช้ส่อื อะไร จุด มุ่งหมายของการโฆษณาคือ อะไรจึ งจะท าให้ก ารสื่อ สาร
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบของสื่อโฆษณาทีเ่ ป็ นที่นิยมคือ การใช้
บุ ค คลที่ม ีช่ือ เสีย ง (Celebrity) มาเป็ น สื่อ กลางในการส่ งสารไปยัง กลุ่ ม
ผูบ้ ริโภคเป้าหมาย บุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงนี้ ยังรวมถึงคนทีไ่ ด้รบั ความนิยม เป็ น
ทีร่ ู้จกั ในวงการต่างๆนอกเหนือจากวงการบันเทิงด้วย (ภัสสรนันท์ เอนก
ธรรมกุล, 2553) [4] ซึ่งในหลายธุรกิจ มีการใช้บุคคลที่มชี ่อื เสียง เพื่อเป็ น
ตัวกลางในการส่งสารไปสู่กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย เป็ นสิง่ ดึงดูดใจที่ได้ผล
(Effective Appeal) ตรงตามความต้ อ งการหรือ ความปรารถนาของ
ผู้บริโภค ซึ่งเป็ นผู้ช ม ผู้อ่าน หรือผู้ฟ งั โฆษณานัน้ สนใจ จึงทาให้เขาเกิด
ความสนใจในโฆษณา กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คอื หน้าที่ของสิง่ ดึงดูดใจ จะทา
หน้าทีเ่ ป็ นผูบ้ อกให้ผบู้ ริโภคทราบว่า “นี่ คือผลิตภัณฑ์ทค่ี ุณต้องการ หรือ
สิง่ ที่จะสนองความปรารถนาของคุณ ให้ได้รบั ความพึงพอใจ” (Bovee, 2
1995, p. 232) [5] ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ของตราสินค้า การจดจาตราสินค้า
ได้งา่ ยอีกด้วย
จากข้อมูลทีก่ ล่าวมาการสร้างการรับรูใ้ ห้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ด้วยสื่อ
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
ได้กาหนดเครื่องมือ ในการทาสื่อประชาสัมพัน ธ์อ อนไลน์ ไว้ 3 อย่าง คือ
Facebook Page, Google Adwords แ ล ะ Search Engine Optimization
(SEO) โดยมีว ีดีโอเป็ น เครื่อ งมือ ในการทาสื่อ โฆษณาเนื่อ งด้ว ยสามารถ
ถ่ายทอดสิ่งที่ต้องการน าเสนอได้อย่ างครบถ้ว นตามความต้องการ และ

II.วัตถุประสงค์ของการวิจยั
 เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสือ่ ของกลุ่มประชากรตัวอย่าง
 เพื่อ วิเคราะห์ ก ลุ่ ม เป้าหมายและวางแผนกลยุ ท ธ์ การท าโฆษณา
ออนไลน์ของคณะบริหารธุรกิจสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
III. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
III.I ทฤษฎีทเี ่ กีย่ วข้อง
III.I.I ขอบเขตของการวิจยั
ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการวิเคราะห์ขอ้ มูลจานวนผูเ้ ข้าชมของ Facebook
Fanpage คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และทาการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพือ่ ทาการศึกษาเปรียบเทียบผลการดาเนินการวิจยั
III.I.II ขอบเขตด้านเทคนิคและวิธกี าร
การจัด ท าโฆษณาบน Facebook Fanpage คณะบริห ารธุ ร กิจ สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ ให้กบั คลิปวีดโี อทีจ่ ดั ทาขึน้ ทัง้ 3 คลิปวีดโี อ
III.I.III ทดสอบและประเมินผล
ทดสอบประสิทธิภาพทีด่ ขี น้ึ ทางด้านการโฆษณา โดยการติดตาม วิเคราะห์
ผลการทางานถึงประสิทธิภาพ โดยใช้ Page Insights ดูขอ้ มูลเชิงลึกของ
Facebook Fanpage คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
III.II งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
Hanna and Wozniak (2001) [6] ได้ให้ค วามหมายของลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ไว้โดยกล่ าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ห มายถึง
ข้อมูล เกี่ยวกับตัวบุคคล เช่น อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ศาสนา
และเชื้อ ชาติซ่ึงมีอิท ธิพ ลต่ อ พฤติกรรมผู้บ ริโภค ซึ่งน ามาเชื่อ มโยงกับ
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค การตัดสินใจ และการเลือกรับสือ่
ปรมะ สตะเวทิน (2529, น. 106) [7] กล่าวว่า ผู้ร บั สารแต่ ละคนจะมี
ลักษณะเฉพาะตัวของตนเองทีม่ คี วามแตกต่างกัน ซึง่ มีอทิ ธิพลต่อผูร้ บั สาร
ในการทาการสื่อสาร ซึ่งการวิเคราะห์ผรู้ บั สารที่อยู่ในกลุ่มใหญ่จะสามารถ
ทาได้ย าก จึงต้อ งน าการวิเคราะห์ลกั ษณะทางประชากร (Demographic
Characteristics) เช่น การจาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานะ
ทางสังคม รายได้ และศาสนา เป็นต้น
กิติมา สุ รสนธิ (2548) [8] กล่าวว่า การวิเคราะห์ผู้รบั สารที่มจี านวน
ั หาหรือ มีปญั หาน้ อ ยกว่ าการวิเคราะห์ผู้ร บั สารที่ม ี
น้ อ ยมัก ไม่ ค่ อ ยมีป ญ
จานวนมาก เนื่องมาจากการวิเคราะห์คนทีม่ จี านวนน้อยสามารถวิเคราะห์
ผูร้ บั สารได้ทุกคน แต่การวิเคราะห์ผรู้ บั สารจานวนมากไม่สามารถวิเคราะห์
ผู้ร ับ สารแต่ ล ะคนได้ อ ย่ า งทัว่ ถึ ง เพราะมีผู้ร ับ สารจ านวนมากเกิน ไป
นอกจากนี้ผสู้ ่งสารยังไม่รจู้ กั กับผูร้ บั สารแต่ละคนอีกด้วย ดังนัน้ วิธกี ารทีด่ ี
ทีส่ ุดในการวิเคราะห์ผรู้ บั สารมีจานวนมาก คือ การจาแนกผูร้ บั สารออกเป็ น
กลุ่ ม ตามลัก ษณะทางประชากร (Demographic Characteristics) ได้แ ก่
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เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส ศาสนา สถานภาพ ทางสังคม และ
เศรษฐกิจ เป็ น ต้น ซึ่งคุณ สมบัติเหล่านี้ล้วนแล้ว แต่ มผี ลต่อ การรับรู้ การ
ตีความ และการเข้าใจในการสือ่ สารทัง้ สิน้
เอมิก า เหมมิน ทร์ (2556, หน้ า 4)[9] ได้ก ล่ า วว่ า เครือ ข่ ายสัง คม
ออนไลน์ หมายถึ ง รู ป แบบของการสร้ า งเครือ ข่ า ยสัง คมผ่ า นทาง
อินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้เป็ นผู้ส่อื สารเรื่องราว รูปภาพ และ วิดโี อ เชื่อมโยง
กับความสนใจและกิจกรรมของผู้อ่นื แบ่งปนั ให้ผอู้ ่นื ได้รบั รูใ้ นบริการของ
ตน
ขวัญ ชนก กมลศุ ภจิน ดา (2557, หน้ า 8)[10] ได้ให้ค วามหมายของ
เครือ ข่ า ยสังคมออนไลน์ หมายถึง กลุ่ ม คนที่ร วมตัว กัน เป็ น สัง คมบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านรูปแบบของเว็บไซต์ทส่ี ามารถ แผ่ขยายออกไป
เรือ่ ย ๆ ผ่านการสือ่ สารบนอินเทอร์เน็ต ทาให้เกิดเป็นสังคมใหม่ขน้ึ มา
พรทิพ ย์ สัมปตั ตะวนิช ( 2546, หน้า 118)[11] กล่าวว่า การโฆษณา
เป็ นสิง่ ทีอ่ ยู่ในชีวติ ประจาวันของผูบ้ ริโภคเพราะคือเครื่องมือทางการตลาด
ทีม่ คี วามสาคัญ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผทู้ ร่ี บั สารได้รบั รูถ้ งึ สารทีน่ าเสนอ
และ เกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้าขึ้น การโฆษณานัน้ ต้องให้ขอ้ มูลข่าวสาร
ความรูห้ รือแรงจูงใจผูบ้ ริโภค ด้วยต้องการทีจ่ ะให้ผบู้ ริโภคเกิดการซื้อสินค้า
หรือ พฤติกรรมตามที่ผู้ส่ งสารต้อ งการน าเสนอ เพื่อ ทา ให้ผู้บริโภคเกิด
ความเชือ่ มันในสิ
่ นค้าหรือบริการ
McLeod และ O’Keefe (1972) [12] ได้กล่าวถึงตัวชี้วดั พฤติกรรมการ
เปิ ดรับสื่อของผู้บริโภคที่มดี ้วยกัน 2 ส่วนคือ เวลาที่ใช้ส่อื และความถี่ใน
การนาเสนอ โดยข้อเสียของการวัดช่วงเวลาทีใ่ ช้สอ่ื ค่าตัวแปรนัน้ จะขึน้ อยู่
กับปจั จัยหลายประการเช่ น ความสนใจ ช่วงเวลาที่บุค คลไม่ทากิจกรรม
ใดๆ และการมีช่องทางรับสือ่ อยู่ใกล้ตวั ทาให้ค่าตัวแปรทีเ่ กีย่ วกับช่วงเวลา
จึง ไม่ ส ามารถแปลความหมายในทางจิต วิท ยา และไม่ ส ามารถน าไป
เชื่อมโยงหาความสัมพันธ์กบั ตัวแปรอื่นๆ ที่น่าเชื่อถือได้ จึงได้มกี ารสร้าง
ตัววัดการเปิ ดรับสื่อ โดยอาศัยความถี่ของการใช้ส่อื เฉพาะโดยเจาะจงใน
เนื้อหา จึงสรุปได้ว่าการเปิดรับสื่อนัน้ หมายถึง ความบ่อยครัง้ หรือความถี่
ในการเปิ ดรับระยะเวลา ความต่อ เนื่อง ช่วงเวลา รวมถึงจานวนสื่อหรือ
ช่องทางที่ใช้ในการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสาร จาแนกได้เป็ น 6 ประเภทคือ 1)
ความถี่ หมายถึง ความบ่ อ ยครัง้ หรือ จานวนครัง้ ที่ได้ร บั ชมโฆษณา 2)
ความต่ อ เนื่ อง หมายถึง ความสม่าเสมอในการน าเสนอและการติดตาม
เนื้อหาของโฆษณาผ่านทางสื่อ ทัง้ แบบทางตรง และทางอ้อม อันเกิดจาก
ความคิด สร้างสรรค์ ในการออกแบบโฆษณา 3) ความชอบ หมายถึ ง
ความรู้สกึ และความคิดเห็น ที่เกิดขึ้น จากการรับชม โฆษณา โดยวัดจาก
ความชอบด้านเนื้อหาของโฆษณา และความชอบด้านความคิดสร้างสรรค์
ของ 4) ช่วงเวลาในการรับชม หมายถึง ช่วงเวลาทีผ่ บู้ ริโภครับชมโฆษณา
5) ช่องทางในการรับชม หมายถึง จานวนของสื่อหรือช่องทางทีบ่ ุคคล ใช้
เปิดรับข่าวสารเพือ่ ให้ตนได้รบั ความรูม้ ากยิง่ ขึน้ การโฆษณาสามารถทาได้
บนอุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล สมาร์ทโฟน เป็ นต้น และ
6) บุคคลที่มอี ทิ ธิพลในการรับชม หมายถึง บุคคลที่มสี ่วนในการชักจูงให้
เกิดความรูส้ กึ ชอบหรือไม่ชอบในสือ่ นัน้ ๆ
อริญ ชย์ ณ ระนอง (2558) [13] ได้ ท าการวิจ ัย เรื่อ ง อิ ท ธิพ ลของ
ทัศนคติทม่ี ตี ่อการโฆษณาสินค้า และทัศนคติทม่ี ตี ่อการโฆษณาสินค้าและ
ทัศนคติทม่ี ตี ่อตราสินค้าในฐานะปจั จัยคั ่นกลางทีถ่ ่ายทอด อิทธิพลของการ
รับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงสู่ความตัง้ ใจซื้อจากผลการวิจยั เชิง

คุณภาพ พบว่า การรับรองผลิตภัณฑ์โดยใช้บุคคลที่มชี ่อื เสียงส่งผลดีต่อ
ทัศนคติทม่ี ตี ่อโฆษณาและทัศนคติต่อตราสินค้า เนื่องจากทาให้เกิดการชื่น
ชอบจดจาโฆษณา และตราสินค้าได้มากยิง่ ขึ้น ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดความ
ต้องการซื้อ และส่งผลทาให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ในทีส่ ุด
III.III กรอบแนวคิดงานวิจยั
กรอบแนวคิด ในการวิจยั เรื่อ งการศึกษาพฤติก รรมการเลือ กรับ สื่อ
โฆษณาจากเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้บุคคลทีม่ ชี ่อื เสียง (กรณีศกึ ษา
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ ) โดยมีตวั แปรต้นอิสระเป็ น
การโฆษณาบุค คลที่มชี ่อื เสียง และตัว แปรตาม เป็ น การเลือ กรับสื่อ ของ
ผูบ้ ริโภค

รูปที่ I กรอบแนวคิดงานวิจยั
IV.วิธกี ารดาเนินงานวิจยั
IV.I ภาพรวมงานวิจยั
การศึกษาวิจยั เรื่อง การศึกษาพฤติก รรมการเลือกรับสื่อโฆษณาจาก
เครือ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ โ ดยใช้บุ ค คลที่ม ีช่ือ เสีย ง (กรณี ศ ึก ษา คณะ
บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) โดยงานวิจยั ชิ้นนี้เป็ นงานวิจยั
เชิง ปริมาณ กลุ่ ม เป้ าหมายส่ ว นใหญ่ อ ยู่ในช่ ว งอายุ 18-34 ปี และอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร โดยเก็บสถิติการเข้า ถึงของผู้ใช้งาน การกดถูกใจ และ
การแชร์ ด้วยโปรแกรม Facebook Analytic จากนัน้ จึงนาข้อมูลทีไ่ ด้มา
วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้รบั สื่อ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูร้ บั
สื่อ ด้ว ยคลิป วีดีโอสัน้ จานวน 3 คลิป จากนัน้ จึงท าการน าคลิปวีดีโอไป
โพสต์ลงบน Facebook Fanpage ซึ่งคณะผูว้ จิ ยั ได้กาหนดระเบียบวิธี
วิจยั แนวทางในการดาเนิน การศึกษาเพื่อ ให้บ รรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ดงั กล่ าว
ข้างต้น
IV.II ขันตอนในการศึ
้
กษา
IV.II.I การคัดเลือกพรีเซ็นเตอร์
การคัดเลือกพรีเซ็นเตอร์ทไ่ี ด้รบั ความนิยมในสือ่ สังคมออนไลน์มาถ่าย
ทาสื่อโฆษณาในรูปแบบวีดโี อ โดยคัดเลือกจากนักศึกษาที่มชี ่อื เสียง และ
เป็ น ที่พูด ถึงวงกว้างในสื่อ สังคมออนไลน์ ซึ่งมีย อดผู้ติด ตาม Facebook
เป็ น จานวน 1,000 คนขึ้น ไป และการศึกษาข้อมูล เชิงลึกจาก Facebook
คณะบริหารธุรกิจ ทัง้ ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ จานวนเข้าชมโพสต์ และ
การมีส่วนร่วมกับโพสต์ เพื่อวิเคราะห์รูปแบบคอนเทนต์ทไ่ี ด้รบั ความนิยม
เป็ นทีส่ นใจของกลุ่มเป้าหมาย และนาข้อมูลที่ได้ มาคัดเลือกพรีเซ็นเตอร์
สาหรับทาสือ่ โฆษณาประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ ได้ดงั นี้
 นักศึกษาคณะบริห ารธุรกิจที่มชี ่อื เสีย งทางด้านศิลปิ น นักร้อ ง
ไอดอลเกิรล์ กรุ๊ป
 นัก ศึก ษาคณะบริห ารธุร กิจ ที่ม ีช่อื เสีย งทางด้านการแต่ ง กาย
ประกวดคอสเพลย์การ์ตูนญีป่ นุ่
 นักศึกษาคณะบริห ารธุร กิจที่มชี ่ือ เสีย งด้านการเป็ น นางแบบ
วัยรุ่น
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รูปที่ III คลิปวีดโี อพรีเซ็นเตอร์แต่งคอสเพลย์การ์ตนู ญีป่ นุ่
จากรูปที่ III พรีเซ็น เตอร์นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่มชี ่อื เสียงการแต่ ง
กายประกวดคอสเพลย์การ์ตูนญี่ปุ่น นางสาวอุทุมพร ไชยชนะ นักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
เจ้าของ Facebook Fanpage : Cos Aim ทีม่ ผี คู้ นติดตาม 20,406 คน

IV.II.II การจัดการสารสนเทศโดยใช้ Internet และ Social Media
เมือ่ ผูว้ จิ ยั ได้จดั ทาคลิปวีดโี อประชาสัมพันธ์ของพรีเซ็นเตอร์ทงั ้ 3 คน
เสร็จเรียบร้อ ยแล้ว จึงน าคลิป วีดีโอไปเผยแพร่ผ่ าน Facebook Fanpage
คณะบริหารธุรกิจสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ป่นุ โดยการอัพโหลดวีดโี อจะมี
ระยะเวลาห่างกันคลิปละ 30 วัน โดยช่วงเวลาดังกล่าวคือช่วงเดือนมีนาคม
ถึง เดือ นพฤษภาคมเป็ น ช่ ว งปิ ด ภาคเรีย น เนื่ อ งจากต้ อ งการทราบถึง
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่มตี ่อการรับสื่อในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อทา
การโฆษณาที่มแี นวโน้ มจะน ามาสู่การตัดสินใจเข้ามาศึกษาต่ อที่สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ ในอนาคต

รูปที่ IV คลิปวีดโี อพรีเซ็นเตอร์นางแบบวัยรุ่น
จากรูป ที่ IV พรีเซ็ น เตอร์ น างแบบวัย รุ่ น นางสาวบุ ณ ณดา ณ ระนอง
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หนึ่งในนางแบบ Facebook Fanpage : Cup E ที่ม ี
ผูค้ นติดตาม 3,801,391 คน
IV.II.III การโฆษณาเพือ่ เพิม่ จานวนการรับชมวิดโี อ
ขัน้ ตอนนี้เป็ น การทาโฆษณาและ Boost Post วิดีโอผ่ าน Facebook
Fanpage คณะบริห ารธุ ร กิจ สถาบัน เทคโนโลยีไ ทย-ญี่ ปุ่ น โดยใช้ก าร
ก าหนดกลุ่ ม เป้ าหมายเป็ นผู้ ช ายและผู้ ห ญิ ง อายุ 15-34 ปี และมี
งบประมาณในการจัดทาโฆษณาคลิปวีดโี อละ 1,000 บาท

รูปที่ II คลิปวีดโี อพรีเซ็นเตอร์ศลิ ปินไอดอลเกิรล์ กรุ๊ป
จากรูปที่ II พรีเซ็น เตอร์นักศึกษาคณะบริห ารธุรกิจที่มชี ่อื เสียงทางด้าน
ศิลปิ นนักร้องไอดอลเกิร์ลกรุ๊ป นางสาวพิม ขจรเวคิน นักศึกษาสาขาวิชา
บริห ารธุ ร กิจ ญี่ ปุ่ น สถาบัน เทคโนโลยี ไ ทย-ญี่ ปุ่ น หนึ่ ง ในสมาชิก วง
Sweat16 เจ้าของ Facebook Fanpage : Pim Sweat16 ที่ม ีผู้ค นติด ตาม
25,429 คน

V. ผลการวิจยั
ตารางที่ I. เปรียบเทียบจานวนผูร้ บั ชมคลิปวีดโี อ
พรีเซ็นเตอร์
จานวนคนที่
จานวนการ จานวนการ
เข้ามาดู
กดถูกใจ
แชร์
ไอดอลเกิรล์ กรุ๊ป
41,024
1,118
208
คอสเพลย์
88,285
1,336
118
นางแบบวัยรุ่น
60,355
1,144
134
จากตารางที่ I แสดงผลลัพธ์การเปรียบเทียบจานวนการรับชมวิดโี อของทัง้
3 คลิปวีดโี อทีเ่ ลือกใช้พรีเซ็นเตอร์ทแ่ี ตกต่างกัน ตัง้ แต่เดือน มีนาคม ถึง
เดือนพฤษภาคม 2561 ได้ผลลัพธ์จานวนการรับชมวิดโี อทีใ่ ช้พรีเซ็นเตอร์
คอสเพลย์การ์ตูนญีป่ นุ่ มียอดรับชมสูงทีส่ ุดจานวน 88,285 View และมี
จานวนการกดถูกใจสูงทีส่ ุด 1,336 Like จากข้อมูลจานวนผูเ้ ข้าชมเมือ่ ทา
การจาแนกช่วงเป็นสัปดาห์ พบว่าช่วงสัปดาห์ท่ี 3 ของเดือน มีผเู้ ข้าชม
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มากทีส่ ุด เมือ่ แบ่งระยะเวลาเป็น 4 ช่วง พบว่าระยะเวลา 12.00 - 18.00 น.
(46.4%) มีผเู้ ข้าชมมากทีส่ ุด และอุปกรณ์ทม่ี กี ารคลิกโฆษณามากทีส่ ุดคือ
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ต ตามลาดับ

ควรมีก ารคัด เลือ ก บุ ค คลที่ ม ีช่ื อ เสีย งอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ต รงกับ
กลุ่มเป้าหมายทีต่ อ้ งการสือ่ สาร
การศึกษาวิจยั ครัง้ ต่อไปผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่าควรศึกษากับตัวแปรอื่นที่
อาจมีความเกีย่ วข้องกับตัวแปรทีท่ าการศึกษาอยู่น้ี ซึง่ ปจั จัยอื่นๆ ทีค่ าดว่า
จะมีผ ลต่ อ การเปิ ดรับสื่อของคณะบริห ารธุรกิจ สถาบั น เทคโนโลยีไทยญีป่ นุ่ เช่น ทัศนคติ ความชืน่ ชอบส่วนตัว และกลุ่มอ้างอิง เพือ่ เป็ นแนวโน้ม
ในการส่งผลต่อการทีค่ าดว่าจะมีผลต่อการเปิดรับสือ่ ของคณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ เพือ่ ให้เกิดข้อสรุปทีช่ ดั เจนมากยิง่ ขึน้
การศึกษาวิจยั ที่เกี่ย วข้อ งกับการใช้ บุค คลที่มชี ่อื เสียงมาเป็ น พรีเซ็น
เตอร์ ผู้วจิ ยั มีขอ้ เสนอแนะว่า ให้ใช้สถิติตวั อื่น มาวิเคราะห์ในแง่มุมอื่น ๆ
เนื่องจากในหลายๆ ผลิตภัณฑ์มกี าร โฆษณาโดยใช้บุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียง รวม
ไปถึงคู่แข่งทางการตลาด จึงแนะนาให้ใช้สถิตใิ นเชิงเปรียบเทียบ กับคู่แข่ง
ทางการตลาด เช่ น สถิติข องยอดขายแต่ ล ะผลิต ภัณ ฑ์ ท่ีเป็ น ประเภท
เดียวกัน เพือ่ มาวิเคราะห์ ให้เกิดประโยชน์ในแง่ของการแข่งขันทางธุรกิจที่
เติบโตต่อไป
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ได้โพสคลิปวีดโิ อสัน้ ในช่วงเวลาทีแ่ ตกต่างกัน การ
รับสื่อและการเข้าถึงจึงมีความแตกต่างกันไปด้วย ในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป
ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะว่าควรโพสคลิป ในเวลาเดียวกันเพื่อเปรียบการรับสื่อ
ได้ดยี งิ่ ขึน้ เนื่องด้วยปจั จัยของวันและเวลาในการเลือกรับสื่อขอผูบ้ ริโภคมี
ความแตกต่างกัน

VI.สรุปและอภิปรายผล
ผลการดาเนิน งานการศึกษาพฤติกรรมการรับสื่อ ของผู้บริโภค โดย
สร้างคลิปวีดโี อสัน้ เพือ่ ประชาสัมพันธ์กรณีศกึ ษา คณะบริหารธุรกิจ สถาบัน
เทคโนโลยีไ ทย-ญี่ปุ่น พบว่ ากลุ่ ม เป้าหมายที่ม ีอ ายุ ระหว่ าง 15-35 ปี มี
ความสนใจในพรีเซ็นเตอร์ท่เี ป็ น คอสเพลย์การ์ตูนญี่ปุ่น มากกว่า ไอดอล
เกิร์ลกรุ๊ป และนางแบบวัย รุ่น ซึ่งสามารถน ามาอธิบายถึงพฤติกรรมการ
เลือกรับสื่อของผูบ้ ริโภค ทีม่ กั เลือกรับสื่อทีด่ งึ ดูดใจ และตรงกับความชอบ
ของตนเอง ซึ่งการแต่ งคอสเพลย์เป็ น กิจ กรรมที่ นิ ย มในประเทศญี่ ปุ่ น
เพราะด้ ว ยกลุ่ ม เป้ าหมายของสถาบัน เทคโนโลยีไ ทย-ญี่ ปุ่ น มีจุ ด เด่ น
เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ จงึ มีความสนใจและชื่นชอบ
กิจกรรมนี้ เป็ นทีม่ าของการเลือกรับสื่อพรีเซ็นเตอร์คอสเพลย์การ์ตูนญี่ปุ่น
ซึ่งสอดคล้อ งกับงานวิจยั ของ ตุล อัคนิบุต ร(2012)[14] ที่กล่ าวว่า การใช้
บุ ค คลที่ ม ีช่ือ เสีย งเป็ น พรีเซ็ น เตอร์นั ้น จะต้ อ งมีค วามสอดคล้ อ งกับ
กลุ่ ม เป้ าหมาย หรื อ เป็ นบุ ค คลที่ ก ลุ่ ม เป้ าหมายชื่ น ชอบ จะท าให้
กลุ่มเป้ าหมายมีค วามตัง้ ใจ และเปิ ด รับ สื่อ มากขึ้น ซึ่งผลวิจยั สรุป ได้ว่า
แนวทางในการสร้า งสื่อ ประชาสัม พั น ธ์ ห รือ การสร้า งการรับ รู้ใ ห้ แ ก่
กลุ่มเป้าหมายของ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ป่นุ ควรใช้
สื่อ ที่ม ีค วามเป็ น ญี่ ปุ่ น ในรูป แบบของคอสเพลย์ เพื่อ สื่อ สารและเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายให้มากยิง่ ขึน้
ผลจากการศึกษาพฤติกรรมการใช้สอ่ื ของผูบ้ ริโภคพบว่าช่วงสัปดาห์ท่ี
3 ของเดือน มีผู้เข้าชมมากที่สุด โดยมีเวลาที่มจี านวนผู้เข้าชมสูงสุ ดคือ
12.00 - 18.00 น . แล ะอุ ป กรณ์ ที่ ม ี ก ารคลิ ก โฆ ษ ณ าม าก ที่ สุ ด คื อ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่ากลุ่มเป้าหมายจะมีพฤติกรรม
การรับ สื่อ ในช่ ว งเวลาดังกล่ าวมากที่สุ ด เนื่ อ งด้ว ยเหตุ ผ ลทางเวลาและ
กิจกรรมต่างๆที่มขี องกลุ่มเป้าหมายจะเกิดขึ้นในช่วงเย็นทาให้การรับสื่อ
ของกลุ่มเป้าหมายน้ อยลง และการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นช่องทางหลัก
ในการรับสือ่ เนื่องจากเป็ นช่องทางทีก่ ลุ่มเป้าหมายมีความถนัด และใช้งาน
บ่อยที่สุดซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Assael (1988)[15] โดยแนวโน้มที่
ผูร้ บั สารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารจากแหล่งสารใดแหล่งสารหนึ่งที่
ตัวเองมีความคุน้ ชิน และเข้าถึงได้สะดวก
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พฤติกรรมผูบ้ ริโภคในยุคปจั จุบนั มีการเปลีย่ นแปลงไปจากอดีต ส่วน
หนึ่งมาจากการเข้ามามีบทบาทของอินเทอร์เน็ต ในยุคของ “The Internet
of Thing” การสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมีความสะดวกรวดเร็ว ถึง
ผู้บ ริโ ภคและยัง ส่ ง ต่ อ ไปยัง ผู้อ่ืน ได้เ พีย งนิ้ ว ปลายสัม ผัส การเข้า ถึง
อินเทอร์เน็ตของคนไทย ประมาณ 57,000,000 คน คิดเป็ นร้อยละ 82 ช่อง
ทางการเข้าถึงผูบ้ ริโภคเพื่อสื่อสารทางการตลาดคือโซเชียลมีเดีย (Social
Media) จ า ก ร า ย ง า น ข อ ง Brand Buffet [1] ใ น ปี 2018
เฟซบุ๊กเป็นสือ่ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมสูงสุดทัวโลกรวมถึ
่
งประเทศไทย ซึง่ มียอด
ผูใ้ ช้งานต่อเดือนราว 2,167,000,000 คน
ประเทศไทยใช้งานเฟซบุ๊กเป็ น อันดับ 8 ของโลก กรุงเทพมหานคร
เป็ นเมืองทีม่ กี ารใช้งานสูงสุดในโลก อยู่ทป่ี ระมาณ 22,000,000 คน อรรถ
ชัย วรจรัส รังสี และ พนม คลี่ฉายา [2] ได้ทาการศึกษาพบว่า ธุร กิจ ใน
ประเทศให้ค วามใส่ ใจกับการสร้างแฟนเพจ (Fan Page) ส าหรับการให้
ข้อมูลสินค้า โฆษณา ส่งเสริมการซื้อและการใช้ การจัดกิจกรรม และการ
ส่งเสริมการขาย ซึ่งระบบของเฟซบุ๊กสามารถสร้างการโฆษณาได้หลาย
รู ป แบบเช่ น การโฆษณาด้า นข้า งของหน้ า หลัก การเป็ น ผู้ส นั บ สนุ น
(Sponsored) การโฆษณาผ่านการเล่าเรื่องราว (Story Telling) แต่สงิ่ หนึ่ง
ทีไ่ ด้รบั ความนิยมเพิม่ ขึน้ คือการสร้างเนื้อหาทีแ่ ตกต่าง นอกเหนือจากการ
ขายสินค้าโดยตรง แต่เป็นการสร้างเนื้อหา ให้เป็นทีน่ ่าสนใจ ให้เป็นทีจ่ ดจา
และไอเดียความคิดสร้างสรรค์ ให้ผลการตอบรับจากผูบ้ ริโภคมากกว่าการ
โฆษณารูปแบบเดิม จากประโยคหนึ่งของ Bill Gates กล่าวว่า “Content is
King” แสดงถึงการตอกย้าความสาคัญของเนื้อหาจุดประสงค์หลักคือการ
สื่อสารให้กบั ผู้บริโภคได้เข้าใจ เข้าถึง และได้รบั คุณค่ามากกว่าการขาย
สินค้า
จากการประกาศของเฟซบุ๊ก มีการปรับรูปแบบจากนโยบายทีต่ อ้ งการ
รบกวนผูใ้ ช้งานให้น้อยทีส่ ุด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ถูกทาให้มองเห็น
น้อยลง ไม่ถงึ ร้อยละ 10 ของจานวนผูต้ ดิ ตาม ในปี 2015 จะไม่ถงึ ร้อยละ 5
หากไม่ซ้ือ โฆษณากับ เฟซบุ๊ก Brand Buffet [3] ทาให้การสื่อ สารเข้า ถึง

บทคัดย่อ — งานวิ จยั ในครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติ กรรม
การกดถูกใจบนเฟซบุก๊ และค้นหารูปแบบเนื้ อหาที่ ทาให้ ผ้บู ริ โภคกดถูกใจ
มากที่ สุด ศึกษาในประชากรที่ มีอายุระหว่าง 18-25 ปี สถิ ติที่ใช้ ในการวิ จยั
คื อ สถิ ติเชิ ง พรรณนา ได้ แ ก่ ความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน และสถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน ได้ แ ก่ ก ารวิ เ คราะห์ ถ ดถอยเชิ ง พหุคูณ
(Multiple Regression Analysis) ผลการวิ จยั พบว่ า ปั จจัยด้ านมีประโยชน์
ของเนื้ อหา ปั จจัยด้ านตามกระแสของเนื้ อหา ปั จจัยด้านไลฟ์ สไตล์ ปั จจัย
ด้านส่ งเสริ มการขาย และของเนื้ อหามีอิทธิ ผลต่ อการกดถูกใจบนเฟซบุ๊ก
ของวัยรุ่นไทยมากที่สดุ ตามลาดับ แต่ปัจจัยด้านสะเทือนอารมณ์ และปั จจัย
ด้านให้ความบันเทิ งของเนื้ อหา ไม่มีอิทธิ พลต่อการกดถูกใจบนเฟซบุก๊
คำสำคัญ: เนื้ อหำ, เฟซบุก๊ , ถูกใจ
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
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กลุ่มเป้าหมายลดลง ส่งผลทาให้ธุรกิจทีส่ อ่ื สารการตลาดผ่านแฟนเพจ ต้อง
ใช้ตน้ ทุนทีส่ งู ขึน้ แต่การสร้างเนื้อหาทีผ่ บู้ ริโภคชืน่ ชอบ จะสร้างการตอบรับ
และได้รบั การกดถูกใจทีม่ ากขึน้ โดยเฉพาะวัยรุ่นไทย ถ้าเป็ นสิง่ เป็ น ไวรัล
(Viral) จะสามารถกระจายเป็ นวงกว้างไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าธุรกิจหรือแบ
รนด์สนิ ค้า หากมีเนื้อหาทีผ่ บู้ ริโภคชื่นชอบ สร้างคุณค่าให้กบั ผูบ้ ริโภค จะ
ส่งผลทาให้เกิดกิจกรรมที่ทาให้ผู้บริโภคกดถูกใจ และยังส่งผลถึงเพื่อนที่
ติดตามมองเห็นโพสต์เกิดการรับรู้ (Awareness) เพิม่ ขึน้ แม้ว่ามีการสร้าง
เนื้อหาออกมาจานวนมาก แต่ก็ไม่ได้รบั การตอบรับที่ดที ุกเนื้อหา จึงเกิด
เป็นงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาว่า สร้างเนื้อหารูปแบบใดจะได้การกดถูกใจทีม่ ากทีส่ ุด

จัดระเบียบ และแปรความหมายของสิง่ ทีม่ ากระตุน้ ไปเป็นความหมายและ
เป็นภาพติดอยู่ แม้ว่าจะมีสงิ่ เร้าเดียวกัน ในสภาพแวดล้อมทีเ่ หมือนกัน แต่
จะมีการตีความหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กบั ความต้องการ ความ
คาดหวัง รวมถึงค่านิยมของแต่ละคน
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
อรรถชัย วรจรัสรังสี และ พนม คลีฉ่ ายา ได้ศกึ ษาประเภทการตลาด
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ และ ความตัง้ ใจซื้อ ของผู้บริโ ภค โดยใช้ว ิธีว ิจยั 2
ขัน้ ตอนคือ การวิจยั เชิงสารวจ โดยการวิเคราะห์เนื้อหาเฟซบุ๊กแฟนเพจ
เพื่ออธิบายถึงความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในประเภทเนื้อหาการตลาด
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจและเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของ ความพึงพอใจใน
ประเภทเนื้อหาการตลาดบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจสินค้ากับความตัง้ ใจซื้อ เก็บ
ข้อมูลจากแฟนเพจสินค้า และการวิจยั เชิงปริมาณจากแบบสอบถาม กลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็ นสมาชิกแฟนเพจ จานวน 18-35 ปี ที่เป็ นสมาชิกแฟนเพจ
จานวน 402 คน ซึง่ ผลการศึกษาพบว่า ประเภทเนื้อหาแบ่งเป็น 4 ประเภท
ได้แก่ 1) การให้ขอ้ มูลข่าวสาร 2) การส่งเสริมและกระตุน้ ให้เกิดการซื้อหรือ
ใช้ 3) การจัดกิจกรรมออนไลน์ 4) การส่งเสริมการขาย
ภานนท์ คุ้ ม สุ ภ า [10] ได้ ท าการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ อิ น โฟกราฟิ ก
(Infographic) เพื่อ ตอบสนองความต้องการผู้บริโ ภคในยุ ค การตลาดเชิง
เนื้อ หา ถู กใช้เป็ น เครื่องมือในการสื่อสารของตราสินค้ากับผู้บริโภคเพื่อ
ตอบสนองความต้องการข้อ มูล ข่าวสารตามแนวคิดการตลาดเชิงเนื้อ หา
เนื่องจากมีคุณสมบัตสิ าคัญคือเป็ นสื่อทีผ่ สมผสานภาพที่เข้าใจง่าย และมี
ประโยชน์ อีก ทัง้ ยัง สามารถส่ ง ต่ อ ไปยัง ผู้บ ริโ ภคคนอื่น ๆ ได้ง่า ยผ่ า น
โซเชียลมีเดีย หน้าทีส่ าคัญของอินโฟกราฟิ กควรยึดแนวทาง 3 ประการคือ
1) เสนอเนื้อ หาสร้างประสบการณ์ ด้านอารมณ์ และสนับสนุ นให้เกิดการ
สร้างคุณค่าร่วมกันกับผูบ้ ริโภค 2) เนื้อหาตามความต้องการของผูบ้ ริโภค
กับบริษัท เช่น การให้ข ้อ มูล เกี่ย วกับส่ ว นลด การซื้อ ขาย หรือ เพื่อ การ
ตัดสินใจ ข้อมูลทัวไปหรื
่
อพิเศษ เกีย่ วกับสินค้าใหม่ การบริการ และข้อมูล
กิจกรรมทางการตลาด
ณัฏฐา อุ่ยมานะชัย [11] ได้ทาการศึกษาเรือ่ งวิดโี อคอนเทนต์ (Video
Content) กับการตลาดแบบบอกต่อ จากผลงานวิจยั บอกว่าการทาให้วดิ โี อ
ประสบความส าเร็จและเกิดเป็ นกระแสบอกต่อได้ จะต้อ งมีการวางแผน
ติดตาม ประกอบกับจุดประสงค์กลุ่มเป้าหมายทีช่ ดั เจน เพือ่ สร้างวิดโี อให้ม ี
คุ ณ ค่ า ตรงกับ ความต้ อ งการ โดยใช้เ นื้ อ หาป จั จัย 5 ประการ 1) สร้า ง
ประเด็นให้เกิดการถกเถียงกันในสังคม 2) การใช้รางวัลเพื่อกระตุ้น ความ
สนใจ 3) การให้ค วามบันเทิงในรูปแบบต่างๆ 4) การสร้างเนื้อหาที่เป็ น
ประโยชน์ 5) การนาเสนอสิง่ ทีเ่ ป็นความลับ เป็นสิง่ ทีอ่ าจจะมีความต้องการ
รู้ แต่ไม่เคยรูม้ าก่อน ให้ความสาคัญกับส่วนของเนื้อหาและวิธกี ารเล่าเรือ่ ง
โดยเนื้อ หาไม่ค วรเป็ น การยัดเยีย ดซื้อ ขายสิน ค้ามากจนเกิน ไปแต่ ค วร
ถ่ายทอดเนื้อหาสาระทีเ่ ป็ นประโยชน์ น่ าเชื่อถือร่วมไปถึงสร้างความจริงใจ
กับผูบ้ ริโภคอย่างแท้จริง ส่วนวิธกี ารเล่าเรือ่ งเช่น กระตุน้ หรือเร้าอารมณ์ให้
ผูบ้ ริโภคเกิดความรูส้ กึ บางอย่างจนเกิดความต้องการ และความประทับใจ
จนอยากส่งข้อมูลที่ตนเองได้ร บั บอกต่อไปยังผู้บริโ ภคคนอื่น จนเกิดเป็ น
กระแสบอกต่อในทีส่ ุด
จากการทบทวนวรรณกรรม และการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องพบว่า
ผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่ตอบสนองจากผูบ้ ริโภคกับเนื้อหาที่ให้คุณค่า จึงมี
การทาการตลาดโดยสร้างเนื้อหาออกมา แต่เนื้อหาที่ประสบความสาเร็จ
และสร้างการรับรูใ้ ห้ผบู้ ริโภค ไม่สามารถคาดการณ์ได้ บางเนื้อหาได้รบั การ

II. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
การวิจยั ในครัง้ นี้มวี ดั ถุประสงค์ 2 ข้อได้แก่
1) เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการกดถูกใจของวัยรุ่นไทยบนเฟซบุ๊ก
2) เพือ่ ค้นหารูปแบบเนื้อหาบนเฟซบุ๊กทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการกดถูกใจ
III. การทบทวนวรรณกรรม
ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อดังนี้
แนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกับ การตลาดเชิ ง เนื้ อ หา Pulizzi [4] ได้ ใ ห้
ความหมายของการตลาดเชิงเนื้อหาคือ กระบวนการทางการตลาดและ
ธุรกิจสาหรับการสร้างและเผยแพร่เนื้อหาทีม่ คี ุณค่าและน่ าสนใจเพื่อดึงดูด
ผู้บริโภค ซึ่งกลุ่มเป้าหมายต้องมีความชัดเจนและเข้าใจถึงความต้องการ
เป็ น กระบวนหนึ่งการทางการตลาดที่จะดึงดูดและรักษาลูกค้า ด้ว ยการ
สร้างเนื้อหาอย่างต่อเนื่องเพื่อการปรับเปลีย่ นหรือปรับปรุงพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภค
แนวคิดทฤษฏีเกีย่ วกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค Hoyer and Macinnis [5]
ระบุ ว่ า พฤติก รรมผู้บ ริโ ภคไว้ว่ า เป็ น สิ่ง ที่ส ะท้อ นถึง การตัด สิน ใจของ
ผู้บริโ ภค โดยมีลาดับขัน้ ตอน เริ่มตัง้ แต่ การจัดหา การบริโ ภค การทิ้ง
สินค้าหรือบริการ ทีม่ ตี ่อกิจกรรม ประสบการณ์ บุคคล ความคิด ของการ
ตัดสินใจในช่วงระยะเวลาหนึ่ง Smith and Taylor [6] ได้ระบุว่าเพื่อเข้าใจ
กระบวนการภายในของผู้บริโภคหรือ กล่องดา (Black Box) ที่สงั เกตได้
ยาก เริม่ ต้นจากปจั จัยทีเ่ ป็ นสิง่ เร้า ไปสู่กระบวนการเพื่อการตัดสินใจ หรือ
ปจั จัยคันกลาง
่
สู่พฤติกรรมการตอบสนอง ผู้บริโภคก่อนการตัดสินใจซื้อ
สินค้าหรือบริการ หรือการเลือกทากิจกรรมใด จะเกิดกระบวนการทีเ่ กิดขึน้
ภายในของตัว ผู้บ ริโ ภคเอง กระบวนการตัด สิน ใจจะเกิด ขึ้น เป็ น ล าดับ
ขัน้ ตอนโดยกระบวนการตัดสินใจ Kotler [7] เสนอกระบวนการตัดสินใจ 5
ขัน้ ตอน ขัน้ ที่ 1 การตระหนักถึงปญั หา (Problem Recognition) ขัน้ ที่ 2
การหาข้ อ มู ล (Information Search) ขัน้ ที่ 3 การประเมิ น ทางเลื อ ก
(Evaluation of Alternatives) ขัน้ ที่ 4 การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision)
ขันที
้ ่ 5 พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post-Purchase Behavior)
ทฤษฏีเกีย่ วกับโซเชียลมีเดียและเฟซบุ๊ก Cater [8] ได้ระบุว่า นักการ
ตลาดสามารถน าเฟซบุ๊ ก มาใช้ใ ห้เ กิด ประโยชน์ ไ ด้เ ช่ น ลดต้น ทุ น ทาง
การตลาด การเพิม่ ยอดขาย การสร้างความจงรักภักดี เป็ นต้น สามารถ
สร้างยอดขายจากการจัดทาโฆษณาบนเฟซบุ๊ก เพื่อให้ผู้บริโภคมาสมัคร
เป็ นสมาชิกแฟนเพจ ทาให้เห็นข้อความโฆษณาทีต่ ้องการสื่อสาร การจัด
นาเสนอข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งเสริมการขาย
ทฤษฏีเ กี่ย วกับ การรับ รู้ Schiffman and Kanuk [9] ให้ค วามหมาย
ของคาว่าการรับรู้ หมายถึง กระบวนการทีม่ นุษย์ทแ่ี ต่ละคนได้เลือก นามา
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กดถูกใจมาก บางเนื้อหาได้รบั การกดถูกใจน้อย และงานวิจยั ยังไม่ได้บอก
ถึงรูปแบบเจาะจงถึงเนื้อหาลักษณะแบบไหนทีท่ าให้ผบู้ ริโภคกดถูกใจมาก
ทีส่ ุด โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นไทย
IV. กรอบแนวคิดการวิจยั
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องผูว้ จิ ยั กาหนด
กรอบแนวคิดการวิจยั ดังรูปที่ 1
รูปแบบเนื้ อหา
• สะเทือนอารมณ์
• ตามกระแส
• ให้ความบันเทิง
• มีประโยชน์
• ส่งเสริมการขาย
• ไลฟ์สไตล์

การกดถูกใจ

ทดสอบผลวิ จยั

2.ด้าน
ตาม
กระแส

20

14
5
2
1
14
5
1

15
6

เนื้อหาเป็ นเรื่องตลก เฮฮา สร้างรอยยิม้
เนื้อหามีความน่ารัก

29

5.ด้าน
ส่งเสริม
การขาย
6.ด้าน
ไลฟ์
สไตล์

32

14
7
5
3
17
15

เนื้อหาเป็ นสิง่ ทีใ่ ห้ความรูเ้ ป็ นประโยชน์
เนื้อหาทีเ่ ป็ นความรูใ้ หม่
เนื้อหาเกีย่ วกับเรื่องประหลาด แปลกใจ
เนื้อหาเป็ นเรื่องสิง่ รอบตัว
การรีววิ
เล่มเกมส์ โปรโมชัน่ อีเว้นท์

18

เนื้ อ หาที่ต นเองก าลัง ให้ค วามสนใจใน
ขณะนัน้
เนื้อหาทีต่ รงกับชีวติ ของตนเอง
เนื้ อ หาด้ า นศิล ปะแฟชัน่ การแต่ ง หน้ า
การแต่งกาย
เนื้อหาการท่องเทีย่ ว อาหารการกิน
เนื้อหาออกกาลังกาย สุขภาพ
เนื้อหาประสบการณ์ในอดีต

49

14
7

จากการจัดกลุ่มประเภทของตัวแปร พบว่า ปจั จัยด้านไลฟ์สไตล์ของ
เนื้อหามีคะแนนสูงสุด (49 คะแนน) รองลงมาคือ ปจั จัยด้านส่งเสริมการ
ั ยด้านมีประโยชน์ (29 คะแนน) อันดับ
ขาย (32 คะแนน) อันดับสามคือ ปจจั
สี่คอื ปจั จัยด้านสะเทือนอารมณ์ (22 คะแนน) ถัดมาอันดับห้าคือ ปจั จัย
ด้านให้ค วามบันเทิง (21 คะแนน) และอันดับสุ ดท้ายคือ ปจั จัย ด้านตาม
กระแส (20 คะแนน) รวมจานวนคาตอบทัง้ สิ้น 173 คาตอบจากทัง้ หมด
192 คาตอบ คาตอบทีถ่ ูกคัดออกจานวน 19 คาตอบ
จากการศึกษาพบว่า ปจั จัยทีค่ าดว่าจะเป็ นปจั จัยทีจ่ ะทาให้วยั รุ่นไทย
กดถูกใจประกอบด้วย 6 ปจั จัยคือ ปจั จัยด้านสะเทือนอารมณ์ ปจั จัยด้าน
ตามกระแส ปจั จัยด้านให้ความบันเทิง ปจั จัยด้านมีประโยชน์ ปจั จัยด้าน
ส่งเสริมการขาย และปจั จัยด้านไลฟ์สไตล์ ผูว้ จิ ยั ได้ตวั แปรทัง้ 6 ด้าน การ
วิจยั เชิงเชิงปริมาณ เก็บรวมรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม การคานวณขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรคอแครน [12] ทีร่ ะดับความเชือ่ มันร้
่ อยละ 90 จะ
ได้กลุ่ มตัว อย่ างทัง้ สิ้น 249 คนแต่ เก็บแบบสอบถามจริงทัง้ สิ้น 378 คน
วิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่ าจะเป็ น (Non-Probability Sampling)
โดยเลือ กหน่ ว ยตัว อย่ า งสุ่ มแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดย
ก่อนการแจกแบบสอบถามผูว้ จิ ยั จะสอบถามกลุ่มตัวอย่างเรื่องเกณฑ์อ ายุ
ต้องถึงตามกาหนดและต้องเคยใช้งานเฟซบุ๊กมาก่อน แบบสอบถามผูว้ จิ ยั
ได้ทาการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 1) การตรวจความเทีย่ งตรง
ของแบบสอบถาม (Validity) ให้ผเู้ ชีย่ วชาญประเมินในแบบประเมิน ความ
สอดคล้อง (IOC) จานวน 3 ท่าน [13] ได้เท่ากับ 0.94 ซึง่ มากกว่า 0.60 จึง
ใช้แ บบสอบถามได้ 2) การตรวจสอบความเชื่อ มัน่ (Reliability) ใช้สูต ร
สั ม ประสิ ท ธิ อ์ ั ล ฟาของครอนบั ค (Cronbachs’ Alpha Coefficient) [14]
ทดสอบกลุ่ ม ตัว อย่ า ง 30 คนค่ า ที่ไ ด้เ ท่ า กับ 0.813 มากกว่ า 0.80 จึง ใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้

V. วิธดี าเนินการวิจยั
การวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นการวิจยั ผสมผสานระหว่ างงานวิจยั เชิงคุณภาพ
และงานวิจยั เชิงปริมาณ ประชากรทีศ่ กึ ษาได้แก่ วัยรุ่นไทยอายุระหว่าง 1825 ปี อาศัยหรือทางานในเขตกรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมการใช้งานเฟ
ซบุ๊ ก ซึ่ง เป็ น กลุ่ ม ที่ม ีการใช้ง านเฟซบุ๊ ก เป็ น อัน ดับ แรก ๆ งานวิจ ัย เชิง
คุณภาพกลุ่มตัวอย่าง ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างใช้การคานวณแบบทวีคูณและ
พิจ ารณาการเกิดขึ้น ของข้อ มูล ใหม่ ใช้เ ทคนิค การเล่ าเรื่อ งร่ ว มกับการ
สัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มตัวอย่างทีไ่ ปสัมภาษณ์จานวน 30 ตัวอย่าง งานวิจยั
เชิงปริมาณใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น เลือกสุ่มตัวอย่าง
แบบสะดวก ใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั
ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ร้อยละ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เพื่อ
อธิบายถึงพฤติกรรมการกดถูกใจของวัยรุ่นไทย และใช้สถิตเิ ชิงอนุมาน คือ
การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคณ
ู เพื่อค้นหาระดับอิทธิพลของปจั จัยรูปแบบ
เนื้อ หาที่ทาให้ว ยั รุ่น กดถูกใจมากที่สุ ด การวิจยั เชิงคุ ณภาพเพื่อ ทาการ
ค้น หาตัว แปรที่จะน ามาใช้ในการศึกษา โดยสัมภาษณ์ ผู้บริโ ภคโดยให้
ผู้บริโภคเล่าเรื่องร่วมกับการสัมภาษณ์เ ชิงลึก โดยคาถามปลายเปิ ด ด้วย
ลักษณะด้วยคาถาม ลักษณะเนื้อหาแบบไหนที่คุณกดถูกใจบ่อย และมา
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ได้ผลดังต่อไปนี้
ตารางที่ I. การจัดกลุ่มคาตอบแยกตามประเภท
คะแนน
22

21

6
3
1

รูปที่ I. กรอบแนวคิดการวิจยั

ตัวแปร
1.ด้าน
สะเทือน
อารมณ์

3.ด้านให้
ความ
บันเทิง
4.ด้าน
มี
ประโยชน์

รายละเอียด
เนื้อหาเป็ นคาคมสร้างแรงบันดาลใจ
เนื้อหาทีโ่ ดนใจ ใช่เลย
เนื้อหาด้านมุมมองความรัก
เนื้อหาด้านธรรมะ ศาสนา
เนื้อหาเป็ นสิง่ ทีท่ นั สมัย และตามกระแส
เนื้ อ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ศิ ล ปิ น ดารา
นักแสดง
เนื้อหาระทึกขวัญอาชญากรรม ดราม่า

VI. ผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง จากสอบถามวัยรุ่นไทย
จานวน 378 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศชายจานวน
215 คน คิดเป็นร้อยละ 56.9 เพศหญิงจานวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 43.1
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ระดับการศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถามมากทีส่ ุดระดับปริญญาตรี จานวน
232 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างส่ว น
ใหญ่ อยู่ในระดับ 10,000-20,000 บาท จานวน 119 คน คิดเป็ น ร้อ ยละ
31.5 น้อยทีส่ ุดคือมีรายได้ 40,000 บาทขึน้ ไปจานวน 22 คนคิดเป็นร้อยละ
5.8 ด้านพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊ก ความถี่ในการใช้งานกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ใช้งานทุกวัน จานวน 341 คน คิดเป็ นร้อยละ 90.2 น้อยทีส่ ุดคือ
การใช้งานน้อยกว่า 1 ครัง้ ต่อสัปดาห์ จานวน 2 คน ร้อยละ 0.5 ด้านความถี่
ในการกดถูกใจในเฟซบุ๊ก กลุ่มตัวอย่างตอบมากทีส่ ุดคือ กดบ้างไม่กดบ้าง
จ านวน 200 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 52.9 น้ อ ยที่สุ ดคือ ไม่เ คยกดถูก ใจเลย
จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.6 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับปจั จัยและ
ระดับอิทธิพลต่อรูปแบบเนื้อหาทีส่ ่งผลต่อการกดถูกใจของวัยรุ่นไทยจาก
รูปแบบเนื้อหาทัง้ หมด 6 ตัวแปร ภาพรวมด้านความชืน่ ชอบเนื้อหา
ั ยรูปแบบเนื้อหาแต่ละแบบ
ตารางที่ II. ผลการวิเคราะห์ปจจั
ปั จจัย
สะเทือนอารมณ์
ข้อคิดคาคม
ข้อความทีส่ ร้างแรงบันดาลใจ
เนื้อหามีความตรงใจ
ภาพรวมสะเทือนอารมณ์
ตามกระแส
เนื้อหาจากศิลปิ น ดารา นักแสดง
เนื้อหาจากข่าวดัง
เนื้อหาทีอ่ ยู่ในกระแส
ภาพรวมตามกระแส
ให้ความบันเทิง
เนื้อหาทีต่ ลกเฮฮา
เนื้อหาคลายเครียด
เนื้อหามีความน่ารัก
ภาพรวมให้ความบันเทิง
มีประโยชน์
เนื้อหามีประโยชน์
เนื้อหาการให้ความรู้
เนื้อหาเป็ นความรูใ้ หม่ๆ
ภาพรวมมีประโยชน์
ส่งเสริมการขาย
เนื้อหาที่เป็ นกิจกรรมเล่นเกมส์ช ิง
รางวัล
เนื้อหาเกีย่ วกับโปรโมชัน่
เนื้อหาเป็ นการรีววิ
ภาพรวมส่งเสริมการขาย
ไลฟ์สไตล์
เนื้อหาทีเ่ ป็ นเรื่องใกล้ตวั
เ นื้ อหาที่ ต รง กั บ เ รื่ อ ง รา ว ใน
ชีวติ ประจาวัน
เนื้อหาทีต่ รงกับงานอดิเรก
ภาพรวมไลฟ์สไตล์

ค่าเฉลี่ย

ระดับ
นัยสาคัญ

S.D.

3.51
3.70
3.84
3.68

มาก
มาก
มาก
มาก

1.012
1.004
0.895
0.798

3.01
3.26
3.27
3.18

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

1.092
1.034
1.024
0.873

4.08
4.12
3.78
3.99

มาก
มาก
มาก
มาก

0.887
0.915
0.944
0.720

4.04
3.99
4.04
4.03

มาก
มาก
มาก
มาก

0.837
0.886
0.868
0.780

2.84

ปานกลาง

1.284

3.21
3.21
3.09

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

1.138
1.099
0.943

3.70
3.74

มาก
มาก

0.918
0.924

3.80
3.74

มาก
มาก

1.098
0.825

มีค่ า ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานที่ 0.873 รู ป แบบเนื้ อ หาให้ค วามบัน เทิง
โดยรวมเฉลีย่ เท่ากับ 3.99 อยู่ในระดับมาก มีค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานที่
0.720 รูปแบบเนื้อ หามีประโยชน์ โ ดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 อยู่ในระดับ
มาก มีค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานที่ 0.780 โดยมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาที่
มีเนื้อหามีประโยชน์ทค่ี ่าเฉลีย่ 4.04 อยู่ในระดับมาก รูปแบบเนื้อหาส่งเสริม
การขายโดยรวมเฉลี่ย เท่ า กับ 3.09 อยู่ ใ นระดับ ปานกลาง มีค่ า ส่ ว น
เบีย่ งเบนมาตรฐานที่ 0.943 รูปแบบเนื้อหาไลฟ์สไตล์โดยรวมเฉลีย่ เท่ากับ
3.74 อยู่ ใ นระดับ มาก มีค่ า ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานที่ 0.825 จากการ
วิเคราะห์ระดับอิทธิพลของปจั จัยรูปแบบเนื้อหาที่ทาให้ของวัยรุ่นไทยกด
ถู ก ใจมากที่สุ ด ป จั จัย ที่ม ีผ ลต่ อ การกดถู ก ใจอย่ า งไร ป จั จัย ใดบ้า งจะ
พยากรณ์การกดถูกใจของวัยรุ่นไทย โดยวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ ใช้
การนาเข้าตัวแปรโดยเทคนิค Stepwise ผลการวิเคราะห์พยากรณ์ดงั นี้
ตรวจสอบเงือ่ นไขก่อนการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู
ตารางที่ III. Model Summary
Model

1
2
3
4

R Square
Change
.447
.154
.238
.019

Model Summary
Change Statistics
F
df1
df2
Change
303.766
1
376
144.742
1
375
549.730
1
374
48.805
1
373

Sig. F
Change
.000
.000
.000
.000

DurbinWatson

1.907

จากตารางที่ III การทดสอบเงื่ อ นไขความเป็ นอิ ส ระของค่ า
คลาดเคลือ่ น พิจารณาจากค่า Durbin-Watson ในตาราง Model Summary
จากข้ อ มู ล ได้ ค่ า เท่ า กับ 1.907 ซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ า ง 1.5-2.5 แสดงถึ ง ค่ า
คลาดเคลือ่ นเป็นอิสระต่อกัน จึงผ่านเงือ่ นไข
ตารางที่ IV. Coefficients
Coefficients
Collinearity Statistics
Tolerance
1.000
.921
.921
.732
.777
.742
.705
.680
.697
.717

VIF
1.000
1.086
1.086
1.366
1.287
1.348
1.419
1.471
1.434
1.395

จากตารางที่ IV การทดสอบเงือ่ นไขตัวแปรต้นมีความสมพันธ์กนั เอง
( Multicollinearity) พิ จ า ร ณ า จ า ก ค่ า Tolerence แ ล ะ VIF (Variance
Inflation Factor) จากตาราง Coefficients โดยค่ า Tolerance ค่ า จะอยู่
ตัง้ แต่ 0-1 ถ้าเข้าใกล้ 1 มากแสดงถึงตัวแปรเป็ นอิสระต่อกัน ค่าทีย่ อมรับ
ให้ผ่านเงือ่ นไขต้องมากกว่า 0.2 พิจารณาจากข้อมูลพบว่า Tolerence ทุก
ตัวมีค่ามากกว่า 0.2 และค่า VIF ต้องมีค่าน้อยกว่า 10 ถึงจะผ่านเงือ่ นไข
จากข้อ มูล VIF น้ อ ยกว่ า 10 จึง ผ่ า นเงื่อ นไข ดัง นัน้ จากการตรวจสอบ

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อรูปแบบเนื้อหาสะเทือนอารมณ์โดยรวม
เฉลี่ยเท่ากับ 3.68 อยู่ในระดับมาก มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.798
รูปแบบเนื้อหาตามกระแสโดยรวมเฉลีย่ เท่ากับ 3.18 อยู่ในระดับปานกลาง
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ปจั จัยด้านส่งเสริมการขายของเนื้อหา

เงือ่ นไข ข้อมูลมีความเหมาะสมในการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคุณ สามารถ
นาไปพยากรณ์ได้ดงั ต่อไปนี้
ตารางที่ V. Model Summary
Model

R

1
2
3
4

.668
.775
.916
.926

Model Summary
R Square
Adjusted R
Square
.447
.601
.838
.857

.445
.599
.837
.856

ระดับอิ ทธิ พล
อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3

0.183

จากผลการศึกษายังพบว่าตัวแปรทีไ่ ม่มอี ทิ ธิพลต่อการกดถูกใจบนเฟ
ซบุ๊กของวัยรุ่นไทยได้แก่ ปจั จัยด้านให้ความบันเทิงของเนื้อหา และปจั จัย
ด้านสะเทือนอารมณ์ของเนื้อหา ผูว้ จิ ยั จึงนาผลการวิจยั ดังกล่าว ไปทดสอบ
โดยการจาลองการออกแบบ Print Ads โฆษณาสินค้าทีม่ เี นื้อหาในรูปแบบ
ต่าง ๆ ตามลักษะตามจานวนปจั จัยในงานวิจยั และผลิตภัณฑ์ผวู้ จิ ยั เลือก
นามาเป็ นตัวอย่างใน Print Ads คือ ครีมกันแดด ซึ่งอยู่ในกลุ่มสุขภาพและ
ความงาม (Skin Care) ETDA [15] รายงานผลการสารวจพฤติกรรมผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560 พบว่าประเภทของสินค้า บริการทีม่ ี
การซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นอันดับสองรองจาก เสือ้ ผ้าเครือ่ งแต่งกาย
คือ สินค้ากลุ่มสุขภาพและความงาม เช่น เครือ่ งสาอาง อาหารเสริม ยา คิด
เป็ นร้อยละ 33.7 สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง สุ่มตัวอย่างบังเอิญ (Accidental
Sampling) จานวน 10 คน การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นไทย สถานที่
สัมภาษณ์คอื บริเวณสยามสแควร์, สยามสแควร์วนั (Siam Square One) ,
ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน (Siam Paragon) ตัวอย่างในการออกแบบ
เนื้อหารูปแบบต่างๆดังนี้

Std. Error of the
Estimate
.762
.648
.413
.389

สมการที่ 1 มีตวั แปรอิสระ 1 ตัวคือ ปจั จัยด้านไลฟ์สไตล์ของเนื้อหา มี
อานาจในการทานายผล (Adjusted R Square) เท่ากับ 0.445 หมายถึงการ
ั ยด้านไลฟ์สไตล์ของ
เปลีย่ นแปลงของการกดถูกใจ เกิดจากอิทธิพลของปจจั
ั
เนื้อหา ร้อยละ 44.5 (เกิดจากปจจัยอื่นร้อยละ 55.5)
สมการที่ 2 มีตวั แปรอิสระ 2 ตัวคือ ปจั จัยด้านไลฟ์สไตล์ของเนื้อหา
และปจั จัย ด้านตามกระแสของเนื้อหา มีอ านาจในการท านายผลเท่ากับ
0.599 หมายถึงการเปลี่ย นแปลงของการกดถูกใจ เกิดจากอิทธิพ ลของ
ั ยด้านไลฟ์สไตล์ของเนื้อหา และ ปจั จัยด้านตามกระแสของเนื้อหา ร้อย
ปจจั
ละ 59.9 (เกิดจากปจั จัยอื่นร้อยละ 40.1)
สมการที่ 3 มีตวั แปรอิสระ 3 ตัวคือ ปจั จัยด้านไลฟ์สไตล์ของเนื้อหา
ปจั จัยด้านตามกระแสของเนื้อหา และปจั จัยด้านมีประโยชน์ของเนื้อหา มี
อานาจในการทานายผลเท่ากับ 0.837 หมายถึงการเปลีย่ นแปลงของการ
กดถูกใจ เกิดจากอิทธิพลของปจั จัยด้านไลฟ์สไตล์ของเนื้อหา ปจั จัยด้าน
ตามกระแสของเนื้อหา และปจั จัยด้านมีประโยชน์ของเนื้อหา ร้อยละ 83.7
ั ยอื่นร้อยละ 16.3)
(เกิดจากปจจั
สมการที่ 4 มีตวั แปรอิสระ 4 ตัวคือ ปจั จัยด้านไลฟ์สไตล์ของเนื้อหา
ปจั จัยด้านตามกระแสของเนื้อหา ปจั จัยด้านมีประโยชน์ ของเนื้อหา และ
ปจั จัยด้านส่งเสริมการขายของเนื้อหา มีอานาจในการทานายผลเท่ ากับ
0.856 มากที่สุ ด หมายถึง การเปลี่ย นแปลงของการกดถู ก ใจ เกิด จาก
อิท ธิพ ลของปจั จัย ด้านไลฟ์ส ไตล์ข องเนื้ อ หา ปจั จัย ด้านตามกระแสของ
เนื้อหา ปจั จัยด้านมีประโยชน์ของเนื้อหา และปจั จัยด้านส่งเสริมการขาย
ของเนื้ อ หา ร้อ ยละ 85.6 (เกิด จากป จั จัย อื่น ร้อ ยละ 14.4) จากสมการ
ดังกล่าวผู้วจิ ยั เลือกสมการที่ 4 เพื่อใช้ในการพยากรณ์เนื่องจากมีค่าการ
พยากรณ์สงู สุด และสามารถสร้างเป็นสมการได้ดงั นี้
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(มีประโยชน์) + B4(ส่งเสริมการขาย)
จากตาราง Coefficients B0=-5.584 B1=0.511 B2=0.917 B3=1.022
B4=0.183
ดังนัน้ สมการพยากรณ์การกดถูกใจของรูปแบบเนื้อหาได้ดงั นี้
กดถู ก ใจ = -5.584 + 0.511(ไลฟ์ สไตล์ ) + 0.917(ตามกระแส) +
1.022(มีประโยชน์) + 0.183(ส่งเสริมการขาย)
ตารางที่ VI. สรุประดับของอิทธิพลทีม่ ผี ลต่อการกดถูกใจของวัยรุ่นไทย
ปั จจัย
ปจั จัยด้านมีประโยชน์
ปจั จัยด้านตามกระแส
ปจั จัยด้านไลฟ์สไตล์

อันดับ 4

รูปที่ II. ตัวอย่างการออกแบบเนื้อหาใช้ในการทดสอบด้านมีประโยชน์และ
ด้านให้ความบันเทิง
ตารางที่ VII. ผลการทดสอบเรียงลาดับตามความถีจ่ ากมากไปหาน้อย
ลาดับ
รูปแบบเนื้ อหา
1
มีประโยชน์
ส่งเสริมการขาย
2
ไลฟ์สไตล์
ตามกระแส
3
ให้ความบันเทิง
4
สะเทือนอารมณ์

ความถี่
8
8
6
6
5
3

ผูถ้ ูกสัมภาษณ์อยากกดถูกใจเนื้อหาด้านมีประโยชน์ (8 คะแนน) และ
เนื้อหาด้านส่งเสริมการขาย (8 คะแนน) มากที่สุดคะแนนเท่ากัน รองลง
อันดับมาคือ เนื้อหาด้านตามกระแส (6 คะแนน) และเนื้อหาด้านไลฟ์สไตล์
(6 คะแนน) เท่ากัน อันดับสามคือ เนื้อหาด้านให้ความบันเทิง (5 คะแนน)
และสุดท้ายคือเนื้อหาด้านสะเทือนอารมณ์ (3 คะแนน)
ตารางที่ VIII. เปรียบเทียบระหว่างผลวิจยั กับผลทดสอบการวิจยั

B
1.022
0.917
0.511

775

รูปแบบเนื้ อหา

ผลการวิ จยั

เนื้อหาด้านสะเทือนอารมณ์
เนื้อหาด้านตามกระแส
เนื้อหาด้านให้ความบันเทิง
เนื้อหาด้านมีประโยชน์
เนื้อหาด้านส่งเสริมการขาย
เนื้อหาด้านไลฟ์สไตล์

ไม่มอี ทิ ธิพล
มีอทิ ธิพลอันดับ 2
ไม่มอี ทิ ธิพล
มีอทิ ธิพลอันดับ 1
มีอทิ ธิพลอันดับ 4
มีอทิ ธิพลอันดับ 3

การทดสอบ
ผลการวิ จยั
3 คะแนน
6 คะแนน
5 คะแนน
8 คะแนน
8 คะแนน
6 คะแนน

จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบกับผลการวิจยั พบว่า คือ รูปแบบ
เนื้อหาปจั จัยด้านมีประโยชน์มอี ทิ ธิพลมากทีส่ ุด เพราะได้คะแนนสูงสุด และ
ปจั จัย ที่มอี ิทธิพ ลในการกดถู กใจ มีค วามถี่ในการเลือ กกดถู ก ใจสู ง กว่ า
ั ยรูปแบบเนื้อหาทีไ่ ม่มอี ทิ ธิพลต่อการกดถูกใจของวัยรุ่นไทย สร้างยอด
ปจจั
การกดถู ก ใจและเพิ่ม การรับ รู้ข องกลุ่ ม วัย รุ่น ให้กบั ผู้ ส ร้า งเนื้ อ หา แต่ ม ี
ประเด็นหนึ่งคือการที่ จากผลการทดสอบ ปจั จัยด้านการให้ความบันเทิง ที่
ไม่มอี ิทธิพลจากผลการวิจยั แต่พบว่ามีความถี่ 5 คะแนนซึ่งใกล้เคียงกับ
ั ยด้านตามกระแส และปจจั
ั ยด้านไลฟ์สไตล์ ทีไ่ ด้ความถี่ 6 คะแนน ซึง่
ปจจั
ก้ากึง่ ระหว่างปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการกดถูกใจของวัยรุ่นไทย ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั
จึง ลองน าเข้า ตัว แปรโดยวิธี Enter จะพบว่ า ค่ า Sig = .045 (Sig.<.05)
แสดงว่าตัวแปรจะมีอทิ ธิพลหากนาเข้าข้อมูล แบบ Enter ดังนัน้ จึงอธิบาย
ได้ว่า ผลการวิจยั ที่ออกมามีคะแนนใกล้เคีย งระหว่างตัวแปรที่มอี ิท ธิพ ล
เพราะการนาเข้าข้อมูลแบบ Stepwise จะไม่มผี ลหรือมีผลน้อยมาก จึงไม่
ร่วมอยู่ในสมการพยากรณ์

สามารถสร้างเนื้อหาทีเ่ กีย่ วข้อง และเข้ากับสถานการณ์ สิง่ ทีเ่ ป็นกระแสอยู่
ในขณะนัน้ รวมถึงศิลปินดารา ยกตัวอย่างปจั จุบนั เช่น ข่าวในกระแส เช่น
เกี่ย วกับฝุ่น PM2.5 มลพิษ สิ่งที่เป็ น ประเด็น ที่พูดถึง ศิล ปิ น ดารา ผู้ม ี
ชื่อเสียงในกระแส หรือสิง่ ทีก่ าลังได้รบั ความนิยมมาสร้างเนื้อหา เนื้อหาที่
เป็ น ด้านไลฟ์สไตล์ สิ่งที่ว ยั รุ่นให้ค วามสนใจ กิจกรรม ตัว อย่างเชิง การ
ท่องเทีย่ ว สุขภาพกีฬา การออกกาลังกาย ศิลปะ สไตล์การแต่งกาย เป็ น
ต้น ทีเ่ กีย่ วข้องกับชีวติ ประจาวันของวัยรุ่น เนื้อหาด้านการส่งเสริมการขาย
ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการกดถูกใจ เช่นการรีววิ ทดลอง ลดแลกแจกแถม รวมถึง
งานเทศกาล อีเว้นท์ต่าง ๆ เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั สามารถทีจ่ ะสร้างเนื้อหา
ที่มลี กั ษณะการผสมผสานหลากหลายเนื้อหา โดยการนาผลการวิจยั คือ
การใช้เนื้อหาด้านไลฟ์สไตล์ เนื้อหาด้านตามกระแส เนื้อหาด้านมีประโยชน์
หรือเนื้อหาด้านส่งเสริมการขาย สร้างเนื้อหาทีม่ ากกว่า 1 เนื้อหาเพื่อสร้าง
ความแตกต่างให้กบั เนื้อหาตอบโจทย์ค วามต้องการของวัย รุ่น และเพิม่
จานวนยอดการกดถูกใจได้มากขึน้

VII. สรุปผลการวิจยั
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล สามารถสรุปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1) ภาพรวมของพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊กของวัยรุ่นไทยส่วนใหญ่
จะใช้เข้างานทุกวันเป็ นประจา และการพฤติกรรมการกดถูกใจ จะกดบ้าง
ไม่กดบ้าง 2) รูปแบบเนื้อ หาที่ส่ งผลต่ อ การกดถูกใจของวัย รุ่นไทย มี 4
รูปแบบคือ เนื้อหาด้านตามกระแส เนื้อหาด้านมีประโยชน์ เนื้อหาด้านการ
ั ยทีม่ รี ะดับอิทธิพลสูงสุดคือ
ส่งเสริมการขาย และเนื้อหาด้านไลฟ์สไตล์ ปจจั
ั
เนื้อหาด้านมีประโยชน์ และส่วนปจจัยทีไ่ ม่มผี ลต่อการกดถูกใจของวัยรุ่น
ไทยคือ เนื้อหาด้านสะเทือนอารมณ์ และเนื้อหาด้านให้ความบันเทิง
จากผลการทดสอบผลการวิจ ัย พบว่า ข้อ มูล มีค วามสอดคล้อ งกับ
ผลการวิจยั จากการสัมภาษณ์พบว่า เนื้อหาที่ออกแบบการให้ความรู้ใน
ด้า นผลิต ภัณ ฑ์ และข้อ มูล ที่เ กี่ย วข้อ ง เป็ น ป จั จัย ในด้า นมีป ระโยชน์ ม ี
อิทธิพลต่อการกดถูกใจของวัยรุ่นไทยบนเฟซบุ๊กมากที่สุด ซึ่งจะส่งผลถึง
ยอดจานวนการกดถูกใจ และนาไปสู่การสร้างการรับรูท้ ่เี พิม่ ขึ้นให้กบั ผูท้ ่ี
สร้างเนื้อหา
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VIII. ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
การวางแผนการสร้างเนื้อหาบนเฟซบุ๊ก ในการสือ่ สารไปยังวัยรุ่นไทย
พฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊กของวัยรุ่นไทยคือ เล่นทุกวัน ดังนัน้ เป็ นช่อง
ทางการสื่อ สารที่สาคัญในยุค ปจั จุ บนั ที่จะเข้าถึง วัย รุ่น ได้อย่ างรวดเร็ว
อย่างมีประสิทธิภาพ สาหรับผูป้ ระกอบการทีม่ ตี น้ ทุนจากัด ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอ
ส าหรับการสร้างเนื้อ หาในแต่ ล ะรูปแบบดังนี้ ผู้ประกอบการสามารถน า
ผลการวิจยั ไปวางแผนการสร้างเนื้อหาออกแบบการทาสื่อโฆษณา สร้าง
เนื้อหาให้เหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่นไทย และลดเรื่องต้นทุนต่อหน่วยจากการ
รับรู้ เนื้อหาโฆษณาของวัยรุ่นไทย
เลือ กใช้เนื้อ หาที่สร้างยอดการกดถูกใจ คือ เนื้อ หาด้านมีประโยชน์
ส าหรับการทาการโฆษณาจากงานวิจยั เชิงคุณภาพ การสื่อ สารกับกลุ่ม
วัยรุ่นไทย อาทิเช่น การให้ขอ้ มูลของทีเ่ ป็ นประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ สิง่ ที่
ลูกค้าจะได้รบั โดยไม่ได้เป็ นการยัดเยียดขายสินค้า สร้างความตระหนักถึง
ความจาเป็ น ความสาคัญ หรือสิง่ ทีเ่ ป็ นสิง่ ใหม่ ของผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้า
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บทคัดย่อ
งานวิ จยั ครัง้ นี้ เป็ นการศึ กษาเรื่อง การใช้ Microsoft Excel เพื่ อลด
ความสูญเปล่าของกระบวนการบันทึกเอกสารและทา โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่ อศึ กษาขัน้ ตอนการทางานที่ ก่อให้ เกิ ดความสูญเปล่าศึ กษาการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการทางานโดยประยุกต์ใช้ Microsoft Excel และปรับปรุง
กระบวนการทางานเพื่อลดระยะเวลาในการดาเนิ นการ โดยนาเครื่องมือ
การวิ เคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ (FMEA) มาประยุกต์ใช้ศึกษา
กระบวนการทางานของส่ วนงานการเดิ นทางไปต่ างประเทศ และบริ ษทั
ต้ องรับผิ ดชอบมากที่ สุดต่ อค่าใช้ จ่ายที่ เกิ ดขึ้น เช่ น ค่าตั ๋วเครื่องบิ น ค่า
รักษาพยาบาล ค่าประกันอุบตั ิ เหตุ หรือค่าปรับ และจัดทา Flow Process
Chart เพื่ อเก็บรวบรวมข้อมูลขัน้ ตอนและระยะเวลาในการดาเนิ นการ
เพื่ อหาความสูญเปล่ าจากกระบวนการบันทึ กข้ อมูลและจัดทาประกัน
การเดิ น ทาง โดยน าโปรแกรม Microsoft excel มาประยุ ก ต์ใ ช้ เพื่ อลด
ขัน้ ตอนการค้นหาข้อมูล ทาให้ การทางานมีขนั ้ ตอนที่ ลดลง นาข้อมูลที่
ได้ มาเปรียบเที ยบ ก่ อนปรับปรุง – หลังปรับปรุง ผลจากการวิ จยั ทาให้
เห็ น ถึ ง ประสิ ทธิ ภาพการท างานเพิ่ ม มากขึ้ น โดยการน าโปรแกรม
Microsoft Excel เข้ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ส่ ง ผลให้ ข นั ้ ตอนการด าเนิ นงาน
ตัง้ แต่ บนั ทึ กข้อมูลจนเสร็จสิ้ นกระบวนการทาประกันเดิ นทาง ขัน้ ตอน
การดาเนิ นงานลดลงจากเดิ ม 18 ขัน้ ตอน เหลือ 9 ขัน้ ตอน และระยะเวลา
ในการดาเนิ นงานลดลงจาก 23 นาที เหลือ 4 นาที 10 วิ นาที คิ ดเป็ น 82%

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%.

คำสำคัญ ควำมสูญเปล่ำ, ลีน, Excel, FMEA

Keywords Waste, Lean, Excel, FMEA
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I. บทนา
ในบรรดาทรัพยากรทัง้ หมด คน เป็ นทรัพยากรทีม่ คี ่ามากทีส่ ุด การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลจึงมีความสาคัญมากทัง้ ในด้านการทาให้องค์กรมีความมันคง
่
และเจริญก้าวหน้ามาก เพราะการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็ นองค์ประกอบและ
กระบวนการหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อระบบการบริหารอื่น ๆ หากมีระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลทีด่ ี ย่อมจะทาให้การบริหารงานในระบบต่ างๆ ประสบ
ความสาเร็จตามไปด้วยและองค์กรมีความมันคงและรุ
่
ง่ เรื่องอย่างยังยื
่ น ทีใ่ ดไม่
มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลทีด่ ี แม้จะประสบความสาเร็จในด้านธุรกิจ
แต่ถา้ ล้มเหลวในการบริหารทรัพยากรบุคคลก็ยากทีจ่ ะรักษาสถานภาพไว้อย่าง
ยังยื
่ น งานการบริหารทรัพยากรบุคคลในปั จจุบนั มีความสาคัญต่อองค์กรมาก
ขึน้ กว่าในอดีตเพราะปั จจุบนั ทรัพยากรบุคคลถือเป็ นสิง่ ทีม่ คี ่าทีส่ ุดขององค์กร
จึงเปรียบเสมือนหุน้ ส่วนทางธุรกิจ ซึ่งไม่ได้มบี ทบาทเพียงแค่ คัดคนเข้า เอา
คนออก ตรวจบัตรตอก ออกใบเตือน อย่างที่คนภายนอกเข้าใจอีกต่อไปงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคลทีแ่ ท้จริง ส่วนงานหลักๆ ของการบริหารทรัพยากร
บุ ค คลประกอบด้ ว ย Recruit , Training , Pay Roll , Employee Relation ,
General Administrative ในปั จจุ บ ั น การท างานภายในบริ ษั ท ใหญ่ ม ี ก าร
ด าเนิ น การจัดทาเอกสารที่ม ีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และต้องจัด ทาเอกสารให้
ถูกต้องและรวดเร็วเพื่อให้การดาเนินงานต่างๆภายในองค์กร และภายนอก
องค์กรเป็ นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว ดังนัน้ จึงมีการนาเทคโนโลยีในปั จจุบนั
เข้า มาใช้ใ นการด าเนิ น กิจกรรมต่ า งๆ อาทิเ ช่ น Microsoft Word Microsoft
Excel Email Google เป็ นต้น เพื่อให้มกี ารแข่งขันทีเ่ หนือคู่แข่งทางธุรกิจ ทาง
บริษทั จึงสนับสนุ นการฝึ กอบรมเกีย่ วกับทักษะการใช้โปรแกรม และการนาไป
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการทางานเพื่อให้ประสิทธิภาพการทางานมากขึน้
ภายในบริษัท A ได้ม ีก ารนาโปรแกรม Microsoft Excel มาใช้ใ นการดาเนิน
ธุรการเกีย่ วกับเอกสารทัง้ เรือ่ งการบันทึกเงินเดือน ประวัตพิ นักงาน และการทา
เอกสารต่ า งๆ โดย 90% ของเอกสารภายในบริษัทใช้โ ปรแกรม Microsoft
Excel ในการบันทึกและจัดทา อีกทัง้ ยังนาโปรแกรม Microsoft Excel มาใช้ใน
การพูดคุยภายในห้องประชุม ซึ่งปั ญหาส่วนใหญ่ทเ่ี กิดขึน้ คือ พนักงานภายใน
แผนก Human Resource ส่วนใหญ่รแู้ ละเข้าใจหลักการทางานของโปรแกรม
Microsoft Excel เบื้ อ งต้ น ที่ส ามารถด าเนิ น การท างานได้ แต่ ไ ม่ ส ามารถ
ประยุกต์ใช้งานให้มปี ระสิทธิภาพในการทางานได้สูงสุด ดังนัน้ จึงทาให้เกิด
ความล่าช้าของการดาเดินงานต่างๆ จากการศึกษากระบวนการทางานของ
ส่วนงาน General Administration มีสายงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยอาคาร
และสถานที่ รถยนต์พนักงาน ประกันทรัพย์สนิ การเดินทางต่างประเทศและ
การทาประกัน การเดิน ทาง Visa Passport เอกสารทัวไป
่ เมื่อศึกษาภายใน
ส่ ว นงาน การเดิน ทางไปต่ า งประเทศและการทาประกัน การเดิน ทาง Visa
Passport จึงเห็นว่ามีการทาธุรการโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพทาให้การดาเนินการจัดทาเอกสารเกิดความล่าช้าจนพนักงาน
ไม่ได้รบั การสนับสนุ น ทาให้บริษทั ต้องรับผิดชอบในสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ โดยปั ญหาที
เกิดขึน้ คือขัน้ ตอนการจัดทาบันทึกการเดินทางของพนักงานแต่ละคนและการ
ทาประกันการเดินทางสาหรับพนักงาน มีความล่าช้าเนื่องจากการจัดเก็บไฟล์
เอกสารไว้ทต่ี ่างกัน จึงทาให้เกิดความยุ่งยากในเรื่องการหาทีอ่ ยู่ของข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล และอินเทอร์เน็ตภายในบริษทั มีการส่งข้อมูลเยอะจึงทาให้เกิดการ
ขัดข้อง บางกรณีขอ้ มูลจากเว็บไซต์บริษทั ไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงให้ขอ้ มูล ของ
พนักงานเป็ นปั จจุบนั ตามฐานข้อมูล และมีบางขัน้ ตอนทีท่ าให้เกิดการทางาน
ซ้ า จึง ทาให้เ กิดการรอคอยจากกระบวนการทางานก่อนหน้ า จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 เป็ นระยะเวลา 30 วัน จึงเห็นว่า
การค้นหาข้อมูลพนักงาน และ การเขียนข้อมูลลงในกระดาษก่อนแล้วจึงนาไป
บันทึกลงในโปรแกรม Microsoft excel เป็ นขัน้ ตอนที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
จากปั ญหาดังกล่าวจึงทาการออกแบบ Process Improvement ใหม่โดยการ

สร้า งไฟล์ Microsoft Excel ให้ส ามารถดึง ข้อ มู ล จากสถานที่ จ ัด เก็บ ไฟล์ ท่ี
ต่างกันมารวมไว้ยงั ไฟล์เดียวเพื่อให้สะดวกต่อการจัดทาเอกสารการทาประกัน
และบันทึกข้อมูล การจองเที่ยวบินของพนักงาน โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับสูตร
Excel มาประยุกต์ใช้ประกอบการจัดทา เพื่อลดขัน้ ตอนการทางาน และทาให้
การทางานมีประสิทธิภาพมากขึน้ อีกทัง้ ยังนาระบบ Lean เข้ามาช่วย
II. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาขัน้ ตอนทีก่ ่อให้เกิดความสูญเปล่า จากการบันทึกข้อมูลและ
การทาประกันเทีย่ วบินให้กบั พนักงาน
2. เพื่อศึกษาการเพิม่ ประสิทธิภาพการทางานโดยลดขัน้ ตอนทีไ่ ม่
ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยการนาโปรแกรม Microsoft Excel มาประยุกต์ใช้
3. ปรับปรุงกระบวนการทางานเพื่อลดระยะเวลาในการดาเนินการ
III. วิ ธีการดาเนิ นงาน
1. ศึกษาภาพรวมของกระบวนการ

รูปที่ I ภาพรวมกระบวนการ
2. ก าหนดขอบเขตการด าเนิ น งานด้ ว ยเครื่อ งมือ Failure Mode and
Effect Analysis (FMEA) เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อหากระบวนการทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อธุรกิจมากทีส่ ุด
ตารางที่ I สรุปผลข้อบกพร่องและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
ลักษณะ
RPN
ข้อบกพร่อง
สูตร
กรณีทเ่ี กิด
ทีเ่ กิดขึน้
(S x O x P)
พนักงานไม่ได้
พนักงานตกจาก นังร้
่ าน ทาให้ได้รบั บาดเจ็บ และ
รับประกันการ
60
พนั ก งานไม่ ม ีป ระกัน การเดิน ทาง ท าให้ ท าง
เดินทาง
บริษทั ต้องเสียค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
พนักงานอยูเ่ กิน
พนักงานอยู่เกินระยะเวลา Visa ทาให้บริษทั ต้อง
20
ระยะเวลา Visa
ชาระค่าปรับค่าล่วงเวลาของ Visa
พนักงานตก
พนัก งานตกเครื่องจึงทาให้ผดิ นัด ลูกค้า บริษัท
48
เครื่อง
ต้องทาการจองตั ๋วให้พนักงานใหม่
พนักงานเกิด
พนักงานได้รบั อุบตั ิเหตุจากความปลอดภัยของ
อุบตั เิ หตุท่ี
10
อุปกรณ์ในการทางานทาให้ได้รบั บาดเจ็บ บริษทั
ต่างประเทศ
ประกันรับผิดชอบค่าเสียหายทัง้ หมด
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3. เก็บรวบรวมข้อมูลพนักงานไม่ได้รบั ประกันการเดินทางโดยการ
ใช้เครื่องมือ Flow Process Chart

5. ออกแบบเครื่องทีใ่ ช้ในการแก้ไขปั ญหาเพื่อลดขัน้ ตอนทีไ่ ม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์และทาให้กระบวนการทางานมีประสิทธิภาพเพิม่ มากขึน้

รูปที่ III จัดทาฐานข้อมูลพนักงาน

รูปที่ VI สูตร Microsoft Excel ทีน่ ามาประยุกต์ใช้
โดยรูปที่ VI มีการนาสูตร vlookup มาใช้เพื่อดึงข้อมูลจากกอีกแหล่งข้อมูล
ต่างสถานที่ มายังแฟ้ มงานทีต่ อ้ งการใช้ขอ้ มูล และนาสูตร ifs เข้ามาประยุกต์ใช้
ควบคู่กบั vlookup เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดึงข้อมูลจากสถานที่จดั เก็บ
ข้อมูลหลายแหล่ง

IV. สรุปผลการดาเนิ นงาน

รูปที่ II Flow Process Chart (ก่อนปรับปรุง)

หลังจากทาการปรับปรุงทาการเก็บรวบรวมข้อมูลพนักงานไม่ได้
รับประกันการเดินทางโดยการใช้เครื่องมือ Flow Process Chart

4. วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาความสูญเปล่าด้วยเครื่องมือ 7waste
ตารางที่ II ตารางวิเคราะห์ความสูญเปล่าด้วยเครื่องมือ 7waste
ขัน้ ตอนการ
ความสูญเปล่าทีเ่ กิดขึน้
ทางาน
การบันทึก
ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิตเนื่องจากต้อง
ข้อมูลลงใน
บันทึกข้อมูลลงในกระดาษ แล้วจึงนามาบันทึกลงใน
กระดาษ
Microsoft Excel จึงทาให้เกิดการทางานซ้าซ้อน
การค้นหาข้อมูล ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต เนื่องจาก
ของพนักงาน
พนักงานต้องค้นหาข้อมูลพนักงานจากทีจ่ ดั เก็บข้อมูล
หลากหลาย เช่น ชื่อพนักงานอยู่ในโฟลเดอร์ A ผูม้ ี
ส่วนได้สว่ นเสียอยู่ในโฟลเดอร์ B ซึง่ ทาให้การค้นหา
ข้อมูลในแต่ละครัง้ ทาให้เกิดความล่าช้า
การพิมพ์ขอ้ มูล ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต เนืองจาก
ของพนักงาน
พนักงานขาดทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์จงึ ทาให้การ
Microsoft
พิมพ์ของแต่ละคนมีความล่าช้าแตกต่างกัน และในการ
Excel
พิมพ์แต่ละข้อมูล มีการย่อแถบของข้อมูลก่อนจึงนาไป
พิมพ์จงึ ทาให้การพิมพ์ขอ้ มูลของพนักงานทาให้การ
บันทึกข้อมูลล่าช้า

รูป VII สูตร Microsoft Excel ทีน่ ามาประยุกต์ใช้
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นาข้อมูลมาเปรียบเทียบผลดาเนินงาน ก่อนปรับปรุง – หลังปรับปรุง

รูป VIII เปรียบเทียบผลดาเนินงาน ก่อนปรับปรุง – หลังปรับปรุง
หลังจากปรับปรุงกระบวนการทางานโดยนาโปรแกรม Microsoft Excel
เข้ามาประยุกต์ใช้กบั รูปแบบการทางานเดิม ซึ่งตัดขัน้ ตอนงานทีเ่ ป็ นความสูญ
เปล่ าของกระบวนการออกไป ได้แ ก่ ขัน้ ตอนการบัน ทึกลงในกระดาษ การ
ค้นหา การพิมพ์ ออกไป แล้วนาสูตร Excel มาประยุกต์ใช้ ทาให้ประสิทธิภาพ
ในการทางานเพิม่ มากขึน้ จากเดิมใช้ระยะเวลาในการดาเนินงาน 23 นาที ต่อ
พนัก งาน 1 คน หลัง ปรับ ปรุง เหลือระยะเวลาในการทางาน 4.10 นาที ต่ อ
พนักงาน 1 คน
ภายในระยะเวลา 1 วั น ต้ อ งท าการบั น ทึ ก เที่ ย วบิ น ของพนั ก งาน
ประมาณ 5 – 8 คน รวมเป็ นระยะเวลาทัง้ สิ้น 115 – 184 ลดลงเหลือ 20.50 –
33.20 นาที ทาให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพเพิม่ มากขึน้ คิดเป็ น 82 %

รูปที่ X วิธกี ารดาเนินงาน (หลังปรับปรุง)
แหล่งทีม่ า : NKI TRAVEL CARE INSURANCE Application Form. (2561)

V. อภิ ปรายผล
จากวัตถุประสงค์การวิจยั เพื่อศึกษาขัน้ ตอนทีก่ ่อให้เกิดความสูญเปล่าและ
ออกแบบวิธกี ารลดขัน้ ตอนการสูญเปล่าและปรับปรุงกระบวนการทางาน ทาให้
ระยะเวลาในการดาเนินงานลดลง และประสิทธิภาพในการทางานเพิม่ มากขึน้
โดยนาโปรแกรม Microsoft Excel เข้ามาประยุกต์ใช้ โดยสมมุติฐานมีสมมุติ
ดังนี้
สมมุติฐานแรก หากนาโปรแกรมเข้ามาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานจะ
สามารถทาให้ลดระยะเวลาและขัน้ ตอนในการดาเนินงานลงไปได้ ผลการวิจยั
พบว่ า การน าโปรแกรม Microsoft Excel มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ส ามารถท าให้
ประสิทธิภาพการทางานเพิม่ มากขึน้ จากเดิมมีระยะเวลาในการดาเนินงาน 23
นาที สามารถลดลงเหลือ 4 นาที 10 วินาที ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ทีน่ า
โปรแกรมเข้ามาประยุกต์ใช้กบั การทางาน โดยงานวิจยั ของ ฉมาธร กุยศรีกุล
(2556) ได้ทาการวิจยั การพัฒ นาต้น แบบ MRP โดยใช้โ ปรแกรม Microsoft
Excel สามารถทาให้เกิด ความสะดวกและสามารถตอบสนองการทางานได้
อย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้เวลาทีใ่ ช้ในการทางานลดลงจาก 255 นาที เป็ น 60
นาที คิดเป็ น 76.47% พิมพ์พรรณอร วงศาโรจน์ , วันชัย รัตน์วงษ์ (2559) ได้
ทาการวิจยั การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพและลดต้น ทุน
ด้านการจัดส่ง โดยเริม่ จากการแบ่งโซนพื้นทีใ่ นรูปแบบตามภูมภิ าคจากระบบ
สารสนเทศภูมศิ าสตร์ และนามาประยุกต์ใช้รว่ มกับโปรแกรม Microsoft Excel
สามารถทาให้ต้นทุนด้านการขุนส่งลดลงร้อยละ 1.21 สามารถลดจานวนการ
จ้า งรถภายนอกถึง 2.68 % และทาให้ Service levels เพิ่ม มากขึ้น ถึง 10%
ศิ ร ิ ว รรณษ ศุ ภ โรจน์ (2556) ได้ ท าการวิ จ ั ย การเปลี่ ย นแปลงการตั ้ง
ค่าพารามิเตอร์ทเ่ี หมาะสมโดยการนาโปรแกรม (Saw Library) เพื่อลดขัน้ ตอน
ในการด าเนิ น งานให้น้ อ ยลงและง่า ยขัน้ จากเดิม มีข นั ้ ตอนการท างาน 13
ขัน้ ตอน ลดลงเหลื อ 3 ขัน้ ตอน ทัง้ นี้ เ พราะว่ า การน าเทคโนโลยีเ ข้า มา
ประยุกต์ใช้เข้ากับวิธกี ารทางานแบบเดิมสามารถช่วยให้กระบวนการทางาน

รูปที่ IX วิธกี ารดาเนินงาน (ก่อนปรับปรุง)
แหล่งทีม่ า : NKI TRAVEL CARE INSURANCE Application Form. (2561)
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เอกสารอ้างอิ ง

การทางานมีขนั ้ ตอนการทางานทีก่ ระชับและง่ายขึน้ เป็ นไปอย่างราบรื่นและ
รวดเร็วยิง่ ขึน้
สมมุ ติฐ านที่ส อง แนวคิด Lean สามารถน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้เ ข้า กับ งาน
ธุร การได้ ผลการวิจยั พบว่ า การน าแนวคิด Lean และความรู้ค วามเข้า ใจ
เกี่ยวกับแนวคิดลดความสูญเปล่าในการดาเนินงาน (ECRS) ทาให้ทราบถึง
ขัน้ ตอนที่ไม่ก่ อให้เ กิด ประโยชน์ แ ละน าเครื่อ งมือมาประยุ ก ต์ใ ช้เ พื่อก าจัด
ขัน้ ตอนที่ไม่จาเป็ นออก จึงทาให้ขนั ้ ตอนในการดาเนินงานลดลงจากเดิม มี
ขัน้ ตอนในการดาเนินงาน 18 ขัน้ ตอน ลดลงเหลือ 9 ขัน้ ตอน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ของ นันทิยากร ลักษณะแก้ว , กาญจนา กาญจนสุนทร (2557) นา
ECRS มาประยุกต์ใช้ เพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการรับ – ส่ง เอกสาร
ขององค์กร ปฎิภาณ จารุมณี (2557) ประยุกต์ใช้แนวคิด ลีน ซิกซ์ ซิกม่า มา
ปรับปรุงกระบวนการให้บริการยานพาหนะ ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ และนา
เครื่องมือ ECRS มาใช้ในการปรับปรุงขัน้ ตอนการดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้อง
กับการนาระบบสารสนเทศมาใช้ ทัง้ นี้เพราะการทฤษฎีเข้ามาช่วยในการหา
สาเหตุของปั ญหาและนาเครื่องมือมาประยุกต์ใช้ สามารถทาให้การวิเคราะห์หา
สาเหตุและวิธแี ก้ไขมีความถูกต้องมากขึน้

[1] รูปแบบ Form การทาประกันเดินทาง NKI TRAVEL CARE INSURANCE
Application Form. (2561)
[2] นั น ทยากร ลัก ษณะแก้ ว , กาญจนา กาญจนสุ น ทร. (2556) งานวิจ ัย
ปรับปรุงกระบวนการ/ขัน้ ตอนการดาเนินงาน โดยการวิเคราะห์ 5W1H เพื่อดู
ขัน้ ตอนการไหลของการทางานและประยุกต์ใช้ ECRS เพื่อลดความสูญเปล่า
ในกระบวนการ
[3] ฉมาธร กุ ย ศรีกุ ล . (2556) งานวิ จ ัย การพัฒ นาต้ น แบบ MRP โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Excel
[4] ปฎิภาณ จารุม ณี . (2557) การปรับ ปรุง ระบบบริก าร ยานพาหนะ โดย
ประยุกต์แนวคิด ลีน ซิกซ์ ซิกม่า
[5] ศิรวิ รรณ ศุภโรจน์. (2556) การปรับเปลีย่ นกระบวนการตัง้ ค่าพารามิเตอร์ท่ี
เหมาะสมในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์
[6] พิมพ์พรรณอร วงศาโรจน์ , วันชัย รัตนวงษ์. (2559) การพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ และ ลดต้นทุนการจัดส่ง

ข้อเสนอแนะ
มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
- เพิม่ การอบรมเกีย่ วกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้พนักงาน
เข้าใจและนาไปปฏิบตั เิ พิม่ มากขึน้
- นาเทคโนโลยีเข้ามาเป็ นเกณฑ์ในการประเมินทักษะของพนักงาน เพื่อ
กระตุน้ การนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดาเนินงาน
- อบรมให้ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับผลที่ได้จากการปรับเปลี่ยนวิธกี าร
ดาเนินงานถูกต้อง
- เพิม่ ระเบียบสาหรับกรณีทป่ี ั ญหาเพราะตัวพนักงานเอง โดยบริษทั จะไม่
รับ ผิด ชอบค่ า เสีย หายที่เ กิด ขึ้น จากกรณี ท่ีเ กิด ขึ้น จากความบกพร่ อ งของ
พนักงานเอง
- จัดทาระเบียบในการจัดเก็บเอกสาร และมีการตรวจเช็คจานวนเอกสาร
ทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือน เพื่อเป็ นการติดตามการดาเนินงาน สร้างข้อกาหนด
ในการจัดเก็บเอกสารให้ทุกฝ่ ายได้รบั ทราบ ในส่วนของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
มีก ารจัดการให้เป็ น ระเบียบเรียบร้อย มีก ารตัง้ ชื่อให้เข้าใจง่าย ลบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ทไ่ี ม่ได้ใช้ออก เพื่อให้จานวนข้อมูลภายในระบบมีปริม าณน้อย
ง่ายต่อการเข้าถึงเอกสารทีจ่ าเป็ น

กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั ในครัง้ นี้สาเร็จลุล่วงได้ดว้ ยความกรุณาของอาจารย์สุชรี า นวลทอง
ทีใ่ ห้คาเสนอแนะ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ มาโดยตลอด จนงานวิจยั
ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์
ขอขอบคุณพนักงานฝ่ าย General Administrative ทีค่ อยให้คาปรึกษา
และสละเวลาในการทดสอบโปรแกรมทีน่ ามาประยุกต์ใช้
ขอขอบคุณพนักงานแผนก Human Resource ทีค่ อยให้ขอ้ เสนอแนะและ
คาแนะนา รวมถึงข้อมูลในการดาเนินงานวิจยั จนสาเร็จลุลว่ งไปได้ดว้ ยดี
ข้าพเจ้าขอขอบคุณผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องกับวิจยั ฉบับนี้ทกุ ท่านทีม่ สี ว่ นร่วมใน
การให้ขอ้ มูลเป็ นทีป่ รึกษาในการทางานวิจยั ฉบับนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนให้
ความดูแลและให้ความเข้าใจประสบการณ์การทางานจริง ข้าพเจ้าขอขอบคุณ
ไว้ ณ ทีน่ ้ี
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การศึกษาพฤติกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดดิจิทลั
กับการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารญี่ปนประเภทบุ
ุ่
ฟเฟ่ ต์
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บทคัดย่อ — การวิ จยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) พฤติ กรรม
การใช้ บริ ก ารร้า นอาหารญี่ ปุ่ นประเภทบุฟ เฟ่ ต์ 2) ความสัมพันธ์ของ
การตลาดดิ จิทลั กับการตัดสิ นใจใช้ บริ การร้านอาหารญี่ ปุ่นประเภทบุฟ
เฟ่ ต์ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ นผู้บ ริ โ ภคGen Y และ Gen Z ที่ เ คยใช้ บ ริ ก าร
ร้ า นอ า หารญี่ ปุ่ นประเภท บุ ฟ เฟ่ ต์ 409 คน เก็ บ เครื่ อ ง มื อ ด้ ว ย
แบบสอบถาม วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน วิ เคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์สนั ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิ ติ 0.05 ผลการศึกษาพฤติ กรรม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ใช้ บ ริ ก าร เวลา 15:01 - 18:00 น. ใช้ บ ริ ก ารเฉลี่ ย เดื อ นละ 1 - 2 ครัง้
จานวนผู้มีส่วนร่วมโดยเฉลี่ ย 4 - 5 คน ผู้มีส่วนร่วมตัดสิ นใจคื อเพื่ อน
เพศชายมีค่าใช้จ่ายต่อครัง้ ตา่ กว่า 400 บาท เพศหญิ งมีค่าใช้จ่ายต่อครัง้
401 - 600 บาท Gen Y นิ ยมใช้ บริ การวันเสาร์-อาทิ ตย์ Gen Z ใช้ บริ การ
วันจันทร์-ศุกร์ ผลการทดสอบสมมติ ฐาน การตลาดดิ จิทลั ด้านจดหมาย
อิ เล็กทรอนิ กส์ ด้านเว็บไซต์ ด้านการตลาดแบบใช้ผ้มู ีอิทธิ พล และด้าน
สื่ อ สัง คม มี ความสัมพันธ์ก ับ การตัดสิ น ใจใช้ บริ ก ารร้ านอาหารญี่ ปุ่น
ประเภทบุฟเฟ่ ต์ของผู้บริ โภค Gen Y และ Gen Z

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.

คำสำคัญ: พฤติ กรรม, การตลาดดิ จิทลั , การตัดสิ นใจ

Keywords: Behavior, Digital Marketing, Decision
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2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการตลาดดิจทิ ลั กับการตัดสินใจใช้
บริการร้านอาหารญี่ปุ่นประเภทบุฟ เฟ่ ต์ ของผู้บริโภคเจนเนอเรชัน่ Y
และ เจนเนอเรชัน่ Z

I. บทนา
ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยกาลังเผชิญกับความท้าทายในการ
แข่งขันทีส่ งู ขึน้ ส่งผลดีต่อผูบ้ ริโภคให้มที างเลือกมากขึน้ ทาให้ภาพรวม
มีความคึกคัก โจทย์ใหญ่ในด้านการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับ
การแข่งขันและพฤติกรรมผูบ้ ริโภค นับตัง้ แต่ยุค 1.0 เน้นผลิตภัณฑ์เป็ น
ศูน ย์กลาง (Product Centric) มาถึงยุ ค 2.0 เน้ น ลูกค้าเป็ น ศูน ย์กลาง
(Customer Centric) จากนัน้ ขยับไปสู่ยุค 3.0 เน้นความร่วมมือกันของ
สังคม ประชาสังคม รวมทัง้ การนาเทคโนโลยีมาช่วยในการเชื่อมต่อ
สังคมในเชิงบวก (Social Centric) มาถึงยุ ค 4.0 (Individual) หรือ ยุ ค
ปั จเจกชน ทุกสิง่ ทุกอย่างเชือ่ มต่อกันด้วยดิจทิ ลั ทาให้ผบู้ ริโภคสามารถ
รับรูข้ อ้ มูลข่าวสารจากทัวทุ
่ กมุมโลก ส่งผลให้ความคิด ความชอบ และ
วิถีชวี ติ ของคนเรามีความละเอียดและซับซ้อนยิง่ ขึ้นกว่าในอดีตหลาย
เท่า อาหารการกินก็เช่นกัน ผู้บริโภคเลือกเฟ้ นมากขึ้น การเติบโตใน
ธุรกิจอาหารยุค 4.0 ผูป้ ระกอบการร้านอาหารต้องสามารถตอบสนอง
จริตผูบ้ ริโภคครบทัง้ 5 รูปแบบ ได้แก่ รูป รสชาติ กลิน่ เสียง และสัมผัส
[1] การตลาดดิจทิ ลั กลายเป็ นสิง่ จาเป็ นสาหรับทุกธุรกิจ เครื่องมือการ
ทาการตลาดดิจิทลั มีให้เลือ กใช้มากมาย ใจความส าคัญจึงอยู่ท่กี าร
เลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมือ ที่เ หมาะสมกับ กลุ่ ม ลู ก ค้ า และรู ป แบบร้ า น [2]
ร้านอาหารญี่ปุ่น นับเป็ นตลาดที่มาแรงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ ปี 2560
ในตลาดดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ 21,000 - 22,000 ล้านบาท เติบโต
ประมาณ 10% เมื่อ เจาะลึก ลงไปพบว่า ประเภทอาหารที่ม าแรงคือ
ประเภทบุฟเฟ่ ต์ ซึ่งในหลายสัญชาติ บุฟเฟ่ ต์ อาหารญี่ป่ นุ คือหนึ่งในนัน้
โดยธุ ร กิจ นี้ ม ีก ารแข่ ง ขัน กัน อย่ า งสู ง ทัว่ ประเทศ ทัง้ โรงแรม และ
ร้านอาหาร [3] แม้ว่าในภาวะเศรษฐกิจและกาลังซื้อในปั จจุบนั ยังไม่ฟ้ื น
ตัวกลับมาเฟื่ องฟูเหมือนในช่วงทีผ่ ่านมา แต่กลุ่มผูบ้ ริโภคทีถ่ อื ว่ายังคง
มีพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยอย่างต่อเนื่องคือผูบ้ ริโภคกลุ่มวันรุ่น Gen
Z อายุ (16-19 ปี ) และวัย รุ่นกลุ่ม Gen Y (อายุ 20-38 ปี ) โดยเฉพาะ
กลุ่ ม นัก ศึก ษามหาวิท ยาลัย ที่ก าลัง ก้า วสู่ค วามเป็ น วัย ผู้ใ หญ่ จะมี
ความคิดและการตัดสินใจเป็ นของตนเอง ทาให้สามารถจับจ่าย เลือกซื้อ
สิน ค้าตามที่ต นเองต้อ งการได้อ ย่ างอิส ระมากกว่าวัย รุ่น ระดับมัธยม
กลุ่มเป้ าหมายเหล่ านี้ จึงเป็ น ที่จบั ตามองของนักการตลาดที่พยายาม
หากลยุทธ์และวิธกี ารเพื่อมัดใจและเรีย กกาลังซื้อจากกลุ่ มคนเหล่ านี้
[4]
จากที่กล่ าวมาเบื้อ งต้น ผู้ว ิจยั จึงมีค วามสนใจในการศึกษาเรื่อ ง
พฤติกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดดิจทิ ลั กับการตัดสินใจใช้
บริการร้านอาหารญี่ปุ่นประเภทบุฟ เฟ่ ต์ ของผู้บริโภคเจนเนอเรชัน่ Y
และ เจนเนอเรชัน่ Z สาเหตุ ท่เี ลือ กศึกษาเรื่อ งนี้ เนื่อ งจากปั จ จุ บ ัน มี
จ านวนร้า นอาหารญี่ป่ ุนประเภทบุ ฟ เฟ่ ต์ อ ยู่เ ป็ น จ านวนมาก มีก าร
แข่ ง ขัน สู ง ผู้ บ ริ โ ภคเจนเนอเรชัน่ Y และ เจนเนอเรชัน่ Z เป็ น
กลุ่ ม เป้ าหมายที่ นั ก การตลาดจั บ ตามอง ดัง นั ้น การศึ ก ษาและ
เข้าใจความต้อ งการของลูกค้า การทาการตลาดผ่ านสื่อ ดิจิทลั ที่ตรง
ช่องทาง จึงเป็ นสิง่ สาคัญเพื่อ สร้างการบริการที่ประทับใจและครองใจ
ผูบ้ ริโภคอยู่เสมอ

III. สมมติฐานในการวิจยั
การตลาดดิ จิ ท ัล มีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก าร
ร้า นอาหารญี่ปุ่ นประเภทบุ ฟ เฟ่ ต์ ข องผู้บ ริโ ภคเจนเนอเรชัน่ Y และ
เจนเนอเรชัน่ Z
IV. กรอบแนวคิดในการวิจยั
การศึกษาพฤติกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดดิจทิ ลั กับ
การตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารญีป่ นุ่ ประเภทบุฟเฟ่ ต์ของผูบ้ ริโภคเจน
เนอเรชัน่ Y และ เจนเนอเรชัน่ Z มีกรอบแนวคิดดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การตลาดดิ จิทลั
1. โฆษณาออนไลน์
2. ครองหน้าแรก
3. สือ่ สังคม
4. การตลาดแบบใช้ผมู้ อี ทิ ธิพล
5. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
6. โฆษณาแฝง
7. เว็บไซต์
8. การตลาดเชิงเนื้อหา

การตัดสิ นใจ
การตัดสินใจซือ้ /ใช้
บริการ(Act)
(Philip Kotler, 2017)

(วิลาส ฉ่ าเลิศวัฒน์ , และคณะ, 2559)

รูปที่ I : กรอบแนวคิดในการวิจยั
V. ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
V.I. แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
พฤติก รรมผู้บ ริโ ภค เป็ นกิจ กรรมทัง้ หมดเกี่ย วข้อ งกับ การซื้อ
การ ใช้ การทิ้ง สิน ค้ า และบริก าร รวมไปถึ ง อารมณ์ จิต ใจ และ
การตอบสนอง เชิง พฤติก รรม ที่เ กิด ขึ้น ล่ ว งหน้ า ขณะใช้ส ิน ค้าหรือ
บริการ [5] ความหมายว่า เป็ นการกระทาโดยมนุษย์ แสดงออกโดยไม่
รูต้ วั การแสดงออกหรือการกระทาโดยธรรมชาติของมนุ ษย์สามารถส่ง
อิทธิพลทางการตลาดได้ [6] มีลาดับตัง้ แต่การจัดหา การบริโภค และ
การทิง้ สินค้าหรือบริการ ทีม่ ตี ่อกิจกรรม ประสบการณ์ บุคคล ความคิด
ของการตัดสินใจในช่วงเวลาหนึ่ง [7] พฤติกรรมผูบ้ ริโภคเกีย่ วข้อ งกับ
ความคิดและความรู้สกึ ที่ผู้บริโภค สามารถแปรเปลี่ยนได้ (Dynamic)
เนื่ อ งจากความเปลี่ย นแปลง ของสภาพแวดล้อ มภายนอกท าให้ม ี
ผลกระทบต่อปั จจัยด้านความคิด ความรูส้ กึ ของผูบ้ ริโภค นอกจากนัน้
พฤติก รรมผู้บ ริโ ภคเกี่ย วข้อ งกับ ปฏิส ัม พัน ธ์ (Interaction) ระหว่ า ง
ความคิด ความรู้ส ึก และการกระท ากับ สิ่ง แวดล้ อ มภายนอก และ

II.วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อ ศึก ษาพฤติก รรมการใช้บ ริก ารร้า นอาหารญี่ปุ่ นประเภท
บุฟเฟ่ ต์ของผูบ้ ริโภคเจนเนอเรชัน่ Y และ เจนเนอเรชัน่ Z
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พฤติกรรมผู้บริโ ภคเกี่ย วข้อ งกับการแลกเปลี่ย น (Exchanges) เพื่อ
แลกเปลีย่ นคุณค่าบางอย่างระหว่างผูซ้ ้อื กับผูข้ าย [8]

ผูบ้ ริโภค เพื่อเพิม่ ยอดขายโดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ ทางสื่อดิจทิ ลั ซึ่งกาลัง
เป็ นทีน่ ิยมอย่างแพร่หลายในปั จจุบนั [15] เครือ่ งมือในการทาการตลาด
ดิ จิ ท ัล แบ่ ง เป็ น 8 เครื่ อ งมือ ได้ แ ก่ 1) โฆษณาออนไลน์ (Online
Advertising) เป็ นสื่อ ที่ม ีค วามหลากหลายใช้ง านผ่ า นอิน เตอร์ เ น็ ต
แสดงผลผ่าน คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เพื่อเข้าไปใช้งาน
เว็บไซต์ Mobile Site Mobile Application 2) ครองหน้าแรก (Search
Engine Optimization : SEO) เป็ น เครื่อ งมือ ค้น หาผ่ า นหน้ า เว็บ ไซต์
เช่น Google แสดงผลโดยการคานวณทีจ่ ะได้มาซึง่ ผลลัพธ์รายการหน้า
เว็บไซต์ และคาอธิบายนัน้ จะต้องมีส่วนประกอบทีส่ าคัญทีส่ ุดของการ
ค้นหา นันคื
่ อคาสาคัญ 3) สือ่ สังคม (Social Network) มีหลักการในการ
ใช้โ ซเชีย ลมีเ ดีย ให้ป ระสบความส าเร็จ คือ เน้ น การสื่อ สารที่เ นื้อ หา
เกีย่ วกับผูบ้ ริโภคมากกว่าเกีย่ วกับแบรนด์ เป็ นการสือ่ สารทีเ่ น้นให้เกิด
ความผู ก พัน (Engagement) เพื่ อ ให้ เ กิ ด การแชร์ แ ละบอกต่ อ 4)
การตลาดแบบใช้ ผู้ ม ีอิ ท ธิ พ ล (Influencer Marketing) เป็ นการท า
การตลาดโดยใช้บุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียง เช่น ดารา นักร้อง นักการเมือง เป็ น
ต้น 5) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Marketing) เป็ นช่องทางที่เข้า
หาลู ก ค้า ได้ม ากที่สุ ด และสามารถสื่อ สารกับ ลู ก ค้ า ได้ม ากที่สุ ด 6)
โฆษณาแฝง (Advertorial) เป็ น โฆษณาในรูปแบบของบทความ รีววิ
วิดโิ อ ทีเ่ ขียนหรือถ่ายผ่านการตรวจสอบจากผูล้ งโฆษณา ก่อนทีจ่ ะถูก
เผยแพร่ ส่วนใหญ่เป็ นการจ้างให้เจ้าของเว็บไซต์นนั ้ ๆช่วย เขียนให้ใน
เว็บไซต์หรือบล็อค 7) เว็บไซต์ (Website) เว็บไซต์ทด่ี ตี อ้ งใช้งา่ ย เข้าใจ
ง่าย คนที่เข้าชมสามารถหาสิง่ ที่ต้องการได้อย่างง่าย รวดเร็ว ไม่หลง
ทางในเว็บไซต์ และ 8) การตลาดเชิงเนื้อหา (Content marketing) ต้อง
ทาความรูจ้ กั ลูกค้าของเราจริงๆ เพื่อให้เนื้อหา โดนใจและเหมาะสมกับ
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย [16]

V.II. แนวคิดเกีย่ วกับเจนเนอเรชัน่
เจนเนอเรชัน่ Y เป็ นกลุ่มคนทีเ่ กิดระหว่างปี พ.ศ.2523-2540 เป็ น
กลุ่มคนทีโ่ ตมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยี เริม่
เข้าสู่วยั ทางาน มีลกั ษณะนิสยั ชอบแสดงออกเป็ นตัวของตัวเองสูง [9] มี
ความคล่ อ งตัวด้านเทคโนโลยีเป็ น พื้น ฐาน ชอบมีส งั คม ตัดสิน ใจบน
ข้อมูล โดยใช้ขอ้ มูลออนไลน์มาพิจารณาเปรียบเทียบและตรวจสอบให้
แน่ ใ จก่ อ นการตัด สิน ใจซื้อ สิน ค้า ช่ า งเลือ ก มีม าตรฐานสูง และรู้ว่ามี
ทางเลือ กอีกมากมายจากข้อ มูล บนโลกออนไลน์ จึง มัก จะพิจารณา
เปรียบเทียบราคาและคุณภาพจนกว่าจะเจอตัวเลือกทีด่ ที ส่ี ุด [10] ส่วน
เจนเนอเรชัน่ Z (Generation Z : Gen Z) เป็ น กลุ่ มคนที่เกิด ระหว่ า ง
พ.ศ. 2540-2553 เกิด ในยุ ค อิน เตอร์เ น็ ต สามารถหาข้อ มูล ได้อ ย่ า ง
รวดเร็ว คิดนอกกรอบ คาดหวังความหลากหลาย [11] เป็ นช่วงวัยที่
ความหลากหลายทางสังคมมีมาก ทัง้ เรื่องเพศวิถี (Gender) ทีม่ คี วาม
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 ติด โลกออนไลน์ จึง รับ ข้อ มูล ข่า วสารอย่ า งรวดเร็ว
ตัดสินใจรวดเร็ว ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต เป็ น
หลัก เปิ ดกว้างทางความคิดและวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างมากขึน้ มีแนวโน้ม
ทีจ่ ะปรับทัศนคติได้ดี มีความกล้าแสดงออก ชอบโชว์ มีความมันใจสู
่ ง
[13]
V.III. แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสินใจ
การตัดสินใจเป็ นขัน้ ตอนแรกของกระบวนการในการบริโภค โดย
ผูบ้ ริโภคจะตระหนักถึงปั ญหาหรือความต้องการทีจ่ ะต้องซื้อสินค้าหรือ
บริการ จากนัน้ ผู้บริโภคจะมีการค้นหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสินค้าหรือ
บริการทีต่ ้องการจากแหล่งต่างๆ หลังจากนัน้ จะมีการกาหนดเกณฑ์ท่ี
จะใช้ใ นการประเมิน ทางเลือ กและการตัด สิน ใจเลือ ก มีข นั ้ ตอนการ
ตัดสินใจ 5 ข้อ ดังนี้ 1) รับรู้ (Aware) จากแบรนด์ต่างๆมากมาย หรือ
จากประสบการณ์ ใ นอดีต ลูก ค้า ที่เ คยมีป ระสบการณ์ ก ับ แบรนด์จะ
สามารถนึ ก ถึ ง จ าผลิ ต ภัณ ฑ์ นั ้น ๆได้ 2) การชื่ น ชอบ (Appeal)
แบรนด์ ท่ีดึง ดู ด เท่ า นั น้ ที่จ ะอยู่ ใ นส่ ว นนี้ โดยแบรนด์ ท่ีท าให้ลู ก ค้า
สามารถจาได้ 3) เรียนรู้ (Ask) ลูกค้ามักติดตามผลงานวิจยั ของแบรนด์
ที่สนใจ เพื่อหาข้อมูลเพิม่ เติมจากเพื่อนและครอบครัวจากสื่อและจาก
แบรนด์ ต่างๆโดยตรง 4) ตัดสินใจ (Act) เมื่อลูกค้ามีความมันใจจาก
่
ข้อ มูล ที่ไ ด้เรีย นรู้ ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อสินค้า หรือใช้บริการซึ่งเป็ นสิง่
สาคัญทีจ่ ะจดจาพฤติกรรมความต้องการของลูกค้าทีม่ อี ยู่อย่างไม่จากัด
หลังจากที่ลูกค้าซื้อสินค้าแล้ว ลูกค้าโต้ตอบกันอย่างลึกซึ้งยิง่ ขึ้นผ่าน
การบริโ ภคและการใช้ง าน ตลอดจนบริก ารหลัง การขาย และ 5)
สนับสนุนบอกต่อ (Advocate) มีการซื้อซ้า และการสนับสนุนแนะนาต่อ
ผู้อ่นื กลายเป็ นผู้สนับสนุ นที่แนะนาแบรนด์ท่ตี นชื่นชอบโดยพวกเขา
บอกเล่าเรือ่ งราวในเชิงบวก [14]

VI. วิธกี ารดาเนินการวิจยั
VI.I ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) มี
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริโภคเจนเนอเรชัน่ Y และ เจนเนอเรชัน่
Z ที่เคยใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นประเภทบุฟเฟ่ ต์ จานวน 400 คน
คานวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสถิตขิ องทาโร่ ยามาเน่ [17]
VI.II เครือ่ งมือและการตรวจสอบคุณภาพ
VI.II.I เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูลการวิจยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปเกี
่
ย่ วกับผูต้ อบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 พฤติกรรม
การใช้บริการร้านอาหารญี่ปนุ่ ประเภทบุฟเฟ่ ต์ เป็ นแบบสอบถามแบบ
เลือ กตอบ (Checklist) ส่ ว นที่ 3 แบบสอบถามเกี่ย วกับ ปั จ จัย ด้ า น
การตลาดดิ จิ ท ัล ส่ ว นที่ 4 แบบสอบถามด้ า นการตั ด สิน ใจ เป็ น
แบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมินค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับความ
คิดเห็น คือ มากทีส่ ุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ ุด
VI.II.II การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม
ผู้ว ิจยั น าแบบสอบถามมาให้อ าจารย์ท่ปี รึกษาและผู้ทรงคุ ณ วุ ฒ ิ
3 ท่ า น ท าการพิจ ารณาและตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้ อ หา
จากนัน้ น าข้อ เสนอแนะจากผู้เชี่ย วชาญมาวิเคราะห์หาค่ าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับนิยามศัพท์ (Index of Item-Objective

V.IV. แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการตลาดดิจทิ ลั
การตลาดดิจทิ ลั เป็ นการทาการตลาดรูปแบบหนึ่งโดยโปรโมทสินค้า
หรือ บริก ารผ่ า นทางสื่อ ดิจิท ัล และสามารถสร้า งการมีส่ ว นร่ ว มกับ
785

Congruence : IOC) โดยกาหนดให้ค่าดัชนีความสอดคล้องทีย่ อมรับได้
ต้อ งมีค่าตัง้ แต่ 0.50 ขึ้น ไป จึงจะถือ ว่าข้อ คาถามนัน้ มีความตรงเชิง
เนื้อหา [18] ดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.92 ถึง 1.00
ทาการทดสอบความเชือ่ มัน่ (Reliability) โดยสารวจ (Try Out) กับ
บุคคลที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน โดยต้องได้ค่าสัมประสิทธิ ์
ความเชื่อมันของแบบสอบถามไม่
่
ต่ากว่า 0.70 [19] ได้ค่าสัมประสิทธิ ์
ความเชื่อมันอยู
่ ่ระหว่าง 0.706 ถึง 0.943 ผูว้ จิ ยั จึงนาแบบสอบถามไป
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจริง และนามาทดสอบความเชื่อมันอี
่ กครัง้
ได้ผลการทดสอบระหว่าง 0.704 ถึง 0.992

ตารางที่ I : พฤติกรรมการใช้บริการจาแนกตาม เพศ
พฤติ กรรม
เพศ
ชาย
หญิ ง
วันทีใ่ ช้บริการมากทีส่ ุด
วันจันทร์-ศุกร์
วันจันทร์-ศุกร์
เวลาทีใ่ ช้บริการมากทีส่ ุด
15:01-18:00 น. 15:01-18:00 น.
จานวนครัง้ ทีใ่ ช้บริการเฉลีย่ ต่อเดือน
1-2 ครัง้
1-2 ครัง้
จานวนผูม้ สี ่วนร่วมใช้บริการเฉลีย่
4-5 คน
4-5 คน
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลีย่ ต่อครัง้ ต่อ1คน
ต่ากว่า 400 บาท 400-600 บาท
ผูม้ สี ่วนร่วมในการตัดสินใจ
เพื่อน
เพื่อน
ตารางที่ II : พฤติกรรมการใช้บริการจาแนกตาม อายุ
พฤติ กรรม
อายุ
ไม่เกิ น 20 ปี
21-38 ปี
(Gen Z)
(Gen Y)
วันทีใ่ ช้บริการมากทีส่ ุด
วันจันทร์-ศุกร์
วันเสาร์-อาทิตย์
เวลาทีใ่ ช้บริการมากทีส่ ุด
15:01-18:00 น.
หลัง 18:00 น.
จานวนครัง้ ทีใ่ ช้บริการเฉลีย่ ต่อเดือน
1-2 ครัง้
1-2 ครัง้
จานวนผูม้ สี ่วนร่วมใช้บริการเฉลีย่
4-5 คน
2-3 คน
และ 4-5 คน

VI.III วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
เตรี ย มแบบสอบถามรู ป แบบกระดาษ จ านวน 500 ชุ ด ส่ ง
แบบสอบถาม ให้กลุ่มตัวอย่างทีอ่ ยู่ในเจนเนอเรชัน่ Y และเจนเนอเรชัน่
Z สถานที่ท่แี จกแบบสอบถาม ได้แก่ โรงเรีย นอัส สัมชัญคอนแวนต์
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุร ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ป่ นุ และกลุ่มคนรูจ้ กั โดยทีผ่ วู้ จิ ยั
จะสอบถามผูต้ อบแบบสอบถามก่อน หากเคยใช้บริการร้านอาหารญี่ป่ นุ
ประเภทบุ ฟ เฟ่ ต์ ผู้ว ิจ ัย จะแจกแบบสอบถามให้ จากนัน้ ด าเนิ น การ
ติดตาม เก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับมาได้ทงั ้ สิ้น 409 ชุด คิดเป็ น
ร้อยละ 81.80 ของจานวนแบบสอบถามทัง้ หมดทีท่ าการแจกจ่าย

(มีคา่ เฉลีย่ เท่ากัน)

ค่าใช้จ่ายโดยเฉลีย่ ต่อครัง้ ต่อ1คน
ผูม้ สี ่วนร่วมในการตัดสินใจ

400-600 บาท
เพื่อน

400-600 บาท
เพื่อน

VII.III) ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับการตลาดดิจทิ ลั
จากตารางที่ III พบว่า ค่ าเฉลี่ย ความคิดเห็น เกี่ย วกับการตลาด
ดิจทิ ลั โดยภาพรวมเท่ากับ 3.83 อยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อ โดยเรีย งจากมากไปหาน้ อ ย ได้ด ัง นี้ ด้า นครองหน้ า แรก อยู่ใน
ระดับสูงทีส่ ุด เท่ากับ 4.13 รองลงมาเป็ นด้านเว็บไซต์ เท่ากับ 4.01 และ
ด้านการตลาดเชิงเนื้อ เท่ากับ 4.00 ตามลาดับ

VI.IV สถิตทิ ใี ่ ช้ในการวิจยั
สถิติท่ใี ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ประกอบด้ว ยความถี่ (Frequency) ค่ า
ร้อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ย (Mean) ค่ า ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน
(S.D.) และค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ส์ หสั ม พั น ธ์ เ พี ย ร์ ส ั น (Pearson’s Product
Moment Correlation Coefficient)

VII. ผลการวิจยั
VII.I ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้บริการร้านอาหารญี่ป่ ุนประเภทบุฟเฟ่ ต์ จานวน
409 คน พบว่า ผูใ้ ช้บริการร้านอาหารญี่ป่ นุ ประเภทบุฟเฟ่ ต์ ส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิ ง จ านวน 307 คน ร้ อ ยละ 74.06 อายุ ไ ม่ เ กิน 20 ปี
(เจนเนอเรชัน่ Z) จานวน 265 คน ร้อยละ 64.79 ระดับการศึกษาต่ากว่า
ปริญญาตรี จานวน 269 คน ร้อ ยละ 65.77 มีร ายได้ต่ อ เดือ นไม่เกิน
15,000 บาท จานวน 290 คน ร้อยละ 70.90 มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา
จานวน 295 คน ร้อยละ 72.13

ตารางที่ III : ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับการตลาดดิจทิ ลั
การตลาดดิ จิทลั
S.D. แปลผล อันดับ
X
ครองหน้าแรก
4.13 0.620
สูง
1
เว็บไซต์
4.01 0.826
สูง
2
การตลาดเชิงเนื้อหา
4.00 0.770
สูง
3
การตลาดแบบใช้ผมู้ อี ทิ ธิพล 3.99 0.722
สูง
4
สื่อสังคม
3.93 0.580
สูง
5
โฆษณาแฝง
3.84 0.891
สูง
6
โฆษณาออนไลน์
3.62 0.804
สูง
7
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
3.12 1.122 ปานกลาง
8
ค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นรวม 3.83 0.397
สูง

VII.II ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้ามาใช้บริการ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ข้ า มาใช้ บ ริ ก าร วั น จั น ทร์ - ศุ ก ร์
ร้อยละ 56.23 เวลาที่เข้ามาใช้บริการ 15:01 - 18:00 น. ร้อยละ 48.17
มีจ านวนครัง้ ในการใช้ บ ริก าร 1 - 2 ครัง้ ต่ อ เดือ น ร้ อ ยละ 67.97
มีจ านวนผู้ม ีส่ ว นร่ ว มใช้บ ริการ 4 - 5 คน ร้อ ยละ 48.90 มีค่ า ใช้จ่าย
คนละ 401 - 600 บาท ร้อยละ 41.32 ผูม้ สี ่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าใช้
บริการคือเพือ่ น ร้อยละ 47.67 ดังตารางที่ I และ II
เมื่อ วิเ คราะห์พ ฤติก รรมการใช้บริก ารร้า นอาหารญี่ป่ ุนประเภท
บุฟเฟ่ ต์ของผูบ้ ริโภคเจนเนอเรชัน่ Y และ เจนเนอเรชัน่ Z จาแนกตาม
เพศ และอายุ สามารถสรุปได้ดงั นี้

VII.IV) ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับการตัดสินใจ
จากตารางที่ IV พบว่า ค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นเกีย่ วกับการตัดสินใจ
โดยภาพรวมเท่ากับ 4.01 อยู่ในระดับสูง เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ โดย
เรียงจากมากไปหาน้อย ได้ดงั นี้ ด้านการชื่นชอบสินค้า/บริการอยู่ใน
ระดับสูงทีส่ ุดเท่ากับ 4.26 รองลงมาเป็ นด้านการเรียนรูเ้ กีย่ วกับสินค้า/
บริการ เท่ากับ 4.07 และด้านการรับรู้ รูจ้ กั สินค้า/บริการ เท่ากับ 4.04
ตามลาดับ
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ตารางที่ IV : ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับการตัดสินใจ
การตัดสิ นใจ
S.D. แปลผล
X
การชืน่ ชอบสินค้า/บริการ
4.26 0.531 สูงมาก
การเรียนรูเ้ กีย่ วกับสินค้า/บริการ 4.07 0.519
สูง
การรับรู้ รูจ้ กั สินค้า/บริการ
4.04 0.573
สูง
การสนับสนุน บอกต่อ
4.02 0.491
สูง
การตัดสินใจซือ้ /เข้าใช้บริการ
3.68 0.583
สูง
ค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นรวม
4.01 0.321
สูง

จัน ทร์ - ศุ ก ร์ นิ ย มใช้บ ริก ารเวลา 15:01-18:00 น. กล่ า วได้ว่ า นิ ย ม
สังสรรค์ในหมู่เพื่อนหลังเลิกเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ [20]
เรื่อง ปั จจัยที่มอี ิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นในซอย
ทองหล่อ (สุขมุ วิท55) ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มาเพื่อรับประทานอาหาร 1-2 ครัง้ ต่อ
เดือน นิยมมาวันธรรมดาและวันหยุด และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
[21] เรื่อง ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการใช้บริการ ร้านอาหารญี่ปนุ่ ย่านเอก
มัย-ทองหล่อ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ช่วงอายุ
21 ปี รายได้ต่อเดือน 12,001-15,000 บาท ความถีใ่ นการเข้าใช้บริการ
2-3 ครัง้ ต่อเดือน จานวนคนทีไ่ ปใช้บริการด้วยต่อครัง้ 4-5 คน บุคคลที่
ไปใช้บริการด้วยคือเพือ่ น

อันดับ
1
2
3
4
5

VII.V ผลการทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดดิจทิ ลั กับการตัดสินใจ
ใช้บริการร้านอาหารญี่ปนุ่ ประเภทบุฟเฟ่ ต์ของผูบ้ ริโภคเจนเนอเรชัน่ Y
และ เจนเนอเรชัน่ Z โดยวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั
สามารถสรุปได้ดงั นี้
จากตารางที่ V พบว่า การตลาดดิจิทลั ด้านการตลาดแบบใช้ผู้ม ี
อิทธิพล ด้านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และด้านเว็บไซต์ มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารญี่ป่ นุ ประเภทบุฟเฟ่ ต์ของผูบ้ ริโภค
เจนเนอเรชัน่ Y และ เจนเนอเรชัน่ Z ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01
และการตลาดดิจทิ ลั ด้านสื่อสังคม มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจ
ใช้บริการร้านอาหารญี่ปนุ่ ประเภทบุฟเฟ่ ต์ของผูบ้ ริโภคเจนเนอเรชัน่ Y
และ เจนเนอเรชัน่ Z ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05

VIII.II การตลาดดิจทิ ลั
จากผลการทดสอบสมมุตฐิ าน การตลาดดิจทิ ลั ด้านการตลาดแบบ
ใช้ผมู้ อี ทิ ธิพล ด้านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ด้านเว็บไซต์ และ ด้านสื่อ
สัง คม มีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ การตัด สิน ใจใช้บ ริก ารร้า นอาหารญี่ ปุ่ น
ประเภทบุฟเฟ่ ต์ของผูบ้ ริโภคเจนเนอเรชัน่ Y และ เจนเนอเรชัน่ Z ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 สามารถอภิปรายผลดังนี้ ด้านการตลาด
แบบใช้ผู้มอี ิทธิพล กลุ่มตัวอย่างมีการติดตามข่าวสารของผู้มอี ทิ ธิพล
เช่น ดารา นักแสดง ผู้มชี ่อื เสีย ง ข้อ มูล ที่น าเสนอจะน ามาใช้ในการ
ตัด สิน ใจซื้อ /ใช้บ ริก าร อาจเป็ น เพราะการท าการตลาดแบบใช้ ผู้ม ี
อิทธิพล น่ าเชื่อถือ น่ าสนใจ รู้สกึ มันใจกั
่ บคุณภาพของสินค้าหรือการ
บริก าร ด้ า นจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กลุ่ ม ตัว อย่ า งอ่ า นจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ทก่ี ระทัดรัด ดึงดูด รูส้ กึ ประทับใจทีไ่ ด้รบั สิทธิประโยชน์
และทาให้กระตุ้นความอยากซื้อ/ใช้บริการ เนื่องจากการส่ งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นการสือ่ สารโดยตรงจากผูป้ ระกอบการไปยังผูบ้ ริโภค
แบบส่ ว นตัว จึง เกิด การรับ รู้ รวมไปถึง การหาข้อ มูล เพิ่ม เติม และ
ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการในที่สุด ด้านเว็บไซต์ กลุ่มตัวอย่างให้
ความเห็นว่าการมีเว็บไซต์ทาให้รา้ นดูน่าเชือ่ ถือ มีการใช้เว็บไซต์ในการ
หาข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับร้าน ด้านสือ่ สังคม กลุ่มตัวอย่างใช้สอ่ื สังคมใน
การติดตามข้อมูลข่าวสารของร้านอาหารญี่ปนุ่ ประเภทบุฟเฟ่ ต์ ซึ่งเป็ น
ช่องทางที่สะดวกรวดเร็ว อาจเป็ นเพราะว่าในปั จจุบนั สื่อสังคม กาลัง
เป็ นทีน่ ิยมทัง้ ในบริโภคเจนเนอเรชัน่ Y และ เจนเนอเรชัน่ Z มีวธิ กี าร
การลงทะเบียน การใช้งานง่าย จึงทาให้ผบู้ ริโภคสามารถเข้าไปติดตาม
หาข้อ มูล ของร้า นผ่ า นสื่อ สังคมได้ง่า ยและรวดเร็ว ซึ่ง สอดคล้อ งกับ
งานวิจ ัย ของ [22] เรื่อ ง สื่อ ดิจิท ัล ที่ม ีอิท ธิพ ลต่ อ การตอบสนองของ
ผู้บริโ ภคในการเข้าถึงข้อมูลทางการตลาด โดยมีค วามมุ่งหมายเพื่อ
ศึกษาการตอบสนองต่อสือ่ ดิจทิ ลั ของผูบ้ ริโภค พบว่าในการเข้าถึงข้อมูล
ประกอบด้วย โทรศัพท์มอื ถือ สื่อสังคมและเว็บไซต์ เนื่องจากเป็ นสื่อ ที่
ผูบ้ ริโภคนิยมใช้บริการ มีการตอบสนองต่อสื่อดิจทิ ลั ในด้านความตัง้ ใจ
ความสนใจ ความต้องการ และการตัดสินใจซื้อในระดับมาก สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ [23] รูปแบบการโฆษณาบนโทรศัพท์มอื ถือทีม่ ผี ลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่าง
กัน โดยรูปแบบการโฆษณาส่งผ่านทางไลน์ (Line) มีผลต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อ มากกว่าส่งผ่านทางเอสเอ็มเอส (SMS)

ตารางที่ V : ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์เพียร์สนั
การตัดสิ นใจ
Sig.ระดับ
ตลาดดิ จิทลั
r
(2ทิ ศทาง
ความสัมพันธ์
tailed)
สื่อสังคม
0.116 0.019*
ต่ามาก
เดียวกัน
การตลาดแบบใช้ผมู้ อี ทิ ธิพล 0.132 0.008**
ต่ามาก
เดียวกัน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
0.175 0.000**
ต่ามาก
เดียวกัน
เว็บไซต์
0.139 0.005**
ต่ามาก
เดียวกัน
หมายเหตุ : ** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01
* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

VIII. อภิปรายผล
จากผลการทดสอบสมมติฐานของการศึกษาเรื่องศึกษาพฤติกรรม
และความสัมพัน ธ์ร ะหว่างการตลาดดิจิทลั กับการตัดสิน ใจใช้บริการ
ร้านอาหารญี่ปุ่นประเภทบุฟ เฟ่ ต์ข องผู้บริโ ภคเจนเนอเรชัน่ Y และ
เจนเนอเรชัน่ Z สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
VIII.I พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญีป่ ่ นุ ประเภทบุฟเฟ่ ต์
พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง มีร ายได้น้ อ ยกว่ า
15,000 บาท มี อ าชี พ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา รองลงมาคื อ พนั ก งาน
บริษัท เอกชน ทัง้ ผู้บ ริโ ภคเจนเนอเรชัน่ Y และ เจนเนอเรชัน่ Z ใช้
บริการเฉลีย่ เดือนละ 1-2 ครัง้ จานวนผูม้ สี ่วนร่วมโดยเฉลีย่ ต่อครัง้ 4-5
คน ค่ า ใช้จ่ า ยโดยเฉลี่ย ต่ อ ครัง้ 400-600 บาท ผู้ม ีส่ ว นร่ ว มในการ
ตัดสินใจใช้บริการคือเพือ่ น เมือ่ จาแนกตามอายุ ผูบ้ ริโภคเจนเนอเรชัน่
Y (อายุ 21-38 ปี ) มีน้อยกว่าผูบ้ ริโภคเจนเนอเรชัน่ Z (อายุไม่เกิน 20
ปี ) ผู้บริโ ภคเจนเนอเรชัน่ Y นิย มใช้บริการวัน เสาร์ -อาทิตย์ นิ ย มใช้
บริการเวลาหลัง 18:00 น. กล่าวได้ว่านิยมมาสังสรรค์รบั ประทานอาหาร
กับเพือ่ นในวันหยุด ในขณะทีผ่ บู้ ริโภคเจนเนอเรชัน่ Z นิยมใช้บริการวัน
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IX. ข้อเสนอแนะการวิจยั
จากผลการเรื่อ งการศึกษาพฤติกรรมและความสัมพัน ธ์ร ะหว่ า ง
การตลาดดิจิทลั กับ การตัดสิน ใจใช้บริการร้า นอาหารญี่ป่ ุนประเภท
บุฟ เฟ่ ต์ข องผู้บริโ ภคเจนเนอเรชัน่ Y และ เจนเนอเรชัน่ Z ผู้ว ิจยั มี
ข้อเสนอแนะดังนี้
IX.I พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญีป่ ่ นุ ประเภทบุฟเฟ่ ต์
IX.I.I ช่วงเวลา ผูบ้ ริโภคเจนเนอเรชัน่ Y และ เจนเนอเรชัน่ Z นิยม
ใช้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 15:00 น. เป็ นต้น
ไป ในช่ ว งเวลานี้ ผู้ป ระกอบการควรเตรีย มวัต ถุ ดิบ ให้เ พีย งพอกับ
ปริม าณลูก ค้า ที่จ ะมาใช้บ ริก าร ส่ ว นช่ ว งเวลา 10:00 น. จนถึง ก่อ น
15:00 น. เป็ น ช่ว งที่มผี ู้ใช้บริการน้อ ย จึงควรคิดโปรโมชัน่ ออกแบบ
ราคาทีน่ ่ าสนใจ เพื่อให้สามารถดึงดูดผู้บริโภคให้มาใช้บริการในช่วงนี้
มากขึน้
XI.I.II ผู้มสี ่ ว นร่วมในการตัดสินใจใช้บริการ ผู้มสี ่ ว นร่ว มในการ
ตัดสินใจในการใช้บริการมากทีส่ ุดคือเพือ่ น มีจานวนผูเ้ ข้าใช้บริการครัง้
ละ 4-5 คน ค่ า ใช้จ่ า ย 400-600 บาท ผู้ป ระกอบสามารถน าไปเป็ น
แนวทางในการคิด โปรโมชัน่ ออกแบบราคา ให้เ หมาะสมกับ ความ
ต้องการของผูบ้ ริโภค รวมทัง้ การจัดสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ทเ่ี พียงพอกับการ
รองรับการบริการกับกลุ่มลูกค้าทีน่ ิยมมาใช้บริการ 4-5 คน

[3]

[4]

[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]

[11]

[12]

XI.II การตลาดดิจทิ ลั
XI.II.I ด้านการตลาดแบบใช้ผมู้ อี ทิ ธิพล ผูป้ ระกอบการควรเลือกใช้
ผูม้ อี ทิ ธิพลทีบ่ ุคลิกสอดคล้องกับแบรนด์ นาเสนอใช้ช่องทางของสื่อให้
เหมาะสม วิธกี ารนาเสนอดูธรรมชาติ ไม่เน้นขายมากเกินไป
XI.II.II ด้านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ควรจัดทาข้อมูลของลูกค้า มี
การขออนุญาตการส่ง มีระยะเวลาในการส่งทีแ่ น่นอน ความถี่เหมาะสม
XI.II.III ด้านเว็บไซต์ ควรออกแบบเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับธุรกิจ
องค์ประกอบของเว็บไซต์มคี วามพอดี ฟอนต์อ่านง่าย ขนาดเหมาะสม
เนื้อหาของเว็บไซต์มกี ารอัปเดทอยู่เสมอ
XI.II.IV ด้านสือ่ สังคม ควรมีการทาการตลาดผ่านสื่อสังคม และให้
ข้อมูลเกีย่ วกับสินค้าหรือบริการ โปรโมชันต่
่ างๆ ด้วยวิธกี ารนาเสนอใน
แบบสร้างสรรค์ รวมทัง้ เนื้อหาทีเ่ ข้าใจง่าย
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บทคัดย่อ — การวิ จยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)ส่วนประสมทาง
การตลาด 7C มีผลต่ อการตัดสิ นใจเช่ าที่ พกั อาศัยของผู้ที่อยู่อาศัยในเขต
EEC และ 2) ส่ วนประสมทางการตลาด 4F มี ผลต่ อการตัดสิ นใจเช่ าที่ พ กั
อาศัย ในเขต EEC กลุ่ ม ตัวอย่ า ง 400 คน ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่อ งมื อ
วิ เคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การถดถอยเชิ งเส้นแบบพหุ
ผลการวิ จยั พบว่า 1) ส่วนประสมทางการตลาด7C ในด้านความสะดวก
(C3), ด้ านการดูแ ลเอาใจใส่ (C5), ด้ านคุณ ค่ าที่ ลู กค้ าจะได้ รบั (C1), ด้ า น
ความสบาย (C7) และด้ า นการตอบสนองความต้ อ งการ (C6) สามารถ
พยากรณ์การตัดสิ นใจเลือกเช่าที่พกั อาศัยในเขต EEC ได้ร้อยละ 48.4 อย่าง
มี นั ย ส าคัญ ที่ 0.05 สมการพยากรณ์ คื อ Y1 = 0.496 + 0.289 (C3) + 0.158
(C5) + 0.174 (C1) + 0.135(C7)+ 0.105 (C6) และ 2) ส่วนประสมการตลาด 4F
ด้ านหน้ าตาและชื่ อเสี ยง (F1) และด้ านครอบครัว (F3) สามารถพยากรณ์
การตัด สิ น ใจเลื อ กเช่ า ที่ พ ัก อาศัย ในเขต EEC ได้ ร้ อ ยละ 30.50 อย่ า งมี
นั ย ส าคัญ ที่ ร ะดับ 0.05 สมการพยากรณ์ Y1 = 1.288 + 0.389 (F1) + 0.284
(F3)

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

คำสำคัญ — ส่วนประสมทำงกำรตลำด7C, ส่วนประสมทำงกำรตลำด
4F , เขตพัฒนำระเบียงเศรษฐกิ จพิ เศษภำคตะวันออก

I. บทนา
ในปี พ .ศ.2560 รัฐบาลไทยได้มกี ารวางแผนการลงทุน ในเขตพัฒนา
ระเบีย งเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัน ออก ( Eastern Economic Corridor :
EEC ) โดยเป็ นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้Thailand 4.0 ด้วยการพัฒนาในเขต

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
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ทางเข้ามาทางานในพื้น ที่อุตสาหกรรม รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
พักผ่อนในจังหวัดชลบุร ี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งผู้ศกึ ษามีความสนใจที่
จะศึก ษาปั จ จัย การตลาดบริก ารว่า มีปั จ จัย ใดบ้างที่ส่ ง ผลต่ อ ระดับ การ
ตัด สิน ใจเลือ กเช่ าที่พ ักอาศัย ในเขตพัฒ นาระเบีย งเศรษฐกิจพิเศษภาค
ต ะ วั น อ อ ก ( Eastern Economic Corridor : EEC ) จั ง ห วั ด ช ล บุ รี
ฉะเชิงเทรา และระยอง

พืน้ ทีภ่ าคตะวันออกทีต่ ่อยอดความสาเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาค
ตะวัน ออก ( Eastern Seaboard ) ซึ่งด าเนิ น มาตลอดกว่า 30ปี ท่ีผ่ านมา
โดยในครัง้ นี้มเี ป้ าหมายหลักในการเติมเต็มภาพรวมในการส่ งเสริมการ
ลงทุนซึ่งจะเป็ นการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศเพิม่ ความสามารถใน
การแข่ งขัน และท าให้เศรษฐกิจ ของไทยเติบ โตได้ในระยะยาว โดยใน
ระยะแรกจะเป็ น การยกระดับพื้นที่ในบริเวณ 3 จังหวัดคือ ชลบุร ี ระยอง
และฉะเชิงเทรา โดยกาหนดให้พ้ืน ที่จงั หวัดฉะเชิงเทราเป็ น เมือ งน่ าอยู่
รองรับกรุงเทพฯฝั ง่ ตะวันออก ในส่วนของพืน้ ทีจ่ งั หวัดชลบุร ี เป็ นศูนย์กลาง
การศึกษาและพัฒนาทักษะนานาชาติ และพื้นทีอ่ าเภอศรีราชาและแหลง
ฉบังจังหวัดชลบุร ี เป็ นเมืองแห่งสมดุลระหว่างทีอ่ ยู่อาศัยกับสถานทีท่ างาน
ในพื้น ที่เมือ งพัทยาและสัตหีบจังหวัดชลบุร ี เป็ นเมืองท่องเที่ยวคุ ณภาพ
และเชิงสุขภาพระดับโลก และในส่วนของพืน้ ทีจ่ งั หวัดระยอง เป็ นทีต่ งั ้ ของ
อุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเคมีแ ละอุ ต สาหกรรมพลังงาน ส่ ว นบริเวณอู่ต ะเภา
จังหวัดระยอง เป็ น ที่ต งั ้ ศูน ย์ให้บ ริก ารอากาศยานและพาณิ ช ย์น าวีข อง
ภูมภิ าคในอนาคต [1]
การผลักดัน โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
จะส่งผลให้มอี ตั ราการเติบโตของการจ้างงานและแรงงานที่เข้ามาในพื้นที่
ต่างๆ อีกหลายแสนคน ซึง่ คนเหล่านี้จะมีความต้องการทีอ่ ยู่อาศัยทีส่ ะดวก
ในการเดินทางหรือใกล้กบั แหล่งงานทีเ่ กิดขึน้ ตามมา และจากการสารวจ
พบว่าในปี 2561 ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในพืน้ ทีอ่ อี ซี มี อี ุปสงค์ตอบ
รับโครงการอสังหาริมทรัพย์ (บ้านเดีย่ ว ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม) มี
การตอบรับ แล้ว กว่า 76% จากจ านวนอุ ป ทานรวม 121,377 ยูนิ ต 465
โครงการ โดยชลบุรซี ่ึงเป็ น จังหวัดใหญ่ นัน้ มีการตอบรับรวมไปแล้วกว่า
80% ขณะที่ระยองและฉะเชิงเทราก็มกี ารตอบรับถึง 66% และ 60% จาก
ผ ลก ารศึ ก ษ าข อง ศู น ย์ ข ้ อ มู ล อสั ง ห าริ ม ท รั พ ย์ ธน าคารอาค าร
สงเคราะห์ พบว่าการพัฒนาโครงการในพื้นที่อีอีซีเป็ นโครงการที่พ ฒ
ั นา
จากผู้ประกอบการรายใหญ่ หรือ ผู้ประกอบการที่อยู่ในตลาดหลักทรัพ ย์
สัดส่วนประมาณ 15% และมาจากผูป้ ระกอบการรายย่อย 85% ส่วนทาเลที่
ขายดี ใ นพื้ น ที่ EEC ได้ แ ก่ โครงการอสัง หาริม ทรัพ ย์ บริ เ วณนิ ค ม
อุตสาหกรรม ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน , นิคมอุตสาหกรรมพานทอง,
บ้านบึง, ศรีราชา เป็ นต้น หากเปรียบเทียบสัดส่วนยอดขายกับพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ
ที่เป็ น หัว เมือ งใหญ่ เช่น เชีย งใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่ น และหัว หิน จะเห็น
โอกาสเติบโตขึน้ อีก เนื่องจากสัดส่วนยอดขายใน EEC ยังคงต่ากว่าจังหวัด
หลักอื่นๆ ในขณะทีท่ ศิ ทางความต้องการทีอ่ ยู่อาศัยมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ตาม
แหล่งงานทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ในเขตอุตสาหกรรมEEC โดยอุปสงค์หลักในพืน้ ทีอ่ อี ี
ซีมาจาก 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มคนไทยทีท่ างานในนิคมอุตสาหกรรมส่วนมาก
เป็ นประชากรแฝงจากจังหวัดอื่น ที่เข้ามาทางานในนิค มอุตสาหกรรมใน
จังหวัดชลบุร ี ฉะเชิงเทรา และระยอง และ 2.กลุ่ม expat (ชาวต่างชาติท่ี
อาศัยอยู่ในประเทศอื่นทีไ่ ม่ใช้ประเทศต้นกาเนิด) เป็ นกลุ่มทีเ่ ข้ามาทางาน
ในพื้นที่อุตสาหกรรม EEC ซึ่งส่ วนใหญ่ จะนิยมเช่าเซอร์วสิ อพาร์ต เมนต์
หรือโรงแรม เนื่องจากไม่ได้อยู่อาศัยถาวร หรืออาจอยู่อาศัยเป็ นช่วงสัน้ ๆ
[2]
จากโครงการพั ฒ น าเขต อุ ต ส าห กรรม EEC ใน จั ง ห วั ด ชลบุ รี
ฉะเชิงเทรา และระยอง จะทาให้มจี านวนแรงงานเข้ามาทางานในจังหวัด
ดังกล่าวเพิม่ มากขึ้น ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการทา
ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ในการให้เช่าทีพ่ กั อาศัย เพื่อรองรับกับการเดิน

II. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
I. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด7C ทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือก
เช่าทีพ่ กั อาศัยในเขตอุตสาหกรรม EEC
II. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด4F ทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือก
เช่าทีพ่ กั อาศัยในเขตอุตสาหกรรม EEC
III. สมมติฐานของการวิจยั
I. ส่วนประสมทางการตลาด7C ส่งผลต่ อการตัดสินใจเลือกเช่าที่พ กั
อาศัยในเขตอุตสาหกรรม EEC
II. ส่วนประสมทางการตลาด4F ส่งผลต่อการตัดสิน ใจเลือกเช่าที่พ กั
อาศัยในเขตอุตสาหกรรม EEC
IV. กรอบแนวคิดในการวิจยั
ส่วนประสมทางการตลาด 7C
1. คุณค่าทีล่ ูกค้าจะได้รบั
2. ต้นทุน
3. ความสะดวก
4. การติดต่อสื่อสาร
5. การดูแลเอาใจใส่
6. ความส าเร็จ ในการตอบสนอง
ลูกค้า
7. ความสบาย
(ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์และคณะ,2541)
ส่วนประสมทางการตลาด 4F

การตัดสินใจเลือก
เช่าทีพ่ กั อาศัยใน
เขตอุตสาหกรรม
EEC จังหวัดชลบุร ี
ฉะเชิงเทรา และ
ระยอง

1. ด้านชื่อเสียงและหน้าตา
2. ด้านเพื่อน
3. ด้านครอบครัว
4. ด้านโชคลาง
(กิตติ สิรพัลลพ ,2557)
รูปที่ I: กรอบแนวคิดในการวิจยั

V. ทบทวนวรรณกรรม
V.I. แนวคิดเกีย่ วกับส่วนประสมทางการตลาด7C
ธุรกิจจะต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดังนัน้ การพิจารณาแค่
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ความรูส้ กึ ว่าตนเองเป็ นคนสาคัญเป็ นคนพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าเสนอ
ได้ว่าสาคัญกว่าลูกค้ารายอื่นๆได้ยงิ่ จะชนะใจลูกค้ามากขึน้ ในด้านหน้าตา
ก็มสี ่วนสาคัญไม่น้อย การทานอาหารโรงแรมหรู การใช้สนิ ค้าแบรนด์เนม
การแต่งตัวดี เครื่องประดับหรู และเครื่องใช้อ่นื ๆ ที่ดูดมี รี ะดับเหล่านี้เป็ น
ตัวอย่างในเรื่องของหน้าตาเข้ามาเกีย่ วข้องในการตัดสินใจซื้อของคนไทย
ในด้านการตลาดแบบเพื่อน ซึ่งสังคมของคนไทยให้ความสาคัญกับเพื่อน
มากมีการรวมกลุ่มกันทาให้คนในกลุ่มมีพฤติกรรมทีค่ ล้ายคลึงกัน เกิดการ
ใช้สนิ ค้าและบริการคล้ายๆกันมีทศั นคติต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ใกล้เคียงกัน
ดังนัน้ Friend Gets Friend จึงเป็ นกลยุทธ์ทส่ี าคัญเพราะถ้าคนหนึ่งในกลุ่ม
ใช้สนิ ค้าหรือบริการใด ย่อมมีแ นวโน้มที่สมาชิกคนอื่นในกลุ่มจะใช้สนิ ค้า
หรือบริการนัน้ ๆด้วย นอกจากนี้กลยุทธ์ในด้านครอบครัวก็เป็ นอีกปั จจัย
หนึ่งที่ต้องคานึงถึงในการกาหนดกลยุทธ์การตลาด การจัดการแคมเปญ
ทางการตลาดที่มุ่งตรงต่อครอบครัว เช่น การจัดงานเลี้ยงให้แก่ลูกค้าและ
ครอบครัว เป็ นกลยุทธ์ทด่ี เี พราะคนไทยมักจะไปไหนมาไหนทัง้ ครอบครัว
โดยถ้าเชิญเฉพาะลูกค้า ลูกค้าอาจปฏิเสธ เนื่องจากต้องใช้เวลาทากิจกรรม
กับครอบครัว แต่หากเชิญทัง้ ครอบครัวลูกค้าสามารถมาร่วมงานได้ และยัง
มีท ัศ นคติท่ีดีต่ อ บริษัท ในฐานะที่ให้เกีย รติแ ก่ ค รอบครัว เขาด้ว ย และ
สุดท้ายกลยุทธ์ดา้ นโชคลาง (Fortune) เป็ นเรื่องสาคัญอีกเรื่องหนึ่งสาหรับ
คนไทย มักมีคาพูดว่า ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ ยกตัวอย่างเช่น คุณพ่อคุณแม่หา
ฤกษ์สาหรับคลอดบุตร โรงพยาบาลต้องจัดทาสถานที่สาหรับตัง้ ศาลพระ
ภูมใิ ห้มเี นื้อทีก่ ว้างขวาง เพราะคนไข้หรือญาติคนไข้จะนาเครือ่ งเซ่นมาบน
ให้ค นไข้ห ายป่ วย หรือ บางคนใส่ เสื้อ บางสีเพื่อ ให้โชคอ านวยให้ประสบ
ผลสาเร็จ บางคนไม่ตดั ผมวันพุธทาให้รา้ นตัดผมบางร้านงดให้บริการในวัน
พุธ การสร้างบ้านขายต้องระวังอย่าให้ผดิ หลัก ฮวงจุย้ เป็ นต้น [4]

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของธุรกิจ (7P) เพียงอย่างเดียวนัน้ ไม่
เพียงพอ การทีจ่ ะบริหารการตลาดของธุรกิจให้ประสบความสาเร็จ จะต้อง
พิจารณาส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าด้วย ซึ่งส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองของลูกค้า ประกอบไปด้วย (1) คุณค่าทีล่ กู ค้าจะได้รบั
(customer value) คือ ลูกค้าจะเลือกใช้บริการอะไรหรือกับใครสิง่ ทีล่ กู ค้าใช้
พิจารณาเป็ นหลักคือ คุณค่าหรือคุณประโยชน์ ต่างๆทีไ่ ด้รบั เป็ นสิง่ สาคัญ
ที่สุ ด (2) ต้น ทุ น (cost to customer) คือ ต้น ทุ น หรือ เงิน ทุ น ที่ลูก ค้า
ยินดีท่จี ะจ่ายสาหรับบริการนัน้ ต้องคุ้มค่ากับบริการที่จะได้รบั หากลู กค้า
ยิน ดีจ่ายในราคาสูง แสดงว่าความคาดหวังในบริการนัน้ ย่ อมสูงด้วย (3)
ความสะดวก (convenience) ลูกค้าจะใช้บริการกับธุรกิจใด ธุรกิจนัน้ ต้อง
สร้างความสะดวกให้ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็ นการติดต่อสอบถามข้อมูลและการ
ไปใช้บริการหากลูกค้าไปติดต่อใช้ บริการได้ไม่สะดวก ธุรกิจ ต้องทาหน้าที่
สร้างความสะดวกด้วยการให้บริการถึงที่บา้ นหรือที่ทางานลูกค้า (4) การ
ติดต่อสื่อสาร (communication) ลูกค้าย่อ มต้องการได้รบั ข่าวสารอันเป็ น
ประโยชน์ จากธุรกิจ ในขณะเดีย วกันลูกค้า ก็ต้องการติดต่ อธุรกิจเพื่อให้
ข้อมูลความเห็น หรือข้อร้องเรียนธุรกิจจะต้องจัดหาสือ่ ทีเ่ หมาะสมกับลูกค้า
เป้ าหมาย เพื่อการให้และรับข้อมูลความเห็นจากลูกค้า ดังนัน้ การส่งเสริม
การตลาดทัง้ หลายจะไม่ประสบความสาเร็จเลยหากการสื่อสารล้มเหลว (5)
การดูแลเอาใจใส่ (caring) ลูกค้าทีม่ าใช้บริการไม่ว่าจะเป็ นบริการทีจ่ าเป็ น
หรือบริการทีฟ่ ่ ุ มเฟื อย เช่น ด้านความงาม ลูกค้าต้องการการเอาใจใส่ดูแล
เป็ นอย่างดีจากผูใ้ ห้บริการ ตัง้ แต่เริม่ ก้าวเท้าแรกเข้ามาพบจนถึงก้าวออก
จากร้า น ไม่ ว่ า จะเป็ นครัง้ ใดของการใช้บ ริก ารก็ต ามหรือ ไม่ ว่ า จะเป็ น
พนัก งานผู้ใดที่ให้บ ริการก็ต าม (6) ความส าเร็จในการตอบสนองความ
ต้ อ งการ (completion) โดยลู ก ค้า มุ่ ง หวัง ให้ไ ด้ร ับ การตอบสนองความ
ต้องการอย่างสมบูรณ์แบบ เช่น การตัดผม ทรงผมทีอ่ อกมาจะต้องมีความ
เรียบร้อยตรงกับความต้องการลูกค้า หรือการเข้ารักษาอาการป่ วย ไม่ว่า
โร งพ ย าบ าล ใด อ าก าร ป่ ว ย จะ ต้ อ งห าย แ ล ะ (7) ค ว าม ส บ าย
(comfort) ได้ แ ก่ สิ่ ง แวดล้ อ มของการให้ บ ริ ก าร ไม่ ว่ า จะเป็ นอาคาร
เคาน์เตอร์ บริการ ห้องน้ า ทางเดิน ป้ ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ จะต้องสร้าง
ความสบายตาและความสบายใจให้ลูกค้า จะต้อ งทาให้ค วามทุกข์ใจและ
ความไม่สบายกายได้บรรเทาเบาบางลง เช่น การนังฟั
่ งเพลงในร้านอาหาร
ทุกสิง่ ใน ร้านอาหารต้องสร้างความสบายให้ลกู ค้า [3]

V.III. แนวคิดเกีย่ วกับการตัดสินใจ
กระบวนตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริโภคมีท งั ้ หมด 5 ขัน้ ตอนด้วยกัน ได้แก่
การตระหนักถึงปั ญหา การค้นหาข้อมูลข่าวสาร การประเมินทางเลือก การ
ตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ โดยกระบวนการตัดสินใจซื้อ
เกิดขึ้นเมือ่ ผูซ้ ้อื ตระหนักถึงปั ญหาหรือความต้องการโดยผูบ้ ริโภครูส้ กึ ถึง
ความแตกต่างระหว่างภาวะความต้องการทีแ่ ท้จริงและพึงปรารถนา ความ
ต้องการอาจถูกกระตุ้นโดยสิง่ เร้าภายในหรือภายนอก ดังนัน้ นักการตลาด
จึงจาเป็ น ต้องระบุสถานการณ์ ท่กี ระตุ้น ความต้อ งการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ขึน้ มาให้ได้ และการเก็บข้อมูลจากผูบ้ ริโภคหลายๆคน ทาให้นักการตลาด
สามารถระบุได้ว่าสิง่ เร้าที่กระตุ้ น ให้เกิดความสนใจหมวดสินค้าหนึ่งมาก
ที่สุ ด นัน้ มีอ ะไรบ้าง ซึ่งจะท าให้ส ามารถพัฒ นากลยุ ท ธ์ท างการตลาดที่
สามารถกระตุ้นความสนใจของผูบ้ ริโภค เมือ่ ผูบ้ ริโภคได้รบั การกระตุน้ จะมี
แนวโน้ มที่จะค้น หาข้อ มูล เพิ่มเติมเกี่ย วกับสิน ค้านัน้ ๆ การเก็บรวบรวม
ข้อมูลข่าวสารทาให้ผบู้ ริโภคทราบเกีย่ วกับสินค้าทีแ่ ข่งขันกันในตลาดและ
รูปแบบลักษณะของผลิตภัณฑ์ เมือ่ รับรูข้ อ้ มูลมากขึน้ ก็จะเหลือเพียงไม่กต่ี วั
ที่อ ยู่ ในความสนใจส าหรับ การเลือ กต่ อ ไป ต่ อ มาผู้บ ริโ ภคทุ ก คนจะมี
กระบวนการประเมิน เพื่อ การตัด สิน ใจหลายกระบวนการด้ว ยกัน การ
ประเมิน ทางเลือ กของผู้บ ริโภคส่ วนใหญ่ จะอิงกับความเชื่อ และทัศ นคติ
คนเราจะเกิดความเชื่อและทัศนคติโดยผ่านทางการกระทาและการเรียนรู้
ซึ่ง สิ่ง เหล่ า นี้ จ ะมีผ ลกระทบต่ อ พฤติก รรมการซื้อ โดยคนเราจะยึด ถือ
เกีย่ วกับสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง เช่นความเชื่อเกีย่ วกับคุณลักษณะและผลิตภัณฑ์หรือ

V.II. แนวคิดเกีย่ วกับส่วนประสมทางการตลาด 4F
การจัด การด้ า นการตลาดส าหรับ ลู ก ค้ า ไทย นั ก การตลาดต้ อ ง
คานึงถึง ตัวF 4 ตัวซึง่ ส่วนประสมทางการตลาด 4F ประกอบด้วย
(1) ด้านหน้าตาและชือ่ เสียง (Face)
(2) ด้านเพือ่ นแบบปากต่อปาก (Friend)
(3) ด้านครอบครัว (Family)
(4) ด้านโชคลาง (Fortune)
กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดทัง้ 4 ตัวนัน้ เป็ น กลยุทธ์การตลาด
แบบไทยๆ โดยจะสามารถเจาะลึกถึงข้อมูลลูกค้า ลักษณะเฉพาะของลูกค้า
ที่เป็ นแบบไทยมากกว่า เป็ น สิง่ ที่นักการตลาดจะต้องค้นหาเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งกลยุทธ์
ด้านหน้าตาและชื่อ เสีย งนัน้ เป็ น กลยุทธ์ท่จี ะทาให้ลูกค้ามีความภูมใิ จ มี
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แบบสอบถามกลับมาพบว่าได้จานวนแบบสอบถามทีส่ มบูรณ์ทงั ้ หมด 400
ชุด คิดเป็ นร้อยละ 88.89 โดยแบ่งเป็ นจังหวัดชลบุร ี 150 ชุด ระยอง 150
ชุด และฉะเชิงเทรา 100 ชุด

ตราสินค้ามีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจจากการประเมินผลทางเลือกจะช่วยให้
ผู้บ ริโ ภคก าหนดความพอใจระหว่ างผลิต ภั ณ ฑ์ ต่ า งๆที่เป็ นทางเลือ ก
โดยทัว่ ไปผู้บ ริโ ภคจะตั ด สิน ใจซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์ ท่ีเขาชอบมากที่สุ ด การ
ตั ด สิ น ใจซื้ อ จึ ง เกิ ด ขึ้ น ห ลั ง จาก ป ระเมิ น ท างเลื อ ก (Evaluation of
Alternative) แล้ ว เกิด ความตั ง้ ใจซื้ อ (Purchase Intention) และเกิด การ
ตั ด สิน ใจซื้ อ (Purchase Decision)ในที่ สุ ด หลัง จากซื้ อ และทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์ไปแล้วผูบ้ ริโภคจะมีประสบการณ์เกีย่ วกับความพอใจหรือไม่พงึ
พอใจผลิตภัณ ฑ์ ถ้าบริษัทโฆษณาสินค้าเกินความจาเป็ นผู้ บริโภคจะตัง้
ความหวังไว้สูงและเมือ่ ไม่เป็ นความจริงจะเกิดความไม่พอใจและเลิกใช้ใน
ทีส่ ุด แต่ถา้ หากผูบ้ ริโภคซื้อสินค้าไปใช้แล้วเกิดความพึงพอใจในตัวสินค้าก็
จะมีการซื้อ ซ้ าอีกในคราวต่ อ ไป ดังนัน้ นัก การตลาดจะต้อ งคอยติดตาม
ความรูส้ กึ ของผูบ้ ริโภคที่มตี ่อส่วนประสมทางการตลาดด้านต่าง ๆ เพื่อจะ
ได้นามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป [5]

VI.IV. สถิตทิ ใี ่ ช้ในการวิจยั
สถิติในการวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบด้ว ย ความถี่ ร้อยละ ค่ าเฉลี่ย ส่ว น
เบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple
Linear Regression) ทีน่ ยั สาคัญทางสถิตเิ ท่ากับ 0.05
VII. ผลการวิจยั
VII.I. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผู้ต อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง คิดเป็ น 58.5% มีอายุ
ระหว่าง 25-35 ปี คิดเป็ น 43% มีสถานภาพโสด คิดเป็ น 45.8% จบปริญญา
ตรี คิดเป็ น 74.8% มีรายได้ 15,001-35,000 บาทต่ อ เดือ น คิด เป็ น 63%
และตัดสินใจเลือกเช่าทีพ่ กั ด้วยตัวเอง 63.80%

VI. วิธดี าเนินการวิจยั
VI.I. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจ ัย ครัง้ นี้ เป็ น การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) มี
ประชากรและกลุ่ มตัว อย่ างเป็ น ผู้ท่อี ยู่อ าศัย ในเขตอุ ต สาหกรรม จังหวัด
ชลบุร ี ฉะเชิงเทรา และระยอง จานวน 400 คน คานวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางสถิติของ ทาโร่ ยามาเน่ [6] ภายใต้ระดับความเชื่อมันที
่ ่รอ้ ยละ 95
ด้วยวิธกี ารสุ่มแบบตามสะดวก

VII.II. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับส่วนประสมทางการตลาด
7Cในการตัดสินใจเลือกเช่าทีพ่ กั อาศัยในเขตEEC
ตารางที่ I ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับส่วนประสมทางการตลาด 7C
ส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองของลูกค้าในการตัดสิ นใจ
เลือกเช่าที่พกั อาศัยในเขต EEC

VI.II. เครือ่ งมือและการตรวจสอบคุณภาพ
VI.II.I. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูลการวิจยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 เป็ นคาถามด้านข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ รายได้ต่อเดือน รูปแบบการจ้างงาน การตัดสินใจ
เลือกทีพ่ กั และช่องทางการเลือกทีพ่ กั อาศัย ส่วนที่ 2 เป็ นคาถามเกีย่ วกับ
ส่วนประสมทางการตลาด7C โดยมีลกั ษณะเป็ นคาถามปลายปิ ด (CloseEnded Response Question) ส่ ว นที่ 3 เป็ น ค าถามเกี่ย วกับ ส่ ว นประสม
ทางการตลาด4F โดยมีล ัก ษณะเป็ นค าถามปลายปิ ด (Close-Ended
Response Question) และส่วนที่ 4 เป็ นคาถามเกีย่ วกับการตัดสินใจ โดย
มีลกั ษณะเป็ นคาถามปลายปิ ด (Close-Ended Response Question)
VI.II.II. การทดสอบคุณภาพแบบสอบถาม
ผูศ้ กึ ษาได้ทาการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Validity) จากอาจารย์
ที่ป รึก ษาพิจ ารณาตรวจสอบความสอดคล้อ ง ถู ก ต้ อ งของเนื้ อ หาของ
แบบสอบถามตรงตามเรื่องที่ต้องการศึกษา จากนัน้ นาไปตรวจสอบความ
เชือ่ มัน่ (Reliability) โดยทดสอบกับผูท้ อ่ี าศัยอยู่ในจังหวัดชลบุร ี จานวน 30
คน ได้ค่าสัมประสิทธิ ์ครอนบัคอยู่ระหว่าง 0.710 ถึง 0.952 ซึ่งไม่ต่ ากว่า
0.70 [7]

S.D.

ระดับ

อันดับ

ด้านความสะดวก

3.74

0.693

สูง

1

ด้านการดูแลเอาใจใส่

3.66

0.613

สูง

2

ด้ า น ค ว า ม ส า เ ร็ จ ใ น ก า ร
ตอบสนองความต้องการ

3.63

0.636

สูง

ด้านความสบาย

3.62

0.629

สูง

4

ด้านต้นทุน

3.57

0.610

สูง

5

ด้านการติ ดต่อสื่อสาร

3.54

0.691

สูง

6

ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รบั

3.48

0.657

สูง

7

3.60

0.503

สูง

ค่าเฉลี่ยความคิ ดเห็นรวม

3

จากตารางที่ I ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับ ส่วนประสมทางการตลาด
7C ในการตัด สิน ใจเลือ กเช่าที่พ ัก อาศัย ในเขตEEC โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับสูง โดยมีค่ าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.60 เมื่อ พิจารณาเป็ น รายด้าน โดย
เรียงตามลาดับค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นจากมากไปหาน้อยจะเห็นได้ว่า ส่วน
ประสมทางการตลาด7C ด้านความสะดวก อยู่ในระดับสูงทีส่ ุด รองลงมาคือ
ด้านดูแลเอาใจใส่ ด้านความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ ด้าน
ความสบาย ด้านต้นทุน ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้านคุณค่าที่ลุกค้าจะ
ได้รบั ตามลาดับ

VI.III. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศ ึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การแจกแบบสอบถามให้กบั กลุ่ ม
ตัวอย่างซึง่ ทางผูศ้ กึ ษาได้กระจายการเก็บแบบสอบถามเป็ นแบบสัดส่วนทัง้
3 จังหวัด โดยแบ่งเป็ นจังหวัดชลบุร ี 150 คน จังหวัดระยอง 150 คน และ
จัง หวัด ฉะเชิ ง เทรา 150 คน รวมเป็ นทั ้ง หมด 450 ชุ ด ซึ่ ง เมื่ อ เก็ บ
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Y1 = 0.496 + 0.289 (ด้านความสะดวก) + 0.158 (ด้านการดูแลเอา
ใจใส่) + 0.174 (ด้านคุณค่าทีล่ ูกค้าจะได้รบั ) + 0.135 (ด้านความสบาย) +
0.105 (ด้านความสาเร็จในการตอบสนองความต้องการ)

VII.III. ผลการวิเคราะห์ ร ะดับ ความคิด เห็ น เกีย่ วกับ ส่ ว นประสมทาง
การตลาด4Fในการตัดสินใจเลือกเช่าทีพ่ กั อาศัยในเขตEEC
ตารางที่ II ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับส่วนประสมทางการตลาด4F
ส่วนประสมทางการตลาด 4F
Marketing ในการตัดสิ นใจ
เลือกเช่าที่พกั อาศัยในเขต
EEC
ด้านการตลาดแบบครอบครัว
ด้านหน้าตาและชือ่ เสียง
ด้านการตลาดแบบปากต่อปาก
ด้านการตลาดแบบโชคลาง
ค่าเฉลี่ยความคิ ดเห็นรวม

S.D.

ระดับ

3.55

0.659

สูง

3.43

0.605

สูง

3.40

0.623

ปานกลาง

3.33

0.745

ปานกลาง

3.43

0.503

ปานกลาง

อันดับ

ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาด4F ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกเช่าทีพ่ กั อาศัยในเขตอุตสาหกรรม EEC

1

ตารางที่ IV ผลการวิเคราะห์ถดถอยเพื่อหาความสัมพันธ์ของแส่วนประสมทางการตลาด4F
กับการตัดสินใจเลือกเช่าทีพ่ กั อาศัยในเขตอุตสาหกรรม EEC

2

Unstandardized
Coefficients
b
SEb
(ค่าคงที)่
1.288
0.180
F1
0.389
0.052
F3
0.284
0.048
R = 0.552 R2 = 0.305

ตัวแปร
พยากรณ์

3
4

VII.IV. ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ส่วนประสมทางการตลาด7C ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกเช่าทีพ่ กั อาศัยในเขตอุตสาหกรรม EEC

(ค่าคงที)่

0.496

C3
C5
C1
C7
C6

0.289
0.158
0.174
0.135
0.105
R = 0.696

Standardized
Coefficients

0.168
0.046
0.055
0.048
0.054
0.053
R2 = 0.484

0.305
0.147
0.174
0.129
0.102
SEest = 0.475

t

Sig.

2.955

0.003

6.331
2.862
3.642
2.483
1.969
F = 73.920

0.000
0.004
0.000
0.013
0.050

7.155
0.357
7.480
0.282
5.914
SEest = 0.549 F = 86.918

Sig.
0.00
0.00
0.00

VIII. สรุปและอภิปรายผล
ด้านส่วนประสมทางการตลาด7C พบว่า ปั จจัยด้านความสะดวก ด้าน
การดูแลเอาใจใส่ ด้านคุณค่าทีล่ กู ค้าจะได้รบั ด้านความสบาย และด้านการ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าที่พกั
อาศัย ในเขตอุ ต สาหกรรม EEC ซึ่งสอดคล้องกับ [8] ศึกษาเกี่ยวกับ ส่ วน
ประสมทางการตลาด7C ส่ งผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าโรงแรมในจังหวัด
นครราชสีมา ผลพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้าน
คุ ณค่าที่ลูกค้าจะได้รบั ความสะดวก ความส าเร็จในการตอบสนองลูกค้า
ด้านความสบาย และด้านการดู แลเอาใจใส่ เป็ นตัว แปรที่ ส่ งผลกับ การ
ตัด สิน ใจเลือ กใช้ บ ริก ารโรงแรมในเขตเทศบาลนครนครราชสีม า และ
สอดคล้อ งกับ [9] ศึกษาเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ลูกค้า ความพึงพอใจในการให้บริการ และความผูกพันของลูกค้าที่มผี ลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์ สินเชือ่ ของธนาคารกรุงไทยในจังหวัด
สุพ รรณบุร ี ผลพบว่าส่ วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้าน
ความสะดวก ด้านความสาเร็จในการตอบสนองความต้องการ และด้านความ
สบายส่ งผลต่ อ การตัด สิน ใจเลือ กใช้บ ริการผลิต ภัณ ฑ์ ส ิน เชื่อ ของ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย จากัด นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับ [10] ศึกษาเกีย่ วกับส่วน
ประสมทางการตลาดที่มผี ลต่ อการกาหนดกลยุ ทธ์ทางการตลาดและการ
เลือกใช้บริการโรงแรม 4 ดาวในพัทยา พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองของลูกค้า (7C’s) ด้านคุณค่าที่จะได้รบั ด้านความสะดวก และด้าน
ความสบาย มี ผ ลต่ อ การตัด สิน ใจใช้ บ ริก ารโรงแรมระดับ 4ดาว ของ

ตารางที่ III ผลการวิเคราะห์ถดถอยเพื่อหาความสัมพันธ์ของแส่วนประสมทางการตลาด7C
กับการตัดสินใจเลือกเช่าทีพ่ กั อาศัยในเขตอุตสาหกรรม EEC
Unstandardized
Coefficients
B
SEb

T

จากตารางที่ IV ผลการวิเคราะห์ถดถอยเพื่อหาความสัมพันธ์ของแส่
วนประสมทางการตลาด4F กับการตัดสิน ใจเลือ กเช่ าที่พ ักอาศัย ในเขต
อุ ต สาหกรรม EEC พบว่า ปั จจัย ด้านหน้ าตาและชื่อ เสีย ง(F1) และด้าน
ครอบครัว (F3) ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเช่ า ที่ พ ั ก อาศั ย ในเขต
อุตสาหกรรม EEC โดยมีอานาจในการพยากรณ์ ร้อยละ 30.50 สามารถ
นามาสร้างสมพยากรณ์ได้ดงั นี้
Y1 = 1.288 + 0.389 (ด้ า นหน้ า ตาและชื่ อ เสี ย ง) + 0.284 (ด้ า น
ครอบครัว)

จากตารางที่ II ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับส่วนประสมทางการตลาด
4F ในการตัดสินใจเลือกเช่าที่พ กั อาศัยในเขตEEC อยู่ในระดับปานกลาง
โดยมีค่าเฉลีย่ คิดเห็นรวมเท่ากับ 3.43 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน โดยเรียง
ตามลาดับค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นจากมากไปหาน้อยจะเห็นได้ว่า ส่วนประสม
ทางการตลาด4F ด้ า นการตลาดแบบครอบครัว อยู่ ใ นระดับ สู ง ที่ สุ ด
รองลงมาคือ ด้านหน้าตาและชื่อเสียง ด้านการตลาดแบบเพื่อน และด้าน
การตลาดแบบโชคลาง ตามลาดับ

ตัวแปร
พยากรณ์

Standardized
Coefficients

จากตารางที่ III ผลการวิเคราะห์ถดถอยเพื่อหาความสัมพันธ์ของส่วน
ประสมทางการตลาด7C กับ การตัด สิน ใจเลือ กเช่ า ที่พ ัก อาศัย ในเขต
อุตสาหกรรม EEC พบว่า ปั จจัยด้านความสะดวก(C3) ด้านการดูแลเอาใจ
ใส่(C5) ด้านคุณค่าทีล่ ูกค้าจะได้รบั (C1) ด้านความสบาย (C7)และด้านการ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า(C6) มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าที่
พักอาศัยในเขตอุตสาหกรรม EEC โดยมีอานาจในการพยากรณ์ ร้อยละ
48.4 สามารถนามาสร้างสมการพยากรณ์ได้ดงั นี้
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เอกสารอ้างอิ ง

นักท่องเทีย่ วชาวไทย ในเขตพืน้ ทีเ่ มืองพัทยา
ด้า นส่ ว นประสมทางการตลาด4F พบว่ า ปั จ จัย ด้า นหน้ า ตาและ
ชื่อเสียง และด้านครอบครัว ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าที่พกั อาศัยใน
เขตอุตสาหกรรม EEC สอดคล้องกับ[11] ศึกษาเกีย่ วกับปั จจัยส่วนประสม
การตลาด 4C’s และ 4F’s (Factors of Marketing Mix Model 4C’s and
4F’s) การโฆษณาทาง สังคมออนไลน์ (Advertising on Social Network)
และกิจกรรมการตลาด (Marketing Activities) ทีม่ ผี ลต่อความตัง้ ใจในการ
ใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด 4F ด้านหน้าตาและชื่อเสียงมีผลต่อการ
ตัดสิน ใจในการใช้บริการสนามฟุ ตบอลหญ้าเที ยมของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร
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IX. ข้อเสนอแนะการวิจยั
ผลการวิจยั พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด7C มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกเช่าทีพ่ กั อาศัย โดยผูบ้ ริโภคจะให้ความสาคัญกับด้านความสะดวก ใน
เรื่อ งที่พ ักอาศัย มีค วามสะดวกในการเดิน ทาง และอยู่ใกล้ๆ กับสถานที่
ทางานมีระดับความคิดเห็นมากทีส่ ุด ซึง่ ผูป้ ระกอบธุรกิจควรเน้นการสร้างที่
พัก อาศัย ที่อ ยู่ใกล้ส ถานที่ท างานและมีค วามสะดวกในการเดิน ทางไป
ทางาน ห้างสรรพสินค้า มีทจ่ี อดรถเพียงพออีกทัง้ ยังให้ความสาคัญในด้าน
ของการดูแลเอาใจใส่ ในเรื่องของพนักงานมีความนอบน้อมและยิ้มแย้มใน
การให้ บ ริก าร และให้ บ ริก ารทุ ก คนอย่ า งเท่ า เทีย มรองลงมา ดัง นั ้น ผู้
ประกอบธุรกิจควรเน้นให้พนักงานมีการบริการด้วยความจริงใจ นอบน้อม
และมีรอยยิม้ ทีพ่ ร้อมดูแลผูอ้ ยู่อาศัยด้วยความยินดี และเอาใจใส่อย่างเท่า
เทีย มกัน นอกจากนี้ ส ิ่งที่ผู้บ ริโภคให้ความส าคัญ ก็ค ือ ด้านบริเวณที่พ ัก
อาศัย ในตัว โครงการต้ อ งมีค วามสะอาด และมีป้ า ยบอกทางเข้า -ออก
สามารถเข้าและออกได้อย่างสะดวก และมีชอ่ื โครงการบอกไว้อย่างชัดเจน
ผลการวิจยั พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด4F มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกเช่าทีพ่ กั อาศัย โดยผูบ้ ริโภคจะให้ความสาคัญกับด้านด้านครอบครัวมี
ระดับความคิดเห็น มากที่สุด ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจควรเน้นการสร้างชุ มชน
หรือห้องพักที่เหมาะสมกับครอบครัว ยกตัวอย่างเช่น บริเวณพื้นทีร่ อบๆที่
พักอาศัย มีสนามเด็กเล่ น สถานที่ออกก าลังกาย สระว่ายน้ า รวมไปถึง
สวนหย่ อมส าหรับการพักผ่ อนในวัน หยุ ด เพื่อ เป็ น สถานที่ท่ีส ามารถท า
กิจกรรมร่วนกันกับครอบครัวได้ และรองลงมาคือด้านชื่อเสียงและหน้าตา
ซึง่ ผูป้ ระกอบธุรกิจควรจะเน้นในเรือ่ งของการพัฒนาแบรนด์ทพ่ี กั อาศัยให้ม ี
ชือ่ เสียงหรือเน้นการพัฒนาภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้มากยิง่ ขึน้ เพราะการ
ทีผ่ ปู้ ระกอบธุรกิจทาให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์หรือชื่อเสียงอยู่ในระดับทีม่ ี
ชือ่ เสียงได้ จะสร้างความมันใจหรื
่
อความภาคภูมใิ จให้กบั ลูกค้าได้ ซึง่ ก็เป็ น
สิง่ หนึ่งทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจในการเลือกพักทีอ่ ยู่อาศัยของผูท้ ส่ี นใจเช่าที่
พักในเขตอุตสาหกรรมEEC ในจังหวัดชลบุร ี ฉะเชิงเทรา และระยอง
กิ ตติ กรรมประกาศ
ผูศ้ กึ ษาขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ผูต้ อบแบบสอบถาม และ
บิดามารดาทีใ่ ห้ความกรุณา มีส่วนช่วยเหลือ ให้คาแนะนะนา และสนับสนุน
ให้ ง านวิจ ัย นี้ ส าเร็จ ลุ ล่ ว งไปได้ด้ว ยดี และหวังว่ า จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ
การศึกษาค้นคว้าให้กบั ผูท้ ม่ี คี วามสนใจต่อไปในอนาคต
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อิทธิพลของผูม้ ีชื่อเสียงและช่องทางการตลาดออนไลน์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
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บทคัดย่อ — การวิ จยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง 1) อิ ทธิ พลของ
คุณ ลัก ษณะของแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ มี ต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อ สิ นค้ า และบริ ก าร
ประเภทร้ า นอาหารญี่ ปุ่ น และ 2) อิ ทธิ พลของช่ อ งทางการสื่ อ สาร การตลาดออนไลน์ ที่ มี ต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อ สิ น ค้ า และบริ ก ารประเภท
ร้านอาหารญี่ ปุ่น กลุ่มตัวอย่างเป็ นบุคคลทัวไปที
่
่ ติดตามข่าวสารออนไลน์
ผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์ที่เคยใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่นจานวน 446
คน เก็บข้ อมู ลโดยใช้ แบบสอบถาม วิ เคราะห์ข้ อมู ลวิ เคราะห์โดยใช้ สถิ ติ
แบบแจกแจงความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนม าตรฐาน ค่ า
สัม ประสิ ท ธิ์ สหสัม พัน ธ์ เพี ย ร์ส ัน วิ เคราะห์ ก ารถดถอยเชิ ง เส้ น แบบพหุ
ผลการวิ จยั พบว่ า คุณลักษณะบุคคลที่ มีชื่อเสี ยงด้านความไว้ วางใจ ด้ าน
ความเหมื อ นกับ กลุ่ ม เป้ าหมาย และช่ อ งทางการสื่ อ สาร - การตลาด
ออนไลน์ ด้านความหลากหลายของช่องทางการตลาดออนไลน์ และความถี่
ในการโฆษณาผ่านช่ องทางการตลาดออนไลน์ มีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจ
ซื้อสิ นค้าและบริ การของร้านอาหารญี่ปุ่นโดยรวมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ
ผลการวิ จยั นี้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางให้แก่ธรุ กิ จ หรือองค์กร
ต่ า งๆ ที่ ต้ อ งการใช้ พ รี เซนเตอร์เป็ นหนึ่ งในกลยุ ท ธ์ ก ารตลาดในการ
ประชาสัม พัน ธ์ได้ โดยสอดคล้ องกับทฤษฏี ก ารโฆษณาโดยใช้ บุคคลที่ มี
ชื่อเสียงและปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติ กรรมของผู้บริ โภค
คำสำคัญ — อิ ทธิ พล, ผู้มีชือ่ เสี ยง, ช่ องทำงกำรตลำดออนไลน์ , กำร
ตัดสิ นใจซื้อ, ร้ำนอำหำรญีป่ นุ่

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. บทนา
ในการตัด สิน ใจซื้อ สิน ค้าแต่ ล ะชิ้ น นัน้ มีค วามข้อ งเกี่ย วกับ แนวคิด
เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคเป็ นอย่างมาก โดยพฤติกรรมการซื้อนัน้ เกิด
จากสิง่ เร้า (Stimulus) มากระตุ้น (Stimulate) ความรู้สกึ ของผู้บริโภค ทา
ให้เกิดความรูส้ กึ ของความต้องการจนต้องหาข้อมูลเกีย่ วกับสิง่ ทีจ่ ะสามารถ
มาตอบสนองต่ อ ความต้อ งการได้ อัน จะน าไปสู่ก ารตัด สิน ใจ และเกิด

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
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พฤติกรรมการซื้อในทีส่ ุด [1] อีกทัง้ ยังมีปัจจัยหลากหลายทีส่ ่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภค ไม่ว่าจะเป็ นปั จจัยทางวัฒนธรรม ปั จจัยทางสังคม
ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ปั จ จัย ทางด้า นจิต วิท ยา โดยปั จ จัย ทางสัง คมนั น้ ได้
กล่าวถึงปั จจัยทางสังคมทีส่ ่งอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของผูบ้ ริโภค
ในด้านกลุ่มอ้างอิง (reference group) ซึ่งหมายถึงกลุ่มบุคคลซึ่งผู้บริโภค
คนนัน้ ยึดถือหรือไม่ยดึ ถือเอาเป็ นแบบอย่างในการบริโภคหรือไม่บริโภค
ตาม โดยที่ผู้บริโภคคนนัน้ จะเป็ น สมาชิกของกลุ่ ม หรือ ไม่ก็ไ ด้ และเมื่อ
เชื่อมโยงกับปั จจัยทางด้านจิตวิทยาในเรื่องของการจูงใจ กล่าวคือ การชัก
นาหรือการเกลี้ยกล่อมเพื่อให้บุคคลเห็นคล้อยตาม [2] จะเห็นได้ว่าปั จจัย
เหล่านี้ส่งผลให้คนตัดสินใจซื้อสินค้ามากขึน้ ดังนัน้ การใช้บุคคลผูม้ ชี อ่ื เสียง
(Celebrity) นัน้ เป็ น กลุ่ มอ้างอิงที่ส่ งผลต่ อ การจูงใจ และเป็ น การกระตุ้น
ความรูส้ กึ ของผูบ้ ริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าให้มากขึน้
สาหรับประเทศไทยหากพูดถึงหนึ่งในธุรกิจทีก่ าลังเติบโตนัน้ คือธุรกิจ
ร้านอาหาร โดยประเทศไทยนัน้ มีธุรกิจร้านอาหารหลากหลายประเภทมาก
ตัง้ แต่ ไทย จีน ญี่ป่ ุน ฝรัง่ ในปี พ.ศ. 2560 นัน้ ตลาดรวมมีมลู ค่ามหาศาล
อยู่ท่ี 390,000-397,000 ล้านบาท เติบ โต 2-4% แม้ร้านอาหารจะมีจาก
หลากหลายชาติให้บ ริก ารแต่ “ร้า นอาหารญี่ป่ ุ น” นับ เป็ นตลาดที่ย ังคง
เติบโตอย่างต่อเนื่อง [3] แสดงให้เห็นว่าตลาดธุรกิจร้านอาหารญี่ปนุ่ ในไทย
ยังคงได้รบั ความนิยมอย่างต่อเนื่อง โดยกว่า 80% เป็ นร้านอาหารญี่ป่ นุ ที่
ตัง้ อยู่ภายในศูน ย์การค้าและห้างสรรพสิน ค้าต่ างๆ มีมากถึง 2,346 ร้าน
หรือเป็ นอันดับ 2 ของตลาดร้านอาหารโดยรวม รองจากร้านอาหารไทย [4]
จากสถานการณ์การทาธุรกิจในปั จจุบนั มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง จึง
ทาให้การนากลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ มาใช้ม ีความสาคัญเป็ นอย่างมาก
โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิม่ ยอดขายให้แก่บริษทั และหนึ่งในกล
ยุ ท ธ์ท่ีไ ด้ร บั ความนิ ย มก็คือ การโฆษณา [5] รูป แบบของการน าเสนอ
โฆษณาที่เป็ นที่นิ ย มคือ การใช้บุ ค คลที่ม ีช่ือ เสีย ง (Celebrity) มาเป็ น
สื่อกลางในการนาเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษทั ไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้ าหมาย
[4] ยกตัวอย่างเช่น การเปิ ดตัวพรีเซนเตอร์เป็ นครัง้ แรกในรอบ 12 ปี ของ
ร้านอาหารแบรนด์ยาโยอิทท่ี างผูบ้ ริหารมองว่าจะทาให้ขยายฐานกลุ่มวัยรุ่น
และกลุ่มเด็กลงมาระดับมัธยมได้มากขึ้น เนื่องจากกลุ่มวัยรุ่นที่เป็ นตลาด
ใหญ่ของร้านอาหารแบรนด์ยาโยอิรู้จกั และชื่นชอบ BNK48 นี้เป็ นอย่างดี
[6]
นอกจากนี้ ในปี 2016 สถิติผู้ใ ช้ง านอิน เทอร์เน็ ต ในประเทศไทยมี
ทัง้ หมด 38 ล้านคน คิดเป็ นร้อยละ 56 ของประชากรทัง้ หมดของประเทศ
ไทย โดยทัง้ 38 ล้านคน ใช้ส่อื สังคมออนไลน์ และใช้งานผ่านมือถือทัง้ สิ้น
34 ล้า นคน ส่ ว นสื่อ สัง คมออนไลน์ ท่ีค นไทยใช้ ม ากที่สุ ด คือ เฟซบุ๊ ก
(Facebook) ร้อยละ 32 รองลงมาคือ ไลน์ (Line) ร้อยละ 29 ตามลาดับ สื่อ
สังคมออนไลน์ เริม่ เข้ามามีบทบาทและอิทธิพ ลต่อความคิด อีกทัง้ ยังเป็ น
เครือ่ งมือในการติดต่อสือ่ สารกันแบบ Two Way Communication หรือการ
สือ่ สารแบบสองทาง การโฆษณาบนสือ่ สังคมออนไลน์กเ็ ช่นเดียวกัน [7]
ดังนัน้ ผู้ว ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาอิทธิพ ลของผู้มชี ่อื เสีย งและช่องทาง
การตลาดออนไลน์ ท่ีม ีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ สิน ค้าและบริก ารประเภท
ร้านอาหารญีป่ นุ่ ผลการวิจยั ทีไ่ ด้น่าจะเป็ นประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจทัง้
ธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจขนาดเล็ก หรือองค์กรใหญ่ ที่ต้องการใช้ผู้มชี ่อื เสียง
เป็ นหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดในการประชาสัมพันธ์ และสามารถนาไปต่อ

ยอดเพื่อพัฒ นากลยุ ทธ์การตลาดในประชาสัมพัน ธ์โดยการใช้บุคคลที่ม ี
ชือ่ เสียงผ่านช่องทางออนไลน์ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ในอนาคต
I.I ทฤษฏีทเี ่ กีย่ วข้อง
I.I.I การโฆษณาโดยใช้บุคคลทีม่ ชี อื ่ เสียง (Celebrity Endorsement)
บุ ค คลที่ ม ีช่ือ เสีย ง คือ กลุ่ ม บุ ค คลที่ เป็ นที่ รู้จ ัก ของสัง คมจาก
ความสาเร็จในหลากหลายอาชีพการงาน เช่น กีฬา ธุรกิจบันเทิง การเมือง
สือ่ วิทยุและโทรทัศน์ องค์กรธุรกิจ และอื่นๆ โดยผูบ้ ริโภคจะมีพฤติกรรมใน
การเลีย นแบบในสิ่งที่บุ ค คลที่ม ีช่ือ เสีย งแสดง หรือ สื่อ สารออกมา โดย
องค์ประกอบที่สาคัญในการใช้บุคคลที่มชี ่อื เสียง (Celebrity) ในการสร้าง
แบรนด์นัน้ จะต้องคานึงถึงคุณลักษณะ 5 องค์ประกอบที่สาคัญคือ ความ
ดึง ดู ด ใจ (Attractive) ความไว้ว างใจ (Trustworthiness) ความช านาญ
เชี่ ย ว ช าญ (Expertise) ค ว าม เค ารพ (Respect) ค วาม เห มื อ น กั บ
กลุ่มเป้ าหมาย (Similarity) [8]
I.II งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
งานวิจยั ที่มอี ยู่อ ย่ างจากัดเกี่ย วกับบุ ค คลที่มชี ่อื เสีย งนัน้ ได้กล่ าวว่า
บุ ค คลที่ม ีช่ือ เสีย งมีอิท ธิพ ลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์ สก๊ อ ต ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร [5] เช่น เดีย วกับงานวิจยั อีกงานวิจยั ที่
พบว่ากลุ่ มวัย เด็กตอนปลายในกรุงเทพมหานคร ได้ร บั อิท ธิพ ลจากผู้ม ี
ชือ่ เสียงในการซื้อเสือ้ ผ้าแฟชัน่ [9]
ในส่วนของงานวิจยั ทีม่ อี ยู่อย่างจากัดเกีย่ วช่องทางการตลาดออนไลน์
(Social media) ได้กล่าวว่าประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาดผ่านสื่อ
ออนไลน์ โดยใช้บุคคลที่มชี ่อื เสียงส่งผลต่อการตัง้ ใจซื้อ [10] เช่นเดียวกับ
งานวิจยั เกีย่ วกับอิทธิพลของอินสตาแกรมบุคคลที่มชี ่อื เสียงต่อพฤติกรรม
การบริโภคสินค้า ซึง่ ได้กล่าวว่าปริมาณการใช้อนิ สตาแกรมมีความสัมพันธ์
กับ การรับ รู้ค วามน่ า เชื่อ ถื อ ของบุ ค คลที่ม ีช่ือ เสีย ง โดยการรับ รู้ค วาม
น่าเชือ่ ถือของบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้า [11]
I.III นิยามศัพท์เฉพาะ
แหล่งข้อมูล หมายถึง บุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียง (Celebrity) กล่าวคือ บุคคลที่
เป็ นที่รจู้ กั ของสาธารณชนเป็ นบุคคลทีส่ ่อื และผู้คนให้ความสนใจ ไม่ว่าจะ
เป็ น ดารานักร้อง ศิลปิ น นักกีฬาและผูม้ ชี อ่ื เสียงในสังคม
ช่ อ งทางการสื่อ สาร หมายถึง ช่ อ งทางการตลาดออนไลน์ (Social
media) ที่พ รีเซนเตอร์ใช้ในการประชาสัมพันธ์ตวั เอง และสิน ค้าต่างๆ ที่
เป็ นพรีเซนเตอร์ ได้แก่ Facebook, Instagram, Twitter เป็ นต้น
I.IV กรอบแนวคิดในการวิจยั
จากแนวคิดเรื่องการโฆษณาโดยใช้บุคคลทีม่ ชี ่อื เสียง มีอทิ ธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ สก๊อต ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ณัฏฐ์
หทัย เจิมแป้ น [5] ได้น าเสนอกรอบแนวคิดในการวิจยั เกี่ย วกับความมี
อิทธิพ ลของการโฆษณาโดยใช้บุค คลที่มชี ่อื เสีย งที่มตี ่อ การตัดสิน ใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ โดยชี้ให้เห็นว่าคุณลักษณะบุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงในด้านใดบ้างที่ม ี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ และมีอทิ ธิพลมากน้อยเพียงใด
นอกจากคุ ณลักษณะบุคคลที่มชี ่อื เสียงแล้ว ยังมีปัจจัยอื่น ที่ส่งผลต่ อ
การตัดสิน ใจซื้อ ได้แก่ ช่องทางการสื่อสาร – การตลาดออนไลน์ ดังนัน้
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการทบทวนวรรณกรรม เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั
ทีเ่ กีย่ วข้องกับอิทธิพลของผูม้ ชี อ่ื เสียงและช่องทางการตลาดออนไลน์ทม่ี ผี ล
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ต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ สิน ค้าและบริก ารประเภทร้านอาหารญี่ ป่ ุน และได้
กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ในครัง้ นี้ ดังรูปที่ I

คุณลักษณะของ
แหล่งข้อมูล – บุคคลที่มี
ชื่อเสียง
1. ความดึงดูดใจ
(Attractive)
2. ความไว้วางใจ
(Trustworthiness)
3. ความเป็ นทีเ่ คารพนับถือ
(Respect)
4. ความเหมือนกับ
กลุ่มเป้ าหมาย (Similarity)

กลุ่ ม ตัว อย่ า งแบบไม่ ท ราบค่ าสัด ส่ ว นของประชากร สูต รของ ยามาเน่
(Yamane. 1967) โดยกลุ่ ม ตัว อย่ า งคือ บุ ค คลทัว่ ไปที่ติด ตามข่ า วสาร
ออนไลน์ ผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์ ท่เี คยใช้บริการร้านอาหารญี่ ปุ่น
และทราบว่าร้านอาหารอาหารญีป่ นุ่ มีการใช้พรีเซนเตอร์ในการโปรโมทร้าน
โดยใช้วธิ สี ุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบตามความสะดวก คือ แจกแบบสอบถามให้
กลุ่ ม ตัว อย่ าง ผ่ านแบบสอบถามออนไลน์ 300 ชุ ด โดยมีผู้ต อบกลับ มา
ทัง้ หมด 246 ชุด และยังได้แจกแบบสอบถามออฟไลน์ ไปยังกลุ่มตัวอย่าง
อีกจานวน 200 ชุด ทัง้ นี้ได้รบั การตอบกลับมาทัง้ หมด ใช้ระยะเวลาในการ
เก็บทัง้ สิน้ 1 เดือน
III.II เครือ่ งมือ/วิธกี าร
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย 6 ส่ว น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปเกี
่
่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ข้อมูลทัวไป
่
เกี่ย วกับประสบการณ์ ในการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น ส่ว นที่ 3 ข้อมูล
ทัวไปเกี
่
่ยวกับพรีเซนเตอร์ ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะ
ของพรีเซนเตอร์ท่ีม ีอิท ธิพ ลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ สิน ค้า และบริก ารของ
ร้านอาหารญี่ปนุ่ ส่วนที่ 5 ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับลักษณะของช่องทาง
การตลาดออนไลน์ ส่ ว นที่ 6 ระดับ ความคิด เห็น ที่ม ีต่ อ การตัด สิน ใจใช้
บริการร้านอาหารญี่ปุ่น โดยลักษณะของแบบสอบถามส่วนที่ 4, 5 และ 6
เป็ น คาถามชนิดจัดอัน ดับระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ด้ว ยมาตรวัดการ
ประเมินค่าแบบลิเคิรต์ (Likert Scale)
III.II.I ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
ตรวจสอบด้วยค่าสัมประสิทธิแสดงความเชื
่อมั ่นของแบบสอบถามค
์
รอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยต้องได้ค่าสัมประสิทธิความ
์
เชื่อมันของแบบสอบถามไม่
่
ต่ากว่า 0.70 เพื่อคานวณหาค่าอานาจจาแนก
รายข้อในตัวแปรทีเ่ ป็ นคาถาม แยกตามตัวแปร ดังตารางที่ I

การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า
และบริ การประเภท
ร้านอาหารญี่ปนุ่

ช่องทางการสื่อสาร การตลาดออนไลน์
(Social Media)
1. ความหลากหลายของ
ช่องทางการตลาดออนไลน์
2. ความถีใ่ นการโฆษณา
ผ่านช่องทางการตลาด
ออนไลน์
รูปที่ I. กรอบแนวคิดในการวิจยั

ตารางที่ I ค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟาของตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา
II. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อ ศึกษาถึงอิท ธิพ ลของคุ ณ ลักษณะของแหล่ งข้อ มูล ที่มตี ่ อ การ
ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการประเภทร้านอาหารญีป่ นุ่
2. เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของช่องทางการสื่อสารทีม่ ตี ่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าและบริการประเภทร้านอาหารญีป่ ่ นุ

ตัวแปร
1. ด้านความดึงดูดใจ (Attractive)
2. ด้านความไว้วางใจ (Trustworthiness)
3. ความเป็ นทีเ่ คารพนับถือ (Respect)
4. ความเหมือนกับกลุม่ เป้ าหมาย (Similarity)
5. ช่องทางการตลาดออนไลน์ทห่ี ลากหลาย
6. ความถีใ่ นการโฆษณาผ่านช่องทางการตลาด
ออนไลน์
7. การตัดสินใจซือ้
ค่าความเชื่อมันรวมทั
่
ง้ ฉบับ

II.I สมมติฐานในการวิจยั
จากผลของงานวิจยั ทีไ่ ด้กล่าวไปในข้างต้น นาไปสู่สมมติฐานเกีย่ วกับ
บุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงดังและช่องทางการตลาดออนไลน์ดงั ด้านล่าง
1. คุณลักษณะบุค คลที่มชี ่อื เสียง มีอิทธิพลต่ อการตัดสิน ใจซื้อสินค้า
และบริการประเภทร้านอาหารญีป่ นุ่
2. ช่องทางการตลาดออนไลน์ มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและ
บริการประเภทร้านอาหารญีป่ นุ่

ค่า
Cornbrash’s
Alpha
0.911
0.868
0.910
0.764
0.815
0.846
0.768
0.933

และทาการตรวจสอบด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)
โดยใช้โ ปรแกรมสถิติส าเร็จ รูป ในการวิเคราะห์ เพื่อ สกัด ข้อ ค าถามที่ม ี
ความสัมพันธ์กนั ไว้ในองค์ประกอบเดียวกัน โดยคัดเลือกตัวแปรทีม่ นี ้าหนัก
ค่าสัมประสิทธิตั์ ง้ แต่ 0.5 ขึ้นไป และมีค่าเปอร์เซ็นต์ Variance เกิน 50%
ขึน้ ไป แยกตามตัวแปร

III วิธดี าเนินการวิจยั
III.I กลุ่มตัวอย่าง
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นกลุ่มประชากรที่ไม่ทราบ
จานวนที่แน่ น อน (Infinite Population) ผู้ว ิจยั จึงใช้การคานวณหาขนาด
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ตารางที่ III ค่าเฉลีย่ ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับคุณลักษณะของพรีเซน
เตอร์ชอ่ งทางการตลาดออนไลน์ และการใช้บริการร้านอาหารญีป่ นุ่

III.II.II คานวณค่าสถิตพิ ้นื ฐาน
ค านวณค่ า สถิ ติ พ้ื น ฐาน ได้ แ ก่ ร้อ ยละ ค่ า เฉลี่ย และส่ ว น
เบีย่ งเบนมาตรฐาน
III.II.III คานวณค่าสถิตทิ ใี ่ ช้ในการตรวจสอบสมมติฐาน
ค านวณค่ าสถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบสมมติฐ าน ได้แ ก่ การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั และการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคณ
ู

ค่าเฉลี่ยหัวข้อคาถาม

IV ผลการวิจยั
IV.I ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง
ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง แสดงในตาราง II
ตารางที่ II ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง
ตัวแปร
เพศ
1. ชาย
2. หญิง
อายุ
1. 15-17 ปี
2. 18-21 ปี
3. 22-29 ปี
4. 30-40 ปี
5. 40 ปี ขน้ึ ไป
ระดับการศึกษาสูงสุด
1. มัธยมศึกษาต้น
2. มัธยมศึกษาปลายหรือปวช.
3. อนุปริญญาหรือปวส.
4. ปริญญาตรี
5. สูงกว่าปริญญาตรี
รายได้ต่อเดือน
1. ยังไม่มรี ายได้เป็ นของตัวเอง
2. ต่ ากว่า 15,001 บาท
3. 15,001 – 20,000 บาท
4. 20,001 – 30,000 บาท
5. 30,001 – 40,000 บาท
6. 40,001 – 50,000 บาท
7. มากกว่า 50,000 บาท

จานวน

ร้อยละ

167
279

37.40
62.60

27
43
152
202
22

6.10
9.60
34.10
45.30
4.90

17
41
4
296
88

3.80
9.20
0.90
66.40
19.70

70
29
77
68
61
46
95

15.70
6.50
17.30
15.20
13.70
10.30
21.30

คุณลักษณะของพรีเซนเตอร์

3.40

S.D.
0.890

ด้านความดึงดูดใจ (AT)

3.58

0.981

ด้านความไว้วางใจ (TR)

3.53

0.986

ด้านความเป็ นทีเ่ คารพนับถือ (RE)

3.27

1.078

ด้านความเหมือนกับกลุม่ เป้ าหมาย (SI)

3.14

0.954

ช่องทางการตลาดออนไลน์

3.98

0.605

ค่าเฉลีย่ ด้านความหลากหลายของช่องทาง
การตลาดออนไลน์ (CH)
ค่าเฉลีย่ ด้านความถีใ่ นการโฆษณาผ่าน
ช่องทางการตลาดออนไลน์ (FR)
ค่าเฉลีย่ อิทธิพลรวม

4.07

0.638

3.89

0.663

3.98

0.605

การใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่น

3.77

0.649

จากตารางที่ III พบว่า ค่าเฉลีย่ คุณลักษณะของพรีเซนเตอร์มอี ทิ ธิพล
ต่อกลุ่มตัวอย่างเกีย่ วกับการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของร้านอาหาร
ญี่ ปุ่ น โดย รวมเท่ ากั บ 3.40 (S.D. = 0.890) เมื่ อ พิ จ ารณ าราย ด้ า น
เรีย งล าดับ ค่ าเฉลี่ย จากมากไปหาน้ อ ยได้ด ังนี้ คือ ด้านความดึงดูด ใจมี
อิทธิพลอยู่ในระดับสูงทีส่ ุด รองลงมาเป็ นด้านความไว้วางใจ ด้านความเป็ น
ทีเ่ คารพและด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้ าหมาย ตามลาดับ
ส่วนค่าเฉลี่ยช่องทางการตลาดออนไลน์ ท่มี ตี ่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
และบริการของร้านอาหารญี่ปุ่นโดยรวมเท่ากับ 3.98 (S.D. = 0.605) เมื่อ
พิจารณารายด้าน เรียงลาดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้ คือ ความ
หลากหลายของช่องทางการตลาดออนไลน์ รองลงมาเป็ นความถี่ในการ
โฆษณาผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์ตามลาดับ
ส่วนค่าเฉลีย่ การใช้บริการร้านอาหารญี่ปนุ่ โดยรวมเท่ากับ 3.77 (S.D.
= 0.649)
IV.III ตรวจสอบสมมติฐานด้วยสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์และสมการถดถอย
พหุคณ
ู
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ ของคุณลักษณะของพรีเซน
เตอร์ ช่องทางการตลาดออนไลน์ ที่มตี ่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
ประเภทร้านอาหารญี่ปุ่ น โดยมีอ ายุ การศึกษา และรายได้ เป็ น ตัว แปร
ควบคุม แสดงในตารางที่ IV ดังนี้

จากตารางที่ II สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั นี้เป็ นหญิงมากกว่า
ชาย อยู่ในช่ ว งอายุ 30-40 ปี จบการศึก ษาสูงสุ ด ระดับ ปริญ ญาตรี และ
รายได้ต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท เป็ นส่วนใหญ่
IV.II ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิเคราะห์ค่ าเฉลี่ย ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานของคุ ณ ลัก ษณะ
ของพรีเซนเตอร์ ช่องทางการตลาดออนไลน์ และการใช้บริการร้านอาหาร
ญีป่ นุ่ แสดงในตารางที่ III

ตารางที่ IV ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั ระหว่าง
คุณลักษณะของพรีเซนเตอร์ ช่องทางการตลาดออนไลน์
ตัว AT
แปร
AT
TR
RE
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TR

RE

SI

CH

FR

PU

VIF

0.80
-

0.80
0.78
-

0.67
0.69
0.56

0.22
0.23
0.12

0.28
0.30
0.22

0.33
0.36
0.35

3.91
3.64
3.32

ตารางที่ IV ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์เพียร์สนั ระหว่าง
คุณลักษณะของพรีเซนเตอร์ ช่องทางการตลาดออนไลน์ (ต่อ)

จะสามารถคาดคะเนการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการประเภทร้านอาหาร
ญีป่ นุ่ โดยรวม

ตัว AT
แปร
SI
CH
FR
PU

ตารางที่ VI ผลการวิเคราะห์หาค่าน้าหนักความสาคัญของตัวแปรพยากรณ์
ทีด่ ขี องช่องทางการตลาดออนไลน์

TR

RE

SI

CH

FR

PU

VIF

-

0.26
-

0.34
0.72
-

0.34
0.37
0.35
-

2.16
2.19
2.27
-

ตัวแปร
พยากรณ์

หมายเหตุ : ** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ p < 0.05

ตัวแปร
พยากรณ์

t

Sig.
(2tailed)

Y1 = 2.075 + 0.276 (CH) + 0.148 (FR)

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 : *** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ p < 0.01

(2)

โดยตัว แปรพยากรณ์ ท ัง้ 2 ตัว แปร มีอ านาจในการพยากรณ์ ก าร
ตัดสิน ใจซื้อ สิน ค้าและบริการประเภทร้านอาหารญี่ปุ่ นโดยรวมที่ร้อ ยละ
15.60 มีค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์พ หุเท่ากับ 0.395 ค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ 0.597 ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรูป
คะแนนดิบเท่ากับ 2.075 และถ้าทราบค่าของตัวแปรพยากรณ์ทงั ้ 2 ตัวแปร
จะสามารถคาดคะเนการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการประเภทร้านอาหาร
ญีป่ นุ่ โดยรวม

จากตารางที่ V พบว่า คุณลักษณะบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงด้านความไว้วางใจ
(TR) และด้านความเหมือ นกับ กลุ่ ม เป้ า หมาย (SI) มีค่ า Sig. (2-tailed)
เท่ากับ 0.000 สรุปได้ว่า คุณลักษณะบุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงด้านความไว้วางใจ
(TR) และด้ า นความเหมือ นกับ กลุ่ ม เป้ าหมาย (SI) มีอิท ธิพ ลต่ อ การ
ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการประเภทร้านอาหารญี่ป่ นุ โดยรวม ซึ่งสามารถ
เขีย นสมการพยากรณ์ การตัดสิน ใจซื้อ สิน ค้าและบริการของร้านอาหาร
ญีป่ นุ่ โดยรวมได้ดงั นี้
Y1 = 2.829 + 0.157 (TR) + 0.124 (SI)

t

Sig.
(2tailed)

จากตารางที่ VI พบว่า ช่องการตลาดออนไลน์ ด้านความหลากหลาย
ของช่อ งทางการตลาดออนไลน์ (CH) และด้านความถี่ในการโฆษณาผ่าน
ช่องทางการตลาดออนไลน์ (FR) มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.000 และ
0.018 ตามลาดับ สรุปได้ว่า ช่องการตลาดออนไลน์ดา้ นความหลากหลาย
ของช่องทางการตลาดออนไลน์ (CH) และด้านความถี่ในการโฆษณาผ่าน
ช่องทางการตลาดออนไลน์ (FR) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและ
บริการประเภทร้านอาหารญี่ปนุ่ โดยรวม ซึง่ สามารถเขียนสมการพยากรณ์
การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของร้านอาหารญีป่ ่ นุ โดยรวมได้ดงั นี้

ตารางที่ V ผลการวิเคราะห์หาค่าน้าหนักความสาคัญของตัวแปรพยากรณ์
ทีด่ ขี องคุณลักษณะบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียง
Standardiz
ed
Coefficient
s

Standardiz
ed
Coefficient
s

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 : *** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ p < 0.01

จากตารางที่ IV พบว่า คุณลักษณะบุคคลที่มชี ่อื เสียงมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการประเภทร้านอาหารญีป่ นุ่ โดย
มีอ ายุ การศึกษา และรายได้ เป็ น ตัว แปรควบคุมระหว่าง 0.12 - 0.80 ที่
ระดับนัยสาคัญ p < 0.05 ซึ่งเป็ นการยอมรับสมมติฐานที่ 1 และ 3 ดังนัน้
จึงทาการทดสอบโดยใช้ค่า VIF ในการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบ
พหุคณ
ู เฉลีย่ นาตัวแปรเข้าระบบสมการด้วยวิธี Stepwise แสดงในตารางที่
V และ VI ดังนี้

Unstandardize
d
Coefficients

Unstandardize
d
Coefficients

V สรุปผลและอภิปรายผล
V.I สรุปผลการวิจยั
วัตถุประสงค์ข องงานวิจยั ชิ้นนี้ คือศึกษาถึงอิทธิพลของคุณ ลักษณะ
ของแหล่งข้อมูลและช่องทางการสื่อสารที่มตี ่อการตัดสินใจซื้อสิน ค้าและ
บริการประเภทร้านอาหารญี่ปุ่น ซึ่งช่วยให้ทาความเข้าใจในภาพรวมของ
ตัวแปรในความสัมพันธ์ดงั กล่าวชัดเจนขึ้น ผลการวิจยั พบว่าคุณลักษณะ
บุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียง และช่องการตลาดออนไลน์ มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าและบริการประเภทร้านอาหารญี่ปุ่นโดยรวม สอดคล้องกับ งานวิจยั
ของณัฏฐ์หทัย เจิมแป้ น [5] ทีพ่ บว่าการโฆษณาโดยใช้บุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงมี
อิ ท ธิพ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สก๊ อ ต ของผู้ บ ริโ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่ร ะดับนัย ส าคัญ ทางสถิติ 0.05 และยังสอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ของวิภ าวัส อิส ราพานิ ช [9] ที่พ บว่ ากลุ่ ม วัย เด็ก ตอนปลายใน

(1)

โดยตัว แปรพยากรณ์ ท ัง้ 2 ตัว แปร มีอ านาจในการพยากรณ์ ก าร
ตัดสิน ใจซื้อ สิน ค้าและบริการประเภทร้านอาหารญี่ป่ ุนโดยรวมที่ร้อ ยละ
15.00 มีค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์พหุเท่ากับ 0.387 ค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ 0.599 ค่าคงทีข่ องสมการพยากรณ์ในรูป
คะแนนดิบเท่ากับ 2.829 และถ้าทราบค่าของตัวแปรพยากรณ์ทงั ้ 2 ตัวแปร
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ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ผูต้ อบแบบสอบถาม และบิดา
มารดาที่ให้ความกรุณาและมีส่วนช่วยเหลือให้งานวิจยั นี้สาเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี และหวังว่าจะเป็ นประโยชน์ ต่อ การศึกษาค้นคว้าให้กบั ผู้ท่มี คี วาม
สนใจต่อไปในอนาคต

กรุงเทพมหานคร ได้รบั อิทธิพลจากผูม้ ชี อ่ื เสียงในการซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ อีก
ทัง้ ยัง สอดคล้ อ งกับ งานวิจ ัย ของภาณุ พงค์ ม่ ว งอิ น ทร์ [10] ที่ พ บว่ า
ประสิทธิภาพการสื่อ สารทางการตลาดผ่ านสื่อออนไลน์ โดยใช้บุคคลที่ม ี
ชื่อเสียงทาให้สามารถสร้างความสัมพันธ์กบั กลุ่มเป้ าหมายได้เ ป็ นอย่างดี
หลังจากนัน้ ยังสร้างการจูงใจในการซื้อ เครื่อ งส าอางในล าดับต่ อ มา และ
สุ ด ท้ายเกิดการเปลี่ย นใจที่จะซื้อ เครื่อ งส าอางจากเดิม ที่เคยใช้อ ยู่ และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของวรรษมน อินทรสกุล [11] พบว่า ปริมาณการใช้
อิน สตาแกรมมีค วามสัม พัน ธ์ก ับ การรับ รู้ความน่ าเชื่อ ถือ ของบุ ค คลที่ม ี
ชือ่ เสียง โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวกและดาเนินในทิศทางเดียวกัน และการ
รับรูค้ วามน่ าเชื่อถือของบุคคลที่มชี ่อื เสียงส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
สินค้าจากอินสตาแกรมของบุคคลทีม่ ชี ่อื เสียง โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก
และดาเนินในทิศทางเดียวกัน
จากงานวิจยั นี้ย งั พบอีกว่าตัวแปรคุณลักษณะบุคคลที่มชี ่อื เสียง และ
ช่องการตลาดออนไลน์ สมั พันธ์กนั ตามสมมติฐานที่ตงั ้ ไว้เป็ นการยืนยันว่า
โมเดลดังกล่าวมีความตรง (Validity) ในระดับหนึ่ง แต่เมื่อพิจารณาถึงตัว
แปรทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการประเภทร้านอาหารญี่ปนุ่ ที่
เข้าเกณฑ์ ด ัง กล่ าวในคุ ณ ลัก ษณะบุ ค คลที่ม ีช่ือ เสีย งมีเพีย งด้า นความ
ไว้วางใจ ด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้ าหมาย และช่องการตลาดออนไลน์
เท่านัน้ นอกจากนี้ยงั พบว่าคุณลักษณะบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงด้านความดึงดูดใจ
และความเป็ น ที่เคารพนับถือ ไม่มอี ิทธิพ ลต่ อการตัดสิน ใจซื้อ สิน ค้าและ
บริการประเภทร้านอาหารญี่ป่ นุ โดยรวม ซึง่ อาจเป็ นไปได้ว่า หน้าตาของพ
รีเซนเตอร์ หรือการประสบความสาเร็จในด้านต่างๆ ของพรีเซนเตอร์ ไม่ได้
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการประเภทร้านอาหารญีป่ นุ่ โดยรวม
V.II ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
เห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างของงานวิจยั นี้ส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงอายุ 30 - 40
ปี จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี และรายได้ต่อเดือนมากกว่า 50,000
บาท ซึ่งมีกาลังในการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ โดยหากผู้ประกอบการ
หรือองค์กรต่างๆ นาข้อมูลจากผลงานวิจยั เหล่านี้ไปใช้หรือพิจารณาในการ
ตัดสินใจใช้พรีเซนเตอร์สาหรับการโฆษณาสินค้าหรือบริการ โดยมุ่งเน้นไป
ยังคุณลักษณะบุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงด้านความไว้วางใจ ด้านความเหมือนกับ
กลุ่มเป้ าหมาย และช่องทางการตลาดออนไลน์ จะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าและบริการของร้านอาหารญีป่ ่ นุ ทีเ่ ปลีย่ นไป
V.III ข้อเสนอแนะในการวิจยั
1. ศึกษาเพิม่ เติมเกีย่ วกับตัวแปรกากับ ทีอ่ าจส่งผลต่อตัวแปรต้นและ
ตัว แปรตาม เช่น หากใช้ช่อ งทางออนไลน์ ห รือ ตัวแปรอื่น ๆ เป็ น ตัว แปร
ก ากับ จะส่ ง ผลกระทบต่ อ การตัด สิน ใจซื้ อ สิน ค้า และบริก ารประเภท
ร้านอาหารญีป่ ่ นุ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างไร
2. ศึกษาเพิม่ เติมเกีย่ วกับการทาการตลาดออนไลน์ เพื่อให้ได้ตวั แปร
เพิ่ม เติม ที่อ าจมีอิท ธิพ ลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ สิน ค้า และบริก ารประเภท
ร้านอาหารญีป่ ่ นุ ทีม่ ากขึน้
3. ศึกษาเชิงคุณภาพเพิม่ เติม เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกมาประกอบการ
วิเคราะห์ เพือ่ ให้ได้ผลการวิเคราะห์ทช่ี ดั เจนมากขึน้
4. ทาการศึกษากับกลุ่มประชากร / กลุ่มตัวอย่างจากสถานทีท่ แ่ี ตกต่าง
กัน เพื่อเป็ นประโยชน์ในการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่มคี วามแตกต่างกัน
ในหลายๆ ปั จจัย
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บทคัดย่อ — การวิ จยั เรื่องสารวจทักษะเพื่อการทางานด้ านการจัดการ
อุ ต สาหกรรมและเทคโนโลยี ก ารผลิ ต ส าหรับ หลัก สู ต รการจัด การ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิ ต ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ ปุ่น มี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาทักษะในการทางานและทักษะอาชีพ ที่ ผ้สู ถาน
ประกอบการต้ องการรับนั กศึ กษาเข้ าทางาน 2) เพื่ อประเมิ นความพึ ง
พอใจของสถานประกอบการ ที่ มีต่อนักศึกษาเข้าทางาน 3) เพื่อปรับปรุง
คุณ ภาพและทัก ษะของนั ก ศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกับ คุณ ลัก ษณะของ
ผู้ ป ฏิ บัติ งานที่ ดี เข้ า ท างานในสถานประกอบการตามที่ น ายจ้ า ง/
ผู้ประกอบการต้ องการ โดยมี ตวั แปรอิ สระ ได้ แก่ เพศ อายุการทางาน
ระดับผลการเรี ย นเฉลี่ ย กลุ่ ม ตัวอย่ างที่ ใช้ ในการวิ จ ยั ครัง้ นี้ มี 2 กลุ่ ม
ได้แก่ 1) อาจารย์ผ้สู อนหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมและพี่ เลี้ยงพี่
ดูแลสถานประกอบการ จานวน 19 คน 2) นั กศึ กษาสหกิ จศึ กษาสาขา
การจัดการอุตสาหกรรมปี การศึกษา 2561 จานวน 42 คน เครื่องมือที่ ใช้
ในการวิ จยั คือ แบบสอบถามการสารวจทักษะการทางานด้ านต่ างๆ มี
ค่ า ความเชื่ อ มัน่ 0.95 โดยใช้ โปรแกรม SPSS for window มาช่ ว ยใน
วิ เคราะห์และสถิ ติที่ใช้ ในการวิ เคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่ าร้อยละ ค่ าเฉลี่ ย
ค่าส่ วนเบี่ยงมาตรฐาน ผลการวิ จยั พบว่ าบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มีอายุการทางาน 7 ปี ขึ้นไป และนักศึกษาสหกิ จ
ศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.50-3.00 ซึ่งโดยรวมความต้องการทักษะ
ด้านการทางานอยู่ที่มาก แยกเป็ นรายด้านพบว่า ด้านที่มีความต้องการ
มากที่ สุดจนถึงน้ อยที่ สุดได้แก่ อันดับแรกทักษะด้านการคิ ด อันดับรอง
ทักษะด้านการสื่อสาร อันดับสามทักษะการแก้ปัญหา และอันดับสุดท้าย
ทักษะด้านอาชีพ

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.

คาสาคัญ: ทักษะเพื่ อการทางาน , คุณลักษณะของผู้ปฏิ บตั ิ งานที่ ดีเข้ า
ทางาน , โปรแกรม SPSS for window

Keywords: skills for work, characteristics of good workers, work,
SPSS for window program
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ทักษะกำรแก้ปญั หำและกำรตัดสินใจ (Problem Solving and decision
making skills)

I. บทนำ
ในขณะที่ทวโลกก
ั่
ำลังพูดถึงกำรศึกษำศตวรรษที่ 21 ซึ่งว่ำด้ว ย
กำรปลูกฝงั ทักษะควำมรู้เพื่อเตรียมพร้อมให้เยำวชนสำมำรถรับมือกับ
ควำมท้ำทำยอันเกิดมำจำกควำมซับซ้อนของสังคมและปญั หำใหม่ๆ ที่
ยังไม่เคยพบมำก่อน ระบบกำรศึกษำไทยยังคงประสบกับวิกฤติทแ่ี ก้ไม่
ตก กำรวัดประเมินผลทำงกำรศึกษำด้วยมำตรวัดต่ำงๆ พบว่ำนักเรียน
ไทยมีผ ลสัม ฤทธิก์ ำรเรีย นต่ ำ อยู่ ในระดับ รัง้ ท้ ำ ยของกำรจัด อัน ดับ
นำนำชำติ อีกทัง้ ยังไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนแรงงำนที่
เปลีย่ นแปลงไปตำมโลกำภิวตั น์ ทำให้นักศึกษำทีจ่ บใหม่ๆ มีรำยได้ต่ ำ
กว่ำทีค่ วรได้ เนื่องจำก ทักษะพื้นฐำน หรือ ทักษะอำชีพไม่เพียงพอต่อ
กำรทำงำนในชีวติ จริง เพรำะเหตุผลทำงสถำบัน หรือมหำวิทยำลัยนัน้
ไม่เน้นทักษะด้ำนกำรทำงำน ทำให้นักศึกษำไม่ได้รบั ทักษะที่สำมำรถ
เอำไปใช้ ใ นกำรท ำงำนได้ จ ริง และทั ก ษะด้ ำ นกำรท ำงำนนั ้น มี
ควำมส ำคัญ อย่ ำงมำก ในกำรท ำงำน ไม่ว่ำจะเป็ น ทัก ษะกำรสื่อ สำร
ทักษะกำรแก้ปญั หำ และทักษะกำรคิดวิเครำะห์ เป็ นต้น ทำให้นกั ศึกษำ
สมัย นี้ ส มควรเรีย นรู้ท ัก ษะด้ำ นต่ ำงๆ ให้ม ำกขึ้น กว่ำ นี้ เนื่ อ งจำกใน
อนำคต ทักษะพื้นฐำน จะมีควำมสำคัญควบคู่กบั ทักษะอำชีพไปด้วยกัน
ในกำรทำงำน และทำงสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นก็สมควรเพิม่ ทักษะ
ในกำรเรีย นกำรสอนด้วย เนื่องจำกทำงสถำบัน ซึ่งจะมีกำรเปิ ดสำขำ
ใหม่ ใ นปี ก ำรศึ ก ษำหน้ ำ ท ำให้ ท ำงสถำบัน ต้ อ งเตรีย มตั ว ในกำร
เตรียมพร้อมทักษะด้ำนต่ำงๆ เพื่อให้สำขำทีจ่ ะเปิดใหม่หรือกำรจัดกำร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรผลิต นัน้ นักศึกษำมีทกั ษะที่ครบถ้วน ให้
ั บนั และในอนำคต
เหมำะกับยุคปจจุ

II.II. ความหมายของทักษะเพือ่ พัฒนาการทางาน
(วำรินท์พร ฟนั เฟื่ องฟู. 2557:83-90) [2] ทักษะเพือ่ พัฒนำกำร
ทำงำน หมำยถึง กำรน ำควำมรู้ ควำมสำมำรถ เทคนิค และวิธกี ำร
ต่ ำ งๆมำใช้ ใ นกำรปฏิ บ ั ติ ใ ห้ ส ำเร็ จ ได้ อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ซึ่ ง
ผู้ปฏิบตั ิงำนจำเป็ นต้องมีค วำมรู้ควำมสำมำรถในงำนที่ทำมีทกั ษะ ใน
กำนวิเครำะห์ ง ำน มีก ำรวำงแผนในกำรท ำงำนอย่ ำ งเป็ น ขัน้ ตอน
ั หำได้ มี
สำมำรถสื่อ สำรได้ อ ย่ ำ งมีป ระสิท ธิภ ำพ สำมำรถแก้ ป ญ
ควำมคิดริเริม่ มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำน สำมำรถปรับตัวเข้ำ
กับบุคคลอื่นและสถำนทีไ่ ด้เป็ นอย่ำงดี ที่สำคัญจะต้องสำมำรถเป็ นทีม
ร่ ว มกั บ ผู้ อ่ื น ได้ เ พื่ อ กำรท ำงำนให้ เ กิ ด ประประสิ ท ธิ ภำพสู ง สุ ด
ผูป้ ฏิบตั งิ ำนจะต้องมีกำรและพัฒนำกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่องนี
จำกกำรทบทวนวรรณกรรมนัน้ ทำให้แยก Soft skill และ Hard skill
ได้อย่ำงถูกต้องทำให้กำรแยกแยะมีควำมน่ำเชื่อถือมำกขึน้ เพรำะมำจำก
กำรทบทวนวรรณกรรมในระยะเวลำ 5 ปี ทผ่ี ่ำนมำ และ อำจำรย์ผู้สอน
หลักสูตรกำรจัดกำรอุตสำหกรรมได้มกี ำรตรวจสอบ Soft skill และ Hard
skill ก่อนทำแบบสอบถำม จึงทำให้น่ำเชือ่ ถือมำกขึน้
II.III งานวิจยั ทีเกีย่ วข้อง
ปวีนิตย์ มำกแก้ว. (2557). [3] ได้ทำกำรศึกษำเรือ่ ง กำรศึกษำ
ด้ำนควำมสำมำรถและทักษะในกำรทำงำน ด้ำนกำรบริกำรทีด่ ี ด้ำนกำร
ท ำงำนร่ ว มกัน เป็ น ทีม ที่ม ีอิท ธิพ ลต่ อ สมรรถนะของพนัก งำนระดับ
ปฏิบตั กิ ำรเขตสำทร กรุงเทพมหำนคร เพื่อศึกษำถึงด้ำนควำมสำมำรถ
และทัก ษะในกำร ท ำงำน เพื่อ ศึก ษำถึงด้ำนกำรบริก ำรที่ดี และเพื่อ
ศึกษำถึงด้ำนกำรทำงำนร่ว มกันเป็ น ทีม ที่มอี ิทธิพ ลต่ อสมรรถนะของ
พนักงำนระดับ ปฏิบ ัติกำร ใช้แบบสอบถำมเป็ น เครื่อ งมือ ในกำรเก็บ
รวบรวมข้อ มูล และทดสอบควำมตรงของเนื้ อ หำ กับ พนั ก งำนระดับ
ปฏิบตั ิกำรในเขตสำทร ส่ ว นวิธีกำรทำงสถิต แบ่ งเป็ น 2 ประเภท คือ
สถิตเิ ชิงพรรณนำและสถิตเิ ชิงอนุมำน

ดัง นั น้ ที่ท ำวิจ ัย เรื่อ งนี้ ข้ึน มำ เพรำะต้ อ งกำรให้ บ ัณ ฑิต ที่จ บ
ปริญญำตรี หลักสูตรกำรจัดกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรผลิต ของ
สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ป่นุ มีทกั ษะด้ำนกำรทำงำน และ ทักษะด้ำน
อำชีพ ซึ่งจะเป็ นข้อมูลพื้นฐำนทีจ่ ำเป็ นในกำรปรับปรุ งและพัฒนำและ
ออกแบบกลยุทธ์กำรสอนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของนำยจ้ำงหรือ
ผูส้ ถำนประกอบกำรต่ำงๆ เพือ่ ให้ทนั กับในยุคปจั จุบนั และอนำคตต่อไป
II. แนวคิด ทฤษฎีและวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
II.I. ความหมายของทักษะ

Frederick F. Patacsil ; &Christine Lourrine S. Tablatin.
(2017). [4] ได้ทำกำรศึกษำเรื่อง กำรสำรวจควำมสำคัญของทักษะกำร
ใช้ซ อฟท์และแข็งตำมกำรรับรู้ของนักศึกษำฝึ กงำนและอุต สำหกรรม:
กำรวิเครำะห์ช่อ งว่ำง งำนวิจยั นี้ เสนอวิธีก ำรช่อ งว่ำงด้ำนทักษะที่ใช้
ประสบกำรณ์ของผูต้ อบในฝึกงำนเพื่อวัดควำมสำคัญของช่องว่ำงทักษะ
ด้ำนเทคโนโลยีส ำรสนเทศ (IT) เป็ น กำรรับ รู้ข องนัก ศึก ษำไอทีแ ละ
อุ ต สำหกรรม โดยกำรท ำแบบสอบถำม ผู้ ต อบแบบสอบถำมใน
กำรศึกษำครัง้ นี้คอื นักศึกษำไอทีท่เี ข้ำร่วมกำรฝึ กงำนในขณะที่คู่ค้ำใน
อุตสำหกรรมและผูต้ อบแบบสอบถำมเป็ นผูบ้ งั คับบัญชำกำรฝึกงำนของ
นักศึกษำด้ำนไอทีในอุตสำหกรรมทีไ่ ด้รบั ควำมเชือ่ ถือ

II.I.I. (Ali ; et al. 2012) [1] ระบุว่ำทักษะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
II.I.I.I. ทัก ษะที่เกี่ย วกับ งำนโดยตรง (Hard skill) ซึ่งสำมำรถ
ตรวจสอบวัดผลและสังเกตได้ง่ำยเช่นกำรบริห ำรกำรขำยกำรควบคุ ม
เครื่องจักรกำรรักษำมำตรฐำนควำมปลอดภัยเป็ น ต้น ซึ่งสำมำรถเพิ่ม
ทักษะเหล่ำนี้ให้กบั พนักงำนได้ดว้ ยกำรอบรม (Training)
II.I.I.II. ทักษะทีส่ ่งเสริมให้กำรทำงำนมีประสิทธิภำพมำกยิง่ ขึน้
(Soft skill) หรือทักษะด้ำนมนุ ษยสัมพันธ์ (People skill) เป็นทักษะทีว่ ดั
ตรวจสอบสังเกตได้ยำกอีกทัง้ ทีไ่ ม่สำมำรถสอนให้กบั พนักงำนได้งำ่ ยแม้
พนักงำนผูน้ นั ้ จะมีควำมโดดเด่นในกำรทำงำนก็ตำมทักษะนี้สำมำรถแบ่ง
ออกได้เป็ น 3 ส่วนคือ 1) คุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal attributes)
2) ทักษะกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงบุคคล (Interpersonal skills) และ 3)

Susan A. Dean. (2018). [5] ได้ทำกำรศึกษำเรื่อง ทักษะที่จำเป็ น
ส ำหรับ แรงงำนในศตวรรษที่ 21 เขำได้ ก ล่ ำ วถึ ง ทั ก ษะซอฟท์ ม ี
ควำมสำคัญยิ่ง จุดเน้ นของวิจยั คือ กำรระบุทกั ษะกำรฝึ กทักษะอ่อ นที่
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ประสบควำมสำเร็จ กลยุทธ์ในอุตสำหกรรมโลจิสติกส์ สำมผูน้ ำองค์กรโล
จิส ติ ก ในมณฑ ลของ Burlington, Middlesex และ Somerset มลรัฐ
นิ ว เจอร์ซีย์เป็ น ผู้เข้ำร่ ว มกำรศึก ษำ ข้อ มูล ถู ก เก็บ รวบรวมผ่ ำนกำร
สัมภำษณ์ แบบกึ่งโครงสร้ำงและกำรทบทวนเอกสำรของ ผลกำรวิจยั
พบว่ำอำจมีส่วนร่วมในกำรเปลีย่ นแปลงทำงสังคมโดยกำรให้แนวทำงใน
กำรใช้ทกั ษะอ่อน โปรแกรมกำรฝึ กอบรมโปรแกรมกำรฝึ กอบรมทักษะ
อ่อน
III. วัตถุประสงค์

จำกจำนวน นักศึกษำสหกิจศึกษำหลักสูตรกำรจัดกำรอุตสำหกรรม ปี
กำรศึกษำ 2561 ทัง้ หมด 40 คน ดังนัน้ จะเป็ นกลุ่มตัวอย่ำงขนำดไม่ต่ ำ
กว่ ำ 36 คน ซึ่ ง ในกำรศึก ษำครัง้ นี้ ผู้ ว ิจ ัย ได้ ท ำกำรเก็ บ ข้อ มู ล จำก
แบบสอบถำมกระดำษ เพือ่ ช่วยควำมน่ำเชือ่ ถือ และควำมแม่นยำในกำร
ทำแบบสอบถำม
IV.II. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
1.แบบสอบถำม มี 2 ชุด ซึง่ ได้แก่

III.I เพื่อ ศึก ษำทัก ษะในกำรท ำงำนและทัก ษะอำชีพ ที่ผู้ส ถำน
ประกอบกำรต้องกำรรับนักศึกษำเข้ำทำงำน

1.อำจำรย์ผสู้ อนหลักสูตรกำรจัดกำรอุตสำหกรรมและพีเ่ ลีย้ งพีด่ แู ล
2.นักศึกษำสหกิจศึกษำสำขำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม

III.II เพื่อ ประเมิน ควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร ที่ม ีต่ อ
นักศึกษำเข้ำทำงำน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ เพศ คนทีท่ ำแบบสอบถำม ชื่อหน่ วยงำน
ประเภทหน่วยงำน

II.III เพื่อปรับปรุงคุณภำพและทักษะของนักศึกษำให้สอดคล้องกับ
คุณลักษณะของผู้ปฏิบตั ิงำนทีด่ เี ข้ำทำงำนในสถำนประกอบกำรตำมที่
นำยจ้ำงผูป้ ระกอบกำรต้องกำร

ส่วนที่ 2 เป็นคำถำมเพือ่ ต้องกำรทรำบทักษะด้ำนกำรทำงำนต่ำงๆ
IV.III. การวิเคราะห์ขอ้ มูล

IV.วิธกี ำรดำเนินงำนวิจยั

IV.III.I. วิเครำะห์ขอ้ มูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่ำงโดยใช้ค่ำสถิตไิ ด้แก่
ร้อ ยละ ค่ ำเฉลี่ย ค่ ำควำมเบี่ย งเบน มำตรฐำน และนำค่ ำสถิติท่ี ได้ ซึ่ง
สถิตทิ ใี ช้มดี งั นี้

IV.I. กลุ่มประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงสำหรับงำนวิจยั นี้กำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่ำง
โดยดูจ ำกตำงรำงของ สูต รของเครซี่แ ละมอร์ (Krejcie and Morgan,
1970 อ้ำงใน ธีร วุฒ ิเอกะกุล , 2543) [6] ซึ่งกำหนดระดับ ควำมเชื่อ มัน่
เท่ำกับร้อยละ 95 และค่ำควำมคลำดเคลือ่ นหรือผิดพลำดทีย่ อมรับได้ไม่
เกิน ร้อยละ 5 หรือที่ระดับนัย สำคัญ 0.5 ให้ได้ขนำดของกลุ่ มตัวอย่ ำง
จำกสูตร

IV.III.I.I. สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) เป็ น กำร
บรรยำยข้อมูลโดยใช้ค่ำร้อยละ Percentage) เพือ่ อธิบำยตัวแปรลักษณะ
ทำงประชำกรศำสตร์พฤติกรรมกำรใช้เครือข่ำยสังคมออนไลน์ รูปแบบ
กำรใช้บริกำรเครือข่ำยทำงสังคมออนไลน์
IV.III.I.II สถิ ติ เ ชิ ง อนุ มำน (Interential Statistics) เป็ น กำร
ทดสอบสมมติฐำน (Hypothesis Testing) ตัง้ ไว้ท่รี ะดับนัยสำคัญ 0.05
โดยใช้ ก ำรวิ เ ครำะห์ ก ำรถดถอยแบบเส้ น ตรงพ หุ คู ณ (Multiple
Regression Analysis) และกำรทดสอบกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำง
ตำมลักษณะประชำกรศำสตร์
IV.III.I.II.I. ทดสอบสมมติ ฐ ำนโดยเปรี ย บเที ย บควำม
แตกต่ำงของตัวแปร 2 กลุ่มโดยใช้สถิติ t-test independent
IV.III.II. กำรวิเครำะห์องค์ประกอบ ควำมคำดหวัง ควำม
ต้องกำร โดยใช้เครือ่ งมือ
V. สรุปผล
V.I. สรุปผลการวิจยั ส่วนที ่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
จำกกำรศึกษำกำรสำรวจทักษะเพื่อกำรทำงำนด้ำนจัดกำร
อุตสำหกรรมและเทคโนโลยีผลิต สำหรับหลักสูตรกำรจัดกำรเทคโนโลยี
และนวัตกรรมผลิต ของสถำบัน เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จำนวน 61 คน
พบว่ำส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิงมำกกว่ำเพศชำย โดยที่เพศหญิงจำนวน
34 คิดเป็ น ร้อ ยละ 55.74 และเพศชำยจำนวน 27 คน คิดเป็ น ร้อ ยละ
44.26
จำกอำยุกำรทำงำนทัง้ หมด พบว่ำ อำยุกำรทำงำนของกลุ่ม
ตัวอย่ำงอำจำรย์ผสู้ อนหลักสูตรกำรจัดกำรอุตสำหกรรมและพี่เลี้ยงพี่ดู

รูปที่ I ตำงรำงสูตรของเครซีแ่ ละมอร์
จำก จำนวนอำจำรย์ผสู้ อนหลัก สูตรกำรจัดกำรอุตสำหกรรมทัง้ หมด 10
คน กับพีเ่ ลี้ยงพี่ดูแลนักศึกษำสหกิจศึกษำทัง้ หมด 10 คน ดังนัน้ จะเป็ น
กลุ่มตัวอย่ำงขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 19 คน ซึ่งในกำรศึกษำครัง้ นี้ผู้วจิ ยั ได้ทำ
กำรเก็บข้อมูลจำก แบบสอบถำมกระดำษ เพื่อช่วยควำมน่ ำเชือ่ ถือ และ
ควำมแม่นยำในกำรทำแบบสอบถำม
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สถำนประกอบกำรส่วนใหญ่ มีอำยุกำรทำงำน 7 ปีขน้ึ ไป จำนวน 10 คน
คิดเป็ นร้อยละ 52.63 และอำยุกำรทำงำนน้อยสุดคือมีอำยุระหว่ำง 1-3
ปี จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53
จำกผลกำรเรีย นเฉลี่ย ทัง้ หมด พบว่ำ ผลกำรเรีย นเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่ำงนักศึกษำสหกิจศึกษำส่วนใหญ่ มีระดับผลกำรเรีย น
เฉลี่ย อยู่ท่รี ะดับ 2.50-3.00 จำนวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.24 และ
ระดับผลกำรเรียนเฉลีย่ น้อยที่สุด คือ 2.00-2.50 จำนวน 5 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 11.90
V.II. สรุปผลการวิจยั ส่วนที ่ 2 ทักษะการทางานด้านต่างๆ
จำกกำรสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับควำมต้องกำรด้ำนทักษะกำรทำงำนด้ำน
ต่ำงๆ จำแนกออกเป็ น 4 กลุ่มดังนี้ ส่วนแรก อำจำรย์ผสู้ อนหลักสูตรกำร
จัดกำรอุตสำหกรรมและพี่เลี้ยงพี่ดูแลสถำนประกอบกำร ส่วนสอง นัก
ศึกษำสหกิจศึกษำสำขำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
V.II.I. ด้ำนกำรแก้ปญั หำพบว่ำ อำจำรย์ผสู้ อนหลักสูตรกำร
จัดกำรอุตสำหกรรมและพีเ่ ลีย้ งพีด่ แู ลสหกิจศึกษำ มีควำมต้องกำรทักษะ
ด้ำนกำรแก้ปญั หำมำก และเมือ่ วิเครำะห์เป็ นรำยละเอียด รำยข้อพบว่ำ
มีควำมต้องกำรทักษะด้ำนกำรแก้ปญั หำมำกที่สุดกับ น้อยที่สุดได้ดงั นี้
ทักษะกำรใช้ควำมรูข้ อ้ เท็จจริงและข้อมูล เพือ่ แก้ไขปญั หำในทีท่ ำงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพในระดับมำก (x̄ =4.11) กับทักษะกำรจัดกำรบริหำร
ควำมเสีย่ งได้ดใี นระดับปำนกลำง (x̄ =3.26)
V.II.II. ด้ ำ นกำรสื่ อ สำรพ บว่ ำ พบว่ ำ อำจำรย์ ผู้ ส อน
หลักสูตรกำรจัดกำรอุตสำหกรรมและพีเ่ ลี้ยงพีด่ ูแลสหกิจศึกษำ มีควำม
ต้องกำรทักษะด้ำนกำรสื่อสำรมำก และเมื่อวิเครำะห์เป็ น รำยละเอีย ด
รำยข้อพบว่ำ มีค วำมต้องกำรทักษะด้ำนกำรสื่อสำรมำกที่สุ ด กับน้ อ ย
ที่สุดได้ดงั นี้ ทักษะประสำนงำนกับคนอื่น ในระดับมำกที่สุด (x̄ =4.26)
กับ ทักษะกำรเจรจำต่อรองในระดับปำนกลำง (x̄ =3.05)
V.II.III. ด้ำนกำรคิด พบว่ ำ อำจำรย์ผู้ส อนหลัก สูต รกำร
จัดกำรอุตสำหกรรมและพีเ่ ลีย้ งพีด่ แู ลสหกิจศึกษำ มีควำมต้องกำรทักษะ
ด้ำนกำรคิดมำก และเมือ่ วิเครำะห์เป็ นรำยละเอียด รำยข้อพบว่ำ มีควำม
ต้องกำรทักษะด้ำนกำรคิดมำกทีส่ ุดกับน้อยที่สุดได้ดงั นี้ ทัศนคติในเชิง
บวกในระดับมำกทีส่ ุด (x̄ =4.42) กับ ทักษะกำรคิดเชิงวิพำกษ์ในระดับ
มำก (x̄ =3.42)
V.II.IV. ด้ำ นอำชีพ พบว่ ำ อำจำรย์ ผู้ส อนหลัก สู ต รกำร
จัดกำรอุตสำหกรรมและพีเ่ ลีย้ งพีด่ แู ลสหกิจศึกษำ มีควำมต้องกำรทักษะ
ด้ำนอำชีพปำนกลำง และเมือ่ วิเครำะห์เป็ นรำยละเอียด รำยข้อพบว่ำ มี
ควำมต้องกำรทักษะด้ำนอำชีพมำกทีส่ ุดกับน้อยทีส่ ุดได้ดงั นี้ ทักษะกำร
คำนวณโปรแกรมต่ำงๆ เช่น MS: Word, Excel, Access, - Powerpoint
และ MS Project ในระดับมำก (x̄ =4.11) กับ ทักษะกำรร่ำงภำพต่ำงๆ
และออกแบบ โดยใช้โปรแกรม เช่น AutoCAD ในระดับปำนกลำง (x̄
=2.74)
ั หำ พบว่ ำ นั ก ศึก ษำสหกิจ ศึก ษำ
V.II.I. ด้ำ นกำรแก้ป ญ
สำขำกำรจัดกำรอุตสำหกรรมปี กำรศึกษำ 2561 มีควำมต้องกำรทักษะ
ด้ำนกำรแก้ปญั หำมำก และเมือ่ วิเครำะห์เป็ นรำยละเอียด รำยข้อพบว่ำ
มีควำมต้องกำรทักษะด้ำนกำรแก้ปญั หำมำกที่สุดกับน้อยที่สุดได้ดงั นี้
ทักษะกำรใช้ควำมรูข้ อ้ เท็จจริงและข้อมูล เพือ่ แก้ไขปญั หำในทีท่ ำงำนได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพในระดับมำก (x̄ =3.52) กับทักษะกำรจัดกำรบริหำร
ควำมเสีย่ งได้ดใี นระดับปำนกลำง (x̄ =3.40)
V.II.II. ด้ำนกำรสื่อสำร พบว่ำ นักศึกษำสหกิจศึกษำสำขำ
กำรจัดกำรอุตสำหกรรมปี กำรศึกษำ 2561 มีควำมต้อ งกำรทักษะด้ำน
กำรสื่อสำรมำก และเมือ่ วิเครำะห์เป็ นรำยละเอียด รำยข้อพบว่ำ มีควำม
ต้อ งกำรทัก ษะด้ำนกำรสื่อ สำรมำกที่สุ ด กับ น้ อ ยที่สุ ด ได้ด ังนี้ ทัก ษะ
ประสำนงำนกับ คนอื่น ในระดับ มำกที่สุ ด (x̄ =4) กับ ทัก ษะกำรเขีย น
รำยงำนทีม่ คี วำมชัดเจนตรรกะและถูกต้องตำมหลักไวยำกรณ์ในระดับ
ปำนกลำง (x̄ =3.36)
V.II.III. ด้ำนกำรคิด พบว่ำ นักศึกษำสหกิจศึกษำสำขำกำร
จัดกำรอุตสำหกรรม ปีกำรศึกษำ 2561 มีควำมต้องกำรทักษะด้ำนกำร
คิดมำก และเมือ่ วิเครำะห์เป็ นรำยละเอียด รำยข้อพบว่ำ มีควำมต้องกำร
ทักษะด้ำนกำรคิดมำกที่สุด กับน้อยที่สุดได้ดงั นี้ ทัศนคติในเชิงบวกใน
ระดับมำก (x̄ =4.14) กับทักษะกำรคิดเชิงวิพำกษ์ในระดับปำนกลำง (x̄
=3.40)
V.II.IV.ด้ำนอำชีพ พบว่ำ นักศึกษำสหกิจศึกษำสำขำกำร
จัดกำรอุตสำหกรรมปีกำรศึกษำ 2561 มีควำมต้องกำรทักษะด้ำนอำชีพ
ปำนกลำง และเมื่อ วิเครำะห์ เป็ น รำยละเอีย ด รำยข้อ พบว่ำ มีค วำม
ต้อ งกำรทัก ษะด้ำ นอำชีพ มำกที่สุ ด กับ น้ อ ยที่สุ ด ได้ด ัง นี้ ทัก ษะกำร
คำนวณโปรแกรมต่ำงๆ เช่น MS: Word, Excel, Access, - Powerpoint
และ MS Project ในระดับมำก (x̄ =3.88) กับทักษะกำรร่ำงภำพต่ำงๆ
และออกแบบ โดยใช้โปรแกรม เช่น AutoCAD ในระดับปำนกลำง (x̄
=2.64)
V.III. สรุปผลการวิจยั ส่วนที ่ 3 การทดสอบสมมติฐาน
กำรวิเ ครำะห์ ห ำควำมต้ อ งกำรด้ ำ นทัก ษะกำรท ำงำน
สำมำรถสรุปผลได้ดงั นี้
สมมติฐำนที่ 1 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทักษะกำรแก้ปญั หำ
กับทักษะด้ำนกำรทำงำนนัน้ ด้วยระดับนัยสำคัญ 0.05 ค่ำ Sig. = 0.000
ซึ่ ง น้ อ ยกว่ ำ ค่ ำ นั ย ส ำคัญ ดัง นั ้น จึง ยอมรับ H0 นั น่ คือ ทัก ษะกำร
แก้ปญั หำมีผลต่อทักษะด้ำนกำรทำงำน
สมมติฐำนที่ 2 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทักษะกำรสื่อสำรกับ
ทักษะด้ำนกำรทำงำนนัน้ ด้วยระดับ นัยส ำคัญ 0.05 ค่ำ Sig. = 0.003
ซึง่ น้อยกว่ำ ค่ำนัยสำคัญ ดังนัน้ จึงยอมรับ H0 นันคื
่ อ ทักษะกำรสือ่ สำรมี
ผลต่อทักษะด้ำนกำรทำงำน
สมมติฐำนที่ 3 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทักษะกำรสื่อสำรกับ
ทักษะด้ำนกำรทำงำนนัน้ ด้ว ยระดับนัย ส ำคัญ 0.05 ค่ำ Sig. = 0.000
ซึง่ น้อยกว่ำ ค่ำนัยสำคัญ ดังนัน้ จึงยอมรับ H0 นัน่ คือ ทักษะด้ำนกำรคิด
มีผลต่อทักษะด้ำนกำรทำงำน
สมมติฐำนที่ 4 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทักษะกำรสื่อสำรกับ
ทักษะด้ำนกำรทำงำนนัน้ ด้วยระดับนัย สำคัญ 0.05 ค่ำ Sig. = 0.000
ซึง่ น้อยกว่ำ ค่ำนัยสำคัญ ดังนัน้ จึงยอมรับ H0 นัน่ คือ เพศมีผลต่อทักษะ
ด้ำนกำรทำงำน
สมมติฐำนที่ 5 ควำมสัมพัน ธ์ระหว่ำงอำยุ กำรทำงำนกับ
ทักษะด้ำนกำรทำงำนนัน้ ด้ว ยระดับนัย สำคัญ 0.05 ค่ ำ Sig. = 0.000
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ซึ่งมำกกว่ำ ค่ำนัยสำคัญ ดังนัน้ จึงยอมรับ H0 นัน่ คือ อำยุกำรทำงำนมี
ผลต่อทักษะด้ำนกำรทำงำน
สมมติฐำนที่ 6 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลกำรเรียนเฉลีย่ กับ
ทักษะด้ำนกำรทำงำนนัน้ ด้วยระดับนัยสำคัญ 0.05 ค่ำ Sig. = 0.000
ซึง่ มำกกว่ำ ค่ำนัยสำคัญ ดังนัน้ จึงยอมรับ H0 นันคื
่ อ ผลกำรเรียนเฉลีย่ มี
ผลต่อทักษะด้ำนกำรทำงำน
ตำรำงที่ V.III.I สมมติฐำน
ข้อสมมติฐำน
ผลทีไ่ ด้รบั
ั
1.ทักษะกำรแก้ปญหำมีผลต่อ
เห็นด้วย
ทักษะด้ำนกำรทำงำน
2.ทักษะกำรสือ่ สำรมีผลต่อทักษะ
เห็นด้วย
ด้ำนกำรทำงำน
3.ทักษะด้ำนกำรคิดมีผลต่อทักษะ เห็นด้วย
ด้ำนกำรทำงำน
4.เพศมีผลต่อทักษะด้ำนกำรทำงำน เห็นด้วย

VI.II. ด้ำนกำรสื่อสำร ส่วนใหญ่ อำจำรย์ผู้สอนหลักสูตรกำรจัดกำร
อุตสำหกรรมและพี่เลี้ยงพี่ดูแลสถำนประกอบกำรและนักศึกษำสหกิจ
ศึกษำสำขำกำรจัดกำรอุตสำหกรรมนัน้ มีควำมต้องกำรเหมือนกัน คือ
ทักษะประสำนงำนกับคนอื่นในระดับมำกที่สุด เนื่องจำกในปจั จุบนั นัน้
กำรทำงำนร่วมกับคนอื่นนัน้ มีส่วนสำคัญเป็ นอย่ำงมำก ถ้ำเรำเข้ำสังคม
ไม่เป็ นหรือไม่กล้ำ ทำให้ประสำนงำนกับคนอื่นได้ยำกทำให้มสี ทิ ธิ ์ไม่ม ี
เพือ่ นร่วมงำนและไม่มงี ำน และวิธที อ่ี ยำกจะแนะนำให้นักศึกษำมีทกั ษะ
ด้ำนนี้ คือ กำรแสดงออก กำรพูดกำรทำ ตัวอย่ำงเช่น มีกำรแลกเปลีย่ น
ควำมคิดเห็นกับคนอื่นให้มำกขึ้น กำรเจรจำ หรือ กำรน ำเสนองำนให้
บ่อยขึน้ ทำให้รวู้ ่ำตัวเองบกพร่องตรงไหนในกำรสือ่ สำร
VI.III. ทักษะกำรคิด ส่ วนใหญ่ อำจำรย์ผู้ส อนหลักสูต รกำรจัดกำร
อุตสำหกรรมและพี่เลี้ยงพี่ดูแลสถำนประกอบกำรและนักศึกษำสหกิจ
ศึกษำสำขำกำรจัดกำรอุตสำหกรรมนัน้ มีควำมต้องกำรทักษะเหมือนกัน
คือ ทัศนคติในเชิงบวกระดับมำกทีส่ ุด ซึงในปจั จุบนั นัน้ กำรทำงำนต้อง
คิดแง่บวกเพื่อทำให้ต ัวเรำเองนัน้ มีควำมสุขในกำรทำงำนของเรำและ
ทำงำนได้อย่ ำงมีประสิทธิภำพ และคิดว่ ำทำงำนได้ดกี ว่ำคนที่อคติใน
กำรทำงำน และ วิธที อ่ี ยำกจะแนะนำให้นักศึกษำมีทกั ษะด้ำนนี้ คือ รูจ้ กั
ระงับ อำรมณ์ และ เป็ น คนมีเหตุ ผ ลไม่ใช้อ ำรมณ์ ในท ำงำนหรือ กำร
ั
แก้ปญหำ

5.อำยุกำรทำงำนมีผลต่อทักษะด้ำน เห็นด้วย
กำรทำงำน
6.ผลกำรเรียนเฉลีย่ มีผลต่อทักษะ
ด้ำนกำรทำงำน

เห็นด้วย

VI.IV. ทักษะด้ำนอำชีพ ส่วนใหญ่อำจำรย์ผสู้ อนหลักสูตรกำรจัดกำร
อุตสำหกรรมและพี่เลี้ยงพี่ดูแลสถำนประกอบกำรและนักศึกษำสหกิจ
ศึกษำสำขำกำรจัดกำรอุตสำหกรรมนัน้ มีควำมต้องกำรทักษะเหมือนกัน
คือ กำรค ำนวณโปรแกรมต่ ำ งๆ เช่ น MS: Word, Excel, Access, Powerpoint และ MS Project ใน ระดั บ มำก ซึ ง ใน ป ัจ จุ บ ั น กำรใช้
โปรแกรมเหล่ำนี้เป็ นส่วนสำคัญมำกในกำรทำงำนเนื่องจำก บริษทั หรื อ
โรงงำน ส่วนใหญ่กต็ ้องใช้โปรแกรมเหล่ำนี้เกือบทัง้ หมด หรือ ถ้ำเรำใช้
เป็ นก้จะเป็ นข้อเสียเปรียบให้ตอนเรำสมัครงำนหรือสหกิจศึกษำนัน้ ถูก
เลือกหลังๆ เนื่องจำกใช้โปรแกรมเหล่ำนี้ไม่เป็ นทำให้มงี ำนล่ำช้ำ และ
วิธที อ่ี ยำกจะแนะนำให้นกั ศึกษำมีทกั ษะด้ำนนี้ คือ อยำกให้อำจำรย์สอน
โปรแกรมเหล่ำนี้อย่ำงจริงจัง และ เรียนรูโ้ ปรแกรมด้วยตัวเอง เนื่องจำก
ในปจั จุบนั กำรใช้โปรแกรมเหล่ำนี้เป็ นเรือ่ งสำคัญ ไม่ว่ำ กำรทำงำน กำร
เรียน

VI.อภิปรำยผล
ผลกำรวิจยั เรื่อ ง กำรสำรวจทักษะเพื่อกำรทำงำนด้ำนกำรจัดกำร
อุ ต สำหกรรมและเทคโนโลยีก ำรผลิต ส ำหรับ หลัก สูต รกำรจัด กำร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรผลิต ของสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
กำรวิเครำะหข้อ มูล เกี่ย วกับ ควำมต้อ งกำรทัก ษะด้ำนกำรท ำงำน มี
ประเด็นทีส่ ำมำรถนำมำ อภิปรำยผลได้ดงั นี้ จำกกำรวิจยั ในครัง้ นี้คนที่
ตอบแบบสอบถำม ส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง เนื่องจำกเพศหญิงมักชอบ
ทำงำน และเอำใจใส่ ท่จี ะค้น คว้ำหำควำมรู้และหำข้อ มูล ประกอบกำร
เรีย นในด้ำนกำรศึกษำมำกกวำเพศชำย เมื่อพิจำรณำในรำยด้ำน คือ
ด้ำนกำรแก้ปญั หำ ด้ำนกำรสื่อสำร ด้ำนกำรคิด ด้ำนทักษะอำชีพ ส่วน
ใหญ่ ควำมต้อ งกำรอยู่ในระดับที่มำก ยกเว้น ด้ำนทักษะอำชีพ ซึ่งปำน
กลำง

VII. ข้อเสนอแนะ
ผลจำกกำรศึกษำวิจยั เรื่อ งส ำรวจทักษะเพื่อ กำรทำงำนด้ำนกำร
จัดกำรอุตสำหกรรมและเทคโนโลยีกำรผลิต สำหรับหลักสูตรกำรจัดกำร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรผลิต ของสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่ ทำ
ให้ทรำบควำมควำมต้องกำรทักษะด้ำนกำรทำงำนในด้ำนต่ำงๆ และ ซึ่ง
จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ สถำบัน เทคโนโลยีไ ทย-ญี่ ปุ่น สำขำกำรจัด กำร
เทคโนโลยีกำรผลิตและนวัตกรรมกำรผลิต

VI.I. ด้ำนแก้ปญั หำ ส่ ว นใหญ่ อ ำจำรย์ผู้ส อนหลัก สูต รกำรจัดกำร
อุตสำหกรรมและพี่เลี้ยงพี่ดูแลสถำนประกอบกำรและนักศึกษำสหกิจ
ศึกษำสำขำกำรจัดกำรอุตสำหกรรมนัน้ มีควำมต้องกำรเหมือนกัน คือ
ทักษะกำรใช้ควำมรูข้ อ้ เท็จจริงและข้อมูล เพือ่ แก้ไขปญั หำในทีท่ ำงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพในระดับมำก เนื่องจำกกำรแก้ปญั หำต้องมีสำเหตุ
ทุกครัง้ ถ้ำไม่มสี ำเหตุไม่สำมำรถแก้ไขปญั หำ จำกจุ ดเริม่ ต้นได้อย่ำง
แท้จริง และวิธที ่อี ยำกจะแนะนำให้นักศึกษำมีทกั ษะด้ำนนี้ คือ พัฒนำ
สมองในกำรแก้ปญั หำ อย่ำงเช่น เล่นเกมบวกเลข เล่นเกมใช้ควำมคิด
หรือ อ่ำนหนังสือแก้ไขปริศนำ ทำให้ทกั ษะด้ำนนี้พฒ
ั นำมำกขึน้

กิ ตติ กรรมประกาศ
บทควำมฉบับ นี้ ส ำเร็จ ลุ ล่ ว งไปด้ว ยดี ด้ว ยควำมช่ ว ยเหลือ ของ
อำจำรย์ ยุ ร นั น ท์ มูซ อ อำจำรย์ ท่ีป รึก ษำสหกิจ ศึก ษำ ซึ่ง ท่ ำ นได้ให้
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คำแนะนำและข้อคิดเห็นต่ำง ๆ อันเป็ นประโยชน์อย่ำงยิง่ ในกำรทำวิจยั
อีกทัง้ ยังช่วยแก้ปญั หำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรดำเนินงำนอีกด้วย
ขอขอบคุณ อำจำรย์พชิ ติ งำมจรัสศรีวชิ ยั สำหรับข้อแนะนำและควำม
ช่วยเหลือในทุก ๆ ด้ำนในกำรทำวิจยั
สุดท้ำยนี้ ผู้วจิ ยั ขอขอบพระคุณบิดำมำรดำ และครอบครัว ซึ่งเปิ ด
โอกำสให้ไ ด้ร ับ กำรศึก ษำเล่ ำ เรีย น ตลอดจนคอยช่ ว ยเหลือ และให้
กำลังใจผูว้ จิ ยั เสมอมำจนสำเร็จกำรศึกษำ
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การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเมืองทองธานี ที่มีต่อการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคล
A study of opinion of people in Muang Thong Thani that affected on
personal financial planning
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บทคัดย่อ — การวิ จยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของ
ประชาชนในเขตเมืองทองธานี 2) ศึกษาระดับความคิ ดเห็นของประชาชน
ในเขตเมืองทองธานี ที่มีต่อ การวางแผนทางการเงิ นส่วนบุคคล กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ เป็ นประชาชนในเขตเมืองทองธานี จานวน 400 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิ จยั คือ แบบสอบถาม สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ คือ สถิ ติเชิ ง
พรรณา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา
พบว่า 1) กลุ่มตัวอย่าง เป็ นเพศหญิ ง 260 คน เพศชาย 160 คน ส่วนใหญ่มี
อายุระหว่าง 31-40 ปี สถานะภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-15,000 บาท ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 5,000-10,000
บาท และ 2) ระดับความคิ ดเห็นของประชาชนในเขตเมืองทองธานี ที่มีต่อ
การวางแผน
ทางการเงิ น ส่ ว นบุค คล พบว่ า โดยภาพรวมอยู่ ในระดับ ปาน
กลาง เมื่ อ พิ จารณาเป็ นรายด้ า น พบว่ า ด้ า นการเพิ่ มรายได้ แ ละลด
ค่ าใช้ จ่าย อยู่ในระดับมากที่ สุด ด้ านการสะสมเงิ นออม อยู่ในระดับมาก
ส่ ว นด้ านก าหนดเป้ าหมายที่ ต้อ งการ ด้ านจัดสรรภาระหนี้ ให้ น้ อย ด้ า น
จัดหาเวลาเพื่อเพิ่ มพูนความรู้ทางการเงิ น และด้านลงทุนให้ เหมาะสม อยู่
ในระดับปานกลาง

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 10,00015,000 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 .

คำสำคัญ — กำรวำงแผนกำรเงิ นส่ วนบุคคล, ควำมคิ ดเห็นของประชำชน
ในเขตเมืองทองธำนี

Keywords — Personal financial planning, Opinion of people in
Muang Thong Thani
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1. บทนา
ปั ญหาการเงินส่วนบุคคลของประชาชน ส่วนใหญ่ เกีย่ วกับการ
ทางาน ซึ่งทาให้เกิดรายได้และเพื่อค่าใช้จ่ายประจาวัน ดังนัน้ จึงเกิดปั ญหา
ว่าประชาชนส่วนใหญ่จะต้องมีรายได้มากกว่ารายจ่ายและจะเกิดเงินออม
เพื่อ ให้มเี งิน ส ารองเก็บ ไว้ส าหรับอนาคตหรือ สามารถจับ จ่ายใช้ส อยได้
อย่างไม่ขาดแคลน และจะสามารถมีชวี ติ ทีส่ ุขสบายในวัยเกษียณ และมีเงิน
ใช้ยามฉุกเฉิน และยังต้องมีแผนการลงทุนทีด่ เี พื่อให้เงินเพิม่ พูนมากขึน้ ที่
จะทาให้ส ามารถจัดการได้ เช่น ภาษี เงิน เฟ้ อ ค่ารักษาพยาบาล ค่ าเล่ า
เรียน และค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อ ตอบสนองความต้องการของตนเอง และ
ครอบครัว ซึ่งการวางแผนทางการเงินเป็ นสิง่ ทีจ่ าเป็ นสาหรับประชาชนทุก
คนทาให้คนเรามีเงินไว้ยามเกษียณอายุซง่ึ ปั จจุบนั ประชาชนมีอายุยนื มาก
ขึ้น จึงส่งผลกระทบในระยะยาวในการใช้เงินนานขึ้น มีค่าใช้จ่ายมากขึ้น
และความไม่แน่ นอนในชีวติ ทาให้ทุกคนต้องหันมาให้ความสาคัญกับการ
วางแผนทางการเงิน มากขึ้น [1] ดัง นัน้ จะเห็น ได้ว่ า การวางแผนทาง
การเงิน นั น้ จึง เป็ น เรื่อ งที่ส าคัญ มากในชีว ิต และไม่ค วรประมาท ท าให้
ประชาชนสามารถดาเนิน ในแต่ ละช่วงของชีว ิตได้อ ย่างดีและ มีสุ ขภาพ
ทางการเงินทีด่ มี คี วามมันคง
่ ในชีวติ หลาย ๆ คนมองถึงการมีรายได้สูง ๆ
การมีทรัพย์สนิ เงินทอง เป็ นจานวนมากเพื่อใช้ชวี ติ อย่างงสุขสบายเพราะ
สิง่ เหล่านี้เปรียบเสมือนเครื่องหมาย แสดงฐานะทางสังคมที่ส่อื ให้เห็นถึง
ความมังคั
่ ง่ ร่ารวยของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง นัน่ จึงเป็ นเหตุให้ผวู้ จิ ยั ตัง้ ใจที่
จะ ศึกษาความคิดเห็นต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชน
ในเขตเมืองทองธานี เพื่อทาให้ ประชาชนทุกคนในประเทศได้ตระหนักถึง
ความสาคัญของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อ
การก าหนดแนวทางในการบริห ารจัด การทางการเงิน ส่ ว นบุ ค คล ของ
ประชาชนในเขตเมืองทองธานีได้ ทัง้ นี้ การวางแผนการเงินส่วนบุคคล [2]
กล่าวว่า การมีรายได้ท่เี พียงพอเป็ นองค์ประกอบสาคัญต่อการดารงชีวติ
อย่างมีคุณภาพชีวติ ที่ดี การวางแผนทางด้านการเงิน จึงเป็ นปั จจัยหลักที่
จะช่วยให้ประชาชนสามารถใช้ชวี ติ ในวัยเกษียณได้อย่างมันคง
่ มีความสุข
ไม่ต้องประสบกับภาวะความเสี่ยงต่าง ๆได้ ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน ใน
อนาคตอยู่ในระดับทีป่ ระเทศยอมรับได้ อย่างเป็ นระบบทัวทั
่ ง้ ประเทศ

เงินลงทุน ซึ่งจะทา ให้เกิดความ มันคงในอนาคต
่
เมื่อมีการวางแผนทาง
การเงินย่อมมีเป้ าหมาย
2.2 กรอบแนวคิดการวิจยั
ความคิ ดเห็น ต่ อการวางแผนทาง
การเงิ นส่วนบุคลของ ประชาชนใน
เขตเมืองทองธานี

ปัจจัยด้านส่วนบุคคล
เพศ
อายุ

1.กาหนดเป้ าหมายทีต่ อ้ งการ

สถานภาพการสมรส

2.การเพิม่ รายได้และลดค่าใช้จ่าย

ระดับการศึกษา

3.การสะสมเงินออม

รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน

4.การลงทุนให้เหมาะสม

ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ต่อเดือน

5.การจัดสรรภาระหนี้ให้น้อย
6.การจัดหาเวลาเพื่อ เพิ่มพูน ความรู้
ทางการเงิน
3. วัตถุประสงค์การวิ จยั
3.1 ศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนในเขตเมืองทองธานี
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
และค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ต่อเดือน
3.2 ศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนในเขตเมืองทองธานีทม่ี ตี ่อการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
4. ระเบียบวิ ธีวิจยั
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ เป็ นประชาชน ในเขต เมือ งทองธานี ทั ง้ นี้
เนื่องจากกลุ่มประชากรมีจานวนไม่จากัด ผู้วจิ ยั จึงกาหนดขนาดของกลุ่ม
ตัว อย่ า งโดยใช้ ตารางการค านวณหาขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งของ Taro
Yamane ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95% ระดับ ความคลาดเคลื่อน -+5% ซึ่งได้
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน และทาการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่เป็ น
ประชาชน ในเขตเมืองทองธานี โดยวิธกี ารสุ่มอย่างง่าย

2. แนวคิ ดและทฤษฎี
2.1 แนวคิด ทฤษฏี
ทฤษฎีที ่ เกีย่ วข้องกับการวางแผนทางการเงิน
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย [2] ได้ให้ ความหมายของการวางแผนทางการเงิน หมายถึง
กระบวนการในการประเมินและปรับปรุงเพือ่ ให้ เกิดฐานะ
ทางการเงิน ที่ม นั ่ คงของบุ ค คล ด้ ว ยการศึก ษาปั จ จัย ทางเศรษฐกิจ ที่
เกี่ย วข้องและการตัดสิน ใจของแต่ ล ะบุ ค คล การวางแผนทางการเงิน จะ
เกี่ย วข้อ งกับ การจัด หา ใช้ไ ปในทรัพ ยากรเงิน ของบุ ค คล การวางแผน
การเงิน จะช่วยให้บุค คลวางแผนการหารายได้ การใช้จ่าย การคุ้มครอง
ชีวติ การออม การลงทุน และการเก็บเกีย่ วผลประโยชน์ จากเงินออมและ

4.2 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูล
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire
แบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือตอนที่ 1 คาถามเกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน และค่าใช้จ่าย
เฉลีย่ ต่อเดือนของประชาชน ในเขตเมืองทองธานี และตอนที่ 2 ระดับ
ความคิดเห็นของประชาชนในเขตเมืองทองธานีทม่ี ตี ่อการวางแผนทาง
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การเงินส่วนบุคคล ซึง่ มีลกั ษณะแบบมาตราประเมินค่า 5 ระดับ ผลการ
ตรวจสอบความตรง (validity) โดยใช้เทคนิค Index of Item Objective
(IOC) พบว่า มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 1 ถึง - 1

5.2 ความคิด เห็น ของประชาชน ในเขตเมือ งทองธานี ท่ีม ีก ารวางแผน
การเงินส่วนบุคคล
ระดับความคิดเห็น ของประชาชน ในเขตเมืองทองธานีท่มี กี าร
วางแผนการเงินส่วนบุคคล พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมือ่
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการเพิม่ รายได้และลดค่าใช้จ่าย อยู่ในระดับ
มากที่สุ ด (ค่ าเฉลี่ย = 3.79, S.D. = 1.02) ด้านการสะสมเงิน ออม อยู่ใน
ระดับ มาก (ค่ าเฉลี่ย = 3.72, S.D. = 0.86) ส่ ว นด้านกาหนดเป้ าหมายที่
ต้ อ งการ (ค่ า เฉลี่ย = 3.26, S.D. = 0.56) ด้ า นจัด สรรภาระหนี้ ใ ห้ น้ อ ย
(ค่าเฉลีย่ = 3.21, S.D. = 0.53) ด้านจัดหาเวลาเพือ่ เพิม่ พูนความรูท้ างการ
เงิน (ค่าเฉลีย่ = 3.18, S.D. = 0.52) และด้านลงทุนให้เหมาะสม (ค่าเฉลี่ย
= 3.23, S.D. = 0.51) อยู่ในระดับปานกลาง ดังตารางที่ 2

4.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ ข ้อ มูล ที่ใช้ ส ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ได้แ ก่ ค่ า ร้อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ย (Mean) และค่ าส่ ว นเบี่ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
5. ผลการวิ จยั
5.1 ข้อมูลส่วนบุคคล
กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 260 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 65.0 มีอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี จานวน 150 คน คิดเป็ น ร้อยละ
37.50 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 177 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.25
สถานภาพสมรส/ สมรส จานวน 235 คน คิดเป็ น ร้อ ยละ 58.80 รายได้
เฉลีย่ ต่อเดือน ระหว่าง 15,001-20,000 บาท จานวน 147 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 36.75 ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 2: ระดับความคิดเห็นของประชาชนในเขตเมืองทอง
ธานีทม่ี กี ารวางแผนการเงินส่วนบุคคล
การวางแผนการเงิ น
ส่วนบุคคล

ค่าเฉลี่ย

S.D.

แปลผล

1.กาหนดเป้ าหมายทีต่ อ้ งการ
2.การเพิม่ รายได้และลด
ค่าใช้จา่ ย
3.การสะสมเงินออม
4.การลงทุนให้เหมาะสม
5.การจัดสรรภาระหนี้ให้น้อย
6.การจัดหาเวลาเพื่อเพิม่ พูน
ความรูท้ างการเงิน
รวม

3.26
3.79

0.56
1.02

ระดับปานกลาง
ระดับมากทีส่ ุด

3.72
3.18
3.21
3.23

0.86
0.51
0.53
0.52

ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง

3.39

0.66

ระดับปานกลาง

ตารางที่ 1 ปั จจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ปั จจัย
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
มากกว่า 51 ปี
สถานภาพการสมรส
โสด
สมรส
ระดับการศึกษา
ปวช./ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ ากว่า 10,000 บาท
10,000-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
มากกว่า 20,001 บาท
รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน
ต่ ากว่า 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท
10,0001-20,000 บาท
มากกว่า 20,000 บาท

ความถี่

ร้อยละ

140
260

35.00
65.00

90
150
80
80

22.50
37.50
20.00
20.00

165
235

41.25
58.80

128
177
95

32.00
44.25
23.75

25
130
147
98

6.25
32.50
36.75
24.50

52
201
111
36

13.00
50.25
7.75
9.00

6. สรุปและอภิ ปรายผลการวิ จยั
6.1 ส่วนกลุ่มตัวอย่างทีม่ ี เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายจ่ายต่อเดือน
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของจากผลการศึกษา การบริหาร
รายได้และรายจ่ายส่วนบุคคล หมายถึง การจัดสรรรายได้และรายจ่ายตาม
ความจ าเป็ น ให้เพีย งพอและเหมาะสมตามปั จ จัย ขัน้ พื้น ฐานของการ
ดารงชีว ิต อยู่ โดยมีก ารจัด ท างบประมาณ รายจ่ายล่ ว งหน้ าที่ร อบคอบ
เหมาะสมกับ รายรับ (Phayap Khowleung, 2005 [3]; Sukjai Namphud
[4] & Anuchnat Jeroenjittakam, 2008; Joehnk et al., 2011) [5]
6.2 ระดับความคิดเห็น ของประชาชน ในเขตเมือ งทองธานีท่ีมกี าร
วางแผนการเงินส่วนบุคคล
ประชาชนในเขตเมืองทองธานี การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีพฤติกรรมรายด้านคือ ด้านการ
เพิม่ รายได้และลดค่าใช้จ่าย อยู่ในระดับมากทีส่ ุด สาหรับด้านการสะสมเงิน
ออม อยู่ในระดับมาก ส่ วนด้านกาหนดเป้ าหมายที่ต้อ งการ ด้านจัดสรร
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8. เอกสารอ้างอิ ง

ภาระหนี้ให้น้อย ด้านจัดหาเวลาเพื่อเพิม่ พูนความรู้ทางการเงิน และด้าน
ลงทุ น ให้เหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง ดังนัน้ การเพิ่มรายได้และลด
ค่ า ใช้ จ่ า ย ในภาพรวมความคิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดับ มาก เมื่อ พิ จ ารณา
องค์ประกอบของวางแผนหาเงิน เพิม่ รายได้พบว่ามีการสารวจตัวเองเพื่อ
สร้างรายได้ให้มากเพือ่ ความพร้อมทางการเงิน เช่น สารวจ ความต้องการ
ของตนเอง ความถนัดและความสามารถของตนเอง [6] ทีอ่ ธิบายลักษณะ
ประชาชนส่วนใหญ่เป็ นวัยทีส่ นใจการเลือกอาชีพเริม่ สารวจความถนัด และ
ความสนใจ ตลอดจนคุณลักษณะประจาตัวของตนว่าสามารถทีจ่ ะประกอบ
อาชีพใดได้และ [7] ที่อธิบายถึงวิธกี ารตรวจสอบตนเอง (introspection)
หรือบางทีเรียกว่า วิธกี ารพินิจภายในเป็ นวิธกี ารศึกษาพฤติกรรมภายใน
เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ภายในใจของแต่ละคน วิธกี ารนี้จะให้บุคคลหรือผูท้ ก่ี ระทา
ของตนเอง เป็ นการสารวจความรู้ และความคิดของตนเองว่า การทีต่ นได้
กระทาสิง่ ต่าง ๆ ไปแล้วนัน้ เป็ นเพราะอะไรตนถึงทาอย่างนัน้ ส่วนเรื่องมี
การวางแผนการปฏิบตั ิ โดยกาหนดตามเป้ าหมายทีท่ างการเงินของท่านที่
ได้กาหนดไว้ มีความคิดเห็นอยู่ระดับปานกลาง และด้านการสะสมเงินออม
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรื่องมีก ารแบ่งเงิน รายได้ไว้เป็ นเงิน ออม
สาหรับแผนการในอนาคต จึงควรมีการจัดการการเงิน ส่ วนบุ ค คลอย่ าง
เหมาะสม [8 ] และพบท าการวิจยั เรื่อ ง การจัด การการเงิน ส่ ว นบุ ค คล
กรณีศกึ ษาเฉพาะกลุ่มวัยทางานพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 46.8 มีความรู้
และความเข้าใจต่อการวางแผนทางการเงิน และสามารถทาตามนโยบาย
ของรัฐบาลโดยแบ่งรายได้เป็ น 4 ส่วน ใช้จ่าย 3 ส่วนและออม 1 ส่วน ส่วน
ใหญ่ มกี ารจัดทางบประมาณรายรับ-รายจ่าย แต่ละเดือนเป็ นเวลา 1-2 ปี
และเมื่อ เปรีย บเทีย บพบว่ า งบประมาณของค่ า ใช้จ่ า ยที่ต ัง้ ไว้เท่ า กับ
ค่าใช้จ่ายจริงเป็ น ส่ วนใหญ่ และกว่าร้อ ยละ 60.8 มักใช้จ่ายเท่าที่จาเป็ น
กรณีมเี งินเหลือกว่าร้อยละ 89.7 ของกลุ่มตัวอย่างทีน่ ิยมฝากธนาคาร
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กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต,2552.

7. ข้อเสนอแนะจากการวิ จยั
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั แบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะ ดังนี้
1. การนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1) ผู้ท่เี กี่ยวข้องสามารถใช้ผลการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นข้อมูลเบื้องต้นใน
การเริม่ ออมเงิน โดยต้องเริม่ จากการสร้างรายได้และลดค่ าใช้จ่ายต่ างๆ
ของตนเองก่อน และเป็ นแนวทางในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล เพื่อมี
เงินไว้ใช้ตอนเกษียณอายุได้
2. การเสนอแนะหัว ข้อ วิจยั ที่เกี่ย วข้อ งหรือ สืบ เนื่ อ งในการท าวิจยั ครัง้
ต่อไป
2.1) ภาครัฐควรจัดกิจกรรมเพือ่ มีจติ สานึกทีด่ ใี นการออมเงินและการ
ลงทุน ตลอดจนการใช้เงินอย่างประหยัดและการใช้ชวี ติ แบบพอเพียง เช่น
การฝึกกิจกรรมการทาบัญชีรายรัย-รายจ่าย ส่วนบุคคลให้กบั ประชาชนทุก
คน
2.2) ควรมีการฝึ กอบรมให้กบั ประชาชนมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
การวางแผนทางการเงิน ส่วนบุคคล ควรศึกษาประชาชนในเขตอื่น ๆ ซึ่ง
ควรมีการเปลีย่ นกลุ่มตัวอย่าง อาทิ ได้เช่น เขตลาดพร้าว เขตจตุจกั ร เขต
รังสิต เขตดอนเมือง เป็ นต้น
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ทัศนคติที่มีต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาจิตวิทยามนุษย์และองค์การ
ของนักศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปนุ่
Attitudes towards the development of learning outcomes in human and
organizational psychology courses of Japanese human resource
management students
นฤตย์รำภำ ทรัพย์ไพบูลย์
คณะบริ หารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่
naritrumpa@tni.ac.th

บทคัดย่อ
กำรวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษำทัศนคติทม่ี ตี ่อกำรพัฒนำผลกำร
เรียนรูว้ ชิ ำจิตวิทยำมนุ ษย์และองค์กำรของนักศึกษำกำรจัดกำรทรัพยำกร
มนุ ษย์แบบญี่ปนุ่ 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม ด้ำนควำมรู้ ด้ำน
ทัก ษะทำงปั ญ ญำ ด้ำ นทัก ษะควำมสัม พัน ธ์ ร ะหว่ ำ งบุ ค คลและควำม
รับผิดชอบ และด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และเพื่อเปรียบเทียบทัศนคติทม่ี ตี ่อกำรพัฒนำผล
กำรเรีย นรู้ ว ิช ำจิต วิท ยำมนุ ษ ย์แ ละองค์ก ำรของนั ก ศึก ษำกำรจัด กำร
ทรัพยำกรมนุ ษย์แบบญี่ป่ ุน โดยรวม และในแต่ละด้ำน จำแนกตำม เพศ
และผลกำรเรียนเฉลีย่ ประชำกร คือ นักศึกษำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุ ษย์
แบบญี่ปุ่น จำนวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถำม สถิติท่ใี ช้ใน
กำรวิเ ครำะห์ข ้อ มูล ค่ ำ ควำมถี่ ค่ ำ ร้อ ยละ ค่ ำ เฉลี่ย ค่ ำ ส่ ว นเบี่ย งเบน
มำตรฐำน กำรทดสอบที และกำรวิเครำะห์ค่ ำควำมแปรปรวนแบบทำง
เดียว กำรทดสอบสมมติฐำน พบว่ ำ เพศต่ำงกันมีระดับควำมคิดเห็นต่อ
กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้วชิ ำจิตวิทยำมนุ ษย์และองค์กำรไม่แตกต่ำงกัน
อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และ นักศึกษำทีม่ ผี ลกำรเรียนเฉลีย่
ต่ำงกันทัศนคติต่อกำรพัฒนำผลกำรเรียนรูว้ ชิ ำจิตวิทยำมนุษย์และองค์กำร
ด้ำ นทัก ษะกำรวิเ ครำะห์เ ชิ ง ตัว เลข กำรสื่อ สำร และกำรใช้เ ทคโนโลยี
สำรสนเทศ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทีร่ ะดับ 0.05 ส่วนด้ำนคุณธรรม
จริย ธรรม ด้ำนควำมรู้ ด้ำนทักษะทำงปั ญญำ ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ และด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข
กำรสือ่ สำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ไม่พบว่ำ แตกต่ำงกัน
ค าส าคัญ : ทัศ นคติ , การพัฒ นาผลการเรี ย นรู้ , วิ ช าจิ ต วิ ท ยามนุ ษ ย์แ ละ
องค์การ, นักศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปนุ่

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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1.2.1 ผลกำรเรียนเฉลีย่ ในระดับต่ำ (ผลกำรเรียนเฉลีย่ ต่ำกว่ำ
2.00)
1.2.2 ผลกำรเรียนเฉลีย่ ในระดับปำนกลำง (ผลกำรเรียนเฉลีย่
2.00 – 2.99)
1.2.3 ผลกำรเรียนเฉลีย่ ในระดับสูง (ผลกำรเรียนเฉลีย่ ตัง้ แต่
3.00 ขึน้ ไป)
2. ตัวแปรตำม ได้แก่ กำรพัฒนำผลกำรเรียนรูว้ ชิ ำจิตวิทยำมนุษย์
และองค์กำร 5 ด้ำน ประกอบด้วย ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม ด้ำนควำมรู้
ด้ำนทักษะทำงปั ญญำ ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ และด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

I. บทนา
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในปั จจุบนั มุ่งเน้นกำรจัดกำรศึกษำที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียนเป็ นสำคัญ นัน่ คือ จัดเนื้อหำสำระ
และกิจกรรมให้สอดคล้องกับควำมสนใจและควำมถนัดของนักศึกษำโดย
คำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล จัดกิจกรรมให้นกั ศึกษำได้ฝึกทักษะ
กระบวนกำรคิด กำรจัดกำร กำรเผชิญสถำนกำรณ์ กำรประยุกต์ควำมรู้
จัดกิจกรรมให้นักศึกษำได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง ฝึ กปฏิบตั ิให้ค ิด
เป็ น ทำเป็ นตำมหลักกำร Monosokuri รักกำรอ่ำน และเกิดกำรใฝ่ รอู้ ย่ำง
ต่อเนื่อง และจัดกำรเรียนกำรสอนโดยผสมผสำนสำระควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ
อย่ ำ งได้ส ัด ส่ ว นสมดุ ล กัน รวมทัง้ ปลูก ฝั ง คุ ณ ธรรมค่ ำ นิย มที่ดีง ำมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกรำยวิชำ
หมวดที่ 4 ผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอน และกำรประเมินผล
ตำมมคอ. 2 ของหลัก สูต รบริห ำรธุ ร กิจ บัณ ฑิต สำขำวิช ำกำรจัด กำร
ทรัพ ยำกรมนุ ษ ย์ แ บบญี่ป่ ุน (หลัก สูต รใหม่ พ.ศ. 2557) [1] ข้อ 2 กำร
พัฒ นำผลกำรเรีย นรู้ใ นแต่ ล ะด้ำ น ก ำหนดไว้ว่ ำ นั ก ศึก ษำที่เ รีย นใน
หลัก สู ต รฯ นี้ จะต้ อ งได้ร ับ กำรพัฒ นำ 5 ด้ำ น ได้แ ก่ ด้ำ นคุ ณ ธรรม
จริย ธรรม ด้ำนควำมรู้ ด้ำนทักษะทำงปั ญญำ ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุค คลและควำมรับผิดชอบ และด้ำนทักษะในกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำรสือ่ สำร และกำรใช้เทคโนโลยี ดังนัน้ อำจำรย์และนักศึกษำควร
ทำควำมเข้ำใจให้ตรงกันและดำเนินกำรจนบรรลุผลสัมฤทธิ ์
ผูว้ จิ ยั ได้เล็งเห็นควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปั ญหำดังกล่ำว
จึงได้ทำกำรวิจยั เรือ่ ง ทัศนคติทม่ี ตี ่อกำรพัฒนำผลกำรเรียนรูว้ ชิ ำจิตวิทยำ
มนุษย์และองค์กำรของนักศึกษำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์แบบญีป่ ่ นุ ขึน้
เพื่อผูว้ จิ ยั จะได้นำผลกำรวิจยั ทีไ่ ด้ไปปรับปรุงและพัฒนำผลกำรเรียนรู้ใน
รำยวิชำจิตวิทยำมนุษย์และองค์กำรในปี กำรศึกษำถัดไป

IV. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมกำรจัด กำรควำมรู้ คณะบริ ห ำรธุ ร กิ จ สถำบัน
เทคโนโลยีไ ทย-ญี่ป่ ุน ได้จ ัด ท ำเอกสำรเผยแพร่ ก ำรผลิต บัณ ฑิต ตำม
หลักกำร Monozukuri คณะบริหำรธุรกิจ สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่ ปี
กำรศึกษำ 2557 ขึ้น ซึ่งได้อธิบำยเกี่ยวกับมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ทงั ้ 5
ด้ำน ไว้ดงั นี้ [2]
1. ด้ำ นคุ ณ ธรรม จริย ธรรม หมำยถึง กำรพัฒ นำนิ ส ัย ในกำร
ประพฤติอย่ำงมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยควำมรับผิดชอบทัง้ ในส่วน
ตนและส่ ว นรวม ควำมสำมำรถในกำรปรับวิถีช ีว ิต ในควำมขัดแย้งทำง
ค่ำนิยม กำรพัฒนำนิสยั และกำรปฏิบตั ติ นตำมศีลธรรมทัง้ ในเรื่องส่วนตัว
และสังคม
2. ด้ำนควำมรู้ หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรเข้ำใจ กำรนึกคิด
และกำรนำเสนอข้อมูล กำร วิเครำะห์และจำแนกข้อเท็จจริงในหลักกำร
ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนกำรต่ำง ๆ และสำมำรถเรียนรูด้ ว้ ยตนเองได้
3. ด้ำนทักษะทำงปั ญญำ หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์
สถำนกำรณ์ และใช้ค วำมรู้ค วำมเข้ำใจในแนวคิด หลักกำร ทฤษฎีและ
กระบวนกำรต่ ำง ๆ ในกำรคิดวิเครำะห์และกำรแก้ปัญหำ เมือ่ ต้องเผชิญ
กับสถำนกำรณ์ใหม่ ๆ ทีไ่ ม่ได้คำดคิดมำก่อน
4. ด้ำนทักษะควำมสัมพัน ธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
หมำยถึง ควำมสำมำรถใน กำรทำงำนเป็ นกลุ่ม กำรแสดงถึงภำวะผู้น ำ
ควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนและ
รับผิดชอบในกำรเรียนรูข้ องตนเอง
5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัว เลข กำรสื่อ สำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข
ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคนิคทำงคณิตศำสตร์และสถิติ ควำมสำมำรถใน
กำรสือ่ สำรทัง้ กำรพูด กำรเขียน และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ

II. วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อศึกษำทัศนคติทม่ี ตี ่อกำรพัฒนำผลกำรเรียนรูว้ ชิ ำจิตวิทยำ
มนุ ษย์และองค์กำรของนักศึกษำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุ ษย์แบบญี่ป่ นุ 5
ด้ำน ได้แก่ ด้ำนคุณธรรมจริย ธรรม ด้ำนควำมรู้ ด้ำนทักษะทำงปั ญญำ
ด้ำ นทัก ษะควำมสัม พัน ธ์ร ะหว่ำ งบุ ค คลและควำมรับ ผิด ชอบ และด้ำน
ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสือ่ สำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
2. เพื่อ เปรีย บเทีย บทัศ นคติท่มี ตี ่อกำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้วชิ ำ
จิตวิทยำมนุษย์และองค์กำรของนักศึกษำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์แบบ
ญีป่ ่ นุ โดยรวม และในแต่ละด้ำน จำแนกตำม เพศ และผลกำรเรียนเฉลีย่

V. ระเบียบวิ ธีการวิ จยั
5.1 ประชากรที่ ใช้ในการวิ จยั
ประชำกรที่ใ ช้ใ นกำรวิจ ัย คือ นัก ศึก ษำกำรจัด กำรทรัพ ยำกร
มนุ ษ ย์แ บบญี่ป่ ุน จ ำนวน 37 คน เนื่ อ งจำกประชำกรมีจ ำนวนไม่มำก
ผูว้ จิ ยั จึงใช้ประชำกรทัง้ หมดในกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล

III. กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่
1.1 เพศ ประกอบด้วย เพศชำย และเพศหญิง
1.2 ผลกำรเรียนเฉลีย่ ประกอบด้วย
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1. ทัศ นคติ ที่ มี ต่ อ การพัฒ นาผลการเรี ย นรู้ วิ ช าจิ ต วิ ทยา
มนุษย์และองค์การของนักศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์แ บบ
ญี่ปนุ่ โดยรวม และในแต่ละด้าน
นักศึกษำมีควำมคิดเห็นต่อกำรพัฒนำผลกำรเรียนรูว้ ชิ ำจิตวิทยำ
มนุษย์และองค์กำรโดยรวมในระดับเห็นด้วยมำก ( = 3.98, S.D. = 0.12)
และเมือ่ พิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำร
สื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ อยู่ในระดับเห็นด้วยมำก ( =
4.10, S.D. = 0.13) รองลงมำ คือ ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ในระดับเห็น
ด้วยมำก ( = 4.06, S.D. = 0.13) ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล
และควำมรับผิดชอบ ในระดับเห็นด้วยมำก ( = 3.97, S.D. = 0.12) ด้ำน
ทักษะทำงปั ญญำ ในระดับเห็นด้วยมำก ( = 3.90, S.D. = 0.12) และ
ด้ำนควำมรู้ ในระดับเห็นด้วยมำก ( = 3.85, S.D. = 0.12) ตำมลำดับ
2. ทัศ นคติ ที่ มี ต่ อ การพัฒ นาผลการเรี ย นรู้ วิ ช าจิ ต วิ ท ยา
มนุษย์และองค์การของนักศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์แ บบ
ญี่ปนุ่ โดยรวมและในแต่ละด้าน จาแนกตามเพศ
นักศึกษำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์แบบญีป่ ่ นุ เพศชำยมีทศั นคติ
ต่อกำรพัฒนำผลกำรเรียนรูว้ ชิ ำจิตวิทยำมนุ ษย์และองค์กำร ในระดับเห็น
ด้ว ยมำก ( = 3.85, S.D. = 0.21) และนักศึกษำกำรจัดกำรทรัพยำกร
มนุ ษ ย์ แ บบญี่ป่ ุ นเพศหญิง มีท ัศ นคติต่ อ กำรพัฒ นำผลกำรเรีย นรู้ ว ิช ำ
จิต วิท ยำมนุ ษ ย์แ ละองค์กำร ในระดับ เห็น ด้ว ยมำก ( = 3.89, S.D. =
0.14) เมือ่ พิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำ ทัง้ นักศึกษำชำยและนักศึกษำหญิงมี
ทัศนคติต่อกำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้วชิ ำจิตวิทยำมนุ ษย์และองค์กำร ใน
ระดับเห็นด้วยมำกทุกด้ำนเช่นกัน
3. ทัศ นคติ ที่ มี ต่ อ การพัฒ นาผลการเรี ย นรู้ วิ ช าจิ ต วิ ท ยา
มนุษย์และองค์การของนักศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์แ บบ
ญี่ปนุ่ โดยรวมและในแต่ละด้าน จาแนกตามผลการเรียนเฉลี่ย
นักศึกษำที่ได้ผลกำรเรียนเฉลี่ยในระดับสูง (ผลกำรเรียนเฉลี่ย
ตัง้ แต่ 3.00 ขึ้น ไป) มีทศั นคติต่ อ กำรพัฒนำผลกำรเรีย นรู้ว ิช ำจิต วิทยำ
มนุ ษ ย์และองค์ กำร โดยรวม ในระดับเห็น ด้ว ยมำก ( = 4.06, S.D. =
0.19) รองลงมำ คือ นักศึกษำที่ได้ผลกำรเรียนเฉลีย่ ในระดับต่ำ (ผลกำร
เรียนเฉลีย่ ต่ำกว่ำ 2.00) มีทศั นคติต่อกำรพัฒนำผลกำรเรียนรูว้ ชิ ำจิตวิทยำ
มนุ ษ ย์และองค์กำร โดยรวม ในระดับเห็น ด้ว ยมำก ( = 3.95, S.D. =
0.37) และผลกำรเรียนเฉลีย่ ในระดับปำนกลำง (ผลกำรเรียนเฉลีย่ 2.00 –
2.99) มีท ัศ นคติต่ อ กำรพัฒ นำผลกำรเรีย นรู้ ว ิช ำจิต วิท ยำมนุ ษ ย์ แ ละ
องค์ ก ำร โดยรวม ในระดั บ เห็ น ด้ ว ยมำก ( = 3.90, S.D. = 0.17)
ตำมลำดับ เมือ่ พิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำ ทัง้ นักศึกษำทีไ่ ด้ผลกำรเรียนเฉลีย่
ในระดับต่ ำ (ผลกำรเรียนเฉลี่ยต่ ำกว่ำ 2.00) ผลกำรเรียนเฉลี่ยในระดับ
ปำนกลำง (ผลกำรเรีย นเฉลี่ย 2.00 – 2.99) และผลกำรเรีย นเฉลี่ย ใน
ระดับสูง (ผลกำรเรียนเฉลีย่ ตัง้ แต่ 3.00 ขึน้ ไป) มีทศั นคติต่อกำรพัฒนำผล
กำรเรียนรู้วชิ ำจิตวิทยำมนุ ษย์และองค์กำร ในระดับเห็นด้วยมำกเกือบทุก
ด้ำน ยกเว้น นักศึกษำที่ไ ด้ผ ลกำรเรียนเฉลี่ยในระดับต่ ำ (ผลกำรเรียน
เฉลี่ย ต่ ำกว่ำ 2.00) มีทศั นคติต่ อ กำรพัฒนำผลกำรเรีย นรู้ว ิช ำจิต วิทยำ

5.2 ขันตอนการด
้
าเนิ นงานวิ จยั
1. ศึกษำองค์ควำมรูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
2. กำหนดประชำกร
3. สร้ำงเครือ่ งมือในกำรวิจยั
4. เสนอโครงร่ำงกำรวิจยั ต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำของสถำบันฯ
5. ปรับปรุงโครงร่ำงกำรวิจยั ตำมผลกำรพิจำรณำของสถำบันฯ
6. ทำกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
7. วิเครำะห์ขอ้ มูล
8. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในกำรวิจยั คือ แบบสอบถำม ประกอบด้วย 6 ตอน
ดังต่อไปนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่ ได้แก่ เพศ และผลกำรเรียนเฉลีย่ ตอนที่
2 ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม ตอนที่ 3 ด้ำนควำมรู้ ตอนที่ 4 ด้ำนทักษะทำง
ปั ญ ญำ ตอนที่ 5 ด้ ำ นทัก ษะควำมสัม พัน ธ์ ร ะหว่ ำ งบุ ค คลและควำม
รับผิดชอบ และตอนที่ 6 ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้ว ิจ ัย ท ำกำรแจกแบบสอบถำมตำมรำยชื่อ นัก ศึก ษำที่ไ ด้
ลงทะเบียนวิชำจิตวิทยำมนุ ษย์และองค์กำรในภำคเรียนที่ 1 ปี กำรศึกษำ
2561 และทำกำรเก็บแบบสอบถำมกลับคืนด้วยตนเอง
2. ผูว้ จิ ยั ติดตำมเก็บรวบรวมข้อมูลจำกนักศึกษำ ใช้เวลำประมำณ
2 สัปดำห์
3. ผู้ว ิจ ัย น ำแบบสอบถำมที่ไ ด้ร ับ ทัง้ หมดมำตรวจสอบควำม
สมบูรณ์ของข้อมูล
4. นำแบบสอบถำมทัง้ หมดไปวิเครำะห์ขอ้ มูลต่อไป
5.6 สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
สถิตทิ ใ่ี ช้ ได้แก่ ค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลีย่ ค่ำส่วนเบีย่ งเบน
มำตรฐำน กำรทดสอบที และกำรวิเครำะห์ค่ ำควำมแปรปรวนแบบทำง
เดียว
VI. ผลการวิ จยั
ตอนที่ 1 กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถำม
นักศึกษำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์แบบญี่ป่ นุ มีทงั ้ หมด 37 คน
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิง ร้อ ยละ 64.86 รองลงมำ คือ เพศชำย ร้อ ยละ
35.14 และส่วนใหญ่ มผี ลกำรเรียนเฉลี่ยในระดับปำนกลำง (ผลกำรเรียน
เฉลี่ย 2.00 – 2.99) ร้อยละ 51.35 รองลงมำ ได้แก่ ผลกำรเรียนเฉลีย่ ใน
ระดับสูง (ผลกำรเรียนเฉลีย่ ตัง้ แต่ 3.00 ขึน้ ไป) ร้อยละ 37.84 และ ผลกำร
เรีย นเฉลี่ย ในระดับ ต่ ำ (ลกำรเรีย นเฉลี่ย ต่ ำ กว่ ำ 2.00) ร้อ ยละ 10.81
ตำมลำดับ
ตอนที่ 2 กำรศึกษำทัศนคติท่มี ตี ่อกำรพัฒนำผลกำรเรียนรูว้ ชิ ำ
จิตวิทยำมนุษย์และองค์กำรของนักศึกษำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ แบบ
ญีป่ ่ นุ โดยรวมและในแต่ละด้ำน
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ด้ำ นทัก ษะกำรวิเ ครำะห์เ ชิง ตัว เลข กำรสื่อ สำร และกำรใช้เ ทคโนโลยี
สำรสนเทศ ไม่พบว่ำ แตกต่ำงกัน

มนุ ษย์และองค์กำร ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ในระดับเห็นด้วยมำกที่สุ ด
และนักศึกษำที่มผี ลกำรเรียนเฉลี่ยในระดับสูง (ผลกำรเรียนเฉลี่ยตัง้ แต่
3.00 ขึน้ ไป) มีทศั นคติต่อกำรพัฒนำผลกำรเรียนรูว้ ชิ ำจิตวิทยำมนุษย์และ
องค์ ก ำร ด้ำ นทัก ษะกำรวิเ ครำะห์เ ชิง ตัว เลข กำรสื่อ สำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ในระดับเห็นด้วยมำกทีส่ ุด เช่นกัน
ตอนที่ 3 การเปรี ยบเที ยบทัศนคติ ที่มีต่อการพัฒนาผลการ
เรี ย นรู้วิ ช าจิ ต วิ ท ยามนุ ษย์แ ละองค์การของนั ก ศึ ก ษาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ ปุ่น โดยรวมและในแต่ ละด้าน จาแนกตาม
เพศ ใช้การทดสอบที (t-test) ส่วนการจาแนกตามผลการเรียนเฉลี่ย
ใช้ การวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว (One-Way Analysis of
Variance)
1. การเปรียบเที ยบทัศนคติ ที่มีต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้
วิ ชาจิ ตวิ ทยามนุษย์และองค์การของนักศึกษาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์แบบญี่ปนุ่ โดยรวมและในแต่ละด้าน จาแนกตามเพศ ใช้การ
ทดสอบที (t-test)
H0 : เพศต่ำงกันมีระดับควำมคิดเห็นต่อกำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้
วิชำจิตวิทยำมนุษย์และองค์กำรไม่แตกต่ำงกัน
H1 : เพศต่ำงกันมีระดับควำมคิดเห็นต่อกำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้
วิชำจิตวิทยำมนุษย์และองค์กำรแตกต่ำงกัน
จำกกำรทดสอบสมมติฐำนโดยใช้สถิติ t-test เปรียบเทียบทัศนคติ
ของนัก ศึก ษำที่ม ีต่ อ กำรพัฒ นำผลกำรเรีย นรู้ ว ิช ำจิต วิท ยำมนุ ษ ย์และ
องค์กำร โดยเพศมี 2 กลุ่ ม ได้แก่ เพศชำย และเพศหญิง พบว่ำ ค่ ำ t
เท่ำกับ 2.40 และค่ำ sig. เท่ำกับ 0.40 ซึ่งมำกกว่ำ ค่ำระดับนัยสำคัญทำง
สถิติท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐำนหลัก (H0) นัน่ คือ เพศต่ ำงกัน มีร ะดับ
ควำมคิดเห็นต่อกำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้วชิ ำจิตวิทยำมนุ ษย์และองค์กำร
ไม่แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
2. การเปรียบเที ยบทัศนคติ ที่มีต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้
วิ ชาจิ ตวิ ทยามนุษย์และองค์การของนักศึกษาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์แบบญี่ปนุ่ โดยรวมและในแต่ละด้าน จาแนกตามผลการเรียน
เฉลี่ย ใช้การวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis
of Variance)
H0 : ผลกำรเรียนเฉลีย่ ต่ำงกันมีระดับควำมคิดเห็นต่อกำรพัฒนำ
ผลกำรเรียนรูว้ ชิ ำจิตวิทยำมนุษย์และองค์กำรไม่แตกต่ำงกัน
H1 : ผลกำรเรียนเฉลีย่ ต่ำงกันมีระดับควำมคิดเห็นต่อกำรพัฒนำ
ผลกำรเรียนรูว้ ชิ ำจิตวิทยำมนุษย์และองค์กำรแตกต่ำงกัน
นักศึกษำทีม่ ผี ลกำรเรียนเฉลีย่ ต่ำงกันมีทศั นคติต่อกำรพัฒนำผล
กำรเรียนรูว้ ชิ ำจิตวิทยำมนุษย์และองค์กำร โดยรวมไม่แตกต่ำงกัน อย่ำงมี
นั ย ส ำคัญ ทำงสถิติท่ีร ะดับ .05 และเมื่อ พิจ ำรณำเป็ นรำยด้ำ น พบว่ ำ
นักศึกษำทีม่ ผี ลกำรเรียนเฉลีย่ ต่ำงกันทัศนคติต่อกำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้
วิชำจิตวิทยำมนุ ษย์และองค์กำร ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำร
สื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญที่
ระดับ 0.05 ส่ ว นด้ำ นคุ ณ ธรรม จริย ธรรม ด้ำ นควำมรู้ ด้ำ นทัก ษะทำง
ปั ญญำ ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ และ

VII. อภิ ปรายผล
1. กำรศึกษำทัศ นคติต่ อ กำรพัฒนำผลกำรเรีย นรู้ว ิช ำจิต วิทยำ
มนุษย์และองค์กำรของนักศึกษำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์แบบญีป่ นุ่ ทัง้
5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนคุ ณธรรม ด้ำนคุ ณธรรมจริย ธรรม ด้ำนควำมรู้ ด้ำน
ทัก ษะทำงปั ญ ญำ ด้ำ นทัก ษะควำมสัม พัน ธ์ ร ะหว่ ำ งบุ ค คลและควำม
รับผิดชอบ และด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยรวมและในแต่ละด้ำน พบว่ำ นักศึกษำมีทศั นคติ
ว่ำ เห็นด้วยมำก ผูว้ จิ ยั ขอนำเสนอกำรอภิปรำยผลเป็ นรำยด้ำน ดังนี้
1.1 ด้ำนคุณธรรม จริยธรม จำกกำรทีน่ ักศึกษำมีทศั นคติว่ำ เห็น
ด้วยมำก ทัง้ นี้อำจเนื่องมำจำก นักศึกษำได้พฒ
ั นำนิสยั ในกำรประพฤติ
อย่ ำงมีคุ ณธรรม จริย ธรรม และด้ว ยควำมรับผิดชอบทัง้ ในส่วนตนและ
ส่วนรวม ควำมสำมำรถในกำรปรับวิถชี วี ติ ในควำมขัดแย้งทำงค่ำนิยม กำร
พัฒนำนิสยั และกำรปฏิบตั ติ นตำมศีลธรรมทัง้ ในเรือ่ งส่วนตัวและสังคม
1.2 ด้ำนควำมรู้ จำกกำรที่นักศึกษำมีทศั นคติว่ำ เห็น ด้ว ยมำก
ทัง้ นี้อำจเนื่องมำจำก นักศึกษำมีควำมสำมำรถในกำรเข้ำใจ กำรนึกคิด
และกำรนำเสนอข้อมูล กำรวิเครำะห์และจำแนกข้อเท็จจริงในหลักกำร
ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนกำรต่ำง ๆ และสำมำรถเรียนรูด้ ว้ ยตนเองได้
1.3 ด้ำนทักษะทำงปั ญญำ จำกกำรที่นักศึกษำมีทศั นคติว่ำ เห็น
ด้วยมำก ทัง้ นี้อำจเนื่องมำจำก นักศึกษำมีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์
สถำนกำรณ์ และใช้ค วำมรู้ ค วำมเข้ำใจในแนวคิด หลักกำร ทฤษฎีและ
กระบวนกำรต่ำง ๆ ในกำรคิดวิเครำะห์และกำรแก้ปัญหำ เมือ่ ต้องเผชิญ
กับสถำนกำรณ์ใหม่ ๆ ทีไ่ ม่ได้คำดคิดมำก่อน
1.4 ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
จำกกำรที่นัก ศึก ษำมีท ัศ นคติว่ ำ เห็น ด้ว ยมำก ทัง้ นี้ อ ำจเนื่ อ งมำจำก
ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็ นกลุ่ ม กำรแสดงถึง ภำวะผู้น ำ ควำม
รับ ผิด ชอบต่ อ ตนเองและสัง คม ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนและ
รับผิดชอบในกำรเรียนรูข้ องตนเอง
1.5 ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัว เลข กำรสื่อ สำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ จำกกำรทีน่ ักศึกษำมีทศั นคติว่ำ เห็นด้วยมำก ทัง้ นี้
อำจเนื่อ งมำจำก นักศึกษำมีค วำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์เชิงตัว เลข
ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคนิคทำงคณิตศำสตร์และสถิติ ควำมสำมำรถใน
กำรสือ่ สำรทัง้ กำรพูด กำรเขียน และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
2. เพศต่ำงกันมีทศั นคติต่อกำรพัฒนำผลกำรเรียนรูว้ ชิ ำจิตวิทยำ
มนุ ษย์และองค์กำร โดยรวมและในแต่ละด้ำนไม่แตกต่ำงกัน ซึ่งไม่เป็ นไป
ตำมสมมติฐำน ทัง้ นี้อำจเนื่องมำจำก นักศึกษำหญิงและนักศึกษำชำยได้
ผ่ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่ทำงสำขำวิชำจัดให้ในลักษณะเดียวกัน
คือ กำรเรีย นวิชำพื้น ฐำนทำงกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุ ษ ย์ก่อนและเพิม่
ลำดับควำมยำกของเนื้อหำวิชำ รวมถึง กำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน
ที่หลำกหลำย ทัง้ ภำคทฤษฎีและปฏิบตั ิ มีเกณฑ์กำรวัดและประเมิน ผล
เช่นเดียวกัน มีหอ้ งเรียน สื่อกำรเรียนกำรสอน รวมถึงอุปกรณ์กำรเรียนที่
ใกล้เคีย งกัน จึงส่ งให้นักศึกษำหญิงและนักศึกษำชำยมีทศั นคติต่อกำร
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พัฒนำผลกำรเรียนรูไ้ ม่แตกต่ำงกัน ดังที่ สุรำงค์ โค้วตระกูล [3] กล่ำวว่ำ
ควำมแตกต่ ำงระหว่ำงเพศชำยและหญิงควรคิดว่ำผู้เรีย นทัง้ สองเพศมี
ควำมสำมำรถเท่ำเทียมกัน และไม่ควรตัง้ ควำมคำดหวังว่ำผู้เรียนเพศใด
ต้อ งดีเด่น กว่ำกัน ซึ่งผลงำนวิจยั นี้สอดคล้องกับ วัช รำวลี วัช รีย์วงศ์ ณ
อยุ ธ ยำ [4] ได้ศ ึก ษำทัศ นคติข องนัก ศึก ษำที่ม ีต่ อ สภำพแวดล้อ มทำง
วิชำกำรของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุร ี พบว่ำ นักศึกษำ
ระดับปริญญำตรีเพศชำยและหญิงมีทศั นคติต่อสภำพแวดล้อมทำงวิชำกำร
ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรโี ดยรวมไม่แตกต่ำงกัน
และชีว ภัทร ธรรมเกษร [5] ได้ศ ึก ษำทัศ นคติข องนัก ศึกษำที่ม ีต่ อ กำร
จัดกำรเรีย นกำรสอนระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัย ธรรมศำสตร์ ศูนย์
รังสิต พบว่ำ นักศึกษำชำยและหญิงมีทศั นคติต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ โดยรวมและในแต่ละด้ำนไม่
แตกต่ ำ งกัน เช่ น เดีย วกัน สุ พ รรษำ แป้ น กลั ด [6] นั ก ศึก ษำชำยและ
นักศึกษำหญิงมีทศั นคติต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำคอมพิวเตอร์ของ
คณะวิท ยำศำสตร์แ ละเทคโนโลยี มหำวิท ยำลัย รำชภัฏ สวนสุ นัน ทำ
โดยรวมและในแต่ละด้ำนไม่แตกต่ำงกัน
นักศึกษำทีม่ ผี ลกำรเรียนเฉลีย่ ต่ำงกันมีทศั นคติต่อกำรพัฒนำผล
กำรเรียนรูว้ ชิ ำจิตวิทยำมนุษย์และองค์กำร โดยรวมไม่แตกต่ำงกัน อย่ำงมี
นั ย ส ำคัญ ทำงสถิติท่ีร ะดับ .05 และเมื่อ พิจ ำรณำเป็ นรำยด้ำ น พบว่ ำ
นักศึกษำทีม่ ผี ลกำรเรียนเฉลีย่ ต่ำงกันทัศนคติต่อกำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้
วิชำจิตวิทยำมนุ ษย์และองค์กำร ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำร
สื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญที่
ระดับ 0.05 ส่ ว นด้ำ นคุ ณ ธรรม จริย ธรรม ด้ำ นควำมรู้ ด้ำ นทัก ษะทำง
ปั ญญำ ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ และ
ด้ำ นทัก ษะกำรวิเ ครำะห์เ ชิง ตัว เลข กำรสื่อ สำร และกำรใช้เ ทคโนโลยี
สำรสนเทศ ไม่พบว่ำ แตกต่ำงกัน ซึ่งไม่เป็ นไปตำมสมมติฐำน ทัง้ นี้อำจ
เนื่อ งมำจำกนักศึกษำที่มผี ลกำรเรียนเฉลี่ยทำงกำรเรียนอยู่ในระดับสูง
ระดับปำนกลำง และระดับต่ ำ มุ่งมันที
่ ่จะเรีย นด้ำนจิต วิทยำมนุ ษ ย์และ
องค์กำรเพื่อไปประกอบอำชีพที่กำลังเป็ นทีน่ ิยมในปั จจุบนั ซึ่งนักศึกษำ
ต่ำงได้รบั ประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในลักษณะทีเ่ หมือนกัน
มีเ นื้ อ หำรำยวิช ำที่ค ล้ำ ยคลึง กัน ซึ่ง อำจำรย์ผู้ส อนให้ค วำมส ำคัญ ต่ อ
นั ก ศึ ก ษำทุ ก คนเท่ ำ เที ย มกั น โดยไม่ ม ี ก ำรแบ่ ง แยกระดั บ ควำมรู้
ควำมสำมำรถและผลกำรเรียนของนักศึกษำ โดยมีกจิ กรรมกำรเรียนกำร
สอนที่ห ลำกหลำยและมีก ำรแบ่ ง กลุ่ ม กำรท ำงำนร่ ว มกัน พร้อ มทัง้ ให้
นักศึกษำฝึ กปฏิบตั ิด้ำนจิตวิทยำมนุ ษย์และองค์กำรเหมือนกัน มีกำรใช้
ห้องเรียน สือ่ อุปกรณ์ต่ำง ๆ ร่วมกัน มีกำรวัดและประเมินผลแบบเดียวกัน
ดังที่ วิชยั ดิสสระ [7] กล่ำวว่ำ กำรจัดกำรศึกษำควรจัดให้เหมำะสมและ
สอดคล้องกับศักยภำพของผูเ้ รียน ซึ่งจะทำให้ผเู้ รียนสำมำรถเรียนรูไ้ ด้ทุก
อย่ำง นอกจำกนี้ ระบบกำรเรียนกำรสอนที่เน้นควำมแตกต่ำงของแต่ละ
บุคคล จำเป็ นต้องอำศัยเทคนิควิธกี ำรเรียนกำรสอนหลำย ๆ รูปแบบอย่ำง
เป็ น ระบบ ซึ่งจะช่ว ยให้ กำรเรีย นกำรสอนเป็ น ไปอย่ ำ งมีประสิท ธิภ ำพ
เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ อั จ ฉ ร ำ วั ฒ น ำ ณ ร ง ค์ [8] ก ล่ ำ ว ว่ ำ ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง
สถำบันอุดมศึกษำ คือ บัณฑิต ผลงำนวิจยั และกำรบริกำรวิชำกำร ซึ่ง
ผลผลิตดังกล่ำวจะมีคุณภำพได้มำตรฐำนเพียงใดขึน้ อยู่กบั องค์ประกอบ

ของควำมเป็ น เลิศ ทำงกำรศึก ษำและกำรด ำเนิ น งำนด้ำ นบริห ำรงำน
วิชำกำร กำรจัดกำรศึกษำให้เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ต้องมีกำรควบคุม
คุณภำพในกำรจัดดำเนินกำร เพื่อให้บรรลุตำมเป้ ำหมำยและวัตถุประสงค์
ของสถำบัน รวมทัง้ เพื่อ ให้ไ ด้มำตรฐำนตำมที่กำหนดไว้ ผลกำรวิจยั นี้
สอดคล้องกับ ณัฐพล พุ่มชุมพล [9] ได้ศกึ ษำทัศนคติของนิสติ ทีม่ ตี ่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนของคณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ องครักษ์ พบว่ำ นิสติ ทีม่ ผี ลสัมฤทธิทำงกำรเรี
ยนต่ำงกัน มีทศั นคติต่อ
์
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของคณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ องครักษ์ โดยรวมและในแต่ละด้ำนไม่แตกต่ำงกัน สุพรรณี เพ
ชระ [10] ได้ศกึ ษำทัศนคติของนิสติ ที่มตี ่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง พบว่ำ นิสติ ทีม่ ี
ผลสัมฤทธิทำงกำรเรี
ยนต่ำงกันมีทศั นคติต่อกำรจัดกำรเรียนำรสอนของ
์
คณะวิทยำศำสตร์มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง โดยรวมและในแต่
ละด้ำนไม่แตกต่ำงกัน และ สุพรรษำ แป้ นกลัด [6] ได้ศกึ ษำ ทัศนคติของ
นั ก ศึก ษำที่ม ีต่ อ กำรจัด กำรเรีย นกำรสอนวิช ำคอมพิว เตอร์ ข องคณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัย รำชภัฏ สวนสุ นัน ทำ พบว่ำ
นักศึกษำทีม่ ผี ลสัมฤทธิทำงกำรเรี
ยนต่ำงกันมีทศั นคติต่อกำรจัดกำรเรียน
์
กำรสอนวิ ช ำคอมพิ ว เตอร์ ข องคณะวิ ท ยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนนั ทำ โดยรวมและในแต่ละด้ำนไม่แตกต่ำงกัน
VIII. ข้อเสนอแนะ
จำกกำรศึก ษำทัศ นคติ ท่ีม ีต่ อ กำรพัฒ นำผลกำรเรีย นรู้ ว ิช ำ
จิตวิทยำมนุษย์และองค์กำรของนักศึกษำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์แบบ
ญีป่ ่ นุ ผูว้ จิ ยั ขอเสนอแนะทัวไป
่ ดังนี้
1. ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม อำจำรย์ผสู้ อนควรส่งเสริมให้นกั ศึกษำ
มีคุณธรรมจริยธรรมประจำใจ โดยให้คำนึงถึงตนเองและผูอ้ ่นื ปรับวิถกี ำร
ดำเนินชีวติ ให้อยู่ร่วมกับผูอ้ ่นื อย่ำงมีควำมสุข
2. ด้ ำ นควำมรู้ ในขณะที่ส อน อำจำรย์ ผู้ ส อนควรสอบถำม
นั ก ศึก ษำว่ ำ นั ก ศึก ษำมีค วำมเข้ำ ใจเกี่ย วกับ เนื้ อ หำที่เ รีย นมำกน้ อ ย
เพียงใด ถ้ำนักศึกษำไม่เข้ำใจเกีย่ วกับหลักกำร ทฤษฎี หรือกระบวนกำร
ใด อำจำรย์ควรจะอธิบำยหรือยกตัวอย่ำงเพิม่ เติม เพื่อให้นักศึกษำเข้ำใจ
เนื้อหำที่เรียนเพิม่ มำกขึ้น และอำจำรย์ควรส่งเสริมให้นักศึกษำสำมำรถ
เรียนรูด้ ว้ ยตนเองด้วย
3. ด้ำนทักษะทำงปั ญญำ อำจำรย์ควรหำกรณีศกึ ษำหรือตัวอย่ำง
มำให้นักศึกษำร่วมกันคิดหรือระดมสมองหรือวิเครำะห์เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ
แล้วให้นักศึกษำออกมำนำเสนอหน้ำชัน้ เรียน เพื่อฝึ กทักษำทำงปั ญญำ
ร่วมกับทักษะกำรพูดต่อหน้ำสำธำรณชน
4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
อำจำรย์ส่งเสริมให้นกั ศึกษำแสดงออกถึงภำวะผูน้ ำในกำรร่วมกันวำงแผน
หรือตัดสินใจ และส่งเสริมให้นกั ศึกษำได้เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
5. ด้ำ นทัก ษะกำรวิเ ครำะห์เ ชิง ตัว เลข กำรสื่อ สำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ อำจำรย์ควรส่งเสริมให้นักศึกษำนำเสนอรำยงำน
ด้วยกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ พร้อมกันนี้ ควรส่งเสริมให้นักศึกษำได้
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ออกมำนำเสนอหน้ำชัน้ เรียนโดยใช้กำรอภิปรำยมำกกว่ำกำรนำเสนอทีละ
คน
IX. กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์รงั สรรค์ เลิศในสัตย์ คณบดีคณะ
บริหำรธุรกิจ สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ป่ นุ ทีใ่ ห้โอกำสแก่ผวู้ จิ ยั ในกำรทำ
วิจ ัย ด้ำ นกำรเรีย นกำรสอนเล่ ม ขอขอบคุ ณ ดร.รุ่ ง อรุ ณ กระแสร์ส ิน ธุ์
ประธำนหลักสูตรกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุ ษย์แบบญี่ป่ ุน อำจำรย์ในคณะ
บริหำรธุรกิจ เจ้ำหน้ำทีท่ ุกท่ำน และขอขอบใจนักศึกษำทุกคนทีไ่ ด้ให้ควำม
ร่วมมือในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับงำนวิจยั จนทำให้งำนวิจยั ด้ำน
กำรเรียนกำรสอนนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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บทคัดย่อ — จากสภาพการแข่งขันในทางธุรกิ จทีม่ ีแนวโน้ มจะสูงขึ้น
อย่างต่อเนื อ่ งนัน้
ปั จจัยทีส่ าคัญต่อการประกอบธุรกิ จและมีผลกระทบ
โดยตรงคือกาลังคน โดยจะเห็นได้ว่ากาลังคนในระดับใดก็ตาม ล้วนแล้วมี
ความสาคัญมากทัง้ สิ้ น ซึง่ การพัฒนาบุคลากรทีด่ ีควรเริ ม่ จากทาให้องค์การ
มีการเรียนรู้การเรียนรู้สิง่ ใหม่เพือ่ ประยุกต์และพัฒนาสร้างเป็ นนวัตกรรมที ่
ยังยื
่ นและทาให้ได้เปรียบคู่แข่งทางธุรกิ จ ผูว้ ิ จยั ได้ทาการศึกษาทฤษฎีและ
ปั จจัยต่างๆ
ทีม่ ีอิทธิ พลต่อการเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยทา
แบบสอบถามพนักงานบริ ษทั ด้านอุตสาหกรรมโลจิ สติ กส์เอกชนในเขต
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 300 คนจาก
ประชากรทัง้ หมด 970 คน มาวิ เคราะห์ พบว่า ปั จจัยการเรียนรู้ด้านทักษะ
การเรียนรู้ ปั จจัยองค์การด้านวิ สยั ทัศน์ พันธกิ จ ยุทธศาสาตร์ และการจูงใจ
เป็ นปัจจัยทีม่ ีอิทธิ พลต่อการเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้มากทีส่ ุด

I. บทนา
ปั จจุบนั องค์การและหน่ วยงานด้านธุรกิจมีแนวโน้มเพิม่ จานวนขึน้ อัน
ทาให้มกี ารแข่งขันกันสูงขึน้ เช่นกัน ผูป้ ระกอบการทีท่ าธุรกิจในรูปแบบหรือ
ลักษณะที่มคี วามคล้ายคลึงกันหรือเป็ นคู่แข่งกันทางธุรกิจ ย่อมตระหนัก
และพยายามที่จะคิดกลยุทธ์เพื่อที่จะสามารถเอาชนะคู่แข่ง รวมทัง้ ต้อง
เสนอแนวทางการดาเนินธุรกิจทีส่ ามารถนามาใช้เพือ่ ให้เกิดความได้เปรียบ
ในการแข่ง ขัน ท าให้ธุ ร กิจ ต่ า งๆ จ าเป็ น ต้อ งมีค วามพร้อ มเพื่อ จะเป็ น
ศูน ย์ก ลางที่ค อยรวบรวมองค์ค วามรู้ใ ห้ก ับ ผู้บ ริห ารและพนัก งาน อัน
ก่ อ ให้เ กิด ศัก ยภาพในการท างานให้เ กิด ประสิท ธิภ าพสูง สุ ด และเกิด
แนวความคิด แนวทางและการพัฒนาองค์การ ซึ่งจะเป็ นส่วนสาคัญทีจ่ ะทา
ให้องค์การเจริญก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วและยังยื
่ น
สิ่ ง หนึ่ ง ที่ เ ป็ นปั จจัย ที่ส าคัญ ต่ อ การประกอบธุ ร กิจ คื อ ก าลัง คน
(Manpower) ซึง่ การพัฒนาบุคลากรทีด่ คี วรเริม่ จากการทาให้องค์การมีการ
เรียนรู้สงิ่ ใหม่ท่ที าให้เกิดการพัฒนาสร้างเป็ นนวัตกรรมที่ยงยื
ั ่ นและทาให้
ได้เปรีย บคู่แข่งทางธุร กิจได้ ดังนัน้ จึงต้อ งมีแหล่ งการเรีย นรู้ท่พี นักงาน
สามารถเรีย นรู้ไ ด้เ องตลอดเวลา และมีค วามรู้ส ึก ว่ า เป็ น ส่ ว นหนึ่งของ
องค์การเพื่อ ให้ทางานอย่ างมีประสิทธิภาพ โดยที่อ งค์การเป็ นศูนย์การ
เรียนรู้ท่จี ดั เก็บองค์ความรู้อย่างเป็ นระบบ โดยการเป็ นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ คือการออกแบบหรือสร้างระบบขึน้ มาเพือ่ ใช้เป็ นช่องทางในการแชร์
และถ่ายทอดความรู้ซ่งึ กันกันและกันในองค์การ ซึ่งการเป็ นองค์การแห่ง
การเรียนรูจ้ าเป็ นต้องศึกษาปั จจัย และการสร้างระบบ
จากเหตุผลทีก่ ล่าวมา ผูว้ จิ ยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยการเรียนรู้
และปั จจัยองค์การทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเป็ นองค์การแห่งการเรียนรูข้ องบริษทั
ด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ซึ่งสามารถนาไปเป็ นข้อมูลให้ผู้บริห ารของ
ธุรกิจหรือพนักงานในองค์การนัน้ ๆ ได้ใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาประเด็น
ทีม่ ผี ลในการเพิม่ ขีดความสามารถและศักยภาพให้เกิดความพร้อมในการ
ทางาน อีกทัง้ ยังเป็ นแนวทางและความคิดเพือ่ ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ และ

คาสาคัญ — วิ เคราะห์ข้อมูล, ปั จจัยการเรียนรู้, ปัจจัยด้านองค์การ,
ปั จจัยองค์การแห่งการเรียนรู้, อุตสาหกรรมโลจิ สติ กส์
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.
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สามารถวางแผนงานในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็ นประโยชน์
โดยใช้การวิเคราะห์จากทฤษฎีสองปั จจัย คือ ปั จจัยการเรียนรู้ และปั จจัย
ด้านองค์การ เพือ่ ให้เกิดปั จจัยสนับสนุนการเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้

II.II แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับปั จจัยด้านองค์การ
ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการเป็ นองค์การแห่งการเรียนรูต้ ้องประกอบไปด้วย 8
องค์ประกอบ [2] โดยในงานวิจยั ได้เลือกปั จจัยด้านองค์การมาใช้จานวน 3
อย่ างโดยพิจารณาจากผลการวิจยั ซึ่งเป็ น ปั จจัย ที่มอี ิทธิพ ลต่ อ การเป็ น
องค์การแห่งการเรียนรู้ 3 ลาดับแรกดังนี้
II.II.I ภาวะผูน้ า (Leadership)
ภาวะผูน้ าส่งผลต่อการปฏิบตั งิ านต่อองค์การทีม่ ผี ลมากกว่าปั จจัยอื่น
ซึ่งผู้น าที่ดีนัน้ ต้อ งมองสภาพแวดล้อ มและปั ญหาที่ส าคัญแล้ว จึงทาการ
ตัด สิน ใจที่ม ีผ ลต่ อ การปฏิบ ัติง านขององค์ก าร และต้อ งสร้า งวิส ยั ทัศ น์
รวมทัง้ บทบาทของกระบวนการเรียนรูข้ ององค์การ

II. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ปั จจัยที่มอี ิทธิพลต่อการเป็ นองค์การแห่งการเรียนรูม้ หี ลายปั จจัยซึ่ง
ผูว้ จิ ยั ได้เลือกใช้จากทฤษฎีประกอบด้วย ปั จจัยการเรียนรู้ ซึง่ ประกอบด้วย
3 ปั จจัยย่อยคือ ด้านระดับการเรียนรู้ ประเภทการเรียนรู้ และทักษะการ
เรีย นรู้ ส าหรับปั จจัย ด้านองค์การ ประกอบไปด้ว ยปั จจัย ย่ อ ย 3 ปั จจัย
เช่นกันคือ ด้านภาวะผูน้ า ด้านวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสาตร์ และการจูง
ใจ ซึ่งปั จจัย ด้านต่ างๆ ล้ว นเป็ น ตัว แปรที่ค อยสนับสนุ น ให้อ งค์การเป็ น
องค์การแห่งการเรียนรูไ้ ด้ ในส่วนของตัวแปรของการเป็ นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ ประกอบไปด้วยปั จจัยย่อย 3 ส่วนคือ ด้านพลวัตรการเรียนรู้ ด้าน
การจัดการความรู้ และด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

II.II.II วิสยั ทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
วิสยั ทัศน์เป็ นเป้ าหมายขององค์การ เป็ นสิง่ ทีผ่ นู้ าและทุกคนมุ่งหมาย
ไปในทิศทางทีก่ าหนด ซึ่งคานึงถึงการวางแผนงาน และวางยุทธศาสตร์ให้
มีความสัมพันธ์กนั กับการตัดสินใจขององค์การ

II.I แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับปั จจัยการเรียนรู้
องค์การแห่งการเรียนรู้ [1] ประกอบด้วย การเรียนรู้, องค์การ, คน,
ความรู้ และเทคโนโลยี ซึ่งทัง้ หมดมีความสัมพันธ์ สนับสนุ น และส่งเสริม
กัน โดยทีก่ ารเรียนรูเ้ ป็ นศูนย์กลาง หรือเป็ นองค์ประกอบหลักขององค์การ
แห่งการเรียนรูท้ ่จี ะส่งผลกระทบไปสู่องค์ประกอบอื่นๆ ด้วย รายละเอียด
แสดงดังภาพที่ I

II.II.III การจูงใจ (Motivation)
พฤติก รรมของสมาชิก ที่ ม ีก ารกระตุ้น ให้เ กิด การอุ ทิศ ตน มีค วาม
กระตือรือร้น มีความผูกพันในการปฏิบตั งิ าน ความเพียรพยายามในการ
เรียนรู้ และปฏิบตั งิ านเพือ่ บรรลุความสาเร็จตามเป้ าหมายขององค์การ
II.III แนวคิดและปั จจัยเกีย่ วกับองค์การแห่งการเรียนรู้
การเป็ นองค์การแห่งการเรียนรูน้ นั ้ ต้องอาศัยองค์ประกอบ 5 อย่าง คือ
องค์ป ระกอบที่ 1 พลวัต แห่ ง การเรีย นรู้ (Learning Dynamics) คือ การ
เรีย นรู้อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดเวลา ทัง้ ระดับ บุ ค คล ระดับ กลุ่ ม และระดับ
องค์ ก าร องค์ ป ระกอบที่ 2 การปรับ เปลี่ ย นองค์ ก าร (Organization
Transformation) ต้องให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ โครงสร้าง วัฒนธรรม และ
กลยุทธ์ขององค์การ องค์ประกอบที่ 3 การเพิม่ อานาจแก่บุคคล (People
Empowerment) ในองค์ก ารนัน้ ตัง้ แต่ ร ะดับ พนัก งาน ไปจนถึง ผู้บ ริห าร
รวมทัง้ บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อได้เรียนรู้ร่วมกัน องค์ประกอบที่ 4 การ
จัด การความรู้อ ย่ า งเป็ นระบบ (Knowledge Management) ที่ส ามารถ
ถ่ายทอดเผยแพร่ความรูแ้ ละจัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบที่
5 การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ (Technology Application) โดยทัง้ หมด
เป็ นการเรียนรูแ้ บบมีความสัมพันธ์ซ่งึ กันและกัน และต้องมีการพัฒนาไป
พร้อมๆ กันอย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบ จึงจะสามารถก้าวสู่องค์การแห่ง
การเรียนรู้ โดยในงานวิจยั ได้เลือกปั จจัยด้านการเรียนรูม้ าใช้จานวน 3 ตัว
คือ พลวัตรการเรียนรู,้ การจัดการเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ซึง่
เป็ นปั จจัยแห่งการเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้ 3 ลาดับแรก [3]

รูปที่ I. รูปแบบความสัมพันธ์ภายในองค์การแห่งการเรียนรู้
แหล่งทีม่ า: Michael J. Marquardt (1996, p. 45)

II.IV ข้อมูลเกีย่ วกับบริษทั ด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
หนึ่งในกระบวนการบริหารจัดการภายในอุตสาหกรรม ทีข่ บั เคลือ่ นให้
เกิดการเพิม่ มูลค่าแก่สนิ ค้าและบริการตลอดโซ่อุปทาน (Supply Chain
Management) หรือการจัดระเบียบการดาเนินงานทุกด้านทีเ่ กีย่ วกับสินค้า
และบริการให้มปี ระสิทธิภาพ ทัง้ ในด้านการขนส่ง การกระจายสินค้า การ
เก็บรักษาสินค้า รวมถึงบุคลากรโดยการดาเนินกิจกรรมทีม่ เี ป้ าหมายเพือ่

การเรียนรู้ (Learning) เป็ นองค์ประกอบทีส่ าคัญทีส่ ุดขององค์การแห่ง
การเรียนรู้ ซึง่ ต้องสนับสนุนองค์ประกอบอื่นๆ ให้สามารถดาเนินไปได้ตาม
ต้องการประกอบด้วย ระดับการเรียนรู้ (Levels of Learning) ประเภทการ
เรียนรู้ (Types of Learning) และทักษะการเรียนรู้ (Skills of Learning)
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ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าด้วยต้นทุนทีเ่ หมาะสม [4] โดยสรุปเป็ น
กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์ 9 กิจกรรมตามตารางที่ I

รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจากปั จจัยรายได้และคะแนนตามลาดับ
ประกอบด้วย ด้านบรรยากาศในการทางาน ด้านการดาเนินงานด้านการ
จัดการ ด้านการจูงใจ ด้านภาวะผูน้ า และด้านเทคโนโลยี
เห็น ได้ว่า การศึกษาวิจยั เกี่ย วกับการเป็ น องค์การแห่ งการเรียนรู้ม ี
ความส าคัญอย่างมากและงานวิจยั ที่ผ่านมามีการศึกษาและมีการนามา
ประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ งานวิจยั นี้จงึ ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับปั จ จัย ที่ม ี
อิทธิพล กรณีศกึ ษา บริษทั ด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ในกรุงเทพมหานคร
โดยมีการตัง้ สมมติฐานคือ 1) ปั จจัยการเรียนรูท้ ่เี กีย่ วกับระดับการเรียนรู้,
ประเภทการเรียนรู,้ ทักษะการเรียนรูม้ อี ทิ ธิพลต่อการเป็ นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ และ 2) ปั จจัยระดับองค์การด้านภาวะผูน้ า, พันธกิจ วิสยั ทัศน์, การ
จูงใจมีอทิ ธิพลต่อการเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้

ตารางที่ I. กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์
1
2
3
4
5
6
7
8
9

กิ จกรรม
การให้บริการลูกค้าและกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ
การวางแผนจัดซือ้ จัดหาวัตถุดบิ อุปกรณ์ต่างๆ
การสื่อสารด้านโลจิสติกส์และกระบวนการสังซื
่ อ้
การดาเนินการ ผลิต บรรจุ และขนส่ง
การเลือกสถานทีต่ งั ้ ของโรงงานและคลังสินค้า
การวางแผนกาลังการผลิต และการคาดการณ์ปริมาณความต้องการ
การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
การบริหารการจัดเก็บ การรวบรวม การกระจายสินค้า และบรรจุหบี ห่อ
กระบวนการโลจิสติกส์ยอ้ นกลับ

III. วิธกี ารดาเนินการวิจยั
ในการวิจยั เรื่องปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้ มี
ขัน้ ตอนการดาเนินการวิจยั โดยเสนอกรอบแนวคิดตามรูปที่ II โดยสามารถ
อธิบายได้ดงั ต่อไปนี้

ส าหรับ กลุ่ ม ธุ ร กิจ ที่ใ ช้ ใ นการวิจ ัย ครัง้ นี้ เป็ นองค์ ก ารข้า มชาติท่ี
ให้บ ริก ารด้า นโลจิส ติก ส์ ท งั ้ ในและต่ า งประเทศ โดยมีจ านวนบุ ค ลากร
ประมาณ 1,000 คน ซึ่งมีบริษัทศูนย์กลางอยู่ท่ปี ระเทศคูเวต ให้บริการที่
หลากหลายและครบวงจร เช่น การให้บริการจัดการโซ่อุปทาน, การจัดการ
ค่าระวางขนส่งสินค้า, การให้บริการโลจิสติกส์ สาหรับลูกค้าทีเ่ ป็ นภาครัฐ
และราชการ ทหาร (Defense and Government Service) เป็ นต้น
II.V งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
Senge และคณะ, 1996 [5] ได้ใ ห้ค วามหมายขององค์การแห่ งการ
เรียนรู้ เป็ นองค์การทีค่ นในองค์การได้ขยายขอบเขตความสามารถของตน
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งทัง้ ในระดับ บุ ค คล ระดับ กลุ่ ม และองค์ ก าร เพื่อ น าไปสู่
จุดมุ่งหมายที่บุคคลในระดับต่างๆ ต้องการอย่างแท้จริงทีใ่ หม่ๆ และเป็ น
องค์การทีซ่ ่งึ บุคคลเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ ในขณะที่ Garvin, 1993
[6] ได้ให้ความหมายขององค์การแห่งการเรียนรูว้ ่า เป็ นองค์การทีม่ ที กั ษะ
ในการสร้าง สรรหา ถ่ายโอนองค์ความรูแ้ ละสามารถปรับขยายพฤติกรรมที่
สะท้อนถึงการหยังรู
่ แ้ ละความรูใ้ หม่ๆ นอกจากนี้ บุบผา พวงมาลี, 2542 [7]
ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ในองค์การ เป็ นกระบวนการของการปรับปรุงการ
ทางานโดยผ่านความรู้ ความเข้าใจ โดยองค์การจะเรียนรูจ้ ากประสบการณ์
ในอดีต หรือสิง่ ที่ผ่านมาในการทางานซึ่งถือเป็ นเครื่องมือชี้นาพฤติกรรม
เป็ น กระบวนการสืบค้น และคัดเลือกสิง่ ที่ผ ิดพลาดและเรีย นรู้จากความ
ผิดพลาดในอดีต เกิดการแบ่งปั น ความรู้ ความเข้าใจ และโลกทัศน์ร่วมกัน
อารายา บวรพาณิ ช ย์ , 2553 [8] ท าการศึก ษาความคิด เห็ น ของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเกี่ยวกับปั จจัยที่มผี ลต่อการเป็ น
องค์การแห่ งการเรีย นรู้โ ดยผลการศึกษามีประเด็น ที่น่ าสนใจจากความ
คิดเห็นของบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับมากได้แก่ ด้านการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี ด้านพลวัตการเรียนรู้ และด้านการปรับเปลีย่ น
สุ ภ าพร ธุ ว สิน ธุ์ , 2552 [9] ศึก ษาเกี่ย วกับ ปั จ จัย ที่ม ีผ ลต่ อ การเป็ น
องค์การแห่งการเรียนรูข้ องบริษัทเอส.เค.อัลฟ่ า พบว่าพนักงานทีเ่ ป็ นทีม่ ี
อายุ ร ะหว่ า ง 20- 30 ปี ต าแหน่ ง พนั ก งานปฏิบ ัติ ก าร จบการศึก ษา
มัธ ยมศึก ษา/ปวช. มีร ะยะเวลาในการท างาน 1-5 ปี เพศหญิง มีค วาม
คิดเห็นมากกว่าเพศชาย มีความคิดเห็นต่อปั จจัยทางด้านบริหารในภาพ

รูปที่ II. กรอบแนวคิดการดาเนินงาน
III.I ประชากรกลุ่มตัวอย่างและเครือ่ งมือ
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั คือ บริษทั ด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ซึง่ มีทงั ้ หมด จานวน 970 คน โดยเมือ่
ใช้สตู รคานวณของ Yamane, 1973:125 [10] ความคลาดเคลือ่ นที่ 0.05 จะ
ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างคือ 300 คนซึ่งเป็ นประชากรไทยทัง้ หมด โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่อ งมือ ในการเก็บ รวบรวมข้อ มูล ซึ่ง ร่ า งขึ้น จาก
งานวิจยั หนังสือและเอกสารต่างๆ โดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ตามตารางที่ II
ตารางที่ II. ส่วนประกอบของแบบสอบถาม
1
2
3
4
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รายละเอียดแบบสอบถาม
เกีย่ วกับข้อมูลด้านลักษณะส่วนบุคคล
เกีย่ วกับปั จจัยการเรียนรู้ 3 ด้าน ได้แก่ ระดับการเรียนรู้
ประเภทการเรียนรูแ้ ละทักษะการเรียนรู้ จานวน 9 ข้อ
เกีย่ วกับปั จจัยด้านองค์การ 3 ด้านคือ ด้านภาวะผูน้ า วิสยั ทัศน์
และการจูงใจ จานวน 9 ข้อ
เกีย่ วกับการเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้ 3 ด้านได้แก่ ด้านพลวัตรการ
เรียนรู้ ด้านการจัดการความรู้ และ ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

IV. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การศึกษาเรื่องปั จจัยที่มอี ิทธิพลต่อการเป็ นองค์การแห่ งการเรีย นรู้
ของบริษั ท ด้ า นอุ ต สาหกรรมโลจิส ติก ส์ ด้ ว ยการใช้ ว ิจ ัย เชิง ปริม าณ
(Quantitative Research) ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งส่วนการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั เชิง
ปริมาณ ได้ 5 ตอนดังนี้

III.II การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ ว ิจ ัย ได้ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้อ มูล จากกลุ่ ม ตัว อย่ า งซึ่ง เป็ น
พนักงานทีท่ างานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ในเขตร่มเกล้าและลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร โดยดาเนินการแจกแบบสอบถามกลุ่ มตัวอย่างในช่ว ง
เดือนกุมภาพันธ์ถงึ เดือนพฤษภาคม 2559 จานวน 300 ชุด ใช้วธิ กี ารเลือก
กลุ่ ม ตัว อย่ า งโดยวิธีก ารสุ่ ม อย่ า งง่า ย (Simple Random Sampling) กับ
พนักงาน โดยจับฉลากจากบัญชีร ายชื่อ ของพนักงานบริษัท จนได้กลุ่ ม
ตัว อย่ า งครบทัง้ หมด จากนัน้ รวบรวมแบบสอบถามทัง้ หมดมาท าการ
ประมวลผลและวิเคราะห์ผล โดยมีขนั ้ ตอนสาคัญแสดงตามรูปที่ II

IV.I การวิเคราะห์ปัจจัยการเรียนรู้
การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกีย่ วกับปั จจัยการเรียนรูท้ งั ้ 3 ตัวแปร โดย
เสนอผลข้อ มูล เป็ นค่ า เฉลี่ย (Mean) และค่ า ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) เพื่ออธิบายความหมาย โดยแสดงผลการวิเคราะห์
ได้ดงั นี้
ตารางที่ IV. ผลวิเคราะห์ความคิดเห็นเกีย่ วกับปั จจัยการเรียนรู้
การเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ระดับการเรียนรู้
- บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานมีก ารแก้ปั ญ หาในการ
ทางานร่วมกันเป็ นทีม
- ผูบ้ ริหารจูงใจบุคลากรให้เรียนรูโ้ ดยการให้รางวัล
แก่บุคคลทีใ่ ฝ่ เรียนรู้
ประเภทการเรียนรู้
- บุ ค ล า ก ร ใน หน่ ว ย ง า นมี ก า รเ รี ย นรู้ จ า ก
ประสบการณ์และความรูใ้ นอดีต
- บุคลากรในหน่ วยงานของท่านมีการเรียนรูจ้ าก
การแก้ปัญหาในการทางานร่วมกันเป็ นทีม
ทักษะการเรียนรู้
- บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานให้ค วามส าคัญ กับ การ
เรียนรูแ้ ละปรับปรุงทักษะอย่างต่อเนื่อง
- บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานมีค วามเข้า ใจดี ว่ า ทุ ก
หน่วยงานมีความสัมพันธ์และมีผลกระทบกัน

รูปที่ III. รายละเอียดขันตอนการจั
้
ดเก็บข้อมูล
III.IV การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิตทิ ใี ่ ช้ในการวิจยั
ผูว้ จิ ยั แบ่งส่วนการวิเคราะห์ ตามส่วนประกอบของแบบสอบถามและ
วัต ถุ ป ระสงค์ข องงานวิจ ัย ด้ว ยสถิติพ้ืน ฐานเชิง พรรณนา (Descriptive
Analysis) และสถิติวเิ คราะห์การถดถอย (Regression Analysis) อธิบาย
ตามตารางที่ III
ตารางที่ III. ส่วนการวิเคราะห์และหลักสถิตทิ ใ่ี ช้
ส่วนการวิ เคราะห์

1

ลักษณะส่วนบุคคล

2
3

ปั จจัยการเรียนรู้
ปั จจัยด้านองค์การ
ระดับการเป็ นองค์การแห่งการ
เรียนรูข้ องพนักงาน
ระดับนัยยะสาคัญ
ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเป็ น
องค์การแห่งการเรียนรู้
ระดับเกณฑ์ในการให้คะแนน
เกณฑ์การแผลผล

4
5
6
7
8

ความคิ ดเห็น
S.D แปลผล
x̄

3.79

0.79

มาก

3.75

0.81

มาก

3,74

0.73

มาก

3.71

0.81

มาก

3.79

0.76

มาก

3.77

0.82

มาก

จากตารางที่ IV ผูต้ อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับปั จจัย
การเรียนรูม้ อี ทิ ธิพลต่อการเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรูม้ ากทีส่ ุด ดังนี้ 1. ด้าน
ระดับการเรีย นรู้ พบว่า ถ้าบุค ลากรในหน่ วยงานมีการแก้ปัญหาในการ
ทางานร่ว มกันเป็ นทีม ( x̄ =3.79,S.D.=0.79) 2. ด้านประเภทการเรียนรู้
พบว่า ถ้าบุคลากรในหน่วยงานมีการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์และความรู้ใน
อดีต (x̄=3.74,S.D.=0.73) 3. ด้านทักษะในการเรียนรู้ พบว่า ถ้าบุคลากร
ในหน่ วยงานให้ความสาคัญกับการเรียนรูแ้ ละปรับปรุงทักษะความชานาญ
อย่างต่อเนื่อง (x̄=3.79,S.D.=0.76)

หลักและค่าสถิ ติที่ใช้
ค่าความถี่ (Frequency), ค่าร้อยละ
(Percentage)
ค่าเฉลีย่ (X), ค่าส่วนเบีย่ งเบน
มาตราฐาน (S.D.)

IV.II การวิเคราะห์ปัจจัยระดับองค์กร
การวิเคราะห์ความคิดเห็น เกี่ยวกับปั จจัย ระดับองค์กร แสดงค่ าทาง
สถิตติ ามตารางที่ V โดยแสดงผลวิเคราะห์ได้ว่า ปั จจัยระดับองค์กรทีส่ ่งผล
ต่ อ การเป็ นองค์ ก รแห่ ง การเรีย นรู้ม ากที่สุ ด 1. ด้า นภาวะผู้น า พบว่ า
ผู้ บ ริห ารช่ ว ยให้ คุ ณ เข้า ใจถึ ง ความส าคัญ ของการเรีย นรู้ ท่ีส่ ง ผลต่ อ
ความสาเร็จในการปฏิบตั งิ าน (x̄=3.70,S.D.=0.80) 2. ด้านวิสยั ทัศน์ พันธ
กิจ และยุ ทธศาสตร์ พบว่า ได้เรีย นรู้จากการปฏิบตั ิง านจริง เนื่อ งจาก

.01 และ .05
การวิเคราะห์การถดถอย
(Regression Analysis)
1-5 (เห็นด้วย – ไม่เห็นด้วย)

5-1/5 = 0.8
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องค์กรใช้กลยุทธ์ส่งเสริมให้เรียนรูเ้ ชิงปฏิบตั ิ (x̄=3.71,S.D.=0.76) 3. ด้าน
แรงจูงใจ พบว่า คุณได้ร บั โอกาสพัฒนาตนเองจากการสนับสนุ นจากใน
องค์ ก รด้า นการเรีย นรู้ เช่ น การให้ทุ น การศึก ษา การฝึ ก อบรม ( x̄ =
3.63,S.D.=0.83) แสดงผลตาตารางที่ V

จากตารางที่ VI อธิบายได้ว่า 1. ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการเป็ นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้มากทีส่ ุด ด้านพลวัตรแห่งการเรียนรู้ พบว่า ถ้าให้ความสาคัญ
กับการแสวงหาความรูใ้ หม่ๆ เพือ่ การเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองอยู่เสมอ (x̄=
3.85,S.D.=0.68) 2. ปั จจัยการเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการจัดการ
ความรู้ พบว่า ถ้าคุณมีความรูแ้ ละเข้าใจในการเก็บรักษาข้อมูลความรูแ้ ละ
การแบ่งปั นความรูแ้ ก่บุคคลอื่นๆจะส่งผลต่อการเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้
มากทีส่ ุด (x̄=3.72,S.D.=0.70) 3. ปั จจัยการเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรูด้ ้าน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี พบว่า ถ้าคุณได้ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้
ในการเรียนรูแ้ ละแลกเปลีย่ นความรูก้ บั บุคลากรทัวทั
่ ง้ ในองค์กรจะส่งผลต่อ
การเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรูม้ ากทีส่ ุด (x̄=3.74,S.D.=0.74)

ตารางที่ V. ค่าทางสถิตขิ องแรงจูงในการทางานด้านปั จจัยระดับองค์กร
ปั จจัยระดับองค์กร
ภาวะผู้นา
- ผูบ้ ริหารช่วยให้คุณเข้าใจถึงความสาคัญของการ
เรียนรูท้ ส่ี ่งผลต่อความสาเร็จในการปฏิบตั งิ าน
- ผู้บ ริห ารรับ ฟั ง ความคิด เห็น ของคุ ณ ก่ อนการ
ตัดสินใจสังด
่ าเนินงาน
วิ สยั ทัศน์ พันธกิ จ และยุทธศาสตร์
- ได้เรียนรูจ้ ากการปฏิบตั งิ านจริง เนื่องจากองค์กร
ใช้กลยุทธ์ส่งเสริมให้เรียนรูเ้ ชิงปฏิบตั ิ
- ได้ ร ับ ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ผลการท างาน
ระหว่างการดาเนินงาน
การจูงใจ
- คุณได้รบั โอกาสพัฒนาตนเองจากการสนับสนุน
จากในองค์ ก รด้ า นการเรี ย นรู้ เช่ น การให้
ทุนการศึกษา การฝึกอบรม
- คุณได้รบั การส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพจาก
ในองค์กร โดยมีการพัฒนาเส้นทางสายอาชีพและ
เรียนรูข้ า้ มสายงาน

ความคิ ดเห็น
S.D แปลผล
x̄

3.70

0.80

มาก

3.68

0.90

มาก

3.71

0.76

มาก

3.65

0.75

มาก

3.63
3.55

0.83
0.85

IV.IV การทดสอบค่าสหสัมพันธ์ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพล
เมทริก ซ์ ส หสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งตัว แปรสัง เกตได้ ที่จ ะน าไปใช้ใ นการ
วิเคราะห์เพือ่ ประมาณค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ประกอบด้วยตัวแปรทีม่ มี าตร
วัดแบบช่วง (Interval scale) และมาตรวัดแบบสเกล (Ratio Scale) จานวน
9 ตัว โดยใช้เมทริกส์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson Product Moment:
PE) ดังตารางที่ VII

Var

มาก

ด้านพลวัตรแห่งการเรียนรู้
- คุณให้ความสาคัญกับการแสวงหาความรูใ้ หม่ๆ
เพื่อการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
- คุ ณ ได้ ร ับ การส่ ง เสริม ให้ไ ด้เ รีย นรู้แ ละพัฒ นา
ตนเองอย่างต่อเนื่องจากในองค์กร
ด้านการจัดการความรู้
- คุ ณ มีค วามรู้และเข้า ใจในการเก็บรักษาข้อมูล
ความรูแ้ ละการแบ่งปั นความรูแ้ ก่บุคคลอื่นๆ
- คุ ณ ได้ ใ ช้ร ะบบการจัด เก็บ ข้อ มู ล ความรู้ ท่ี ใ ห้
ความสะดวกรวดเร็วในการสืบค้น
ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
- คุ ณ ได้ใ ช้เ ทคโนโลยีค อมพิว เตอร์ม าใช้ใ นการ
เรียนรูแ้ ละแลกเปลีย่ นความรูก้ บั บุคลากร
- คุณสามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่างๆ มา
ช่วยดาเนินงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

มาก

X3
X4
X5

ความคิ ดเห็น
S.D แปลผล
x̄

3.85

0.68

มาก

3.72

0.76

มาก

X6
Y1
Y2
Y3

3.72

0.70

มาก

3.70

0.78

มาก

3.74

0.74

มาก

3.73

0.78

มาก

Y3

.

X1
X2

IV.III การวิเคราะห์ปัจจัยการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
การวิเคราะห์ปัจจัยการเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้ แสดงค่าทางสถิติ
ตามตารางที่ VI โดยแสดงผลวิเคราะห์ได้ ดังนี้
ตารางที่ VI. ค่าทางสถิตขิ องการเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้
การเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ตารางที่ VII. ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกต
X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y1 Y2

n

1
.67
1
4
.59 .69
1
3
8
.56 .57 .71
1
7
3
6
.39 .42 .51 .66
1
9
9
5
0
.34 .24 .26 .44 .56
1
5
9
2
2
5
.34 .31 .35 .44 .59 .69
1
0
1
8
7
0
5
.32 .29 .34 .38 .51 .53 .66
1
0
2
6
5
1
9
3
.29 .23 .30 .36 .33 .38 .38 .55
0
0
5
8
7
6
1
2
300 300 300 300 300 300 300 300

1
30
0

จากตารางที่ VII พบว่า ตัวแปรสังเกตได้ทงั ้ 9 ตัวไม่มคี วามสัมพันธ์
เกิน 0.80 ซึ่งหมายความว่าไม่เกิดปั ญหาตัวแปรที่มคี วามแปรผันร่วมกัน
หรือ ปั ญ หา Muticollinearity ซึ่ง ตัว แปรทัง้ หมดสามารถน าไปวิเ คราะห์
ต่อไปได้
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[3] เฉลิมฤทธิ ์ สาระกุล. “ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของ
ธนาคารกรุงไทยจากัด (มหาชน) สังกัด สานักงานเขตสระบุร”ี . วิทยานิพนธ์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร,ี 2556.
[4] Grant, David B. “Fundamentals of logistics management”. New York:
McGraw-Hill, 2006.
[5] Senge, Peter M. “The fifth discipline: The art & Practice of the learning
Organization”. New York: Dobleday, 1996.
[6] Garvin, D. A. “Building a learning organization”. Harvard Business
Review, 71(4), pp. 78-91, 1993.
[7] บุบผา พวงมาลี “การรับรูค้ วามเป็ นองค์การแห่งการเรียนรูข้ องฝ่ ายการ
พยาบาล โรงพยาบาลรัฐเขตกรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร์
มหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
[8] อารยา บวรพาณิชย “ความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี เกีย่ วกับปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการเป็ นองค์การแห่การเรียนรู้ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี”. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมธิราช, 2553
[9] สุภาพร ธุวสินทร์ “ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการเป็ นองค์การแห่งการเรียนรูข้ องบริษทั
เอส เค อัลฟ่ า จากัด”. การศึกษาค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2552
[10] Yamane, T. “Elementary sampling theory”. New Jersey: Prentice-Hall,
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IV.V การวิเคราะห์ถดถอยและผลทดสอบสมมติฐานปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพล
จากการทดสอบสมมติฐ าน พบว่า ปั จจัย ที่ไ ม่ม อี ิท ธิพ ลต่ อ การเป็ น
องค์กรแห่ งการเรีย นรู้ ได้แก่ การเรีย นรู้ด้านระดับการเรียนรู้ (H1,P >
0.05) ปั จจัยการเรียนรูด้ า้ นประเภทการเรียนรู้ (H2,P > 0.05) ปั จจัยระดับ
องค์กรด้านภาวะผูน้ า (H4,P > 0.05) และปั จจัยการเรียนรูด้ า้ นทักษะการ
เรียนรูม้ อี ทิ ธิพลต่อการเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (H3,P < 0.05) โดยปั จจัย
ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ ปั จจัยระดับองค์กรด้าน
พันธกิจ วิสยั ทัศน์ และยุทธศาสตร์ (H5,P < 0.05) ปั จจัยระดับองค์กรด้าน
การจูงใจมีอิทธิพลต่อการเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (H6,P < 0.05) โดย
แสดงผลวิเคราะห์ถดถอยได้ตามตารางที่ VIII
ตารางที่ VIII. ส่วนการวิเคราะห์ความถดถอย
model
H1
H2
H3
H4
H5
H6

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
.042
.045
-.015
.050
.109
.050
.002
.047
.171
.047
.326
.035

Standardized
Coefficients
t
Beta
.054
.920
-.019
-.292
.149
2.180
.004
.052
.218
3.653
.479
9.424

Sig.
.358
.771
.030
.959
.000
.000

V. สรุปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ
จากรายงานผลการวิจยั ปั จจัยการเรียนรูด้ า้ นทักษะการเรียนรู้ ปั จจัย
องค์การด้านวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสาตร์ และด้านจูงใจซึง่ เป็ นปั จจัยทีม่ ี
อิทธิพ ลต่ อ การเป็ น องค์ก ารแห่ ง การเรีย นรู้ โดยเมื่อ พิจารณาปั จ จัย ที่ม ี
ค่าเฉลีย่ ค่อนข้างน้อยไปจนถึงระดับปานกลาง องค์การหรือหน่วยงานควรมี
การปรับปรุงโครงสร้างและนโยบายต่างๆ ในการบริหารเพือ่ ให้องค์การเป็ น
องค์การแห่งการเรียนรูม้ ากขึน้ สาหรับปั จจัยทีม่ รี ะดับค่าเฉลีย่ มากอยู่แล้วก็
ควรมีการส่งเสริมปั จจัยด้านนัน้ ให้มคี วามมันคงมากขึ
่
น้
ในการทาวิจยั ในครัง้ ต่ อ ไปผู้ว ิจยั จะมีการพิจารณาถึงประเด็นต่างๆ
ดังนี้ 1. การเลือกกลุ่มตัวอย่างมาทาการวิจยั อาจมีขนาดกลุ่มตัวอย่ างไม่
ครอบคลุมโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างให้มกี ลุ่มตัวอย่างกระจายและครอบคุลม
ให้มากขึน้ 2. พิจารณาปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้
ในประเด็นอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องเพิม่ ขึน้ ซึ่งจะทาให้การวิเคราะห์ข ้อมูลถูกต้อง
และครอบคลุมดีขน้ึ ผลการวิจยั ก็จะถูกต้องมากขึน้ ด้วย อันเป็ นการปรับปรุง
คุณภาพงานวิจยั ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
เอกสารอ้างอิ ง
[1] Marquardt, Michael J. “Building the learning organization: A systems
approach to quantum improvement and global success”. New York,
NY: McGraw-Hill, 1996.
[2] Sandra M. Kaiser. “Mapping the learning organization: Exploring a
model of learning organization”. Dissertation for the degree of doctor of
philosophy of the Louisiana State University, 2000.
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อิทธิพลของอัตลักษณ์ องค์กรที่เป็ นตัวแปรสื่อของความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงจูงใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเจนเนเรชันวาย
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บทคัดย่อ — การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของอัตลักษณ์
องค์กร ที่เป็ นตัวแปรสื่อของความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจและความผูกพันต่อ
องค์กร โดยมีกลุ่ม ตัวอย่ างเป็ น พนักงานเจนเนอเรชันวาย
่
เกิด ระหว่างปี พ .ศ.
2524 ถึง พ.ศ.2543 ทีป่ ฎิบตั งิ านในองค์กรทัวไป
่ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
จานวน4 26 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามข้อมูลปั จจัยส่วนบุคคล
ข้อมูลองค์กร และระดับความคิดเห็นตามตัวแปร วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าร้อยละ
ค่ าเฉลี่ย ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน สหสัม พัน ธ์เพีย ร์ส ัน และการวิเคราะห์ก าร
ถดถอยพหุเชิงชัน้ ผลการวิจยั พบว่า ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจตามทฤษฎี ERG
อัต ลัก ษณ์ องค์ก ร และความผูก พัน ต่ อองค์ก ร มีค วามสัม พัน ธ์เชิง บวกอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01 โดยมีค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ระหว่าง 3.63 – 3.79 และ
การศึกษาอิทธิพลของอัตลักษณ์ในฐานะตัวแปรสื่อความสัมพันธ์ ระหว่างแรงจูงใจ
ตามทฤษฎี ERG และความผูกพันต่อองค์กร พบว่า อิทธิพลของอัตลักษณ์องค์กร
ในฐานะตัวแปรสื่อส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจตามทฤษฎี ERG และ
ความผูกพันต่อองค์กร เพื่อเป็ นประโยชน์เชิงบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาอัต
ลักษณ์องค์ และปรับกระบวนการสรรหาบุคลากร นาพาไปสู่การเกิดความผูกพัน
ต่อองค์กร
คำสำคัญ — แรงจูงใจตามทฤษฎี ERG, อัตลักษณ์องค์กร, ความผูกพัน
ต่อองค์กร

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. บทนา
การสร้างชื่อเสียงองค์กรให้แข็งแกร่งและเป็ นที่รจู้ กั เริม่ เป็ นประเด็นที่
องค์กรให้ค วามสนใจมากยิ่งขึ้น เนื่อ งจากความส าเร็จของธุรกิจมีค วาม
เกี่ยวพันกับชื่อเสียงขององค์กรโดยตรง ชื่อเสียงทีแ่ ข็งแกร่งในเชิงบวกจะ
ช่ว ยดึงดูดความสนใจ และขยายโอกาสในการแข่งขัน ขององค์ก ร อาทิ
ความได้ เปรีย บในการดึ ง ดู ด และรัก ษาทรัพ ยากรที่ ม ีค่ า ขององค์ ก ร
ที่สนั บสนุ น ให้อ งค์ กรเติบโตและประสบความส าเร็จ ดังนั น้ แนวคิดการ
สร้างอัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงขององค์กร จึงถูกนามาเป็ นกลยุทธ์
สาคัญในการดาเนินงานขององค์กร รวมถึงด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์ [1] การมีช่อื เสียงที่ดจี ะดึงดูดทรัพยากรมนุ ษย์ทงั ้ ในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ช่วยส่งเสริมกระบวนการสรรหาบุคลากร สร้างความน่ าเชื่อถือและ
ดึงดูดคนให้สนใจสมัครเข้าทางานในองค์กร [2] กล่าวว่า ระบบการสร้างอัต
ลักษณ์องค์กร เป็ นเครื่องมือสาคัญของการสร้างแบรนด์องค์กรโดยอัตลักษณ์
องค์ กร (Organizational identity) หมายถึง การแสดงออกเชิงประจักษ์ ซึ่ง
ถ่ายทอดผ่านองค์ประกอบต่างๆ ครอบคลุมตัง้ แต่ ชือ่ ตราสัญลักษณ์ คาขวัญ

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
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มีเดียประกอบการตัดสินใจแทบทุกด้าน ด้วยคุณลักษณะพื้นฐานนี้ทาให้กลุ่ม
เจนเนอเรชันวาย
่
เป็ นคนช่ างเลือกและไม่ ย ึดติดกับองค์กร พร้อมที่จะหา
โอกาสในหน้าที่การงานใหม่เสมอ คนกลุ่มนี้มกั เลือกงานและเปลีย่ นทีท่ างาน
บ่อยกว่าเจนเนอเรชันก่
่ อน [4] จากผลส ารวจของบริษัททาวเวอร์ส วัทสัน
(Tower Watson) พบว่า มุมมองของพนักงานกับนายจ้างที่มตี ่ อปั จจัยที่จะ
ดึงดู ดผู้ส มัค รเข้ามาสมัครงานกั บบริษั ท มีค วามแตกต่ างกัน มาก โดยที่
นายจ้างจะเชือ่ เรื่องการเติบโตของบริษทั และงานทีท่ า้ ทาย แต่พนักงานจะมอง
ในเรื่องของค่ าจ้างเงินเดือนและความมันคงในหน้
่
าที่การงาน จากมุมมอง
ความแตกต่างดังกล่าวส่งผลให้องค์กรต่างๆ จาเป็ นต้องพัฒนากระบวนการ
และสิง่ จูงใจในการดึงดูดพนักงานให้เข้าทางานกับองค์กรโดยเฉพาะสายงานที่
มีความขาดแคลนพนักงานในการทางาน [5]
ด้วยเหตุน้ี ผู้วจิ ยั มีความสนใจในการทาวิจยั ที่มุ่งเน้ นการศึกษาอิทธิพล
ของอัตลักษณ์องค์กร ต่อความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจตามทฤษฎี ERG และ
ความผูกพันต่ อองค์กรในกลุ่ มพนักงานเจนวาย เพื่อน าผลจากการวิจยั มา
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากขึน้ อีกทัง้ ยังเป็ นแนวทางในการวางแผนพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์และส่งเสริมอัตลักษณ์องค์กรให้สอดคล้องกับแรงจูงใจของกลุ่มเจนเนอ
เรชันวาย
่
สร้างตนเองให้เป็ นองค์กรทีพ่ นักงานเลือกจะมาทางานด้วย โดยการ
สร้างคุณค่าและทาให้องค์กรมีช่อื เสียงในการบริหารทรัพยากรบุคคล และเมือ่
ได้มาซึ่งบุคลากรแล้วความสัมพันธ์ท่นี าไปสู่ความผูกพันต่ อองค์กรในด้าน
ต่างๆ นัน้ มีความสัมพันธ์กนั มากน้อยอย่างไร

ชุ ดสี อาคารสถานที่ห รือสถาปั ต ยกรรม เครื่อ งใช้ส านั กงาน เครื่องแบบ
พนักงาน สินค้าหรือบริการ เป็ นต้น
ภาพลักษณ์ องค์ กร (Corporate image) เป็ นภาพในใจ (Mental image)
หรือความรูส้ กึ ประทับใจ (Impression) ทีก่ ลุ่มผูม้ สี ่วนได้เสียมีต่อองค์กรหนึ่ง
โดยภาพลัก ษณ์ องค์ ก รอาจเปลี่ ย นแปลงได้ ต ามระยะเวลา ขึ้น อยู่ ก ั บ
ประสบการณ์ ตรงที่แต่ ละกลุ่ มได้ร บั จากการสื่อสารอัตลักษณ์ ขององค์ กร
รวมถึงการมีปฏิสมั พันธ์กบั องค์กร ตลอดจนได้รบั ประสบการณ์ทางอ้อมจาก
ค าบอกเล่ าที่ส าคัญ ภาพลักษณ์ ม ีความเกี่ย วข้อ งกับวัฒ นธรรมองค์ ก ร
หมายถึง ค่านิยมขององค์กรทีส่ มาชิกหรือพนักงานทุกคนสัมผัสได้ ตามทีฝ่ ่ าย
บริหารระดับสูงขององค์กรเป็ นผูก้ าหนดเพื่อแสดงถึงความมุ่งมาดปราถนาที่
จะให้องค์กรเป็ นหนึ่งในสามองค์ประกอบที่เป็ นพื้นฐานของการสร้างชื่อเสียง
ได้แก่ วิสยั ทัศน์ วัฒนธรรม และภาพลักษณ์ และเกิดความสัมพันธ์ระหว่างอัต
ลักษณ์ ภาพลักษณ์ และชือ่ เสียงขององค์กร
จากผลสารวจ 7 องค์กรทีน่ ักศึกษาไทยอยากร่วมทางานด้วยมากทีส่ ุดใน
ปี พ.ศ. 2559 จากกลุ่มเจนเนอเรชันวายมากกว่
่
า 15,000 คน พบว่า องค์กรที่
คนกลุ่ ม นี้ อ ยากเข้าร่ วมงานมากที่สุ ด คือ อัน ดับ ที่ 1 เครือ เอสซี จี (SCG
Group) อัน ดับ ที่ 2 กู เกิล (Google) อัน ดับ ที่ 3 บุ ญ รอด บริว เวอรี่ (Boon
Rawd Brewery) อันดับที่ 4 กลุ่มบริษัท ปตท. (PTT Group) อันดับที่ 5 เอ็ก
ซอนโมบิ ล (ExxonMobil) แสดงให้ เห็ น ว่ า บริษั ท เหล่ านี้ ม ีอ ัต ลัก ษณ์ ที่
แสดงออกชัดเจน มีตราสินค้าที่เป็ นที่รู้จ ักของคนทัว่ ไป ภาพลักษณ์ และ
ชื่อเสียงขององค์กรทีด่ งึ ดูดและจูงใจให้กลุ่มนี้สนใจและอยากเข้าร่วมงานด้วย
สอดคล้องกับผลส ารวจของพนักงานเจนเนอเรชันวาย
่
และเจนเนอเรชันซี
่
จานวน 3,184 คน ในหัวข้อปั จจัยที่ใช้พ ิจารณาเลือกเข้าท างานกับองค์กร
พบว่า 5 ปั จจัยแรกที่ทงั ้ สองเจนเนอเรชันให้
่ ความสาคัญเหมือนกันมากที่สุด
คือ เงินเดือน, สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ , หน้ าที่ความรับผิดชอบ, การ
เดินทางสะดวก, โอกาสก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน นอกจากนี้ ปั จจัยที่เจนเนอ
เรชันซี
่ ให้ความส าคัญรองลงมาคือ สภาพแวดล้อมในการท างาน ต าแหน่ ง
ประเภทธุรกิจ ทาเลที่ตงั ้ และชื่อเสียงองค์กร ในขณะที่เจนเนอเรชันวาย
่
ให้
ความส าคัญ กับชื่อ ต าแหน่ ง ชื่อ เสีย งองค์ กร สภาพแวดล้อมในที่ท างาน
ประเภทธุรกิจ และทาเลทีต่ งั ้ [3]
ความผูกพันต่อองค์กรถือว่าเป็ นสิง่ สาคัญอย่างยิง่ เพราะความผูกพันเป็ น
สิง่ ที่แสดงออกหรือเป็ นตัวบ่งชี้ถงึ ความรัก ความภาคภูมใิ จ การยอมรับและ
ยึดมันในจุ
่ ดมุ่งหมาย และอุดมการณ์ขององค์กร อันเป็ นผลให้บุคลากรมีความ
เต็มใจจะทางาน เพื่อความก้าวหน้าและประโยชน์ขององค์กร ตลอดจนมีความ
ปราณนาที่จะเป็ นสมาชิกขององค์กรตลอดไป อย่างไรก็ตามทุกองค์กรย่อม
ต้องการบุ คลากรที่มคี ุ ณลักษณะของการมีความผูกพันต่ อองค์กรไว้ เพื่อ
พัฒนาความก้าวหน้าขององค์กรให้ได้มากที่สุด ทาให้องค์กรต่ างๆ พยายาม
จะสร้างความผูกพันต่อองค์กรให้เกิดขึน้ เพื่อรักษาบุคลากรทีม่ คี ุณภาพไว้ให้
นาน ปั จจุบนั ประเทศไทยกาลังเผชิญปั ญหาแรงงานขาดแคลน นาไปสู่การ
แย่ งชิงแรงงานฝี มอื ประกอบกับยุ คดิจิทลั ที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ท าให้
แรงงานมีโอกาสในต าแหน่ งงานใหม่ และยังกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
งานได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะแรงงานกลุ่ มเจเนอเรชชันวาย
่
ซึ่งถือเป็ นกลุ่ มคน
ส่ วนใหญ่ ในองค์กร ที่จะเป็ นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรต่ อไปใน
อนาคต ทดแทนพนักงานรุ่นก่อนที่ทยอยเกณียณอายุไป แต่กลุ่มแรงงานนี้ม ี
แนวโน้มการโยกย้ายงานสูง การเติบโตมาในยุคดิจทิ ลั ทาให้คนกลุ่มนี้มคี วาม
คล่ องตัวในการใช้เทคโนโลยี จึงมักใช้ข ้อมูลจากอินเตอร์เน็ ตหรือโซเชียล

II. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
II.I. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจตามทฤษฎี ERG อัตลักษณ์องค์กร
และความผูกพันต่อองค์กร
II.II. ศึกษาอิทธิพลของอัตลักษณ์องค์กรในฐานะตัวแปรสื่อของความสัมพันธ์
ระหว่างแรงจูงใจตามทฤษฎี ERG และความผูกพันต่อองค์กร
III. สมมติฐานในการวิจยั
III.I. แรงจูงใจตามทฤษฎี ERG อัตลักษณ์องค์กร และความผูกพันต่อองค์กร
มีความสัมพันธ์กนั
III.II. อัตลักษณ์ องค์กรในฐานะตัวแปรสื่อมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงจูงใจตามทฤษฎี ERG และความผูกพันต่อองค์กร
IV. กรอบแนวคิดในการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้มตี วั แปรต้น คือ แรงจูงใจตามทฤษฎี ERG ตัวแปรสื่อ คือ
อัตลักษณ์องค์กรและตัวแปรตาม คือ ความผูกพันต่อองค์กรในกลุ่มพนักเจน
เนเรชันวาย
่
โดยสามารถแสดงกรอบแนวคิดได้ ดังนี้
แรงจูงใจตาม
ทฤษฎี ERG

อัตลักษณ์
องค์กร

ความผูกพันต่อ
องค์กร

รูปที่ I. กรอบแนวคิดในการวิจยั
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V. การทบทวนวรรณกรรม
V.I. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับแรงจูงใจตามทฤษฎี ERG
ทฤษฎี แ รงจู ง ใจ ERG ของเคลย์ ต ั น พี . อั ล เดอร์ เฟอร์ (Clayton P.
Alderfer) ซึ่งเน้ นการท าให้เกิดความพอใจตามต้องการของมนุ ษ ย์ โดยไม่
คานึงถึงลาดับขัน้ ความต้องการว่าเกิดขึ้นก่อนหรือหลัง และความต้องการ
หลายๆ ด้านสามารถเกิดขึน้ พร้อมกันได้ โดยจาแนกความต้องการของบุคคล
ออกเป็ น 3 ประการดังนี้
V.I.I. ความต้องการการมีชวี ติ อยู่ (Existence Needs) เป็ นความต้องการ
ของบุคคลทีต่ ้องการการตอบสนองเพื่อให้ดารงชีวติ อยู่ได้ เป็ นความต้องการ
การได้รบั การตอบสนองทางกาย คือ ความต้องการอาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย
เครื่องใช้ ยารักษาโรค เป็ นต้น จากการได้รบั ค่าตอบแทน เงินค่าจ้าง เงินเพิม่
พิเศษ รวมถึงความรู้สกึ มังคงปลอดภั
่
ยจากการทางาน ได้รบั ความยุติธรรม
เป็ นต้น
V.I.II. ความต้องการความสัมพันธ์ (Related Needs) เป็ นความต้องการที่
จะมีมติ รไมตรี การสร้างความสัมพันธ์ท่ดี ีต่อกันกับบุคลากรในองค์ กร เช่น
การส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ การเกิดสถานภาพทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับใน
สังคม เป็ นต้น
V.I.III. ความต้องการการเจริญเติบโต (Growth Needs) เป็ นความต้องการ
สูงสุดของบุคคล เช่น ความต้องการได้รบั การยกย่อง และต้องการความสาเร็จ
ในชีวติ การพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน จากการเลื่อนขัน้
เลื่อนต าแหน่ ง หรือการมอบหมายงานให้รบั ผิดชอบด้วยหน้าที่งานที่สูงขึ้น
อันนามาซึ่งโอกาสในการก้าวสู่ความสาเร็จ เป็ นต้นทฤษฎีน้ีมคี วามคล้ายคลึง
กับทฤษฎีลาดับขัน้ ของมาสโลว์ แต่ ทว่าของมาสโลว์นัน้ จัดล าดับขัน้ ความ
ต้องการของบุ คคลออกตามล าดับขัน้ โดยล าดับขัน้ ที่ต่ ากว่ าจะได้ร บั การ
ตอบสนองจนพอใจก่ อนบุ คคลจึงจะมีความต้องการที่สูงขึ้นไปอีกขัน้ แต่
ทฤษฎี ERG กลับพบว่า ลาดับขัน้ สามารถแบ่งความต้องการได้เป็ น 3 ด้าน
โดยสามารถมีความต้องการด้านใดด้านหนึ่งพร้อมกัน โดยไม่ต้องเรียงลาดับ
กล่าวคือ เมือ่ ความต้องการพื้นฐานยังไม่ได้รบั การตอบสนองในระดับทีพ่ อใจ
แต่ ก็อาจจะเกิดความต้องการในด้านอื่นขึ้นในระดับที่สูงมากได้ ซึ่งแตกต่าง
จากแนวคิดของมาสโลว์
ขัน้ ที่ 5 ความต้องการประสบความสาเร็จ
ขัน้ ที่ 4 ความต้องการการยอมรับนับถือ
ขัน้ ที่ 3 ความต้ องการการมีส่ ว นร่ว มใน
สังคม
ขัน้ ที่ 2 ความต้ อ งการความมัน่ คงและ
ปลอดภัย
ขัน้ ที่ 1 ความต้องการทางกายภาพ
(พืน้ ฐานในการดารงชีวติ อยู่)

V.II. แนวคิดเกีย่ วกับทฤษฎีลาดับขันความต้
้
องการของ Maslow
ทฤษฎีลาดับขัน้ ความต้องการของ Maslow แสดงให้เห็นถึงความต้องการ
ของคนจะเป็ นจุดเริ่มต้นของกระบวนการจูงใจ ความต้องการในด้านต่ างๆ
ตามหลักทฤษฎีของ Maslow จึงแบ่ งออกเป็ นระดับความต้องการที่ต่ างกัน
ตามการเรียงลาดับขัน้ ความต้องการ ดังนี้
V.II.I. ความต้ อ งการทางร่ า งกาย (Physiological Needs) เป็ นความ
ต้องการเบือ้ งต้นเพือ่ การอยู่รอด เช่น ความต้องการในเรื่องอาหาร น้ าดืม่ หรือ
ความต้องการทางเพศ เป็ นต้น ความต้องการทางด้านร่างกายจะมีอทิ ธิพลต่อ
พฤติกรรมของคนก็ต่ อเมื่อ ความต้ อ งการทัง้ หมดของคนยังมิได้ร บั การ
ตอบสนองเลย บุ คคลใดก็ตามที่ย งั อยู่ในภาวะการขาดแคลนอาหาร ความ
ปลอดภัย และการเข้าสังคมแล้ว บุคคลนัน้ จะมีความต้องการทางด้านร่างกาย
มากทีส่ ุด
V.II.II. ความต้องการทางด้านความมังคงปลอดภั
่
ย (Safety or Security
Needs) เมือ่ ความต้องการทางร่างกายได้รบั การตอบสนองแล้ว ความต้องการ
ทางด้านความมังคงปลอดภั
่
ยก็จะเกิดขึ้น ความต้ องการด้านความมังคง
่
ปลอดภัยจะเป็ นเรื่องที่เกี่ยวกับการป้ องกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจาก
อันตรายต่ างๆ ที่จะเกิดขึ้นแก่ร่างกาย หรือให้ปลอดภัยจากการข่มขู่ การ
บังคับหักหาญ ความเจ็บป่ วยหรือการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจในสังคมที่
เจริญแล้ว และเมื่อพิจารณาจากทัศนะของฝ่ ายบริหารจะเห็นได้ว่า ความ
ต้องการทางด้านความมังคงปลอดภั
่
ยจะหมายถึง การให้ความแน่ นอนหรือ
การรับประกันต่อความมังคงในหน้
่
าทีก่ ารงาน และการส่งเสริมให้เกิดความมัง่
คงทางด้านการเงินแก่พนักงานมากขึน้
V.II.III. ความต้ อ งการทางสัง คม (Social Needs) เมื่ อ ความต้ อ งการ
ทางด้านร่างกายและความปลอดภัยได้รบั การตอบสนองแล้ว ความต้องการ
ทางด้านสังคมก็จะเป็ นสิ่งจูงใจต่ อพฤติกรรมของคน คนเรามีนิส ัยชอบอยู่
รวมกันเป็ นกลุ่มอยู่แล้ว ดังนัน้ ความต้องการด้านนี้จะเป็ นความต้องการใน
การอยู่ร่วมกัน และการได้ร บั การยอมรับจากบุคคลอื่น และมีความรู้ส ึกว่า
ตนเองเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มทางสังคม
V.II.IV. ความต้องการทีจ่ ะมีช่อื เสียงหรือฐานะเด่น (Esteem Needs) เป็ น
ความต้ อ งการระดับสู งเกี่ย วกับความมัน่ ใจในตนเองในเรื่อ งของความรู้
ความสามารถ มีความต้องการทีจ่ ะให้ผอู้ ่นื ยกย่องสรรเสริญ และความต้องการ
ในการตระหนั ก ถึงความส าคัญ ของตนเอง หรือ ความก้าวหน้ าทางด้าน
สถานภาพ เช่น ตาแหน่ง ชือ่ เสียง เกียรติยศ เป็ นต้น
V.II.V. ความต้องการด้านการสร้างความประจักษ์ตน หรือความสมหวังใน
ชีวติ (Self-Actualization Needs) เป็ นความต้องการระดับสูงของชีว ิตมนุ ษย์
เป็ นความต้องการที่จะให้เกิดความสาเร็จในทุกสิง่ ทุกอย่างตามความนึกคิด
ของตนเอง เมือ่ บุคคลใดก็ตามได้มกี ารพิจารณาบทบาทของเขาในชีวติ ว่าควร
จะเป็ นอย่างไรแล้ว เขาก็จะพยายามผลักดันชีวติ ของเขาในทางทีด่ ที ส่ี ุดตามที่
คาดหมายไว้ และย่อมจะขึน้ อยู่กบั ความสามารถของเขาด้วย ความต้องการใน
ระดับนี้เป็ นความต้องการทีจ่ ะใช้ความสามารถทุกๆ อย่างของตนอย่างเต็มที่
V.III. แนวคิดเกีย่ วกับอัตลักษณ์องค์กร
การสร้างอัตลักษณ์ องค์กร เป็ นเครื่องมือส าคัญของการสร้างแบนรด์
องค์กร โดยอัตลักษณ์ องค์กร (Corporate identity) หมายถึง การแสดงออก
เชิงประจักษ์ เกีย่ วกับความเป็ นจริงขององค์กร ซึ่งถ่ายทอดผ่านองค์ประกอบ
ต่างๆ ทัง้ นี้อตั ลักษณ์องค์กรครอบคลุมตัง้ แต่ชอ่ื ตราสัญลักษณ์ คาขวัญ ชุดสี
อาคารสถานทีห่ รือสถาปั ตยกรรม เครือ่ งแบบพนักงาน สินค้าหรือบริการ และ

G : Growth Needs
ความต้องการความก้าวหน้า
R : Relatedness Needs
ความต้องการความสัมพันธ์
E : Existence Needs
ความต้องการการดารงอยู่

รูปที่ I. แสดงการเปรียบเทียบทฤษฎีลาดับขันของมาสโลว์
้
กบั ทฤษฎี ERG
แหล่งทีม่ า : นันทนา จงดี. (2560). แรงจูงใจตามทฤษฎี ERG และความ
ผูกพันองค์กรของพนักงาน ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผลการปฎิบตั งิ านกรณี
ศึกษาบริษทั ผลิตรถเด็กเล่นแห่งหนึง่ ในจังหวัดปทุมธานี. หน้า 30.
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หมายรวมถึงส่ วนประกอบอื่น ๆ ทัง้ หมดที่ม ีล ักษณะที่ส ัมผัส ได้ผ่ านการ
มองเห็น การได้กลิน่ การได้ยนิ และการจับต้อง ที่องค์กรสร้างขึน้ และสื่อสาร
ออกไปภายนอก ภาพลักษณ์ องค์กร (corporate image) เป็ นภาพในใจ หรือ
ความรู้ส ึกประทับใจ ที่ ม ีต่ อองค์กรหนึ่ งๆ โดยภาพลักษณ์ องค์ กรอาจจะ
เปลี่ยนแปลงได้ตามระยะเวลา ขึน้ อยู่กบั ประสบการณ์ตรงทีแ่ ต่ละกลุ่มได้รบั
จากการสือ่ สารอัตลักษณ์ขององค์กรนัน้ รวมถึงการได้มปี ฎิสมั พันธ์กบั องค์กร
ตลอดจนได้รบั ประสบการณ์ทางอ้อมจากคาบอกเล่าทีส่ าคัญคือ ภาพลักษณ์ม ี
ความเกี่ยวข้องกับ “วัฒนธรรมองค์กรนัน้ ทีซึ่ ่งหมายถึง ค่านิยมขององค์กร ”
สมาชิกหรือพนักงานทุกคนสัมผัสได้ และรูส้ กึ ร่วมกัน และมีวสิ ยั ทัศน์ ซึ่งฝ่ าย
บริหารระดับสูงขององค์กรเป็ นผูก้ าหนดขึน้ เพื่อแสดงถึงความมุง่ มาดปราถนา
ที่จ ะให้ อ งค์ ก รนั ้น ก้ าวหน้ า ดังนั ้น ภาพลัก ษณ์ อ งค์ ก รเป็ นหนึ่ งในสาม
องค์ประกอบที่เป็ นพื้นฐานของการสร้างชื่อเสียงได้แก่ วิสยั ทัศน์ วัฒนธรรม
และภาพลักษณ์
V.IV. แนวความคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความผูกพันต่อองค์กร
[6] กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กรที่เป็ นสิง่ ยึดเหนี่ยวระหว่างพนักงาน
กับองค์กร ช่วยให้พนักงานมีความจงรักภักดีและยังคงอยู่กบั องค์กร แต่หาก
พิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่า สิง่ ยึดเหนี่ยวที่ว่านี้อาจจะไม่ได้ปรากฏในรูปแบบ
เดียวกัน ประกอบด้วย
V.IV.I. ค วาม ผู กพั น ด้ าน ค วามรู้ ส ึ ก (Affective commitment) เป็ น
ความรู้สกึ ที่ยดึ ติดทางอารมณ์ ท่มี ตี ่อ ซึ่งความรู้สกึ ดังกล่าวเป็ นความรูส้ กึ ที่
เกิดขึ้นโดยอาศัยจากประสบการณ์ ในการทางานที่ผ่ านมา พนั กงานจะเกิด
ความรู้ส ึกที่ดีเมื่อได้อยู่ร่วมกับองค์กร และมีอ านาจหน้ าที่อย่ างเต็มที่ใน
บทบาทงานของตนเองอย่ างเหมาะสม พนั กงานที่ม ีความรู้ส ึกผูกพันกับ
องค์กรในด้านนี้จะมีความรูส้ กึ ว่าตนเองต้องการทีจ่ ะอยู่กบั องค์กรต่อไป
V.IV.II. ค ว าม ผู ก พั น ด้ าน ก ารค งอ ยู่ (Continuance commitment)
พนั กงานตระหนั กดีว่าตนเองควรที่จะลงทุ นอยู่ก ับองค์กรต่ อไปดีห รือไม่
เพราะหากตัดสินใจลาออกจากองค์น้ีไปแล้วเขาอาจทีจ่ ะสูญเสียผล ประโยชน์
หลายอย่างทีไ่ ม่คุ้มค่า เมือ่ เทียบกับองค์กรอื่น ดังนัน้ พนักงานทีม่ คี วามรูส้ กึ
ผูกพันต่อองค์กรในด้านนี้จงึ มีความรูส้ กึ ทีจ่ าเป็ นจะต้องอยู่กบั องค์กรต่อไป
V.IV.III. ความผู กพัน ด้านบรรทัดฐาน (Normative commitment) ความ
ผูกพันต่อองค์กรด้านนี้จะทาให้พนักงานเกิดความรูส้ กึ ว่าตนเป็ นหนี้บุญคุณ
หรือมีภาระหน้าที่ต่ อองค์กร ซึ่งเป็ นสิง่ ที่พนักงานรับรู้ว่าเมื่อตนเข้ามาเป็ น
สมาชิกในองค์กรแล้วจะต้องมีความรูส้ กึ ผูกพันกับองค์กร เพราะพนักงานเห็น
ว่าสิง่ นัน้ คือความถูกต้อง และเป็ นความหมาะสมทีต่ นควรจะทา จึงกลายเป็ น
ความจาเป็ น ดังนัน้ พนักงานจึงมีความรู้ส ึกว่าเป็ นการถูกต้องและเป็ นการ
สมควรทีจ่ ะต้องอยู่กบั องค์กรต่อไป
V.V. แนวความคิดเกีย่ วกับกลุ่มเจนเนอเรชันวาย
่
กลุ่ ม ประชากรที่ เกิ ด ระหว่ างปี พ.ศ.2524 - 2543 ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เป็ น
ลูกหลานของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ มักมีลกั ษณะนิสยั ชอบหมกมุ่นอยู่กบั ตัวเอง
สมาธิส นั ้ ชอบความท้าทาย เชื่อมันในตนเอง
่
รักอิสระ ต้องการการยอมรับ
จากเพื่อน คานึงถึงภาพลักษณ์อยู่ตลอดเวลา เป็ นต้น สัดส่วนจานวนประชากร

ลูกๆ ของพวกเขารวมอยู่ดว้ ยเสมอ และชอบให้โอกาสเด็กได้เรียนรูแ้ ละทดลองสิง่ ใหม่
อยู่ตลอด เพื่อสังสมความรู
่
แ้ ละประสบการณ์ ทัง้ การท่องเทีย่ ว กีฬา ศิลปะหรือดนตรี
เป็ นต้น ส่งผลให้เจเนอเรชันวายชอบจะวิ
่
พากษ์วจิ ารณ์ ชอบดูถูกผู้อ่นื และยากที่จะ
ประทับใจหรือยินดีกบั สิ่งใดสิ่งหนึ่ง นอกจากนี้ ย ังมีสมาธิสนั ้ และไม่สามารถระงับ
ความดีใจเอาไว้ได้ เมื่อพวกเขามีความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะแสดงออกมาทันที เจ
เนอเรชันวายถู
่
กเลี้ยงดูมาโดยพ่อแม่ท่ตี ามใจและหยิบยื่นทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขา
ต้องการจนถึงมือ ดังนัน้ สิ่งเหล่านี้จงึ เป็ นสิ่งที่พ วกเขาหวังและต้องการในชีวิตการ
ทางาน ร่วมถึงการสร้างความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื ด้วยเช่นกัน เจเนอเรชันวายนั
่
น้ ต้องการ
การยอมรับจากเพื่อน ต้องการติดต่อสื่อสารกับเพื่อน และต้องการทีจ่ ะได้เข้าไปอยู่ใน
เครือข่ายทางสังคม เป็ นคนทีม่ ใี จเปิ ดกว้าง มองโลกในแง่ดี มุง่ หวังในจุดหมาย และมี
แรงกระตุน้ อย่างสูงกับเรื่องของความสาเร็จในชีวติ

VI. วิธกี ารดาเนินการวิจยั
VI.I. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิ จ ั ย ครั ง้ นี้ เป็ นการวิ จ ั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research)
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา คือ พนักงานไทยเจนเนอเรชันวายในองค์
่
กรทัวไป
่
ทีเ่ กิดระหว่างปี พ.ศ.2524 - 2543 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะเวลา
เก็บแบบสารวจระหว่าง เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 คานวณกลุ่ม
ตัวอย่ างตามสูตรของคอแครน (Cochran) โดยกาหนดระดับความเชื่อมันที
่ ่
ร้อยละ 95 และยอมรับความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นร้อยละ 5 ได้ขนาดกลุ่ ม
ตัวอย่ างที่ใช้ เป็ นตัวแทนของประชากรที่ส ามารถเชื่อถื อ ได้จ านวน 385
ตัวอย่าง เพื่อป้ องกันความผิดพลาดผู้วจิ ยั จึงสารองแบบสอบถามที่ 450 ชุด
ด้ ว ยวิ ธี ก ารสุ่ ม แบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ท าการแจก
แบบสอบถามออนไลน์ ให้กบั กลุ่มตัวอย่าง โดยเก็บรวบรวมแบบสอบถามมี
ความสมบูรณ์ สามารถนามาใช้ได้จานวน 426 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 94.66 ของ
จานวนแบบสอบถามทัง้ หมด
VI.II. เครือ่ งมือและการตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนประกอบด้วย ข้อมูล
ทัวไปและองค์
่
กรของผู้ตอบแบบสอบถาม และคาถามเกี่ยวกับระดับความ
คิดเห็นเกีย่ วกับลักษณะของตัวแปรตามกรอบงานวิจยั มีลกั ษณะเป็ นคาถาม
ปลายปิ ด ด้วยมาตรวัดการประเมินค่าแบบลิเคิร์ต (Likert Scale) ผู้วจิ ยั ได้ทา
การทดสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อห า (Content Validity) ผู้ ว ิ จ ั ย น า
แบบสอบถามที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาเอกสารงานวิ จ ั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง และ
แบบสอบถามทีเ่ คยมีอยู่แล้วในงานวิจยั นาไปปรึกษากับอาจารย์ทป่ี รึกษาสาร
นิพนธ์ หรือผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเพื่อตรวจสอบความถู กต้องเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ (Wording) และ
นาไปปรับปรุงแก้ไข ก่อนนาไปสอบถามในการเก็บข้อมูลจริง
การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ผู้ว ิจยั น าแบบสอบถามที่
ผ่านการตรวจสอบความเทีย่ งตรงแล้ว มาวิเคราะห์องค์ประกอบคือ การใช้วธิ ี
ทางสถิติมาจับกลุ่มหรือรวมกลุ่ม หรือรวมตัวแปรที่มคี วามสัมพันธ์กนั ไว้ใน
กลุ่ มเดียวกัน โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ เพื่อสกัดข้อ
คาถามที่มคี วามสัมพันธ์กนั ไว้ในองค์ประกอบเดียวกัน โดยองค์ประกอบที่
สร้างขึน้ จะเป็ นการนาเอาตัวแปรทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั มารวมเป็ นองค์ประกอบ
เดียวกัน ส่ วนตัวแปรที่อยู่คนละองค์ประกอบมีความรวมกันน้ อย หรือไม่ม ี
ความสัมพันธ์เลย [7] จะคัดเลือกตัวแปรทีม่ นี ้ าหนักค่าสัมประสิทธิ ์ไม่น้อยกว่า
0.5

บนโลกใบนี้เจนเนอเรชันวายจั
่
ดเป็ นกลุ่มที่มจี านวนประชากรมากทีส่ ุดเมื่อเทียบกับ
เจนเนอเรชันอื
่ ่น ทัง้ นี้ยงั สามารถพบงานวิจยั จานวนมากที่เกี่ยวข้องกับเจเนอเรชัน่
วาย ไม่ว่าจะเป็ นผลกระทบจากสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจหรือการเมือง ทีส่ ่งผลให้
เจเนอเรชันวายมี
่
ลกั ษณะเฉพาะตัวทีต่ ่างไปจากเจเนอเรชันก่
่ อนหน้ าอย่างเห็นได้ชดั
และเจเนอเรชันวายจึ
่
งมักถูกสอนว่าความคิดเห็นล้วนมีความสาคัญเท่าเทียมกัน โดย
พ่อแม่ทอ่ี ยู่ในเจเนอเรชันเบบี
่ บ้ ูมเมอร์มกั จะสนทนาเรื่องต่างๆ โดยมีมมุ มองเกี่ยวกับ
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การทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) ผู้วจิ ยั น าแบบสอบถามที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากอาจารย์ท่ปี รึกษา มาทดสอบความเชื่อมันโดยการใช้
่
โปรแกรม
สาเร็จรูปคอมพิวเตอร์ทางสถิติ ในการหาค่าสัมประสิทธิแสดงความเชื
่อมั ่น
์
ของแบบสอบถามครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยก าหนดค่ า
สัมประสิทธิค์ วามเชื่อมันของแบบสอบถามไม่
่
ต่ ากว่า 0.70 ]8[ การทดสอบ
ความเชือ่ มั ่นมีค่าสัมประสิทธิแอลฟ่
์ าของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ เท่ากับ 0.885
VI.III. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิจยั
สถิติ ในการวิจ ัย ครัง้ นี้ ประกอบด้ว ย ความถี่ ร้อ ยละ ค่ าเฉลี่ย ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์เพียร์ส นั (Pearson’s
Product Moment Correlation Coefficient) การวิเคราะห์ การถดถอยพหุ เชิง
ชัน้ (Hierarchical Regression Analysis)

ตารางที่ II. ผลการการวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงชัน้ ระหว่างแรงจูงใจตาม
ทฤษฎี ERG อัตลักษณ์องค์กร และความผูกพันต่อองค์กร
Variable

2

2.อัตลักษณ์องค์กร

.528***

1

3.ความผูกพันต่ององค์กร

.714***

.588***

1

3.68

3.73

3.66

0.644

0.617

0.563

S.D.

Model 3
β

.072

-

-

การศึกษา

-.002

-

-

ประสบการณ์ทางาน

.002

-

-

เงินเดือน

-.118

-

-

แรงจูงใจตามทฤษฎี ERG

.665***

-

.503***

-

.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 :*** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ p < 0.01
ตารางที่ III. ผลการการวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงชัน้ ระหว่างแรงจูงใจตาม
ทฤษฎี ERG กับอัตลักษณ์องค์กร
ตัวแปร

อัตลักษณ์องค์กร
Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
b
SEb
2.442
.226
.009
.054
.483
-.166
.068
-.105

(ค่าคงที)่
เพศ
การศึกษา
ประสบการ์
.022
.036
ทางาน
เงินเดือน
-.105
.018
แรงจูงใจตาม
.505
.042
ทฤษฎี ERG
R2 =.378 Adj.R2 = .370

ตารางที่ I. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจตามทฤษฎี ERG
อัตลักษณ์องค์กร และความผูกพันต่อองค์กร
1
1

ความผูกพันต่อองค์กร
Model 2
β

เพศ

อัตลักษณ์องค์กร

VII. ผลการวิจยั
VII.I. ผลการวิ เคราะห์ ข ้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลและข้ อ มู ล องค์ ก รของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นพนักงานเจนเนอเรชันวายเพศหญิ
่
ง คิด
เป็ นร้อยละ 64.60 มีอายุ ระหว่าง 25-29 ปี คิดเป็ นร้อยละ 48.10 สถานภาพ
สมรส คิดเป็ นร้อยละ 50.70 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 84.00
อายุงานอยู่ระหว่าง 3-4 ปี คิดเป็ นร้อยละ 65.50 และมีรายได้ 20,001-25,000
บาทต่ อ เดือ น คิด เป็ นร้อ ยละ 45.10 ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ในระดับ ต าแหน่ งที่ ม ี
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา คิดเป็ นร้อยละ 65.50 ชือ่ ยีห่ อ้ หรือบริการขององค์กรทีผ่ ตู้ อบ
แบบสอบถามสามารถระบุ ได้ อาทิ Cannon, CISCO, Coke, Endo, Hitachi,
IBM, Lionbridge, Max Valu, Toyota, SCG เป็ นต้น
VII.II. ผลการทดสอบสมมติฐาน
VII.II.I. แรงจูงใจตามทฤษฎี ERG อัตลักษณ์องค์กร และความผูกพันต่อ
องค์กร มีความสัมพันธ์กนั

Variable
1.แรงจูงใจตามทฤษฎี ERG

Model 1
Β

3

t

Sig.
)2-tailed(

10.790
.174
-2.437

.000***
.862

.025

.621

.535

-.264

-6.003

.000***

.483

12.013

.000***

SEest = .511

.015

F =49.150

หมายเหตุ :*** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ p < 0.01
จากตารางที่ II. พบว่ า แรงจูงใจตามทฤษฎี ERG มีอิทธิพ ลต่ อความ
ผู ก พั น ต่ อ อ งค์ ก ร (Model 1) (Beta=.665, F=89.922, p<.01) อ ย่ างมี
นัยสาคัญ และอัตลักษณ์องค์กรมีอทิ ธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร (Model 2)
(Beta=.540, F=61.132, p<.01) อย่างมีนัยสาคัญและ (Beta=.503, F=96.003,
p<.01) อัตลักษณ์องค์กรจึงเป็ นตัวแปรสื่อบางส่วนของความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงจูงใจตามทฤษฎี ERG และความผูกพันต่อองค์กร
จากตารางที่ III. พบว่ า อัต ลักษณ์ องค์กร มีอิทธิพ ลต่ อ แรงจูงใจตาม
ทฤษฎี ERG (Beta=483, F=49.150, p<.01) อย่างมีนัยสาคัญ ในขัน้ ตอนที่ 1
– 3 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจตามทฤษฎี ERG อัตลักษณ์องค์กร
และความผูกพัน ต่ อองค์กรมีความสัมพันธ์ก ันอย่ างมีนั ยส าคัญ และเมื่อ
เปรียบเทียบกับตารางที่ II. สัมประสิทธิความสั
มพันธ์ระหว่างแรงจูงใจตาม
์
ทฤษฎี ERG อัตลักษณ์องค์กร และความผูกพันต่อองค์กรสัมพันธ์กนั อย่างมี
นัยส าคัญ อัตลักษณ์ องค์กรจึงเป็ น ตัวแปรสื่อบางส่ วนของความสัมพัน ธ์
ระหว่างแรงจูงใจตามทฤษฎี ERG และความผูกพันต่ อองค์กร ซึ่งเป็ นการ
ยอมรับสมมติฐานที่ II.

หมายเหตุ :*** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ p < 0.01
จากตารางที่ I. พบว่า แรงจูงใจตามทฤษฎี ERG มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับอัตลักษณ์ องค์กรที่ระดับ 0.528 และมีความสัมพัน ธ์ทางบวก
กั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รที่ ร ะดั บ 0.714 และอั ต ลั ก ษ ณ์ องค์ ก รมี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กรทีร่ ะดับ 0.588 ทีร่ ะดับนัยสาคัญ p
< 0.01 ซึง่ เป็ นการยอมรับสมมติฐานที่ I.
VII.II.II. ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ II. อัตลักษณ์องค์กรมีอิทธิพ ล
ในฐานะตัวแปรสื่อความสัมพัน ธ์ระหว่างแรงจูงใจตามทฤษฎี ERG และ
ความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กร
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รุง่ รัตน์ ชัยสาเร็จ, กำรสือ่ สำรองค์กร แนวคิ ดกำรสร้ำงชือ่ เสียงอย่ำงยังยื
่ น,
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VII. สรุปและอภิปรายผล
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั ครัง้ นี้คอื ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ
ตามทฤษฎี ERG อัตลักษณ์องค์กร และความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งทาให้ความ
เข้าใจในภาพรวมของตัวแปรชัดเจนขึน้ ผลการวิจยั พบว่า แรงจูงใจตามทฤษฎี
ERG อัตลักษณ์ องค์กร และความผูกพันต่อองค์กร ตัวแปรเหล่านี้สมั พันธ์กนั
ตามสมมติฐานที่ตงั ้ ไว้ จึงเป็ นการยืนยันว่าโมเดลดังกล่าวมีความตรงในระดับ
หนึ่ ง ผลการวิเคราะห์ แรงจูงใจตามทฤษฎี ERG มีความสัมพันธ์ก ับความ
ผูกพันต่ อองค์กรสอดคล้องกับแนวคิดของ [9] กล่ าวว่ า ปั จจัยค่ าตอบแทน
โอกาสก้าวหน้ าในอาชีพ และความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับการสร้างความผูกพันต่อองค์กรในระดับมากถึงมากทีส่ ุด และยังถือ
เป็ นปั จจัยที่ส่งเสริมให้เกิดความยึดมันผู
่ กพันต่อองค์กร มีผลต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการทางาน โดยมีปัจจัยส่วนบุคคลในด้านเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์ทางานทีแ่ ตกต่างกันของผูต้ อบแบบสอบถามส่งผล
ต่อแรงจูงใจตามทฤษฎี ERG และความผูกพันองค์กรตามผลการวิจยั ของ [10]
อิทธิพลของอังตลักษณ์ องค์กร ส่ งผลต่ อแรงจูงใจตามทฤษฎี ERG ของ [11]
พบว่า ปั จจัยด้านชื่อเสียงองค์กรมีผลต่ อการเลือกงานมากที่สุ ด เนื่ องจาก
องค์กรที่มชี ่อื เสียงและเป็ นที่รู้จกั แสดงถึงความมันคง
่ เป็ นองค์กรขนาดใหญ่
ตอบสนองกับความต้องการขันพื
้ น้ ฐานตามทฤษฎี ERG

[2]

IX. ข้อเสนอแนะการวิจยั
ผลการวิจยั ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของแต่ละตัวแปร และอิทธิพลของอัต
ลักษณ์ องค์กร ส่ งผลต่ อความสัมพันธ์ระหว่ างแรงจูงใจตามทฤษฎี ERG มี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กร ทีจ่ ากัดกลุ่มตัวอย่างของพนักงานเจน
เนอเรชันวายเท่
่
านัน้ ซึ่งสามารถน าไปศึกษาในกลุ่ มเจนเนอเรชัน่ รุ่นใหม่ได้
นอกจากนี้ การศึกษาเรื่องอัตลักษณ์ องค์ กรแบบเจาะจงไปในแต่ ละมิติ ให้
สอดคล้องกับประเภทธุรกิจหรือกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ผูม้ สี ่วนได้เสียขององค์กร
เช่น ปั จจัยขับเคลื่อนชื่อเสียง (Reputation Drivers) หรือการศึกษาผลกระทบ
ของส่ วนผสมอัต ลักษณ์ อ งค์ กร (Corporate Identity Mix หรือ CIM) ที่ ม ีต่ อ
ชื่อเสียงของธุรกิจ นอกจากช่วยส่งเสริมความรูใ้ นเชิงประยุกต์ อีกทัง้ มีบทบาท
ส าคัญต่ อการพัฒนาธุ รกิจ ทัง้ ในด้านการจัดการ การลงทุ นทางธุรกิจ การ
สื่อ สารองค์ กร และการสร้างแบรนด์ อ งค์ กร ตลอดจนน าไปสู่ การพั ฒ นา
สินทรัพย์ทม่ี อิ าจจับต้องได้อย่างเช่น ชือ่ เสียง ให้มคี ุณค่าและมูลค่าในระยะยาว
ต่อไป
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บทคัดย่อ
ความต้องการสวัสดิการของผูส้ ูงอายุในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรปราการ
มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความต้องการสวัสดิการของผูส้ ูงอายุในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัด
สมุทรปราการ และเพื่อเปรียบเทียบความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขต
พื้น ที่จ ังหวัด สมุ ท รปราการ โดยกลุ่ ม ตัว อย่ า งคือผู้สู ง อายุ ในเขตพื้น ที่จงั หวัด
สมุทรปราการ ที่มอี ายุตงั ้ แต่ 60 ปี ขน้ึ ไป จานวน 400 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสารวจรายการ (Check List) ใช้สถิติ
เชิง พรรณาในการวิเ คราะห์ข้อ มู ล ได้ แ ก่ ร้อ ยละ ค่ า เฉลี่ย และค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน และทดสอบโดยใช้ส ถิติ F-test t-test One-way ANOVA และ LSD
ผลการวิจยั พบว่า ในภาพรวมผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ในเขตพื้นที่จงั หวัด
สมุทรปราการ มีความต้องการสวัสดิการอยู่ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์รายด้าน
ผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่ให้ความสาคัญสวัสดิการด้านความมันคงทางสั
่
งคมอยู่ในระดับ
มาก รองลงมาสวัสดิการด้านการบริการทางด้านสุขภาพ สวัสดิการด้านรายได้
และสวัสดิการด้านนันทนาการ ตามลาดับ และผลการเปรียบเทียบความต้องการ
สวัส ดิก ารของผู้สู ง อายุ พบว่ า ผู้สู ง อายุ ในเขตพื้ น ที่จ ัง หวั ด สมุ ท รปราการที่ม ี
สถานภาพสมรส ทีพ่ กั อาศัย รายได้ เงินออม และหนี้สนิ ต่างกัน มีความต้องการ
สวัสดิการของผูส้ ูงอายุแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
คำสำคัญ : ควำมต้องกำร, สวัสดิ กำร, ผู้สูงอำยุ

Bangkok Thailand

arjaree_prachuabmoh@yahoo.com

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. บทนา
ปั จจุบนั หลายๆ ประเทศทัวโลก
่
ต่างก็พฒ
ั นาชีวติ และความเป็ นอยู่ของ
ประชากรในประเทศของตนเองให้ดีย ิ่งขึ้น รวมถึงประเทศไทยที่ก าลัง
พัฒ นาในทุ ก ๆ ด้ า น ปั จ จัย หนึ่ ง ที่ ส าคัญ ในการพัฒ นา คือ ประชากร
ภายในประเทศ นอกจากการส่ ง เสริม ด้ า นการศึก ษาและการพัฒ นา
ศักยภาพในวัย เด็กที่จะเป็ น กาลังส าคัญ ของประเทศ หรือการพัฒนาวัย
แรงงานให้มคี วามสามารถทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ การให้ความสาคัญกับ
ผูส้ ูงอายุ จึงเป็ นเรื่องทีค่ วรให้ความสาคัญทัง้ ในปั จจุบนั และอนาคต เพราะ

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
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ผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่เป็ นผูท้ ่ีได้สงสมความรู
ั่
้ ความชานาญ และประสบการณ์
ชีวติ ทีม่ คี ุณค่าต่อมาตลอดชีวติ การดารงชีวติ ของผูส้ ู งอายุในประเทศไทย
ควรได้รบั การดูแลเอาใจใส่เป็ นพิเศษกว่าวัยอื่นๆ ทัง้ ด้านสุขภาพร่างกาย
อาหารการกิน ความมันคงทางสั
่
งคม ความปลอดภัยในชีวติ การได้รบั การ
ดูแลจากครอบและสังคมทัง้ ในด้านความสุขทางจิตใจ และปั จจัยพื้นฐานที่
จาเป็ นต่อการดารงชีวติ รวมถึงรายได้ทเ่ี หมาะสม [1] ในส่วนของผูส้ ูงอายุ
นัน้ องค์การสหประชาชาติได้ให้ความหมายของผู้สูงอายุ (Older person)
ไว้ว่า “ผู้ท่มี อี ายุมากกว่า 60 ปี ข้นึ ไป” สาหรับในประเทศไทยนัน้ จานวน
ผูส้ ูงอายุในประเทศไทยมีจานวนเพิม่ มากขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีทางการ
แพทย์ท่เี จริญก้าวหน้าทันสมัย ทาให้คนมีอายุยนื ยาวมากขึน้ ประกอบกับ
อัตราการเกิดของประชากรไทยน้อยลง เป็ นผลทาให้พรี ะมิดประชากรไทย
เปลีย่ นรูปไปอย่างมาก จากทีเ่ คยมีฐานแคบและยอดแหลม คือมีประชากร
วัยเยาว์มาก และประชากรสูงอายุน้อย เปลีย่ นไปเป็ นฐานพีระมิดที่มฐี าน
แคบลง ตรงส่วนกลางขยายใหญ่ขน้ึ และยอดป้ านขึน้ นันคื
่ อมีประชากรที่
เป็ นวัยเด็กน้อยลง และมีผสู้ งู มากขึน้ และมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ [2] และ
จากการที่จานวนผู้สูงอายุท่มี แี นวโน้ มเพิ่มมากขึ้น อย่างต่อเนื่องนัน้ การ
ดูแลผู้สูงอายุจงึ เป็ นสิง่ สาคัญ เมื่อก้าวสู่วยั ผูส้ ูงอายุ คือสภาพร่างกายและ
สุ ข ภาพที่ เปลี่ ย นแปลงไป ความสามารถในการท างานลดลง การ
เคลื่อนไหวที่ไม่คล่องแคล่วเหมือนวัยทางาน ระบบของร่างกายภายในที่
เสื่อมสภาพเมื่อร่างกายเปลีย่ นแปลงไป ความสามารถในการดูแลตัวเองก็
ย่อมลดลงไปด้วย ผู้สูงอายุ จงึ ควรได้รบั การดูแลด้านสุ ขภาพ การบริการ
ทางการแพทย์ และการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสม และในปั จจุบนั ระบบ
สวัสดิการผูส้ ูงอายุโดยที่มกี ารส่งเสริมในเรื่องของการมีเสรีภาพที่จะได้รบั
ปั จจัยในการดารงชีวติ อย่างเพียงพอ การมีส่วนร่วมในสังคม การได้รบั การ
เลี้ยงดูเอาใจใส่จากลูกหลาน และการปกป้ องคุม้ ครองจากคนในครอบครัว
และสังคม การแสวงหาโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ผูส้ งู อายุม ี
สิท ธิท่ีจะดารงชีวติ อย่างมีศ กั ดิศ์ รี มีค วามมันคงปลอดภั
่
ยและได้รบั การ
ปฏิบตั อิ ย่างเป็ นธรรม [3]
จากความส าคัญ ดัง กล่ า วข้างต้น ผู้ว ิจ ั ย จึงมีค วามสนใจที่จ ะ
ศึ ก ษ าความต้ อ งการสวั ส ดิ ก ารของผู้ สู ง อายุ ใ น เขต พื้ น ที่ จ ั ง ห วั ด
สมุ ท รปราการ เนื่ อ งจากจังหวัด สมุ ท รปราการเป็ นพื้น ที่ ท่ีม ีป ระชากร
ผู้สูงอายุ อ ยู่เป็ น จานวนมาก และสวัส ดิก ารที่ผู้สูง อายุ ได้ร บั อาจจะยังไม่
ทัวถึ
่ งและเพียงพอต่อความต้องการของผู้สูงอายุ และเพื่อเป็ นการเตรียม
ความพร้อมต่อสถานการณ์ทม่ี ผี สู้ งู อายุทม่ี จี านวนเพิม่ มากขึน้ และยกระดับ
สวัส ดิการและคุณภาพชีวติ ของผู้สูงอายุ ให้สามารถดารงชีวติ ในสังคมได้
อย่างมีความสุขต่อไป

จัง หวัด สมุ ท รปราการ ที่ม ีอ ายุ ต ัง้ แต่ 60 ปี ขึ้น ไป ซึ่ ง ไม่ ท ราบจ านวน
ประชากรทีแ่ น่นอน
2. กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือผูส้ งู อายุทอ่ี ยู่ในเขตพืน้ ที่
จังหวัดสมุทรปราการ ใช้การสุ่มตัวอย่างด้วยวิธกี ารสุ่มอย่ างง่าย โดยวิธี
เจาะจง และการคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจานวนโดยใช้
สูตรของ Taro Yamane โดยขนาดของตัวอย่างประชากรทีร่ ะดับนัยสาคัญ
0.05 คิดขนาดความคลาดเคลือ่ น (e) เป็ นร้อยละ และสัมประสิทธิ ์ของความ
ผันแปรเท่ากับ 0.5 ได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 385 คน [4] และได้สารองเผื่อ
การสูญเสียของแบบสอบถามไว้ 15 ชุด ดังนัน้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างรวมกับ
การสารองเผือ่ การสูญเสียครัง้ นี้จงึ เท่ากับ 400 คน
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้ นี้ คือแบบสอบถาม
เกี่ ย วกับ ความต้ อ งการสวัส ดิ ก ารของผู้ สู ง อายุ ใ นเขตพื้ น ที่ จ ัง หวัด
สมุทรปราการ แบ่งเป็ น 3 ส่วน
ส่ ว นที่ 1 ข้อ มูล ทัว่ ไปของผู้สูง อายุ ซึ่งประกอบด้ว ยตัว แปร
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ลักษณะทีพ่ กั อาศัย และจานวนสมาชิกใน
ครอบครัว ข้อมูลอื่นๆ ของผูส้ ูงอายุ ซึ่งประกอบด้วยตัวแปร ได้แก่ อาชีพ
รายได้ปีปัจจุบนั เงิน ออม และหนี้ส ิน เป็ น แบบเลือกตอบ จานวน 10 ข้อ
ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับความต้องการด้านสวัสดิการ
ของผู้สูงอายุ ในเขตพื้น ที่จงั หวัด สมุท รปราการ เป็ น แบบสอบถามแบบ
เลือกตอบ จานวน 20 ข้อ
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวัสดิการของผู้สูงอายุ
ซึง่ เป็ นคาถามแบบปลายเปิ ด
III.I กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1.ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
2.ผู้ ว ิ จ ั ย ได้ แ จก แ บ บ ส อ บ ถ าม จ าน ว น 400 ชุ ด โด ย มี
แบบสอบถามที่ได้รบั กลับคืนมาและมีความสมบูรณ์ จานวน 400 ชุด คิด
เป็ น 100%
III.II กำรวิ เครำะห์ข้อมูล
สถิตทิ น่ี ามาใช้วเิ คราะห์ขอ้ ง แบ่งออกเป็ น 2 แบบ
1.สถิติเชิงพรรณา ใช้ในการวิเคราะห์ข ้อ มูล ทัว่ ไปและข้อ มูล
เกีย่ วกับความต้องการด้านสวัสดิการของผูส้ ูงอายุของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
การแจกแจงความถี่(frequency) ร้อ ยละ(percent) ค่ าเฉลี่ย (mean) และ
ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (standard deviation)
2.สถิติเชิง อนุ ม าน เพื่อ ทดสอบสมมติฐ าน คือ การทดสอบ
F-test และ t-test ส าหรับทดสอบความแตกต่ างของค่ าเฉลี่ย ของตัว แปร
อิสระ 2 กลุ่ม วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA หาก
พบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ ย LSD

II. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ จงั หวัด
สมุทรปราการ
2. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตพื้น ที่
จังหวัดสมุทรปราการ

IV. ผลการวิ จยั
ความต้อ งการด้านสวัส ดิการของผู้สูงอายุในเขตพื้น ที่จงั หวัด
สมุทรปราการ ผู้วจิ ยั ได้น าข้อมูล ดังกล่าวมาวิเคราะห์ห าค่าทางสถิติและ
นาเสนอผลการวิจยั โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ผลการศึก ษาข้อ มูล ทัว่ ไปของผู้สูงอายุ ในเขตพื้น ที่
จังหวัดสมุทรปราการ

III. วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือผูส้ ูงอายุทอ่ี ยู่ในเขตพื้นที่
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ส่วนที่ 3 การทดสอบสมมติ ฐาน
ตารางที่ II. เปรียบเทียบความต้องการด้านต่างๆ

ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาความต้องการด้านสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ
ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรปราการ
ส่วนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน
ส่ ว นที่ 1 ผลการศึ ก ษาข้ อ มู ล ทัว่ ไปของผู้สู งอายุ ในเขตพื้ น ที่
จังหวัดสมุทรปราการ
ผลการศึกษาข้อมูลทัวไป
่ จานวนและร้อยละของผู้ สูงอายุในเขตพื้นที่
จังหวัดสมุท รปราการ จาแนกตามปั จจัย ต่ างๆ ได้ดงั นี้ จาแนกตามเพศ
พบว่า ส่ ว นมากผู้สูงอายุ เป็ น เพศหญิง จานวน 250 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ
62.50 จาแนกตามอายุส่วนมากมีช่วงอายุ 60-70 ปี จานวน 185 คน คิด
เป็ นร้อยละ 46.25 จาแนกตามระดับการศึกษา ส่วนมากมีระดับการศึกษา
ประถมศึ ก ษ า จ านวน 366 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 91.50 จ าแนกตาม
สถานภาพสมรส ส่วนมากมีสถานภาพสมรส จานวน 336 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 82.00 จาแนกตามลักษณะที่อ ยู่อาศัย ส่ วนมากมีท่อี ยู่อ าศัย เป็ น ของ
ตนเอง จานวน 226 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.50 จาแนกตามจานวนสมาชิก
ในครอบครัว ส่วนมากมีจานวนสมาชิกในครอบครัว 3-5 คน โดยมีจานวน
190 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.50 จาแนกตามอาชีพ ส่วนมากมีอาชีพค้าขาย
จานวน 193 คน คิดเป็ น ร้อ ยละ 48.25 จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่ อ เดือ น
ส่ ว นมากมีรายได้เฉลี่ย ต่ อ เดือ น 1,001-5,000 บาท จานวน 196 คน คิด
เป็ นร้อยละ 49.00 จาแนกตามเงินออม ส่วนมากไม่มเี งินออม จานวน 246
คน คิดเป็ นร้อยละ 61.50 และจาแนกตามหนี้สนิ พบว่าส่วนมากไม่มหี นี้สนิ
จานวน 322 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.50
ส่ วนที่ 2 ผลการศึกษาความต้ องการด้านสวัสดิ การของผู้สูงอายุใน
เขตพืน้ ที่จงั หวัดสมุทรปราการ
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จากตารางที่ II. การเปรียบเทียบความต้องการจาแนกตามสถานภาพ
สมรส พบว่า ค่า F =12.56, Sig = .00 น้อยกว่า 0.05 สรุปได้ว่า ผูส้ งู อายุท่ี
มีส ถานภาพสมรสต่ างกัน อย่ างน้ อ ย 1 กลุ่ ม มีค วามต้อ งการสวัส ดิก าร
แตกต่างจากกลุ่มอื่น ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และผลการทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ พบว่าทุกกลุ่มมีความแตกต่าง ที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05 จึงเป็ นการยอมรับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
การเปรีย บเทีย บความต้องการจาแนกตามลักษณะที่อยู่อ าศัย
พบว่ า ค่ า F =4.21, Sig = .015 น้ อ ยกว่ า 0.05 สรุ ป ได้ว่ า ผู้สู ง อายุ ท่ีม ี
ลักษณะที่อ ยู่อ าศัย ต่ างกัน อย่ างน้ อ ย 1 กลุ่ ม มีค วามต้อ งการสวัส ดิการ
แตกต่างจากกลุ่มอื่น ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และผลการทดสอบ
ความแตกต่ างรายคู่ พบว่ากลุ่มที่มที ่พี ักอาศัยของญาติ/คนรู้จกั มีค วาม
ต้องการสวัสดิการที่แตกต่างจากกลุ่มอื่น ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
จึงเป็ นการยอมรับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
การเปรียบเทียบความต้องการจาแนกตามรายได้ พบว่า ค่า F =
27.33, Sig = .00 น้อยกว่า 0.05 สรุปได้ว่า ผูส้ งู อายุทม่ี รี ายได้ต่างกันอย่าง
น้ อ ย 1 กลุ่ ม มีค วามต้ อ งการสวัส ดิก ารแตกต่ า งจากกลุ่ ม อื่น ที่ร ะดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และผลการทดสอบความแตกต่างรายคู่ พบว่ากลุ่ม
ทีม่ รี ายได้ 5,000 – 10,001 บาทขีน้ ไป มีความต้องการสวัสดิการทีแ่ ตกต่าง
จากกลุ่ม ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 จึงเป็ นการยอมรับสมมติฐานทีต่ งั ้
ไว้

ตารางที่ I. ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการด้าน
สวัสดิการของผูส้ งู อายุในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรปราการ
ด้านสวัสดิ การของผู้สงู อายุ
1.สวัสดิการด้านสุขภาพ
2.สวัสดิการด้านความมันคง
่
ทางสังคม
3.สวัสดิการด้านรายได้
4.สวัสดิการด้านนันทนาการ
รวม

เปรียบเทียบ
ความ
ต้องการ
จาแนกตาม
สถานภาพ
สมรส

จากตารางที่ I. พบว่าความต้องการด้านสวัสดิการของผูส้ งู อายุในเขตพื้นที่
จังหวัดสมุทรปราการโดยรวม มีความต้องการสวัสดิการในระดับมาก(X̅ =
4.13,S.D.=.40) โดยสามารถแจกแจงเป็ นรายด้านดังนี้ ผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่ม ี
ความต้องการด้านความมันคงทางสั
่
งคมมากที่สุด (X̅ = 4.70, S.D.=.37)
รองลงมา คือสวัสดิการด้านสุขภาพ (X̅ = 4.65, S.D. = .36) สวัสดิการด้าน
รายได้ (X̅= 3.76,S.D.= .46) และสวัส ดิการด้านนัน ทนาการ ( X̅ = 4.42,
S.D. =.50) ตามลาดับ
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อานวยความสะดวก ในสถานทีส่ าธารณะที่ผสู้ ูงอายุต้องใช้ส ถานทีร่ ่วมกับ
ผูอ้ ่นื ผูส้ ูงอายุต้องการให้มกี ารช่วยเหลือผูส้ ูงอายุท่ไี ด้รบั อันตรายจากการ
ทารุณ กรรมและการแสวงหาประโยชน์ โดยมิช อบด้วยกฎหมายหรือ ถู ก
ทอดทิ้ง การกาหนดแนวปฏิบตั ใิ นการคุม้ ครองและพิทกั ษ์สทิ ธิของผูส้ งู อายุ
เนื่ อ งจากผู้สูงอายุ ในเขตพื้น ที่จงั หวัดสมุท รปราการ มีก ารศึก ษาระดับ
ประถมศึกษาเป็ น ส่ วนใหญ่ และบางคนอาจไม่ได้รบั การศึกษา อาจไม่ม ี
ความรูไ้ ม่เท่าทันกับคนอื่นๆ ในปั จจุบนั สอดคล้องกับงานวิจยั ของพรพรม
ไขชัยภูม ิ [6] ทีศ่ กึ ษาสภาพในการรับบริการสวัสดิการผูส้ ูงอายุของเทศบาล
ตาบลโนนไทย อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้านการอานวยความ
สะดวกและความปลอดภั ย โดยตรงแก่ ผู้ สู ง อายุ ใ นอาคาร สถานที่
ยานพาหนะหรือ บริก ารสาธารณะอื่น ๆ พบว่ า ยังไม่เพีย งพอกับ ความ
ต้องการและจานวนของผูส้ ูงอายุในชุมชน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ต้องการ
ให้จดั สวัสดิการทางด้านที่อยู่อาศัย จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสาหรับ
ผู้สูงอายุ จัดศูน ย์ดูแลผู้สูงอายุ ในเวลากลางวัน และต้อ งการให้มบี ริการ
ตรวจติด ตามที่พ ัก อาศัย ให้ถู ก สุ ข ลัก ษณะ จัด ให้ม ีบ ริก ารอ านวยความ
สะดวกและความปลอดภัย โดยตรงแก่ ผู้สูงอายุ ในด้านอาคารสถานที่
ยานพาหนะหรือบริการสาธารณะอื่นๆ อาทิทางเดิน ทางเท้า ห้องน้ า เป็ น
ต้น
ความต้องการสวัสดิการด้านรายได้สงั คม โดยรวมมีความต้องใน
ระดับมาก โดยเฉพาะด้านการเพิม่ เบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ และการจัดสวัสดิการ
รายได้ แ ก่ ผู้ สู ง อายุ ท่ี ย ากจนและขาดแหล่ ง พึ่ ง พิ ง ในระดับ มากที่ สุ ด
สอดคล้อ งกับงานวิจยั ของขนิ ษ ฐา คงบรรทัด [7] ที่ศ ึกษาความต้อ งการ
สวัสดิก ารผู้สูงอายุ จากองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น กรณีศ ึกษาเทศบาล
ตาบลบ้านแฮด อาเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น แสดงให้เป็ นว่าผูส้ ูงอายุ
ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องได้มกี ารส่งเสริมอาชีพ จัดกิจกรรม
ถ่ายทอดความรูด้ า้ นอาชีพและภูมปิ ั ญญาให้กบั ผูส้ งู อายุ การจัดสถานทีเ่ พื่อ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ทผ่ี สู้ งู อายุทา
และนอกจากนี้ยงั พบว่าความต้องการสวัสดิการด้านนันทนาการ
โดยรวมมีความต้องในระดับมาก โดยเฉพาะด้านการจัดตัง้ ชมรมผู้สูงอายุ
ศูนย์บริการผูส้ ูงอายุ ทีอ่ ยู่ในระดับมาก ส่วนสถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง และการจัด กิจ กรรมร่ ว มกับ คนในชุ ม ชนกับ การจัด
ทัศ นศึกษาตามแหล่งท่อ งเที่ย วในระดับน้ อ ย สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ปรีย า สุ ข ทอง [8] ศึกษาความต้องการสวัส ดิก ารด้านสังคมผู้สูงอายุ ใน
ตาบลบางตะไนย์ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี พบว่าความต้องการ
สวัสดิการด้านนันทนาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อ พบว่าต้อ งการให้ม ีการลดค่าโดยสารยานพาหนะแก่ผู้สูงอายุ ในช่ ว ง
เทศกาลต่างๆ เพื่อส่ งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ท่องเที่ย วและพักผ่อนหย่อ นใจ
V.I ข้อเสนอแนะจำกกำรวิ จยั
1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตพื้นทีจ่ งั หวัดสมุทรปราการ
ควรส่งเสริมสวัสดิการด้านรายได้ให้กบั ผู้สูงอายุ เช่น การส่งเสริมอาชีพที่
เป็ นอาชีพ เสริม ให้ ก ับ ผู้ สู ง อายุ เช่ น การจัด ท าโครงการเกี่ย วกับ น า
ผลิตภัณฑ์ทผ่ี สู้ งู อายุทามาจัดหาแหล่งจาหน่าย เป็ นต้น
2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตพื้นทีจ่ งั หวัดสมุทรปราการ

ตารางที่ III. ผลการทดสอบความแตกต่ างความต้อ งการสวัส ดิก าร
จาแนกตามเงินออมและหนี้สนิ
(X̅)

(S.D.)

มี

4.09

.36

ไม่ม ี

4.16

.29

มี

4.19

.35

ไม่ม ี

4.12

.31

สมมติ ฐาน
4

5

เงินออม

หนี้สนิ

t

Sig

-4.16 .00

3.65

.00

จากตารางที่ III. ผลการทดสอบความแตกต่างความต้องการสวัสดิการ
จาแนกตามเงินออม พบว่า ค่า t = -4.16, Sig = .00 ซึง่ ต่ากว่า 0.05 ดังนัน้
สรุปได้ว่า ผู้สูงอายุทม่ี เี งินออมและไม่มเี งินออม มีความต้องการสวัสดิการ
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 จึงเป็ นการยอมรับสมมติฐาน
ทีต่ งั ้ ไว้ และผลการทดสอบความแตกต่างความต้องการสวัสดิการ จาแนก
ตามหนี้สนิ พบว่า ค่า t = 3.65, Sig = .00 ซึง่ ต่ากว่า 0.05 ดังนัน้ สรุปได้ว่า
ผูส้ ูงอายุท่มี หี นี้สนิ และไม่มหี นี้สนิ มีความต้องการสวัสดิการแตกต่างกัน ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 จึงเป็ นการยอมรับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
V.อภิ ปรายผลการวิ จยั
ความต้ อ งการสวัส ดิก ารด้ า นการบริก ารทางด้ า นสุ ข ภาพ
โดยรวมมีค วามต้อ งในระดับมากที่สุ ด โดยเฉพาะด้านการช่ วยเหลือ ค่ า
รัก ษาพยาบาล การจัดบริก ารด้านรถรับ ส่ งผู้ป่ วยฉุ กเฉิน ผู้ป่ วยที่ม ีโรค
ประจาตัวและผูป้ ่ วยเรือ้ รัง เนื่องจากผูส้ งู อายุส่วนใหญ่มโี รคประจาตัว และมี
ความจาเป็ นต้องเดินทางไปโรงพยาบาลทีใ่ กล้ทส่ี ุด และบางครัง้ ต้องพึง่ พา
บุตรหลานให้พาไป และอาจต้องรอให้บุตรหลานว่าง หรือเดิน ทางไปโดย
ลาพัง ไม่มผี ู้ดูแลผู้สูงอายุ ด้วยเหตุ น้ี จงึ ต้องมีการบริการรถรับส่ งผู้ป่วย
ฉุกเฉิน ผูป้ ่ วยทีม่ โี ครประจาตัวและผูป้ ่ วยเรือ้ รัง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ลัดดา บุญเกิด [5] ศึกษาความต้องการด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุร ี พบว่าผู้สูงอายุ
ต้อ งการให้ม ีบ ริก ารรถสุ ข ภาพเคลื่อ นที่ เนื่ อ งจากไม่มโี รงพยาบาลและ
ห่างไกลจากโรงพยาบาลในอาเภอใกล้เคียง ทาให้ผสู้ งู อายุไม่สะดวกในการ
เดินทางมาพบแพทย์ นอกจากนี้ผสู้ ูงอายุยงั ต้องการให้มกี ารตรวจสุขภาพ
ประจาปี ต้องการให้มกี ารจัดอบรมความรูด้ ้านการดูแลสุขภาพและการให้
คาแนะน าเกี่ย วกับ สุ ข ภาพเป็ น รายบุ คคล เพื่อ ให้ผู้สูงอายุ ส ามารถดูแ ล
ตัวเองได้ และจานวนผูส้ ูงอายุในเขตพื้นทีจ่ งั หวัดสมุทรปราการมีมาก จึงมี
ความต้องการด้านสถานพยาบาลเป็ นจานวนมากเช่นกัน
ความต้องการสวัส ดิการด้านความมันคงทางสั
่
งคม โดยรวมมี
ความต้อ งในระดับ มากที่สุ ด โดยเฉพาะด้านสิ่งอ านวยความสะดวกแก่
ผู้สูงอายุ ต ัง้ แต่ อ าคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือ บริก ารสาธารณะอื่น ๆ
เนื่องจากสภาพร่างกายของผู้สูงอายุท่ไี ม่แข็งแรงเท่ากับวัยผู้ใหญ่ จงึ ต้อ ง
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และหน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้อ ง เช่ น โรงพยาบาลส่ งเสริม สุ ข ภาพต าบลควร
จัดบริการอานวยความสะดวกให้กบั ผู้สูงอายุอย่างทัวถึ
่ งและรวดเร็ว หรือ
จัดบริการเคลือ่ นที่
3.องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตพื้นทีจ่ งั หวัดสมุทรปราการ
ควรหารือกับหน่ วยงานเพื่อปรับเบี้ย ผู้สู งอายุให้เหมาะสมกับค่าครองชีพ
ปั จจุบนั
V.I สรุป
ความต้อ งการด้านสวัส ดิก ารของผู้สู งอายุ ในเขตพื้น ที่จงั หวัด
สมุทรปราการ จากผลการวิจยั พบว่าผูส้ งู อายุส่วนใหญ่มคี วามต้องการด้าน
รายได้ หรือความต้องการทีใ่ ห้ภาครัฐจ่ายเบี้ยผูส้ ูงอายุเพิม่ มากขึน้ เพื่อให้
เพียงพอต่อการยังชีพ ของผู้สูงอายุ และความต้องการด้านสุขภาพที่เป็ น
ลาดับ รองลงมา เช่น การจัด หาสถานพยาบาลให้ก ับ ผู้สูงอายุ และการ
จัดบริการรถรับส่งไปยังสถานพยาบาลให้กบั ผูส้ งู อายุได้อย่างทัวถึ
่ ง
กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั นี้สาเร็จลุล่วงได้ ด้วยความกรุณาจากองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้อ งถิ่น ในเขตพื้น ที่จงั หวัดสมุทรปราการ ที่ได้กรุณ าให้ข ้อ มูล ด้าน
ผูส้ งู อายุ ทางทีมผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณไว้ ณ ทีน่ ้ี
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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].

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.

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.

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

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.

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.

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].

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.

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].

IV.

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.

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.

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.

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.

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.

OBJECTIVES OF THE STUDY

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.

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

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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TABLE 2: USE OF ANNUAL REPORTS

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.

Usage

Never
Rarely
Sometimes
Usually
Always
Total
Descriptive Statistics
Mean
Std. Deviation
Test Statistics a,b
Chi-Square (x2)
df
Asymp. Sig.
a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Occupation

TABLE 1: SUMMARY OF THE STUDY SAMPLE
User Groups

Existing Investor
Prospective Investors
University Academics
Professional Accountants
Investment Advisors
Lenders
Corporate managers
Total

Target Group

Shareholder Database from
stock brokering firms
Participants at CES and
CSE training programs
Faculties of Management
/Researchers
CA Members
Investment Advisors at
brokering firms
Credit Managers
CEOs and Managers

No. of Users
- Simple
Random
Sample

30
25
15

14.3
12.5
37.6
27.2
8.4
100
Usage
3.31
1.04
37.527
6
0.000

15

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.

15
10
10
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.

%

TABLE 3. MEANS OF RESPONDENTS - ANNUAL REPORT USAGE

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.

Occupation

Mean

Std.

Rank

Investment

4.12

0.665
Deviation

1

Academics
Advisors

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

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.

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.
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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.

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.

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

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
Section of
Information

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

Kruskal Wallis
Test
Signific
X2
ance

Avg.
Mean

SD

Rank

Statement of
Financial Position
(Balance Sheet)
Income Statement

4.39

1.011

1

18.82

0.016

4.19

0.948

2

19.99

0.010

Auditors Report
Statement of cash
flows
Annual report of
Directors

3.87

1.080

3

18.53

0.000

3.76

1.096

4

12.74

0.000

3.64

1.143

5

29.53

0.000

Financial Highlights
Shareholder
Information

3.63

0.992

6

12.39

0.000

3.59

1.045

7

18.47

0.018

Accounting Policies
Statement of
changes in Equity
Non Mandatory
Disclosures

3.58

1.069

8

17.31

0.027

3.52

1.038

9

5.91

0.000

3.16

1.038

13

4.57

0.213

Mean

Std.

Rank

Managers

4.17

0.630
Deviation

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

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.

Prospect Investors

2.91

0.647

6

C. Understandability of Financial Information provided

Investment Advisors

2.89

0.602

7

Table 7 provides a summary of the results of statistical tests with an
average mean value of 3.8 on perceived understandability of financial

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.
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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

Annual Report
Section

Avg.
Mean

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.

Kruskal Wallis
SD

Rank

Test

X2

Sig.

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.

4.31
1
Income Statement
0.914
36.65
0.000
Statement of
4.2
2
0.881
26.88
0.001
Financial Position
(Balance Sheet)
3.87
3
Auditors Report
0.952
33.85
0.000
Statement of cash
3.86
4
0.002
0.955
15.38
flows
Annual report of
3.85
5
0.954
25.57
0.001
Directors
Financial
3.77
6
0.949
22.24
0.004
Highlights
Shareholder
3.69
7
0.884
19.12
0.004
Information
Accounting
3.62
8
0.974
24.59
0.002
Policies
Statement of
3.48
9
1.028
16.25
0.009
changes in Equity
Non Mandatory
3.41
10
0.985
26.29
0.001
Disclosures
accounting policies. There were significant differences among all the user
group with regard to understandability of financial 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.

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.

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.

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

Problem
Timeliness of
Publishing
annual in
Complexity
Presentation
Use of
accounting
reports
Jargons
Information
Overload

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.

Kruskal Wallis Test

Avg.
Mean

SD

3.98

1.046

3.9

Rank
X2

Sig.

1

10.10

0.258

1.025

2

17.21

0.028

3.86

0.976

3

17.21

0.028

3.13

0.921

4

9.93

0.270

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.
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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.

[14]

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.

[15]

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.

[17]

[16]

[18]
[19]

[20]
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การลดเวลาและขัน้ ตอนการชาระค่าบริการจอดรถ ด้วยระบบการชาระแบบ
ออนไลน์ กรณี ศึกษา บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
Reducing the Time and Process of Paying Parking Fees by E-payment
System Case study of Airports of Thailand Public Company Limited
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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 EPayment 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.

บทคัดย่ อ — การศึ กษาในครัง้ นี้ มี วตั ถุป ระสงค์เพื่ อ 1) เพื่ อทราบถึ ง
ความพึ งพอใจต่ อการชาระเงิ นในปั จจุบนั 2) เพื่ อลดเวลาและขัน้ ตอนใน
การชาระเงิ น โดยจะศึกษาในด้านเทคนิ คและด้านการจัดการ ความเป็ นไป
ได้ในการดาเนิ นโครงการคือ การเพิ่ มช่องทางในการชาระเงิ นค่าบริ การต่ อ
อายุ บ ัต รจอดรถโดยระบบการช าระเงิ น แบบ E-Payment ทางด้ า นการ
จัด การมี ก ารท าแบบสอบถามเก็ บ ข้ อ มู ล โดยมี ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ น
การศึกษาคือ กลุ่มผู้มาใช้บริ การชาระค่าบริ การจอดรถ ต่ออายุบตั รจอดรถ
ณ ห้ องออกบัตรคนเข้ า – ออก บริ ษัท ท่ าอากาศยานไทย จากัด มหาชน
จานวน 50 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างจานวน 34 คน คิ ดเป็ นร้อย
ละ 68 เปอร์เซ็ น ต์ มี พ ฤติ กรรมการใช้ Mobile Banking โดยส่ ว นมากมี
แอพพลิ เคชันธนาคารบนมื
่
อถือของธนาคารกสิ กรไทย 22 คน คิ ดเป็ นร้อย
ละ 44 เปอร์ เซ็ น ต์ และผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารจ านวน 44 คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 88
เปอร์เซ็นต์ เห็นด้วยกับการเพิ่ มช่องทางการชาระเงิ นแบบ E-Payment และ
มี ความประสงค์ใ ห้ มี ก ารเพิ่ ม ช่ อ งทางในการช าระเงิ น ผ่ านมื อ ถื อ โดยใช้
ธนาคารกสิ กร สรุปผลได้ว่าการนาระบบการชาระเงิ นแบบ E-Payment ช่วย
ลดเวลาในการรอคิ วจ่ายเงิ นจากเดิ ม 150 นาที เป็ น 30 นาที นอกจากนี้ ยงั
สามารถลดขัน้ ตอนความสู ญ เปล่ า ด้ ว ยหลัก การระบบ ECRS ลงได้ 1
ขัน้ ตอน

Keywords — Mobile Banking, E-Payment, Questionnaire

I. บทนา
ในปจั จุบนั มีการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น
ด้านการศึกษา ด้านธุรกิจและอุต สาหกรรม รวมถึงด้านการแพทย์ เพื่อ
อานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ การทางาน และการศึกษา อีกทัง้
ยังช่ ว ยเพิ่ม ประสิท ธิภ าพในการท างานรูป แบบเดิม ให้ม ีคุ ณ ภาพและ
ประสิท ธิภ าพในการใช้งานมากขึ้น ท าให้คุ ณ ภาพชีว ิต ของคนในสังคม
ั บนั ดีขน้ึ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของสังคมและธุรกิจ การทางานแบบ
ปจจุ
ใช้แ รงงานและใช้ค วามรู้เริ่ม มีแนวโน้ ม ที่จะถู ก ทดแทนด้ว ยเทคโนโลยี
สารสนเทศเพิม่ ขึ้นเรื่อย ๆ เพราะความก้าวหน้าและความชาญฉลาดของ
ั ญาประดิษ ฐ์ทาให้เครื่อ งจัก รสามารถเรีย นรู้เพื่อ ที่จะ
เทคโนโลยีแ ละป ญ
ทางานแบบอัตโนมัติด้ว ยความชาญฉลาดมากขึน้ จนสามารถทางานแทน
มนุษย์ได้เร็วกว่าและมีคุณภาพกว่าทีม่ นุษย์ทา

คำสำคัญ — 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
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จากการศึกษาห้องออกบัตรในเขตปลอดอากร (Free Zone) บริษทั ท่า
อากาศยานไทย จากัด (มหาชน) พบว่ า มีผู้เข้าใช้บ ริก ารจ านวนมาก
โดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนและสิ้นเดือน จะมีอตั ราการเข้าใช้บริการทีส่ ูง
กว่าปกติ ปญั หาที่พ บคือ ผู้เข้าใช้บริก ารต้อ งเสีย เวลาในการรอคอยนาน
เนื่องจากในบางช่วงเวลาทีม่ อี ตั ราการเข้าใช้บริการสูงมาก ช่องทางในการ
ให้บริการที่มไี ม่เพีย งพอต่ อ ความต้อ งการ เนื่อ งจากระบบการช าระเงิน
ค่ า บริก ารจอดรถมีเพีย ง 1 วิธี คือ การช าระด้ว ยเงิน สดเท่ า นั น้ จึง ท า
ให้บริการลูกค้าได้ไม่ทนั ท่วงที จากปญั หาดังกล่าว ผู้จดั ทาจึงเล็งเห็นว่า
ปญั หาดังกล่าวมีค วามส าคัญ เป็ น อย่ างมาก เนื่อ งจากการรอคอยที่น าน
ั หา
เกิน ไป อาจส่ งผลต่ อ ความพึง พอใจของลูก ค้า ผู้ ศ ึก ษาจึงได้น าป ญ
ดังกล่าวมาทาการศึกษาเพือ่ หาแนวทางในการแก้ไขปญั หาดังกล่าวต่อไป
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาถึงช่องทางในการชาระเงินแบบ E-Payment และ
สร้างแบบสอบถามถึงความพึงพอในในปจั จุบนั ของผู้ใช้บริการและความ
ต้ อ งการใช้ก ารช าระค่ า บริก ารผ่ า น Mobile Banking เพื่อ ให้ เกิด ความ
สะดวกในการช าระเงิน ของลู ก ค้ า และให้ ม ีป ระสิท ธิภ าพมากยิ่ ง ขึ้น
เนื่องจากมีผเู้ ข้าใช้บริการจานวนมาก โดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนและสิ้น
เดือน จะมีอตั ราการเข้าใช้บริการสูงกว่าเวลาปกติ
I.II วัตถุประสงค์ของการศึกษา
ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้ตงั ้ วัตถุประสงค์ของการศึกษาไว้ดงั นี้
I.II.I เพือ่ ทราบถึงความพึงพอใจต่อการชาระเงินในปจั จุบนั
I.II.II เพือ่ ลดเวลาและขัน้ ตอนในการชาระเงิน

ตารางที่ I. สัญลักษณ์ทม่ี ใี นแผนภูมกิ ระบวนการไหล
สัญลักษณ์
ชือ่ เรียก
ความหมาย
ปฏิบตั กิ าร
ผลิต เตรียม การทาให้เสร็จ
การขนส่ง
การเคลือ่ นที่ การเคลือ่ นย้าย
การตรวจสอบ
การตรวจมีเหตุผล
สัญลักษณ์
ชือ่ เรียก
ความหมาย
การล่าช้า
การรอ การแทรกแซง
การเก็บ
การเก็บรักษา
II.II แนวคิดลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์
ประชากรศาสตร์ หมายถึง การหาความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับมนุษย์ใน
ด้านพฤติก รรมทางประชากรและการเปลี่ย นแปลงในปรากฏการณ์ ทาง
ประชากร (สันทัด เสริมศรี, 2539) โดยองค์ประกอบของประชากรศาสตร์
สามารถแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ได้ดงั นี้
II.II.I ด้านเพศ (Sex) ความแตกต่างทางเพศ ทาให้บุคคลมีพฤติกรรม
ของการติดต่อสือ่ สารต่างกัน
II.II.II ด้านอายุ (Age) เป็ นปจั จัยที่ทาให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่อง
ของความคิดและพฤติกรรม
II.II.III ด้านการศึกษา (Education) ระดับการศึกษาของประชากร เป็ น
ดัชนีหนึ่งทีแ่ สดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
II.II.IIII ด้านรายได้ (Income) เป็ นเกณฑ์รูปแบบการดารงชีวติ รสนิยม
ค่านิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ
II.III ทฤษฏีการกระทาด้วยเหตุผล (Theory of Reason: TRA)
ทฤษฎีได้อ ธิบายความสัมพัน ธ์ร ะหว่างความเชื่อและทัศนคติท่มี ตี ่ อ
พฤติ ก รรมว่ า การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ เป็ นผลจากการ
เปลี่ย นแปลงความเชื่อ และบุคคลจะแสดงพฤติกรรมเพราะคิดว่าเป็ นสิ่ง
สมควรกระทา เนื่องจากบุคคลจะพิจารณาเหตุผลก่อน (สุทธิชยั ปทุมล่อง
ทอง, 2551) มี 2 ปจั จัย คือ
II.III.I เจตคติต่อพฤติกรรมนัน้ (Attitude toward behavior) เจตคติต่ อ
พฤติก รรมถู กก าหนดโดยความเชื่อ เกี่ย วกับ ผลกรรม และการประเมิน
คุณค่าของผลกรรมนัน้
II.III.II อิ ท ธิพ ลของกลุ่ ม อ้ า งอิ ง ต่ อ การท าพฤติ ก รรม (Subjective
norms) อิทธิพ ลของกลุ่ ม อ้างอิงถู กก าหนดโดยความเชื่อ ว่า บุ คคล หรือ
กลุ่มทีส่ าคัญ
II.IIII ทฤษฏีการยอมรับเทคโนโลยี (Theory of Acceptance: TAM)
เป็ นทฤษฎีทม่ี กี ารยอมรับและมีช่อื เสียงในการเป็ นตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ของการ ใช้เทคโนโลยี นาเสนอโดย Davis ซึง่ เป็ นการปรับแต่งเพิม่ เติมต่อ
จากทฤษฎี (Theory of Reason: TRA) เพื่อ พัฒ นาเป็ น แบบจาลอง TAM
และใช้ศกึ ษาในบริบทการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ
II.IIII.I การรับรูถ้ งึ ความมีประโยชน์ (Perceived Usefulness) แสดงถึง
ระดับที่ผใู้ ช้สามารถรับรูไ้ ด้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยในการเพิม่
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของเตนอย่างไร (David 1989)
II.IIII.II การรับรูถ้ งึ ความง่ายในการใช้ (Perceived Ease of use) แสดง
ถึงระดับทีผ่ ใู้ ช้เชือ่ ว่าไม่ตอ้ งอาศัยความพยายาม (Free of Effort) ในการใช้
งานระบบ

II. ทฤษฏีและหลักการพืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการดาเนินการศึกษาครัง้ นี้ ผูจ้ ดั ทาได้ศกึ ษาทฤษฏี หลักการพืน้ ฐาน
และเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง และได้นาเสนอหัวข้อต่อไปนี้
II.I ทฤษฎีการลดความสูญเปล่าด้วยหลักการระบบ ECRS
หลักการทีป่ ระกอบด้วย การกาจัด (Eliminate) การรวมกัน
(Combine) การจัดใหม่ (Rearrange) และ การทาให้งา่ ย (Simplify) ซึง่ เป็ น
หลักการง่าย ๆ อธิบายดังนี้
II.I.I การกาจัด (Eliminate) หมายถึง การตัดขัน้ ตอนการทางานทีไ่ ม่
จาเป็นในกระบวนการออกไป
II.I.II การรวมกัน (Combine) หมายถึง การรวมขัน้ ตอนการทางานเข้า
ด้วยกัน เพือ่ ประหยัดเวลาหรือแรงงานในการทางานท่านัน้
II.I.III การจัดใหม่ (Rearrange) หมายถึง การจัดลาดับงานใหม่ให้
เหมาะสม
II.I.IIII การทาให้ง่าย (Simplify) หมายถึง ปรับปรุงวิธกี ารทางาน หรือ
สร้างอุปกรณ์ช่วยให้ทางานได้ง่ายขึน้
II.II แผนภูมกิ ระบวนการไหล (Flow Process Chart)
แผนภูมนิ ้ีจะแสดงถึงขัน้ ตอนการทางานตัง้ แต่ ต้นจนจบกระบวนการ
แล้วติดตามบันทึกเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ กับวัตถุดบิ นัน้ ไปเรือ่ ย ๆ ทุกขัน้ ตอน
โดยใช้สญ
ั ลักษณ์ มาตรฐาน 5 ตัว ซึ่งกาหนดโดย ASME (The American
Society of Mechanical Engineers) ในสหรัฐอเมริกา ดังนี้
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ห้องออกบัตรคนเข้า-ออก มีขนั ้ ตอนในการเคลื่อนย้ายหรือมีการเดินเรื่อง
เอกสารไปมา และใช้ เวลาค่ อ นข้า งนาน จึง ท าให้ บ ริก ารลู ก ค้ า ได้ ไ ม่
ทันท่วงที
ั บนั (Flow Process Chart)
ตารางที่ II. แสดงขันตอนการด
้
าเนินงานปจจุ
ลา
งาน
ระยะทาง เวลา
ดับ
(เมตร) (นาที)
1.
กรอกข้อมูลลงในใบนา
จ่าย (ห้องออกบัตร)
30

II.IIII งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
จิญาดา แก้วแทน [1] ได้ทาการศึกษาเรือ่ งปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการยอมรับ
การใช้บริการการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ตโฟน
ศึกษาทัศนคติการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงจาก ทฤษฏีการกระทาด้วยเหตุผล
(Theory of Reason: TRA) ความเชือ่ มันในการออนไลน์
่
และการรับรู้
ความเสีย่ ง จากการใช้บริการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์
สมาร์ตโฟน และศึกษาอิทธิพลของทัศนคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
ความเชือ่ มันในการออนไลน์
่
และการรับรูค้ วามเสีย่ งทีม่ ผี ลต่อการยอมรับ
การใช้บริการการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสมาร์ตโฟน
กฤตโสภา ทิพย์ปญั ญาวงศ [2] ได้ทาการศึกษาเรื่องการศึกษาปญั หา
แล ะ แ รงจู ง ใจใน ก าร ใช้ ง าน เงิ น อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ (e-Money) ผ่ าน
โทรศัพท์มอื ถือในประเทศไทย เป็นการศึกษาเรือ่ งความเป็นไปได้ในการนา
ระบบการช าระเงิน มาใช้ โดยการศึ ก ษาถึ ง เรื่อ งแรงจู ง ใจในการใช้
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ผ่านโทรศัพท์มอื ถือ ความปลอดภัยและความ
ไว้วางใจ และภาพลักษณ์ทางสังคม
ธนาคารแห่งประเทศไทย [3] ได้ทาการศึกษาเรือ่ งศึกษาพฤติกรรมการ
ใช้กรรมการใช้ส่อื การชาระเงินขององค์ขององค์กร การใช้ส่อื การชาระเงิน
ในองค์กรเป้าหมาย 13 กลุ่มธุรกิจทัง้ ในด้านการรับชาระเงินและการจ่าย
ช าระเงิน ศึก ษาปจั จัย ที่มผี ลต่ อ การเลือ กใช้ส่อื การช าระเงิน ขององค์ก ร
ความคิดเห็นของกลุ่มองค์กรต่อสื่อการชาระเงินประเภท เงินสด เช็ค และ
สือ่ การชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ซ่งึ ประกอบด้วย Preauthorized Direct
Credit, Preauthorized Direct Debit, SMART, BAHTNET, Internet
Banking, Telephone Banking, ATM/ORFT, Credit Card, Debit Card
และระบบอื่นๆ ทีก่ ลุ่มองค์กรต่างๆ เลือกใช้

2.

ส่งเรือ่ งไปฝา่ ยการเงิน

3.

ฝา่ ยการเงินรับชาระ
เงิน
ส่งเรือ่ งกลับไปทีห่ อ้ ง
ออกบัตร
บันทึกข้อมูลลงระบบ
(ห้องออกบัตร)
รวม

4.
5.

3

30
15

3

15
60

6

150

3 2

จากตารางที่ 4.1 มีขนั ้ ตอนการทางานทัง้ หมด 5 ขัน้ ตอน ระยะทาง
ทัง้ หมด 6 เมตร และเวลาในการด าเนิ น การหน้ า งาน 150 นาที หรือ 2
ชัวโมง
่ 30 นาที เวลาทีแ่ สดงเป็นเวลาต่อ 1 คน ด้วยกระบวนการทางานดัง
ดังกล่าวส่งผลให้ผใู้ ช้บริการรอเป็นเวลานานมาก
และที่ได้จากการทาแบบสอบถามเรื่อง แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผูร้ บั บริการ“ ระบบการชาระค่าบริการจอดรถ บริษทั ท่าอากาศยาน
ไทย จากัด มหาชน “ ผลเป็นดังนี้
ตารางที่ III. แสดงผลแบบสอบถามส่วนที่ 1
ระดับ
ผลการแบ่ง
ลาดับ
ตัวแปร
เกณฑ์
คะแนน
เกณฑ์

III. วิธกี ารดาเนินงาน
การศึกษาเรื่อง การศึกษาความเป็ นไปได้ในการเพิม่ ช่องทางการชาระ
ค่าบริการจอดรถด้ว ยระบบ E-Payment ผ่ านแบบสอบถาม กรณี ศ ึกษา
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ทัง้ นี้มขี นั ้ ตอนในการศึกษา ซึ่ง
อธิบายในหัวข้อต่อไปนี้
III.I เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
III.I.I แผนภูม ิกระบวนการไหลของขัน้ ตอนการต่ อ อายุ บ ัต รจอดรถ
(Flow Process Chart)
III.I.II แบบสอบถาม (Questionnaire)
III.II ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
III.II.I ศึกษาขัน้ ตอนในการทางาน
III.II.II การกาหนดลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์
III.II.III การสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
III.II. IV การเก็บรวบรวมข้อมูล
III.II. V การจัดกระทาและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
IV. ผลการดาเนินงาน
ั
IV.I ผลการวิเคราะห์ปญหาและเวลาในการดาเนินงาน
ั หาที่ พ บคื อ ผู้ เข้า ใช้ บ ริก ารต้ อ งเสีย เวลาในการรอคอยนาน
ปญ
เนื่องจากในบางช่วงเวลาทีม่ อี ตั ราการเข้าใช้บริการสูงมาก ช่องทางในการ
ให้บริการที่มไี ม่เพีย งพอต่ อ ความต้อ งการ เนื่อ งจากระบบการช าระเงิน
ค่าบริการจอดรถต่อบัตรจอดรถ มีเพียง 1 วิธี คือ การชาระด้วยเงินสด ณ

1.
2.

3.

4.
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เพศ
อายุ

ระดับ
การศึกษา

รายได้ต่อ
เดือน

1.ชาย

32

2.หญิง

18
-

1.ต่ากว่า 20 ปี
2.20-30 ปี
3. 31-40 ปี
4.41 ปีขน้ึ ไป
1.ต่ากว่าปริญญา
ตรี
2.ปริญญาตรี
3.ปริญญาโท
4.สูงกว่าปริญญา
โท
1.ต่ากว่า15 , 000
บาท

22
14
14
20

2. 15,000-25,000

34

ชาย

20 – 30 ปี

ปริญญาตรี
30
10
15, 000–
25, 000

3. 25,001-40,000
4. 40,001-60,000
5.มากกว่า 60,000

4
2
-

บาท

ตารางที่ IV แสดงผลแบบสอบถามส่วนที่ 2
ความพึ ง พอใจใน ด้ า น ต่ าง ๆ ต่ อ
ร ะ ดั บ
หน่ วยงานผูใ้ ห้บริ การ
คะแนน
ด้ าน ก ร ะ บ ว น ก าร ขั ้น ต อ น ก า ร/
3.54
ให้บริ การ
1มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และ
แนะนาขัน้ ตอนการให้บริการ
2ขัน้ ตอนการให้บริการมีความคล่ อ งตัว
3.62
และไม่ยุ่งยาก
3 มี ค ว าม ส ะ ด ว ก ร ว ด เร็ ว ทั น ต า ม
2.36
กาหนดเวลา
4ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลาดับ
3.94
ก่อนหลังด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
3.92
5 สถานที่ ต ั ้ง ของหน่ วยงาน มี ค วาม
เหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ
6ความเพี ย งพอของสิ่ ง อ านวยความ
2.68
สะดวก เช่ น ห้ อ งจั ด กิ จ กรรม ที่ พ ั ก
ห้องน้า ทีจ่ อดรถ
7ป้ ายข้ อ ค วามบอก จุ ด บริ ก าร ป้ าย/
3.48
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย
8ความสะอาดของสถานทีโ่ ดยรวม
3.62
9ความปลอดภัยของสถานทีโ่ ดยรวม
3.58
ด้านคุณภาพการให้บริ การ
3.26
10ได้รบั การบริการทีค่ มุ้ ค่า
11ผลการให้บริการในภาพรวม
3.3

ผ ล ก า ร แ บ่ ง
เกณฑ์
4.

ค่อนข้างพอใจ

ค่อนข้างพอใจ
ไม่ค่อยพอใจ
5.

ค่อนข้างพอใจ

ค่อนข้างพอใจ
เฉยๆ
6.

เฉยๆ

ค่อนข้างพอใจ
ค่อนข้างพอใจ
เฉยๆ
เฉยๆ

ตารางที่ V แสดงผลแบบสอบถามส่วนที่ 3
ลาดับ

ตัวแปร

เกณฑ์

ระดับ
คะแนน

1.

ท่ า นเคยช าระค่ า สิน ค้ า
และบริ ก ารผ่ า น ระบบ
ออนไลน์หรือไม่
ป ั จ จุ บั น ท่ า น มี
แอพพลิเคชันธนาคารบน
่
มือถือ ( Mobile Blanking)
หรือไม่
ป ั จ จุ บั น ท่ า น มี
แอพพลิเคชันธนาคารบน
่

1. เคย

34

2. ไม่เคย

16

1. มี

37

2. ไม่ม ี

13

1.กสิกร
ไทย

19

2.

3.

ผลการ
แบ่ง
เกณฑ์

มือถือ ( Mobile Blanking) 2.กรุงไทย
ของธนาคารอะไรบ้า ง ( 3.กรุงเทพ
เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ ) 4.ไทย
พาณิชย์
5.กรุงศรี
6.ทหาร
ไทย
ท่ า น ใ ช้ บ ริ ก า ร 1.5 - 7 ครัง้
แอพพลิเคชันธนาคารบน
่
/ สัปดาห์
มือถือ ( Mobile Blanking) 2.4 - 2 ครัง้
บ่อยแค่ไหน
/ สัปดาห์
3. 1 ค รั ้ง /
สัปดาห์
4.1 - 2 ครัง้
/ เดือน
หากบริษั ท ท่ า อากาศ 1.ใช้บริการ
ยานไทย จากัด มหาชน
มีการน าระบบการช าระ 2.ไม่ใช้
เงิน ผ่ า นแอพพ ลิ เ คชั น่ บริการ
ธ น า ค า ร บ น มื อ ถื อ
( Mobile Blanking) เข้ า มา
ใช้ ท่ านมีค วามประสงค์
จะใช้บริการหรือไม่
ท่ านอยากให้ท างบริษัท 1.กสิกร
ท่าอากาศยานไทยจากัด ไทย
มหาชน เพิ่มช่ อ งทางใน 2.
ก า ร ช า ร ะ เ งิ น ผ่ า น ธนาคารกรุ
แอพพลิเคชันธนาคารบน
่
งไทย
มือ ถื อ ( Mobile Blanking) 3.ธนาคาร
ข องธน าค ารใดบ้ า ง ( กรุงเทพ
เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ
4.ธนาคาร
ไทย
พาณิชย์
5.ธนาคาร
กรุงศรี
อยุธยา
6.ธนาคาร

เคย

7
8
12

กสิกร
ไทย

7
7
5
6
2

1-2

ครัง้ /
เดือน

21
44
6

ใช้
บริการ

22
7

11
11

กสิกร
ไทย

7

8

ทหารไทย
ผลสรุปจากการส ารวจแบบสอบถาม ผู้ใช้บริการมีค วามประสงค์ให้
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด มหาชน เพิ่มช่องทางการช าระเงิน บน
ระบบ E-Payment จานวน 44 ราย คิดเป็น 88%
หาก บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด มหาชน ได้ทาการเพิม่ ช่องทาง
ในการชาระเงิน จะสามารถลดขัน้ ตอนและเวลาในการดาเนินงานได้ ศึกษา
จากทฤษฎีการลดความสูญเปล่าด้วยหลักการระบบ ECRS คือ การกาจัด
(Eliminate) ขัน้ ตอนทีไ่ ม่จาเป็น การจัดใหม่ (Rearrange) ให้เหมาะสม

มี
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กิ ตติ กรรมประกาศ
ผู้ว ิจยั ขอขอบพระคุ ณ บริษัท ท่ าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
การศึกษาค้น คว้าเรื่อ งการศึกษาความเป็ น ไปได้ในการเพิ่มช่องทางการ
ชาระค่าบริการจอดรถด้วยระบบ E-Payment ผ่านแบบสอบถาม และคุณ
จรีลกั ษณ์ วงษ์ประดิษฐ์ พีเ่ ลี้ยงทีป่ รึกษาสหกิจศึกษา ทีช่ ่วยหาข้อมูลต่างๆ
แนะนาวิธกี ารแก้ปญั หา ประสานงานกับฝา่ ยต่างๆ จนทาให้เกิดผลสาเร็จ
สุดท้ายนี้บุคคลทีต่ ้องขอขอบคุณอย่างยิง่ คืออาจารย์ยุรนัน มูซอ ผูเ้ ป็ น
อาจารย์ท่ปี รึกษาอย่างยิ่งที่ช่วยปรึกษา ชี้แนะแนวทาง การแก้ไขปญั หา
ต่าง ๆ อีกทัง้ ยังสละเวลาอันมีค่าตรวจ แนะแนวรายงานของข้าพเจ้า

การทาให้ง่าย (Simplify) สร้างอุปกรณ์ ช่วยให้ทางานได้ง่ายขึ้น ทาให้ผ ล
การดาเนินงานเป็นดังนี้
ตารางที่ VI แสดงขัน้ ตอนการดาเนินงานหากมีการนาระบบการชาระเงิน
แบบ E-Payment เข้ามาใช้ (Flow Process Chart)
ลา
งาน
ระยะทาง เวลา
ดับ
(เมตร)
(นาที)
1
ได้รบั ข้อความแจ้ง
3
ยอดทาง SMS
2
3
4

กดชาระค่าบริการ
บนแอพพลิเคชัน่
ยืนยันการชาระเงิน
รับใบเสร็จ
รวม

15

0

2
5
30

[1]

[2]
2 1 1
[3]

IX. สรุป
จากการศึกษาขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ านในการต่ออายุบตั รจอดรถ และทา
การส ารวจข้อ มูล โดยแบบสอบถาม บริษัท ท่ าอากาศยานไทย จ ากัด
(มหาชน) ครัง้ นี้ เป็ นการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling) ณ ห้อง
ออกบัตรคนเข้า-ออก เขตปลอดอากร กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้
คือ กลุ่มผูใ้ ช้บริการชาระค่าบริการจอดรถ ต่ออายุบตั รจอดรถ ณ ห้องออก
บัตรคนเข้า – ออก บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ซึง่ มีจานวน
ทัง้ หมด 50 คน ผลการสารวจเป็นดังนี้
ผลการศึกษาพบว่าเป็ นเพศชาย จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 64 %
ทีม่ อี ายุระหว่าง 20-30 ปี จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 44 % การศึกษา
อยู่ในระดับปริญญาตรี จานวน 30 คนคิดเป็ นร้อยละ 60 % รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 15,00-25,000 บาท จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 68 % จาก
ข้อสรุปข้างต้น ลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่แี ตกต่างกัน ส่งผลต่ อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารทางมือถือ โดยมีพฤติกรรมการใช้ Mobile
Banking จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 68 % โดยส่วนมากมีแอพพลิเคชัน่
ธนาคารบนมือถือของธนาคารกสิกรไทย 22 คน และผู้ใช้บริการจานวน
44 คน มีความประสงค์ให้ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) เพิม่
ช่องทางในการชาระเงินผ่านมือถือโดยธนาคารกสิกร
ขัน้ ตอนในการด าเนิ น งานในป จั จุ บ ัน ทัง้ หมด 5 ขัน้ ตอน ระยะทาง
ทัง้ หมด 6 เมตร และเวลาในการด าเนิ น การหน้ างาน 150 นาที หรือ 2
ชัวโมง
่ 30 นาที ซึง่ เป็นเวลาต่อ 1 คน
ขัน้ ตอนในการด าเนิ น งานหากมีก ารน าระบบการช าระเงิน แบบ EPayment เข้า มาใช้ พ บว่ า มีข ัน้ ตอนนี้ ก ารท างานทั ง้ หมด 4 ขัน้ ตอน
ระยะทางทัง้ หมด 0 เมตร และเวลาในการดาเนิน การหน้ า งาน 30 นาที
หรือ ครึ่ง ชัว่ โมง ซึ่ ง เป็ น เวลาต่ อ 1 คน ด้ ว ยข้อ มูล ดัง กล่ า วส่ ง ผลให้
ผูใ้ ช้บริการใช้เวลาเพียง 30 นาที
เปรีย บเทีย บผลก่ อ น-หลัง สามารถลดเวลาไปได้ท งั ้ หมด 120 นาที
หรือ 2 ชัวโมง
่ คิดเป็น 45%

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ ศึกษาอัตราผลผลตอบแทนของการลงทุนแบบ
ถัวเฉลี่ยมูลค่า ภายใต้จงั หวะการเข้าลงทุน 4 สถานการณ์ คือ จุดสูงสุด ก่อนเกิด
วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ , จุดพักตัวหลังจากลงจากจุดสูงสุด , จุดต่ าสุด และจุดทีเ่ ป็ น
ขาขึน้ ของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้กลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจงของบริษัทที่ม ีมูล ค่า หลัก ทรัพ ย์ท่มี ากสุด ของดัช นี ราคารายกลุ่ ม
อุตสาหกรรม ในการศึกษาใช้การจาลองสถานการณ์ ด้ว ยวิธกี ารลงทุน แบบถัว
เฉลี่ยมูลค่า และใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซลในการสร้างเครื่องมือ จาลอง
การลงทุ น ในช่ ว งเวลาศึ ก ษาตั ง้ แต่ ปี 2550 – 2561 ด้ ว ยข้อ มู ล การลงทุ น
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการวิจยั พบว่า 1) การลงทุนที่
จุดสูงสุดให้ค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนเท่ากับ 23.75% ,ชาร์ป เรโช เฉลี่ยเท่ากับ
2.43 2) จุดพักตัวหลังจากลงจากจุดสูงสุด ให้ค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนเท่ากับ
25.24% ,ชาร์ป เรโช เฉลีย่ เท่ากับ 2.77 3) จุดต่ าสุดให้ค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทน
เท่ า กับ 18.19% ,ชาร์ป เรโช เฉลี่ ย เท่ า กับ 2.38 และ 4) จุ ด ที่ เ ป็ นขาขึ้น ให้
ค่าเฉลีย่ อัตราผลตอบแทนเท่ากับ 13.94% ,ชาร์ป เรโช เฉลีย่ เท่ากับ 1.99 สาหรับ
สภาวะตลาดปกติ ต้องสารองเงินสดในช่วง 1.62-1.89 เท่า และ สภาวะตลาดผัน
ผวนสูง ต้องสารองเงินสดในช่วง 9.35- 25.36 เท่าของมูลค่าทีล่ งทุนในแต่ละงวด

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. บทนา
นักลงทุนมือใหม่ทล่ี งทุนในหุน้ เป็ นครัง้ แรก มักลงทุนในลักษณะเป็ น
แบบเก็งกาไร มีการซื้อขายตามข่าวสารทีไ่ ด้รบั จากหลายๆช่องทางการสื่อสาร
ผ่านทางโซเชียลมีเดียหรือผ่านทาง IM (Instant Messaging) และการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต เช่น ไลน์ LINE ซึ่งน าไปสู่การขาดทุนเป็ นส่วนใหญ่ แต่ ถ้านัก
ลงทุ นที่ล้มเหลวเหล่ านี้ ย ังคงอยู่ในตลาดต่ อไป มักมีการพัฒนาไปเป็ นนัก
ลงทุนสายเทคนิค ที่เน้นการจับจังหวะของตลาด ฐนิตพงศ์ ชื่นภิบาล [1] ได้
กล่าวว่า การจับจังหวะการลงทุน (Market Timing) เป็ นการพยากรณ์ทศิ ทาง
ตลาดโดยใช้วธิ ที างเทคนิค อย่างไรก็ตามผลงานวิจยั หลายชิ้นระบุว่า การจับ
จังหวะการลงทุน (Market Timing) จะไม่สามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุน
ที่ดีได้ในระยะยาว เนื่องจากเชื่อว่า ตลาดมีประสิทธิภาพ นักลงทุนทุกคนรู้
ข้อมูลเท่าเทียมกัน
ส าหรับนักลงทุ นมือใหม่ท่ีม ีล ักษณะอนุ ร กั ษ์ นิ ยม จะมีความกลัว
ความเสี่ยงสูง จึงมักเลือกลงทุนในหุ้นกลุ่มพื้นฐาน (หุ้นบลูชพิ ) กฤษฏา เสก
ตระกูล [2] ได้กล่าวว่า หุ้นกลุ่มบลูชพิ มีจุดเด่นที่เป็ นบริษทั ขนาดใหญ่และมี
มูลค่าตามราคาตลาด ( Market cap) สูง บริษัทผ่านวิกฤตหลายครัง้ กิจการมี
ความมันคง
่ มีช่อื เสียงยาวนาน และผลิตภัณฑ์เป็ นทีร่ จู้ กั แพร่หลาย ทาให้หุน้
กลุ่มบลูชพิ มีความเสี่ยงต่ าที่จะล้มละลาย อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหุ้นบลู
ชิพสามารถนาไปสู่การขาดทุนได้ ถ้าจังหวะในการเข้าซื้อไม่เหมาะสม ซึ่งนัก
ลงทุนมือใหม่มกั อ่อนไหวไปกับสภาวะของตลาด จึงทาให้เกิดการตัดสินใจซื้อ
ขายหุ้นอย่ างไม่สมเหตุ สมผลได้ Stock Traders Newsroom [3] ได้กล่ าวถึง
กลยุทธ์การลงทุนระยะยาวจะช่วยลดความผันผวนและความผิดพลาดให้ลด
น้อยลงได้ ซึ่งมีแนวทางการลงทุนระยะยาว 3 รูปแบบ คือ 1) การลงทุนเป็ น

คาสาคัญ: การลงทุนแบบถัวเฉลีย่ มูลค่า, อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

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
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เงินก้อน (Lump Sum Investment) เป็ นการลงทุ นในคราวเดียวกันด้วยเงิน
ก้อนเดียวตามแผนการลงทุนประจาปี ท่วี างไว้ 2) การถัวเฉลี่ยต้นทุน (Dollar
Cost Averaging) เป็ นการทยอยลงทุน โดยลงทุนด้วยจานวนเงินทีเ่ ท่ากันทุก
เดือน ทาให้เมือ่ ราคาหุน้ ขึน้ จะซื้อจานวนหน่ วยการลงทุนน้อยลง แต่ถ้าราคา
หุน้ ต่าลง จะทาให้ซ้อื จานวนหน่ วยการลงทุนได้มากขึน้ 3) การถัวเฉลีย่ มูลค่า
(Dollar Value Averaging) เป็ นการลงทุ นโดยท าการก าหนดเป้ าหมายการ
เติบโตของมูลค่ าของพอร์ตการลงทุ น (Value Path) ไว้อย่ างชัดเจน ดังนัน้
จานวนเงินลงทุนในแต่ละรอบการลงทุนจะใช้จานวนเงินไม่เท่ากัน แต่จะได้หุน้
หน่ วยเต็มจานวนตามเป้ าหมาย (ไม่มเี ศษหุน้ หลักหน่ วย) เมือ่ ราคาหุน้ ขึน้ เกิน
เป้ าหมายมูลค่าพอร์ตการลงทุน ก็สามารถขายได้ แต่ถา้ ราคาหุน้ ลดลงต่ากว่า
เป้ าหมายมูลค่าพอร์ตการลงทุน ก็ต้องใช้เงินลงทุนมากขึ้นเพื่อชดเชยมูลค่า
พอร์ตการลงทุนทีล่ ดลง
ส าหรับ งานวิจ ัย นี้ จึงได้ ศ ึก ษาหุ้ น ที่ ม ีค วามเสี่ย งต่ า และศึก ษา
เครื่องมือทีใ่ ช้สาหรับการลงทุนเพื่อใช้รบั มือกับความผันผวนของสภาวะตลาด
และให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงได้เลือกหุ้นโดยเน้นการลงทุน
ในหุน้ ทีม่ มี ลู ค่าตามราคาตลาดขนาดใหญ่จะเป็ นการลดความเสีย่ งทีธ่ ุรกิจเลิก
กิจการ และเลือกลงทุนโดยกระจายความเสีย่ งไปในทุกกลุ่มดัชนีอุตสาหกรรม
เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักรของเศรษฐกิจ และ
งานวิจ ัยนี้ จะใช้เครื่องมือการลงทุ น แบบการถัวเฉลี่ย มูลค่ า (Dollar Value
Averaging) เป็ นกลยุ ทธ์ในการลงทุนระยะยาว ตัง้ แต่ ปี 2550 -2561 โดยมี
จุดประสงค์เพื่อการศึกษาผลตอบแทนของพอร์ตลงทุนในหลักทรัพย์ทม่ี มี ลู ค่า
ตลาดสูงสุดของทุกกลุ่มดัชนีอุตสาหกรรมในแต่ละจังหวะการลงทุน

ออกจากการตัดสิน ใจในการซื้อ ขายได้ ศักดา สรรพปั ญ ญาวงศ์ [9] ได้
กล่าวถึง การลงทุนแบบถัวเฉลีย่ มูลค่ามีขอ้ เสียในช่วงที่ตลาดทาการปรับตัว
ลงอย่ างรวดเร็ว จึงท าให้มูลค่ าพอร์ตการลงทุ นลดลงอย่ างมาก ท าให้เกิด
ปั ญหากับนักลงทุนที่สารองเงินสดไม่มากเพียงพอ จะไม่สามารถรักษาวินัย
การลงทุนไว้ได้ Hayley [10] ได้วพิ ากษ์ความสาเร็จในการใช้กลยุทธ์การลงทุน
แบบถัวเฉลีย่ มูลค่าด้วย IRR เมือ่ เปรียบเทียบกับวิธอี ่นื ๆ โดยชีใ้ ห้เห็นว่ายังมี
หลายประเด็นที่ไม่ได้พ ิจารณา คือ การคานวณอัตราผลตอบแทนแบบ IRR
ยังไม่พจิ ารณาถึงขนาดความเสีย่ ง การสารองเงินสดในปริมาณมากเพื่อรองรับ
ความผันผวนของตลาด รวมถึงค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารพอร์ตการ
ลงทุนสูงขึน้ ซึง่ ยังไม่ได้นามาคานวณหาอัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน

รูปที่ 1. กราฟแสดงการลงทุนแบบถัวเฉลีย่ มูลค่า
2.2 การวัดผลตอบแทนจากการลงทุน ภัชลักษณ์ ทรัพย์เงินทอง [11]
ได้สรุปเครือ่ งมือวัดประสิทธิภาพผลการดาเนินงานกองทุนไว้ 6 ตัวชีว้ ดั คือ
ก. Sharpe Ratio เป็ นเครื่องมือที่ใช้วดั ประสิทธิภาพในการบริหาร
ของกองทุน โดยวัดอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงต่อหน่ วยความ
เสีย่ งทีเ่ กิดจากของอัตราผลตอบแทนส่วนเกิน Hunkar Ozyasar [12] กล่าวว่า
ข้อดี คือ เป็ นที่นิยมเลือกใช้เพราะ นักลงทุนทัวไปสามารถเข้
่
าถึงข้อมูลได้
สะดวก มีการคานวณได้ง่าย แต่ ก็มขี อ้ จากัด คือ ถ้าข้อมูลน้ อยเกินไป การ
กระจายตัว จะไม่ ดี อาจท าให้ ตี ค วามผิดได้ และยังไม่ ส ามารถแยกแยะ
ความสามารถของผูบ้ ริหารกองทุนได้
ข. Treynor Ratio เป็ นเครื่องมือที่ใช้วดั ประสิทธิภาพในการบริหาร
ของกองทุน โดยวัดอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงต่อหน่ วยความ
เสีย่ งของระบบ Investopedia [13] กล่าวถึงข้อดี คือเครื่องมือนี้ให้ความสาคัญ
กับความเสี่ยงที่เป็ นระบบ (Systematic Risk) โดยข้อจากัดคือ ถ้ ากองทุ น
เลือกหลักทรัพย์ความเสีย่ งทีไ่ ม่เป็ นระบบมาก จะทาให้การวัดผลผิดพลาดได้
ค. Jensen’s Alpha เป็ น เค รื่ อ งมื อ ที่ ใช้ เป รี ย บ เที ย บ อั ต รา
ผลตอบแทนของกองทุนเทียบกับอัตราผลตอบแทนของตลาด เหมาะกับการ
วัดความสามารถของผู้จดั การกองทุน Investopedia [14] กล่าวว่า ข้อดี คือ
ท าให้ ส ามารถมองเห็ น ความผิด ปกติ ข องการบริห ารกองทุ น ได้ ง่ายขึ้น
เนื่องจากต้องเลือกหลักทรัพย์ทม่ี รี าคาสอดคล้องกับดัชนี แต่มขี อ้ จากัดคือ ถ้า
เลือกหลักทรัพย์ทร่ี าคาไม่สอดคล้องกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ ค่าทีไ่ ด้จะ
ไม่สามารถบอกความผิดปกติได้
ง. Information Ratio เป็ นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ความสม่าเสมอของผลการ
ดาเนินงานของกองทุน โดยใช้เปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทเดียวกัน
ที่มเี กณฑ์มาตรฐานเดีย วกัน Investopedia [15] กล่ าวถึง ข้อ ดี คือ ทาให้
ประเมินความสามารถของผูบ้ ริหารทีม่ ขี นาดของกองทุนใกล้เคียงกันได้ แต่
ข้อจากัดคือ ไม่สามารถวัดขนาดกองทุนทีต่ ่างกันได้
จ. Expense Ratio เป็ น เครื่อ งมือ ที่ใช้ว ดั การควบคุ ม ค่ าใช้จ่ าย
ของกองทุน Morningstar [16] กล่าวถึงข้อดี คือ จะเน้นการควบคุมต้นทุน

2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 การลงทุ นแบบถั ว เฉลี่ ยมู ล ค่ า (Value Averaging Investment)
Wikipedia [4] ได้กล่าวถึง การลงทุนแบบถัวเฉลีย่ มูลค่า คือ การลงทุนทีต่ ้องมี
การลงทุนตามเป้ าหมายมูลค่าหลักทรัพย์ทไ่ี ด้วางแผนกาหนดไว้ล่วงหน้า โดย
ไม่คานึงถึงความผันผวนของตลาด ดังนัน้ ในภาวะที่ตลาดตกต่ า นักลงทุนจึง
ต้องมีส่ วนร่วมในการลงทุนมากขึ้น และเมื่อภาวะตลาดค่อยๆไต่ ระดับ การ
ลงทุนจะค่อยๆน้อยลง ศักดา สรรพปั ญญาวงศ์ [5] จากรูปที่ 1 ได้แสดงการ
ลงทุนแบบถัวเฉลีย่ มูลค่า โดยเส้นประ คือ มูลค่าพอร์ตเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้
และ เส้นทึบ คือ มูลค่ าของพอร์ต จริง ซึ่งหากช่ องว่างระหว่ างเส้น ทึบกับ
เส้ น ประอยู่ เหนื อ เส้ น ประ แสดงว่ ามูล ค่ าพอร์ต จริงสู งกว่ า มู ล ค่ าพอร์ ต
เป้ าหมาย นักลงทุนจะต้องขายหุน้ ออกมาทากาไร เพื่อควบคุมมูลค่าพอร์ตให้
เป็ นไปตามเป้ าหมาย แต่ถ้าหากช่องว่างนี้อยู่ใต้เส้นประ แสดงว่ามูลค่าพอร์ต
จริงต่ากว่ามูลค่าพอร์ตเป้ าหมาย นักลงทุนจะต้องใช้เงินสดเข้าลงทุนเพิม่ เพื่อ
ทาให้มูลค่าพอร์ตการลงทุนโตไปตามแนวเส้นประที่กาหนดไว้ Sirucek and
Skatularova [6] ได้ศกึ ษาเกี่ยวกับระยะเวลาการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยมูลค่าใน
ระยะเวลาลงทุ น 1 ปี , 5 ปี และ 10 ปี ในตลาดหลัก ทรัพ ย์ US จะให้
ผลตอบแทนมากกว่ า 7% และค่ าชาร์ป เรโช (Sharpe Ratio) มากกว่ า 1
เสมอ Marshell [7] ได้ ศ ึ ก ษาพบว่ า การลงทุ น แบบถั ว เฉลี่ ย มู ล ค่ าให้
ผลตอบแทนมากกว่าในปี ทม่ี กี าไร ขณะทีป่ ี ทข่ี าดทุนก็ให้ผลการขาดทุนทีน่ ้อย
กว่าการลงทุนแบบถัวเฉลีย่ ต้นทุน และการลงทุนแบบสุ่ม Palmer [8] กล่าวว่า
การลงทุนแบบถัวเฉลีย่ มูลค่า มีประโยชน์ดงั นี้ คือ 1) ช่วยให้มกี ารซื้อราคาต่า
และขายในช่วงราคาสูง 2) ทาให้มกี ารลงทุนมากในสภาวะตลาดตกต่ า และ
เมื่อสภาวะตลาดดีขน้ึ ก็จะทาให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดใี นระยะยาว 3)
ช่วยสร้างวินัยในการลงทุน 4)ช่วยลดความเสีย่ ง โดยทาให้สามารถตัดอารมณ์
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ถ้าบริหารแล้วกองทุนเติบโต อัตราส่วนนี้จะต่ าลง แต่ขอ้ จากัด คือ ไม่ให้
ความสาคัญกับรายรับหรือผลตอบแทน
ฉ. Tracking Error เป็ น เค รื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ว ั ด ความ เสี่ ย งอั ต รา
ผลตอบแทนของพอร์ต การลงทุน มีการเบี่ย งเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐาน
มากน้ อ ยเพี ย งใด Investopedia [17] กล่ า วถึ ง ข้ อ ดี คื อ ใช้ ว ัด ความ
สม่าเสมอในการสร้างผลตอบแทนเปรียบเทียบกับค่ าเฉลี่ยของตลาด แต่
ข้อ จ ากัด คือ ไม่ เหมาะแก่ ก ารวัด ผลกองทุ น ประเภท Active Fund ที่
ต้องการผลตอบแทนเหนือกว่าตลาด
ดังนัน้ Sharpe Ratio จึงเครื่องมือที่ใช้วดั ผลตอบแทนจากการลงทุน
ทีเ่ หมาะสมกับนักลงทุนทัวไป
่ ในขณะที่เครื่องมือตัวอื่น นักลงทุนทัวไปอาจ
่
เข้าไม่ถงึ หรือ ไม่สามารถคานวณได้เนื่องจากมีการคานวณทีซ่ บั ซ้อนกว่า

นิเวศน์ เหมวชิรวรากร [19] ได้กล่าวถึง สภาวะตลาดจะมีผลต่ อ
จิต วิท ยาการลงทุ น ซึ่งมีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ ขายหุ้น โดยแบ่งได้เป็ น
สภาวะต่างๆ ดังนี้ คือ ช่วงตลาดขาขึน้ ช่วงตลาดขาลง และช่วงฟื้ นตัว โดย
ช่วงขาลงมักจะมีช่วงพักตัว ก่อนลงต่อไปยังจุดต่าสุด เนื่องจากนักลงทุนรอ
ความชัดเจนของตลาดว่าจะเริม่ ขึน้ หรือ ลงต่อ ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ กาหนด
จุดเข้าซื้อ 4 จุดทีใ่ ช้ในการศึกษา ตามข้อมูลตามตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2. แสดงข้อมูลราคาหลักทรัพย์ทเ่ี ข้าซื้อและขาย

3. การดาเนิ นงานวิ จยั
3.1 ขันตอนการด
้
าเนิ นงาน
เพื่อ ท าการศึก ษาว่ า จัง หวะการเข้า ลงทุ น มีผ ลกระทบต่ อ อัต รา
ผลตอบแทนของการลงทุน แบบถัวเฉลีย่ มูลค่าอย่างไร ในระหว่างปี 25502561 โดยมีขนั ้ ตอนการศึกษาดังนี้ คือ
3.1.1 การระบุหลักทรัพย์ที่ใช้ในการศึกษา
ตารางที่ 1. แสดงข้อมูลความสัมความพันธ์และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของ
ราคาหุน้ กับดัชนีราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชื่อย่อหลักทรัพย์
ADVANC
CPALL
CPF
MODERN
PTT
SCB
SCC
VNT
ค่าเฉลี่ย

R
0.81
0.54
0.62
0.89
0.46
0.94
0.93
0.39
0.69
2

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
62.54
17.70
10.53
2.46
62.77
38.45
127.88
5.12
40.93

ชื่อย่อ
หลักทรัพย์

จุดเข้า
ซื้อ 1

จุดเข้า
ซื้อ 2

จุดเข้า
ซื้อ 3

จุดเข้า
ซื้อ 4

จุดขาย

เดือน/ปี

ต.ค.-50

พ.ค.-51

มี.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

907.28

817.03

6.1
717.07

33.25

Set Index

3.9
431.5

จานวนงวด

126

119

110

103

-
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ก. จุดเข้าซื้อที่ 1 : จุดสูงสุดก่อนเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ ดัชนี
ราคาหุ้น อยู่ท่ี 907.28 ของเดือน ต.ค.50 ดังนัน้ จึงกาหนดให้ วันจันทร์ท่ี 1
ต.ค.50 เป็ นการเข้าลงทุนวันแรกของจังหวะการลงทุนนี้
ข. จุดเข้าซื้อที่ 2 : จุดพักตัวหลังจากดัชนีราคาหุ้นได้ปรับตัวลง
มาสักระยะหนึ่ง ซึ่งระหว่างเดือน ก.พ. 51 – พ.ค. 51 ดัชนีราคาหุ้น แกว่งตัว
ในช่วง 817.03 – 845.76 ดังนัน้ จึงกาหนดให้วนั อังคารที่ 1 พ.ค. 51 เป็ นการ
เข้าลงทุนวันแรกของจังหวะการลงทุนนี้
ค. จุดเข้าซื้อที่ 3: จุดต่ าสุดของวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ ดัชนีราคา
หุ้นอยู่ท่ี 431.5 ของเดือน มี.ค.52 ดังนัน้ จึงกาหนดให้ วันจันทร์ท่ี 2 มี.ค. 52
เป็ นการเข้าลงทุนวันแรกของจังหวะการลงทุนนี้
ง. จุดเข้าซื้อที่ 4 : จุดเริม่ เข้าสู่ขาขึน้ ชัดเจน เมือ่ ดัชนีราคาหุ้น
ลงมาจุดต่าสุด ดัชนีกเ็ ริม่ ขึน้ ทีละเล็กน้อยต่อเนื่องจนเดือน ส.ค. 52 – ก.ย.
52 อัตราการเพิม่ ของดัชนีเพิม่ ขึน้ ในช่วงก่อนหน้าอย่างชัดเจน ซึ่งแสดงว่า
นักลงทุนเริม่ มีความเชื่อมันและกลั
่
บเข้ามาลงทุนใหม่อีกครัง้ โดยในขณะ
นัน้ ดัช นี ร าคาหุ้น ตลาดหลัก ทรัพ ย์ อ ยู่ท่ี 653.25 ในเดือ น ส.ค. 52 และ
717.07 ในเดือน ก.ย. ดังนัน้ จึงกาหนดให้ วัน อังคารที่ 1 ก.ย. 52 เป็ นการ
เข้าลงทุนวันแรกของจังหวะการลงทุนนี้

เพื่ อ ให้ ก ารศึกษาครอบคลุ ม พฤติ กรรมของหลัก ทรัพ ย์ ในทุ กกลุ่ ม
อุ ต สาหกรรม และเป็ นการคัด กรองคุ ณ ภาพหลัก ทรัพ ย์ จึงได้ เลือ กใช้
หลักทรัพย์ทม่ี มี ูลค่าตลาดสูงสุดของดัชนีราคารายกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งเป็ น
หุ้นกลุ่ มบลูช ิพ ที่ม ีความเสี่ยงต่ า ที่ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์
ช่วงเวลาปี 2550 - 2561 ซึ่งประกอบไปด้วย 1) กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร : CPF 2) กลุ่ มธุ รกิจการเงิน : SCB 3) กลุ่ มสินค้าอุ ปโภคบริโภค :
MODERN แทน KYE เนื่ องจากขาดสภาพคล่ อง ส าหรับ MODERN มีการ
แตกพาร์ จาก พาร์ 10 บาท เป็ น 1 บาท ในวันที่ 13/5/54 4) กลุ่ มสินค้า
อุ ตสาหกรรม : VNT 5) กลุ่ มอสังหาริมทรัพ ย์และก่ อสร้าง : SCC 6) กลุ่ ม
ทรัพ ยากร : PTT 7) กลุ่ มบริการ : CPALL 8) กลุ่ มเทคโนโลยี : ADVANC
โดยสรุปความสัมพันธ์ของแต่ละหลักทรัพย์กบั ดัชนีราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์
ในรูปของค่า R2 และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของราคาหุน้ ได้ตามตารางที่ 1

3.1.2.2 กาหนดจุดขาย งานวิจยั นี้ได้กาหนดให้วนั ศุกร์ท่ี 27 ก.พ.
61 เป็ นจุดขาย เนื่องจากดัชนีราคาหุน้ อยู่ท่ี 1852 โดยเป็ นจุดสูงสุดตลอด
กาลของดัชนีราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์
3.1.3 การจาลองการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยมูลค่า
3.1.3.1 ข้อกาหนดการจาลองการลงทุน

3.1.2 การระบุจงั หวะเข้าซื้อ-ขายหลักทรัพย์
งานวิจยั นี้ศกึ ษาการลงทุน ระหว่างปี 2550 – 2561 โดยพิจารณา
จากข้อมูลสถิตดิ ชั นีราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [18]
3.1.2.1 การกาหนดจุดเข้าซื้อ
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ก. วัน เริ่ม ต้ น ลงทุ น วัน แรก ก าหนดไว้ 4 สถานการณ์
ตามทีก่ ล่าวไว้ในข้อ 3.1.2.1
ข. การจาลองการลงทุน กาหนดให้เงินลงทุนเริม่ ต้น 1,000
บาทต่อหลักทรัพย์ และการลงทุนในครัง้ นี้มจี านวน 8 หลักทรัพย์ จึงใช้เงิน
ลงทุนเริม่ ต้นรวม 8,000 บาท สาหรับหลักทรัพย์ทไ่ี ด้ลงทุน คือ ADVANC,
CPALL, CPF, MODERN, PTT, SCB, SCC และ VNT โดยที่ก ารลงทุ น
ของแต่ละหลักทรัพย์เป็ นอิสระต่อกัน
ค. การลงทุ น ในแต่ ล ะงวดลงทุ น ในวัน ที่ 1 ของเดือ น
ยกเว้นตรงกับวันหยุด ก็ให้ขยับไปลงทุนในวันทาการวันแรก
ง. เป้ าหมายการต้องการให้หลักทรัพย์มมี ูลค่าเติบโตเดือน
ละ 1,000 บาท ต่อหลักทรัพย์
จ. การซื้อ-ขายหลักรัพย์ ไม่มกี าหนดการลงทุนขัน้ ต่า
ฉ. การขายหลักทรัพย์ ขายในราคาต้นทุนเฉลีย่ ที่เกิดขึ้น
ในวันทีข่ ายหลักทรัพย์
ช. การซื้อหลักทรัพย์ กาหนดให้ซ้อื ในราคาเปิ ด ของวันที่
ทาการเข้าซื้อหลักทรัพย์
ซ. การขายหลักทรัพย์ กาหนดให้ขายในราคาปิ ด ของวันที่
ทาการขายหลักทรัพย์
ฌ. การซื้อ-ขาย ใช้ราคาจริงของหลักทรัพย์ทเ่ี กิดขึน้ ในอดีต
ญ. การคานวณอัตราผลตอบแทน ไม่รวมเงินปั นผลทีไ่ ด้รบั
เนื่องจากขาดข้อมูล วันทีข่ น้ึ เครือ่ งหมาย XD กับ วันทีจ่ ่ายเงินปั นผลจริง
ฎ. ไม่มกี ารคิดค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์
ฏ. ใช้โปรแกรมเอ็กเซลเป็ นเครือ่ งมือในการจาลองการลงทุน
3.1.3.2 การจาลองการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยมูลค่า
การจาลองการลงทุนแบบถัวเฉลีย่ มูลค่า มีการคานวณทีใ่ ช้
ในการจาลองการลงทุนดังนี้
ก. การค าน วณ เป้ าห มายมู ล ค่ า การลงทุ น ในแต่ ล ะ
หลักทรัพย์ = มูลค่าหลักทรัพย์ตน้ งวด +1000
ข. การคานวณมูลค่าการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์
= จานวนหน่วยหลักทรัพย์สะสม x ราคาเปิ ด
ค. การคานวณจานวนหน่วยของหลักทรัพย์ทต่ี อ้ งลงทุน
= (มูลค่าเป้ าหมาย-มูลค่าจริง) / ราคาเปิ ด
ง. การคานวณจานวนเงินลงทุนแต่ละงวด
= จานวนหน่วยของหลักทรัพย์ทต่ี อ้ งลงทุน x ราคาเปิ ด
การคานวณอัตราผลตอบแทนถ่วงน้ าหนักด้วยมูลค่ ากระแสเงินสด(MoneyWeighted Return : MWR) ซึ่งสามารถใช้ฟั งก์ช ัน XIRR () ของโปรแกรมไม
โครซอร์ฟ เอ็กเซลช่ วยในการค านวณค่ าได้ โดยค านวณได้จากสมการ
ดังนี้คอื
T
Ct

0
t
t 1 (1  MWR )

ทรัพ ย์ อ ายุ 7 ปี ที่ป ระกาศโดยธนาคารแห่ ง ประเทศไทย โดยเริ่ม เปิ ด
จาหน่ายวันที่ 13/12/2559 [20] สาหรับอัตราผลตอบแทนทีป่ ราศจากความ
เสี่ย ง (Risk Free Return : RF) ผู้ว ิจยั ได้ เลือ กใช้ช่ วงอายุ พ ัน ธบัต รระยะ
ยาวทีใ่ กล้เคียงขอบเขตเวลาของการลงทุน
ฉ. การคานวณความเสีย่ งของผลตอบแทนการลงทุน วัดจาก
ความผันผวน (Standard Deviation : SD) ของผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาการ
ลงทุน โดยใช้ฟังก์ชนั STEDV() ของโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซล
ช. การคานวณผลตอบแทนในช่ ว งระยะเวลาการลงทุ น
(Holding rate return) = (V1 – V0) / V0 [21]
โดยที่ V1 คือ มูลค่าพอร์ตปลายงวด , V0 คือ มูลค่าพอร์ตต้นงวด
ซ. การคานวณอัตราผลตอบแทนทีป่ ราศจากความเสีย่ งต่อ
หน่วยความเสีย่ ง (Sharpe Ratio) = [MWR – RF] / SD
3.1.3.3 การวัดผลการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยมูลค่า
ก. วัดอัตราผลตอบแทนถ่วงน้ าหนักด้วยมูลค่ากระแสเงิน
สด (Money-Weighted Return : MWR) [22] เป็ นวิธกี ารหาผลตอบแทนใน
ลัก ษณะเดีย วกับ IRR เพีย งแต่ ใช้ก ระแสเงิน สดเข้า -ออกมาใช้ในการ
คานวณอัตราผลตอบแทน
ข. วัดอัต ราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ย งต่ อหน่ ว ย
ความเสีย่ ง (Sharpe Ratio)
ค. สัดส่วนเงินลงทุนเฉลีย่ ต่องวดเทียบกับเป้ าหมายการเพิม่
มูลค่าหลักทรัพย์ต่องวด เท่ากับ เงินลงทุนเฉลีย่ ต่องวด / 1,000 โดยที่
เงินลงทุนเฉลี่ยต่ องวด = เงินลงทุนรวมทุกงวด / จานวนงวดของการลงทุน
และ เป้ าหมายการเพิม่ มูลค่าหลักทรัพย์กาหนดที่ 1,000 บาทต่อหลักทรัพย์
ง. สัดส่วนเงินลงทุนต่องวดมากทีส่ ุดเทียบกับเป้ าหมายการ
เพิม่ มูลค่าหลักทรัพย์ต่องวด เท่ากับ งวดทีม่ ใี ช้เงินลงทุนสูงสุด /1,000
โดยทีเ่ ป้ าหมายการเพิม่ มูลค่าหลักทรัพย์กาหนดที่ 1,000 บาทต่อหลักทรัพย์
3.2 ข้อมูลที่ใช้ในการทาวิ จยั
การศึกษานี้ใช้ขอ้ มูลจากการลงทุนในหุน้ ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
4. ผลการดาเนิ นงานวิ จยั
จากการศึกษาการลงทุนแบบถัวเฉลีย่ มูลค่า ของหลักทรัพย์ท่มี มี ลู ค่า
ตลาดมากที่ สุ ด ในแต่ ล ะดัช นี ก ลุ่ ม อุ ต สาหกรรม ยกเว้ น หลัก ทรัพ ย์
MODERN ทีม่ มี ลู ค่าตลาดเป็ นอันดับสองของกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ได้
นามาใช้เป็ นตัวแทนหลักทรัพย์ KYE ทีไ่ ม่มสี ภาพคล่อง สาหรับการศึกษา
ครัง้ นี้ได้กาหนดช่วงเวลาระหว่าง ปี 2550 -2561โดยผลของการศึกษาได้
ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้
4.1 อัตราผลตอบแทนถ่วงน้ าหนั กด้วยมูลค่ากระแสเงิ นสด (MoneyWeighted Return : MWR) จ าก ต ารางที่ 3 เป็ น ก ารศึ ก ษ าอั ต รา
ผลตอบแทนถ่วงน้ าหนักด้วยมูลค่ากระแสเงินสด สามารถสรุปผลการศึกษาได้
ดังนี้ คือ จุดเข้าซื้อที่ 1 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 23.75% จุดเข้า
ซื้อที่ 2 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่ อปี เท่ ากับ 25.24% จุดเข้าซื้อที่ 3 อัตรา
ผลตอบแทนเฉลีย่ ต่อปี เท่ากับ 18.19% และ จุดเข้าซื้อที่ 4 อัตราผลตอบแทน
เฉลี่ยต่ อปี เท่ากับ 13.94% จึงแสดงว่ า จุดเข้าซื้อที่ 2 ให้อ ัตราผลตอบแทน
เฉลีย่ ต่อปี สงู สุดที่ 25.24%
ตารางที่ 3. อัตราผลตอบแทนถ่วงน้าหนักด้วยมูลค่ากระแสเงินสด
(Money-Weighted Return : MWR)

โดยที่
 t คือ จานวนงวด
 Ct คือ เงินสดสุทธิในแต่ละงวดของการลงทุน โดยเงินสดรับ
จะเป็ นบวก และ เงินสดจ่ายจะเป็ นค่าลบ
จ. กาหนดให้ อัต ราผลตอบแทนที่ป ราศจากความเสี่ย ง
(Risk Free Return : RF) เท่ ากับ 2.56% ซึ่ง ใช้ เป็ นอัต ราพัน ธบัต รออม
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ชื่อย่อ
หลักทรัพย์
ADVANC
CPALL
CPF
MODERN
PTT
SCB
SCC
VNT
ค่าเฉลี่ย

จุดเข้าซื้อ 1

จุดเข้าซื้อ 2

จุดเข้าซื้อ 3

จุดเข้าซื้อ 4

11.46%
31.33%
53.57%
6.05%
20.29%
16.53%
22.30%
35.91%
23.75%

11.57%
46.53%
62.81%
1.82%
23.39%
17.95%
25.62%
40.33%
25.24%

7.26%
39.93%
27.52%
0.00%
25.78%
17.08%
22.74%
42.04%
18.19%

9.76%
36.16%
8.47.%
0.00%
26.37%
15.02%
17.93%
39.94%
13.94%

พบว่า ตลาดหุ้นในช่วงสภาวะปกติ หลักทรัพ ย์ CPF ซึ่งเป็ นตัวแทนกลุ่ ม
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จะมีความผันผวนสูงสุด จึงทาให้ต้องสารอง
เงินสดสูงสุดเท่ากับ 2.13 เท่า ของมูลค่าทีต่ อ้ งลงทุนในแต่ละงวด
ตารางที่ 5. สัดส่วนเงินลงทุนเฉลีย่ ต่องวดเทียบกับเป้ าหมายการเพิม่ มูลค่า
หลักทรัพย์ต่องวด
ชื่อย่อ
หลักทรัพย์
ADVANC
CPALL
CPF
MODERN
PTT
SCB
SCC
VNT
ค่าเฉลี่ย

4.2 วัดอัตราผลตอบแทนที่ ปราศจากความเสี่ ยงต่อหน่ วยความเสี่ยง
(Sharpe Ratio)
ตารางที่ 4. อัตราผลตอบแทนทีป่ ราศจากความเสีย่ ง ต่อ หน่วยความเสีย่ ง
ชื่อย่อ
หลักทรัพย์

จุดเข้าซื้อ
1

จุดเข้าซื้อ
2

จุดเข้าซื้อ
3

จุดเข้าซื้อ
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

ค่าเฉลี่ย

2.43

2.77

2.38

1.99

จุดเข้า
ซื้อ 1
2.06
1.60
2.28
1.86
1.79
1.94
1.64
1.96
1.89

จุดเข้า
ซื้อ 2
1.97
1.51
2.18
1.79
1.67
1.84
1.52
1.84
1.79

จุดเข้า
ซื้อ 3
1.84
1.39
2.04
1.68
1.53
1.70
1.38
1.67
1.65

จุดเข้า
ซื้อ 4
1.78
1.35
2.03
1.65
1.50
1.67
1.37
1.62
1.62

ค่าเฉลี่ย
1.91
1.46
2.13
1.75
1.62
1.79
1.48
1.77

4.4 การสารองเงิ นสดในสภาวะที่ ราคาหลักทรัพย์ผนั ผวนสูง
ตารางที่ 6. สัดส่วนจานวนเงินลงทุนต่องวดมากสุดเทียบกับเป้ าหมายการ
เพิม่ มูลค่าหลักทรัพย์ต่องวด
ชื่อย่อ
หลักทรัพย์

จากตารางที่ 4 พบว่า อัตราผลตอบแทนทีป่ ราศจากความเสีย่ งต่อ
หน่วยความเสีย่ ง สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดงั นี้
 จุดเข้าซื้อที่ 1 ชาร์ป เรโช มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.43
 จุดเข้าซื้อที่ 2 ชาร์ป เรโช มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.77
 จุดเข้าซื้อที่ 3 ชาร์ป เรโช มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.38
 จุดเข้าซื้อที่ 4 ชาร์ป เรโช มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.99
แสดงว่า จุดเข้าซื้อที่ 2 ให้อตั ราผลตอบแทนทีป่ ราศจากความเสีย่ ง
ต่อ หน่วยความเสีย่ งดีทส่ี ุด

ADVANC
CPALL
CPF
MODERN
PTT
SCB
SCC
VNT

จุดเข้า
ซื้อ 1
12.55
31.83
13.19
10.69
13.07
11.80
13.32
17.91

จุดเข้า
ซื้อ 2
11.41
27.97
11.99
9.89
11.34
10.74
11.52
16.17

จุดเข้า
ซื้อ 3
9.78
22.47
10.27
8.75
10.05
9.22
8.96
13.68

จุดเข้า
ซื้อ 4
8.81
19.17
9.24
8.07
9.27
8.30
7.78
12.19

ค่าเฉลี่ย

15.54

13.88

11.65

10.35

ค่าเฉลี่ย
10.64
25.36
11.17
9.35
10.93
10.02
10.40
14.99

จากตารางที่ 6 การสารองเงินสดในสภาวะราคาหลักทรัพย์ผนั ผวนสูง
เป็ นจานวนเท่าทีต่ อ้ งลงทุนในแต่ละงวด มีลกั ษณะดังนี้ คือ
 จุดเข้าซื้อที่ 1 การสารองเงินสดสูงสุดมีค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 15.54 เท่า
 จุดเข้าซื้อที่ 2 การสารองเงินสดสูงสุดมีค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 13.88 เท่า
 จุดเข้าซื้อที่ 3 การสารองเงินสดสูงสุดมีค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 11.65 เท่า
 จุดเข้าซื้อที่ 4 การสารองเงินสดสูงสุดมีค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 10.35 เท่า
แสดงว่าการส ารองเงินสดในช่ วง 9.35 – 25.36 เท่ า ของมูลค่ าที่ต้อง
ลงทุนในแต่ละงวด แต่ถ้าพิจารณาว่าหลักทรัพย์เป็ นตัวแทนของอุตสาหกรรม
จะพบว่า ตลาดหุน้ ในช่วงสภาวะผันผวนสูง หลักทรัพย์ CPALLซึง่ เป็ นตัวแทน
กลุ่มบริการ จะมีความผันผวนสูงสุด จึงทาให้ต้องสารองเงินสดสูงสุดเท่ากับ
25.36 เท่า ของมูลค่าทีต่ อ้ งลงทุนในแต่ละงวด

4.3 การสารองเงิ นสดในสภาวะที่ ราคาหลักทรัพย์ผนั ผวนปกติ
จากตารางที่ 5 การส ารองเงิน สดในสภาวะราคาหลักทรัพ ย์ผ นั ผวน
แบบปกติ เป็ นจานวนเท่าทีต่ อ้ งลงทุนในแต่ละงวด มีลกั ษณะดังนี้ คือ
 จุดเข้าซื้อที่ 1 การสารองเงินสด มีค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 1.89 เท่า
 จุดเข้าซื้อที่ 2 การสารองเงินสดมีค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 1.79 เท่า
 จุดเข้าซื้อที่ 3 การสารองเงินสดมีค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 1.65 เท่า
 จุดเข้าซื้อที่ 4 การสารองเงินสดมีค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 1.62 เท่า
แสดงว่าการสารองเงินสดในช่วง 1.62 – 1.89 เท่าของมูลค่าที่ต้องลงทุนใน
แต่ ละงวด แต่ ถ้าพิจารณาว่าหลักทรัพย์ ท่ีเป็ นตัวแทนของอุ ตสาหกรรมจะ
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5. สรุป

[6]

การลงทุ นแบบถัวเฉลี่ยมูลค่ า (Value Averaging Investment) เป็ น
การลงทุนทีเ่ น้นการเพิม่ มูลค่าพอร์ตอย่างต่อเนื่อง จากการศึกษาช่วง ปี 2550
– 2561 พบว่าหากลงทุนแบบถัวเฉลีย่ มูลค่าตัง้ แต่ดชั นีราคาหุน้ ช่วงปรับตัวลง
แล้วเริ่มพักฐานระยะหนึ่ งก่ อนลงต่ อไปยังจุ ดต่ าสุ ด นั กลงทุ น จะได้ อ ัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ท่ี 25.24% และมีค่ า ชาร์ป เรโช(Sharpe Ratio) เฉลี่ย
เท่ ากับ 2.77 ซึ่งสาเหตุ ท่ีท าให้ อ ัตราผลตอบแทนสู ง เป็ นเพราะเมื่อราคา
หลักทรัพย์ลดต่าลง ทาให้ต้องทาการลงทุนเพิม่ จานวนหลักทรัพย์ทม่ี ตี ้นทุน
ต่ ามากขึ้น เพื่ อชดเชยมูล ค่ าพอร์ต ที่ล ดลงให้ กลับไปสู่ มู ลค่ าพอร์ต ตาม
เป้ าหมาย เมื่อราคาหลักทรัพย์ปรับตัวเข้าสู่ขาขึน้ ทาให้มโี อกาสขายทากาไร
ในระหว่างลงทุนได้มากขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ Edleson (2006) [23]
ส าหรับข้อเสียของวิธีถ ัวเฉลี่ยมูลค่ า คือ การส ารองเงินสด ซึ่งใน
สภาวะราคาหลักทรัพย์ทม่ี คี วามผันผวนปกติตอ้ งสารองเงินสดเฉลีย่ มากทีส่ ุด
2.28 เท่าของมูลค่าทีต่ ้องลงทุนในแต่ละงวด และในสภาวะราคาหลักทรัพย์ทม่ี ี
ความผันผวนสูงต้องสารองเงินสดเฉลีย่ มากทีส่ ุด 25.36 เท่าของ ของมูลค่าที่
ต้องลงทุนในแต่ละงวด ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ Coryanne Hicks [24]
ได้กล่าวว่า ความล้มเหลวในการลงทุนแบบถัวเฉลีย่ มูลค่า คือ การคาดการณ์
เงินสดทีต่ ้องใช้ลงทุนในสภาวะผันผวน นักลงทุนมักขาดวินัยในการลงทุน ทา
ให้ในช่วงทีร่ าคาหลักทรัพย์เป็ นขาลง จึงไม่สามารถลงทุนเพิม่ ตามปริมาณที่
เครื่องมือได้คานวณไว้ได้ ทาให้อตั ราผลตอบแทนไม่เป็ นไปตามทีค่ าดการณ์
ดังนัน้ การกาหนดเป้ าหมายของมูลค่าพอร์ต ควรพิจารณาถึงปริมาณเงินสด
ส ารอง ต้องก าหนดให้ม ีค วามสอดคล้องกัน อย่ างไรก็ต ามการศึก ษานี้ ม ี
ข้อจากัดบางประการ คือ การไม่น าเงินปั นผลมาใช้ในการศึกษา การเลือก
หลักทรัพย์ทม่ี มี ลู ค่าตลาดมากสุดในดัชนีอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทเหล่านี้ ส่วน
หนึ่งเป็ นผูน้ าตลาด จึงมีความแข็งแรงสามารถทนทานวิกฤตเศรษฐกิจได้ ซึ่ง
หากเป็ นหลักทรัพย์ทม่ี คี ุณภาพด้อยลงมา ผลลัพธ์อาจแตกต่างไปจากนี้ได้

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]
[13]
[14]
[15]
[16]

5.กิ ตติ กรรมประกาศ

[17]

งานวิจยั นี้ ได้ร บั การสนับสนุ นจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ป่ ุน และ
ขอขอบคุณ ผศ.ดร.อนุ วตั เจริญสุข และ ผศ.สุภสั สร จินดาไทย ทีไ่ ด้ทบทวน
งานวิจยั นี้จนสาเร็จลุล่วง

[18]
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บทคัดย่อ

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.

การศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปั จจัยสาเร็จของการเจรจา
ต่อรอง และเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของแผนกจัดซื้อระหว่างปี 2017
และปี 2018 ดาเนินการศึกษาเป็ น 2 ระยะ (Phase) โดยศึกษาความคิดเห็น
ของพนัก งานแผนกจัดซื้อ บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จากัด ที่ม ีต่ อปั จจัย
สาเร็จของการเจรจาต่อรอง 5 ด้าน และศึกษาต้นทุนสินค้าจากการจัดซือ้ สินค้า
และจัดหาบริการประเภทชัน้ วางสินค้าอุตสาหกรรมจากคู่ค้าด้านการผลิต 8
ราย และคู่คา้ รับเหมาช่วงให้บริการจัดส่งและติดตัง้ 12 ราย ทีด่ าเนินการในปี
2017 เปรียบเทียบกับต้นทุนสินค้าของปี 2018 ภายหลังจากการเจรจาต่อรอง
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างของต้นทุนสินค้า
ระหว่ า งก่ อนและหลัง การด าเนิ น การเจรจาต่ อรองด้ว ยสถิติ Paired T-test
กาหนดค่านัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยสาเร็จของการ
เจรจาต่อรองในด้านคุณสมบัติของพนักงานจะให้ความสาคัญกับการยึดถือ
เหตุผลหลักในการเจรจาต่อรองเพื่อได้รบั ประโยชน์ สูงสุ ดให้กบั องค์กร ด้าน
คุณลักษณะสินค้าต้องดีทงั ้ คุณภาพและราคา ด้านความมันคง
่ บริษทั คู่คา้ ต้อง
ยังคงมีสถานะการดาเนินธุรกิจ ด้านการส่งมอบสินค้าของคู่ค้าพิจารณาจาก
การได้ ร ั บ สิ น ค้ า ตรงตามเวลาที่ ก าหนด และด้ า นความยื ด หยุ่ น และ
ความสัมพันธ์ของคู่คา้ จะให้ความสาคัญกับความสามารถในการพูดคุยสื่อสาร
เข้าใจกันง่ายและให้ผลประโยชน์แก่บริษทั การทดสอบประสิทธิภาพของการ
เจรจาต่อรองเพื่อลดต้นทุนสินค้า ด้วยการวิเคราะห์ Pair T-Test พบว่า การ
เจรจาต่อรองมีผลทาให้ตน้ ทุนสินค้าและบริการลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.05
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1. บทนา
ปั จจุบนั บทบาทของแผนกจัดซื้อไม่ใช่การทาหน้าทีจ่ ดั ทาเอกสาร
และประสานงานในการสังสิ
่ นค้าตามปริมาณหรือดาเนินการว่าจ้างตาม
ความต้ อ งการของแผนกขายอีก ต่ อ ไป แผนกจัด ซื้อ จ าเป็ นต้ อ งมี
คุณสมบัติในการเจรจาต่อรองกับผูผ้ ลิต มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่
รัดกุม สามารถควบคุมต้นทุนให้ได้ตามเป้ าหมายที่ตงั ้ ไว้ และบริหาร
สินค้าคงคลังเพือ่ เพิม่ คุณค่าให้กบั องค์การได้ การใช้ทกั ษะในการเจรจา
เพื่อหารูปแบบใหม่ ๆ ของการจัดซื้อ รวมถึงการเปลีย่ นจากหน่ วยงาน
ต้นทุนไปเป็ นหน่วยทากาไรให้กบั องค์การด้วยการใช้ความรูเ้ ชิงกลยุทธ์
เกีย่ วกับผูผ้ ลิตและด้านการตลาดของสินค้า ผนวกกับความเชีย่ วชาญ
ในการสรรหาสิน ค้าและบริการ ทาให้แผนกจัดซื้อ มีทางเลือ กในการ
เสนอนวัตกรรมใหม่ๆ เนื่องจากการแข่งขันกันทางด้านราคาระหว่าง
ธุรกิจรูปแบบเดียวกันทีร่ ุนแรงเพิม่ มากขึน้ ประกอบกับการเปลีย่ นแปลง
อย่ างรวดเร็ว ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านเทคโนโลยี รวมถึง
นโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0 ซึ่งเปิ ดเสรีดา้ นการค้า
และมี ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ การค้ า แบบยุ ค ดิ จิ ท ั ล แผนกจั ด ซื้ อ จึ ง มี
ความสาคัญในการลดต้นทุนการจัดหาสินค้าและวัตถุดบิ ให้แก่องค์การ

คาสาคัญ: การเจรจาต่อรอง, การจัดซือ้ จัดหา, กลยุทธ์การจัดซือ้
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
851

บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จ ากัด (TSS) เป็ นธุ ร กิจ ร่ ว มทุ น
ระหว่างบริษัท เบอร์ล่ี ยุ ค เกอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทสัญชาติ
นอร์เวย์ 2 บริษทั ได้แก่ Jarlso Fabrikker และ A.S. Betomast ก่อตัง้
ขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2533 ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 586 ล้านบาท TSS มีความ
เชีย่ วชาญในการผลิตโครงสร้างเหล็กและได้รบั การถ่ายทอดองค์ความรู้
จากบริษทั ร่วมทุนทัง้ สอง บริษทั ได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO 9001
ISO 14001 และ OHSAS 18001 นอกจากการผลิต โครงสร้างเหล็ก
ขนาดใหญ่ แล้ว บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จากัด ยังเป็ น ผู้ผลิตและ
ติดตัง้ ชัน้ วางสินค้าอุตสาหกรรมและชัน้ เก็บของในคลังสินค้าให้แก่กลุ่ม
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ทเ่ี ป็ นบริษทั ในเครือ BJC ด้วย แผนกจัดซื้อของ
บริษทั มีหน้าทีใ่ นการสรรหาผูผ้ ลิตชัน้ วางสินค้าอุตสาหกรรม รวมไปถึง
การว่าจ้างผูร้ บั เหมาช่วงในการให้บริการจัดส่งและติดตัง้ ชัน้ วางสินค้า
ให้แก่ลกู ค้าซึง่ เป็ นบริษทั ในเครือด้วย [1]
เพื่อให้แผนกจัดซื้อของบริษัทมีผลการดาเนินงานที่ดี สามารถ
สร้างผลกาไรให้แก่บริษทั แผนกจัดซื้อจึงต้องพัฒนาทักษะเฉพาะของ
บุคคลในการเจรจาต่อรอง ภายใต้การกาหนดทิศทางทีช่ ดั เจน รวมทัง้
ถ่ายทอดความรูด้ ว้ ยการฝึ กอบรมให้กบั บุคลากรในแผนกเพื่อสร้างทีม
เจรจาต่อรอง สร้างกลยุทธ์และยุทธวิธใี นการบริหารจัดการแผนกเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิม่ ภายใต้เทคโนโลยีใหม่ และนามาปรับปรุงกระบวนการ
ทางานให้ทนั กับยุคสมัยต่อไป ในการศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. ศึกษาวิธกี ารและกระบวนการทางานของแผนกจัดซื้อ
2. ค้นหาปั จจัยสาเร็จของการเจรจาต่อรอง
3. การปรับปรุงด้ว ยการวิเคราะห์ร าคาและคุ ณภาพ และการ
เทียบคู่ในการคัดเลือกคู่คา้
4. เปรียบเทียบผลการดาเนินการระหว่างปี 2017 และปี 2018
ด้วยการทดสอบ Paired T-test
สาหรับบทความนี้จะอภิปรายผลในวัตถุประสงค์ขอ้ 2 การศึกษา
ปั จ จัย ส าเร็ จ ของการเจรจาต่ อ รอง และวัต ถุ ป ระสงค์ ข ้ อ 4 การ
เปรียบเทียบผลการดาเนินงานระหว่างปี 2017 และปี 2018 ด้วยการ
ทดสอบ Paired T-test โดยมีข อบเขตตามระเบีย บวิธีการศึกษาที่จ ะ
กล่าวถึงต่อไป

คู่ค้า ท าให้ก ารเจรจาต่ อ รองในครัง้ ต่ อ ไปเรีย บง่า ยยิ่ง ขึ้น และเกิดผล
ประโยชน์ ร่ว มกัน ผลลัพ ธ์ท่ไี ด้ค ือ ผลประโยชน์ (Benefit) มีมากกว่ า
ผลเสียหรือต้นทุน (Cost) โดยทีค่ ่เู จรจาทุกฝ่ ายจะต้องเป็ นผูท้ ม่ี สี ่วนได้
มากกว่ า ส่ ว นเสี ย หรื อ เป็ นผู้ ช นะทั ้ง คู่ (Win-Win) และไม่ เ กิ ด
ปรากฏการณ์ “เกมศูนย์” (Zero Sum Game) อันหมายถึงฝ่ ายหนึ่ง
เป็ นผูไ้ ด้ อีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นผูเ้ สีย [3]
นัก เจรจาต่ อ รองที่ดีจ ะต้อ งมีคุ ณ สมบัติ [2-3] กล่ า วคือ มีค วาม
เชีย่ วชาญในการวางแผน สามารถเข้าถึงความต้องการของผูอ้ ่นื ได้เป็ น
อย่างดี เชื่อมันในแนวทางชนะร่
่
วมกัน สามารถจัดการแก้ไขปั ญหาและ
ความขัดแย้งภายใต้แรงกดดันและความเครีย ด มีค วามฉลาดในการ
ค้นหาข้อมูลและวิเคราะห์ เป็ นผู้ฟังและผู้ส่อื สารที่ดี หนักแน่ นในการ
ต่ อ รองและเข้า ใจการใช้ก ลยุ ทธ์ข องฝ่ ายตรงข้า ม และสามารถสรุป
ประเด็นหลักทีเ่ กีย่ วข้องกับการเจรจาต่อรองได้อย่างรวดเร็ว
ประเภทของคู่เจรจาต่อรอง จัดแบ่งได้เป็ น 8 ประเภท [3] ได้แก่
1. ก้า วร้า ว (Aggressive) จะแสดงบทบาทก้า วร้า วไม่ว่ า จะเป็ น
คาพูด กิรยิ าท่าทาง หรืออาจมาจากบุคลิกภาพและความเคยชิน
2. ครอบงาผู้อ่ืน (Dominating) ชอบเป็ น ผู้นาในการเจรจา เป็ น ผู้
กาหนดประเด็นและคุมการเจรจา มักไม่ชอบความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างไป
จากสิง่ ทีต่ อ้ งการ
3. ควบคุมคนอื่น (Controlling) ชอบการควบคุมให้ผเู้ ข้าร่วมเจรจา
มีพฤติกรรมตามทีต่ อ้ งการและมุง่ ผลตามทีเ่ ขากาหนด
4. แบกภาระอื่น (Overbearing) ชอบการเข้ารับภาระแทนคนอื่น
เพื่อให้การเจรจาต่อรองยุตลิ งได้ ยอมเสียเปรียบในการเจรจาแต่เป็ นที่
ชืน่ ชอบของคู่เจรจาอีกฝ่ าย
5. สนับสนุ นคนอื่น (Supporting) ชอบสนับสนุ นการทางานของคน
อื่นเพือ่ ให้บรรลุผลโดยตนเองจะได้ในสิง่ ทีต่ นต้องการด้วย
6. ให้ความช่วยเหลือ (Accommodating) ชอบช่วยเหลือผู้อ่นื เพื่อ
หวังผลในการสร้างความสัมพันธ์และเข้าใจความต้องการของอีกฝ่ าย
7. ให้ผอู้ ่นื ก่อน (Giving) ชอบเสนอให้ก่อนในการเจรจาต่อรองและ
เอื้อประโยชน์ การลดหย่อนให้ประโยชน์ อ่นื เพื่อหวังผลส าเร็จในการ
เจรจา เป็ นคู่เจรจาทีม่ สี ่วนช่วยให้การเจรจาประสบความสาเร็จได้มาก
8. คิดสร้างสรรค์ (Constructive) มีแนวคิดใหม่ๆ ในการหาทางออก
ในการเจรจา ลดปั ญหาความขัดแย้งหรือทางตันในการเจรจาต่อรอง
ในการวิเคราะห์ค่เู จรจาต่อรองพึงพิจารณาถึง
1.การให้ความสาคัญของผู้เจรจา เพศหญิงจะมุ่งความสัมพัน ธ์ท่ดี ี
กับคู่เจรจา ส่วนเพศชายมักมุง่ ความสาเร็จทีเ่ ป็ นผลประโยชน์
2. ขอบเขตการเจรจาต่อรอง
3. ความมันใจในตนเองของผู
่
เ้ จรจา
4. การใช้อานาจต่อรองและการจูงใจ
5. การทาความเข้าใจกับปั ญหาและการแก้ไขปั ญหา
6. การเปิ ดเผยข้อมูล
7. ความเป็ นธรรมและการเห็นแก่ตวั
8. กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง
การวางแผนในการเจรจาต่อรอง ผูเ้ จรจาจะต้องกาหนดเป้ าหมาย
และประเด็นในการเจรจาต่อรองให้ชดั เจน มีการคาดเดาเหตุการณ์ไว้
ล่วงหน้าเพือ่ วิเคราะห์กลยุทธ์การต่อรองของคู่เจรจา และมีการวิเคราะห์
จุดแข็งและจุดอ่อนของฝ่ ายตนเองและคู่เจรจาไว้ล่วงหน้าด้วย

2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 การเจรจาต่อรอง
มีแนวคิด 3 ประการ [2] ได้แก่
1. การเจรจาต่ อ รองแบบแข่ง ขัน (Competitive Negotiation) ผู้
เจรจาใช้กลยุทธ์และกลวิธที ุกอย่างเพือ่ เอาชนะในการเจรจาต่อรองให้ได้
ในสิง่ ทีต่ นเองต้องการโดยไม่คานึงถึงวิธกี ารทีใ่ ช้ มักเกิดความขัดแย้ง
หรือความเห็นทีไ่ ม่ตรงกันในการสือ่ สารระหว่างผูเ้ ข้าร่วมเจรจาต่อรอง
2. การเจรจาต่ อ รองแบบร่ว มมือ (Integrative Negotiation) การ
สร้างความร่ว มมือ ระหว่างคู่เจรจาโดยเน้ น ที่เจตจานงของผู้เข้าร่ว ม
เจรจาและหาข้อสรุปร่วมกัน ผลสาเร็จของการเจรจาอยู่ท่กี ารหายุติวธิ ี
ซึ่งให้ทงั ้ สองฝ่ ายได้ประโยชน์ ทาให้เกิดความร่ว มมือ ในการทางาน
ร่วมกันต่อไป
3. การเจรจาต่ อ รองแบบสร้ า งความสัม พัน ธ์ (Relationship
Negotiation) เป็ นวิธีก ารสร้ า งความสัม พัน ธ์ ก ับ คู่ ค้ า ในระยะยาว
ถึงแม้ว่าประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จะไม่ใช่ประโยชน์ทส่ี งู สุด แต่ความสัมพันธ์กบั
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2.2 กลยุทธ์การจัดซื้อ
สิง่ สาคัญของกลยุทธ์การจัดซื้อคือการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าได้
ตรงตามกาหนดเวลา กลยุทธ์ทน่ี ามาใช้ในการจัดซื้อแบ่งเป็ น 3 ประเภท
ได้แก่ 1) กลยุทธ์การจัดซื้อจัดหาเพื่อดาเนินการรวบรวมคาสังซื
่ ้อ 2)
การบูรณาการการดาเนินงานของพันธมิตรทางธุรกิจระยะยาวด้วยการ
คัด เลือ กซัพ พลายเออร์ใ ห้เ ป็ น Executive Vendor หรือ Partnership
กับ บริษัท เพื่อ ลดต้น ทุ น การดาเนิ น งานและปรับ ปรุง คุ ณ ภาพในเชิง
บูร ณาการ 3) การบริห ารคุ ณ ค่ า โดยมุ่ง เน้ น ไปที่ง านและการสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกันอย่างยังยื
่ น ซึ่งลดต้นทุนด้านการบริหาร
ได้ [4]
การจัด ซื้อ ของหน่ ว ยงานการจัด ซื้อ ระดับ โลกมีว ัต ถุ ป ระสงค์ท่ี
เด่นชัดมากกว่าความต้องการได้ร บั สินค้าหรือบริการที่มคี ุณภาพ ใน
ปริม าณที่ต้ อ งและมีร าคาเหมาะสมเท่ า นั น้ การจัด ซื้อ ระดับ โลกมี
วัตถุประสงค์ครอบคลุมสิง่ เหล่านี้ [5]
1. สนับสนุ นความต้องการวัตถุดบิ หรือสินค้าในการปฏิบตั งิ านของ
องค์การ
2. บริห ารจัด การกระบวนการจัด ซื้อ อย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผล
3. คัดเลือก พัฒนา และธารงรักษาแหล่งของสินค้าไว้
4. เสริมสร้างสัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่างคู่คา้ และลูกค้า
5. สนับสนุ นและรองรับเป้ าหมายและพันธกิจขององค์การ
6. พัฒนากลยุทธ์การจัดซื้อเพือ่ สนับสนุนกลยุทธ์ระดับองค์การ
ทัง้ นี้ นโยบายการจัด ซื้อ จะถูก ก าหนดขึ้น เพื่อ เป็ น เป้ า หมายให้
แผนกดาเนินการให้ประสบผลสาเร็จและเป็ นตัวชี้วดั ผลการดาเนินงาน
ของแผนกด้วย ได้แก่
1. สินค้าและบริการทีจ่ ดั ซื้อต้องมีคุณภาพถูกต้อง
2. สิน ค้า และบริก ารที่จ ัด ซื้อ ต้ อ งมีป ริม าณที่เ พีย งพอกับ ความ
ต้องการ
3. สินค้าและบริการทีจ่ ดั ซื้อต้องได้รบั ทันการใช้งาน
4. สินค้าและบริการทีจ่ ดั ซื้อต้องมีราคาทีแ่ ข่งขันได้
5. สินค้าและบริการทีจ่ ดั ซื้อต้องมาจากแหล่งคู่คา้ ทีเ่ หมาะสม
อย่างไรก็ตามการจัดซื้ออาจเกิดปั ญหาขึน้ ได้ตลอดเวลา ซึง่ สามารถ
แบ่งออกตามแหล่งทีม่ าของปั ญหาได้เป็ น 3 ประเภท คือ ปั ญหาทีเ่ กิด
จากกระบวนการจัดซื้อจัดหาภายในองค์การ ปั ญหาทีเ่ กิดจากวัตถุ ดบิ
หลัก และปั ญหาทีเ่ กิดจากผูข้ าย [6] การจัดการความสัมพันธ์กบั คู่ค้า
เป็ นหนึ่งในกิจกรรมที่สามารถช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดซื้อ
โดยทัว่ ไปแล้ว การจัด การความสัม พัน ธ์กบั คู่ค้า ในอุ ต สาหกรรมมี 2
รูปแบบหลัก [7] ได้แก่
1. การจัดการความสัมพัน ธ์แบบผิวเผิน เหมาะส าหรับสินค้าที่ม ี
ความส าคัญ น้ อ ย มีจ าหน่ า ยทั ว่ ไป เป็ นสิ น ค้ า ที่ ใ ช้ แ ล้ ว หมดไป
( Consumable Parts) โ ด ย ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ด ั ง ก ล่ า ว จ ะ ช่ ว ย เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการจัดซื้อในด้านต้นทุนราคาสินค้าเป็ นหลัก
2. การจัดการความสัมพัน ธ์แบบร่ว มมือ เหมาะส าหรับสินค้าที่ม ี
ความสาคัญสูงและมีมลู ค่าสูง การสร้างความสัมพันธ์กบั คู่คา้ ในรูปแบบ
นี้จะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพให้แก่แผนกจัดซื้อในด้านต้นทุน การขนส่ ง
สินค้า ด้านคุณภาพของสินค้า และด้านต้นทุนในการสังซื
่ ้อ

3. ระเบียบวิ ธีการศึกษา
เพื่อให้ได้คาตอบตามวัตถุประสงค์ขอ้ 2 ข้อ 4 จึงกาหนดขัน้ ตอน
ดาเนินการตามระเบียบวิธวี จิ ยั เป็ น 2 ระยะ (Phase) ดังนี้
3.1 กลุ่มตัวอย่าง
ระยะที่ 1) ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานแผนกจัดซื้อ ที่มตี ่ อ
ปั จจัยสาเร็จของการเจรจาต่อรอง เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดย
เป็ นพนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านในแผนกจัดซื้อของบริษทั ไทย-สแกนดิค สตีล
จากัด จานวน 50 คน
ระยะที่ 2) ศึก ษากระบวนการจัด ซื้อ สิน ค้า และจัด หาบริก าร
ประเภทชัน้ วางสินค้าอุตสาหกรรม ทีด่ าเนินการสังซื
่ ้อจากคู่คา้ ด้านการ
ผลิต (Suppliers) 8 ราย และคู่ค้าที่ร บั เหมาช่วงในการให้บริการจัดส่ง
และติดตัง้ ให้แก่บริษัทในเครือซึ่งเป็ นลูกค้า ภายใน 12 ราย เลือกกลุ่ม
สินค้าและคู่ค้าแบบเจาะจง เนื่องจากเป็ นสินค้าที่มคี วามต้องการและ
ยอดการสังซื
่ ้อสูง คู่คา้ เป็ นผูผ้ ลิตและผูร้ บั เหมาช่วงที่มกี ารทาธุรกิจมา
ระยะหนึ่ง มีความความสัมพันธ์แบบผิวเผิน
3.2 ตัวแปรที่ ศึกษา
ระยะที่ 1) ได้กาหนดตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา ดังนี้
ตัวแปรอิสระ กาหนดเป็ น 2 กลุ่ม
1. ปั จจัย ส่ ว นบุค คล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ และ
สถานภาพ
2. ปั จจัยสาเร็จของการเจรจาต่อรอง 5 ด้าน ได้แก่
2.1 คุณสมบัตขิ องพนักงาน
2.2 คุณลักษณะของสินค้าในด้านคุณภาพและราคา
2.3 ความมันคงของคู
่
่คา้
2.4 การส่งมอบสินค้าของคู่คา้
2.5 ความยืดหยุ่นและความสัมพันธ์ของคู่คา้
ตัว แปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภ าพของการจัดซื้อในด้านต้นทุน
สินค้าและบริการลดลง
ระยะที่ 2) ข้อมูลทีศ่ กึ ษาได้แก่ ต้นทุนสินค้าประเภทชัน้ วางสินค้า
อุ ต สาหกรรมที่ดาเนินการสังซื
่ ้อจากคู่ค้า ด้านการผลิต (Suppliers) 8
ราย และคู่คา้ ทีร่ บั เหมาช่วงในการให้บริการจัดส่งและติดตัง้ 12 รายของ
ปี 2017 และต้นทุนสินค้าประเภทเดียวกันทีส่ งซื
ั ่ ้อจากคู่คา้ ด้านการผลิต
และคู่ค้าที่รบั เหมาช่วงจัดส่งและติดตัง้ รายเดิม ของปี 2018 ภายหลัง
จากการเจรจาต่อรอง
3.3 เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล
ระยะที่ 1) ใช้แ บบสอบถามเป็ น เครื่อ งมือ เก็บ รวบรวมข้อ มูล
แบ่งเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
้ตอบแบบสอบถาม มีคาถาม 5 ข้อ
ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้และสถานภาพ
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกีย่ วกับปั จจัยสาเร็จของการเจรจาต่อรอง
มีคาถาม 24 ข้อ (ตอนที่ 2-6) ประกอบด้วยคาถามเกีย่ วกับองค์ประกอบ
ในการเจรจาต่ อ รองที่มปี ระสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ล [2-3,6-7] และ
คาถามปลายเปิ ดเกีย่ วกับข้อเสนอแนะในการเจรจาต่อรองเพือ่ ลดต้นทุน
สิน ค้า (ตอนที่ 7) เนื้อ หาของคาถามครอบคลุ มปั จจัย ส าเร็จของการ
เจรจาต่อรอง 5 ด้าน ได้แก่ 1. คุณสมบัตขิ องพนักงาน 2. คุณลักษณะ
ของสินค้าในด้านคุณภาพและราคา 3. ความมันคงของคู
่
่คา้ 4. การส่ง
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มอบสิน ค้าของคู่ค้า 5. ความยืดหยุ่ น และความสัมพัน ธ์ข องคู่ค้า ข้อ
คาถามเหล่ านี้ใช้อธิบายความเชื่อ มโยงระหว่างปั จจัย สาเร็จของการ
เจรจาต่อรองและประสิทธิภาพของต้นทุนการจัดซื้อสินค้าและบริการ
โดยการวิเคราะห์ราคาและคุณภาพ และการเทียบคู่ในการคัดเลือกคู่คา้
ซึง่ อยู่ในวัตถุประสงค์ขอ้ 3 และไม่ครอบคลุมในบทความฉบับนี้
ส่ ว นที่ 2 ประเมิน โดยใช้ ม าตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดับ
(Rating scale) วัดข้อ มูล ประเภทอัน ตรภาคชัน้ (Interval Scale) โดย
การกาหนดค่าคะแนนความคิดเห็นออกเป็ น 5 ระดับ โดยที่ 5 หมายถึง
เห็ น ด้ ว ยมากที่สุ ด และ 1 หมายถึ ง เห็ น ด้ ว ยน้ อ ยที่สุ ด และแปล
ความหมายโดยใช้เกณฑ์ช่วงชัน้ เท่ากัน ดังนี้
ค่าเฉลีย่
4.20-5.00
3.41-4.20
2.61-3.40
1.81-2.60
1.00-1.80

18
19
20

Year
2017
Products
Services
2018
Products
Services

แปลความหมาย
มีระดับความคิดเห็นด้วยมากทีส่ ดุ
มีระดับความคิดเห็นด้วยมาก
มีระดับความคิดเห็นด้วยปานด้วย
มีระดับความคิดเห็นด้วยน้อย
มีระดับความคิดเห็นด้วยน้อยทีส่ ดุ

Products
Shelf
Shelf
Shelf
Shelf
Shelf
Shelf
Shelf
Shelf
Install
Install
Install
Install
Transportation
Transportation
Transportation
Transportation
Transportation

Thailand
Thailand
Thailand

N

Minimum

Maximum

Mean

8
12

20,236,200.00 20,237,500.00 20,236,800.00
12,402,500.00 12,403,800.00 12,403,200.00

8
12

17,735,005.68 17,736,145.00 17,735,531.52
10,869,551.00 10,870,690.32 10,870,164.48

3.4 การวิ เคราะห์ข้อมูล
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามหลักสถิตดิ งั นี้
ระยะที่ 1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช้การแจก
แจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ระยะที่ 2) สถิ ติ เ ชิง อนุ ม าน (Inferential Statistic) ใช้ ท ดสอบ
สมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างของต้นทุนสินค้าระหว่างก่อนและ
หลังการดาเนิน การเจรจาต่อรอง ด้วยสถิติ Paired T-test กาหนดค่า
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
4. สรุปผลการศึกษา
นาเสนอเป็ น 2 ส่วนตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ศึกษาความคิดเห็น ของพนักงานแผนกจัดซื้อที่มตี ่อ
ปั จจัยสาเร็จของการเจรจาต่อรอง
พนักงานในแผนกจานวน 50 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ
54.0 มีอายุตงั ้ แต่ 30-34 ปี ขน้ึ ไป ร้อยละ 34.0 มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรี ร้อยละ 82.0 มีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 52.0
และมีสถานภาพโสด ร้อยละ 56.0
ความคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จจั ย ส าเร็ จ ของการเจรจาต่ อ รอ งที่ ม ี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในแต่ละด้านมีดงั นี้
1) คุณสมบัตขิ องพนักงานจัดซื้อ มีค่าคะแนนเฉลีย่ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าพนักงานแผนก
จัดซื้อต้องถือเหตุผลหลักในการเจรจาต่อรองเพื่อได้รบั ประโยชน์ สูงสุด
ให้ก ับ องค์ ก ร โดยมีค่ า คะแนนเฉลี่ย สู ง สุ ด ( X =4.88, S.D.= .385)
สอดคล้องกับกระบวนการทางานของแผนกจัดซื้อ [4,6]
2) คุณลักษณะของสินค้าในด้านคุณภาพและราคา มีค่าคะแนน
เฉลีย่ โดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ว่าการเจรจาต่อรองสินค้าควรมีคุณภาพดี และคุณลักษณะของสินค้า
ตรงตามมาตรฐานทีก่ าหนดไว้ โดยมีค่าคะแนนเฉลีย่ สูงสุด ( X = 4.80,
S.D.= .404) สอดคล้องกับการศึกษาแนวทางในการเจรจาต่อรองและ
บทบาทของการจัดซื้อจัดหา [4]
3) ความมันคงของคู
่
่ค้า มีค่ าคะแนนเฉลี่ย โดยรวมอยู่ในระดับ
มากทีส่ ุด ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าการเลือกเจรจาต่อรอง
ควรมีการตรวจสอบสถานะของซัพพลายเออร์ก่อนว่ายังดาเนินการอยู่
หรือไม่ โดยมีค่าคะแนนเฉลีย่ สูงสุด ( X = 4.60, S.D.= .495) สอดคล้อง

ตารางที่ 1 คู่คา้ ทีด่ าเนินการเจรจาต่อรอง
Company
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
A
B
C
D
E
F
G

Transportation
Transportation
Transportation

ตารางที่ 2 ต้นทุนสินค้าและบริการของปี 2017 และ2018

ด าเนิ น การตรวจสอบความเที่ย งตรงเชิง เนื้ อ หา (Content
Validity) ของเครือ่ งมือโดยอาศัยความคิดเห็นและดุลยพินิจทางวิชาการ
ของผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 ท่าน ค่า IOC รายข้อทุกข้อมีค่ามากกว่า 0.67 และ
ค่า IOC ของแบบสอบถามทัง้ ฉบับมีค่าเท่ากับ 0.93 เครื่องมือ มีความ
เที่ย งตรงสามารถน าไปใช้เ ก็บ รวบรวมข้อ มูล ได้ ด าเนิ น การแจก
แบบสอบถามให้แก่พนักงานในแผนก 50 คนในเดือนเมษายน 2561
ร ะ ย ะ ที่ 2) ใช้ ข ้ อ มู ล ต้ น ทุ น สิ น ค้ า ประเภทชั ้น วางสิ น ค้ า
อุตสาหกรรมทีจ่ ดั ซื้อในปี 2017 และต้นทุนสินค้าของปี 2018 ภายหลัง
จากการเจรจาต่อรอง ข้อมูลเหล่านี้ได้มาจากแผนกบัญชี รายละเอียดดัง
ตารางที่ 1 และ 2
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

H
I
J

Country
China
China
China
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
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กับหลักการและนโยบายการจัดซื้อระดับโลกซึ่งการจัดซื้อจะต้องมาจาก
แหล่งคู่คา้ ทีเ่ หมาะสม [5]
4) การส่ งมอบสิน ค้าของคู่ค้า มีค่ าคะแนนเฉลี่ย โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากทีส่ ุด ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า การเจรจาต่อรอง
กับซัพพลายเออร์ในการส่งสินค้าจะต้องสามารถได้สนิ ค้าตรงตามเวลาที่
กาหนด โดยมีค่าคะแนนเฉลีย่ สูงสุด ( X = 4.88, S.D.= .328) เป็ นไป
ตามกลยุทธ์การจัดซื้อจัดหา [4-6]
5) ความยืดหยุ่ น และความสัมพัน ธ์ของคู่ค้า มีค่ าคะแนนเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าการ
เจรจาต่อรองกับซัพพลายเออร์เพือ่ ให้ได้ผลประโยชน์กบั บริษทั สามารถ
พูดคุย สื่อ สารเข้าใจกัน ง่าย โดยมีค่ าคะแนนเฉลี่ย สูงสุ ด ( X = 4.70,
S.D.= .505) สอดคล้องกับหลักการจัดการความสัมพันธ์กบั คู่คา้ [7]
ส่วนที่ 2 การเปรียบเทียบผลการดาเนินการระหว่างปี 2017 และ
ปี 2018 ด้วยการทดสอบ Paired T-test
กาหนดสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้
H0 : Pre-Test - Post-Test = 0 หมายความว่า ผลการทดสอบ
ก่อนและหลังการเจรจาต่อรองไม่แตกต่างกัน
H1 : Pre-Test - Post-Test ≠ 0 หมายความว่า ผลการทดสอบ
ก่อนและหลังการเจรจาต่อรองแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมุตฐิ านประสิทธิภาพของการเจรจาต่อรอง โดย
ใช้การวิเคราะห์ Pair T-Test ปรากฏดังตารางที่ 3 เมื่อ เปรีย บเทียบ
ต้นทุนสินค้าและบริการระหว่างปี 2017 และ ปี 2018 ก่อนและหลังการ
ใช้กระบวนการเจรจาต่อรองต้นทุนสินค้ากับคู่คา้ ด้านการผลิต จานวน 8
ราย และผู้ร บั เหมาช่ว งบริการขนส่งและติดตัง้ 12 ราย พบว่า ค่ า P
(ความน่ าจะเป็ น) เท่ากับ .000 ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05 ค่า P น้อยกว่า
ค่า Sig. จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 หมายความว่า การเจรจาต่อรองมีผล
ทาให้ต้น ทุน สิน ค้าและบริการลดลงอย่างมีนัย สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ
0.05
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ Pair T-Test

3. การตรวจสอบความมัน่ คงของคู่ ค้ า โดยพิจ ารณาจาก
สถานะการดาเนินธุร กิจ ประวัติการรับงานผลิตและบริการที่ผ่านมา
เอกสารและหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษทั ของคู่ค้า สถานะทาง
การเงินและการประเมินโรงงานของคู่คา้ ก่อนการเจรจาต่อรองทุกครัง้ จะ
เป็ นข้อมูลในการต่อรองได้ดยี งิ่ ขึน้
4. การส่งมอบสินค้าของคู่คา้ พิจารณาจากการได้รบั สินค้าตรง
ตามเวลาทีก่ าหนด กรณีผลิตสินค้าเพิม่ เติมสามารถจัดส่งให้ทนั เวลาที่
กาหนดได้โดยมี ระยะเวลาในการผลิต (Lead Time) ที่ชดั เจน มีการ
ระบุ ว ัน จัด ส่ ง สิน ค้ า แจ้ ง กลับ มาในใบสัง่ ซื้อ สัง่ จ้ า งทุ ก ครัง้ รวมถึง
ความสามารถในการผลิตและส่งมอบสินค้าให้ทนั ทีอย่างรวดเร็ว
5. ความยืดหยุ่นและความสัมพันธ์ของคู่ค้า พิจารณาจากการ
พูดคุยสื่อสารเข้าใจกันง่ายและให้ผลประโยชน์แก่บริษทั การให้เครดิต
เทอมทีด่ ี ความสัมพันธ์อนั ดีกบั คู่คา้ ในระยะยาว มีความยืดหยุ่นในการ
รับฟั งและแก้ไ ขปั ญหาหน้ างานเมื่อ ลู กค้าต้อ งการปรับเปลี่ย นสิน ค้า
กระทันหัน และยืดหยุ่นในการเก็บสินค้าคงคลังให้บริษทั
การเจรจาต่ อ รองทาให้การดาเนิน งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สินค้าและบริการทีส่ งซื
ั ่ ้อมีคุณภาพตามทีต่ อ้ งการ มีการส่งมอบตรงเวลา
และบริษทั คู่คา้ มีความมันคง
่ เชื่อถือได้ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์
ระยะยาว ส่งผลให้ต้นทุนสินค้าและบริการของแผนกจัดซื้อในปี 2018
ลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
6. ข้อเสนอแนะในการศึกษา
1. การวิจ ัย ต้น ทุน สิน ค้า ของกลุ่ มสิน ค้า ประเภทอื่น ของแผนก
จัดซื้อโดยใช้การเจรจาต่อรอง
2. การศึกษาการจัดซื้อสินค้าโดยใช้การเจรจาต่อรองเปรียบเทียบ
ระหว่างแผนกจัดซื้อของบริษทั ขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมทีแ่ ตกต่างกัน
3. การศึกษากระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และความสามารถ
ในการเจรจาต่อรองเพื่อให้พนักงานมีศกั ยภาพในการจัดซื้อจัดหาและ
สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จากัด ที่อ นุ ญาตให้ใช้
ข้อมูลเพื่อประโยชน์ ในการพัฒนากระบวนการเจรจาต่อรองและงานใน
แผนกจัดซื้อของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้
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5. อภิ ปรายผล
ปั จจัย ส าเร็ จ ของการเจรจาต่ อ รองเพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิทธิผลในด้านต้นทุนสินค้าและบริการ ประกอบด้วย
1. คุณสมบัตขิ องพนักงานจัดซื้อ ควรเป็ นผูท้ ย่ี ดึ ถือเหตุผลหลัก
ในการเจรจาต่ อ รองเพื่อได้ร บั ประโยชน์ สูงสุดให้กบั องค์กร สามารถ
เจรจาต่อรองจนจบได้ดว้ ยตัวเอง รับฟั งเหตุผลของคู่คา้ ชอบและรักใน
การเจรจาต่อรอง สามารถคาดเดาความคิดของคู่เจรจาได้
2. สินค้าต้องมีคุณภาพดีและตรงตามมาตรฐานทีก่ าหนดไว้ การ
เจรจาต่อรองควรให้ได้ประโยชน์สูงสุดในด้านราคาและคุณภาพ สินค้า
และบริก ารต้อ งได้ม าตรฐานและผ่ า นการตรวจสอบตามเกณฑ์การ
ประเมิน คู่ค้า ในด้า นคุ ณ ภาพและราคา และควรมีต ัว อย่ า งสิน ค้า ให้
สามารถตรวจสอบคุณลักษณะของสินค้าตามมาตรฐานทีก่ าหนดไว้
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บทคัดย่อ

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

การวิ จ ยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางใน
การพัฒนาแนวทางการใช้สารสกัดจากธรรมชาติ ในการพัฒนา
สิ นค้าและตลาดที่ เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการพัฒนาอุตสาหกรรม
สมุ น ไพรไทย เครื่ อ งส าอางและเวชภัณ ฑ์ จ ากธรรมชาติ
การศึกษาในครังนี
้ ้ เป็ นการวิ จยั เชิ งคุณภาพ โดยใช้การวิ เคราะห์
ด้วย Porter's Five Forces Model และการสัมภาษณ์ เชิ งลึกจาก
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่ มีการสังซื
่ ้อวัตถุดิบ
สารสกัดเย็น น าไปผลิ ต ผลการศึ กษา พบว่ า ปั จ จัยที่ น าไปสู่
แนวทางในการพัฒ นาสิ น ค้ า และตลาดที่ เ กี่ ย วข้ อ งและการ
พัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย เครื่องสาอางและเวชภัณฑ์
จากธรรมชาติ ได้แก่ 1) สร้างการเพิ่ มขี ดความสามารถในการ
แข่ ง ขัน 2) สร้ า งทัศ นคติ การยอมรับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ 3) การให้
ความสาคัญต่อแผนธุรกิ จและการตลาด 4) การให้ความสาคัญ
ในการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบที่ เป็ นสารประกอบจากธรรมชาติ 5)
ภ าครั ฐ ส่ งเสริ มแ ละ ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด ก าร รว มก ลุ่ ม ข อ ง
ผู้ป ระกอบการเครื่ อ งส าอาง 6) พัฒ นาทัก ษะความรู้ค วาม
เชี่ ยวชาญบุคลากร 7) ยกระดับผลิ ตภัณฑ์ที่มาจากภูมิปัญญา
ชาวบ้าน โดยการสร้างภาพลักษณ์ ให้กบั แบรนด์ 8) ภาครัฐควร
มีการสนับสนุนเชิ งนโยบายที่ชดั เจน
9) หน่ วยงานภาครัฐ
ควรสนับสนุนด้านนวัตกรรมและการตลาด

1. บทนำ
อุตสำหกรรมกำรผลิตสำรสกัดจำกธรรมชำติมมี ลู ค่ำตลำด
มำกกว่ำ 30,000 ล้ำนบำท และมีกำรเติบโตมำกกว่ำ 15% - 20% ต่อ
ปี และยังเป็ นตลำดทีเ่ ติบโตต่อเนื่องมำหลำยปี [1] นอกจำกนี้ยงั เป็ น
อุตสำหกรรมต้นน้ำของอุตสำหกรรมหลำกหลำยประเภท เช่น อำหำร
เสริม ยำสมุน ไพร เครื่อ งส ำอำงและเวชส ำอำง น้ ำดื่มเพื่อสุขภำพ
และผลิตภัณฑ์อ่นื ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับกระแสรักสุขภำพในปั จจุบนั ซึ่งมี
มูลค่ำตลำดรวมกันมำกกว่ำ 200,000 ล้ำนบำท ทัง้ นำเข้ำและส่งออก
[1] [2] [3] โดยมีกำรยืนยันถึงมูลค่ำตลำดรวมตรงกันในหลำยๆหน่วย
งำนวิจยั และสอดคล้องกับกระแสโลกปั จจุบนั ทีน่ ิยมในเรื่องของกำร
ดูแลสุขภำพและควำมงำม นิยมบริโภคอำหำรทีเ่ ป็ นออแกนิค หรือมำ
จำกธรรมชำติ

คำสำคัญ: สารสกัดจากธรรมชาติ สมุนไพรไทย สิ นค้าเพื่อ
สุขภาพ เครื่องสาอาง วิ เคราะห์ตลาด พัฒนาตลาด
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
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รัฐบำลไทยให้กำรสนับสนุ นอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
กำรใช้สำรสกัดจำกธรรมชำติโดยกำรออกพระรำชบัญญัติและแผน
แม่บทแห่งชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำสมุนไพรไทยฉบับแรก พ.ศ. 25602564 เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำสมุนไพรไทยทัง้ ระบบอย่ำงยังยื
่ น ให้
เป็ น ที่ย อมรับ และผลัก ดัน สมุน ไพรให้เ ป็ น พื ช เศรษฐกิจ ตัว ใหม่
ขับ เคลื่อ น Thailand 4.0 สร้ ำ งมู ล ค่ ำ เพิ่ม โดยน ำมำแปรรู ป ด้ว ย
น วั ต ก ร ร ม ( Innovative Based Industry) เ พื่ อ ใ ห้ มู ล ค่ ำ ข อ ง
อุ ส ำหกรรมมีก ำรเติบ โตแบบก้ำ วกระโดด ทัง้ ในทำงมูล ค่ ำ ทำง
เศรษฐกิจและมูลค่ำทำงกำรตลำด

ล้ำนเหรียญสหรัฐ และคำดว่ำในปี 2560 มูลค่ำจะเพิม่ ขึน้ เป็ น 47 ล้ำน
เหรียญสหรัฐ โดยมีอตั รำกำรเติบโตเฉลีย่ ระหว่ำงปี 2555-2560 คิด
เป็ นร้อยละ 8 ทัง้ นี้ หำกพิจำรณำจำกส่วนแบ่งตลำดเวชสำอำงโลก
จำแนกตำมกลุ่มผลิตภัณฑ์ ในปี พ.ศ. 2555 พบว่ำกลุ่มผลิตภัณฑ์
ดูแลผิวจะมีส่วนแบ่งตลำดมำกทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 60 รองลงมำคือ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม คิดเป็ นร้อยละ 14 และกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ี
ใช้ฉดี เข้ำสู่ร่ำงกำย (injectable form) ร้อยละ 7

2. วัตถุประสงค์
เพือ่ ศึกษำแนวทำงในกำรพัฒนำแนวทำงกำรใช้สำร
สกัดจำกธรรมชำติในกำรพัฒนำสินค้ำและตลำดทีเ่ กีย่ วข้อง รวมไป
ถึงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมสมุนไพรไทย เครือ่ งสำอำงและเวชภัณฑ์
จำกธรรมชำติ
3. อุตสำหกรรมสินค้ำเพือ่ สุขภำพและเครือ่ งสำอำง (Cosmetics
industry)
ในปั จจุบนั ที่ผู้บริโภคเริม่ หันมำให้ควำมสำคัญกับสุขภำพตำม
วิถีธรรมชำติและบำบัดอำกำรต่ำงๆ ด้วยพืชพรรณสมุนไพรทำให้
ผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้วตั ถุดบิ จำกธรรมชำติ ปลอดสำรเคมี มีกำรผลิตทีเ่ ป็ น
มิตรกับสิง่ แวดล้อมมีแนวโน้มเติบโตอย่ำงรวดเร็ว โดยเฉพำะอย่ำงยิง่
เครื่องสำอำงจำกธรรมชำติ และผลิตภัณฑ์เวชสำอำงธรรมชำติ ซึ่ง
จำกกำรประมำณกำรมูลค่ำตลำดเครื่องสำอำงโลก ระหว่ำงปี 25562560 โดย RNCOS Business Consultancy Services พบว่ำ มูลค่ำ
ตลำดเครื่องสำอำงโลกมีแนวโน้มขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี
พ.ศ. 2557 มีมลู ค่ำประมำณ 255 ล้ำนเหรียญสหรัฐ และคำดว่ำในปี
พ.ศ. 2560 มูลค่ำจะเพิม่ ขึน้ เป็ น 292 ล้ำนเหรียญสหรัฐ โดยมีอตั รำ
กำรเติบโตเฉลีย่ ระหว่ำงปี 2555-2560 คิดเป็ นร้อยละ 4.6 (ดังแสดง
ในรูปที่ 3-1)

รูปที่ 3-2 ส่วนแบ่งตลาดเครื่องสาอางโลก จาแนกรายผลิ ตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2555 ที่มา : [4]

รูปที่ 3-3 มูลค่าเวชสาอางโลก ปี พ.ศ. 2555 และประมาณการปี
พ.ศ. 2556-2560 ที่มา : [4]
4. อุตสำหกรรมในกลุ่มสินค้ำแปรรูปสมุนไพรไทย
สมุนไพรของไทยนับได้ว่ำค่อนข้ำงมีศกั ยภำพทัง้ ในด้ำนของ
กำรเป็ นแหล่งผลิตทีส่ ำคัญ ควำมหลำกหลำยของชนิดสมุนไพรและ
กำรนำไปใช้ประโยชน์ โดยเฉพำะกำรใช้เป็ นวัตถุดบิ เพื่อแปรรูปเป็ น
ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ เช่น ยำรักษำโรค เครื่องสำอำง อำหำรเสริมเพื่อ
สุขภำพ ตำมกระแสควำมต้องกำรใช้สมุนไพรเพือ่ ทดแทนกำรใช้สำร
สังเครำะห์ทำงเคมีทม่ี ำกขึน้ รวมไปถึงแรงหนุนจำกกำรขยำยตัวของ
อุตสำหกรรมเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร เช่น กำรใช้เป็ นยำ
รักษำโรคและอำหำรเสริมส ำหรับแพทย์ทำงเลือก หรือน้ ำมันหอม
ระเหยและลูกประคบในธุรกิจสปำเป็ นต้น ส่งผลให้ควำมต้องกำรพืช
สมุนไพรภำยในประเทศยังขยำยตัวได้อย่ำงต่อเนื่อง จำกเดิมที่เคยมี
มูลค่ำตลำดเพียง 16,292 ล้ำนบำท ในปี 2552 คำดว่ำจะเพิม่ ขึน้ เป็ น
32,701 ล้ำนบำท ในสิ้นปี 2558 หรือคิดเป็ นกำรเติบโตเฉลี่ย ไม่ต่ ำ
กว่ำปี ละ 12.3%
ตลำดในประเทศ ภำพรวมกำรผลิตและจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์จำก
สมุนไพรในประเทศปี 2558 ยังคงเติบโตได้ดี โดยคำดว่ำผลิตภัณฑ์

รู ป ที่ 3-1 มู ล ค่ า ตลาดเครื่ อ งส าอางโลก ปี พ.ศ. 2555 และ
ประมาณการปี พ.ศ. 2556-2560 ที่มา : [4]
นอกจำกนี้ ย ัง มีเ ครื่อ งส ำอำงอีก กลุ่ ม ที่เ รีย กว่ ำ เวชส ำอำง
(Cosmeceuticals) ซึ่ ง เป็ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี ร วมคุ ณ ส มบั ติ ข อ งย ำ
(Pharmaceuticals) และเครื่อ งส ำอำง (Cosmetics) ไว้ด้ว ยกัน ซึ่ง
จำกกำรประมำณกำรมูล ค่ ำ ตลำดเวชส ำอำงโลกระหว่ำ งปี พ.ศ.
2556-2560 โดย RNCOS Business Consultancy Services พบว่ำ
มู ล ค่ ำ ตลำดเวชส ำอำงโลกมีแ นวโน้ ม ขยำยตัว อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง
เช่นเดียวกับตลำดเครื่องสำอำง โดยในปี 2557 มีมลู ค่ำประมำณ 40
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ในกลุ่มเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรจำกสมุนไพรจะมีมลู ค่ำ
ตลำด 2.69 หมื่น ล้ำ นบำท เติบ โต 8.3% ส่ ว นยำรัก ษำโรคจำก
สมุนไพรมีมลู ค่ำตลำด 5.8 พันล้ำนบำท เติบโต 7.0% โดยปั จจัยบวก
มำจำกกระแสกำรรักสุขภำพ โดยที่กลุ่มเครื่องดื่มจะเติบโตได้ดใี น
ผลิตภัณฑ์ ประเภทเครื่องดื่มสมุนไพร โดยเฉพำะรังนก ซุปไก่สกัด
และน้ ำที่สกัดจำกสมุนไพรต่ำงๆ อีกทัง้ มีแรงหนุ นจำกกำรมอบเป็ น
ของขวัญตำมเทศกำลต่ำงๆ ส่วนผลิตภัณฑ์ยำรักษำโรคจะเติบโตได้
เฉพำะผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้รบั มำตรฐำน และกำรยอมรับจำกผูบ้ ริโภคและ
แพทย์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นผลิตภัณฑ์กลุ่มยำแก้ไอ แก้ไข้ และแก้แพ้
จำพวกผดผื่น คัน ซึ่งหำซื้อได้ง่ำยตำมร้ำนขำยยำแผนไทยและแผน
ปั จจุบนั ส ำหรับผลิต ภัณฑ์ในกลุ่ ม เครื่อ งส ำอำงและรักษำผิว กว่ ำ
70% ใช้ วัตถุดบิ จำกสมุนไพรเป็ นส่วนประกอบ ในช่วง 10 เดือนแรก
ของปี 2558 มีปริมำณกำรจำหน่ ำยอยู่ท่ี 5.5 แสนตัน ขยำยตัวได้
2.2% เมื่อ เทีย บกับช่ว งเดีย วกัน ปี 2557 แต่ ในแง่ข องมูล ค่ำตลำด
กลับอยู่ท่ี 1.61 หมื่นล้ำนบำท ลดลง 2.7% จำกช่วงเดียวกันของปี
ก่อน ทัง้ นี้เป็ นผลจำกกำรแข่งขันด้ำนรำคำทีร่ ุนแรง [5] [6]
จำกข้อมูลของกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กระทรวง
พำณิชย์ ระบุว่ำ ปั จจุบนั มูลค่ำกำรส่ งออกสมุนไพรไทยอยู่ในหลัก
แสนล้ำนบำท โดยสมุนไพรไทยในกลุ่มอำหำรเสริมมีมลู ค่ำกำรใช้และ
ส่งออกรวมกว่ำ 80,000 ล้ำนบำท ขณะที่กลุ่มสปำและผลิตภัณฑ์ม ี
มูล ค่ำประมำณ 10,000 ล้ำนบำท และกลุ่ มยำแผนโบรำณตำมภูม ิ
ปั ญญำกำรแพทย์แผนไทยมีมลู ค่ำประมำณ 10,000 ล้ำนบำท ทัง้ ยัง
มีสมุนไพรกลุ่มสำรสกัด กลุ่มทีใ่ ช้ในอำหำรสัตว์และกลุ่มทีใ่ ช้ในกำร
ป้ องกันกำจัดศัตรูพชื อีกด้วย ซึง่ ถือว่ำเป็ นตัวเลขทีน่ ่ำสนใจ
ในขณะทีก่ รมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก
กระทรวงสำธำรณสุ ข พยำยำมด ำเนิ น กำร แผนยุ ท ธศำสตร์กำร
พัฒนำสมุนไพรไทย : สมุนไพรไทย-สินค้ำโลก พ.ศ. 2556-2560 มุ่ง
กำรพัฒนำสมุน ไพรไทยสู่ผ ลิตภัณฑ์ส ร้ำงมูล ค่ำทำงเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย หรื อ ที่ รู้ จ ัก กัน ในชื่ อ Thailand Champion Herbal
Products : TCHP พ ร้ อ ม กั บ ผ ลั ก ดั น ส มุ น ไ พ ร 5 ช นิ ด ไ ด้ แ ก่
กวำวเครือขำว กระชำยดำ ลูกประคบ ไพล และบัวบก โดยหวังให้
กำรมีกำรใช้สมุนไพรไทยเหล่ำนี้อย่ำงแพร่หลำยทัง้ ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ
จำกกำรวิเ ครำะห์ด้ว ย Five Forces Model ทัง้ 5 ปั จ จัย ตำม
ข้ำงต้น สำมำรถสรุปได้ว่ำปั จจัยใดบ้ำงเป็ นปั จจัยภัยคุกคำมในระดับ
เท่ำไร ซึง่ แสดงไว้ในตำรำง 4-1 และรูป 4-1

กำรประเมิน ควำมน่ ำ สนใจของอุ ต สำหกรรมจำกโครงสร้ำง
อุตสำหกรรม แนวโน้มควำมต้องกำรของตลำดและสภำพแวดล้อม
ภำยนอก สรุปได้ว่ำอุตสำหกรรมมีควำมน่ ำสนใจ ถึงแม้ปัจจุบนั จะมี
ผูผ้ ลิตวัตถุดบิ ประเภทสำรสกัดสมุนไพรเพิม่ มำกขึน้ แต่ยงั มีจำนวน
ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของผูบ้ ริโภคทีเ่ พิม่ ขึน้ สรุปได้ดงั นี้
1. อุตสำหกรรมอำหำรเสริมเพื่อสุขภำพ และยำ สมุนไพรเพื่อ
ควำมงำม ยังมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องและมีแนวโน้มเติบโตแม้ว่ำ
เศรษฐกิจ ไม่ ค่ อ ยดี แต่ ผ ลิต ภัณ ฑ์ ค วำมงำมยัง เป็ นผลิต ภัณ ฑ์ท่ี
ผูบ้ ริโภคยุคปั จจุบนั ยอมจ่ำยเงินซื้อ
2. ปั จจัยกำรแข่งขันระหว่ำงคู่แข่งภำยในอุตสำหกรรมเดียวกัน
ยังมีไม่รุนแรงมำกเนื่องจำกผูบ้ ริโภคยังมีควำมต้องกำรและตลำดยัง
ขยำยตัวต่อไปได้เรื่อยๆ ปั จจัยทำงด้ำนกำรแข่งอำจนำมำซึ่งปั จจัย
ทำงด้ำนบวก เนื่องจำกจะช่วยกระตุ้น ให้ผบู้ ริโภคนัน้ ตระหนักในตัว
ของสำรสกัดจำกธรรมชำติทจ่ี ะทำให้สุขภำพดี เสริมควำมงำมและไม่
มีภยั อันจะนำมำซึ่งปั จจัยทำให้อุตสำหกรรมมีกำรเติบโตต่อไปใน
อนำคต

Five Force Model
กำรแข่งขันกัน
ระหว่ำงคู่แข่ง…
ภัยคุกคำมจำก
สินค้ำทดแทน

ระดับภัยคุกคำม

อำนำจต่อรองของผูซ้ อ้ื
อำนำจต่อรองของซัพพลำยเออร์
ภัยคุกคำมของคู่แข่งรำยใหม่
ภัยคุกคำมจำกสินค้ำทดแทน
กำรแข่งขันกันระหว่ำงคู่แข่งภำยใน
อุตสำหกรรมเดียวกัน

ปำนกลำง
ต่ำมำก
ปำนกลำง
ต่ำมำก
ปำนกลำง

อำนำจต่อรองของ
ซัพพลำยเออร์
ภัยคุกคำมของ
คู่แข่งรำยใหม่

รูปที่ 4-1 แสดงระดับภัยคุกคามจาก Five Force Model
3. ภัยคุกคำมจำกสินค้ำทดแทนและอำนำจต่อรองของซัพพลำย
เออร์นนั ้ ต่ำมำก เนื่องจำกไม่มคี วำมกังวลว่ำจะมีสนิ ค้ำประเภทไหน
มำแทนสำรสกัดจำกธรรมชำติได้ และไม่ต้องกังวลว่ำตัวธุรกิจนัน้ จะ
หำซื้อวัตถุดบิ ไม่ได้
4. ข้อมูลทำงด้ำนควำมต้องกำรและพฤติกรรมของลูกค้ำ จำก
กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จำกผูป้ ระกอบกำรขนำด
กลำงและขนำดย่อม (SMEs) ที่มกี ำรสังซื
่ ้อสำรสกัดจำกธรรมชำติ
เพือ่ นำมำใช้เป็ นวัตถุดบิ ในกำรผลิตสินค้ำอยู่เป็ นประจำทุกเดือนโดย
มีจำนวนหรือปริมำณกำรสังซื
่ ้อทีแ่ ตกต่ำงกันไปตัง้ แต่ 20 กิโลกรัมต่อ
เดือนถึง 100 กิโลกรัมต่อเดือน กำรสัมภำษณ์ใช้เวลำประมำณ 20
นำทีถงึ 30 นำที โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นผูบ้ ริหำรระดับสูง โดยมีคำถำมที่
ใช้ได้กำรถำมดังนี้
1. บริษั ท ของท่ ำ น มีก ำรใช้ ส ำรสกัด จำกธรรมชำติเ ป็ น
วัตถุดบิ ในกำรผลิตหรือไม่ ถ้ำใช่ ระยะเวลำกำรสังซื
่ ้อเป็ น
อย่ำงไร?
2. บริษัทของท่ำน มีสินค้ำจำนวนกี่อย่ำงที่ใช้ในกำรผลิต
สินค้ำ อะไรบ้ำง?

ตาราง 4-1 แสดงระดับภัยคุกคามในอุตสาหกรรม จากการใช้
Porter’s Five Force Model
Five Forces Model

อำนำจต่อรองของ
ผูซ้ อ้ื
5
4
3
2
1
0

ระดับ 1-5
(1-ต่ำมำก,
5-สูงมำก)
3
1
3
1
3
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(1) ประเด็น กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ด้ำนอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้อ งกับกำรใช้ส ำรสกัดจำกธรรมชำติข อง
ประเทศ พบว่ำผูป้ ระกอบกำรส่วนใหญ่มที ศิ ทำงกำรพัฒนำที่ดี และ
ต้ อ งกำรให้ ภ ำครัฐ ให้ เ งิน สนั บ สนุ น ด้ ำ นกำรวิจ ัย และพัฒ นำซึ่ง
ผู้ป ระกอบกำรขนำดเล็ก ไม่ม ีศ ัก ยภำพและงบประมำณเพีย งพอ
นอกจำกนี้รฐั ควรมีกำรกระตุน้ ให้เกิดกำรเข้ำถึงบริกำร กำรสนับสนุน
จำกภำครัฐ รวมถึงกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของภำครัฐ และควรมี
กำรจัดตัง้ หน่วยงำนกลำงทีท่ ำหน้ำทีก่ ำหนดกฎเกณฑ์มำตรฐำน และ
กำรรับรองมำตรฐำนด้ำนเครื่องสำอำง เวชสำอำง และสมุนไพรไทย
รวมทัง้ กำรจัด ตัง้ หน่ ว ยงำนกลำงในกำรให้บ ริก ำรแบบเบ็ด เสร็จ
(One-Stop Service)
(2) ด้ำนกำรสร้ำงทัศนคติกำรยอมรับในผลิตภัณฑ์ พบว่ำ
ส่วนใหญ่แล้วเห็นด้วยกับกำรสร้ำงตรำสินค้ำให้เป็ นที่ยอมรับ กำร
ส่ ง เสริม นโยบำยและกำรให้ส ิท ธิป ระโยชน์ ท ำงภำษี เ ฉพำะกับ
อุตสำหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรใช้สำรสกัดจำกธรรมชำติรวมทัง้ ควร
มีกำรสร้ำงนวัตกรรมให้เกิดขึน้ ภำยในองค์กร
(3) ด้ำนควำมเห็นต่อปั จจัยควำมสำเร็จของธุรกิจ SMEs
พบว่ ำ ส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ค วำมส ำคัญ กับ แผนธุ ร กิ จ และกำรตลำด
(Business plan and Marketing) ประเด็นด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และนวัต กรรม (IT and Innovation) และเรื่อ งกำรจัดซื้อ และจัดหำ
วัตถุดบิ (Raw Material) รวมทัง้ โครงสร้ำงต้นทุน(Cost Structure)
(4) ด้ำนศักยภำพของผลิต ภัณฑ์เครื่องส ำอำงที่ไ ด้จำก
ธรรมชำติของไทย ผูป้ ระกอบกำรส่วนใหญ่ มองว่ำมีขดี ควำมสำมำรถ
สูง โดยให้ค วำมสำคัญเรื่องกำรจัดซื้อและกำรจัดหำวัตถุดิบที่เป็ น
สำรประกอบจำกธรรมชำติ กำรสร้ำ งกระแสควำมสนใจในเรื่อ ง
สุขภำพ และกำรสร้ำงทัศนคติกำรยอมรับตรำสินค้ำเครือ่ งสำอำงทีม่ ำ
จำกประเทศไทย
(5) ด้ำ นกำรรวมกลุ่ ม ของผู้ป ระกอบกำรเครื่อ งส ำอำง
ผูป้ ระกอบกำรรำยใหญ่ควรเข้ำมำช่วยเหลือในเรื่องกำรรวมกลุ่มของ
ผู้ป ระกอบกำร SMEs และควรเป็ นผู้ถ่ ำ ยทอดเทคโนโลยีใ ห้แ ก่
ผู้ ป ระกอบกำร SMEs โดยสรุ ป แล้ว ผู้ ป ระกอบกำรเห็น ด้ว ยกับ
นโยบำยด้ำนคลัสเตอร์ของรัฐบำล อย่ำงไรก็ดี ในกำรรวมกลุ่มเพื่อ
เพิม่ อำนำจกำรต่อรองด้ำนธุรกิจให้ SMEs พบว่ำไม่ส่งผลและยังไม่
เห็นรูปธรรมในกำรต่อรองด้ำนธุรกิจจำกกำรรวมตัวกันของ SMEs
( 6) ด้ ำ น บุ ค ล ำ ก ร ด้ ำ น วิ จ ั ย แ ล ะ พั ฒ น ำ พ บ ว่ ำ
ผู้ ป ระกอบกำรต้ อ งกำรบุ ค ลำกรที่ม ีค วำมรู้ ค วำมเชี่ย วชำญใน
อุตสำหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรใช้สำรสกัดจำกธรรมชำติ หน่ วยงำน
ให้บริกำรและห้องปฏิบตั กิ ำรทดสอบด้ำนเครือ่ งสำอำง และฐำนข้อมูล
สนับ สนุ น อุ ต สำหกรรมเครื่อ งส ำอำงในปั จ จุ บ ัน รวมถึง ช่ อ งทำง
กำรตลำดและประชำสัมพันธ์
(7) ศัก ยภำพในกำรแข่ง ขัน และควำมต้อ งกำรในกำร
ยกระดับผลิตภัณฑ์ภมู ปิ ั ญญำชำวบ้ำน ได้แก่ผปู้ ระกอบกำร ตลอดจน
เกษตรกรที่อ ยู่ในช่ว งต้น น้ ำยังขำดกระบวนกำรเรีย นรู้และพัฒนำ
อย่ ำ งเป็ น ระบบ ภำพลัก ษณ์ ข องผลิต ภัณ ฑ์เ ครื่อ งส ำอำงไทยไม่
ชัดเจน เทคโนโลยีทน่ี ำมำใช้เป็ นกำรนำเข้ำจำกต่ำงประเทศ และขำด
กำรนำเสนอเชิงคุณค่ำของผลิตภัณฑ์จำกภูมปิ ั ญญำชำวบ้ำน
(8) กำรสนับสนุนเชิงนโยบำย และผูเ้ ชีย่ วชำญเฉพำะทำง
จำกหน่ วยงำนภำครัฐ ได้แก่ ขำดนโยบำยทีช่ ดั เจนในกำรสนับสนุ น

3. อุตสำหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรใช้สำรสกัดจำกธรรมชำติ
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ในปั จจุบนั มีกำรเติบโตเป็ นอย่ำงไร?
กระบวนกำรสังซื
่ ้อและนำส่งสำรสกัดหรือสำรตัง้ ต้นจำก
ธรรมชำติจำกผู้ผ ลิต ที่บริษัทของท่ำนใช้บริกำรอยู่เ ป็ น
อย่ำงไร ท่ำนมีควำมพึงพอใจหรือไม่ อย่ำงไร?
ปั ญ หำที่ม ัก พบเวลำซื้ อ สำรสกัด หรือ สำรตั ง้ ต้ น จำก
ธรรมชำติจำกผูผ้ ลิตคืออะไร?
ผูผ้ ลิตมีวธิ กี ำรแก้ไขปั ญหำต่ำงๆอย่ำงไร?
สิง่ ทีท่ ่ำนอยำกได้หรืออยำกให้หน่วยงำนภำครัฐช่วยเหลือ
เพือ่ เพิม่ ศักยภำพในกำรแข่งขันคืออะไร?
ปั จจัยอะไร เป็ นปั จจัยหลักทีข่ ำดไม่ได้ในกำรทำธุรกิจของ
ท่ำน?
ควำมสำมำรถของผูผ้ ลิตและควำมน่ ำเชื่อถือของผู้ผลิตมี
ส่วนสำคัญในกำรตัดสินใจเลือกซื้อสำรสกัดหรือสำรตัง้ ต้น
จำกธรรมชำติหรือไม่ อย่ำงไร?
ท่ำนคิดว่ำศักยภำพของอุตสำหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรใช้
สำรสกัดจำกธรรมชำติ เช่น เครื่องสำอำง เวชสำอำง และ
สมุนไพรไทย เป็ นอย่ำงไร เมือ่ เทียบกับต่ำงชำติ?
โอกำสของอุตสำหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรใช้สำรสกัดจำก
ธรรมชำติเหล่ำนี้ในอนำคตเป็ นอย่ำงไร?
เพื่อเพิม่ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและโอกำสทำงธุรกิจ
ท่ำนคิดว่ำปั จจัยใดสำคัญทีส่ ุด?

ผูป้ ระกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อมทีใ่ ช้เป็ นกลุ่มตัวอย่ำงในกำร
เก็บข้อมูล
บริ ษทั ที่ 1 ผลิต ยำปลูกผมและยำสระผม ซึง่ ใช้วตั ถุดบิ จำกธรรมชำติ
เป็ นหลัก ได้แก่ กวำวเครือและว่ำนหำงจรเข้
บริ ษั ท ที่ 2 ผลิต ยำหม่ อ ง ยำนวด และสบู่ ซึ่ ง ใช้ ว ัต ถุ ดิบ จำก
ธรรมชำติเป็ นหลัก ได้แก่ เปลือกมังคุด เปลือกกล้วย ไพล
ฟั กข้ำว
บริ ษทั ที่ 3 ผลิต เครื่องสำอำง และเวชสำอำง ซึ่งใช้วตั ถุดบิ และสำร
สกัดจำกธรรมชำติ มำกกว่ำ 50 ชนิด เป็ นส่วนประกอบใน
กำรผลิตสินค้ำต่ำงๆ
ระยะเวลำในกำรสังซื
่ ้อ ของบริษัทตัวอย่ำงทัง้ 3 บริษัทมี
ตัง้ แต่ รำยวัน ถึงรำยเดือน มำกน้อยขึน้ อยู่กบั ศักยภำพกำรผลิต แต่
ทัง้ 3 บริษทั ยืนยันว่ำมีกำรใช้วตั ถุดบิ จำกธรรมชำติเป็ นส่วนผสมหลัก
ในกำรผลิต สิน ค้ำ และไม่ส ำมำรถที่จ ะผลิต เองได้ เนื่ อ งจำกไม่ม ี
เครือ่ งจักรในกำรผลิต หรือมี ก็ไม่สำมำรถผลิตได้ทนั ทำให้ตอ้ งมีกำร
สังผลิ
่ ตจำก ผูผ้ ลิตรำยอื่น หรือผูข้ ำยวัตถุดบิ โดยตรง หรือมีกำรสังซื
่ อ้
จำกโรงงำนทีผ่ ลิต (OEM) อยู่เป็ นประจำ ซึ่งบำงครัง้ กำรสังซื
่ ้อจำก
ผูผ้ ลิตโดยตรง มีรำคำทีส่ งู มำกเกินไป กำรสังผลิ
่ ตจำกผูผ้ ลิตรำยย่อย
หรือ กำรนำวัตถุดบิ ไปให้ผทู้ เ่ี ป็ น OEM นัน้ มีควำมน่ำสนใจกว่ำ หรือ
ได้รำคำผลิตทีม่ รี ำคำถูกกว่ำ
สรุป ประเด็น ส าคัญ ที่ ไ ด้ จ ากการสัม ภาษณ์ เ ชิ งลึ ก (In-Depth
Interview)
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ผูป้ ระกอบกำรระยะยำว (Support System) มีกฎระเบียบ และลำดับ
ขัน้ ในกำรดำเนินกำรค่อนข้ำงมำกและยุ่งยำกซับซ้อน ใช้เวลำนำน
ท ำให้ผู้ป ระกอบกำรเสีย โอกำสทำงธุ ร กิจ และรัฐ ควรมีก ำรออก
นโยบำยสนับสนุนด้ำนสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ให้แก่ผปู้ ระกอบกำร
(9) กำรสนับสนุนในด้ำนกำรเงิน นวัตกรรม และกำรตลำด
ได้แก่ ด้ำนนวัตกรรมกำรผลิตสินค้ำรูปแบบใหม่ และ เรื่องกำรลงทุน
ขยำยตลำดสำหรับผูป้ ระกอบกำรรำยเล็กถือเป็ นต้นทุนทีค่ ่อนข้ำงสูง
และกำรขำดห้องปฏิบตั กิ ำรเฉพำะทำงเพือ่ สนับสนุนผูป้ ระกอบกำรใน
แง่ของกำรวิจยั สำรสกัด และวัตถุดบิ ทีจ่ ะนำมำใช้ในกำรผลิต
6. สรุป
อุ ต สำหกรรมกำรผลิ ต สำรสกัด จำกธรรมชำติ เป็ น
อุตสำหกรรมที่มมี ูลค่ำตลำดมำกกว่ำ 30,000 ล้ำนบำท และมีกำร
เติบโตมำกกว่ำ 15% - 20% ต่อปี และยังเป็ นตลำดทีเ่ ติบโตต่อเนื่อง
มำหลำยปี นอกจำกนี้ยงั เป็ นอุตสำหกรรมต้นน้ ำของอุ ตสำหกรรม
หลำกหลำยประเภท เช่น อำหำรเสริม ยำสมุนไพร เครือ่ งสำอำงและ
เวชส ำอำง น้ ำดื่มเพื่อ สุ ข ภำพ และผลิต ภัณฑ์อ่ืน ๆที่เกี่ย วข้อ งกับ
กระแสรัก สุ ข ภำพในปั จ จุ บ ัน ซึ่ง มีมูล ค่ ำ ตลำดรวมกัน มำกกว่ ำ
200,000 ล้ำนบำท ทัง้ นำเข้ำและส่งออก โดยมีกำรยืนยันถึงมูลค่ำ
ตลำดรวมตรงกันในหลำยๆหน่ วยงำนวิจยั และสอดคล้องกับกระแส
นิยมในเรื่องของกำรดูแลสุขภำพและควำมงำม บริโภคอำหำรทีเ่ ป็ น
ออแกนิค หรือมำจำกธรรมชำติ
ยิ่งไปกว่ำนัน้ ประเทศไทยถือ ว่ำเป็ น ประเทศที่ม ีค วำม
อุ ด มสมบูร ณ์ แ ละควำมหลำกหลำยทำงธรรมชำติ มีบุ ค คลำกรที่
เชีย่ วชำญทำงด้ำนพืชวิทยำ (Plant biology or Phytology) พฤษเคมี
(Phyochemistry) และชีวเคมี (Bio-Chemistry) มีควำมพร้อมทำงกำร
บุคคลำกรกำรผลิต และนโยบำยจำกทำงภำครัฐยังเปิ ดโอกำสอันดีใน
กำรสนับสนุนอุตสำหกรรมนี้อกี ด้วย [7]
ดังนัน้ ไม่ว่ำจะเป็ นเรื่องของตลำดทีร่ องรับ วัตถุดบิ ในกำร
ผลิต บุคคลำกรและองค์ควำมรู้ เป็ นปั จจัยทีส่ นับสนุนให้อุตสำหกรรม
กำรผลิต สำรสกัด จำกธรรมชำติม ีค วำมน่ ำ สนใจกำรลงทุ น ท ำให้
โอกำสในกำรทำธุรกิจนี้เปิ ดกว้ำงขึน้ โอกำสทีจ่ ะประสบควำมสำเร็จ
นัน้ มีมำกขึน้ [8]
ด้วยปั จจัยทัง้ หมดทีก่ ล่ำวมำ กำรประกอบกิจกำรทำงด้ำน
อุตสำหกรรรมกำรผลิตสำรสกัดจำกธรรมชำติ สำมำรถใช้แนวทำงกล
ยุทธ์ในกำรนำไปปฎิบตั ไิ ด้ดงั นี้
1. มุ่ ง แปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ม ี คุ ณภำพและผ่ ำ นกำรรับ รอง
มำตรฐำน ในปั จจุบนั ผูบ้ ริโภคใช้เวลำในกำรเลือกซื้อสินค้ำโดย
พิ จ ำร ณำจำกฉล ำกอ ำห ำร ที่ แ ส ด งร ำย ล ะ เอี ย ด ข อ ง
ส่ ว นประกอบ ปริ ม ำณอำหำรและสถำนที่ ผ ลิ ต ฉลำก
โภชนำกำรแบบ GDA (Guideline Daily Amount) ที่ แ สดง
ข้อมูลทำงโภชนำกำร ค่ำพลังงำนทีเ่ หมำะสม และสัญลักษณ์
โภชนำกำร (Healthier Choice) ทีจ่ ะรับรองว่ำผลิตภัณฑ์นนั ้ มี
กำรควบคุมปริมำณน้ำตำล ไขมัน และโซเดียมให้เหมำะสมกับ
ควำมต้องกำรในแต่ละวัน ตลอดจนตรำสัญลักษณ์ท่ผี ่ำนกำร
รับรองจำกหน่วยงำนทีร่ บั ผิดชอบ
2. เพิ่มมูล ค่ำสินค้ำด้วยกลยุ ทธ์กำรตลำด เช่น สิน ค้ำที่มคี วำม
หลำกหลำย ง่ำยต่อกำรบริโภค บรรจุภณ
ั ฑ์ท่โี ดดเด่นและทำ
จำกวัสดุธรรมชำติ เป็ นต้น ทัง้ นี้ ผูป้ ระกอบกำรอำจอำศัยคลัง

3.

ควำมรู้ ข องสถำบัน กำรศึก ษำและหน่ ว ยงำนของรัฐ ที่ไ ด้
ทำกำรศึกษำไว้แล้วมำสู่กำรผลิตในเชิงพำณิชย์ เพื่อเป็ นกำร
ประหยัดเงินทุนและเวลำในกำรพัฒนำด้วยตนเอง
เพิม่ มูลค่ำสินค้ำด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทีผ่ ่ำนมำ กำร
แปรรูปอำหำรเพือ่ สุขภำพเป็ นกำรผลิตโดยไม่ได้ใช้เทคโนโลยี
ที่ซ ับ ซ้อ น แต่ ด้ ว ยพฤติก รรมกำรบริโ ภคที่เ ปลี่ย นแปลงไป
ประกอบกับ กำรส่ ง เสริม กำรเพิ่ม ศัก ยภำพกำรผลิต ของ
หน่ ว ยงำนรัฐ จึง เป็ น โอกำสที่ ผู้ป ระกอบกำรแปรรู ป จะน ำ
เทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมเข้ำ มำใช้ใ นกระบวนกำรแปรรูป
อำหำรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพในกำรผลิต
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บทคัด ย่ อ — Startup ในประเทศไทยนั ้น ได้ เ ป็ นที่ เ ริ่ ม รู้ จ ั ก กั น อย่ า ง

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

แพร่ ห ลายมาประมาณ 5 ปี และเป็ น ความหวัง ของรัฐ บาลที่จ ะพัฒ นา
startup ไทยให้ประสบความสาเร็จเพื่อเป็ นรากฐานในการพัฒนาประเทศ
ตามนโยบายของรัฐ บาล แต่ โ ดยธรรมชาติ ธุ ร กิจ startup จะประสบ
ความสาเร็จใน อัตราที่ต่ า ดังนัน้ จึงทาให้ผู้วจิ ยั สนใจว่า ความสาเร็จของ
startup นัน้ เกิดจากปั จจัยใดบ้าง ซึง่ เมือ่ ศึกษาจากงานวิจยั ต่างประเทศแล้ว
พบว่ า ปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จ ของ startup ได้ แ ก่ ปั จจัย ด้ า น
ผู้ประกอบการ ซึ่งประกอบด้วย บุคลิกภาพ แนวความคิด ลักษณะความ
เป็ นผูน้ าของผูก้ ่อตัง้ และทีมผู้บริหาร, ปั จจัยด้านการเงิน ซึ่งประกอบด้วย
รูปแบบการลงทุน เงือ่ นไขการลงทุนของนักลงทุน, ปั จจัยด้านรูปแบบธุรกิจ
ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หรือบริการ กลยุทธ์ด้านการตลาด,และ ปั จจัย
ด้า นระบบนิ เ วศของstartup ซึ่ง ประกอบด้ว ย กฎระเบีย บของภาครัฐ
นโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐ รวมถึงการสนับสนุนอื่น ๆ
จากการศึกษาปั จจัยทีส่ ่งผลต่อความสาเร็จของธุรกิจสตาร์ทอัพใน
ประเทศไทยนัน้ ประกอบด้วยหลายปัจจัยและแต่ละปั จจัยจะส่งผลต่อ
ความสาเร็จของแต่ละธุรกิจประกอบด้วย ประเด็นของผูร้ ่วมก่อตัง้ เนื่องจาก
ทัง้ สามสตาร์ทอัพเป็ นสตาร์ทอัพทีก่ อ่ ตัง้ หรือดาเนินธุรกิจมาในช่วงทีธ่ ุรกิจ
สตาร์ทอัพเพิง่ เริม่ ต้นดังนัน้ ทีมผูเ้ ริม่ ต้นจะเป็ นทัง้ แรงงานและบางส่วน
อาจจะเป็ นผูล้ งทุนด้วย ส่วนสตาร์ทอัพ C ทีใ่ ห้ความสาคัญกับการตลาด
เนื่องจากเป็ นสตาร์ทอัพทีก่ ่อตัง้ มาในช่วงทีE่ cosystemเริม่ พัฒนาขึน้ มาใน
ระดับหนึ่งแล้วการหาผูร้ ่วมก่อตัง้ หรือเงินทุนจึงไม่ยากมาก และสตาร์ทอัพ
E ทีใ่ ห้ความสาคัญกับรูปแบบธุรกิจและโอกาสทางธุรกิจเนื่องจากธุรกิจของ
สตาร์ทอัพ E นัน้ เป็ นทีป่ รึกษาให้กบั ธุรกิจสตาร์ทอัพอยู่แล้วจึงทาให้ม ี
โอกาสทีจ่ ะพบธุรกิจและช่องทางในการทาธุรกิจ
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

I. บทนำ
[ 1] ไ ด้ ท า ร า ย ง า น เ กี่ ย ว กั บ Thailand Tech Startup
Ecosystem Q1 2017 สรุปข้อมูลสถิตใิ นวงการตลอด 5 ปี จนถึงปั จจุบนั
1. ยอดระดมทุนเติบโตขึน้ สูงสุด :จานวนยอดระดมทุนพุ่งสูงขึ้น
อย่ างน้ อ ยไม่ต่ ากว่า 86.02ล้านเหรีย ญสหรัฐฯ โดยมีดีล ระดับ Series B
หลายรายทีไ่ ม่เปิ ดเผยตัวเลขและมีดลี ใหญ่ๆ ติดๆกัน 3รายด้วยกันเกิดขึน้
ในปี 2016
2. เงินลงทุนก้อนทีใ่ หญ่ทส่ี ุดคือ 19 ล้านเหรียญสหรัฐฯ:แน่นอน
ไม่ใช่ใครอื่นนัน้ คือ Ookbee ตามมาด้วยFinTech อย่าง Omise 17.5 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ และ Orami 15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
3. ธุรกิจด้านอาหารกาลังได้รบั ความสนใจ มียอดระดมทุนใหม่
เกิดขึน้ 3 ดีลในปี 2016 และ 2017 เพียงแค่ตน้ ปี กม็ าอีก 2 ราย
4. ปี แห่ ง Corporate Venture Capital จากภาคธุ ร กิ จ ต่ า งๆ
กระโดดเข้ามาค้นหานวัตกรรมใหม่ท ัง้ แบบ Direct Investment และแบบ
Limited Partner โดยทิศทางนี้จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดในปี 2017
5. 108.17 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คือตัวเลขทีไ่ ด้รบั การเปิ ดเผยของ
ธุรกิจทีค่ วบรวมกิจการอย่างไรก็ตามคาดการณ์กนั ว่าตัวเลขจริงๆน่าจะแตะ
200 ล้า นเหรีย ญสหรัฐ ฯ ดัง นัน้ จากข้อ มูล ข้า งต้น ในประเทศไทยนั น้
startup ได้เป็ นทีเ่ ริม่ รูจ้ กั กันอย่างแพร่หลาย และเป็ นความหวังของรัฐบาล
ที่จ ะพัฒ นา startup ไทยให้ป ระสบความส าเร็จ เพื่อ เป็ น รากฐานในการ
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พัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล แต่โดยธรรมชาติธุรกิจ startup จะ
ประสบความส าเร็ จ ใน อัต ราที่ต่ า [1] ดัง นั ้น จึง ท าให้ ผู้ ว ิจ ัย สนใจว่ า
ความสาเร็จของ startup นัน้ จะเกิดจากปั จจัยใดบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การศึกษาปั จจัยทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อความสาเร็จของการทาสตาร์ทอัพ ใน
เมืองไทย ในบริบททีม่ วี ฒ
ั นธรรมการทาธุรกิจแบบประเทศไทย ซึง่ อาจจะมี
บางปั จจัยทีม่ คี วามแตกต่างในเชิงนิเวศน์ธุรกิจ (Startup Ecosystem) เมือ่
เปรีย บเทีย บกับ การท าธุ ร กิจ แบบเดีย วกัน ในต่ า งประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศทีม่ กี ระบวนการทางเทคโนโลยีธุรกิจ หรือมีระบบนิเวศน์ธุรกิจทีม่ คี
วาก้าวหน้ากว่า หรือสะดวก รวดเร็วมากกว่าประเทศไทย ดังนัน้ การศึกษา
วิจยั เพื่อหาว่า ปั จจัยใดทีส่ ่งผลกระทบต่อความสาเร็จ หรือเป็ นตัวผลักดัน
ให้ สตารท์ อ ั พ ไทยนั ้น ประสบความส าเร็ จ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ใน
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในประเทศไทย จึงมีความสาคัญอย่างยิง่
I.I วัตถุประสงค์ของการวิจยั
ในการวิจยั นี้เป็ น การศึกษาปั จจัย ที่ส่ งผลต่ อ ความส าเร็จ และ
ความล้มเหลวของธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทยโดยการใช้การวิจยั เชิง
คุณภาพแบบปรากฏการณ์วทิ ยาเชิงประจักษ์

ทีแ่ ตกต่างกัน โดยผูก้ ่อตัง้ เหล่านี้จะความเป็ นนักนวัตกรรมและมุ่งมันที
่ ่จ ะ
เติบโต วัต ถุ ประสงค์ของพวกเขาไม่ได้ต้องการที่จะสร้างงานหรืออาชีพ
ส าหรับพวกเขาแต่ จะสร้างคุ ณค่าและความมังคั
่ งที
่ ่พวกเขาสามารถเก็บ
เกีย่ วได้ในอนาคต
[1] ได้อธิบายถึงการระบบการจัดหมวดหมู่แบบหนึ่งที่มปี ระโยชน์
มากในการแยกประเภทของสตาร์ทอัพคือแบ่งเป็ นสามประเภท ได้แก่ วิถี
การดาเนินชีวติ ของธุรกิจ, บริษทั มูลนิธ,ิ และ ธุรกิจทีม่ คี วามเสีย่ งทีส่ ามารถ
และมีศกั ยภาพสูง
[2] ได้กล่าวว่า สตาร์ทอัพคือองค์กรชัวคราวในการค้
่
นหาการปรับ
ขนาดได้, ซึง่ ทาซ้าได้, และรูปแบบธุรกิจทีส่ ร้างกาไรได้
[3] ได้อธิบายถึงธรรมชาติของการเป็ นผูป้ ระกอบการของสตาร์ทอัพ
ว่า การประกอบการธุรกิจทีม่ คี วามเสีย่ งและธุรกิจขนาดเล็กมีความสัมพันธ์
กัน แต่ไม่เหมือนกันในประเด็นมากที่สุด ทัง้ สองแบบมีความสาคัญในเชิง
เศรษฐกิจโดยแต่ละแบบจะจัดหาให้ทงั ้ ผลประโยชน์และผลลัพธ์ทแ่ี ตกต่าง
กัน และโดยทัวไปแล้
่
วการประกอบการธุรกิจที่มคี วามเสีย่ งมีสามลักษณะ
พิเศษพืน้ ฐาน คือ มีความเป็ นนวัตกรรม, มีการสร้างคุณค่า, และมุง่ เน้นการ
เติบโต
[4] ได้แบ่งประเภทความแตกต่างของสตาร์ทอัพจากกระบวนการ
ตัดสินใจเชิงการประกอบการดังนี้
1. แบบบริษัทในครัวเรือน (A cottage company) โดยเป็ นบริษทั ที่
เป็ นธุรกิจแบบส่วนตัวทีม่ ลี กู จ้างต่ากว่าสิบคน มีรายได้ต่ากว่า 1ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ซึ่งอาจจะดาเนินธุรกิจที่บ้านหรือไม่ก็ได้ เริม่ ต้นธุรกิจส่วนตัวจาก
คนที่เกษียณจากงานประจาเพื่อเพิม่ รายได้นอกเหนือจากรายได้จากการ
เกษียณ โดยธุรกิจจะมักประสบกับการเติบโตทีน่ ้อยมาก
2. ธุร กิจตามวิถีการดาเนิน ชีว ิต (A Lifestyle Firm) เป็ น ธุร กิจ ที่ม ี
ความเสีย่ งไม่มากทีช่ ่วยให้เจ้าของดารงอยู่ได้และมีความสนุกกับการเติบโต
แบบเจียมเนื้อเจียมตัว ธุรกิจแบบนี้จะเติบโตหลังจากช่วงเวลาที่นานที่ม ี
พนักงาน 30-40 คนและมีรายได้ต่อปี ทป่ี ระมาณ 2ล้านเหรียญสหรัฐฯ
3. บริษัทแบบพื้น ฐาน (The Foundation Company) เริ่มต้น ธุร กิจ
หลัง จากวิจ ัย และพัฒนาและมีพ้นื ฐานจากมูล นิธิใ นขอบเขตธุร กิจนัน้ ๆ
ธุรกิจนี้สร้างรายได้ประจาปี ท่ี 10-20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ใน 5-10 ปี และมี
พนักงาน 40-400 คน โดยปกติธุรกิจประเภทนี้จะดึงดูดความสนใจกับนัก
ลงทุนประเภทบุคคลเท่านัน้ โดยจะไม่มกี ลุ่มนักลงทุนเลย เพราะธุรกิจแบบ
นี้มกั จะไม่ออกไปสู่สาธารณะ
4. ธุรกิจทีม่ คี วามเสีย่ งทีม่ ศี กั ยภาพสูง (The High-Potential Venture)
ธุรกิจแบบนี้จะมีจุดเริม่ ต้นคล้ายกับบริษัทแบบพื้นฐาน ได้รบั ความสนใจ
การลงทุนที่ใหญ่และจากสาธารณะ เพราะธุรกิจเติบโตเร็วมาก บริษัทมี
รายได้ในแต่ละปี ท่ี 20-30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หลังจาก 5-10 ปี บริษทั จะ
จ้างพนักงานประมาณ 500 คน บริษัทเหล่านี้มกั จะถูกเรียกว่าละมังเนื
่ ้อ
และเป็ นส่วนทีร่ วมของการพัฒนาเศรษฐกิจ
จากนิยามของสโต๊กส์ และวิลสัน [4] ที่นิยามเกี่ยวกับธุรกิจขนาด
เล็ก [3] และ [2] ที่ไ ด้นิย ามเกี่ยวกับสตาร์ทอัพ รวมถึง [3] ที่ไ ด้นิยาม
เกี่ยวกับ ความแตกต่างที่ของสตาร์ทอัพและการประกอบการธุรกิจ ขนาด
ซึ่งผูว้ จิ ยั จึงได้ทาการสรุป ถึงความแตกต่างกันดังนี้ การประกอบการธุรกิจ
ขนาดเล็กจะเริม่ ต้นธุรกิจจากผูป้ ระกอบการและหุน้ ส่วนซึ่งส่วนมากจะเริม่
จากสิง่ ได้มปี ระสบการณ์มาแล้วหรือจากโอกาสทีไ่ ด้รบั โดยเริม่ ต้นจากการ

II. ทบทวนวรรณกรรม
II.I ลักษณะและรูปแบบของธุรกิจสตาร์ทอัพ
โดยทัวไปแล้
่
วมีความเข้าใจเกีย่ วกับธุรกิจสตาร์ทอัพทีแ่ ตกต่างกันไป
ทัง้ ที่เป็ นส่วนบุคคลหรือ แม้กระทังหน่
่ ว ยงานต่ างๆทัง้ ภาครัฐและเอกชน
โดยมีค วามเข้าใจว่าธุรกิจสตาร์ทอัพและธุร กิจขนาดเล็กหรือ ขนาดย่อม
หรือทีเ่ รียกว่า เอสเอ็มอี(SME ย่อมาจาก Small and Medium Enterprise)
ว่าเหมือนกัน แต่โดยทัวไปแล้
่
วจะมีส่วนทีค่ ล้า ยกันและส่วนทีแ่ ตกต่างกัน
ซึง่ ได้มผี อู้ ธิบายหรือนิยามไว้ดงั นี้
[2] ได้อธิบายถึงธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดย่อมดังนี้ ว่า การนิยาม
หรือให้ความหมายกับธุรกิจขนาดเล็กนัน้ ไม่มนี ิยามทีต่ ายตัวแต่จะขึน้ อยู่กบั
เกณฑ์ สามเกณฑ์ค ือ ความเป็ น อิสระ ที่ไ ม่ข้นึ อยู่หรือ เป็ น ส่ว นหนึ่งของ
กิจ การขนาดใหญ่ , การจัด การมีล ัก ษณะแบบส่ ว นตัว มีโ ครงสร้า งการ
จัดการแบบง่าย, และ ค่อนข้างมีส่วนแบ่งการตลาดไม่มาก โดยกิจการมี
ลักษณะเป็ นผูร้ บั ราคามากกว่าเป็ นผูก้ าหนดราคาตลาด
[3] ก็ได้อธิบายว่าการนิยามธุรกิจขนาดเล็กแบ่งเป็ นการนิยามด้าน
ปริมาณทีข่ น้ึ อยู่กบั จานวนพนักงานและอัตรารายได้หรือจานวนสินทรัพย์
ของธุรกิจและประเภทธุรกิจและนิยามที่ไม่ได้เป็ นเชิงปริมาณแต่เป็ น เชิง
คุณลักษณะสามแบบคือธุรกิจขนาดเล็กจะมีการจัดการโดยเจ้าของเองใน
ทิศ ทางของตนเอง,มีส่ ว นแบ่ ง การตลาดค่ อ นข้า งต่ า ในมุ ม มองด้ า น
เศรษฐกิจ,และเป็ นอิสระและไม่ได้เป็ นส่วนหนึ่งของกิจการใหญ่และอิสระ
จากการควบคุมจากภายนอก
[4] ได้อ ธิบ ายถึง ความแตกต่ า งระหว่ า งธุ ร กิจ ขนาดเล็ก (Small
Business)และการประกอบการธุ ร กิ จ ที่ ม ี ค วามเสี่ ย ง (Entrepreneur
venture)ว่า มีส องลักษณะที่แตกต่ างกัน คือ ของจุดมุ่งหมายของเจ้าของ
กิจการโดยทีธ่ ุรกิจขนาดเล็กจะเริม่ ต้นจากเล็กและยังคงมีขนาดเล็ก, ภายใต้
วิถีชวี ติ , งานและระดับเจียมเนื้อเจียมตัวของเงินได้สาหรับเจ้าของและมี
ผลกระทบในอุตสาหกรรมไม่มากนัก, บางครัง้ มักถูกกล่าวว่าเป็ นธุรกิจแบบ
“mom-and-pop” (ในภาษาไทยอาจจะเรียกว่าธุรกิจครอบครัว ) ส่วนการ
ประกอบการธุรกิจทีม่ คี วามเสีย่ งจะมีผรู้ ่ว มก่อตัง้ ทีม่ แี รงจูงใจและเป้ าหมาย
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ลงทุนไม่มากนัก และมีความคาดหวังจากผลตอบแทนในรูปแบบของกาไร
ตัง้ แต่ เริ่มต้นกิจการและมีการขยายกิจการโดยเงิน ทุน จากการกู้สถาบัน
การเงินเป็ นหลัก ถึงแม้ว่ากิจการจะเติบโตขึน้ แต่อาจจะเป็ นธุรกิจขนาดเล็ก
เนื่องจากจานวนพนักงาน และมูลค่าของธุรกิจ ซึง่ ถึงแม้ว่ากิจการเติบโตขึน้
ไปในระดับทีค่ งทีแ่ ล้วเจ้าของจะไม่นิยมทีจ่ ะยอมขายหุน้ หรือขายกิจการให้
ผู้อ่ืน ในส่ ว นของสตาร์ทอัพ จะเริ่มจากผู้ก่อ ตัง้ และผู้เริม่ ก่อตัง้ ที่มองเห็น
โอกาสทางธุ ร กิจ จากประสบการณ์ ในการใช้ช ีว ิต ประจ าวัน ที่ไ ด้ร บั การ
บริการหรือใช้สนิ ค้าที่มอี ยู่ในปั จจุบนั และได้ประสบปั ญหาโดยตรงจากสิง่
เหล่านัน้ และได้คน้ หาหรือหาหนทางในการแก้ปัญหาเหล่านัน้ ซึง่ ส่วนใหญ่
จะเกี่ย วข้อ งกับเทคโนโลยี ในการลงทุน เบื้อ งต้น จะใช้ทุน ส่ ว นตัว ทัง้ ใน
รูปแบบของเงิน ทุน หรือ แรงงาน โดยการเริ่มต้นธุร กิจนัน้ จะมุ่งเน้นการ
แก้ปั ญ หาให้ก ับ กลุ่ ม ลูก ค้า เป้ า หมายเป็ น หลัก และยัง ไม่ม ีผ ลตอบแทน
กลับมาจนถึงในระดับที่สนิ ค้านัน้ ๆเป็ นที่รู้จกั หรือยอมรับจากกลุ่ มลูกค้า
เป้ าหมายแล้วจึงได้เริม่ การระดมจากนักลงทุนทัง้ นักลงทุนส่วนบุคคลหรือ
นักลงทุน สถาบันมากกว่าจากการกู้จากสถาบันการเงิน เพื่อ ที่จะน าเงิน
ลงทุนเหล่านัน้ ไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดการทาซ้าได้ในปริมาณทีส่ ูงขึน้ และ
ให้กลุ่ มลูกค้าเกิดปฏิสมั พันธ์ต่างๆที่สูงขึ้นแบบก้าวกระโดด ซึ่งอาจจะมี
รายได้หรือไม่กไ็ ด้ในช่วงนี้และจะมีกาไรหรือไม่เช่นเดียวกัน ซึ่งจะต่างจาก
กิจการขนาดเล็ก (SME) ทีต่ ้องมีรายได้ตงั ้ แต่เริม่ ต้นธุรกิจ ในธุรกิจสตาร์ท
อัพจะเน้นการขยาย และเติบโตอย่างรวดเร็ว และจะสร้างมูลค่าทางธุรกิจให้
สูงขึ้นมากว่ารายได้รบั โดยเป้ าหมายของผูก้ ่อตัง้ และผูล้ งทุนส่วนใหญ่จะ
คาดหวังให้มลู ค่าธุรกิจสูงขึน้ ในระดับทีพ่ อใจหลังจากนัน้ จะทาการขายหุ้น
หรือจะนากิจการเข้าตลาดหลักทรัพย์เพื่อได้รบั ผลตอบแทนเป็ นส่วนต่าง
จากการลงทุนมากกว่าผลตอบแทนจากกาไร
[5] ได้ทาการวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาธุรกิจ สตาร์ทอัพในมุมมองด้าน
ทฤษฎีท่ซี บั ซ้อน และได้ทาสรุปเป็ นตารางเปรีย บเทีย บรายการของการ
พัฒนาสตาร์ทอัพตามทฤษฎีวงจรชีวติ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ I ตารางเปรียบเทียบรายการของการพัฒนาสตาร์ทอัพตามทฤษฎี
วงจรชีวติ ทีม่ า :[6]
รูปแบบ
3-ช่วง(Three-stage)

ผู้แต่ง
Bhave (1994)

4-ช่วง(Four- stage)

Kazanjian (1988)

5-ช่วง(Five -stage

Galbraith (1982)

10-ช่วง(รูปแบบหลักไมล์)
Ten -stage
(Milestone model)

Block and MacMillan
(1985)

II.II ปั จจัยแห่งความสาเร็จและล้มเหลว
[6] ได้กล่าวถึงเหตุผลทีส่ ตาร์ทอัพล้มเหลว โดยการเปิ ดเผยของผู้
ก่อตัง้ สตาร์ทอัพกว่า 50 บริษัทถึงสาเหตุท่พี วกเขาเหล่านัน้ ล้มเหลว ซึ่ง
สรุปประเด็นไว้ดงั นี้
1.สินค้าหรือบริการของพวกเขาปราศจากการมีจานวนผู้ใช้สนิ ค้า
หรือบริการของธุรกิจ (Lack Product traction)
2.หลายๆธุรกิจมีแผนแต่ขาดวิสยั ทัศน์
3.ไม่มรี ปู แบบการทารายได้
4.พวกเขาเริม่ ต้นได้ถูกต้องแต่ไม่สามารถทีจ่ ะยืนอยู่ได้
[7] ได้ทาการวิจยั เพิม่ เติมในส่วนที่สตาร์ทอัพที่เติบโตก่อนกาหนด
หรือเติบโตสูงมากทีส่ ุดแต่ลม้ เหลว โดยทาการวิจยั มากกว่า 3,200 สตาร์ท
อัพเทคโนโลยีทเ่ี ติบโตสูง และได้ให้ความชัดเจนของคาว่าไม่สอดคล้องของ
สตาร์ทอัพใน 5 มิติ ตามตารางที2่
ตารางที่ II แสดงความไม่สอดคล้องของสตาร์ทอัพใน 5 มิติ
มิติ
ลูกค้า

1.
2.
3.
4.

ผลิตภัณฑ์

ทีมงาน

การเงิน

รูปแบบธุรกิจ

รำยละเอียดของแต่ละช่วง
1. ช่วงแห่งโอกาส
2. ช่วงแห่งการจัดตัง้ เทคโนโลยีและการ
จัดตัง้ องค์กร
3. ช่วงการแลกเปลีย่ น
1. กรอบความคิดและการพัฒนา
2. การทาให้เป็ นธุรกิจ
3. การเติบโต
4. มั ่นคง
1. ช่วงพิสจู น์ กฎระเบียบ ข้อกาหนด ข้อ
ปฏิบตั /ิ ตัวต้นแบบ
2. เลือกรูปแบบ
3. เริม่ ต้น
4. เติบโตอย่างเป็ นปกติ
5. การใช้กลยุทธ์
1. การพัฒนาความคิด และ การทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ทแ่ี ล้วเสร็จ
2. สร้างผลิตภัณฑ์ตน้ แบบสาเร็จ
3. เริม่ ต้นลงทุน หาเงินทุน
4. ช่วงการทดสอบแผนเริม่ ต้นแล้วเสร็จ
5. ทดสอบตลาด Market testing
6. การผลิตชุดแรก
7. การขายช่วงแรก
8. ดาเนินกิจกรรมการแข่งขันครัง้ แรก
9. การปรับรูปแบบครัง้ แรกและปรับทิศทาง
10. การปรับราคาหลักครัง้ แรก

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.

1.
2.
3.

4.
5.

ตัวอย่ำงควำมไม่สอดคล้อง
ใช้เวลามากในการหาลูกค้าก่อนทีจ่ ะการ
สร้างผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรูปแบบธุรกิจมีการ
ทาซ้าและขยายได้โดยง่าย
พยายามชดเชยกับผิดพลาดกับการ
สร้างผลิตภัณฑ์ไม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากเกินไป ด้วย
การผลักดันการตลาด
สร้างผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่แก้ปัญหาให้กบั ลูกค้า
ให้เวลากับการขยายธุรกิจก่อนทีผ่ ลิตภัณฑ์ทย่ี งั ไม่เป็ นทีต่ อ้ งการของตลาด
เพิม่ สิง่ ที่ เรียกว่า “ยินดีทเ่ี พิม่ ให้” (ทีต่ ลาดไม่ได้ตอ้ งการ)
จ้างพนักงานมากเกินไปก่อนเวลาอันควร
จ้างผูเ้ ชีย่ วชาญก่อนทีก่ ่อนจาเป็ น
จ้างผูจ้ ดั การแทนผูท้ างาน
มีลาดับชัน้ มากกว่า 1 ลาดับชัน้
ได้รบั เงินทุนน้อยไปจนเข้าสู่หายนะ
ได้รบั เงินทุนมากไป ถึงแม้มนั ไม่เลวนักแต่มนั ทาให้ผปู้ ระกอบการไม่มวี นิ ยั
และใช้เงินในการขยายธุรกิจก่อนกาหนดในมิตอิ ่นื ๆ เช่น การจ้างงานมากไป
การก่อสร้างมากไป การลงทุนมากเกินไปเป็ นความเสีย่ งของนักลงทุนมากกว่า
ถ้านักลงทุนให้กบั สตาร์ทอัพเท่าทีจ่ าเป็ นและต้องการและคอยจับตาดู
ความก้าวหน้าของสตาร์ทอัพ
รูปแบธุรกิจ
สนใจแต่การทาไรสูงสุดก่อนเวลาอันควรมากไป
วางแผนมากเกินไป ดาเนินการโดยปราศจากการวงจรป้ อนกลับทั ่วไป(คือการ
นาข้อมูลต่างๆทีไ่ ด้จากการดาเนินการทีผ่่ านมาย้อนกลับนามาใช้ในการ
ปรับปรุงเปลีย่ นแปลง แก้ไขให้ดขี น้ ึ )
ไม่ปรับรูปแบบธุรกิจให้เหมาะสมทีจ่ ะเปลีย่ นตลาด
ล้มเหลวในการสนใจรูปแบธุรกิจและไม่สามารถทีห่ าได้วา่ จะทาให้ตน้ ทุนต่า
กว่ารายได้ทจ่ี ุดขยายธุรกิจ

ทีม่ า:[8]
[4] ได้กล่าวไว้ว่า ธุรกิจที่มอี ายุน้อยทัง้ หลายจะเผชิญกับปั ญหา
หลากหลายในปี ท่กี ่อร่างสร้างตัวของพวกเขาทีซ่ ่งึ คุกคามการอยู่รอดของ
ธุร กิจ จากส านักงานเจ้าหน้ าที่พ ิทกั ษ์ ทรัพ ย์ส ิน ตามกฎหมายในสหราช
อาณาจักรได้ระบุ สาเหตุของความล้มเหลวทางธุรกิจ ประกอบด้วย การ
หมุนเวียนไม่เพียงพอ, การจัดการและการควบคุมทีไ่ ม่ดี, ความล่าช้าของ
ความถูกต้องของบัญชี, การแข่งขัน, ความไม่พอของเงินทุน, หนี้เสีย, และ
ผลตอบแทนทีส่ งู เกินไปของเจ้าของ
[8] ได้ศกึ ษาปั จจัยแห่งการล้มเหลวของสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีท่ี
ส่งผลต่อความล้มเหลวในอัตราทีส่ ูงในประเทศอิสราเอล มีประเด็นหลักซึ่ง
ส่งผลสะท้อนกลับ มีดงั นี้ การรับรูข้ องผูน้ าเกีย่ วกับความไม่มนคงทางด้
ั่
าน
การเงิน, ขัน้ ตอนทีเ่ ข้มงวดของกองทุนการร่วมทุน, พฤติกรรมหวาดระแวง
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ของนักลงทุน, การขาดความเป็ นผูน้ าที่เพียงพอ, และความล่าช้าของการ
วิจยั ทางการตลาด
[9] ได้อ้างอิงถึงปั จจัยศึกษาปั จจัยที่มอี ิทธิพลต่อความสาเร็จและ
ล้มเหลวประกอบด้วยแหล่งเงินทุน, ขนาดธุรกิจ, นวัตกรรม, และ ความเป็ น
ผูน้ า
[3] ได้อธิบายถึงความเสีย่ งหลักทีเ่ จ้าของธุรกิจขนาดเล็กทีต่ ้องพบ
และต้องพิจารณาถึงก่อนทีจ่ ะทาการตัดสินใจเริม่ ต้นธุรกิจประกอบด้วย
1.การประเมินด้านการตลาดทีผ่ ดิ พลาด
2.ความไม่แน่นอน
3.การไม่มเี งินเดือนของเจ้าของ
4.การสูญเสียจากการลงทุน
5.การทางานทีใ่ ช้เวลานานและความเครียดทีส่ งู
6.ความรูส้ กึ ผิดหวังเมือ่ รูว้ ่าบางสิง่ ไม่ได้ดอี ย่างทีค่ ดิ หรือทีห่ วังไว้
II.III พื้นฐานด้านการศึกษาและประสบการณ์
[10] ได้ทาการวิจยั ปั จจัยที่ส่งผลต่อธุรกิจสตาร์ทอัพขนาดเล็ก
ด้านการศึกษาผูท้ เ่ี ริม่ เป็ นเจ้านายตัวเองในวัยกลางคนหลังจากทีไ่ ด้พฒ
ั นา
ทักษะและ/หรือความชานาญงานเฉพาะ.เจ้าของทีม่ อี ายุมากกว่าอาจจะไม่ม ี
การศึกษามากเท่ากับเจ้าของผู้ท่มี อี ายุน้อยกว่า ,ในแต่ละคนผู้ทไ่ี ด้รบั การ
อบรมทางธุร กิจมาแล้ว มีความเป็ น ไปได้มากกว่าที่จะเป็ น เจ้าของธุร กิจ
ขนาดเล็ก
[11] ได้กล่ าวว่าระดับส าเร็จการศึกษาของผู้ประกอบการที่ม ี
ศักยภาพเป็ น ปั จจัย ที่มคี วามส าคัญ ในการก าหนดทัง้ การเข้าสู่การเป็ น
นายจ้างตัวเองอย่างแท้จริงและหลังจากนัน้ ในความสาเร็จในช่วงเวลาระยะ
ยาวของการเสีย่ ง

ตัวอย่าง
เครือ่ งมือที่ ใช้ในการวิจยั นี้คอื แบบสัมภาษณ์ แบบกึง่ โครงสร้าง(Semistructure interview protocol) ซึ่ ง เป็ นแบบสั ม ภาษณ์ ป ลายเปิ ด เน้ น
สัม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก (In-depth interviews) จากผู้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ส าคัญ
นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั จะใช้เอกสารที่ เกีย่ วข้อง (Relate documents)
และเครื่อ งมือ หนึ่ ง ที่ส าคัญ ในการวิจ ัย เชิง คุ ณ ภาพครัง้ นี้ ค ือ ตัว ผู้ ว ิจ ัย
(Researcher as a key instrument) ทัง้ นี้ [14] และ [15] กล่าวว่าเครือ่ งมือ
ในการสัมภาษณ์ ท่ดี ี คือ ตัว ผู้ส มั ภาษณ์ เนื่อ งจากเป็ น ผู้ท่มี ี ปฏิส มั พัน ธ์
โดยตรงต่ อ เหตุ ก ารณ์ ห รือ สถานการณ์ ใ ดสถานการณ์ ห นึ่ ง การใช้
ประสบการณ์การทางานของผูว้ จิ ยั จะช่วยเอื้ออานวยต่อกระบวนการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลตลอดจนการสร้างทฤษฎีเพือ่ อธิบายหรือ
หาข้อสรุปเกีย่ วกับงานวิจยั ดังกล่าว
ความถูกต้องและความน่าเชือ่ ถือของข้อมูล(Validity and Reliability)
ความถูกต้องตรงประเด็นและความน่าเชือ่ ถือของข้อมูลนับว่ามีความสาคัญ
เช่น เดีย วกับงานวิจยั เชิงปริมาณ ผู้ว ิจยั ตระหนักถึงประเด็น ดังกล่ าวซึ่ง
ความถูกต้องตรงประเด็น (Validity) และความน่ าเชื่อถือ (Reliability) ของ
การศึกษาโดยเฉพาะข้อมูลที่ เก็บจากการวิจยั และกระบวนการวิเคราะห์
ข้อมูลต้องอาศัยความพินิจพิเคราะห์ ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จะใช้กลวิธี ตามหลักการ
การวิจยั เชิงคุณภาพ3 ขันตอนดั
้
งต่อไปนี้ [14]
1. การใช้เวลาที่ เหมาะสมในการสัมภาษณ์ และสร้างความคุ้นเคยกับผู้
ให้ขอ้ มูล (Prolonged Engagement in the Field) ในการเก็บข้อมูลดังกล่าว
เพือ่ ให้มนใจได้
ั่
ว่า ข้อมูลที่ ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามสามารถสะท้อน
ความเป็ น จริงที่เกิดขึ้น ผู้ว ิจยั ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชัวโมงซึ
่
่งเป็ น เวลา
มาตรฐาน
2. การสนทนากับ เพื่อ นและผู้เ ชี่ย วชาญ (Peer Debriefing) ผู้ว ิจ ัย จะ
สนทนาแลกเปลีย่ นข้อมูลกับเพือ่ นนักวิจยั รวมถึงผูเ้ ชีย่ วชาญ และอาจารย์
ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพือ่ ให้ได้แนวทางและข้อมูลทีถ่ ูกต้องในการทาวิจยั
3. การตรวจสอบข้อ มู ล โดยสมาชิก (ผู้ บ ริห ารที่เ ข้า ร่ ว มให้ ข ้อ มู ล )
(Member Checking) การตรวจสอบข้อมูลโดยสมาชิกที่ เข้าร่วมวิจยั ถือ
ได้ว่ามีความสาคัญเป็ นอย่างมาก เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีเ่ ทีย่ งตรง ทัง้ นี้หลังจาก
ที่ผู้วจิ ยั ทาการถอดเทปเสร็จเรียบร้อยแล้วจะส่งบทสัมภาษณ์เพื่อให้ผู้ให้
ข้อมูลตรวจสอบอีกครัง้ หนึ่งเพื่อให้มนใจว่
ั ่ า ผู้วจิ ยั ทาการถอดเทปอย่าง
ถูกต้องและถ่ายทอดความคิดของผู้ ให้ขอ้ มูลอย่างตรงไปตรงมา
III.II การวิเคราะห์ขอ้ มูล
งานวิจยั นี้ จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิธี การวิเคราะห์แบบ
อุ ปนัย (Analytic Induction) คือ การตีค วามสร้างข้อ สรุปข้อ มูล จากสิ่งที่
เป็ นรูปธรรม หรือปรากฏการณ์ ที่มองเห็นเช่น พิธกี รรม การดาเนินชีวติ
ความเป็ นอยู่ การท างาน ฯลฯ เมื่อ ผู้ว ิจ ัย ได้เ ห็น หรือ สัง เกตหลายๆ
เหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ แล้ว จึง ลงมือ สรุ ป แต่ ห ากข้อ สรุ ป นัน้ ยัง ไม่ไ ด้ร ับ การ
ตรวจสอบอื่นๆ ก็ถอื ว่า ผลทีไ่ ด้เป็ นสมมติฐาน หากได้รบั การยืนยันก็ถอื ว่า
เป็ นข้อสรุปได้
ในการที่ขอ้ สรุป ไม่ได้รบั การยืนยันนัน้ เรียกว่า สมมติฐานชัวคราว
่
(Working Hypothesis) เช่น สมมติฐานที่ อาจตัง้ ขึน้ จากการพิจารณาข้อมูล
เบื้องต้น จากนัน้ จึงศึกษารวบรวมข้อมูลเพิม่ เติม [17] ดังนัน้ ตลอดเวลาที่
นักวิจยั ทาการวิจยั และลงมือวิเคราะห์ขอ้ มูล เบื้องต้น มีการบันทึกโดย
จาแนกออกเป็ นใคร ทีไ่ หน เมือ่ ไหร่ อย่างไร อะไร มีความหมายอย่างไรใน

III. วิ ธีกำรวิ จยั และกำรออกแบบกำรวิ จยั
III.I เครือ่ งมือและวิธวี จิ ยั
- ประชากร
ประชากรที่ผู้ว ิจ ัย ศึก ษาในครัง้ นี้ ไ ด้แ ก่ ผู้ป ระกอบการ Start-up ตัง้ แต่
เริม่ ต้น จนถึง Serie A
- กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจยั เชิงคุ ณภาพ ซึ่ง DePaulo ซึ่งได้ร ะบุว่า การสัมภาษณ์ ก ลุ่ ม
ตัวอย่างจานวน 10 ตัวอย่างจะครอบคลุมถึงอุบตั กิ ารณ์รอ้ ยละ 80 ของกลุ่ม
ประชากร (Population incidence) ทีร่ ะดับความเชือ่ มันร้
่ อยละ 90 ซึง่ ผูว้ จิ ยั
จึงได้ดาเนินการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเป็ นจานวน 5 ตัวอย่าง
[13] อธิบายว่า การวิจยั เชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วทิ ยาจานวนผู้ให้
สัมภาษณ์อยู่ในช่วง 3 ถึง 10 จากกลุ่มประชากรทีเ่ ป็ นแบบจากัด
(Finite population) ถือว่าอยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ และจากกลุ่ม startup ที่
สามารถทาธุรกิจ หรืออยู่ในช่วงสร้างธุรกิจจนถึงระดับ serie A ในเมืองไทย
นัน้ มีอยู่ไม่มาก ประกอบด้วยระยะเวล่ทจ่ี ากัด จึงสามารถเก็บข้อมูลได้มาที่
10 ตัวอย่าง (Subjects) ซึง่ เป็ น Tech Startup ทัง้ หมด
- ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key informants) ในการวิจยั นี้ จะเป็ นผูก้ ่อตัง้ (Founder)
และ/หรือผูร้ ่วมก่อตัง้ (Co-Founder) ของธุรกิจสตาร์ทอัพทีท่ าการวิจยั จาก
การเลือกแบบเจาะจง ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความประสงค์ทจ่ี ะเก็บชื่อและธุรกิจของ
ข้อมูลเป็ นความลับ การศึกษานี้จงึ ขอใช้คาแทนในการอ้างถึงธุรกิจในกลุ่ม
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การท าสิ่ง เหล่ า นี้ ในการพิสูจ น์ ส มมติฐ านนัน้ การวิจ ัย เชิง คุ ณ ภาพจะ
แตกต่างจากการวิจยั เชิงปริมาณซึ่งมีการตีกรอบทฤษฎี แต่ในการวิจยั เชิง
คุ ณ ภาพผู้ว ิจ ัย จะไม่ก าหนดสมมติฐ านจากกรอบแนวคิด อัน ใดอัน หนึ่ง
โดยเฉพาะ ผู้ว ิจยั จะปรับและเปลี่ย นสมมติฐานอยู่ เสมอโดยอาศัย การ
พิสจู น์ สมมติฐานเหล่านัน้ ตลอดเวลา ซึง่ สมมติฐานอาจถูกหรือผิดก็ได้ เมือ่
สมมติฐานนี้ถูกพิสจู น์ และตรวจสอบแล้ว จึงจะเป็ นข้อสรุป [17] ซึง่ จะเห็น
ได้ว่าการวิเคราะห์ขอ้ มูลนี้ หัวใจสาคัญอยู่ท่ี การสร้างสมมติฐานชัวคราว
่
ตลอดระยะของการวิเคราะห์ขอ้ มูล หลังจากทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ดาเนินการสัมภาษณ์
เสร็จ สิ้น เป็ นที่ เรีย บร้อ ยแล้ว ผู้ว ิจ ัย ได้ร วบรวมข้อ มูล ที่ ได้จ ากการ
สัม ภาษณ์ มาจัด เก็บ อย่ า งเป็ น ระบบ จากนัน้ จึง น ามาถอดเทป อย่ า ง
ละเอียด แบบคาต่อคา(Transcription of data) และผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูล
โดยทาการศึกษาข้อมูล เหล่านัน้ อย่างละเอีย ด จับใจความหลัก จัดกลุ่ ม
ข้อมูลแต่ ละประเภท พิจารณาเชื่อมโยงความเหมือนและแตกต่างแล้ว จึง
นาเสนอข้อค้นพบทัง้ หมดในรูปแบบความเรียง ตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจยั จากแนวคิดการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าว

ประเด็น
คาถามที1่
ปัจจัยที่
ส่งผลให้
ประสบ
ความสาเร็จ
1.ด้าน
การตลาด
2.ด้าน
การเงิน
3.ด้าน
บุคลากร
4.ด้านผูร้ ่วม
ก่อตัง้
5.ด้านอื่นๆ
เช่น
Ecosystem,
กฎหมาย

IV. ผลกำรวิ จยั
IV.I ผลการสัมภาษณ์ (ฉบับย่อเน้นประเด็นสาคัญ)
ผลการทดสอบสมมติฐาน
จากประเด็นคาถามทัง้ 11 ข้อสามารถนามาสรุปในแต่ละประเด็นตามตาราง
ข้างล่างนี้
ตารางที่ III.I ผลสัมภาษณ์ คาถามที่ 1: กรุณาอธิบายเกีย่ วกับประสบการณ์
และเบือ้ งหลังของปั จจัยทีช่ ่วยให้ประสบความสาเร็จในช่วงเริม่ ต้นของการ
ดาเนินธุรกิจ

สตาร์ทอัพ
A
1.มองเห็น
โอกาสใน
ประเทศไทย
จึงนา
รูปแบบ
ธุรกิจจาก
ต่างประเทศ
เข้ามา
ดาเนินการ
ในประเทศ
ไทย
2.การลงทุน
ในประเทศ
ไทยต่า
ใช้เงินลงทุน
ส่วนตัวเป็ น
หลัก
3.ไม่ม ี
ทีมงานใน
การทา
Product
ต้องจาก
Outsource
4.ผูร้ ่วม
ก่อตัง้ ทีส่ าม
รถทา
Product
5.Startup
Ecosystem
อยูใ่ นช่วง
เริม่ ต้นใช้
เวลา 2 ปี
ถึงเติบโต
แบบก้าว
กระโดดได้

สตาร์ทอัพ B

สตาร์ทอัพ C

สตาร์ทอัพ D

สตาร์ทอัพ E

1.มองเห็น
ปัญหาจาก
การทาธุรกิจ
ในปัจจุบนั และ
ต้องการ
แก้ปัญหานัน้
และก่อให้เกิด
ไอเดียทาง
ธุรกิจ
2.ใช้เงินลงทุน
ส่วนตัวเป็ น
หลัก
3.ไม่มที มี งาน
แต่จะใช้ทกั ษะ
ความสามารถ
ของผูร้ ่วม
ก่อตัง้ เป็ น
หลัก
4.ผูร้ ่วมก่อตัง้
มีทกั ษะและ
ความสามารถ
ทีแ่ ตกต่าง
5.อยูใ่ นช่วงที่
Startup
Ecosystem มี
ความพร้อม
และมี
ผูส้ นับสนุน
มากขึน้ และ
ใช้เวลาเพียง
8 เดือน ถึง
เติบโตแบบ
ก้าวกระโดด
ได้

1.ปรับเปลีย่ น
ธุรกิจจากSME
มาเป็ นสตาร์ท
อัพโดยใช้
เทคโนโลยีมา
ช่วย

1.เริม่ ไอเดีย
ในการทา
ธุรกิจจาก
ปัญหาทีพ่ บ
ในชีวติ
ประจา

1.จาก
ประสบการณ์
จากการทา
ธุรกิจสตาร์ท
อัพจาก
ต่างประเทศ
และมองเห็น
โอกาสใน
ประเทศไทย

2.ใช้เงินลงทุน
จากเริม่ ต้นลง
กลุ่มเพื่อน

3.จ้าง
บุคคลากร
โดยเฉพาะ
โปรแกรมเมอร์
4.ส่วนหนึ่งเป็ น
ลูกค้า
5.เริม่ และ
ปรับเปลีย่ น
ธุรกิจจากSME
มาเป็ นสตาร์ท
อัพในช่วงที่
Ecosystemที
กาลังเริม่
พัฒนาขึน้

2.ได้รบั เงิน
ลงทุนจาก
ภาครัฐทีน่ า
ไอเดียไป
เสนอ
3.ไม่ม ี
ทีมงานผลิต
แต่จะจ้าง
Outsource
แทนและมีท่ี
ปรึกษาคอย
ให้คาแนะนา
4.มีผรู้ ่วม
ก่อตัง้ ทีม่ ี
ประสบการณ์
ทีแ่ ตกต่างกัน
5.อยูใ่ นช่วงที่
Ecosystem
กาลังเติบโต
โดยเฉพาะ
การสนับสนุน
จากภาครัฐ

2. ใช้เงิน
ลงทุนของทีม
ผูก้ ่อตัง้

3.ใช้ทมี งานผู้
ก่อตัง้ เป็ น
หลัก
4.ทีมผูก้ ่อตัง้
มีประการณ์
ในการทา
ธุรกิจมาก่อน
5.อยูเ่ ริม่ ต้น
ของธุรกิจ
สตาร์ทอัพใน
ประเทศไทย
พอดี

ตารางที่ III.II ผลสัมภาษณ์ คาถามที่ 2: Startupของท่านผ่านมี
ประสบการณ์ในStageใดบ้าง?และเหตุใดถึงเลือกและระดมทุนจากนัก
ลงทุนนัน้ ๆ?
ประเด็นคาถาม
ที2่
ปัจจัยทีส่ ่งผล
ให้ประสบ
ความสาเร็จ
1.ด้านการเงิน
การระดมทุน
2.การคัดเลือก
ผูร้ ่วมทุน
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สตาร์ทอัพ A

สตาร์ทอัพ B

1.ปี 2013
รอบ Seed
Funding
ปี 2014
Series A
และปี 2016
Series B
2.เลือกผูล้ งทุ
ทีต่ อบโจทย์
ทางธุรกิจทัง้
ด้านการเงิน
ความรูใ้ นการ
ทาธุรกิจและ
การขยาย
การตลาด

1.ปี 2016
รอบ Seed
Fund
2.เลือกผูล้ งทุ
ทีต่ อบโจทย์
ทางธุรกิจทัง้
ด้านการเงิน
ความรูใ้ นการ
ทาธุรกิจและ
การขยาย
การตลาด

สตาร์ทอัพ
C
1.ได้รบั ทุน
จากลูกค้า
ซึง่ ปัจจุบนั
เงินทุนมี
เพียงพอต่อ
การดาเนิน
ธุรกิจ
2.มีตลาด
รองรับอยู่
แล้ว

สตาร์ทอัพ D

สตาร์ทอัพ E

1.จาก
สถาบัน
ภาครัฐใน
รูปแบบให้
เปล่า

1.ผูร้ ่วมก่อตัง้
แต่ยงั ไม่ม ี
การระดมทุน
จากนักลงทุน

2.นอกจาก
เงินลงทุน
แล้วยังได้รบั
ความ
ช่วยเหลือ
ด้านต่างๆ
ด้วย ใน
อนาคตจะมี
การระดมทุน
โดยมี
ทางเลือกสอง
ทางคือจาก
นักลงทุน
หรือจาก
Crowd
Funding

2.มีเป้ าหมาย
และเห็น
ความเป็ นไป
ได้ดว้ ยกัน

ตารางที่ III.VII ผลสัมภาษณ์ คาถามที่ 7: มีวธิ กี าร กลยุทธ์หรือหลักการ
อะไรบ้าง?ทีท่ าให้Startupสามารถเติบโตได้

ตารางที่ III.III ผลสัมภาษณ์ คาถามที่ 3: ในการPitch เพือ่ ระดมทุนต้องให้
สาคัญกับเรือ่ งใดบ้าง?
ประเด็นคาถาม
ที่ 3
ปัจจัยทีส่ ่งผล
ให้ประสบ
ความสาเร็จ
1.ด้านการเงิน
ประเด็นที่
สาคัญ ในการ
นาเสนอผูร้ ะดม
ทุน

สตาร์ทอัพ A

สตาร์ทอัพ B

1.เน้น
ประเด็นด้าน
แผนการเงิน
การใช้เงิน
ด้านต่างๆ
เช่นด้าน
การตลาด

1.ความ
น่าเชื่อถือของ
ทีมงาน และ
อัตราการ
เติบโตทีผ่ ่าน
มา

สตาร์ทอัพ
C
1.สินค้า

สตาร์ทอัพ D
1.สินค้าและ
นวัตกรรม

สตาร์ทอัพ
E
1.รูปแบบ
ธุรกิจ

ประเด็น
คาถามที่ 7
ปัจจัยทีส่ ่งผล
ให้ประสบ
ความสาเร็จ
1.ด้าน
การตลาดที่
เกีย่ วกับกล
ยุทธ์ในการ
สร้างการ
เติบโต

ตารางที่ III.IV ผลสัมภาษณ์ คาถามที่ 4:หลังจากการได้รบั ทุนแล้ว ผูก้ อ่ ตัง้
และทีมผูก้ ่อตัง้ ยังถือหุน้ ใหญ่หรือไม่?
ประเด็นคาถาม
ที่ 4
ปัจจัยทีส่ ่งผลให้
ประสบ
ความสาเร็จ
1.ด้านการเงิน
เกีย่ วกับสัดส่วน
การถือหุน้

สตาร์ทอัพ A

สตาร์ทอัพ B

สตาร์ทอัพ C

สตาร์ทอัพ D

สตาร์ทอัพ E

1.ทีมผูก้ ่อตัง้
ยังมีสดั ส่วน
การถือ
หุน้ ส่วนใหญ่
อยู่

1.ทีมผูก้ ่อตัง้
ยังมีสดั ส่วน
การถือ
หุน้ ส่วนใหญ่
อยู่

1.ทีมผูก้ ่อตัง้
ยังมีสดั ส่วน
การถือ
หุน้ ส่วนใหญ่
อยู่

1.ทีมผูก้ ่อตัง้
ยังมีสดั ส่วน
การถือ
หุน้ ส่วนใหญ่
อยู่

1.ทีมผูก้ ่อตัง้
ยังมีสดั ส่วน
การถือ
หุน้ ส่วนใหญ่
อยู่

สตาร์ท
อัพ A
1.ลงทุน
ในด้าน
ต่างๆ
เพื่อให้
เติบโตขึน้
แบบก้าว
กระโดด

สตาร์ทอัพ B
1.ปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์และการ
สร้างFeature
ใหม่ๆโดยเฉพาะ
การจ้างทีมงาน
ด้าน
โปรแกรมเมอร์

สตาร์ทอัพ
C
1.ทัง้ ด้าน
การตลาด
และการจ้าง
โปแกรม
เมอร์

สตาร์ทอัพ
D
1.ทัง้ ด้าน
การตลาด
และ
ออกแบบ

ประเด็น
คาถามที่ 8
ปัจจัยที่
สาคัญส่งผล
ให้ประสบ
ความสาเร็จ

สตาร์ทอัพ E
1.ทัง้ ด้าน
การตลาด
และการ
ดาเนินการ

ตารางที่ III.VI ผลสัมภาษณ์ คาถามที่ 6: Startupของท่านมีรปู แบบธุรกิจ
อย่างไร?
ประเด็น
คาถามที่ 6
ปัจจัยทีส่ ่งผล
ให้ประสบ
ความสาเร็จ
1.ด้าน
การตลาดที่
เกีย่ วกับการ
รูปแบบธุรกิจ

สตาร์ทอัพ A

สตาร์ทอัพ B

สตาร์ทอัพ C

1.เป็ นธุรกิจ
ให้การ
โฆษณา
ให้กบั
ร้านอาหาร
และแบรนด์
สินค้าเป็ น
หลักทัง้
ภาครัฐและ
เอกชน โดย
มีรายได้จาก
ค่าโฆษณา

1.เป็ น Plate
From การ
ระหว่างผูใ้ ช้
และผูใ้ ห้บริการ
ซึง่ มีรายได้จาก
Commission
จากการ
ให้บริการ

1.เป็ น Plate
From การจอง
ทีพ่ กั ในโรงแรม
ซึง่ มีรายได้มา
จาก
Commission
การจอง

สตาร์ทอัพ
D
1.เป็ น
สินค้า
นวัตกรรม
รายได้จาก
การขาย
สินค้า

1.มีหลักการที่
สาคัญเป็ น
ศาสตร์ของ
ธุรกิจStartup
คือ Growth
Hackingที่
ไม่ได้ทา
Advertising
แต่เป็ นการใช้
Creative
Marketing ใช้
Data Analytic
และ
ปรับเปลีย่ น
Product เพื่อ
ทาให้เกิด
Growthมาก
ขึน้

สตาร์ทอัพ
B
1.ไม่แข่ง
กับคู่แข่งใน
ด้านราคา
แต่มุ่งเน้น
ปรับปรุง
คุณภาพให้
ตรงกับ
ความ
ต้องการ
ของผูใ้ ช้
มากขึน้
โดยมีการ
อบรม
ให้กบั Key
Partner

สตาร์ทอัพ C

สตาร์ทอัพ D

1.ตัว
ผลิตภัณฑ์
ความเข้าใจ
ในให้ตอบ
โจทย์หรือ
แก้ปัญหาที่
ลูกค้า
ต้องการ โดย
สิง่ ทีต่ อ้ งคิด
คือลูกค้า
อยากใช้

1.เน้นการสร้าง
ความแตกต่าง
โดยใช้
นวัตกรรม และ
เพื่อเสนอต่อ
ลูกค้าหรือ
กลุ่มเป้ าหมาย
โดยใช้ Social
Media เพื่อสร้าง
การรับรูแ้ ละ
ความสนใจ
ก่อนทีจ่ ะผลิต
สินค้าจริง

สตาร์ทอัพ
E
1.ไม่ได้ม ี
กลยุทธ์
อะไรเป็ น
หลักแต่จะ
มองหา
โอกาส
มากกว่า

ตารางที่ III.VIII ผลสัมภาษณ์ คาถามที่ 8: จากทีผ่ ่านมาท่านคิดว่าปั จจัยที่
สาคัญต่อความสาเร็จคืออะไร?

ตารางที่ III.V ผลสัมภาษณ์ คาถามที่ 5 :หลังจากได้ระดมทุนแล้วธุรกิจเป็ น
อย่างไรบ้าง?
ประเด็น
คาถามที่ 5
ปัจจัยทีส่ ่งผล
ให้ประสบ
ความสาเร็จ
1.ด้านการเงิน
เกีย่ วกับการ
นาเงินลงทุน
ไปใช้

สตาร์ทอัพ A

สตาร์ทอัพ
E
1.เป็ น ที่
ปรึกษา
และจัด
กิจกรรมที่
เกีย่ วกับ
ธุรกิจ
สตาร์ทอัพ
ซึง่ มีราย
ได้มาจาก
การบริการ
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สตาร์ทอัพ A

สตาร์ทอัพ B

ทีมผูร้ ่วมก่อตัง้
ซึง่ จากทีเ่ คยทา
Startupแล้ว
ล้มเหลวในครัง้
แรกเนื่องจากไม่
มีทมี งานจึงจ้าง
คนเขียน
โปรแกรมและ
ไม่ได้คณ
ุ ภาพ
จึงได้ recruit
เพื่อนทีเ่ น้น
ทักษะด้าน
โปรแกรมเมอร์
ซึง่ ทางานประจา
กันอยู่

เมื่อมีไอเดียแล้ว
เริม่ ลองทาไป
เรื่อยๆทีละ
ขันตอนที
้
ไ่ ม่ตอ้ ง
ใช้เวลามาก โดย
การลองถาม
ความคิดเห็น
ของคนอื่นๆดู
และทีส่ าคัญยัง
ไม่ตอ้ งทา
ผลิตภัณฑ์ท่ี
สมบูรณ์แต่ทาใน
สิง่ ทีร่ วู้ า่ สิง่ นี้
สามารถไปต่อ
ได้ ไม่อย่างนัน้
จะเสียเวลา และ
ต้องมีทมี งานผู้
ร่วมก่อตัง้ ที่
สามารถสร้าง
ผลิตภัณฑ์และ
พัฒนาได้อย่าง
รวดเร็ว

สตาร์ท
อัพ C
จุดมุ่งหม
ายของ
ทีมผูร้ ่วม
ก่อตัง้ ที่
ต้อง
เหมือนกั
น ถึงแม้
บางครัง้
จะเห็น
แตกต่าง
กันแต่
บทสรุป
สุดท้ายก็
ต้องไป
ทิศทาง
เดียวกัน

สตาร์ทอัพ D
การตลาด การ
สร้าง
ความสัมพันธ์
กับผูอ้ ่นื ทีจ่ ะ
ส่งเสริมด้าน
การตลาดได้

สตาร์ท
อัพ E
รูปแบบ
ธุรกิจ
และ
โอกาสที่
สามารถ
เติบโตได้

V สรุปผลกำรศึกษำ
จากการศึกษาปั จจัยทีส่ ่งผลต่อความสาเร็จ และความล้มเหลวของ
ธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทยนัน้ ประกอบด้วยหลายปั จจัยและแต่ละปั จจัย
จะส่งผลต่อความสาเร็จของแต่ละธุรกิจประกอบด้วย
1. ปั จจัยที่สาคัญมีสามสตาร์ทอัพ (A, B และ C) ที่ให้ประเด็นของผู้ร่ว ม
ก่อตัง้ เนื่องจากทัง้ สามสตาร์ทอัพเป็ นสตาร์ทอัพทีก่ ่อตัง้ หรือดาเนินธุรกิจมา
ในช่วงทีธ่ ุรกิจสตาร์ทอัพเพิง่ เริม่ ต้นดังนัน้ ทีมผูเ้ ริม่ ต้นจะเป็ นทัง้ แรงงานและ
บางส่ ว นอาจจะเป็ น ผู้ล งทุนด้ว ย ส่ ว นสตาร์ทอัพ C ที่ให้ค วามส าคัญกับ
การตลาดเนื่ อ งจากเป็ น สตาร์ท อัพ ที่ก่อ ตัง้ มาในช่ว งที่ Ecosystem เริ่ม
พัฒนาขึน้ มาในระดับหนึ่งแล้วการหาผูร้ ่วมก่อตัง้ หรือเงินทุนจึงไม่ยากมาก
และสตาร์ทอัพ E ที่ให้ความสาคัญกับรูปแบบธุรกิจและโอกาสทางธุร กิจ
เนื่องจากธุรกิจของสตาร์ทอัพ E นัน้ เป็ นทีป่ รึกษาให้กบั ธุรกิจสตาร์ทอัพอยู่
แล้วจึงทาให้มโี อกาสทีจ่ ะพบธุรกิจและช่องทางในการทาธุรกิจ
2. ปั จจัยด้านการเงิน โดยการลงทุนก่อตัง้ จะใช้เงินลงทุนจากผูก้ ่อตัง้ หรือ
นักลงทุนเอง แล้วดาเนินการธุรกิจมาในระยะหนึ่งถึงได้มกี ารระดมทุนจาก
นัก ลงทุ น ซึ่ง สามารถระดมทุ น จากนัก ลงทุ น ได้ห ลายรูป แบบทัง้ ที่เป็ น
สถาบัน ภาครัฐ เอกชน หรือ เจ้าของธุร กิจซึ่งอาจจะเป็ น ลูกค้าก็ไ ด้ โดย
รูปแบบการระดมทุนจะมีการ Pitch ให้กบั นักลงทุนในช่วงเริม่ ต้นหรือมีการ
ระดมทุน โดยส่ ว นตัว ระหว่างสตาร์ทอัพ และนักลงทุน หรือระดมทุน ผ่าน
มวลชนทีเ่ รียกว่า Crowd Funding ซึ่งจะขึน้ อยู่กบั รูปแบบธุรกิจว่ามีโอกาส
หรือมีทศิ ทางที่เอื้อต่อธุรกิจของนักลงทุนด้วย ดังนัน้ ในการระดมทุนของ
สตาร์ทอัพนองจากเงินทุน แล้วยังต้องพิจารณามูลค่าเพิม่ ที่เอื้อซึ่งกันและ
กันระหว่างสตาร์ทอัพและนักลงทุนด้วย
3. ปั จจัยด้านการตลาด โดยการเริม่ ต้นสร้างรูปแบบธุรกิจนัน้ สามารถเริม่
จากการเลียนแบบธุรกิจที่มอี ยู่แล้ว เริม่ จากปั ญหาที่พบในชีวติ ประจาวัน
การปรับเปลีย่ นจากรูปแบบธุรกิจแบบเดิม หรือจากการมองเห็นโอกาสทาง
ธุรกิจก็ได้
4. ปั จจัยด้านทีมผูร้ ่วมก่อตัง้ และความเป็ นผูน้ า รวมถึงทีมงานอื่นๆโดยเริม่
จากผูก้ ่อตัง้ ต้องมีความมุง่ มันและเป้
่
าหมายทีช่ ดั เจนโดยต้องหาผูร้ ่วมก่อตัง้
ที่มคี วามต้อ งการแบบเดีย วกัน ในระหว่างการดาเนิน กิจการจะประสบ
ปั ญหาต่างๆ แต่ตอ้ งมีการพูดคุยกันเพือ่ หาหนทางทีจ่ ะแก้ปัญหาไปด้วยกัน
คุณสมบัติของทัง้ ผูก้ ่อตัง้ และผูร้ ่วมก่อตัง้ ควรมีคุณสมบัติ ท่แี ตกต่างกันทัง้
ประสบการณ์ ทักษะความสามารถ เพื่อที่จะใช้ทกั ษะของแต่ละคนในการ
ดาเนินกิจการ เมือ่ ธุรกิจเริม่ เติบโตและขยายตัวแล้วจึงเริม่ จ้างพนักงานเข้า
มาเพิม่ เติม
5. ปั จจัยด้านอื่นๆ เช่น Startup Ecosystem เป็ นปั จจัยสนับสนุ น ที่ท าให้
สตาร์ทอัพสามารถดาเนินการและเติบโตได้ ส่วนปั จจัยด้านกฎหมายจะมี
ข้อจากัดและจะเป็ นอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจของบางธุรกิจ

ตารางที่ III.IX ผลสัมภาษณ์ คาถามที่ 9: ในการทางานร่วมกันระหว่างผูร้ ่วม
ก่อตัง้ มีหลักการอย่างไร?ทีจ่ ะไม่ลม้ เลิก
ประเด็น
คาถามที่ 9
ปัจจัยทีส่ ่งผล
ให้ประสบ
ความสาเร็จ
1.ด้านการผู้
ร่วมก่อตัง้ ที่
เกีย่ วกับการ
ทางานร่วมกัน

สตาร์ทอัพ A

สตาร์ทอัพ B

สตาร์ทอัพ C

1.ในช่วง 2
ปี แรกทีไ่ ป
รับงานเขียน
โปรแกรมมา
เพื่อนๆไม่
เห็นด้วย แต่
ทุกคนไม่
เคยยอมแพ้
และไม่เคย
โทษซึง่ กัน
และกัน แต่
จะมองไป
ข้างหน้าว่า
จะทาอะไร
ต่อไป

1.เป็ นสิง่
สาคัญอันดับ
แรกเลยทีจ่ ะ
ประสบ
ความสาเร็จ ผู้
ร่วมก่อตัง้ มี
Skill ทีเ่ ฉพาะ
ทางทีแ่ ตกต่าง
กันและมีความ
เข้ากันได้ของ
แต่ละบุคคล

1.ต้องมีการ
พูดคุยและการ
วางแผนที่
ชัดเจน และมี
จุดมุ่งหมายที่
คล้ายๆกัน และ
มีความสามารถ
ทีห่ ลากหลาย

สตาร์ทอัพ
D
1.ทัศนคติ
ต้องตรงกัน
เข้ากันได้
โดยทีผ่ ่าน
มาได้
เปลีย่ นผู้
ร่วมก่อตัง้
ไปบ้างแล้ว
ทาให้เกิด
ปัญหา
ความไม่
ต่อเนื่อง

สตาร์ทอัพ
E
1.มีความ
ชัดเจนใน
ทิศทางของ
องค์กรถ้ามี
ประเด็น
ปัญหาที่
เกิดขึน้ ต้อง
พูดคุยกัน
ก่อนทีจ่ ะ
เกิดปัญหา

ตารางที่ III.X ผลสัมภาษณ์ คาถามที่ 10: การเป็ นผูน้ าทีด่ ตี อ้ งมีลกั ษณะ
อย่างไร?
ประเด็นคาถาม
ที่ 10
ปัจจัยทีส่ ่งผลให้
ประสบ
ความสาเร็จ
1.ด้านการผูร้ ่วม
ก่อตัง้ ทีเ่ กีย่ วกับ
ลักษณะความ
เป็ นผูน้ า

สตาร์ทอัพ A

สตาร์ทอัพ B

สตาร์ทอัพ C

1.ต้องมี
วิสยั ทัศน์ท่ี
ชัดเจนและที่
สาคัญต้องมี
ความอดทน

1.เนื่องจาก
Startup ต้องมี
การระดมทุน
เพื่อให้เติบโต
แบบก้าว
กระโดด ดังนัน้
จึงมีแรงกดดัน
จากนักลงทุน
ผูน้ าทีด่ ตี อ้ งมี
ความมุ่งมั ่น
และอดทน
และทางาน
ร่วมกับทีมงาน
ได้อย่างเต็มที่

1.มีความ
มุ่งมั ่น และ
ชัดเจน
จุดมุ่งหมาย
ของผูร้ ่วม
ก่อตัง้ ทีจ่ ะ
นาไปสู่การ
แก้ปัญหาและ
นาไปสู่
เป้ าหมายได้

สตาร์ทอัพ
D
1.ต้องมี
ความ
มุ่งมั ่นและ
ชัดเจน

สตาร์ทอัพ
E
1.มีความ
มุ่งมั ่นและ
ความเป็ น
ผูน้ าในการ
กาหนด
ทิศทาง
ของบริษทั

ตารางที่ III.XI ผลสัมภาษณ์ คาถามที่ 11: มีปัจจัยอื่นๆอะไรบ้างทีส่ ่งเสริม
หรือช่วยให้ Startupของท่านประสบความสาเร็จได้?
ประเด็น
คาถามที่ 11
ปัจจัยทีส่ ่งผล
ให้ประสบ
ความสาเร็จ
1.ด้านอื่นๆ
เช่น Startup
Ecosystem
ด้านกฎหมาย

สตาร์ทอัพ A

สตาร์ทอัพ B

1.ในช่วงปี
2012 เป็ นช่วง
ที่ Smart
Phone ราคา
ถูกและ
Internet 3G
เข้ามาทาให้ม ี
ผูใ้ ช้Smart
Phone มาก
ขึน้ และมี
ความต้องการ
ทีจ่ ะหาและ
โหลด
Application
มากขึน้ ด้วย
ดังนัน้
Ecosystemก็
มีส่วนทาให้
เติบโตขึน้ มา

1.ใปัจจัยด้าน
อื่น
Ecosystem
ส่งผลในฐานะ
เป็ นปัจจัยที่
เอือ้ หนุนต่อ
การ
ดาเนินการ
แต่ทม่ี ผี ล
โดยตรงกับ
บริษทั คือ
กฎหมายที่
เป็ นอุปสรรค
ในการดาเนิน
ธุรกิจแต่การ
ประสบ
ความสาเร็จ
ขึน้ อยูก่ บั
Start-Upแต่
ละแห่ง

สตาร์ทอัพ
C
1.กฎหมาย
ซึง่ ใน
ปัจจุบนั ที่
เกีย่ วกับ
หลายธุรกิจ
เช่น ขนส่ง
การให้เช่าที่
พักอาศัยที่
ไม่ใช่
โรงแรม จะ
เป็ น
อุปสรรค
สตาร์ทอัพ
ในการที่
เติบโตหรือ
ดาเนิน
ธุรกิจได้

สตาร์ทอัพ
D
1.ระบบ
ขนส่งทัง้
ค่าใช้จ่าย
และความ
สะดวกซึง่
ถือเป็ น
ต้นทุน
หลักๆใน
การดาเนิน
ธุรกิจ

สตาร์ทอัพ E
1.Startup
Ecosystem
จะส่งเสริมและ
เป็ นแรงผลัก
ให้กบั การ
เติบโตของ
สตาร์ทอัพได้
ส่วนกฎหมาย
ในปัจจุบนั นัน้
ยังล้าหลัง
หลายสิบปี ซง่ึ
เป็ นอุปสรรค
ของการ
เติบโตของ
สตาร์ทอัพ
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