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II 

 

 

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือการประชุม TNIAC 2020 ทั้งหมดนี้ได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อความและเนื้อหาที่ตีพิมพ์ในหนังสือการประชุม TNIAC 2020 เป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดพิมพ์ บุคคลได้รับอนุญาตให้อ้างอิงเฉพาะเพื่อ

การศึกษา การวิจัย การวิเคราะห์ หรือการวิจารณ์ ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศห้ามมิให้มีการนาไปผลิตเพื่อการค้า และการ

ดัดแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้จะด้วยวิธีการใดก็ตามจะต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดพิมพ์ 

 
Papers published in TNIAC 2020’s proceedings were reviewed by educational and professional experts. The 

message and contents published in TNIAC 2020’s proceedings are copyright of publisher. Individuals are allowed 

to refer specifically for education, research, analysis or criticismunder the copyright laws of the Kingdom of 

Thailand. Production for commercial purposes is prohibited. Modification of any part of this proceeding must 

be allowed by obtaining written permission from the publisher. 

 

ความรับผิดชอบด้านเนื้อหา ข้อมูล ข้อความ ภาพและตารางประกอบ ข้อคิดเห็นส่วนตัวที่ลงตีพิมพ์ในบทความวิจัยและมีการนา

เสนอในการประชุม TNIAC 2020 เป็นของผู้เขียนบทความ หากมีความผิดพลาดใดๆ หรือหากตรวจสอบพบว่ามีการตีพิมพ์ซ้าซ้อน 

และละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว 

 

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

TNIAC 2020 is sole responsibility of the authors. If it is found that the whole or any part of these articles have 

any mistakes or have been already published in other publications or have patent infringement, the offense is 

also the responsibility of the authors. 

 

 

 

 

 

จัดพิมพ์โดย 

สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น 

1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

โทรศัพท์ 027632600 โทรสาร 027632700 

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

 

Copyright 2020 Thai-Nichi Institute of Technology (TNI) 
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คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ TNIAC 2020 

 
ประธานจัดการประชุม : รศ. ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ 
 อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

คณะกรรมการจัดการประชุม: 

อาจารย์พรอนงค์ นิยมค้า โฮริคาวา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

รศ. ดร.ชุมพล อันตรเสน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

รศ. ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

ผศ. รังสรรค์ เลิศในสัตย ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

ผศ. ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

รศ. ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ศ. ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ผศ. ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธ ิ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต ิ

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

Prof. Dr.Akito TAKASAKI 
Department of Engineering Science and Mechanics, Shibaura Institute of 

Technology, Japan 

Prof. Dr.Chaoyang LI 
Center for Nanotechnology, Research Institute, International Relations Center, 

Kochi University of Technology, Japan 

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

Prof. Dr.Manfred Glesner Technische Universität Darmstadt, Germany 

คณะกรรมการด้านวิชาการ: 

รศ. ดร. พิชิต สุขเจริญพงษ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

ศ. ดร.โกสินทร์ จำนงไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

ผศ. ดร.กันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

รศ.ดร.ดาวัลย์ วิวรรธนะเดช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อาจารย์วสันต์ จันทร์สัจจา บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 

รศ.ดร.สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผศ. ดร.วิจิตรา จำลองราษฎร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผศ. ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์

ผศ. วัชรพงษ์ แจ้งประจักษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ดร.อรอุษา พิมพ์สวัสดิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ผศ.อัญชลี สุพิทักษ ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
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ดร.มหรรณพ ฟักขาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

รศ.ดร.อรรณพ หมั่นสกุล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

ดร.ประมุข บุญเสี่ยง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

ดร.ศรายุทธ นนท์ศิร ิ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

ดร.ณัฐกิตติ์ จิตรเอื้อตระกูล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

ผศ.ดร.จักร ติงศภัทิย์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

ผศ.ดร.รชตะ รุ่งตระกูลชัย คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

ผศ.ดร.บัณฑิต อนุญาหงษ์ สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

ผศ.อมราวดี ทัพพุน สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

ผศ.ดร.วิมล แสนอุ้ม ศูนย์ความเชี่ยวชาญการบูรณาการระบบอัจฉริยะ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

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

Prof. Dr.Akimitsu HATTA Center for Nanotechnology, Research Institute,  

Kochi University of Technology, Japan 

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

Prof. Dr.Kou YAMADA Gunma University, Japan 

Prof. Dr.Tatsuhiko AIZAWA Department of Engineering and Design,  

Shibaura Institute of Technology, Japan 

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

Assoc. Prof. Dr.Sanghyuk Lee Department of Electrical and Electronic Engineering,  

Xi’an Jiaotong-Liverpool University, China 
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สารจากประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ TNIAC 2020 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ 

ประธานคณะกรรมการจัดการประชุม 

อธิการบดี 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

 

 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้ริเริ่มจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการบริหาร

จัดการอุตสาหกรรม การศึกษา ภาษา และวัฒนธรรม ในรูปแบบของสหวิทยาการ เพื่อเป็นสื่อกลางการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้

ทางวิชาการและงานวิจัย ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยทั้งของภาครัฐและเอกชน ภายใต้ชื ่อ TNIAC (Thai-Nichi 

Institute of Technology: Academic Conference) โดยเริ่มจัดการประชุมครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 และจัดติดต่อกันมาแล้ว 5 

ครั้ง 
 

ในปี พ.ศ. 2563 นี ้ ทางสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ ่น ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic 

Conference 2020 เป็นครั้งที่ 6 โดยแบ่งกลุ่มหัวข้อการวิจัยและบทความทางวิชาการออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1: 

การศึกษา ภาษาและสังคมศาสตร์ (Education, Language and Social Science) กลุ่มที่ 2: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(Information Technology and Communication) กลุ่มที่ 3: วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (Sciences and Engineering) 

และ กลุ่มที่ 4: การบริหารธุรกิจ (Business Administration) เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ ตลอดจน นักวิจัย จากสถาบันต่าง ๆ ได้

นำเสนอผลงานวิจัย ที่นำไปสู่การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การถ่ายทอดความรู้ ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยต่อไปในอนาคต 
 

เนื่องจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) การประชุมวิชาการในปีนี้จึงกำหนดให้เป็นการ

นำเสนอและการร่วมประชุมทาง Online โดยมีบทความที่ส่งเข้าร่วมการพิจารณาจำนวน 58 บทความ และบทความที่ผ่านการ

พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับการตัดสินให้นำเสนอในการประชุมวิชาการครั้งนี้ จำนวน 40 บทความ โดยเป็นบทความของ

นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กรธุรกิจ

เอกชน จำนวนรวมทั้งสิ้น 10 หน่วยงาน 
 

ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการประชุม ผมขอขอบคุณผู้ร่วมนำเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการทุก

ท่าน ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความ คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการและบุคลากรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทำ

ให้การจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ สุดท้ายนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลและองค์ความรู้

จากผลงานวิจัยและบทความวิชาการต่าง ๆ ที่ทุกท่านได้รับจากการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการ

ต่อยอดงานวิจัยและการนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป 
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กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ 

The 6th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC 2020) 

 

เวลา กำหนดการ 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน  

09.00-09.10 น. ประธานจัดการประชุม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน 

09.10-9.30 น. กล่าวเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ TNIAC 2020 

09.30-11.30 น. 

นำเสนอผลงานวิจัย Parallel Sessions A 

เวลา A1 A2 A3 A4 A5 

09.30 – 10.00 ช่วงเวลาเตรียมความพร้อม 

10.00 – 10.15 EN-1 EN-5 IT-1 IT-5 BA-1 

10.15 – 10.30 EN-2 EN-6 IT-2 IT-6 BA-2 

10.30 – 10.45 EN-3 EN-7 IT-3 IT-7 BA-3 

10.45 – 11.00 EN-4 EN-8 IT-4 IT-8 BA-4 
 

11.30-12.30 น. พัก 

12.30-14.00 น. 

นำเสนอผลงานวิจัย Parallel Sessions B 

เวลา B1 B2 B3 B4 B5 

12.30 – 13.00 ช่วงเวลาเตรียมความพร้อม 

13.00 – 13.15 EN-9 IT-9 BA-5 BA-9 BA-13 

13.15 – 13.30 EN-10 IT-10 BA-6 BA-10 BA-14 

13.30 – 13.45 EN-11 IT-11 BA-7 BA-11 LA-1 

13.45 – 14.00 EN-12 IT-12 BA-8 BA-12 LA-2 
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รายละเอียดตารางการนำเสนอ 
 

Session A1  

Chair: ดร. ไพศาล สุดวิลัย 

Link: https://meet.google.com/xyn-ktgx-bbv 

Admin: ดร. มหรรณพ ฟักขาว   

ID หัวข้อ (Title) (Author)  หน้า 

EN-1 
การแบ่งกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อการขอความร่วมมือในการดำเนินมาตรการการ

ตอบสนองด้านโหลดได้อย่างเหมาะสมโดยการใช้ปัญญาประดิษฐ ์

วุทธิพงศ์ ปุพเพตะนันท ์

วาทิต เบญจพลกุล 
75 

EN-2 ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมสำหรับฟาร์มแม่นยำสูง ด้วยลอร่าส่วนบุคคล อรรณพ หมั่นสกุล 81 

EN-3 
A 1.8V RMS-to-DC Converter by Half-Period Bias Locking 

Inverter-Based Sigma-Delta Modulator 
Atit Tamtrakarn 87 

EN-4 
การพัฒนาเครื่องเคลื่อนย้ายชิ้นงานแบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์แขนกลแบบ 

6 แกน 

ณิชารีย์ สุธนอดิศรวงศ ์

พิมพ์เพชร สระทองอุ่น 

พิชชา โชติวิเชียร 

91 

 

Session A2 

Chair: ผศ. ดร. พรชัย นิเวศน์รังสรรค ์

Link: https://meet.google.com/psp-fcnx-yex 

Admin: อาจารย์ ดุษฎี จันทรจิโรจน์กุล 

ID หัวข้อ (Title) (Author)  หน้า 

EN-5 
การปรับปรุงคุณภาพเอ็นซีโค๊ดบนพื้นฐานการสร้างรูปร่างการเคลื่อนที่ของ

เครื่องกัดซีเอ็นซี 5 แกนขนาดเล็ก 

กานต์ วัฒนวิจิตร 

วิโรช ทัศนะ 

ชัชชาลี รักษ์ตานนท์ชัย 
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บทคดัย่อ —การวิจยัครั *งนี* มีวตัถปุระสงค์เพื9อศึกษาว่านักศึกษาที9
เรียนวิชาภาษาญี9ปุ่ นธรุกิจ 1 ภาคเรียนที9 1/2562 หลงัจากปิดภาคเรียนช่วง
ระยะเวลาหนึ9ง เมื9อเปิดภาคเรียนที9 2 นักศึกษาสามารถระลึก (Recall) รปู
ประโยคต่าง ๆ เป็นภาษาญี9ปุ่ นที9เกี9ยวกบัเป้าหมายการเรียน (Can-do) ใน
แต่ละข้อได้มากน้อยเพียงใด การวิจยัครั *งนี*นําทฤษฎีการประมวลผล (Level 
of processing) 3 ระดบั ได้แก่ 1.การประมวลผลระดบัโครงสร้าง (Structural 
processing) 2.การประมวลระดับเสียง (Phonemic processing) 3.การ
ประมวลผลระดับความหมาย (Semantics processing) มาใช้ โดยการ
ประมวลผลระดบัความหมายจะทําให้ผู้เรียนมีความทรงจาํเกี9ยวกบัสิ9งที9
เรียนหลงเหลืออยู่ กลุ่มตวัอย่างที9ใช้ในการวิจยัครั *งนี*  ได้แก่ นักศึกษาชั *นปี
ที9 1 สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญี9ปุ่ น ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาญี9ปุ่ นธุรกิจ 2 
ภาคเรียนที9 2/2562 จาํนวน 502 คน  

เครื9องมือที9ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามชนิดมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สถิติที9ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี9 ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี9ย ค่าเบี9ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจยัพบว่า ผูเ้รียนส่วน
ใหญ่สามารถระลึกรปูประโยคต่าง ๆ ที9เกี9ยวกบัเป้าหมายการเรียนในแต่ละ

ข้อโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 3.84) แต่มีเป้าหมายการเรียนบางข้อที9
ผูเ้รียนไม่สามารถระลึกรปูประโยคได้เป็นอย่างดี 

สาํหรบัผลของการศึกษางานวิจยันี*  สามารถนําไปพฒันาสื9อการสอน
ใหม่ หรือพฒันาการเรียนการสอน เพื9อให้ผูเ้รียนมีความสามารถทางทกัษะ
ภาษาญี9ปุ่ นมากขึ*น และนําภาษาญี9ปุ่ นไปใช้กบัสถานการณ์จริงได้  

 

คาํสาํคญั — เป้าหมายการเรียน (Can-do), การระลึก (Recall), การ
ประเมินตนเอง(Self-assessment), ระดับการประมวลผล (Levels of 
processing), การประมวลผลระดบัความหมาย (Semantics processing) 
 
     ABSTRACT —  This research has the main objective to study 
structures that the participants enable to recall when they learn the new 
lessons in the following semester. For Level of processing is chosen to 
conduct this research. There are three levels of level of processing 
including Structural processing, Phonemic processing and Semantics 
processing. Semantics processing is considered as the level that the 
students acquire language. For data collection, the participants were 
502 university students who studied in the course JPN-102 (Business 
Japanese 2) taught in the second semester in the academic year 2019 
(2/2019) at Thai-Nichi Institute of Technology.       

For the research instrument, the rating-scale questionnaire was 
applied to collect data. The statistics used for the analysis were 

frequency, percentage, mean and standard deviation. The findings 
indicated that the participants studying in JPN-101 (Business Japanese 
1) in the previous semester (1/2019) can recall some structures in the 
Can-do list taught in the class JPN-101 which is considered as the high 

level (�̅� = 3.84). However, there are some structures which the 
participants seem not to be able to recall. 

For the further development, other researchers would be able to 
apply the findings in this study to develop the new lessons or materials 
to enhance the level of language proficiency to be able use Japanese 
effectively in the real world situation.   

 

Keywords —Can-do, Recall, Self-assessment, Levels of processing, 
Semantics processing 

 
I. บทนํา 

ผูว้จิยัสอนวชิาภาษาญีMปุ่ น สงักดัทีMสาํนกัวชิาพืVนฐานและภาษา สถาบนั
เทคโนโลยไีทย-ญีMปุ่ น ซึMงสถาบนัฯ ไดจ้ดัการเรยีนการสอนวชิาภาษาญีMปุ่ น
เป็นวชิาบงัคบั โดยนกัศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนวชิาภาษาญีMปุ่ นจาํนวน 5 
รายวชิา ในแต่ละภาคเรยีนนกัศกึษาจะลงทะเบยีนเรยีน 1 รายวชิา เมืMอจบ
ภาคเรยีนทีM 1 จะมชีว่งปิดภาคเรยีนประมาณ 1 เดอืน และเมืMอจบภาคเรยีน
ทีM 2 จะมชีว่งปิดภาคเรยีนประมาณ 3 เดอืน ในชว่งปิดภาคเรยีน 3 เดอืน มี
นักศึกษาบางส่วนเรียนภาคเรียนทีM 3 หรือ ภาคเรียนฤดูร้อน และมี
นกัศกึษาบางสว่นไปแลกเปลีMยนระยะสั VนทีMประเทศญีMปุ่ นซึMงมจีาํนวนไมม่าก   

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีMปุ่ น เป็นสถาบนัทีMก่อตั VงขึVนในประเทศไทย 
และจดัการเรียนการสอนภาษาญีMปุ่ นในฐานะภาษาต่างประเทศ ดงันั Vน 
สภาพแวดล้อมรอบตวันักศกึษาเป็นสภาพแวดล้อมทีMอยู่ในประเทศไทย
ทั VงสิVน ไม่มีสิMงทีMเกีMยวข้องกับประเทศญีMปุ่ น นักศึกษาจะได้สัมผัสกับ
ภาษาญีMปุ่ นโดยตรงจากการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีนเป็นส่วนใหญ่ เมืMอมี
ชว่งปิดภาคเรยีน อาจจะทาํใหน้กัศกึษาลมืสิMงทีMเรยีนในหอ้งเรยีนได ้ 

การเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศเป็นกระบวนการการเรยีนรูภ้าษาเป้าหมาย 
ในกรณีนีVคอืภาษาญีMปุ่ น โดยการพฒันาอนัตรภาษา (Interlanguage) ของ
ผู้เรียน หรือภาษาทีMเกิดขึVนในช่วงของการพัฒนาจากภาษาแม่ไปสู่
ภาษาเป้าหมาย ประกอบดว้ยกฎเกณฑค์วามรูเ้กีMยวกบัภาษาเป้าหมายทีM
ยงัไมส่มบรูณ์ แต่เนืMองจากมชีว่งปิดภาคเรยีน ทาํใหน้กัศกึษาไมม่โีอกาสใน
การใชภ้าษาญีMปุ่ น ไมส่ามารถรบัขอ้มลูเกีMยวกบัภาษาญีMปุ่ นทีMจาํเป็นสาํหรบั
การพฒันาอนัตรภาษาได ้ถงึแมว้่าจะไม่มกีารป้อนขอ้มูลทีMจําเป็นสําหรบั
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การพฒันาอนัตรภาษา แต่เพืMอใหผู้เ้รยีนยงัคงรกัษาอนัตรภาษาต่อไปได ้จงึ
จําเป็นต้องพฒันาการสอนในรูปแบบทีMจะทําใหผู้เ้รยีนสามารถจดจําสิMงทีM
เรยีนไปแลว้ได ้

รายวชิาภาษาญีMปุ่ นทีMผู้วจิยัสอน ใช้หนังสอืเรยีนของสถาบนัฯ ตั Vงแต่
สถาบนัฯ ก่อตั Vงมา ซึMงเป็นระยะเวลากวา่ 10 ปี  โครงสรา้งของหนงัสอืเรยีน
ในแต่ละบทเรยีนจะมชีืMอหวัขอ้ สถานการณ์จาํลองทีMเกีMยวกบัหวัขอ้นั Vน และ
เป้าหมายของการเรยีนในบทนั Vน ในแต่ละบทจะมเีป้าหมายการเรยีนเพยีง 
1 เรืMองเท่านั Vน และเป็นเป้าหมายอย่างกวา้ง ๆ อกีทั Vงเป้าหมายการเรยีนทีM
ระบุไวน้ั VนมบีางบททีMไมส่มัพนัธก์บัไวยากรณ์ดว้ย ดงันั Vน ผูว้จิยัจงึปรบัปรุง
หวัขอ้ในแต่ละบทและระบุเป้าหมายการเรยีน หรอื Can-do ใหเ้ป็นรปูธรรม
และชดัเจนมากขึVน นอกจากนั Vนยงันํากระบวนการการเรยีนรูภ้าษาทีMสองมา
ปรบัปรุงเนืVอหาและจัดทําเป็นเอกสารประกอบการสอนวิชา JPN-101 
ภาษาญีMปุ่ นธุกิจ 1 (Workbook) ซึMงเริMมใช้ในภาคเรียนทีM 1 ปีการศึกษา 
2562 

Can-do ทีMใชใ้นการเรยีนการสอนภาษาญีMปุ่ น มาจากการทีMเจแปนฟาวน์
เดชั Mนไดจ้ดัทาํกรอบมาตรฐานการเรยีนการสอนภาษาญีMปุ่ น (JF Standard) 
ในปี 2010 โดยอ้างองิมาจากแนวคดิของการเรยีนการสอนภาษาในยุโรป 
ห รื อ  CEFR (Common European Framework of Reference for 
Languages: Learning, Teaching, Assessment) ซึMง Can-do นีV  จะเขียน
ใหอ้ยู่ในรูป “สามารถ...ได”้ ดงันั Vน ผูเ้รยีนจะไดท้ําความเขา้ใจความหมาย
ในแต่ละ Can-do หลงัจากนั Vน สามารถนึกภาพออกไดอ้ยา่งงา่ยวา่จะนํารปู
ประโยคไปใชอ้ยา่งไร ผูเ้รยีนจะสามารถเชืMอมโยงรปูประโยคกบัความหมาย
ไดอ้ยา่งงา่ย 

กระบวนการการเรยีนรู้ภาษาทีMสอง ได้แก่ 1.ขอ้มูลรบัเขา้ (Input) 2. 
การสงัเกต (Noticing) 3. การทําความเขา้ใจ (Comprehension) 4. ขอ้มูล
ซึมซับ (Intake) 5. การบูรณาการ (Integrating) และ 6. ข้อมูลส่งออก 
(Output) [1] นอกจากนั Vน การเรียนรู้ภาษาทีMสองเป็นความสมัพนัธ์ทีMไม่
สามารถแยกออกจากกระบวนความจําได ้กระบวนความจํา ม ี� ขั Vนตอน 
คอื “จาํ เกบ็ นึกออก” หรอืเรยีกว่า กระบวนการจาํ กระบวนการเกบ็ขอ้มลู 
กระบวนการระลกึ  

จากทฤษฎทีีMเกบ็ความจาํ 2 ชนิด ของ Atkinson และ Shiffrin คอื ทีMเกบ็
ความจําในระยะสั Vน และทีMเกบ็ความจําในระยะยาวนั Vน [2]  ในขั Vนตอนของ 
Intake หรอืขอ้มลูซมึซบั หวัขอ้ทีMเรยีนจะถกูเกบ็ไวใ้นสว่นของความจาํระยะ
สั Vน พอมกีารฝึกฝนหลายครั Vงจะถูกโอนไปเกบ็ไวใ้นส่วนของความทรงจํา
ระยะยาว  ซึM งการ ฝึกฝน หรือ  Rehearsal มีอยู่  2 วิธี  วิธีแ รก  คือ 
Maintenance Rehearsal เป็นการพดูคาํหรอืรปูประโยคหลาย ๆ ครั Vง วธิทีีM
สอง คอื Elaborative Rehearsal เป็นการฝึกฝนรูปประโยคทีMเชืMอมโยงกบั
สถานการณ์และความหมาย จากทฤษฎีการประมวลผล (Level of 
processing) � ระดบั ไดแ้ก่ �.การประมวลผลระดบัโครงสรา้ง (Structural 
processing) �.การประมวลระดับเสียง (Phonemic processing) �.การ
ประมวลผลระดบัความหมาย (Semantics processing) โดยการประมวลผล
ระดบัความหมายจะทาํใหผู้เ้รยีนมคีวามทรงจาํเกีMยวกบัสิMงทีMเรยีนหลงเหลอื
อยู่ [3] การทีMจะทําให้อนัตรภาษาของผู้เรียนยงัคงอยู่และพฒันาได้นั Vน 
Elaborative Rehearsal ถอืว่าเป็นสิMงทีMจําเป็น การเรยีนการสอนทีMมุ่งเน้น
เพยีงไวยากรณ์ และมกีารฝึกฝนเพยีงแค่ระดบัโครงสรา้ง และระดบัเสยีง 
จะทําให้ผู้เรยีนมคีวามทรงจําเกีMยวกบัสิMงทีMเรยีนหลงเหลอือยู่น้อย แต่ใน
กรณีทีMนําเป้าหมายการเรยีน (Can-do) เขา้มาใช ้จะมกีารฝึกฝนไปจนถงึ
ระดับความหมาย ซึMงเป้าหมายการเรียนทีMมีการประมวลผลในระดับ
ความหมาย ถงึแมว้า่ผูเ้รยีนไมไ่ดส้มัผสักบัภาษาเป้าหมายในชว่งระยะเวลา
หนึMง ความทรงจาํของสิMงนั Vนกย็งัคงอยูอ่ยา่งด ีผูเ้รยีนสามารถระลกึ (Recall) 
ถงึรปูประโยคต่าง ๆ ทีMเคยเรยีนมาแลว้ได ้

งานวิจัยครั Vง นีV จึงศึกษาเกีMยวกับการนําเป้าหมายการเรียนมา
ประยุกต์ใช้ และศกึษาว่าผู้เรยีนสามารถระลกึรูปประโยคต่าง ๆ ได้มาก
น้อยเพยีงใด ผา่นการประเมนิตนเองของผูเ้รยีน 
 

II. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
�. เพืMอศกึษาว่านกัศกึษาทีMเรยีนวชิาภาษาญีMปุ่ นธุรกจิ � ภาคเรยีนทีM � 

ปีการศึกษา ���� หลงัจากปิดภาคเรยีน ไม่ได้สมัผสักบัภาษาญีMปุ่ นใน
ระยะเวลาหนึMง เมืMอเปิดภาคเรยีนทีM �  นักศกึษาสามารถระลกึรูปประโยค
ต่าง ๆ เป็นภาษาญีMปุ่ นทีMเกีMยวกบัเป้าหมายการเรยีนในแต่ละขอ้ไดม้ากน้อย
เพยีงใด โดยผา่นการประเมนิความสามารถในแต่ละเป้าหมายการเรยีนของ
ตนเอง  

 �. เพืMอศกึษาลกัษณะพเิศษของผลการประเมนิตนเองของนกัศกึษาใน
ขอ้ทีMมผีลประเมนิเป้าหมายการเรยีนสูง และขอ้ทีMมผีลประเมนิเป้าหมาย
การเรยีนตํMา 
 

III. วธิดีาํเนินการวจิยั 
กลุ่มตัวอย่างทีMใช้ในการวิจัยในครั Vง นีV  ได้แก่  นักศึกษาสถาบัน

เทคโนโลยไีทย - ญีMปุ่ น ทีMลงทะเบยีนเรยีนรายวชิา JPN-��� ภาษาญีMปุ่ น
ธุรกจิ 2 จํานวน ��� คน นักศกึษาส่วนใหญ่เป็นนักศกึษาชั VนปีทีM � แต่ใน
จํานวน ��� คน มนีักศกึษาบางคนทีMเป็นนักศกึษาชั VนปีอืMนทีMลงทะเบยีน
เรยีนวชิา JPN-��� ดว้ย  

สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญีMปุ่ นมีนักศึกษา � คณะ ได้แก่ คณะ
วศิวกรรมศาสตร ์คณะบรหิารธุรกจิ และคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ กลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นนกัศกึษาของทั Vง � คณะ 

เมืMอเปิดภาคเรยีนทีM 2 ปีการศกึษา 2562 ก่อนจะเขา้สูบ่ทเรยีนใหมข่อง
รายวิชา JPN-102 ผู้วิจ ัยได้ให้นักศึกษาทําแบบสอบถามเพืMอประเมิน
ตนเองและทบทวนว่าตนเองสามารถระลกึรูปประโยคต่าง ๆ ทีMเกีMยวกบั
เป้าหมายการเรยีนในแต่ละขอ้ทีMอยู่ในรายวชิา JPN-101 ในภาคเรยีนทีM 1 
ปีการศกึษา 2562 ไดม้ากน้อยเพยีงใด 
 

IV. เครืMองมอืทีMใชใ้นการวจิยั 
เครืMองมอืทีMใชใ้นการวจิยัครั VงนีV เป็นแบบสอบถามทีMผูว้จิยัไดส้รา้งขึVนจาก

การศึกษางานวิจยัของ SUZUKI (2014,2015) เรืMองการประเมินตนเอง
เกีMยวกบั Can-do [4,5]  เพืMอสอบถามการระลกึรปูประโยคต่าง ๆ ทีMเกีMยวกบั
เป้าหมายการเรยีนในแต่ละบทของรายวชิา JPN-101 ซึMงมทีั Vงหมด 10 บท 
ดงันีV 1.ภาษาญีMปุ่ น (ตวัอกัษรและคําทกัทาย) 2.การแนะนําตวัเอง 3. การ
แนะนําสถานทีM 4.เวลา 5.การเดนิทาง 6.การซืVอของ 7.คาํกรยิาต่าง ๆ 8.สิMง
ทีMชอบ 9.การชกัชวน 10.ความรูส้กึ ซึMงในแต่ละบทจะมกีารระบุเป้าหมาย
การเรยีนหรอื Can-do เอาไวเ้ป็นขอ้ ๆ อย่างชดัเจน และมเีป้าหมายการ
เรยีนทั VงสิVนจํานวน 33 ขอ้ย่อย โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณ
ค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดับ กําหนด
เกณฑด์งันีV 
 5 หมายถงึ  มคีวามมั Mนใจวา่ทาํได ้
 4 หมายถงึ  ไมค่อ่ยมั Mนใจแต่คดิวา่ทาํได ้
 3 หมายถงึ  คาดวา่น่าจะทาํได ้
 2 หมายถงึ  คาดวา่น่าจะทาํไมไ่ด ้
 1 หมายถงึ ทาํไมไ่ดแ้น่นอน 
    

V. การวเิคราะหข์อ้มลู 
ขอ้มูลเพืMอสอบถามการระลกึรูปประโยคต่าง ๆ ทีMเกีMยวกบัเป้าหมาย

การเรยีนในแต่ละขอ้ของวชิา JPN-��� ซึMงนกัศกึษาไดเ้รยีนไปแลว้ในภาค
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เรยีนทีM � ปีการศกึษา ���� วเิคราะหโ์ดยการหาค่าเฉลีMย (mean: 𝑥̅) และ
ส่วนเบีMยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) วเิคราะหข์อ้มลูโดย
ใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ในการแปลความหมายค่าเฉลีMย กําหนดเกณฑ ์
ดงันีV [�]  

คา่เฉลีMย ¥.�� – �.�� หมายถงึ การระลกึรปูประโยคต่าง ๆ ทีMเกีMยวกบั
เป้าหมายการเรยีนในแต่ละขอ้ ของวชิา JPN-��� ซึMงนักศกึษาไดเ้รยีนไป
แลว้ในภาคเรยีนทีM � ปีการศกึษา ����  อยูใ่นระดบัมากทีMสดุ        

คา่เฉลีMย �.¥� – ¥.�� หมายถงึ การระลกึรปูประโยคต่าง ๆ ทีMเกีMยวกบั
เป้าหมายการเรยีนในแต่ละขอ้ ของวชิา JPN-��� ซึMงนักศกึษาไดเ้รยีนไป
แลว้ในภาคเรยีนทีM � ปีการศกึษา ����  อยูใ่นระดบัมาก 

คา่เฉลีMย �.�� – �.¥� หมายถงึ การระลกึรปูประโยคต่าง ๆ ทีMเกีMยวกบั
เป้าหมายการเรยีนในแต่ละขอ้ ของวชิา JPN-��� ซึMงนักศกึษาไดเ้รยีนไป
แลว้ในภาคเรยีนทีM � ปีการศกึษา ����  อยูใ่นระดบัปานกลาง 

คา่เฉลีMย �.§� – �.�� หมายถงึ การระลกึรปูประโยคต่าง ๆ ทีMเกีMยวกบั
เป้าหมายการเรยีนในแต่ละขอ้ ของวชิา JPN-��� ซึMงนักศกึษาไดเ้รยีนไป
แลว้ในภาคเรยีนทีM � ปีการศกึษา ����  อยูใ่นระดบัน้อย 

คา่เฉลีMย �.�� – �.§� หมายถงึ การระลกึรปูประโยคต่าง ๆ ทีMเกีMยวกบั
เป้าหมายการเรยีนในแต่ละขอ้ ของวชิา JPN-��� ซึMงนักศกึษาไดเ้รยีนไป
แลว้ในภาคเรยีนทีM � ปีการศกึษา ����  อยูใ่นระดบัน้อยทีMสดุ 

 
VI. ผลการวเิคราะหข์อ้มลู 

ตอนทีM 1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทั Mวไป 
ตารางทีM 1 แสดงจาํนวนและรอ้ยละ 

ของกลุม่ตวัอยา่ง จาํแนกตามเพศ คณะทีMศกึษาและปีทีMศกึษา 
 

        ข้อมลูทั 9วไป จาํนวน ร้อยละ 
1. เพศ   

- ชาย 310 61.75 

- หญงิ 192  38.25 

                  รวม 502 100.00 
2. คณะที>ศกึษา   

- วศิวกรรมศาสตร ์ 154 30.68 

- บรหิารธุรกจิ 162 32.27 

- เทคโนโลยสีารสนเทศ 186 37.05 

                  รวม 502 100.00 

3. ปีที>ศกึษา   

- ปี N 488 97.21 

- ปี O 9 1.79 

- ปี P 4 0.80 

- ปี Q 1 0.20 

                  รวม 502 100.00 

     
จากตารางทีM � พบว่านักศกึษาสถาบนัเทคโนโลยไีทย - ญีMปุ่ น กลุ่ม

ตวัอยา่งมจีาํนวน ��� คน สว่นใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน  ��� คน คดิเป็น
รอ้ยละ ��.¨� และเป็นเพศหญงิ จาํนวน �©� คน คดิเป็นรอ้ยละ �§.�� 

ดา้นคณะทีMศกึษา เป็นคณะวศิวกรรมศาสตร ์จํานวน ��¥ คน คดิเป็น
รอ้ยละ ��.�§ เป็นนกัศกึษาคณะบรหิารธุรกจิ จาํนวน ��� คน คดิเป็นรอ้ย
ละ ��.�¨ และนักศกึษาคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ จํานวน �§� คน คดิ
เป็นรอ้ยละ �¨.�� 

ดา้นชั VนปีทีMศกึษา สว่นใหญ่เป็นนกัศกึษาชั VนปีทีM � จาํนวน ¥§§ คน คดิ
เป็นรอ้ยละ  ©¨.�� นักศกึษาชั VนปีทีM � จํานวน  © คน คดิเป็นรอ้ยละ �.¨© 

นกัศกึษาชั VนปีทีM � จาํนวน ¥ คน คดิเป็นรอ้ยละ �.§� และ นกัศกึษาชั VนปีทีM 
¥ จาํนวน � คน คดิเป็นรอ้ยละ �.�� 

 
ตอนทีM  2    ผลการวเิคราะหก์ารระลกึรปูประโยคต่าง ๆ ทีMเกีMยวกบั
เป้าหมายการเรยีนในแต่ละขอ้ 
 

ตารางทีM 2   แสดงคา่เฉลีMยและสว่นเบีMยงเบนมาตรฐาน การระลกึรปู
ประโยคต่าง ๆ ทีMเกีMยวกบัเป้าหมายการเรยีนในแต่ละขอ้ 

บท-
ข้อ 

เป้าหมายการเรียน (Can-do) �̅� S.D ระดบั 

1-1 สามารถพดูทกัทายเป็นภาษาญี>ปุ่ นได ้ 4.12 0.88 มาก 
1-2 สามารถพดูแนะนําตวัเป็นภาษาญี>ปุ่ นได ้ 4.32 0.77 มาก

ที>สดุ 

1-3 สามารถเขา้ใจคาํสั >งภาษาญี>ปุ่ นของ
อาจารยท์ี>ใชใ้นหอ้งเรยีนได ้

3.72 0.83 มาก 

1-4 สามารถเขยีนชื>อตวัเองดว้ยตวัอกัษรคะตะ
คะนะได ้

4.18 1.06 มาก 

1-5 สามารถฟังเสยีงพเิศษ เสยีง maru ○,
เสยีง tenten, เสยีงควบ, เสยีงยาว เป็นตน้ 
ฟังแลว้เขา้ใจวา่คอืเสยีงอะไร 

3.71 0.98 มาก 

1-6 สามารถพมิพต์วัอกัษรฮริะงะนะได ้ 4.15 1.00 มาก 

2-1 สามารถพดูชื>อและอาชพีเป็นภาษาญี>ปุ่ น
ตอนแนะนําตวัได ้

3.97 0.86 มาก 

2-2 สามารถถามชื>อและอาชพีเป็นภาษาญี>ปุ่ น
ได ้

3.72 0.93 มาก 

2-3 สามารถตอบชื>อและอาชพีเป็นภาษาญี>ปุ่ น
ไดเ้มื>อถกูถาม 

3.91 0.95 มาก 

2-4 สามารถพดูชื>อและอาชพีของเพื>อน เพื>อ
แนะนําเพื>อนใหค้นอื>นรูจ้กัได ้

3.49 0.94 มาก 

2-5 สามารถอ่านคาํศพัทเ์กี>ยวกบัการแนะนํา
ตวัดว้ยตวัอกัษรฮริะงะนะได ้

4.21 2.41 มาก
ที>สดุ 

3-6 สามารถแนะนําสถานที>ในสถาบนัฯ เป็น
ภาษาญี>ปุ่ นได ้

3.64 0.92 มาก 

3-1 สามารถสอบถามเกี>ยวกบัสถานที>เป็น
ภาษาญี>ปุ่ นได ้เชน่ หอ้งนํmาอยูท่ี>ไหน 

3.77 0.99 มาก 

3-2 สามารถตอบไดว้า่สถานที>นั mน ๆ อยู่
ตรงไหน ชั mนไหน 

3.74 0.94 มาก 

3-3 สามารถอ่านคาํศพัทฮ์ริะงะนะเกี>ยวกบั
สถานที>ได ้

4.06 0.98 มาก 

3-4 สามารถอ่านคาํศพัทค์ะตะคะนะเกี>ยวกบั
สถานที>ได ้

3.61 1.09 มาก 

4-1 สามารถถามและบอกเกี>ยวกบัเบอร์
โทรศพัทเ์ป็นภาษาญี>ปุ่ นได ้

3.87 0.90 มาก 

4-2 สามารถถามและบอกเกี>ยวกบัเวลาเป็น
ภาษาญี>ปุ่ นได ้

3.86 0.89 มาก 

4-3 สามารถถามเกี>ยวกบัตารางเวลาเรยีนเป็น
ภาษาญี>ปุ่ นได ้เชน่ เรยีนภาษาญี>ปุ่ นกี>โมง 

→ เรยีน 9.30 - 11.00 น. 

3.82 0.96 มาก 

5-1 สามารถพดูเกี>ยวกบัเวลานอนและเวลาตื>น
นอนได ้

4.04 0.92 มาก 

5-2 สามารถถามตอบเกี>ยวกบัการเดนิทางได ้
เชน่ ไปที>ไหน ไปอยา่งไร ไปกี>โมง เป็นตน้ 

3.74 0.95 มาก 
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6-1 สามารถถามและตอบเกี>ยวกบัสิ>งที>ไมรู่แ้ละ

เป็นสิ>งที>อยูต่รงหน้าได ้เชน่ นี>คอือะไร → 
นี>คอืทุเรยีน 

3.99 2.00 มาก 

6-2 สามารถถามและตอบเกี>ยวกบัราคาได ้ 3.69 1.01 มาก 

6-3 สามารถสั >งซืmอสิ>งของต่าง ๆ ดว้ย
ภาษาญี>ปุ่ นอยา่งงา่ยได ้เชน่ เอาเคก้ 3 ชิmน 
เป็นตน้ 

3.48 0.97 มาก 

7-1 สามารถถามและตอบกบัเพื>อนไดว้า่จะกนิ
อะไร จะกนิที>ไหน 

3.76 0.95 มาก 

7-2 สามารถถามและตอบกบัเพื>อนไดว้า่จะทาํ
อะไร หรอืทาํอะไรไปแลว้เมื>อวนัก่อน 

3.68 1.00 มาก 

7-3 สามารถแจง้อาจารยเ์รื>องลาหยดุได ้เชน่ 
พรุง่นีmหยดุเรยีนนะคะ/นะครบั 

3.19 1.00 ปาน
กลาง 

8-1 สามารถถามและตอบเกี>ยวกบัอาหารที>
ชอบได ้

4.16 0.93 มาก 

8-2 สามารถถามและตอบเกี>ยวกบัสิ>งอื>น ๆ ที>
ชอบได ้เชน่ กฬีา เพลง เป็นตน้ 

4.11 0.93 มาก 

9-1 สามารถพดูชกัชวนได ้และเมื>อถกูชกัชวน
สามารถตอบรบัหรอืตอบปฏเิสธไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

3.65 0.94 มาก 

9-2 สามารถพดูเสนอสิ>งต่าง ๆ ใหผู้อ้ื>นได ้และ
เมื>อถกูเสนอ สามารถตอบรบัหรอืตอบ

ปฏเิสธไดอ้ยา่งเหมาะสม เชน่ เสนอ →
เชญิดื>มชาคะ่/ครบั ตอบรบั →ขอบคณุ

คะ่/ครบั ตอบปฏเิสธ →ขอบคณุคะ่/ครบั 
แต่พอแลว้คะ่/ครบั 

3.66 0.96 มาก 

10-1 สามารถพดูแสดงความรูส้กึเกี>ยวกบัสิ>งต่าง 
ๆ ได ้เชน่ อาหารญี>ปุ่ นอรอ่ย เรยีน
ภาษาญี>ปุ่ นสนุก เป็นตน้ 

3.94 0.93 มาก 

10-2 สามารถถามและตอบเกี>ยวกบัลกัษณะของ
สิ>งต่าง ๆ ได ้เชน่ อาจารยท์ี>สอน

ภาษาญี>ปุ่ นเป็นอยา่งไร →ใจด ี

3.89 0.95 มาก 

 รวม 3.84 0.24 มาก 

 
จากตารางทีM 2 พบว่า นักศกึษาสถาบนัเทคโนโลยไีทย - ญีMปุ่ น มกีาร

ระลกึรูปประโยคต่าง ๆ ทีMเกีMยวกบัเป้าหมายการเรยีนในแต่ละขอ้โดยรวม 

33 ขอ้ อยู่ในระดบัมาก (𝑥 ̅=3.84) เมืMอพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีMมี

ค่าเฉลีMยสงูสุดอยู่ในระดบัมากทีMสุด (𝑥 ̅=4.32) ไดแ้ก่ บททีM 1 เป้าหมายการ
เรยีน ขอ้ 2 “สามารถพดูแนะนําตวัเป็นภาษาญีMปุ่ นได”้ รองลงมาคอื บททีM 2 
เป้าหมายการเรยีน ขอ้ 5 “สามารถอ่านคาํศพัทเ์กีMยวกบัการแนะนําตวัดว้ย

ตวัอกัษรฮริะงะนะได”้ มคีา่เฉลีMยสงูสดุอยูใ่นระดบัมากทีMสดุ (𝑥 ̅=4.21)  สว่น

ขอ้ทีMมคีา่เฉลีMยตํMาสดุอยูใ่นระดบัปานกลาง (𝑥 ̅=3.19)  คอื บททีM 7 เป้าหมาย
การเรยีน ขอ้ 3 “สามารถแจง้อาจารยเ์รืMองลาหยุดได ้เช่น พรุ่งนีVหยุดเรยีน
นะคะ/นะครบั” ซึMงเป็นเพยีงขอ้เดยีวทีMนักศกึษาสามารถระลกึรูปประโยค
ต่าง ๆ เกีMยวกบัเป้าหมายการเรยีนอยู่ในระดบัปานกลาง จงึอาจสรุปไดว้่า
นกัศกึษาระลกึรปูประโยคในหวัขอ้นีVไดย้าก 
 

VII. สรปุผลการวจิยั 
จากการวเิคราะห์ขอ้มูลความคดิเหน็ของนักศกึษาสถาบนัเทคโนโลยี

ไทย-ญีMปุ่ นทีMมตี่อการระลกึรปูประโยคต่าง ๆ ทีMเกีMยวกบัเป้าหมายการเรยีน 
ในแต่ละขอ้ สรปุผลไดด้งันีV  

1. นักศกึษาสถาบนัเทคโนโลยไีทย  - ญีMปุ่ น กลุ่มตวัอย่างจํานวน  502 
คน มกีารระลกึรปูประโยคต่าง ๆ ทีMเกีMยวกบัเป้าหมายการเรยีนในแต่ละขอ้

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (𝑥̅ = 3.84) จงึสามารถสรุปไดว้า่ นกัศกึษาทีMเรยีน
โดยใช ้Workbook ทีMมกีารนําเอาเป้าหมายการเรยีนมาประยุกต์ใชด้ว้ยนั Vน 
ถงึแมว้่าจะมชี่วงปิดภาคเรยีนทีMนักศกึษาไม่ไดส้มัผสักบัภาษาญีMปุ่ นในช่วง
ระยะเวลาหนึMง แต่นักศกึษากย็งัสามารถระลกึรูปประโยคต่าง ๆ เกีMยวกบั
เป้าหมายการเรยีนในแต่ละขอ้นั Vนได ้

2. จากเป้าหมายการเรยีนทั Vงหมด 33 ขอ้ ขอ้ทีMมคี่าเฉลีMยสูงสุดอยู่ใน

ระดับมากทีMสุด (𝑥̅ = 4.32) ได้แก่  บททีM  1 เป้าหมายการเรียน ข้อ  2 
“สามารถพดูแนะนําตวัเป็นภาษาญีMปุ่ นได้  ” รองลงมาคอื บททีM  2 เป้าหมาย
การเรยีน ขอ้  5 “สามารถอ่านคาํศพัทเ์กีMยวกบัการแนะนําตวัดว้ยตวัอกัษรฮิ

ระงะนะได้  ” มคีา่เฉลีMยสงูสดุอยูใ่นระดบัมากทีMสดุ (𝑥̅ = 4.21)   และขอ้อืMน ๆ 
มคี่าเฉลีMยอยู่ในระดบัมาก ส่วนขอ้ทีMมคี่าเฉลีMยตํMาสุดอยู่ในระดบัปานกลาง 

(𝑥̅ = 3.19)   คอื บททีM  7 เป้าหมายการเรยีน ขอ้  3 “สามารถแจ้งอาจารย์
เรืMองลาหยดุได ้เชน่ พรุง่นีVหยดุเรยีนนะคะ/นะครบั” จากเป้าหมายการเรยีน 
ทั Vงหมด 33 ขอ้ย่อย มเีพยีงบททีM  7 เป้าหมายการเรยีน ขอ้  3  เพยีงขอ้
เดยีวทีMนักศกึษาสามารถระลกึรูปประโยคต่าง ๆ เกีMยวกบัเป้าหมายการ
เรยีนนีVอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 3. โครงสรา้งของหนังสอื Workbook นั Vน ในหน้าแรกของแต่ละบทจะมี
ชืMอหวัข้อและรูปภาพทีMเกีMยวข้องกับหวัข้อนั Vน ๆ ในหน้าถัดไปจะชีVแจง 
เป้าหมายการเรยีนทีMนักศกึษาจะสามารถทําไดเ้มืMอเรยีนในบทนีV หลงัจาก
ชีVแจงผู้เรียนเกีMยวกบัหวัข้อและเป้าหมายการเรียนแล้ว ในหน้าต่อจาก 
เป้าหมายการเรยีนจะเป็นเนืVอหาต่าง ๆ ดงัต่อไปนีV 1. การนําเขา้สูบ่ทเรยีน
ดว้ยการฟังสถานการณ์ทีMเกีMยวกบัหวัขอ้ในบทนั Vน  2.บทพูดแบบสมบูรณ์
ของการฟังเพืMอตรวจสอบเนืVอหาทีMไดย้นิ 3. คาํศพัท ์4. ไวยากรณ์ 5. แบบ
ฝึกฝนไวยากรณ์ 6.แบบฝึกพดู นอกจากนั Vนหน้าสุดทา้ยของแต่ละบทจะมี
การชีVแจงเป้าหมายการเรยีนอกีครั Vง ในเป้าหมายการเรยีนทั Vง 33 ขอ้ ทกุขอ้
มเีนืVอหาการเรยีนตามโครงสรา้ง Workbook ทีMไดก้ล่าวไปขา้งต้น ยกเวน้ 
เป้าหมายการเรยีนขอ้ทีMมคีา่เฉลีMยตํMาสดุ คอื บททีM ¨ เป้าหมายการเรยีน ขอ้  
3  “ สามารถแจง้อาจารยเ์รืMองลาหยดุได ้เชน่ พรุง่นีVหยดุเรยีนนะคะ/นะครบั” 
เพยีงขอ้เดยีวทีMแตกต่าง ไม่ได้ทําตามโครงสร้างขา้งต้น กล่าวคอื มกีาร
นําเขา้สู่บทเรยีนดว้ยการฟัง แต่บทพูดของการฟังเพืMอตรวจสอบเนืVอหาทีM
ไดย้นินั Vน ไมไ่ดเ้ขยีนเนืVอหาใหน้กัศกึษาไดด้ทูั Vงหมด เป็นบทพดูทีMมชีอ่งวา่ง
เพืMอให้นักศึกษาฟังแล้วเติมเนืVอหาให้สมบูรณ์ด้วยตนเอง และไม่มีรูป
ประโยค  ไวยากรณ์ แบบฝึกฝนไวยากรณ์ และแบบฝึกพูด จึงทําให้
นกัศกึษาระลกึรปูประโยคในเป้าหมายการเรยีนขอ้นีVไดย้าก 
 

VIII. อภปิรายผล 
จากสรปุผลการวจิยั มปีระเดน็สาํคญัทีMนํามาอภปิรายผลการวจิยั ดงันีV 
จากโครงสร้างของ Workbook และการประเมนิเป้าหมายการเรียน 

ด้วยตนเองของผู้เรยีน พบว่า สิMงทีMทําให้ความทรงจําในเรืMองทีMผู้เรยีนได้
เรียนไปแล้วยงัคงหลงเหลืออยู่ หรือสิMงทีMสามารถทําให้ผู้เรียนระลึกรูป
ประโยคต่าง ๆ เป็นภาษาญีMปุ่ นได ้คอืการนําเป้าหมายการเรยีนมาใชไ้ป
พรอ้ม ๆ กบัการเรยีนหวัขอ้ไวยากรณ์ต่าง ๆ ตามกระบวนการการเรยีนรู้
ภาษาทีMสอง ไดแ้ก่ 1.ขอ้มลูรบัเขา้ 2. การสงัเกต 3. การทําความเขา้ใจ 4. 
ขอ้มลูซมึซบั 5. การบรูณาการ และ 6. ขอ้มลูสง่ออก สาํหรบัเป้าหมายการ
เรยีน บททีM 7 ขอ้ 3 “สามารถแจง้อาจารยเ์รืMองลาหยุดได ้เช่น พรุ่งนีVหยุด
เรยีนนะคะ/นะครบั” ในหนงัสอื Workbook มเีพยีงแคข่อ้มลูรบัเขา้ และการ

สงัเกตเท่านั Vน ไม่มีการ Elaborative Rehearsal หรอืการฝึกฝนรปูประโยค
ทีMเชืMอมโยงกบัสถานการณ์และความหมาย  

สาํหรบัเป้าหมายการเรยีนทีMมคีา่เฉลีMยสงู หนงัสอื Workbook จดัทาํขึVน
ตามโครงสร้างของกระบวนการการเรยีนรู้ภาษาทีMสอง และมกีารฝึกฝน
แบบ Elaborative Rehearsal ซึMงเป็นการประมวลผลทั Vงระดบัโครงสร้าง 
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ระดบัเสยีง ระดบัความหมาย นอกจากนั Vน เป้าหมายการเรยีนในบททีM � 
“สามารถพูดแนะนําตัวเป็นภาษาญีMปุ่ นได้” เมืMอเข้าสู่บทเรียนบททีM � 
นกัศกึษากย็งัมโีอกาสไดฝึ้กฝนรปูประโยคแนะนําตวัทีMเรยีนในบททีM � ดว้ย 
ดงันั Vน เป้าหมายการเรยีนขอ้นีVจงึถอืไดว้า่ผา่นกระบวนการการเรยีนรูภ้าษา
ทีMสองถงึสองครั Vง ซึMงมากกวา่เป้าหมายการเรยีนในขอ้อืMน ๆ  สว่นเป้าหมาย
การเรียนในบททีM � “สามารถอ่านคําศัพท์เกีMยวกับการแนะนําตัวด้วย
ตวัอกัษรฮริะงะนะได”้ ซึMงเป็นเนืVอหาทีMเชืMอมโยงกบัเป้าหมายการเรยีนใน
บททีM � “สามารถพูดแนะนําตวัเป็นภาษาญีMปุ่ นได้” นักศึกษาจงึได้เรยีน
เกีMยวกบัเรืMองนีVและมโีอกาสไดฝึ้กฝนหลายครั Vง ซึMงมากกว่าหวัขอ้อืMน ๆ อกี
ดว้ย 

การทีMหวัขอ้การเรยีนต่าง ๆ มเีป้าหมายการเรยีน และมกีารฝึกฝนตาม
การประมวลผลระดบัโครงสร้าง ระดบัเสยีง และระดบัความหมายทําให้
ผูเ้รยีนมคีวามทรงจําเกีMยวกบัสิMงทีMเรยีนหลงเหลอือยู่ การนําเป้าหมายการ
เรยีนมาใช ้ถอืเป็นการประมวลผลในระดบัความหมาย  จงึทาํใหส้ิMงทีMเรยีน
ไปถูกถ่ายโอนจากความทรงจําระยะสั Vนเป็นความทรงจําระยะยาว การ
ระลกึได ้จงึเป็นเรืMองทีMง่าย หากมเีป้าหมายการเรยีน แต่มกีารฝึกฝนเพยีง
แค่ระดบัโครงสรา้ง และระดบัเสยีง จะทําใหผู้เ้รยีนมคีวามทรงจําเกีMยวกบั
สิMงทีMเรยีนหลงเหลอือยูน้่อย ถงึแมว้า่สิMงทีMเรยีนไปถูกถ่ายโอนจากความทรง
จาํระยะสั Vนเป็นความทรงจาํระยะยาวกต็าม แต่การระลกึกท็าํไดย้าก 

สามารถสรุปไดว้่า การนําเป้าหมายการเรยีนมาประยุกต์ใชใ้นหนังสอื 
Workbook ทําใหผู้เ้รยีนสามารถระลกึรูปประโยคต่าง ๆ ไดเ้ป็นส่วนใหญ่ 
ถงึแมว้า่ผูเ้รยีนจะไมไ่ดส้มัผสักบัภาษาญีMปุ่ นในชว่งระยะเวลาหนึMงกต็าม แต่
ไม่ใช่เป้าหมายการเรยีนทุกขอ้ทีMผูเ้รยีนจะสามารถระลกึรูปประโยคต่าง ๆ 
ได้เป็นอย่างด ีการระลกึได้นั Vนมคีวามแตกต่างกนัออกไปตามโครงสร้าง
แบบฝึกหดัต่าง ๆ ในหนงัสอื 
 

IX. ขอ้เสนอแนะ 
การทีMจะพฒันาอนัตรภาษาใหใ้กลเ้คยีงกบัภาษาเป้าหมายไดน้ั Vน สิMงทีM

สําคญัคอืการทีMจะทําอย่างไรให้ความทรงจําเกีMยวกบัสิMงทีMได้เรยีนไปแล้ว
ยงัคงอยู ่ยิMงมคีวามทรงจาํทีMดเีทา่ไหร ่จะยิMงทาํใหเ้กดิการระลกึขอ้มลูต่าง ๆ 
ไดง้า่ย ดงันั Vนสามารถเรยีกขอ้มลูหรอืสิMงทีMเรยีนไปแลว้ทีMเกบ็อยูใ่นความทรง
จาํระยะยาวออกมาได ้ หลงัจากนั Vนขอ้มลูต่าง ๆ จะถูกนําออกมาใช ้ดงันั Vน 
สามารถระลกึขอ้มลูต่าง ๆ ไดห้รอืไมน่ั Vนจงึเป็นเรืMองทีMสาํคญั 
 การเรยีนการสอนในสถาบนัฯ จะมชี่วงเวลาปิดภาคเรยีนในแต่ละเทอม 
ในกรณีทีMเรยีนภาษาต่างประเทศนั Vน  ช่วงเวลาทีMปิดภาคเรยีนไปอาจจะทาํ
ให้การคงอยู่ และการพฒันาอันตรภาษาลดลง แต่การทีMมี Elaborative 
Rehearsal ทีMสอดคล้องตามทฤษฎีการประมวลผล � ระดับ คือ ระดับ
โครงสรา้ง ระดบัเสยีง และระดบัความหมายจะสามารถทาํใหก้ารคงอยู ่และ
การพฒันาอนัตรภาษาไมล่ดลง  
 งานวจิยันีVศกึษาเพยีงการระลกึรูปประโยคต่าง ๆ ทีMเกีMยวกบัเป้าหมาย
การเรยีนในแต่ละขอ้เท่านั Vน ไม่ไดศ้กึษาว่านักศกึษาสามารถนําขอ้มลูต่าง 
ๆ ออกมาใชไ้ดจ้รงิหรอืไม่ ดงันั Vนจําเป็นทีMจะต้องศกึษาการระลกึและการ
นําเอาออกมาใชไ้ปพรอ้ม ๆ กนั เมืMอศกึษาทั Vง � เรืMอง จะทาํใหท้ราบวา่ เมืMอ
ผูเ้รยีนไม่ไดเ้รยีนภาษาเป้าหมายในช่วงระยะเวลาทีMปิดภาคเรยีน การนํา
เป้าหมายการเรยีนมาประยุกต์ใชใ้นการเรยีนการสอน ทําใหอ้นัตรภาษา
ของผูเ้รยีนคงอยูไ่ดห้รอืไม ่

หลงัจากเรยีนจบบทเรยีน นอกจากจะมกีารบา้นทา้ยบทเรยีนแลว้ หาก
เพิMมเป้าหมายการเรยีนในบทนั Vน ๆ ใหผู้เ้รยีนไดป้ระเมนิตนเองหลงัจากทีM
ทําในส่วนของการบา้นแลว้ ในมุมมองของผูว้จิยั เป็นวธิทีีMจะทําใหผู้เ้รยีน
ตระหนักและสามารถระลกึรปูประโยคต่าง ๆ ได ้สาํหรบัผลของการศกึษา
งานวจิยันีV สามารถนําไปพฒันาสืMอการสอนใหม่ หรอืการเรยีนการสอนได ้

เพืMอพฒันาใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถทางทกัษะภาษาญีMปุ่ นมากขึVน และนํา
ภาษาญีMปุ่ นไปใชก้บัสถานการณ์จรงิได ้
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listening comprehension strategies (LCSs) employed by 

university students and to compare the LCSs of high-ability and 
low-ability learners at Thai-Nichi Institute of Technology. The 
samples were 103 university students from three faculties: 
engineering, information technology, and business 
administration. They took an English Proficiency Test 
Preparation course in the second semester of the academic year 
2018. The samples included 37 male students and 66 female 
counterparts, random sampling was applied. The instrument 
used for gathering the data was a TOEIC English proficiency 
test to measure the students’ listening ability, and a 
questionnaire adapted from the Strategy Inventory for 
Language Learning (SILL) version 7.0, to investigate students’ 
listening strategies. The quantitative data were analysed using 
the descriptive statistics of arithmetic means, standard 
deviation, and t-test. The results of the study revealed that the 
learners mostly employed metacognitive strategies. The 
strategies which high-ability learners mostly used were 
compensation strategies whereas low-ability counterparts 
highly employed metacognitive strategies. The result from t-test 
indicated a statistically significant difference between high-
ability and low-ability leaners (p<0.05). The study could provide 
insight information for English lecturers in order to assist low-
ability learners to learn better listening strategies and gain 
higher scores in taking an examination test and the TOEIC test. 

Keywords—English listening strategies, English proficiency 
test, strategy inventory for language learning, metacognitive 
strategies, cognitive strategies. 

I. INTRODUCTION  
     In global communication, English is widely accepted as a 
means of an international language which allows people to 
connect, communicate, and transfer various fields of 
information, such as education, business, science and 
technological developments. Therefore learning English as a 
second or foreign language has become an essential element 
in academic settings and workplace environments.   
     Many studies have supported on the importance of 
listening, Gilakjani & Ahmadi [1] reported that in academic 
settings language learners employs listening up to 40-50%; 
speaking 25-30%; reading 10-16%, and writing 9%.  In daily 
life, listening is the widely used as a method of 
communication, Morley [2]; Rost [3]. Grognet & Duzer [4] 
stated that, in the workplace, listening is used more often than 
speaking, reading and writing. Listening is perceived as 

crucial for communication at all levels in any company 
starting from entry level to managerial position. Problems may 
arise at work due to poor listening skills.  

Thai-Nichi Institute of Technology (TNI) has realized the 
vital of effective listening abilities in the workplace 
environments and provided an English Proficiency Test 
Preparation (EPTP) course with the main objective to 
familiarize students with listening formats appearing in a Test 
of English for International Communication (TOEIC). The 
course syllabus contained a reading and listening part but this 
study only highlighted the listening part.  

Listening skill takes time to master and contains 
complicated mental processes. During a process of listening 
comprehension, listeners need to concentrate on input and 
interpret all of the involved components in their short-term 
memory. They make meaning of utterances spoken by using 
their prior background knowledge, and then maintain 
information in their long-term memory to understand the 
whole input, Brown [5], Guo & Wills [6], Underwood [7], 
Vandergrift [8].  

 Several researchers reported learners’ difficulties in 
taking listening comprehension tests such as Chomprakai [9], 
Anandapong [10], Khamprated [11], Rugsakorn [12], 
Watthajarukiat & et al. [13]. The learners’ difficulties included 
unable to perceive native speech speed, unfamiliar accents, 
linguistic features, and lack of vocabulary knowledge. 
Therefore, the ESL or EFL leaners need to develop various 
listening strategies in order to overcome their problems in 
developing listening ability. According to Oxford 1990 [14], 
listening strategies are considered as tools or methods that 
learners employ to make their listening learning become 
easier, and more enjoyable. They help language learners to 
enhance their proficiency, increase communicative 
competence and self-confidence. They also assist the learners 
in deal with difficulties happening during their listening tasks.  

After revision of related studies, there were many 
publications and research that produced a valuable exploration 
in the field of listening comprehension strategies. Each 
researcher applied different research instruments in order to 
measure learners’ listening ability and investigate listening 
strategies that the learners employed. However, measuring 
learners’ listening competency using the TOEIC test and 
investigating their listening strategy use have not received 
much research attention to extend more fruitful information. 



 
  LA-2 

 

8 

 

Therefore, this study seeks to examine and answer the 
following research questions: 

1) Which listening comprehension strategies do university 
students employ when taking the TOEIC preparation test at 
TNI?  

2) Are there any differences in listening comprehension 
strategy use classified according to the students’ listening 
ability levels at TNI?  

  

II. LITERATURE REVIEW  
      The following paragraphs show information which is 
related to listening difficulties and listening comprehension 
strategies of ESL and EFL learners. 

A. Learners’Difficulties in Listening 
Rugsakorn [12] examined 93 university students who took 

a TOEIC preparation course. Pre-test and Post-test 
questionnaires were distributed to find out listening problems 
in taking a TOEIC listening test. The students reported that 
they had difficulties in perceiving quick speaking speed, 
unfamiliar voices, and lack of vocabulary knowledge. 
According to Chomprakai [9], Anandapong [10],  Khamprated 
[11], and Watthajarukiat & et al. [13],   the students reported 
other problems and their low listening ability which were 
similar to Rugsakorn’s findings, these were   they were not 
able to identify different regional accents, failure in obtaining 
main ideas which speakers were conveying messages because 
of fast speech rate, and low grammar knowledge.   

B. Learner’s Listening Comprehension Strategies 
Since 1990, there have been several studies investigated  

listening comprehension strategies employed by ESL & EFL 
learners to find out how these learners utilised listening 
strategies to improve listening ability and overcome their 
difficulties in listening comprehension. 
 Teng [15] examined listening strategies of Taiwanese 
EFL college students and reported using of different types of 
strategies employed by the subjects. The most frequently used 
strategies were compensation strategies, using linguistic 
clues and other clues; cognitive strategies, practicing sounds 
and writing systems; metacognitive strategies, paying 
attention and delaying speech production to focus on 
listening; memory strategies, applying semantic mapping; 
social strategies, asking for clarification; and affective 
strategies, relaxing, taking a deep breath, and meditation. 
      Watthajarukiat & et al. [16] investigated listening 
strategies employed by 146 English major undergraduate 
students. Research instrument was a listening test in 
Cambridge IELTS practice test to measure students’ listening 
ability and a listening strategy questionnaire adapted 
Oxford’s Strategy Inventory for Language Learning (1990). 
The findings showed that the students mostly utilised 
cognitive strategies, using background knowledge of 
grammar to help in listening; on the other hand, the least 
strategy use was memory strategies, physical acting out what 
they hear to help memorising. 

Jindathai [17] examined listening strategies among the 
first-year undergraduate students. The samples included 438 
non-English major students taking ENL-101: English 
Communication I as a compulsory subject. The instrument 
was a questionnaire adapted from Oxford’s SILL version 7.0 

(Oxford, 1990). The result revealed that the most frequent 
strategy use was compensation strategies, guessing  unknown 
words; metacognitive strategies, thinking about progress in 
developing listening ability; memory strategies, linking a  new 
word with mental picture in order to remember; cognitive 
strategies, listening to English songs; affective strategies, 
encouraging themselves when taking a listening test. The least 
strategy use was social strategies, studying foreign culture in 
order to improve listening ability.  

Namaziandost & et al.[18] investigated listening strategies 
used by EFL learners. The sample was 60 Iranian EFL learners 
in a private language institute in Iran. The instrument included 
Listening Strategies Use Questionnaire created to distinguish 
listening strategies, Noroozi & et al. [19]. The findings 
showed that the Iranian learners highly employed 
metacognitive strategies, followed by socio-affective 
strategies, and cognitive strategies. 

Over the past two decades, many publications and 
researchers reported significant differences between high and 
low ability learners, Vandergrift [20], Watthajarukiat & et al. 
[16], Piamsai [21], Prachanant & et al. [22]. 

Vandergrift [20] applied a think aloud technique and 
quantitative data to examine listening strategy use of high 
school French students. The findings revealed that there were 
a significant difference in utilising listening strategies between 
skilled students and less-skilled counterparts. The skilled 
students significantly employed metacognitive strategies, 
such as monitoring listening comprehension, asking 
questions, and applying translation for unfamiliar words more 
often than their unskilled counterparts. 

Watthajarukiat & et al. [16] investigated the differences in 
strategy use according to the students’ proficient levels   of 
skilled and unskilled learners. A listening strategy 
questionnaire adapted Oxford’s Strategy Inventory for 
Language Learning (1990) was applied as a research 
instrument in order to gather students’ listening strategy use.  
The study found no significant differences between skilled 
learners and their unskilled counterparts. However, the group 
of researchers significantly found three individual strategy 
categories, that were cognitive strategies, using prior 
knowledge; metacognitive strategies, listening to English 
news; social strategies, practicing listening and with friends. 

Piamsai [21] compared listening strategies of proficient 
and non-proficient learners. There were 65 third-year 
university commerce and accountancy students. Instruments 
included the strategy questionnaire adapted from Oxford’s 
(1990) and listening tasks. The samples were divided into two 
groups according to their listening ability. Means, standard 
deviation, t-test, and think-aloud technique were used to 
analyze the data. The findings showed a statistically 
significant difference between proficient learners and non-
proficient counterparts. The proficient learners reported more 
employing of cognitive strategies than their counterparts, such 
as trying to find opportunity to listen to the radio, watch 
English TV program or watch English soundtrack movies, 
practicing real-life listening excerpts, e.g. weather forecasts. 
Regarding affective strategies, this study found a significant 
difference, the low proficient group encourage themselves 
through compliments or gifts when they had high scores. The 
strategies which they utilized compensation strategies when 
listening to excerpts was capturing key words that contained a 
main idea, linking information to their background 
knowledge, and using their imagination while listening. 
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 Prachanant & et.al [22] studied listening strategies of Lao 
EFL college students and compared the students’ strategies 
with different level of listening ability. There were 71 third-
year English major participants enrolling in English listening 
and speaking course. The samples were divided into two 
groups according to their Grade Point Average (GPA) of the 
English course. A strategy questionnaire was adapted from 
Gu’s instrument [23] which contained three strategy 
categories: metacognitive strategies, cognitive strategies, and 
social affective strategies. The findings showed Lao college 
students utilised listening strategies at a high level both in 
overall and each strategy category. They reported highly use 
of cognitive strategies, followed by metacognitive strategies, 
and social-affective strategies. In addition, the study found a 
statistically significant difference between the students with 
different levels of listening ability.  

   

III. METHODOLOGY 

A. Population and samples 
The total number of population of this study was 140 

second-year, third-year, and fourth-year university students at 
Thai-Nichi Institute of Technology (TNI) in the second 
semester of the academic year 2018. They took ENL-412:  the 
English Proficient Test Preparation (EPTP) course as their 
elective subject. The samples of this study consisted of 103 
learners who were selected by applying a simple random 
technique using Krejcie and Morgan’s random sample table. 
These learners were divided into two groups according to their 
listening ability, high-ability learners and low-ability 
counterparts by using scores in the listening part of the Test of 
English for International Communication (TOEIC). 

B. Research instrumentation 
Research instrument of this study consisted of a listening  

comprehension test appeared in the Test of English for 
International Communication (TOEIC), and a questionnaire.   

1) Listening comprehension test: Longman’s listening 
comprehension test [24] appeared in the Test of English for 
International Communication (TOEIC). The test contains 
four parts: photographs (10 points), question-response (40 
points), conversations (30 points) , and talks (30 points), and 
total scores were 100 points. This test was used to measure 
learners’ listening abilities  

2) Questionnaire: This research used a questionnaire 
adapted from Oxford’s Strategy Inventory for Language 
Learning (SILL) version 7.00 [14] and contained two parts. 
The first parts contained open-ended questions which was 
about personal information. The final part was closed-end 
questions containing 37 questions. Each question was 
measured in a five-point Likert scale which participants were 
asked to indicate their levels of listening strategies which 
learners might employ. The pilot test of the adapted 
questionnaire indicatd the Cronbach alpha coefficient at 0.92. 

C. Data Collection and Analysis 
     The Longman’s English listening comprehension test and 
the adapted Rebecca’s SILL in Thai version were distributed 
to the participants taking ENL-412 during their regular class. 
The participants were given time to complete the test and 
questionnaire and finally returned for analysis. 

IV. RESULTS 
Research Question One: Which listening comprehension 
strategies do university students employ when taking the 
TOEIC preparation test at TNI?  

TABLE I: FREQUENCY OF ENGLISH LISTENIG STRATEGY  USE REPORTED  BY 
UNIVERSITY STUDENTS AT TNI  (N=103) 

 
Listening Strategies 

 
Mean S.D. Frequency of 

strategy use 

1. Memory strategies 3.43 0.68 Moderate 

2. Cognitive strategies           3.51 0.59 High 

3. Compensation strategies   3.75 0.72 High 

4. Metacognitive strategies   3.76 0.70 High 

5. Affective strategies 3.51 0.77 High 

6. Social strategies 3.39 0.89 Moderate 

Overall 3.55 0.55 High 
 

    Table I shows overall listening strategies of TNI students 
were at a high level. The most frequently used strategies was 
metacognitive, compensation, cognitive, and affective 
strategies respectively. The least strategy use was social, and 
memory strategies. 
    In the following table, table II, reveals the top three most 
frequent strategy use employed by TNI students. 
 
TABLE II: THREE MOST FREQUENT LISTENING STRATEGY USED BY TNI  
                                                    STUDENTS  (N=103) 
 

 
Listening Strategies Mean S.D. 

Memory strategies 
- I connect the sound of a new English word and 
an image or picture of word to help me remember 
the word. 
- I remember a new English word by making a 
mental picture of a situation in which the word 
might be used. 
- I use new English words in a sentence so I can 
remember them. 

  
3.84 
 
 
3.76 
 
 
3.68 
  

0.90 
 
 

0.85 
 
 

0.92 

Cognitive strategies 
- I listen to English language songs in order to 
relax and increase listening ability. 
- I watch English language TV shows, and search 
the Internet to increase listening ability. 
- I read a set of questions in the test in advance so 
I can answer them quickly. 

4.17 
 

4.16 
 

3.81 

0.89 
 

0.84 
 

0.96 

Compensation strategies 
- I make guesses to understand unfamiliar english 
words. 
- I connect background knowledge to help my 
understanding. 
- I use grammartical structures to make guesses on 
unknown words. 

 
3.90 

 
3.89 

 
3.46 

 

0.91 
 

0.90 
 

1.00 

Metacognitive strategies 
- I think about progress in developing listening 
ability. 
- I try to find as many ways as I can in order to 
increase listening ability 
- I always try to find out how to be a better learner 
in listening 

 
4.23 

 
3.91 

 
3.82 

 

0.83 
 

0.86 
 

0.89 
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Listening Strategies Mean S.D. 

Affective strategies 
- I encourage myself when taking a listening test. 
- I try to relax whenever I feel afraid of taking a 
listening test. 
- I feel stressful when taking a listening test. 
 

 
3.94 
3.90 

 
3.45 

 

0.93 
0.87 

 
1.19 

Social strategies 
- I practise listening English with other students 
regularly. 
- I try to learn about busiess vocabulary and its 
formality  to help improving listening ability 
- I ask for advise from teachers or foreign friends 
in order to practise listening 

3.76 
 

3.38 
 

3.05 

1.13 
 

1.03 
 

1.16 

 

Research Question Two: Are there any differences in listening 
comprehension strategy use classified according to the 
students’ listening ability levels at TNI?  
TABLE III: COMPARISON OF LISTENING STRATEGIES EMPLOYED BY TNI            
                               STUDENTS CLASSIFIED BY PROFICIENCY LEVEL 

 
 
Listening 
strategies 

High-Ability 
Learners 
(n=20) 

Low-Ability 
Learners 
(n=28) 

 
t-

value 

 
p-

value 
Mean S.D. Mean S.D. 

 Memory Strategies   3.39 0.54 3.17 0.64 1.278 0.208 
Cognitive Strategies 3.62 0.61 3.12 0.53 3.064 0.004* 
Compensation Strategies 3.97 0.59 3.32 0.69 3.392 0.001* 
Metacognitive Strategies 3.87 0.77 3.41 0.71 2.153 0.037* 
Affective Strategies 3.17 0.91 3.29 0.75 -0.483 0.632 
Social Strategies 3.30 0.98 2.99 0.79 1.222 0.228 

Overall 3.56 0.56 3.21 0.51 2.244 0.030* 
*statistical significant difference at 0.05 level 

   Table III shows an overall statistically significant difference 
of listening strategies employed by TNI students. When 
considering each strategy category, cognitive strategies, 
compensation strategies, and metacognitive strategies 
indicated statistically significant difference at 0.05 level. On 
the other hand, there was no significant difference is memory 
strategies, affective strategies, and social strategies. 
 In the following table, table IV, reveals the top three most 
frequent strategy use employed by TNI high-ability students. 
 
 
TABLE IV: THREE MOST FREQUENT LISTENIG  STRATEGIES USED  BY TNI      
                                     HIGH-ABILITY  STUDENTS (N=20) 
 

 
Listening Strategies Mean S.D. 

Memory strategies 
- I use new English words in a sentence so I can 
remember them. 
- I  remember a new English word by making a 
mental picture of a situation in which the word 
might be used. 
- I connect the sound of a new English word and 
an image or picture of word to help  remembering 
the word. 

 
4.15 

 
4.05 

 
4.05 

 
 

0.88 
 

0.76 
 

0.94 
 

Cognitive strategies 
- I listen to English songs in order to relax and 
increase listening ability. 
- I watch English language TV shows, and search 
the Internet to increase listening ability. 
- I use the English words I know in different ways. 

 
4.50 

 
4.35 

 
4.20 

 
1.10 

    
0.81 

 
0.83 

Compensation strategies 
- I connect my background knowledge and a topic 
I’m listening to help understanding. 
- I make guesses to understand unfamiliar English 
words. 

 
4.40 

 
4.10 

 

0.68 
 

0.85 
 

0.88 

 
Listening Strategies Mean S.D. 

- I use grammatical structures to make guesses of 
unknown words. 

3.40 
 

Metacognitive strategies 
- I think about my progress in developing listening 
ability. 
- I try to find as many way as I can to increase 
listening ability. 
- I try to find out how to be a better learner. 

 
4.50 

 
3.95 

 
3.90 

 
0.69 

 
1.15 

 
0.91 

Affective strategies 
- I encourage myself when taking a listening test. 
- I give myself a reward or treat when I do well in 
listening. 
- I feel stressful when taking a listening test. 

4.10 
3.10 

 
2.50 

0.91 
1.62 

 
1.19 

Social strategies 
- I practise listening English with other students 
regularly. 
- I try to learn about busiess vocabulary and  
formality  to help improving listening ability. 
- I ask for advise from teachers or foreign friends 
to practise listening. 

3.95 
 

3.25 
 

2.70 

1.47 
 

1.02 
 

1.38 

 

Table V reveals the top three most frequent strategy use 
employed by TNI low-ability students. 

TABLE V: THREE MOST FREQUENT LISTEING STRATEGIES  EMPLOYED BY 
TNI LOW-ABILITY STUDENTS (N=28) 

 
Listening Strategies Mean S.D. 

Memory strategies 
- I connect the sound of a new English word and 
an image or picture of word to help remembering 
the word. 
- I write new words in a note book to help 
remembering the words. 
- I remember a new English word by making a 
mental picture of a situation in which the word 
might be used. 

3.32 
 

3.32 
 

3.29 

 
0.77 

 
1.44 

 
0.66 

 

Cognitive strategies 
- I listen to English songs in order to relax and 
increase listening ability. 
- I watch English language TV shows, and search 
the Internet to increase listening ability. 
- I use the English words I know in different ways. 

3.75 
 

3.57 
 

3.21 

0.75 
 

0.74 
 

0.83 

Compensation strategies 
- I make guesses to understand unfamiliar English 
words. 
- I connect my background knowledge and a topic 
to help understanding. 
- I use grammatical structures to make guesses of 
unknown words. 

3.43 
 

3.29 
 

3.25 

0.79 
 

0.85 
 

0.89 

Metacognitive strategies 
- I think about my progress in developing listening 
ability. 
- I try to find as many way as I can to increase 
listening ability. 
- I have clear goals in improving listening skill. 

3.75 
 

3.64 
 

3.50 

0.97 
 

0.68 
 

0.92 

Affective strategies 
- I feel stressful when taking a listening test. 
- I try to relax whenever I feel afraid of taking a 
listening test. 
- I encourage myself when taking a listening test. 

3.61 
3.46 

 
3.46 

1.13 
0.84 

 
0.96 

Social strategies 
- I practise listening English with other students. 
- I try to learn English about busines vocabulary 
and formality to help improving listening ability. 
- I ask for advice from teachers and foreign frieto 
practise listening. 

3.32 
2.89 

 
2.75 

0.90 
0.88 

 
1.04 

 



 
  LA-2 

 

11 

 

DISCUSSIONS AND CONCLUSION 
Discussion of Finding 1 
     The findings revealed that TNI students highly used all 
types of listening comprehension strategies in overall. The 
most highly utilised strategies were metacognitive strategies 
(thinking about progress in developing listening ability), 
followed by compensation strategies (making guesses to 
understand unfamiliar words), cognitive strategies (listening 
to English songs in order to relax and increase listening 
ability), affective strategies (encouraging when taking a 
listening test), and memory strategies (connecting sound and 
an image of a picture to help remembering a new word). Social 
strategies were the least strategy use (practicing listening with 
other friends). This findings contradict with Watthajarukiat & 
et al. [16], Jindathai [17], and Piamsai [21]. This may be due 
to the fact that the objectives of each designed course syllabus 
in each research study had different purposes in developing 
learners’ listening ability. As mentioned earlier, this EPTP 
course mainly aimed for increasing familiarity of TOEIC 
listening formats and developing learners’ listening ability 
which leads to gaining better listening test scores. However, 
this findings concur with Vandergrift’s [20] and Prachanant’s 
& et al. [22] study which reported a high use of metacognitive 
strategies such as monitoring, identifying, and planning. This 
can be implied that TNI students clearly identify their 
purposes while studying and performing the EPTP listening 
tasks, these were obtaining improvements in listening ability 
and thus gaining higher scores in the examinations. In 
addition, they might seek out opportunity to practice outside 
the classroom such as listening to English music, watching 
English TV programs, and searching the Internet in order to 
gain an exposure to the real world.  
 With regard to the least strategy use, that was the social 
strategies including practicing listening with friends and self-
studying business vocabulary and its relevant contexts. These 
results are in line with Jindathai’s [17] study which revealed 
the same kind of strategies category but in different sub-
strategy. It may be explained that the students who enrolled in 
different courses may differently respond to the assigned 
listening tasks and variously gain improvement of listening 
ability according to the designed lesson plans.        
 
Discussion of Finding 2   
 The findings of this study indicated that there were 
statistically significant differences at 0.05 level between high-
ability students and their low-ability counterparts in overall.  
This is in line with Vandergrift [20], Watthajarukiat & et al. 
[16], and Piamsai [21], who reported that the high-ability 
learners utilised listening comprehension strategies more 
significantly often than their counterparts.  
 In terms of the strategy category, each of these above 
findings showed variation of results. Vandergrift [20] found 
that the skilled students significantly employed metacognitive 
strategies, such as monitoring listening comprehension and 
asking questions more often than their unskilled counterparts. 
Watthajarukiat & et al. [16] revealed significant differences  
between high and low ability participants in three strategy 
categories as follows: 1) employing previous knowledge to 
assist an aural input (cognitive strategies), 2) regular listening 
to news reports produced by native speakers (metacognitive 
strategies), and 3) practicing listening with their friends (social 
strategies). With regard to the study of Piamsai [21] who 
reported that the proficient learners sought more exposure to 

an authentically aural input such as watch English TV 
programs, watch English soundtrack movies, and practicing 
listening to weather forecasts. However, the results of this 
research study found that the high-ability learners 
significantly employed three strategy categories of 
compensation strategies, metacognitive strategies, and 
cognitive strategies more often than their low-ability 
counterparts. The differences in learners’ strategy use in each 
of the above findings [20], [16], and [21] could be due to 
different target samples, methods of gathering information, 
and the main objectives of the lesson plans involved.    
 In consideration of each strategy use in this results, 
firstly the compensation strategy category, the high-ability 
learners connected previous knowledge with linguistic clues 
consisting of grammar, and linked their existing vocabulary to 
promote their listening comprehension. On the other hand, 
their lower ability counterparts made guesses to understand 
unfamiliar English words. It is not surprised to learn about the 
distinguish utilisation of the compensation strategies between 
these two groups of learners. This may be due to grammar 
competence, and a bulk of vocabulary knowledge. This can be 
explained in the following.  

1) Grammar knowledge is contributed to having better 
understanding of the groups of words, or phrases in sentences 
in order to overcome listening difficulties both in daily life 
and business contexts.  Consequently, the high-ability 
learners  may percieve better existing grammatical structures 
than their lower-ability counterparts. Therefore, it is not 
surprised to learn that they reported less grammatical 
problems, gained higher marks in listening tests, and 
obviously had more competence of  listening ability [13].  

2) Possessing a large amount of vocabulary, idioms, and 
slangs may assist the high-ability learners to overcome 
difficulties in answering questions or be confident to do 
listening tests with unfamiliar topics whereas the low-ability 
counterparts are lacks of existing lexical knowledge in every 
aspect of background information. Consequently they applied 
different strategy use to overcome their listening difficulties. 
 Next significant differences of strategy use between the 
two groups with different listening competence was in the 
category of metacognitive strategies. The learners indicated 
the same utilisation of the three sub-category of this strategy 
use, these are identifying the aims of the language tasks, self-
managing to seek methods in order to improve listening 
competence, and seeking and creating opportunities to expose 
and practice English with an authentically aural input.  This 
type of strategy group was indirectly support listening 
competency and accommodate listener to gain higher listening 
competence [21]. The possibility which the learners applied 
this strategy category may be because of motivation and 
opportunity to expose to the target language.  
 1) Skilled learners possess a higher level of motivation 
and a better attitude in learning the target languages than 
unskilled counterparts. There have been many research and 
publications revealed about this matter, Kitcharoonchai & 
Kitcharoonchai [25], Kyriacou & Zhu [26], and Shaaban & 
Ghaith [27]. Therefore, it can be implied that the 
metacognitive strategies accommodate both groups of learners 
to become better learners [14]. Obviously the better competent 
groups reported more often seek out an exposure to English 
listening environments because of their higher motivation and 
better attitude in learning the target language. For these 
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reasons, it can be concluded that the skilled learners have a 
high level of motivation in seeking more opportunity to 
acquire English listening materials outside the classroom. On 
the other hand, the unskilled counterparts also did with a lower 
level of motivation and a lower level of attitude.  
 2)  The topic of an exposure to the target language has 
been revealed in several studies. According to Tricomi’s [28], 
and Rubega’s [29] studies, a type of acquisition and a kind of 
learning situation played an important factor in exposing to the 
target language. Additionally, Briere’s [30] revealed that the 
amount of spending time had a positive effect in learning the 
language. Therefore, it may be explained that the skilled 
learners are able to acquire both language learning and 
language acquisition. Furthermore, they also sought an 
opportunity to use various types of listening materials and 
spent a lot of time in exposure to the listening materials both 
inside the classroom and outside the classroom.  
 Finally, the high-ability students reported a significant use 
of the three sub-category of cognitive strategies more often 
than their low-ability learners. These were listening to English 
songs, watching English TV programs, and putting a lot of 
efforts to put newly learnt English words in various situation.  
The cognitive strategies refer to regular practising, and 
effectively practice listening for the main ideas and the details 
of conveyed messages. Obviously, the high-ability learners 
continually and regularly practised listening to authentic 
listening materials more frequently than their low-ability 
peers. This could be due to the fact that they had a higher level 
of motivation and a better type of attitude in improving their 
aural ability [25], [26], and [27]. 
 Pedagogical implications 
 This study has confirmed the significant differences of 
listening comprehension strategies between the high-ability 
learners and their low-ability peers. The skilled learners 
regularly and highy applied a variety of listening strategies to 
overcome their aural problems. For examples, they frequently 
sought out opportunities to practise during their free time to 
improve their listening ability such as listening to English 
songs, watching English language programs, or English sound 
track movies. However, lecturers should provide more formal 
types of listening materials such as authentic English listening 
materials e.g. excerpted weather news or business 
conversations to expand the amount of lexical knowledge and 
familiarise with business and academic contexts which 
normally appear in TOEIC or IELTS tests respectively.  
 Additionally, lecturers should increase an awareness to the 
group of high-ability students (and also the lower ability 
peers) in terms of phonetic systems, e.g. homonymy and 
linking sounds since these do not exist in Thai phonetic 
systems.  
 As for the low-ability learners who usually spent less time 
in practicing listening outside the classroom; therefore, 
lecturers should present them with relaxing and joyful 
listening tasks to motivate them. Furthermore, more formal 
types of listening material inside the classroom should be 
provided as well. For instance, a conversation in a hotel, a 
restaurant, a grocery, or an excerpt of business discussion. In 
addition, a proper use of listening strategies should be trained 
during a regular teaching time.  
 There is one more implication which should be mentioned 
in a group of students with low listening ability that is they 
should increase an awareness in focusing or concentrating and 
paying attention to main messages and ignoring other 
distracted conversation when engaging in any listening tasks. 

This is a vital aspect in order to overcome the problems of 
speech rate. 
  The above mentioned implications could provide valuable 
suggestions for lecturers in order to assist learners to be more 
effective listeners and gain a satisfied level of test scores and 
become successful learners in the academic settings and 
workplace environments.  
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บทคัดย่อ — การวิจัยนี, มีจุดประสงค์เพื9อศึกษาปัจจัยที9 ส่งผลต่อ
ความสามารถในการใช้งานของเวบ็ไซต์หน่วยงานภาครฐัระดบักระทรวง 
กลุ่มตัวอย่างที9 ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับ
กระทรวงในประเทศไทย จาํนวน 20 เวบ็ไซต ์และประชาชนผูเ้คยเข้าใช้งาน
เวบ็ไซต์ จาํนวน 427 คน เครื9องมือที9ใช้ในการวิจยัครั ,งนี,  คือ แบบสอบถาม 
ผลการวิจยัพบว่า ประชาชนผู้เคยเข้าใช้งานเว็บไซต์ส่วนใหญ่ มีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยที9 ส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์
หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวงโดยรวมอยู่ ในระดับมาก ค่าเฉลี9ย
เท่ากับ 3.88 และพบว่าปัจจยัที9 ส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานมี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัความสามารถในการใช้งานอย่างมีนัยสาํคญัทาง
ส ถิ ติ ที9 ร ะ ดับ  .01 โ ด ย พ บ ว่ า  มี ปั จ จัย  5 ด้ า น ที9 มี ค ว า ม สัม พัน ธ์กับ
ความสามารถในการใช้งานในระดับปานกลาง ได้แก่ ปัจจัยด้านการ
ให้บริการของหน่วยงาน ปัจจยัด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัจจยัด้าน
คณุลกัษณะที9ควรมี ปัจจยัด้านความมั 9นคงปลอดภยัสาํหรบัเวบ็ไซต์ ปัจจยั
ด้านการประกาศนโยบาย ส่วนปัจจัยอื9น ๆ มีความสัมพันธ์ในระดับ
ค่อนข้างตํ9า  
 

คําสําคัญ  — เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ, การวิเคราะห์เว็บไซต์, 
ความสามารถในการใช้งานของเวบ็ไซต ์
 

ABSTRACT — This research aimed to study the factors affecting 
the usability of government ministry websites. The samples were 
consisted of twenty government ministry websites in Thailand, 
including four hundred twenty seven people who visited government 
ministry websites. This research tool used a questionnaire. The results 
found the following: The results demonstrated that the respondents to 
the questionnaire found that the factors affecting usability to be at a 
high level. The factors affecting usability had a positive correlation with 
capabilities at a statistically significant at level of .01. It was found that 
there five factors that correlated with the usability at the medium level; 
the agency service factors, public engagement factors, required 
features factors, website security factors and policy announcement 
factors. The other factors were at low level. 

 

Keywords — government ministry websites,  website analysis, 
usability of government ministry websites 

I. บทนํา 
ในปัจจุบันเว็บไซต์ถือเป็นเครืRองมือสําคัญสําหรับองค์กรในการ

เผยแพร่สารสนเทศทีRเกีRยวกับข่าวสารขององค์กร ผลงาน และการ
ประชาสมัพนัธก์จิกรรม นอกจากทําใหส้าธารณชนทราบความเคลืRอนไหว
ขององค์กรแล้ว ยงัช่วยสร้างภาพลกัษณ์ทีRดีและความน่าเชืRอถือให้กับ
องคก์ร ซึRงการเผยแพรส่ารสนเทศผา่นเวบ็ไซตส์ามารถลดคา่ใชจ้า่ยในการ
โฆษณาประชาสมัพนัธ ์ขอ้ดอีกีประการหนึRงของเวบ็ไซต ์คอื กลุม่เป้าหมาย
สามารถเขา้ถงึสารสนเทศทีRเผยแพร่ไดต้ลอดเวลาและทุกสถานทีRโดยผ่าน
เครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต และในขณะทีRบุคคลมพีฤตกิรรมและความต้องการ
สารสนเทศเพืRอใช้ในชีวิตประจําวนัหรือใช้เพืRอการประกอบอาชีพ โดย
พฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศของบุคคลทีRเกดิมาจากความตอ้งการใน
เรืRองใดเรืRองหนึRง ทาํใหเ้กดิการแสวงหาสารสนเทศหลากหลายขั oนตอน ทั oง
การสํารวจ เรียบเรียง ดึงสารสนเทศ และสรุปสารสนเทศเพืRอนํามาใช้
ประโยชน์หรอืตดัสนิใจทีRตรงกบัความตอ้งการ [q] โดยในปัจจุบนัถอืว่าอยู่
ในยุคทีRอนิเทอร์เน็ตนับเป็นขุมทรพัย์ของขอ้มูลทีRมจีํานวนมหาศาล และ
เป็นเครือข่ายทีRรวดเร็วและทรงประสิทธิภาพสูงสุดในโลก [t] ความ
เจรญิกา้วหน้าของเทคโนโลยใีนปัจจุบนัทําใหก้ารพฒันาเวบ็ไซต์สามารถ
ทาํไดง้า่ย สะดวก ตรงตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย การออกแบบ
เวบ็ไซต์ใหม้คีวามน่าสนใจและตอบสนองความต้องการของบุคคลไดเ้ป็น
อย่างดี จึงเอืoอต่อการแสวงหาสารสนเทศของบุคคล เพืRอให้เข้าถึง
สารสนเทศได้ตามต้องการ สะดวก และรวดเร็วมากกว่าการใช้แหล่ง
สารสนเทศทีRเป็นสิRงพมิพ ์บุคคล หรอืประเภทอืRน ๆ  

ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์เป็นเรืRองสําคญัสําหรบัการ
ออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต ์มกีารกลา่วถงึคณุลกัษณะของความสามารถนีo
ไวห้ลากหลาย โดยแนวคดิพืoนฐานมาจากมาตรฐาน ISO 9241-210 ซึRงเป็น
มาตรฐานทีRระบุเกีRยวกบัข้อกําหนดเรืRองการทํางานระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ นงราม เหมือนฤทธิ � [� ]  ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของ
ความสามารถในการใชง้านทีRสาํคญัไว ้3 คุณสมบตัดิงันีo คอื ประสทิธผิลใน
การใชง้าน (Effectiveness) โดยพจิารณาเกีRยวกบัความสมบูรณ์และความ
แม่นยําในการทํางานของผูใ้ชใ้หบ้รรลุตามวตัถุประสงค์ ประสทิธภิาพใน
การใชง้าน (Efficiency) พจิารณาถงึความรวดเรว็ในการทํางานใหไ้ดต้าม
วตัถุประสงค ์และความพงึพอใจในการใชง้าน (Satisfaction) พจิารณาจาก
การปราศจากความรูส้กึไม่สะดวกสบายในการใชง้าน และทศันคตทิีRดต่ีอ
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การใชง้าน สอดคลอ้งกบักรนี และเพยีรส์นั [�] ไดก้ลา่วถงึความสามารถใน
การใช้งานไว้ 5 คุณสมบัติ โดยได้ใช้ความสามารถในการใช้งานเป็น
แนวทางสําหรบัการพฒันาเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) ได้แก่ 
ประสทิธผิลในการใชง้าน ประสทิธภิาพในการใชง้าน  ระดบัของการมสีว่น
ร่วม ความผดิพลาดคลาดเคลืRอน และงา่ยต่อการเรยีนรู ้ขณะทีRมวนูก ีและ
ทอซซ ี[�] กล่าวถงึคุณสมบตัขิองความสามารถในการใชง้านของเวบ็ไซต์
ไว ้ไดแ้ก่ มปีระสทิธภิาพในการใชง้าน มคีวามงา่ยทีRจะเรยีนรู ้สามารถกูค้นื
อยา่งรวดเรว็จากความผดิพลาดทีRเกดิขึoน งา่ยต่อการจดจาํ เป็นทีRสบายต่อ
การมอง และเป็นทีRสนุกสนานในการใช ้โดยสาํนกัสง่เสรมิและพฒันาการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืRอสาร ซึRงเป็นหน่วยงานภายใต้การกํากบั
ของสํานักงานปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสืRอสาร [�] ได้
เป็นผูก้ําหนดแนวทางการจดัทําเนืoอหาเวบ็ไซต์ทีRทุกคนเขา้ถงึได้สําหรบั
ประเทศไทยปี 2553 (Thai Web Content Accessibility Guidelines 2010; 
TWCAG2010) อา้งองิตามแนวทางทีRองคก์ารเวลิด ์ไวด ์เวบ็ World Wide 
Web Consortium (W3C) ได้เริRมประกาศใช้ Web Content Accessibility 
Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) เมืRอวนัทีR 11 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ปัจจุบนั
คอืรุ่น 2.0 ซึRงแนวทางการจดัทาํเนืoอหาเวบ็ไซตท์ีRทุกคนเขา้ถงึไดนี้o จะตอ้ง
สามารถรองรบักลุ่มผูใ้ชท้ีRนอกเหนือไปจากคนปกตคิอื ผูพ้กิาร โดยมคีวาม
เชืRอมโยงกบัคณุสมบตัขิองความสามารถในการใชง้านดงันีo q) สามารถรบัรู้
ได ้(Perceivable) คอื ผูใ้ชส้ามารถเหน็หรอืไดย้นิเนืoอหา จดัใหม้ขีอ้ความ
ทดแทนส่วนทีRเป็นรูปภาพ ตวัอกัษรมขีนาดใหญ่ขึoน t) สามารถใชง้านได ้
(Operable) คอื ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถงึทุกส่วนและการใชง้านในหน้าเวบ็ไซต์
ด้วยการใช้แป้นพิมพ์ จดัหาวิธีการให้ผู้ใช้สามารถท่องหน้าเว็บค้นหา
เนืoอหาและทราบวา่ตนเองอยูใ่นตาํแหน่งใดในเวบ็ไซต ์�) สามารถเขา้ใจได ้
(Understandable) คอื ผูใ้ชส้ามารถอ่านและเขา้ใจเนืoอหาทีRเป็นขอ้ความได ้
หรอืช่วยใหผู้ใ้ชห้ลกีเลีRยงความผดิพลาดและแนะนําวธิแีกปั้ญหา 4) คงทน
ต่อความเปลีRยนแปลง (Robust) เพิRมความสามารถในการรองรบัเทคโนโลยี
เวบ็ไซตท์ีRหลากหลายทั oงในปัจจุบนัและอนาคตได ้สรุปไดว้่าความสามารถ
ในการใชง้านของเวบ็ไซตนี์oถอืเป็นสิRงทีRจะเป็นคุณลกัษณะทีRผูใ้ชจ้ะประเมนิ
เวบ็ไซตน์ั oนโดยถอืเอาประโยชน์ทีRเอืoอต่อการใชง้านเป็นหลกั หากเวบ็ไซต์
มกีารประเมนิความสารถในการใชง้านเวบ็ไซต ์สามารถนําผลการประเมนิ
ไปใชใ้นการออกแบบเวบ็ไซตใ์หม้ปีระสทิธภิาพไดด้ขีึoน [3-6]  

อกีทั oงหน่วยงานภาครฐัของประเทศไทย มภีารกจิหลกัในการปฏบิตัิ
ราชการและเป็นกลไกสาํคญัในการขบัเคลืRอนประเทศ มกีารพฒันาเวบ็ไซต์
เพืRอเผยแพร่สารสนเทศและขอ้มูลต่างๆ ของหน่วยงาน ประกอบกบัมติ
คณะรฐัมนตร ีเรืRอง แนวทางยกระดบัการใหบ้รกิารประชาชนผ่านบรกิาร
อิเล็กทรอนิกส์ภาครฐั เมืRอวนัทีR 23 เมษายน พ.ศ. 2556 ทีRเห็นชอบให้
หน่วยงานภาครฐันํา “มาตรฐานเวบ็ไซต์ภาครฐั (Government website 
standard)” ทีRสํานักงานรฐับาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นผู้
กาํหนดขึoน ซึRงมาตรฐานนีoมวีตัถุประสงคเ์พืRอใหเ้วบ็ไซตห์น่วยงานภาครฐัมี
ความเหมาะสมทั oงดา้นรูปแบบ เนืoอหา และการบรกิาร โดยทุกหน่วยงาน
ต้องนําเอามาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐนีoไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางใน
ออกแบบพฒันาและปรบัปรุงเวบ็ไซต์ของหน่วยงานของตนให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เพืRอก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายของการบูรณาการเชืRอมโยง
หน่วยงานภาครฐัทีRสมบูรณ์แบบอยา่งแทจ้รงิ [�] มาตรฐานเวบ็ไซตภ์าครฐั
ไดก้ําหนดถงึรายละเอยีดเกีRยวกบัเวบ็ไซต์ภาครฐั เช่น การตั oงชืRอเวบ็ไซต์ 
ข้อมูลพืoนฐานเกีRยวกบัหน่วยงาน ข้อมูลเปิดภาครฐั การให้บริการของ
หน่วยงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน ความมั Rนคงปลอดภัยสําหรบั
เวบ็ไซต ์การประกาศนโยบาย เป็นตน้ เวบ็ไซตข์องหน่วยงานภาครฐันั oนมี
วตัถุประสงคเ์พืRอใหบ้รกิารและเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารแก่ประชาชน ซึRงถอื

เป็นการเผยแพร่สารสนเทศ ประชาสัมพันธ์หน่วยงานและให้บริการ
ประชาชนตามภารกจิของหน่วยงานแบบออนไลน์ จากความสาํคญัดงักลา่ว
ทําให้เกดิคําถามว่า ปัจจยัใดทีRส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานของ
เวบ็ไซตห์น่วยงานภาครฐัระดบักระทรวง การศกึษานีoจงึเป็นการศกึษาและ
ทําความเขา้ใจเกีRยวกบัปัจจยัทีRส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานของ
เว็บไซต์หน่วยงานภาครฐัระดบักระทรวง เพืRอผลทีRได้จะสามารถนําไป
พฒันาเวบ็ไซตข์องหน่วยงานภาครฐัใหเ้อืoอประโยชน์ต่อผูใ้ชง้านมากทีRสดุ 
 

II. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
ในการวจิยัครั oงนีoผูว้จิยัตั oงความมุง่หมายไว ้เพืRอศกึษาปัจจยัทีRสง่ผลต่อ

ความสามารถในการใชง้านของเวบ็ไซต์หน่วยงานภาครฐัระดบักระทรวง 
ซึRงผลจากการวจิยัครั oงนีoจะทาํใหท้ราบคาํตอบทีRเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ภาครฐัระดบักระทรวง เพืRอนําไปพฒันาเว็บไซต์ให้ได้ตามมาตรฐานทีR
ภาครฐักาํหนดไว ้

 
III. วธิดีาํเนินการวจิยั 

III.I. การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง 
 III.I.I. ประชากรที Kใชใ้นการวจิยั  
  1. เวบ็ไซตห์น่วยงานภาครฐัระดบักระทรวงในประเทศไทย จาํนวน 
20 เวบ็ไซต์  ไดแ้ก่ เวบ็ไซต์กระทรวงกลาโหม เวบ็ไซต์กระทรวงการคลงั 
เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ เว็บไซต์กระทรวงการท่องเทีRยวและ
กีฬา  เว็บไซต์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั Rนคงของมนุษย์ 
เวบ็ไซตก์ระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม เวบ็ไซต์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เวบ็ไซตก์ระทรวงคมนาคม เวบ็ไซตก์ระทรวง
ดจิทิลัเพืRอเศรษฐกจิและสงัคม เวบ็ไซต์กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิRงแวดลอ้ม เวบ็ไซตก์ระทรวงพลงังาน เวบ็ไซตก์ระทรวงพาณิชย ์เวบ็ไซต์
กระทรวงมหาดไทย เวบ็ไซต์กระทรวงยุตธิรรม เวบ็ไซต์กระทรวงแรงงาน 
เว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ เว็บไซต์
กระทรวงสาธารณสุข เวบ็ไซต์กระทรวงอุตสาหกรรม และเวบ็ไซต์สํานัก
นายกรฐัมนตร ี
  2. ประชาชนไทยผูเ้คยเขา้ใชง้านเวบ็ไซต์หน่วยงานภาครฐัระดบั
กระทรวง 
 

III.I.II. กลุม่ตวัอยา่งที Kใชใ้นการวจิยั 
  1. เวบ็ไซตห์น่วยงานภาครฐัระดบักระทรวงในประเทศไทย จาํนวน 
20 เวบ็ไซต ์ 
  t. ประชาชนผู้เคยเข้าใช้งานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับ
กระทรวง ทั oงนีoผูว้จิยัไม่สามารถทราบจํานวนทีRแน่นอนของผูท้ีRเคยเขา้ใช้
งานเวบ็ไซต์หน่วยงานภาครฐัระดบัประทรวงได ้ผูว้จิยัจงึกําหนดตวัอย่าง
ในกรณีไมท่ราบขอ้มลูจาํนวนประชากร ซึRงผูว้จิยัไดค้าํนวณขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างจากสูตรของคอแครน [8] ดว้ยการกําหนดระดบัความแปรปรวน
ของตวัแปรทีRมคี่ามากทีRสุด คอื p = 0.5 โดยมรีะดบัความเชืRอมั RนทีR 95% 
และสามารถยอมรบัความคลาดเคลืRอนจากการสุ่มตวัอย่างได้ 5% หรอื 
0.05 จากการคาํนวณพบวา่ ในกรณีทีRไมท่ราบจาํนวนประชากรในการวจิยั
ทีRแน่นอน ณ ระดบัความเชืRอมั RนทีR 95% จะได้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างทีR
เหมาะสมจํานวน 385 คน แต่เพืRอป้องกนัความผดิพลาดทีRอาจจะเกดิขึoน
จากการตอบแบบสอบถามทีRไม่ครบถ้วนของกลุ่มตวัอย่าง ผู้วิจยัจึงได้
กําหนดกลุ่มตัวอย่างเพิRมขึoนจากเดิมอีกร้อยละ 5 โดยรวมจํานวนกลุ่ม
ตวัอยา่งทีRใชใ้นการวจิยันีoทั oงสิoน 405 คน 
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III.II. เครื Kองมอืที Kใชใ้นการวจิยั  
 ในการวจิยันีoใชแ้บบสอบถามเกีRยวกบัปัจจยัทีRสง่ผลต่อความสามารถใน
การใชง้านของเวบ็ไซต์หน่วยงานภาครฐัระดบักระทรวงเป็นเครืRองมอืใน
การวจิยั ประกอบดว้ย ตอนทีR 1 รายละเอยีดทั RวไปเกีRยวกบัเวบ็ไซต ์ไดแ้ก่ 
ชืRอหน่วยงาน ทีRอยู่เวบ็ไซต์ของหน่วยงาน วนัทีRทําการวเิคราะห ์ตอนทีR 2 
ปัจจยัทีRส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์ ซึRงกําหนดให้
สอดคล้องตามขอ้กําหนดและองค์ประกอบทีRระบุไวใ้นมาตรฐานเวบ็ไซต์
ภาครฐั โดยแบบสอบถามมลีกัษณะเป็นแบบตรวจรายการ ลกัษณะของ
แบบสอบถามนีoเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ดงันีo 
  5  หมายถงึ ระดบัความสมัพนัธท์ีRสง่ผลต่อความสามารถในการใช้
งานของเวบ็ไซตห์น่วยงานภาครฐัระดบักระทรวง อยูใ่นระดบัมากทีRสดุ     
  4  หมายถงึ ระดบัความสมัพนัธท์ีRสง่ผลต่อความสามารถในการใช้
งานของเวบ็ไซตห์น่วยงานภาครฐัระดบักระทรวง อยูใ่นระดบัมาก     
  3  หมายถงึ ระดบัความสมัพนัธท์ีRสง่ผลต่อความสามารถในการใช้
งานของเวบ็ไซตห์น่วยงานภาครฐัระดบักระทรวง อยูใ่นระดบัปานกลาง     
  2  หมายถงึ ระดบัความสมัพนัธท์ีRสง่ผลต่อความสามารถในการใช้
งานของเวบ็ไซตห์น่วยงานภาครฐัระดบักระทรวง อยูใ่นระดบัน้อย     
  1  หมายถงึ ระดบัความสมัพนัธท์ีRสง่ผลต่อความสามารถในการใช้
งานของเวบ็ไซตห์น่วยงานภาครฐัระดบักระทรวง อยูใ่นระดบัน้อยทีRสดุ   
  
III.III. การจดักระทาํขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู 
 ผู้วิจ ัยดําเ นินการจัดกระทําข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยนํา
แบบสอบถามทีRได้รบัคืนกลบัมาทั oงหมด จํานวน 427 ชุด โดยเกินจาก
จํานวนของกลุ่มตวัอย่างทีRตั oงไว ้ผูว้จิยัเหน็ว่าขอ้มูลทั oงหมดเป็นประโยชน์
อยา่งยิRงสาํหรบัการวจิยันีo จงึนําทั oงหมดมาตรวจสอบความสมบรูณ์ของการ
ตอบ กําหนดการให้คะแนนคําตอบของแบบสอบถาม เป็นลกัษณะแบบ
มาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ดงันีo 
  ระดบัความคดิเหน็มากทีRสดุ  กาํหนดให ้5 คะแนน 
  ระดบัความคดิเหน็มาก  กาํหนดให ้4 คะแนน  
  ระดบัความคดิเหน็ปานกลาง  กาํหนดให ้3 คะแนน  
  ระดบัความคดิเหน็น้อย   กาํหนดให ้2 คะแนน  
  ระดบัความคดิเหน็น้อยทีRสดุ  กาํหนดให ้1 คะแนน 
 จากนั oนนําผลคะแนนทีRได้จากแบบสอบถาม มาวเิคราะห์ขอ้มูลด้วย
วธิกีารทางสถติ ิ
 
III.IV. การวเิคราะหข์อ้มลู  
 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลงานวจิยัครั oงนีo ผูว้จิยัเลอืกใชส้ถติเิชงิพรรณนา 
เพืRอสรุปและบรรยายผลการวิจยั ได้แก่ ความถีR ร้อยละ ค่าเฉลีRย ส่วน
เบีRยงเบนมาตรฐาน และสมัประสทิธิ �สหสมัพนัธ ์
 การวเิคราะห์หาค่าสมัประสทิธิ �สหสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทีRส่งผลต่อ
ความสามารถในการใชง้านของเวบ็ไซต์หน่วยงานภาครฐัระดบักระทรวง
รายด้าน กบัความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครฐั
ระดบักระทรวง ผูว้จิยัใชก้ารวเิคราะหห์าสมัประสทิธิ �สหสมัพนัธแ์บบเพยีร์
ส ัน (Pearson Correlation) ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เกณฑ์ในการ
วเิคราะหค์า่สมัประสทิธส์หสมัพนัธ ์[ ] ดงันีo   
  0.81 ขึoนไป    มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบั สงู  
  0.61 – 0.80   มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบั คอ่นขา้งสงู  
  0.41 – 0.60   มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบั ปานกลาง  
  0.20 – 0.41   มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบั คอ่นขา้งตํRา  
  0.20 ลงไป    มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบั ตํRา 

IV. ผลการวจิยั 
 จากการศกึษาครั oงนีo พบผลการวจิยัทีRน่าสนใจ ดงันีo 

 
ตารางที' I.  คา่เฉลี'ยและสว่นเบี'ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัที'สง่ผลต่อ

ความสามารถในการใชง้านของเวบ็ไซตห์น่วยงานภาครฐัระดบักระทรวง รายดา้น 

ลาํดบั 
ปัจจยัที9ส่งผลต่อ

ความสามารถในการ 
ใช้งานฯ 

ระดบัความคิดเหน็ 

 S.D. แปลผล 

1 ปัจจยัดา้นการตั Lงชื'อ
เวบ็ไซตภ์าครฐั 

3.98 0.659 มาก 

2 ปัจจยัดา้นขอ้มลูพืLนฐาน
เกี'ยวกบัหน่วยงาน 

3.90 0.644 มาก 

3 ปัจจยัดา้นขอ้มลูเปิด
ภาครฐั 

3.88 0.719 มาก 

4 ปัจจยัดา้นการใหบ้รกิาร
ของหน่วยงาน 

3.92 0.819 มาก 

5 ปัจจยัดา้นการมสีว่นรว่ม
ของประชาชน 

3.94 0.711 มาก 

6 ปัจจยัดา้นคณุลกัษณะที'
ควรม ี

3.92 0.648 มาก 

7 ปัจจยัดา้นความมั 'นคง
ปลอดภยัสาํหรบัเวบ็ไซต์    

3.78 0.759 มาก 

8 ปัจจยัดา้นการประกาศ
นโยบาย 

3.69 0.813 มาก 

รวมทกุปัจจยั 3.88 0.501 มาก 

 
 จากนั oนทาํการวเิคราะหห์าสมัประสทิธิ �สหสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นัระหวา่ง
ปัจจยัดา้นต่าง ๆ เป็นรายดา้น กบัความสามารถในการใชง้านของเวบ็ไซต์
หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง ผลการศึกษาปรากฏดังตารางทีR 2 
 

ตารางที' II. คา่สมัประสทิธิ aสหสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัที'สง่ผลต่อความสามารถใน
การใชง้านของเวบ็ไซตห์น่วยงานภาครฐัระดบักระทรวงรายดา้น กบั

ความสามารถในการใชง้านของเวบ็ไซตห์น่วยงานภาครฐัระดบักระทรวง 

ลาํดบั 

ปัจจยัที9ส่งผลต่อ
ความสามารถในการใช้งาน

ของเวบ็ไซตห์น่วยงานภาครฐั
ระดบักระทรวง 

ความสามารถ 
ในการใช้งาน 

สมัประสิทธิ�

สหสมัพนัธ ์
ระดบั

ความสมัพนัธ ์
1 ปัจจยัดา้นการตงัชื'อเวบ็ไซต์

ภาครฐั 

0.401** คอ่นขา้งตํ'า 

2 ปัจจยัดา้นขอ้มลูพืLนฐานเกี'ยวกบั

หน่วยงาน 

0.345** คอ่นขา้งตํ'า 

3 ปัจจยัดา้นขอ้มลูเปิดภาครฐั 0.354** คอ่นขา้งตํ'า 

4 ปัจจยัดา้นการใหบ้รกิารของ

หน่วยงาน 

0.426** ปานกลาง 

5 ปัจจยัดา้นการมสีว่นรว่มของ

ประชาชน 

0.425** ปานกลาง 

6 ปัจจยัดา้นคณุลกัษณะที'ควรม ี 0.487** ปานกลาง 

7 
ปัจจยัดา้นความมั 'นคงปลอดภยั

สาํหรบัเวบ็ไซต ์  

0.499** ปานกลาง 

8 ปัจจยัดา้นการประกาศนโยบาย 0.547** ปานกลาง 

**มนียัสาํคญัทางสถติ ิ.¤q 
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V. สรปุและอภปิรายผล 

 จากตารางทีR q ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนผู้เคยเข้าใช้เว็บไซต์
หน่วยงานภาครฐัระดบักระทรวง ส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ต่อปัจจยัทีRสง่ผล
ต่อความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับ
กระทรวงโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึRงสามารถจําแนกระดบัความคดิเหน็
โดยเรยีงลาํดบัจากดา้นทีRมคีา่เฉลีRยสงูสดุไปหาน้อยทีRสดุไดด้งันีo ปัจจยัดา้น
การตั oงชืRอเวบ็ไซต์ภาครฐั ปัจจยัด้านการมสี่วนร่วมของประชาชน ปัจจยั
ดา้นการใหบ้รกิารของหน่วยงาน ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะทีRควรม ีปัจจยัดา้น
ขอ้มูลพืoนฐานเกีRยวกบัหน่วยงาน ปัจจยัดา้นขอ้มูลเปิดภาครฐั ปัจจยัดา้น
ความมั Rนคงปลอดภยัสาํหรบัเวบ็ไซต ์ปัจจยัดา้นการประกาศนโยบาย  
 และจากตารางทีR t ผลการวจิยั พบว่า ปัจจยัทีRส่งผลต่อความสามารถ
ในการใชง้านของเวบ็ไซตห์น่วยงานภาครฐัระดบักระทรวงมคีวามสมัพนัธ์
ทางบวกกบัความสามารถในการใชง้านของเวบ็ไซตห์น่วยงานภาครฐัระดบั
กระทรวง อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติทีRระดบั .01 โดยมปัีจจยั 3 ด้านทีRมี
ความสมัพนัธก์บัความสามารถในการใชง้านของเวบ็ไซตห์น่วยงานภาครฐั
ระดบักระทรวงในระดบัค่อนขา้งตํRา ได้แก่ ปัจจยัด้านการตั oงชืRอเวบ็ไซต์
ภาครฐั ปัจจยัดา้นขอ้มูลพืoนฐานเกีRยวกบัหน่วยงาน ปัจจยัดา้นขอ้มูลเปิด
ภาครฐั และมปัีจจยั 5 ดา้นทีRมคีวามสมัพนัธก์บัความสามารถในการใชง้าน
ของเว็บไซต์หน่วยงานภาครฐัระดบักระทรวงในระดบัปานกลาง ได้แก่ 
ปัจจัยด้านการให้บริการของหน่วยงาน ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน) ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะทีRควรม ีปัจจยัดา้นความมั Rนคงปลอดภยั
สาํหรบัเวบ็ไซต ์ปัจจยัดา้นการประกาศนโยบาย  
 จากผลการวจิยัจะเห็นได้ว่าการพฒันาองค์ประกอบของเวบ็ไซต์ใน
ด้านต่างๆ มคีวามสมัพนัธ์และส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานของ
เวบ็ไซต์ โดยการออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต์ของหน่วยงานภาครฐัระดบั
กระทรวงควรสอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัทาํเนืoอหาเวบ็ไซตท์ีRทกุคนเขา้ถงึ
ไ ด้ สํ า ห รับ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ปี  2553 (Thai Web Content Accessibility 
Guidelines 2010; TWCAG2010) ทีRสํ านักส่ ง เสริมและพัฒนาการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืRอสาร สํานักงานปลดักระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสืRอสาร [6] ได้แก่ สามารถรบัรู้ได้ สามารถใช้งานได้ 
สามารถเขา้ใจได ้และคงทนต่อการเปลีRยนแปลง โดยหากเมืRอมกีารพฒันา
องค์ประกอบต่าง ๆ ของเว็บไซต์หน่วยงานภาครฐัระดบักระทรวงนีoให้
ครอบคลุม ครบถ้วน และสอดคลอ้งแลว้จะช่วยใหเ้กดิการบูรณการขอ้มูล
และสารสนเทศระหว่างหน่วยงาน สอดคล้องกบังานวจิยัของ โจว; เหว่ย 
และหวงั [10] ทีRได้กล่าวถึงวิธีการออกแบบและพฒันาให้เว็บไซต์เป็น
เครืR องมือทีRจํ า เ ป็นในการสร้าง เว็บไซต์ร ัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ทีRมี
ประสทิธภิาพ ทั oงนีoการพฒันาองค์ประกอบต่าง ๆ ควรคําถงึคุณลกัษณะ
ของเว็บไซต์ทีRดี ได้แก่ ความเรียบง่าย ความสมํR าเสมอ ความเป็น
เอกลกัษณ์ เนืoอหามคีุณภาพ ระบบนําทางง่ายต่อการใชง้าน และคุณภาพ
ในการออกแบบ [qq, qt] และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาบูกัดดีม;  
อลัลซัซาม; ฮาดฟี; และอลัซกัโฮอุล [13]   ทีRพบว่าความสามารถในการใช้
งานของเวบ็ไซต์เป็นหนึRงในปัจจยัทีRสําคญัทีRสุด ทีRส่งผลสําคญัต่อคุณภาพ
ของเวบ็ไซต ์ซึRงสอดคลอ้งไปกบัการนําเสนอขอ้มลูทีRตอ้งกระชบัและชดัเจน 
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บทคดัย่อ — การพฒันาออกแบบระบบการแนะนํานี5  แสดงถึง 
สารอาหารที ;เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย ที ;ได้จากการรวมข้อมูล
ปริมาณพลงังาน สารอาหารบางชนิด จากเมนูอาหารไทย เพื ;อมา
ประยุกต์ทาํให้เกิดเมนูอาหารไทยจากส่วนประกอบที ;ผู้บริโภคมีอยู่
แล้ว โดยมีวิธีขั 5นตอนดําเนินงานต่อไปนี5  R) ศึกษาหาปัญหาและ
ความสาํคญัของปัญหา W) ศึกษาทฤษฎีและบทความที ;เกี ;ยวข้อง Z) 
รวบรวมข้อมลู ตวัแปร ส่วนประกอบจากอาหารไทย [) ศึกษา เรียนรู้
เทคนิควิธีการที ;เหมาะสมกบัการวิจยั  สาํหรบัการพฒันาออกแบบ
ระบบการแนะนําผู้บริโภค ด้วยเทคนิค Clustering เพื ;อจัดกลุ่ม
ประเภทอาหาร และประเภทของผู้บริโภค อย่างเทคนิควิธี K-mean 
เทคนิคการแนะนําแบบผสม หรือ Hybrid filtering ทีมีการรวมวิธี
ของการแนะนําแบบอิงเนื5 อหา และ ส่วนร่วม 

คําสําคัญ — Recommender Model , เมนูอาหารไทย , การ
แนะนําแบบผสม , การจดักลุ่มข้อมลู , K-means 

 
ABSTRACT —This system development and development 

suggests an appropriate nutrient for the target group. Obtained 
from the collection of energy quantity data Some nutrients From 
the Thai food menu In order to apply to create Thai food menus 
from ingredients that consumers already have with the following 
work procedure methods : 1) Study the problems and importance 
of the problems 2) Study the theories and related articles 3) 
Research data collection 4) Study and learn techniques and 
methods suitable for the research. For the development of 
system design, consumer guidance using Clustering techniques 
to classify foods And consumer type Such as the K-mean 
technique, hybrid filtering technique, which combines the 
methods of content based and collaborative Filtering 

Keywords — Recommender Model , Thai Food Menus, Hybrid 
filtering , Clustering , K-means 

 
I. บทนํา 

I.I ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 
เนืRองดว้ยปัจจุบนัมทีางเลอืกในการรบัประทานอาหารหลากหลายทาง 

ผูค้นส่วนใหญ่ทีRต้องการความ สะดวกมกัจะเลอืกรบัประทานจากการซืoอ

บรโิภคจากรา้นอาหารในหา้งสรรพสนิคา้ หรอืรา้นอาหารขา้งทาง ซึRงจาก
สํานักงานดชันีเศรษฐกิจการค้า สํานักงานนโยบายและกลยุทธศาสตร์
การค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่าสถิติดชันีราคาผู้บรโิภคทั Rวไป ตั oงแต่ปี
พทุธศกัราช t���-t��t ในหมวดอาหารและเครืRองดืRมไมม่แีอลกอฮอล ์อยู่
ทีRระหว่าง °q.� ถงึ q¤�.� มกีารสงูเพิRมขึoนเรืRอยๆในแต่ละปีและเทยีบเท่า
กบัคา่ดชันีราคาพืoนฐาน ดงักราฟทีRแสดงต่อไปนีo 

 
รปูทีR I. ดชันีราคาผูบ้รโิภคทั Rวไป หมวดอาหารและเครืRองดืRมไมม่ี
แอลกอฮอล ์และดชันีราคาผูบ้รโิภคพืoนฐาน พ.ศ. t��� – t��t 

แหล่งที Kมา : สาํนกัดชันีเศรษฐกจิการคา้ สาํนกังานนโยบายและยทุธศาสตร์
การคา้ กระทรวงพาณชิย ์

 และการผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 
สาํนกังานสถติแิหง่ชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพืRอเศรษฐกจิและสงัคม จากขอ้มลู
สถติขิองรายไดเ้ฉลีRยต่อเดอืนต่อครวัเรอืน ทั Rวราชอาณาจกัรไทย ตั oงแต่ปี
พุทธศกัราช t��� ถงึ t��¤ อยู่ทีRระหว่าง q�,736 – 26,946.43 บาทต่อq
ครวัเรอืนดงักราฟต่อไปนีo 

 
รปูทีR II. รายไดโ้ดยเฉลีRยต่อเดอืนต่อครวัเรอืน พ.ศ. t���– t��¤ 
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แหล่งที Kมา : การสํารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน สํานักงาน
สถติแิหง่ชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพื Kอเศรษฐกจิและสงัคม 

จากสถติกิราฟรูปภาพทีR I.และรูปภาพทีR II. รายไดโ้ดยเฉลีRยต่อเดอืน
ต่อq ครัวเรือน อาจไม่เพียงพอต่อการเลีoยงดูต่อปัจจัยต่างๆภายใน
ครอบครวั อกีทางเลอืกทีRสามารถประหยดัค่าใชจ้่ายนั oนกค็อืการเลอืกปรุง
อาหารเอง เมนูอาหารไทยมคีวามหลากหลายทางรสชาต ิไดร้บัความนิยม
จากทั oงนอกและภายในประเทศไทย ทีRสามารถพบการสอนกรรมวธิกีารปรงุ 
การแนะนําอาหารไทย ไดจ้ากสืRอช่องทางโซเชยีลมเีดยีต่างๆ ประเทศไทย
เป็นประเทศทีRเหมาะสมในการทําอาหารไทย ทั oงในเรืRองส่วนประกอบ ใช้
สมนุไพรทาํใหเ้กดิกลิRนและ รสชาตทิีRเป็นเอกลกัษณ์ ดว้ยเพราะเหตุนีoทาํให้
อาหารไทยเป็นอาหารทีRทาํไดท้ั oงงา่ยและยาก ผูบ้รโิภคหลายคนไมท่ราบวา่
จากวตัถุดบิทีRตนมอียู ่สามารถประกอบอาหารไทยอะไรไดบ้า้ง อาหารนั oนๆ
สามารถให้ปรมิาณพลงังานทีRเหมาะสมกบัตนเองหรอืไม่ พร้อมทั oงกลุ่ม
ผู้บริโภคบางกลุ่มมีรสนิยมหรือพฤติกรรมในเรืRองรสชาติทีRแตกต่างกนั
ออกไป  

ซึRงทําให้ผู้วิจ ัยได้แรงบันดาลใจในการทําวิจัย สร้างระบบค้นหา
เมนูอาหาร ไทยจากส่วนประกอบ ซึRงเป็นวตัถุดบิส่วนประกอบทีRสามารถ
หาไดง้่ายในประเทศไทยหรอืเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้และคดักรองความ
เหมาะสมแก่ผูท้าน ว่าผูน้ั oนตอ้งไดร้บัโภชนาการในการบรโิภคในแต่ละมืoอ
ขั oนตํRาเท่าไร ตามกําหนดโภชนาการอาหารสุขภาพ ตามการคํานวณดชันี
มวลกาย (BMI) 
I.II วตัถุประสงคข์องานวจิยั 

q) พฒันาระบบการคน้หาเมนูอาหารจากสว่นประกอบ เครืRองปรุง 
เพืRอนําไปใช ้Recommend Model แนะนําการปรงุอาหาร 

t) ศึกษาและรวบรวมส่วนประกอบอาหารไทยทีRได้รวบรวมมา 
สาํหรบัสรา้งระบบการคน้หาเมนูอาหาร 

�) นําเสนอเมนูทีRเป็นประโยชน์ และตรงต่อความต้องการของ
ผู้บรโิภค โดยการนําเสนอผ่านระบบแนะนําการค้นหาเมนูอาหารไทยทีR
เหมาะสมกบักลุม่บรโิภคแต่ละคน 
I.III ขอบเขตของการวจิยั 

q) ขอบเขตดา้นกลุม่ขอ้มลู  
 ขอ้มลูเมนูโภชนาการอาหารไทยสาํหรบักลุ่มตวัอย่าง ทีRอยู่ในช่วงวยั

ทํางานทีRอายุระหว่างช่วงอายุ t¤-�¤ ปี ควรจะไดร้บั ประกอบขึoนจากวตัถุ
พืoนฐานของอาหารไทยทีRสามารถหาซืoอไดง้า่ยในประเทศไทย 

t) ขอบเขตทางดา้นเทคนิค   
ระบบการค้นหาเมนูอาหารไทยจากส่วนประกอบเพืRอแนะนําความ

เหมาะสมให้แก่ผู้บริโภค จะใช้เทคนิคการแนะนําหมวดหมู่อาหารทีR
เหมาะสมกับผู้บริโภคคนนั oนๆ โดยจะใช้การจัดกลุ่มผู้บริโภคว่าควร
รบัประทานอาหารประเภทไหนจากการตั oงคา่โปรไฟลข์องผูบ้รโิภค 
I.IV  ประโยชน์ที Kคาดวา่จะไดร้บั 

q) ไดนํ้าเสนอ ระบบการคน้หาเมนูไทยอาหารจากสว่นประกอบ ใหแ้ก่
ผูบ้รโิภค 

t) นําเสนอขอ้มลูประเภท และสารอาหารไทยเพืRอจดักลุ่มประเภทของ
อาหาร ทีRผูบ้รโิภคละกลุม่ควรจะไดร้บั 

3) สามารถนําไปต่อยอดในงานวจิยัอืRนๆ ทีRมคีวามเกีRยวขอ้งกบัเรืRอง
การแนะนําอาหาร หรอืการแนะนํา ผูบ้รโิภคได ้
I.V  นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

  โปรไฟล ์(Profile) ขอ้มลูส่วนบุคคลหรอืประวตัโิดยย่อ ในทีRนีoหมายถงึ
ข้อมูลส่วนตัวตนในระบบเครือข่าย จะมีส่วนประกอบพืoนฐาน เช่น ชืRอ 

นามสกุล อายุ ทีRอยู่ ฯลฯ ซึRงในแต่ละระบบเครือข่าย สามารถสร้าง
สว่นประกอบเพิRมได ้เชน่ ความชอบสว่นตวั  

  โภชนาการ คือการคัดเลือกอาหารและจัดเตรียมอาหาร ทีRมี
คุณประโยชน์ต่อรา่งกาย ประกอบไปดว้ย โปรตนี คารโ์บไฮเดรต ไขมนั ทีR
อยู่ในหมวดให้พลงังาน และ เกลอืแร่ วติามนิอยู่ในหมวดการซ่อมแซม
ร่างกาย ซึRงนกัโภชนาการขั oนสงูได ้วางแผนปรมิาณสารอาหารแต่ละมืoอ ทีR
เหมาะสมใหแ้ก่ผูค้นแต่ละวยั แต่ละเพศ 

II. แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีRเกีRยวขอ้ง 
II.I แนวคดิทฤษฏ ี

II.I.I. หลกัเกณฑป์รมิาณสารอาหาร  
     หลักเกณฑ์ปริมาณสารอาหาร ทีRคนไทยควรบริโภคต่อวนั[7] การ
ประเมนิคุณค่าทางหลกัโภชนาการทีRเหมาะสมกบัร่างกาย ได้อ้างองิจาก
ปริมาณสารอาหารทีRแนะนําให้บริโภคต่อวัน สําหรับคนไทย (Thai 
Recommended Daily Intake : Thai RDI) ได้มีการจัดแบ่งประเภทของ
อาหารตามรูปแบบการรบัประทาน เช่น อาหารมืoอหลกั ขนมหรอือาหาร
วา่งและเครืRองดืRม พรอ้มทั oงแบ่งแยกคุณสมบตัเิฉพาะขออาหารจาํพวก นม 
ผลไม ้เพราะเป็นอาหารทีRควรมกีารสง่เสรมิใหร้บัประทานสาํหรบัสงัคมไทย 
จากนั oนไดท้าํการกําหนดสดัสว่นของสารอาหารทีRควรไดร้บัอาหารประเภท
ต่างๆ ภายใน q หน่วยบรโิภค (Serving Size) ตามรายละเอยีดตารางทีR I 
 

ตารางทีR I หลกัเกณฑป์รมิาณสารอาหาร ทีRคนไทยควรบรโิภคต่อวนั 

ประเภทของ
อาหาร 

พลงังาน หมายเหต ุ
ร้อย
ละ 

กิโล
แคลอรี 

ขนมและอาหาร
วา่ง 

10 200 2 ครั oงต่อวนั 

เครืRองดืRม 2 40 q แกว้ 
(t¤¤ มล.) 

นม 6 120 q แกว้ 
(t¤¤ มล.) 

ผลไม ้ 10 200 �-� สว่น (�¤-�¤ 
Kcal ต่อวนั 

อาหารเชา้ 24 480  
อาหารกลางวนั 24 480  

อาหารเยน็ 24 480  
รวม 100 2,000  

% RDI  100  
แหลง่ที Kมา : ขอ้มลูจากคณะทาํงานกาํหนดเกณฑพ์ลงังานและสารอาหาร 
 

ผูเ้ชีRยวชาญทางดา้นโภชนาการไดม้กีารเปรยีบเทยีบโภชนาการต่อ q 
หน่วยบรโิภคของอาหารชนิดนั oนๆ จากสดัส่วนสารอาหารทีRควรจะได้รบั
จากอาหารประเภทต่างๆ ตามตารางทีR t.q.t ผู้เชีRยวชาญได้แบ่งกลุ่ม
อาหารทีRมีปริมาณพลงังานของอาหารเหมาะสมกบัคนไทยในแต่ละมืoอ
อาหาร โดยม ีพลงังาน นํoาตาล ไขมนัรวม ไขมนัอิRมตวั ในการคดัเลอืก และ
แบง่กลุม่ 

II.I.II. ระบบแนะนํา 
 จากขอ้มูลจํานวนมาก ทีRถูกสรา้งขึoนในเครอืข่ายอนิเตอร์เน็ต การดงึ
หรอืคน้หาขอ้มลูนั oนเป็นสิRงทีRยากมาก ระบบแนะนํากลายเป็นเครืRองมอืทีRมี
ประสทิธภิาพในการดงึขอ้มูลเหล่านั oน ทําใหเ้กดิกากาการนําเสนอทีRเกดิ
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ประโยชน์ใหแ้ก่ผูใ้ชง้านระบบ ระบบแนะนําจะมกีารทาํนายตั oงแต่การตั oงคา่
ของผูใ้ชง้าน และจดัอนัดบั ทาํการแนะนํารายการใหม่ๆ  
 เทคนิคการแนะนําสําหรบับุคคล สําหรบัผูแ้นะนําและผูใ้หบ้รกิารการ
แนะนําสนิคา้ผลติภณัฑ ์และบรกิารต่างๆ เพืRอใหต้อบสนองแก่ผูบ้รโิภคได้
ดทีีRสุด สาํหรบังานวจิยัเรืRองระบบการแนะนําอาหารเพืRอสุขภาพ ไดค้น้พบ
วิธีการแก้ปัญหาทีRมีประสทิธิภาพ ช่วยให้ผู้ใช้งานได้รบัข้อมูลเกีRยวกบั
อาหาร สตูรวธิกีารทาํ และโภชนาการสาํหรบับุคคลนั oนๆ ซึRงใชก้ารนําเสนอ
เทคนิคพืoนฐานในการแนะนํา 
 1) การแนะนําแบบมสีว่นรว่ม Collaborative Filtering (CF) [5][6] 
 เทคนิคนีoไดร้บัความนิยมมากทีRในหมวดของระบบการแนะนํา แนวคดิ
ของวธินีีo จะวเิคราะหต์ามความคดิเหน็ของผูใ้ชง้านหลายๆคนภายในระบบ 
ทีRมปัีจจยัเหมอืนกนัหรอืคลา้ยกนั โดยผูใ้ชง้านอืRนจะใหค้ะแนนและทําการ
จดัอนัดบั (Rating) และนําไปวเิคราะห์หาขอบเขตกลุ่มสมาชกิขา้งเคยีง 
(Neighbors) ทีRมีความชอบเหมือนกัน เพืRอทีRจะทําการแนะนําให้แก่
กลุม่เป้าหมายนั oนๆ 
 2) การแนะนําแบบองิเนืoอหา Content-based (CB) [5][6] 
 ระบบนีoสรา้งจากการแนะนําสว่นบุคคล เทคนิคนีoจะพจิารณาจากขอ้มลู
สว่นตวัพืoนฐาน เชน่เพศ อาย ุและอาชพี เป็นตน้ ซึRงระบบสามารถวเิคราะห์
ได้จากการตั oงค่าข้อมูลผู้ใช้งาน (Profile) อีกทั oงพิจารณาจากข้อมูล
พฤตกิรรมการแสดงความพงึพอใจต่อชิoนงานหรอืบรกิารนั oนๆเพืRอวเิคราะห์
รายละเอียดและนําไปอ้างอิงในการหาขอบเขตการแนะนํา เช่น ข่าว 
เวบ็ไซต ์หนงัภาพยนตร ์เพลง อาหาร ฯลฯ มวีธิกีารทีRแนะนําในการทาํการ
กรองสารสนเทศโดยดจูากเนืoอหา เช่น Information Retrieval หรอื การทาํ
เหมอืงขอ้มลู (Machine Learning algorithms) 
 3) การแนะนําแบบผสม Hybrid Filtering (HF) [5][6] 
 ระบบแนะนําแบบผสม ซึRงผสมผสานทั oง Content-based (CB) และ 
Collaborative Filtering (CF) เพืRอส่งเสรมิจุดเด่น และลดจุดด้อยไป เช่น
สมมตวิ่า ระบบการทํางานแบบ Content-based เกดิปัญหาขึoน ในขณะทีR 
Collaborative Filtering สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพในจุด
เดยีวๆกนั ซึRงระบบแนะนําแบบผสมนีoจะช่วยหลกีเลีRยงขอ้ผดิพลาดของ 
ระบบแนะนําทั oงสองก่อนหน้านีoได ้โดยวธิกีารแนะนําแบบผสมสามารถแบ่ง
วธิกีารไดด้งันีo 

• Combining Separate Recommenders การแยกสว่นของระบบ
การแนะนํา โดยนําผลลพัธข์องทั oงสอง แลว้ใชว้ธิกีาร Linear หรอื 
Vote เพืRอหาผลลพัธท์ีRดทีีRสดุ 

• Adding Content-Based Characteristics to Collaborative 
Models คอืการทีRนําคุณสมบตัิเฉพาะของวธิีการแนะนําแบบอิง
เนืoอหา มาใชง้านรว่มในแบบผสม 

• Adding Collaborative Characteristics to Content-Based 
Models การนําคุณสมบตัเิฉพาะของวธิกีารแนะนําแบบส่วนร่วม 
นํามาใชใ้นแบบองิเนืoอหา นิยมใชใ้นการลดความเป็นมติขิองกลุ่ม
ขอ้มลูผูใ้ชง้านตามอา้งองิเนืoอหา 

• Developing a Single Unifying Recommendation Model สรา้ง
โมเดลทางคณิตศาสตร์ จากคุณสมบตัเิฉพาะของทั oงสองเทคนิค 
คอื การแนะนําแบบองิเนืoอหา และแบบสว่นรว่ม 

II.I.III. การจดักลุม่ (Clustering)[2][9] 
 ทฤษฎีการจดักลุ่ม (Clustering) เป็นเทคนิคพืoนฐานในการวเิคราะห์
คลงัขอ้มลูทางสถติเิพืRอนําไปใชใ้นดา้นต่างๆ รวมไปถงึการเรยีนรูข้องการ
ทําเหมืองข้อมูล ในการจัดการกลุ่มข้อมูลทีRคล้ายกัน มีคุณลักษณะ
เหมอืนกนั แลว้นํามาจดัอยู่ในหมวดหมู่เดยีวกนั โดยมหีลกัเกณฑใ์นการ

แบ่งดงันีo “ให้หน่วยเดยีวกนัทีRมลีกัษณะทีRสนใจเหมอืนกนัหรอืคล้าย แต่
หน่วยทีRอยู่ต่างกลุ่มกนัจะมลีกัษณะทีRสนใจต่างกนั” โดยวตัถุประสงค์ของ
การจดักลุ่ม คอืใชใ้นการจดักลุ่มทีRไม่ทราบมาก่อนว่าควรมกีีRกลุ่ม ควรแบ่ง
ตามคา่ของตวัแปรทีRนํามาใชใ้นการแบง่อยา่งไร 
 q) ตวัแปรทีRอยู่ในกลุ่มเดยีวกนั จะมคีวามสมัพนัธก์นัมากกว่า ตวัแปร
จากกลุม่อืRนหรอืไมเ่หมอืนกนักลุม่อืRนเลย 
 t) ตัวแปรทีRอยู่ต่างกลุ่มกัน จะไม่ความสัมพันธ์กันเลย หรือมี
ความสมัพนัธน้์อย 

ตารางทีR II ตารางแสดงคา่ความสมัพนัธข์องตวัแปร 

 ตวัแปรทีR 
1 

ตวัแปรทีR 
2.. 

ตวัแปรทีR 
k.. 

ตวัแปรทีR 
p 

หน่วยทีRq 
: 

X11 X12 X1k X1p 

หน่วยทีRt 
: 

X21 X22 X2k X2p 

. . . . . 
หน่วยทีR j 
: 

Xj1 Xj2 Xjk Xjp 

. . . . . 

หน่วยทีR  
n 
: 

Xn1 Xn2 Xnk Xnp 

 
คา่ของ X คอื คา่สมมต ิทีRแทนคา่ในตวัแปรนั oนๆ 
โดยทีR Xjk หมายถงึ การวดัค่าครั oงทีR j ของตวัแปร k จะพบไดว้่าในแต่

ละหน่วยถูกวัดด้วยตัวแปร p ตัว หน่วยทีRในทีRนีoก็คือ สิRงๆนั oน ในการ
วเิคราะห์จดักลุ่ม อาจจะมกีารเรยีกทบัศพัท์ ว่า Item Case หรอื Object 
เป็นตน้ 

สําหรับวัตถุประสงค์ในการจัดกลุ่มของงานวิจัยเรืRอง การพัฒนา
ออกแบบระบบการคน้หาเมนูอาหารไทยจากสว่นประกอบเพืRอแนะนําความ
เหมาะสมใหแ้ก่ผูบ้รโิภค จะเป็น 2 วตัถุประสงค ์คอื 

q) การจดักลุม่ประเภทของผูบ้รโิภค  
แบ่งกลุ่มผู้บรโิภคด้วยจากการตั oงค่าข้อมูลส่วนตวั โดยดูจากข้อมูล

โภชนาการพืoนฐานในแต่ละชว่งอาย ุเพศ ความชอบของประเภทอาหร เป็น
ตน้ ทีRกลุม่ผูบ้รโิภคนั oนๆควรจะไดร้บั 

t) การจดักลุม่ประเภทอาหาร 
จดักลุ่มตามขอ้มลูโภชนาของอาหารนั oนๆ เชน่ ปรมิาณแคลอร ีโปรตนี 

ไขมนั เพืRอใหเ้หมาะสมกบัการแนะนํากลุม่ผูบ้รโิภค 
II.II. เอกสารและงานวจิยัที Kเกี Kยวขอ้ง 

II.II.I. งานวจิยัเกี Kยวระบบกบัการแนะนํา 
ระบบการแนะนํา ถูกนํามาใช้งานในธุรกจิหลายประเภท เช่น ธุรกจิ

การค้า ธุรกิจให้คําปรึกษา ฯลฯ เพืRอการนําเสนอสินค้า บริการทีRมี
คณุสมบตัติอบโจทยก์บัความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร โดยระบบการแนะนํา
จะเกบ็ขอ้มลูพืoนฐานและประวตัขิองผูใ้ชบ้รกิารในการวเิคราะห ์
 A.Felfernig et al.[1] และคณะ เสนอบทความเรืRอง Recommender 
Systems โดยไดก้ล่าวถงึงานภาพรวมของระบบการแนะนําผลติภณัฑด์ว้ย
เทคนิคทีRทาํงานแตกต่างกนั เชน่ Content-Based Filtering, Collaborative 
Filtering และ การคดักรองขอ้มูลจากองค์ความรู้ แนวทางการใช้เทคนิค
การคดักรองขอ้มลูทีRเหมาะสมกบัรปูแบบการใชง้าน 
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 พชัรลยั มใีย และ กาญจนา วริยิะพนัธ ์[2] ประยุกตใ์ชร้ะบบสนับสนุน
การตดัสนิใจในการสั Rงซืoอ ADSL Modem ของบรษิทัทโีอท ีจาํกดั(มหาชน) 
โดยไดใ้ชเ้ทคนิค Clustering ซึRงเป็นเทคนิคการเรยีนรูแ้บบ Unsupervised 
Learning ทีRใชก้ารจดักลุ่มขอ้มลูทีRทราบจาํนวนกลุ่มแน่นอนอยู่แลว้ ในการ
แกไ้ขปัญหาการสั Rงซืoอและลดการระบุจํานวนผลติภณัฑผ์ดิพลาด และรวม
ไปถงึการตดัสนิใจทีRไม่มหีลกัเกณฑข์องผูท้ีRมหีน้าทีRส ั Rงซืoอผลติภณัฑ ์ผ่าน
โดยระบบการคน้หาขอ้มลูและสง่ออกรายงานในรปูแบบรายเดอืนและรายปี
ได ้ซึRงผลลพัธท์ําใหก้ารวเิคราะหใ์นการตดัสนิใจสั Rงซืoอมคีวามถูกตอ้งมาก
ขึoน 
  รุง่โรจน์ สบุรรณจุย้ [3] ทาํการพฒันาระบบสนบัการตดัสนิใจในการซืoอ
เครืRองคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคนิค Decision Trees ในการแบ่งเกณฑ์
ประสทิธภิาพของเครืRองคอมพวิเตอร์เป็น Low , Medium , High โดยใช้
องคป์ระกอบของเครืRองคอื Processor, Memory, MemoryType, Harddisk, 
Graphic Adaptor ในการวิเคราะห์ผู้ใช้งาน สามารถค้นหาโดยระบุ
วัตถุประสงค์ในการใช้งานและงบประมาณลงไปในระบบเท่านั oน ไม่
จําเป็นต้องระบุความต้องการอืRนอีก เช่น ยีRห้อ นํo าหนักของเครืRอง
คอมพวิเตอร ์และ ขนาดหน้าจอคอมพวิเตอร ์
 ศุภชาต นิพทัธน์นัทพร [4] เสนอการพฒันาระบบการแนะนําการเลอืก 
สารปรงุแต่ง กลิRนรส ในผลติภณัฑล์กูอม โดยใชเ้ทคนิคตน้ไม ้เพืRอทราบถงึ
ปัจจยัในการเลอืกซืoอผลติภณัฑ์(เพศ อายุ รายได้ ภูมลิําเนา) และนําไป
วเิคราะห์แนวโน้มความต้องการในอนาคต โดยมกีารเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากกลุ่มตวัอย่างจากทางเวบ็อนิเทอร์เฟส ภาษา PHP ในการตดิต่อกบั
ผูใ้ชร้ะบบ และแบ่งจาํแนก สารปรงุแต่งกลิRนรส ในผลติภณัฑล์กู ทั oงหมด 3 
กลิRนรส ไดแ้ก่ 1. สารปรงุแต่งกลิRนรสผลไม ้2. สารปรงุแต่งกลิRนรสกาแฟ 3. 
สารปรงุแต่งกลิRนรสมนิต ์
 Christoph Trattner และ  David Elsweiler [5] ได้ศึกษาระบบการ
แนะนํารายการอาหาร และการปรุงอาหาร ภายในร้านอาหารหรือ
ผลติภณัฑภ์ายในรา้นซุปเปอรม์าเกต็ ทาํใหรู้ว้่าพวกเขาสามารถช่วยเหลอื
ผูบ้รโิภคใหม้สีขุภาพทีRดขี ึoน ผา่นการสรา้งระบบแนะนําทีRรวบรวมขอ้มลูทาง
โภชนาการทีRเป็นประโยชน์แก่ผูบ้รโิภค 
 รศ.ดร. นุชร ีเปรมชยัสวสัดิ � [6] ได้เสนอระบบแบบหลายเกณฑ์ด้วย
วธิกีารรวบรวมขอ้มลูความชอบผูใ้ชโ้ดยทางออ้ม เพืRอแกปั้ญหาทีRเกดิจาก
การรวบรวมแบบโดยตรง โดยเสนอวิธีการรวบรวมข้อมูลแบบ Hybrid 
filtering จากขอ้มลูเดมิทีRมอียูแ่ลว้ของผูใ้ช ้แลว้จงึมาทาํการแนะนําไอเทมทีR
เหมาะสมทีRสดุใหก้บัผูใ้ชเ้ป็นรายเฉพาะบุคคล 
 จริวรรณ ไพบูลย์วรชาติ และ นัท กุลวานิช [9] ทําการเปรยีบเทยีบ
ประสทิธภิาพวธิกีารจดักลุ่มขอ้มลู � วธิ ีสาํหรบัขอ้มลูทีRมกีารแจกแจงปกติ
แบบผสม ดงันีo q.Ward linkage 2.K-mean 3.การจดักลุ่มแบบฟัซซีRซีมนี 
และ �.การจดักลุ่มแบบองักอรทิมึ EM  โดยใช้ข้อมูลมคี่าเฉลีRยของการ
ซ้อนทบักนัทีR q¤% 20% 30% และ �¤% มจีํานวนตวัแปรศกึษา t และ � 
ตวัแปร ขอ้มลูมขีนาด q¤¤ ตวัอย่าง จํานวนกลุ่มของการจดักลุ่มเท่ากบั t 
� และ � กลุ่ม เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพโดยวธิกีารวดัค่าความต่างของ
ขอ้มูลในกลุ่ม (RMSSTD) และวธิกีารวดัค่าความต่างของขอ้มูลระหว่าง
กลุ่ม (RS) พบวา่จาํนวนตวัแปร เท่ากบั tวธิคีอื แบบ K-mean และการจดั
กลุ่มแบบฟัชชีRซมีนี มปีระสทิธภิาพของการจดักลุ่มใกลเ้คยีงกนั ถา้จาํนวน
ตวัแปรศกึษา เท่ากบั � วธิกีารจดักลุ่มแบบ K-mean มปีระสทิธภิาพของ
การจดักลุม่ดทีีRสดุ 
 จากการศกึษาทฤษฎ ีทบทวนวรรณกรรมทีRเกีRยวกบัระบบการแนะนํา  
ผูว้จิยัไดเ้ลอืกใชเ้ทคนิคการจดักลุม่นิยมใชก้นั คอื K-mean และเทคนิคการ
แนะนําคือ ระบบการแนะนําแบบผสม (Hybrid Filtering) เนืRองจากเป็น

เทคนิคการแนะนํา ทีRมกีารผสมผสานของอกีสองเทคนิค คอื แบบองิเนืoอหา 
และ แบบส่วนร่วม ทําใหม้เีสรมิขอ้ดใีนจุดทีRอาจจะมปัีญหาเกดิได ้ทั oงยงัมี
ขอ้ดขีองทั oงสองเทคนิคต่างๆ 

II.II.I. งานวจิยัเกี Kยวกบัการศกึษาสารอาหารที Kเหมาะสมกบัคนไทย 
 สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ [7 ]ได้พัฒนา
หลกัเกณฑก์ารจาํแนกอาหาร โดยแบง่เกณฑจ์าํแนกออกเป็น t กลุม่คอื q) 
กลุ่มควรมกีารควบคุมการบรโิภค ประกอบดว้ย พลงังาน ไขมนัรวม ไขมนั
อิRม โซเดียม นํoาตาล และโคเลสเตอรอล t) กลุ่มทีRควรส่งเสรมิให้มกีาร
บรโิภค ประกอบดว้ยโปรตนี ใยอาหาร ธาตุเหลก็ แคลเซยีม วติามนิเอ ซี
บ1ี และบ2ี โดยเปรยีบเทยีบจากปรมิาณสารอาหารในอาหารชนิดใดๆ q 
หน่วยปรโิภค ต่อปรมิาณสารอาหารทีRแนะนําต่อวนั (Thai Recommended 
Daily Intake , Thai RDI) แบ่ ง ร ะดับปริมาณของสารอาหาร เ ป็น  � 
หลกัเกณฑค์อื  พงึประสงค ์พอใช ้และตอ้งระมดัระวงั 

 
III. วธิดีาํเนินการวจิยั 

การวจิยัเรืRอการพฒันาออกแบบระบบการค้นหาเมนูอาหารไทยจาก
สว่นประกอบเพืRอแนะนําความเหมาะสมใหแ้ก่ผูบ้รโิภค 

สําหรับการศึกษาเพืRอพัฒนาระบบแนะนําความเหมาะสมให้แก่
ผูบ้รโิภค ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขั oนตอน ดงันีo 

 
 

รปูทีR III แผนภาพขั oนตอนการทาํงาน 
 

III.I ศกึษาหาปัญหาและความสาํคญัของปัญหา 
ทําการศึกษาเพืRอหาปัญหาทีRเกิดขึoน ซึRงผู้วิจ ัยเล็งเห็นปัญหาจาก

ผู้บรโิภคไม่ทราบถึงเมนูอาหาร จากส่วนประกอบทีRตนมอียู่ และพบถึง
ปัญหาเรืRองสขุภาพ ทีRผูบ้รโิภคหลายคนไมไ่ดร้บัประทานอาหารทีRเหมาะสม
กบัตนเอง 
 

เริRม 

ศกึษาหาปัญหาและความสําคญัของ

ศกึษาทฤษฎีและบทความที:
เกี:ยวขอ้ง  

รวบรวมขอ้มูล ตวัแปร ส่วนประกอบ
จากอาหารไทย  

ศกึษา เรยีนรู้เทคนคิวธิกีารที:เหมาะสมกบัการวจิยั 

จบ 

ออกแบบระบบงานวจิยั 

พฒันาและแก้ไขระบบ 

ทดสอบและประเมนิผล 
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III.II ศกึษาหาทฤษฎแีละบทความที Kเกี Kยวขอ้ง 
ศกึษาและเรยีนรูจ้ากวจิยัก่อนหน้า เพืRอเลอืกเทคนิคการแนะนําและ

การจดักลุม่เพืRอใชใ้นการทาํงาน พฒันาและแกไ้ขปัญหาทีRดทีีRสดุ 
III.III รวบรวมขอ้มลู ตวัแปร สว่นประกอบจากอาหารไทย  

การรวบรวมขอ้มลู สว่นประกอบและสารอาหารทีRสาํคญัในอาหารไทย
ได้อ้างองิจากหนังสอืตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการอาหารไทย ของ
กรมอนามยั กระทรวงสาธารณาสุข ได้วเิคราะห์นําตวัแปรสําคญั อย่าง 
สารอาหารประเภทใหพ้ลงังาน ไดแ้ก่ โปรตนี ไขมนั คารโ์บไฮเดรต ต่อq¤¤ 
กรมัของอาหารทีRไดบ้รโิภคเขา้ไป 
ตารางทีR III ตารางแสดงสว่นประกอบและสารอาหาร ของเมนูอาหารไทย 

เมนูอาหารไทย องคป์ระกอบของสารอาหารต่อ 122 กรมัส่วน
ที9บริโภคได้ 

ชื/อ ส่วนประกอบ พลงังาน 
(กิโล

แคลอรี) 

โปรตีน 
(กรมั) 

ไขมนั
(กรมั) 

คารโ์บไฮ
เดรต 
(กรมั) 

กระเพา
ะปลา 

กระ เพา ะปลา

แ ห้ ง ,นํL า

ซุป,เหด็หอม 

83 7.3 5.2 1.8 

แกงไก่
ใสห่ยวก
กลว้ย 

พรกิแกง

ใต,้หยวกกลว้ย

อ่อน,ไก่,กะท ิ

117 6.7 10.0 0 

แกง
ผกักาด

จอ 

กระดกูอ่อน,
กวางตุง้,ปลารา้ 

56 2.8 3.2 4.3 

แกงสม้
ผกัรวม
กบัปลา 

พรกิแกง

สม้,ปลา,ผกัรวม 

24 2.0 0.5 29 

ก๋วยเตีSยว
ผดัไทยใส่

ไข ่

เสน้จนัทร,์นํMามนั,
เตา้หูเ้หลอืง,ไข่

ไก่,นํMา

มะขามเปียก,
ถั 9วงอก,ผกักุยช่าย 

239 7.7 12.3 24.3 

ก๋วยเตีSยว
เสน้ใหญ่
ราดหน้า

กุง้ 

ก๋วยเตีSยวเสน้

ใหญ่,กุง้แช่

บ๊วย,ผกั,นํLาซุป,
นํLามนัพชื,แป้ง

ขา้วโพด 

109 2.4 2.7 12.4 

แหล่งที Kมา: ตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการอาหารไทย กรมอนามยั 
กระทรวงสาธารณาสขุ 
III.IV ศกึษา เรยีนรูเ้ทคนิควธิกีารที Kเหมาะสมกบัการวจิยั 
 III.IV.I เทคนิคอลักอรทิมึ K-means 
 เทคนิคอลักอรทิมึ K-means เป็นวธิกีารจําแนกจดักลุ่มทีRได้รบัความ
นิยม เนืRองจากมวีธิีการทีRง่ายและเข้าใจไม่ยาก มหีลกัการคอื แบ่งกลุ่ม
ออกเป็น K กลุ่ม (Partition) แทนแต่ละกลุ่มดว้ยค่าเฉลีRยของกลุ่ม และใน
การวดัระยะห่างของขอ้มลูในกลุ่มเดยีวกนั จะใชค้่าเฉลีRยนั oนเป็นศนูยก์ลาง 
(Centroid) ของกลุม่ แลว้ดาํเนินการดงันีo 

1) ทาํการสุม่คา่เริRมตน้ จาํนวน k คา่ Cluster Center (Centroid) 
 2) หาค่าระยะห่างระหว่างขอ้มูลกบัจุดศูนย์กลางมาทีRสุด หากขอ้มูล
ไหนใกลค้า่จดุศนูยก์ลางk มากทีRสดุจะอยูใ่นกลุม่นั oน ดงัแสดงในสมการ 
 

    Distance(a,b) = | X2 - X1 | + | Y2 - Y1 |            (1)               
     

 3) หาค่าเฉลีRย (Mean) แต่ละกลุ่ม กําหนดให้เป็นค่าจุดกลาง
(Centroid) ใหม ่

 4) วนกลบัไปทําในขอ้ 2) ใหม่จนกว่าค่าเฉลีRยในแต่ละกลุ่มจะไม่
เปลีRยนแปลงหลงัจากทาํการจดักลุม่ และแบง่ประเภทของอาหารแลว้ จงึทาํ
การเขา้สูก่ระบวนการแนะนําผูบ้รโิภค โดยใชเ้ทคนิค Hybrid Filtering  
 III.IV.II เทคนิคการแนะนําแบบ Hybrid Filtering [6] 
 q) รวบข้อมูลความชอบของผู้บริโภคต่อกลุ่มไอเทม (ในทีRนีo
หมายถงึประเภทของอาหาร) และรวมเขา้กบัคณุลกัษณะขอกลุม่นั oนๆ 
 t) หา global criteria weights(นํoาหนักเกณฑ์สากล) ทีRอธบิายถงึ
ความชอบของกลุม่บรโิภคนั oนๆต่อคณุลกัษณะทั Rวไปของไอเทมนั oน 
 �) ทาํการวเิคราะหแ์ละสรา้งขอ้มลูความชอบ ความเหมาะสมของ
ผูบ้รโิภคต่อคณุลกัษณะของไอเทมนั oน 
 �) ทําการวดัค่าระดบัความเขม้ขน้ของแต่ละคุณลกัษณะทีRเกดิขึoนใน
เนืoอหาของไอเทม 

IV. บทสรปุ 
 การพัฒนาการสร้างระบบการแนะนําผู้บริโภค จากการทบทวน
งานวิจัยเกีRยวข้องและศึกษาทฤษฎีต่างๆ ซึRงสรุปรอบการทํางานของ
งานวจิยัไดว้่า สารการทีRสําคญัตามหลกัเกณฑ์ตามความต้องการของคน
ไทย ซึRงประกอบดว้ย พลงังานหรอืแคลอร ีนํoาตาล ไขมนัรวม ไขมนัอิRมตวั
[7] และขอบเขตการศกึษาในกลุ่มคนตวัอย่าง คอื กลุ่มวยัทํางานทีRมอียู่
ระหวา่ง t¤-�¤ ปี [8]จาํเป็นตอ้งรบัประทานอาหารใหห้ลากหลายและอยา่ง
พอด ีซึRงจะขึoนอยูก่บั อายใุนแต่ละชว่ง เพศ และกจิกรรม เนืRองจากถา้ไดร้บั
พลงังานมากเกนิไป รา่งกายจะใชไ้มห่มด ทาํใหเ้กดิสะสมและเป็นโรคอว้น
ได ้ปรมิาณพลงังานโดยประมาณทีRผูใ้หญ่วยัทาํงานควรไดร้บัใน q วนั ตาม
ตารางขอ้มลูทีR IV. 

ตารางขอ้มลูทีR IV. ปรมิาณพลงังานทีRผูใ้หญ่วยัทาํงาน ควรไดร้บัต่อวนั 
เพศ อาย ุ(ปี) พลงังาน 

(แคลอร)ี 

ชาย 20-30 2150 

31-60 2100 

หญงิ 20-60 1750 

แหลง่ที Kมา : กรมอนามยั กระทรวงสาธารสขุ 
V. การศกึษาวจิยัในอนาคต 

ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะสาํหรบัการศกึษาวจิยัในอนาคต ดงันีo 
q. ศึกษาตัวแปรเรืRองรสชาติของอาหาร เพืRอวิเคราะห์และช่วย

สนบัสนุนการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค เชน่ รสชาตเิผด็ ซึRงเป็นอาการเผด็รอ้น 
ผูบ้รโิภคบางคนไมส่ามารถรบัประทานในปรมิาณมากได ้

t. ศกึษาตวัแปรเรืRองภูมภิาคของอาหารชนิดนั oนๆ ว่าอยู่ภูมภิาคใด 
และควรใชว้ตัถุจาํเฉพาะในภมูภิาคนั oนๆ 

�. ศกึษาตวัแปรในสารอาหาร หรอืรสชาตติ่างๆทีRมปัีจจยัสาํคญัทีRทาํให้
เกิดสําแดงในโรคส่วนตวัของผู้บรโิภค ไม่ควรแนะนําอาหารจําพวกนั oน
ใหแ้ก่ผูป่้วย 
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บทคดัย่อ — จากข้อมูลสาํนักงานพฒันาธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
ได้จดัทาํ รายงานผลการสาํรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอรเ์น็ตในประเทศไทย 
ร้อยละ ��.�% ให้ความสาํคญักบัการอ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ 
ดงันั,นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจึงให้ความสําคญักบัการเลือกอ่านหนังสือหรือ
บทความออนไลน์ โดยเลือกอ่านในสิ9งที9ผู้ใช้อินเทอรเ์น็ตสนใจมากขึ,น การ
เลือกอ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ในเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ9 งที9 มี
หนังสือหรือบทความออนไลน์เป็นจาํนวนมากมีความยุ่งยากไม่สะดวกและ
ไม่รวดเรว็ปัจจุบนัมีเทคโนโลยีที9เรียกว่า ระบบแนะนําบทความอตัโนมติั 
(Recommendation system) เป็นเครื9องมือที9 ช่วยให้ ผู้อ่าน หนังสือหรือ
บทความออนไลน์บนเวบ็ไซต์ ได้รบัข้อมูลที9ต้องการค้นหาได้รวดเรว็ขึ,น  
โดยระบบพยายามที9จะแนะนําหนังสือหรือบทความออนไลน์ ให้ตรงกบั
ความสนใจของผู้อ่าน ผู้วิจยัจึงมีแนวคิดในการออกแบบระบบเว็บไซต์ 
แนะนํา บทความอตัโนมติับนเวบ็ไซตข์องบริษทัธรุกิจสื9อโฆษณาโดยการใช้
ขั ,นตอนวิธีการคดักรองข้อมูลแบบอิงเนื,อหา กบัการคดักรองข้อมูลแบบ
พึ9งพาผู้ใช้ร่วม ดงันั,นบทความวิจยันี,จะเสนอระบบแนะนําข้อมูลบทความ
ด้านการตลาดออนไลน์เฉพาะบคุคล โดยใช้ประโยชน์จากข้อมลูบน Google 
Analytic ช่วยวิเคราะห์หาความสนใจของผู้ใช้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพบน
พื,นฐานความต้องการของผูใ้ช้ระบบได้ 

 

คาํสาํคญั — ระบบแนะนําบทความ, วิธีการคดักรองข้อมลูแบบอิง
เนื,อหา,  วิธีการคดักรองข้อมลูแบบพึ9งพาผูใ้ช้ร่วม,  Google Analytic 

 
 

I. บทนํา 
ปัจจุบนัเวบ็ไซต์บทความ ขอ้มูล ขา่วสาร เขา้มามบีทบาทกบัชวีติเรา

เป็นอยา่งมาก ไมว่า่จะเป็นการใหข้อ้มลู การคน้หาขอ้มลู หรอืการทาํธุรกจิ 
เว็บไซต์เป็นทีRเก็บขอ้มูลและรวบรวมความรู้ทุกอย่าง ซึRงขอ้มูลต่างๆได้
เพิRมขึoนมากจนทาํใหผู้ใ้ชย้ากทีRจะหาบทความทีRตวัเองสนใจได ้ 

เครืRองมอืคน้หาทีRดจีงึตอ้งสามารถแสดงคาํตอบทีRตรงกบัใจของผูค้น้หา
และช่วยผูค้น้หาในกรณีทีRไม่สามารถนึกถงึคยี์เวริ์ดทีRแม่นยําได้ เพืRอทีRจะ
แก้ปัญหาเหล่านีo ระบบแนะนํา (Recommendation System)ได้ถูกคดิค้น
และสร้างขึoนมา ตวัอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการอ่านบทความให้ความรู้ทีRมี
ความเกีRยวขอ้งกนั ก่อนเขา้ไปนึกไดว้่าอยากอ่านเรืRองการตลาดออนไลน์ทีR

เป็นบทความล่าสุดเมืRออ่านจบแลว้จะพบว่าเวบ็ไซต์ส่วนใหญ่จะเสนอแนะ
บทความลา่สดุใหอ้า่นซึRงไมต่รงใจกบัผูอ้า่นบทความเพราะวา่ตอ้งใชเ้วลาใน
การคน้หา บางคนตดัใจไมเ่ลอืกหรอืปิดเวบ็ไซตไ์มอ่่านไปเลยเพราะหาอ่าน
บทความทีRชอบไม่เจอ แต่ถ้ามรีะบบแนะนําบทความ หน้าทีRของระบบคอื 
ระบบจะเกบ็ประวตัใินการเลอืกอ่านของผูใ้ชง้านไว ้เช่นถ้าผูใ้ชง้านมกัจะ
อ่านบทความเรืRองการตลาด ระบบแนะนําก็จะแสดงรายการบทความ
ทั oงหมดทีRเกีRยวขอ้งกบับทความการตลาดทีRมอียู่ทั oงหมดในเวบ็ไซต์ใหคุ้ณ
โดยคุณไม่จําเป็นต้องจําชืRอเรืRองของบทความได้ หรือ ไม่จําเป็นต้อง
เสยีเวลาคน้หา 

ระบบแนะนําบทความคือ ระบบค้นบทความให้ตรงกับบทความทีR
ต้องการของผูใ้ชโ้ดยใชเ้ทคนิคการคน้บทความร่วมกบัขอ้มูลผูใ้ชส้ามารถ
ทราบไดว้่ามตีวัเลอืกอะไรบา้ง ซึRงนอกจากจะช่วยแนะนําใหผู้ใ้ชท้ีRมขีอ้มูล
ผูใ้ชใ้นระบบ สามารถไดร้บัขอ้มลูไดต้รงตามความสนใจของผูใ้ชแ้ลว้ ระบบ
แนะนําขอ้มูลยงัสามารถช่วยใหผู้ใ้ชท้ีRไม่มคีวามรูป้ระสบการณ์ช่วยในการ
ตดัสนิใจไดร้บัขอ้มูลไดต้รงตามความต้องการ โดยทําการวเิคราะห์ความ
ต้องการของผู้ใช้ ซึRงระบบแนะนําข้อมูลโดยทั Rวไปมักใช้คําสําคัญ 
(Keyword) ทีRผูใ้ชใ้ส่เขา้มาในระบบไปเปรยีบเทยีบกบัคําสําคญัในเอกสาร
เพืRอหาเอกสารทีRเกีRยวขอ้ง แลว้นํารายการเอกสารทีRเกีRยวขอ้งมาแสดงใหก้บั
ผูใ้ช ้ 

ปัจจุบนัได้มกีารทําวิจยัและพฒันาเกีRยวกบัระบบแนะนําสนิค้าหรือ
บรกิารเพืRอนําเสนอต่อผูบ้รโิภคมากขึoน เชน่ ระบบนําเสนอภาพยนต ์ระบบ
นําเสนอการทอ่งเทีRยว ระบบนําเสนอสนิคา้ออนไลน์ต่างๆ เชน่ [q] งานวจิยั
การพฒันาระบบแนะนําการเลอืกสาขาเพืRอศกึษาต่อระดบัอาชวีศกึษาโดย
ใชเ้ทคนิคการคดักรองขอ้มูลแบบผสมระหว่างการคดักรองขอ้มูลแบบองิ
เนืoอหากบัการคดักรองขอ้มลูแบบพึRงพาผูใ้ชร้่วม งานวจิยันีoเป็นการวจิยัใน
เชงิคณุภาพโดยไดท้าํการใชผู้เ้ชีRยวชาญและผูใ้ชง้านในการประเมนิ สรปุได้
ว่าระบบทีRพัฒนาขึoนนีoมีความเหมาะสมในระดับดีและสามารนําไป
ประยุกต์ใช้งานได้อย่างมคีวามเหมาะสม [t] งานวจิยัและพฒันาระบบ
แนะนําร้านอาหารอตัโนมตับินสมาร์ทโฟนโดยใช้ขอ้มูลเชงิตําแหน่งและ
รายการอาหาร โดยเทคนิคส่วนการคดักรองข้อมูลแบบอิงเนืoอหา โดย
งานวิจัยนีo  กล่าวว่า แอปพลิเคชนับนสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่ไม่สามารถ
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แนะนํารายการอาหารจากรายการอาหารสว่นประกอบและรสชาตไิดแ้ละไม่
สามารถคน้หารา้นอาหารจากรายการอาหารทีRตอ้งการได ้ดงันั oนผูว้จิยัจงึมี
แนวคดิในการพฒันาระบบเพืRอแกไ้ขปัญหาดงักลา่ว [�] งานวจิยัและพฒันา
ระบบแนะนําแหล่งท่องเทีRยวของจงัหวดัมหาสารคาม โดยใชว้ธิกีารกรอง
ขอ้มลูแบบผสมผสาน โดยงานวจิยันีo เป็นการวจิยัในเชงิคุณภาพโดยไดท้าํ
การใชผู้เ้ชีRยวชาญและผูใ้ชง้านในการประเมนิ สรปุไดว้า่ระบบทีRพฒันาขึoนนีo 
สามารถใหค้ําแนะนํากบัผูใ้ชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ใชง้านทีRง่าย สะดวก
รวดเรว็ สามารถนําไปประยุกต์ใชง้านไดอ้ย่างมคีวามเหมาะสม [�] ระบบ
ใหค้ําแนะนําภาพยนตร์ดว้ยวธิกีารผสมผสาน ซึRงระบบแนะนําขอ้มูลยงัมี
ปัญหาผูใ้ชใ้หม่และสนิคา้ใหม่ งานวจิยันีoเสนอวธิกีารแบบผสมผสานแบบ
ใหม่เพืRอพัฒนากรอบความคิดในการแนะนําภาพยนตร์ด้วยวิธีการ
ผสมผสานทีRเกีRยวขอ้งกบัผูใ้ชใ้หมแ่ละขอ้มลูภาพยนตรใ์หม ่เป็นการเตรยีม
ขอ้มูลจากการประมาณค่ากลุ่มเป็นการคํานวนผลรวมทั oงหมดภายในกลุ่ม
ยกกําลงัสองเพืRอใหไ้ดก้ารจดักลุ่มทีRดทีีRสุด การจดักลุ่มแบบฟัซซีRซมีนีเพืRอ
ลดความซบัซอ้นของขอ้มลูและเพิRมความเกีRยวขอ้งของค่าคะแนนของผูใ้ช้
กบั ภาพยนตร ์และการหาค่าความใกลเ้คยีงดว้ยวธิกีาร Item based การ
ประมวลผลการแนะนําขอ้มูล เป็นการหาค่าเพืRอนบา้นทีRใกลท้ีRสุดและรวม
นํo าหนัก วัดประสิทธิภาพด้วยค่าความแม่นนํา (Precision) และค่า
คลาดเคลืRอนสมบูรณ์เฉลีRย (Mean Absolute Error : MAE) ผลการวิจัย
พบวา่ การแกปั้ญหา ผูใ้ชใ้หม ่ประสทิธภิาพของคา่ความแมน่ยาํรอ้ยละ °� 
ค่าคลาดเคลืRอนสมบูรณ์เฉลีRย t.q¤qq และการ แก้ปัญหาข้อมูลใหม่ 
ประสทิธภิาพของค่าความแม่นยาํรอ้ยละ °� ค่าคลาดเคลืRอนสมบูรณ์เฉลีRย 
t.¤¤�q โดยสรุป วธิกีารแบบผสมผสานทีRพฒันาขึoน สามารถแนะนําขอ้มลู
ภาพยนตรไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

บทความวจิยันีoนําเสนอแนวทางการพฒันาระบบแนะนําขอ้มลูบทความ
ดา้นการตลาดออนไลน์เฉพาะบุคคล โดยใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูบน Google 
Analytic ช่วยวเิคราะห์หาความสนใจของผูใ้ช ้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพบน
พืoนฐานความต้องการของผู้ใช้ระบบได้ ผ่านช่องทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั
การตลาดออนไลน์แหง่หนึRง จะเป็นการเพิRมโอกาสทีRขอ้มลูจะไปถงึลกูคา้ได้
รวดเร็ว และมากยิRงขึoน ทําให้ผู้ใช้งานสามารถนําข้อมูลเหล่านีo ไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว ระบบแนะนําเป็นเครืRองมือหนึRงในการทํา
การตลาดออนไลน์ และถูกใชเ้ป็นตวัแปรในการเลอืกการนําเสนอบทความ
ใหม่ทีRตรงกับความต้องการผู้ใช้งานในแง่การตลาด ทําให้เข้าใจความ
ต้องการจรงิของผูใ้ชง้านทีRเป็นรายบุคคลมากขึoนซึRงจะมคีวามแม่นยํากว่า
การนําเสนอแบบภาพรวม    
 

II. ทฤษฎทีีRเกีRยวขอ้ง 

II.I ทฤษฎรีะบบแนะนํา (Recommendation System) 
วธิกีารกรองแบบมเีนืoอหา (Content-based Filtering) เป็นวธิขีองการ

กรองขอ้มูลเพืRอหาความคลา้ยคลงึ การทํางานของเทคนิควธินีีo คอื จะ ให้
ความสาํคญัต่อเนืoอหาของขอ้มลูเป็นสาํคญั เพืRอคน้หาขอ้มลูทีRผูใ้ชแ้ต่ละคน
สนใจ ซึRงวิธีนีo จะทําการคํานวณหาค่าความคล้ายคลึงกัน (Similarity 
Measure) ระหว่างข้อมูลหรือสินค้าทีRระบบมีอยู่กับความต้องการในตัว
ขอ้มลูหรอืสนิคา้ทีRผูใ้ชต้อ้งการ สาํหรบัการใหค้ะแนนความชอบต่อขอ้มลูยงั
ไมท่ั Rวถงึหรอืยงัไมไ่ดใ้หค้ะแนนความชอบแก่ขอ้มลูนั oนๆ จะไมส่ง่ผลกระทบ
ต่อเทคนิควธินีีo  [t],[7] 

 
รปูทีR I. วธิกีารกรองแบบมเีนืoอหา (Content-based Filtering) 

 
วธิกีารคดักรองขอ้มลูแบบพึRงพาผูใ้ชร้ว่ม (Collaborative Filtering) 

เป็นวธิกีารทีRนิยมใชม้ากทีRสดุ วธิกีารนีoจะเป็นการแนะนําขอ้มลูใหก้บัผูใ้ช้
โดยพจิารณาจากประวตักิารคน้หาของผูใ้ชค้นอืRน ทีRมพีฤตกิรรมคลา้ยกนั 
ซึRงเคยคน้หาและทาํการประเมนิหรอืใหค้า่คะแนนความนิยมกบัขอ้มลูนั oนๆ 
ไวก่้อนหน้านีoแลว้ [�],[8] 

 
รปูทีR II. การคดักรองขอ้มลูแบบพึRงพาผูใ้ชร้ว่ม (Collaborative 

Filtering) 
 

วธิกิารกรองแบบผสม (Hybrid Filtering) ซึRงเป็นวธิ ีการทีRผสมผสาน
ระหวา่งสองวธิกีารขา้งตน้เขา้ดว้ยกนั อาท ิการใชว้ธิกีารกรองแบบมเีนืoอหา
รวมกบัวธิกีารคดักรองขอ้มลูแบบพึRงพาผูใ้ชร้ว่ม เพืRอแกไ้ขปัญหาทีRอาจจะ
เกดิ (Cold-start problem) หรอืความเบาบางของขอ้มลู และชว่ยเพิRม
ประสทิธภิาพของระบบขึoนอกีดว้ย [�],[9] 

 
รปูทีR III. วธิกิารกรองแบบผสม (Hybrid Filtering) 

 

II.II ทฤษฎกีารประมวลผลภาษาธรรมชาต ิ(Natural Language 
Processing) 

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ [q¤ ]  หรือ  Natural Language 
Processing(NLP) คือ กระบวนการรับข้อมูลทีRเ ป็นข้อความต่อเนืR อง 
กระบวนการวิเคราะห์ระดับคํา วิเคราะห์ชนิดคํา วิเคราะห์โครงสร้าง
ไวยากรณ์และความหมายของขอ้ความ โดยใชฐ้านความรู ้เพืRอจดัเกบ็เขา้
คอมพวิเตอร์และเรยีกใช้ฐานขอ้มูลเพืRอแสดงผลเป็นไปตามเป้าหมายทีR
ตอ้งการ 

การตดัคาํและการกรองคาํหยดุ (Word Segmentation and StopWord 
Filtering) การตดัคําภาษาไทยคอืการแยกแต่ละคําในประโยคในเอกสาร
ภาษาไทยซึRงมกีารเขยีนคาํตดิกนั การตดัคาํนั oนจาํเป็นจะตอ้งมเีพืRอนําไปใช้
ประโยชน์ในดา้นประมวลผลภาษาธรรมชาตเิช่น การแปลภาษา เป็นต้น 
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วธิกีารตดัคาํทีRนิยมใชก้นัมานานไดแ้ก่วธิกีารตดัคาํโดยใชก้ฎ วธิกีารตดัคาํ
โดยใชพ้จนานุกรม และวธิกีารตดัคําโดยใชค้ลงัขอ้ความ ปัจจุบนัมวีธิกีาร
ตดัคาํโดยใช ้NLP (Natural Language Processing) ซึRงเป็นสาขาหนึRงของ
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) มาช่วยลด
ระยะเวลาและการค้นคําทีRไม่มีในระบบได้ถูกต้องและแม่นยํามากขึoน 
ในขณะทีRกรองคําทีRไม่เกีRยวขอ้งหรอื คําหยุด (Stopword) เป็นการนําคําทีR
ไม่สําคญัออกโดยทีRไม่ทําให้ความหมายของเอกสารเปลีRยนแปลง หรือ
หมายถงึคําทีRใชก้นัโดยทั RวไปทีRไม่มคีวามหมายสําคญัต่อเอกสาร เมืRอตดั
ออกจากเอกสารแลว้ไม่ทาํใหใ้จความของเอกสารเปลีRยนแปลง เช่น จงึ ซึRง 
นีo เป็นตน้ 

การประเมนิคา่ความสาํคญัของวล ี(TFIDF Calculate) [5] การประเมนิ
ค่าความสําคญัของวลี เป็นการคํานวณค่า ความสําคญัทีRแต่ละวลีมีต่อ
เอกสาร พจิารณาความสําคญัของวลแีละตําแหน่งของวลใีนเอกสาร การ
คํานวณค่าความถีR ใช้เทคนิคการกําหนดค่าความสําคญัให้กบัคําในการ
แทนทีRเอกสารเป็นแบบจําลองเวคเตอร์ (Vector-Space Model) คอืค่าผล
คณูระหวา่ง TF (Term Frequency) และ (Inverse Document Frequency) 
ซึRงเป็นการเปรียบเทียบความถีRของวลีในเอกสารกับความถีRของวลีใน
เอกสารอืRน ดงัสมการ 

 

(1) 

โดยทีR 
 D คอื เอกสาร 
 P คอืวล ี  
 freq(P,D) คอื ความถีRทีRพบวล ีP ในเอกสาร D 
 np คอื จาํนวนเอกสารในฐานขอ้มลูทีRพบวล ีP 
 N คอืจาํนวนเอกสารทั oงหมดในฐานขอ้มลู 

 
III. การพฒันาระบบแนะนําบทความอตัโนมตับินเวบ็ไซตข์องบรษิทั

ของธรุกจิสืRอโฆษณา 
ในบทนีo เป็นการเสนอระบบแนะนําข้อมูลบทความด้านการตลาด

ออนไลน์เฉพาะบุคคล ซึRงผูว้จิยัไดอ้อกแบบกระบวนการทํางานของระบบ
แนะนําบทความอตัโนมตั ิโดยมกีารนําขอ้มลูผูใ้ชง้านทีRเขา้ไปอ่านบทความ
ในเวบ็ไซต์ของบรษิทัธุรกจิสืRอโฆษณาแห่งหนึRง จํานวน q¤,000 Record 
มาจาก Google Analytics เพืRอสรา้งเป็นประวตักิารใชง้าน และ กบัขอ้มูล
บทความ มาเกบ็ในดาตา้เบส และนําขอ้มลูบทความในเวบ็ไซตท์ั oงหมด �� 
บทความ มาจดัทําเป็นหมวดหมู่ สําหรบัใชใ้นการแนะนําบทความใหก้บั
ผูอ้า่น ดงัทีRแสดงในรปูทีR IV 

 
รปูทีR IV ภาพรวมของระบบแนะนําบทความอตัโนมตั ิ

 
การพฒันาระบบแนะนําโดยอา้งองิจากคําสาํคญัและกลุ่มของผูใ้ชง้าน

หรือความชอบของผู้ใช้งานคนนั oน  เ ป็นการพัฒนาโดยใช้เทคนิค     
Content-Based Filtering  หรือ Collaborative Filtering ซึRงผู้วิจ ัยพัฒนา
โดยใชโ้ปรแกรมภาษา PHP หรอื Python และใชร้ะบบฐานขอ้มูลมายเอส
ควิแอล (MySql) ในการเกบ็ขอ้มลู 

การสร้างแบ่งหมวดหมู่ย่อยของบทความ ด้วย Keyword เพืRอทีRจะ

พฒันาระบบแนะนําบทความอตัโนมตับินเวบ็ไซตไ์ดน้ั oน ผูว้จิยัไดอ้อกแบบ
ระบบสรา้งแบ่งหมวดหมูย่อ่ยของบทความดว้ย Keyword โดยใชข้อ้มลูจาก
เว็บไซต์ของบรษิัทธุรกิจสืRอโฆษณาแห่งหนึRง ซึRงประกอบด้วยบทความ
ทั oงหมด �� บทความ ซึRงข ั oนตอนการหา Keyword สําหรบัแบ่งหมวดหมู่
ยอ่ยของบทความมกีารทาํงานดงัรปูทีR V 

 
รูปทีR V ขั oนตอนการหา Keyword สําหรับแบ่งหมวดหมู่ย่อยของ

บทความ 
 

กระบวนการแบ่งหมวดหมู่ย่อยของบทความเริRมจากการนําข้อมูล
บทความทั oงหมด �� บทความ มาเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ txt ทั oงหมด �� 
ไฟล์ เพืRอนําเข้ากระบวนการการตัดคํา โดยใช้ชุดคําสั RงของไลบลารีR 
PythaiNLP จากนั oนจงึเป็นกระบวนการกรองคาํทีRไม่เกีRยวขอ้ง (Stopword) 
และในขั oนตอนสดุทา้ยจงึเป็นกระบวนการหาความถีRของคาํหรอืการประเมนิ
ค่าความสําคญัของวลี (TFIDF Calculate) เพืRอนํามาเป็นคําสําคญั หรือ 
keyword สาํหรบัจดัหมวดหมู่ย่อยของบทความเพืRอใชส้าํหรบัสบืคน้ขอ้มลู
บทความและพฒันาระบบแนะนําบทความ 

ตวัอย่างบทความทีRนํามาจากเวบ็ไซต์สามารถกําหนดหมวดหมู่หลกั
ทั oงหมด4 หมวด1.SEO/SEM 2.Website 3.Social Media 4.Marketing และ
นําคําสําคญัของหมวดหมู่ย่อยใส่เขา้ไปในหมวดหมูหลกั เช่น บทความ
เรืRอง “เตอืนภยั เมืRอ Page Facebook ปลวิ” คาํสาํคญัคอืคาํวา่ “Facebook” 
กจ็ะนําคาํนีoไปใสใ่นหมวดหมูห่ลกัชืRอ Social Media เป็นตน้ 

การสรา้งฐานขอ้มูลผูใ้ช้งาน เพืRอใหค้ําแนะนําผูใ้ช้ได้อย่างถูกต้องจงึ
ต้องมกีารสรา้งฐานขอ้มูลผูใ้ชง้าน โดยเป็นการนําขอ้มูลผูใ้ชง้านเวบ็ไซต์
จากขอ้มลูยอ้นหลงัเพืRอการจดักลุม่ผูใ้ชง้านตามหมวดหมูข่องบทความ โดย
มขี ั oนตอนดงันีo 
นําเขา้ขอ้มูลผูใ้ชง้านเวบ็ไซต์จากขอ้มูลยอ้นหลงั  ซึRงเป็นขอ้มูลยอ้นหลงั
ระยะเวลา 1 ปี จาก Google Analytic  โดยมีข้อมูล รหัสผู้ใช้งาน และ 
ข้อมูลทีRผู้ใช้งานเข้าไปดูบทความทีRต้องการอ่านและนําข้อมูลผู้ใช้งาน
เว็บไซต์บริษัท มาเก็บไว้ทีR Database โดยมีโครงสร้างตามตารางทีR I 
ตารางทีR I ตารางข้อมูลการอ่านบทความของผู้ใช้เบืoองต้นสําหรบัระบบ
แนะนําบทความอตัโนมตั ิ

Id Client Id Date Time Content URL 

1 1154322 12/19/2019 9:31AM 5 Extensions /post?id 
2 2118717 12/19/2019 7:31AM Facebooks /post?id 

 
 ตารางขอ้มูลการอ่านบทความของผูใ้ชเ้บืoองต้นสําหรบัระบบแนะนํา

บทความอตัโนมตั ิ
การนําขอ้มูลผูใ้ชง้านเวบ็ไซต์ยอ้นหลงั มาประมวณผลใน Database 

เพืRอจัดกลุ่มว่าแต่ละ User ชอบอ่านบทความหมวดหมู่ไหน จัดลําดับ
บทความแต่ละหมวดหมู ่เป็นตน้ สาํหรบันําไปใชง้านต่อไป 

ระบบแนะนําบทความอตัโนมตับินเวบ็ไซตข์องบรษิทัธุรกจิสืRอโฆษณา
โดยภายในระบบแนะนําบทความจะทํางานทีRอ้างองิจาก User Profile ใน 
Google Analytic ซึRงแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คอื ผู้ใช้งานใหม่และผู้ใช้ทีRเคยมี
ประวตักิารเขา้ใช ้ 

กรณีผู้ใช้งานทีRไม่มี User Profile ใน Google Analytic มาก่อน หรือ
เป็นผูใ้ชง้านใหม ่ระบบจะทาํการดงึขอ้มลูจากฐานขอ้มลูทีRจดัอนัดบัหนึRงถงึ
ห้าทีRมคีนอ่านมากทีRสุดของบทความในแต่ละหมวดหมู่เพืRอแนะนําให้กบั
ผู้ใช้งานกลุ่มนีoทีRยงัไม่มปีระวตักิารอ่านบทความมาก่อน และทําการเก็บ
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ขอ้มลู 
กรณีม ีUser Profile ระบบจะแนะนําบทความตามความต้องการของ

ผูใ้ชง้าน เช่น ผูอ้่านต้องการอ่านบทความเกีRยวขอ้งกบัหมวดหมู่เวบ็ไซต์ 
ระบบสามารถแนะนําบทความทีRมคีวามคล้ายคลงึกบัความต้องการของ
ผู้อ่านได้ โดยใช้เทคนิค Content-based Filtering ทําให้ผู้ใช้งานเข้าถึง
บทความทีRตอ้งการไดม้ากยิRงขึoน ตอบสนองความตอ้งการไดทุ้กทีRทุกเวลา 
ลดความยุง่ยากในการเขา้ถงึขอ้มลูดงัรปูทีR VI 

 
รปูทีR VI การทาํงานระบบแนะนําบทความอตัโนมตัดิว้ยเทคนิค Content-
based Filtering 
 

ร ะบบแนะ นํ าบทความอัต โนมัติ โ ดย ใช้ เ ทค นิค  User-Based 
Collaborative Filtering ใช้ในกรณีมี User Profile โดยระบบจะนําข้อมูล 
Profile ของผู้อ่านบทความท่านอืRนมาเปรยีบเทียบและแนะนําบทความ
ใหก้บัผูอ้า่นเป้าหมายลดความยุง่ยากในการเขา้ถงึขอ้มลูดงัรปูทีR VII 
 

 
รปูทีR VII การทาํงานระบบแนะนําบทความอตัโนมตัดิว้ยเทคนิค 

 
IV. แนวทางการประเมนิผล 

การทดสอบแบบแอลฟ่า (Alpha Test) เ ป็นการทดสอบเพืRอหา
ขอ้บกพร่องหรอืปัญหาทีRเกดิขึoนกบัระบบ ดาํเนินการทดลองใชข้ ั oนตน้ โดย
ผูว้จิยัเอง หลงัจากนั oนจงึทาํการแกไ้ข ระบบใหม้คีวามสมบรูณ์ยิRงขึoน 

การทดสอบแบบเบตา้ (Beta Test) เป็นการทดสอบความสมบูรณ์ของ
ระบบ โดย ผูว้จิยัไดนํ้าระบบไปทําการทดสอบความพงึพอใจต่อคุณภาพ
ของระบบ โดยกลุ่มผูเ้ชีRยวชาญ ทางดา้นระบบแนะนําหนังสอื จํานวน q¤ 
คน หลงัจากนั oนผู ้วจิยัไดท้าํการทดสอบ เพืRอหาความพงึพอใจของกลุม่ผูใ้ช้
จาํนวน �¤ คน และเมืRอทดสอบความพงึพอใจของกลุม่ผูใ้ชแ้ลว้ ผูว้จิยัไดนํ้า 
ขอ้มูลไปแก้ไขปรบัปรุงระบบให้ตรงกบัความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ ให้มี
ความสมบรูณ์ยิRงขึoน หลงัจากทีRไดท้าํการพฒันาระบบแลว้ ผูพ้ฒันาระบบได้
สรา้งแบบสอบถามทีRนํามาใชใ้นการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชง้านทีRมี
ต่อระบบแนะนําบทความบนเวบ็ไซตนี์o คอื แบบสอบถามเพืRอประเมนิความ
พงึพอใจของระบบทีRพฒันาขึoน โดยแบ่งการประเมนิระบบตามลกัษณะการ
ทดสอบระบบออกเป็น � ดา้น ดงันีo 

ดา้น Function Requirement Test เป็นการประเมนิเพืRอดวูา่ระบบทีRได้
พฒันาขึoนนั oน มคีวามถูกต้องและมคีวามพงึพอใจตามความต้องการของ
ผูใ้ชม้ากน้อยเพยีงใด 

ดา้น Functional Test เป็นการประเมนิเพืRอดวูา่ระบบทีRไดพ้ฒันาขึoนนั oน
มคีวามถูกต้องและมคีวามพงึพอใจสามารถทํางานไดต้ามหน้าทีRทีRมอียู่ใน
ระบบมากน้อยเพยีงใด 

ดา้น Usability Test เป็นการประเมนิเพืRอดวูา่ระบบทีRไดพ้ฒันาขึoนนั oนมี
ความงา่ยต่อการใชง้านมากน้อยเพยีงใดและมคีวามเหมาะสมในการใชง้าน
แคไ่หน 

เกณฑ์การพิจารณาความพึงพอใจของระบบ วัดจากคะแนนการ
ประเมนิผลของ กลุ่มตวัอย่างทีRไดท้ําแบบประเมนิ โดยตอ้งมคีะแนนเฉลีRย
การประเมนิในระดบัดขีึoนไป จงึจะยอมรบัว่าผูป้ระเมนิมคีวามพงึพอใจต่อ
การใช้งานระบบ และสามารถนําระบบไปใช้งานได้จรงิตาม ขอบเขตทีR 
กาํหนดไว ้เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบง่เป็น � ระดบั ดงัแสดงในตารางทีR II 

ตารางทีR II.  แสดงเกณฑก์ารพจิารณาความพงึพอใจของระบบ 

 
 

การแปลผลการประเมินโดยกําหนดการแปลความหมายของช่วง
คะแนนดงัแสดงในตารางทีR III 

ตารางทีR III แสดงเกณฑก์ารแปลผลการประเมนิ 

 
 

V. สรปุ 
งานวจิยัชิoนนีoเป็นการนําเสนอแนวคดิและกรอบแนวทางสําหรบัการ

พฒันาระบบแนะนําบทความอตัโนมตัสิําหรบัเวบ็ไซต์ของบรษิทัธุรกจิสืRอ
โฆษณา เพืRอให้ผู้ใช้งานสามารถค้นพบบทความ หรือข้อมูลทีRมีความ
น่าสนใจได้ง่ายมากขึoน รวมถึงมีการนําเสนอแนวทางการประเมิน
ประสทิธภิาพของระบบแนะนําบทความ เพืRอช่วยเป็นแนวทางสาํหรบัการ
พฒันาและปรบัปรุงระบบให้มปีระสทิธภิาพมากขึoน และนอกจากนีo ด้วย
แนวโน้มความสําคญัของเทคโนโลยีในอนาคตทีRกําลงัจะเกิดขึoน ผู้วิจยั
เลง็เหน็ถงึประโยชน์ของระบบแนะนําบทความอตัโนมตั ิทีRสามารถนําไป
พัฒ น า แ ล ะ ต่ อ ย อ ด  เ พืR อ ก า ร ใ ช้ ง า น ใ น ด้ า น อืR น ๆ  อีก ม า ก ม า ย 
นอกเหนือไปจากประโยชน์ในธุรกิจออนไลน์ อาทิเช่น ระบบแนะนํา
ภาพยนต ์หนงัสอื รา้นอาหาร เป็นตน้ 
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ขอขอบคุณคณาจารย์และผู้เชีRยวชาญทีRให้โอกาศในการนําเสนอ
แนวคิดในการทํางานวิจยัตามความสนใจของผู้ทําวิจยัในครั oงนีo  ทั oงให้
คําปรึกษาทางด้านเทคนิกและ, แนวคิด, และทฤษฎีทีRเกีRยวข้องตลอด
ระยะเวลาในการทาํงานนวจิยัชิoนนีoจนสามารถกาํหนดขอบเขตของงานวจิยั
ไดอ้ยา่งเหมาะสม และสามารถนําไปต่อยอดเพืRอทาํเป็นชิoนงานจรงิต่อไป 
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ใช้ในองคก์ร 

Web application to measure the efficiency of SME in 
implementing ICT in the organization. 
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บทคดัย่อ --- งานวจิยันีoเป็นการพฒันาเวบ็แอปพลเิคชนัสําหรบัธุรกจิ 

SME สําหรบัใช้ประเมนิประสทิธภิาพของตวัเองในการนําเอา ICT มาใช้
งานในองคก์ร โดยระบบจะเริRมจากการลงทะเบยีนและกรอกขอ้มลูพืoนฐาน
ของ SME จากนั oนจะมกีารประเมนิในประเดน็ต่าง ๆ จากบุคลากรในหลาย
ฝ่าย  และระบบสามารถแสดงผลการประเมนิความสามารถในการนํา ICT 
มาใชง้านในองคก์ร เปรยีบเทยีบกบั SME อืRน ทีRมคีวามใกลเ้คยีงกนัทั oงใน
ประเดน็เรืRอง ประเภทธุรกจิ , จาํนวนพนกังาน และ เงนิทุน  โดยงานวจิยันีo
ไดม้ศีกึษาความพงึพอใจ ในประสทิธภิาพดา้นต่าง ๆ จากการใชง้านระบบ 
โดยไดร้บัผลประเมนิโดยรวมในระดบัมาก  

 

คําสําคัญ --- เว็บแอปพลิเคชัน, ประเมินค่า, วัดประสิทธิภาพ , 
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม , เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืRอสาร 
 ABSTRACT --- This research is a web application development 
for SME businesses to assess their efficiency in implementing ICT in 
organizations. The system will start by registering and filling in the 
basic information of SME. There will be evaluations on various issues 
from personnel in many departments. And the system can show the 
results of evaluating the ability to use ICT in the organization. 
Compared with other SMEs that are similar in terms of the type of 
business, A number of employees, and capital. This research has 
studied satisfaction in various aspects of system performance by 
receiving the overall evaluation at a high level. 

 

Keywords --- Web Application, Evaluation, Performance 
measurement, Small and Medium Enterprise or SME / SMEs, 
Information and Communication Technology or ICT 

 
I. บทนํา 

 ปัจจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสืRอสาร หรอื ICT เป็นเครืRองมอื
สาํคญัทีRธุรกจิ ใชเ้พืRอเพิRมประสทิธภิาพการแขง่ขนัใหธุ้รกจิ เพืRอใหส้ามารถ
อยูร่อดได ้ในยุคทีRมกีารแขง่ขนักนัสงูในปัจจุบนั ความสาํคญัดงักล่าวไมไ่ด้
จําเป็นเฉพาะธุรกจิขนาดใหญ่ ทีRมเีงนิทุนสงูเท่านั oน สาํหรบั SME (SMEs) 
หรอื วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม กจ็ําเป็นเช่นกนั เนืRองจากธุรกจิ 
SME  ซึRงมีความหมายรวมถึง อุตสาหกรรมการผลิต )Manufacturing) 
กิจการค้าส่งและค้าปลีก )Whole sale and Retail) และกิจการบริการ 

)Service) ทีRปัจจุบนัคดิเป็น 95% ของธุรกจิในประเทศไทย จงึเป็นกลุ่มทีRมี
ความสําคญัต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศในด้านต่างๆ เช่น ช่วยสร้าง
งาน , สรา้งมลูคา่เพิRม , สรา้งเงนิตราต่างประเทศ 
และ สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัระบบเศรษฐกจิโดยรวม เป็นตน้ 
 ดงันั oน ในช่วงทีRมกีารแขง่ขนักนัทางเศรษฐกจิอยา่งสงูในปัจจุบนั SME 
จงึควรใชง้าน ICT เพืRอเป็นการเพิRมประสทิธภิาพในการทํางาน ลดตน้ทุน 
และเพิRมโอกาสในการแข่งขนัทางธุรกจิใหม้ากทีRสุด โดยการพฒันาแอปลิ
เคชั Rนนีoจะช่วยให้ SME สามารถประเมนิตวัเอง ทําให้เห็นจุดอ่อน ทีRจะ
นําไปสู่การปรบัปรุงและใหค้วามสําคญัมากขึoนในการนําเอา ICT มาใชใ้น
องค์กรโดย แอปพลชิั Rนสามารถเปรยีบเทยีบในประเดน็ต่าง ๆ  กบั SME 
อืRนทีRใกลเ้คยีงกนั จงึเป็นเหตุผลใหง้านวจิยันีoเกดิขึoน 
 

II. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 งานวจิยัครั oงนีoมวีตัถุประสงคห์ลกัสองขอ้ เพืRอ 1) พฒันาเวบ็แอปพลเิค
ชนัเพืRอช่วย SME ในการวดัประสทิธิ �ภาพการนํา ICT มาใชง้านในองคก์ร 
และ 2) ศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชง้านเวบ็แอปพลเิคชนั 
 
 

III. วิธีดาํเนินการวิจยั 
III.I ขอบเขตการวิจยั 
III.I.I พฒันาเวบ็แอปพลเิคชนัเพืRอวดัประสทิธภิาพของ SME ในการนํา ICT 
เขา้มาใชใ้นองคก์ร  
 ระบบถูกพฒันาขึoนเพืRอให ้SME สามารถวดัประสทิธิ �ภาพการนําเอา 
ICT มาใชง้าน ในประเดน็ทีRสําคญั ๆ เช่น การสืRอสาร (Communication), 
การประเมนิความเสีRยง (Risk assessment), การวางแผน (Planning) เป็น
ต้น โดยประเด็นดงักล่าวได้จากการสมัภาษณ์บุคลากรในภาคธุรกจิและ
อุตสาหกรรม [1] 
 ระบบสามารถแบ่งสทิธขิองผูใ้ชต้ามบทบาท เช่น Admin ของ SME ทีR
เป็นผูบ้นัทกึขอ้มูลพืoนฐานของ SME และกําหนดคนทีRจะทําแบบประเมนิ 
โดยผูท้าํการประเมนิจะใชบุ้คลากรสามฝ่ายในหน่วยงานทีRมหีน้าทีRแตกต่าง
กนั คอื หน่วยงานดา้น IT , หน่วยงานดา้นธรุกจิ และ หน่วยงานดา้นสืRอสาร
กบัลกูคา้  โดยผลการประเมนิ 
ของ SME สามารถดูโดยเปรยีบเทยีบกบั SME ทีRใกลเ้คยีงกนัในประเดน็ 
ประเภทธรุกจิ , จาํนวนพนกังาน และปรมิาณเงนิทนุ ได ้
 

III.I.II ศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชง้านเวบ็แอปพลเิคชนั 
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 ผู้ทําวิจยัได้ทําการออกแบบคําถาม และ เกณฑ์การให้คะแนนโดย
กระจายแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่งตามภาคธุรกจิ เชน่การคา้ , การผลติ
อุตสาหกรรม , การผลติเกษตร และการบรกิารของ SME ในประเทศไทย 
โดยกระจายตามสดัสว่นทีRมใีนประเทศ [2] จาํนวน 40 ชดุ จากนั oนจงึรวบรวม
แบบสอบถามมาวเิคราะหผ์ลทางสถติ ิ
 
III.II วิธีดาํเนินการวิจยั 
III.II.I พฒันาเว็บแอปพลเิคชนัเพืRอวดัประสทิธิ �ภาพของ SME ในการนํา 
ICT มาใชง้านในองคก์ร  
ได้ทําการพัฒนาตามรูปแบบ System Development Life Cycle: SDLC 
ซึRงประกอบดว้ย 7 ขั oนตอน คอื  
I)  การกําหนดปัญหา (Problem Definition) ซึRงคอืขอบเขตของการวจิยั

ขอ้ 3.1.1 ทีRไดก้าํหนดไว ้  

II)  การวเิคราะห์ (Analysis) ได้ศึกษาข้อมูลของ SME ในประเทศไทย 

จากหน่วยงานราชการ เช่น ขอ้มลูพืoนฐานของ SME ในประเทศไทย 
[2]   และ ขอ้มูลการลงทะเบยีนผูป้ระกอบการ SME จาก สํานักงาน

สง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) [3]   

III)  การออกแบบ (Design) เป็นการออกแบบเวบ็แอปลเิคชนัทีRเน้นการ

พัฒนาในรูปแบบ Responsive Web Design ทีR เ ป็น เทคนิคการ

ออกแบบเว็บไซต์ทีRจะมีการปรับเปลีRยนขนาดของเว็บไซต์ให้

เหมาะสมกบัการแสดงผลบนหน้าจอ บนอุปกรณ์ทีRแตกต่างกนั เช่น 

คอมพวิเตอร์ โน้ตบุ๊ค หรอื โทรศพัท์มอืถอืได้  สําหรบัฐานขอ้มูลได้

ออกแบบดว้ยแนวคดิของฐานขอ้มลูเชงิสมัพนัธ ์(RDBMS) 

IV)  การพฒันา (Development) ดําเนินการสร้างเว็บแอปพลิเคชัน ใน

รปูแบบ Responsive Web Design โดยใชภ้าษา PHP และ Bootstrap 

โดยใช ้MySQL เป็นฐานขอ้มลู 

V)  การทดสอบ (Testing) นําแอปพลิเคชนัทีRพฒันามาทําการทดสอบ

ตามทีRได้ออกแบบไว้ และหากมกีารทํางานผดิพลาดก็นําไปแก้ไข

จนกวา่จะไดแ้อปพลเิคชนัตามทีRไดว้เิคราะหแ์ละออกแบบไว ้ 

VI)  การติดตั oง (Implementation) นําเว็บแอปพลิเคชนัติดตั oงบน Server 

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีRปุ่ น ทีR https://sme-research.tni.ac.th  

VII)  การบํารุงรกัษา (Maintenance) การตรวจสอบขอ้มลูความผดิพลาดทีR

เกดิขึoนระหว่างใชง้านและดําเนินการแกไ้ข โดยใชผ้ลศกึษาความพงึ

พอใจของผูใ้ชง้านเวบ็แอปพลเิคชนัเป็นขอ้มลูประกอบดว้ย 

III.II.II ศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชง้านเวบ็แอปพลเิคชนั    
ผูว้จิยัพฒันาแบบสอบถามเพืRอประเมนิความพงึพอใจในการใช้งาน

เวบ็แอปพลเิคชนั โดยออกแบบใหเ้ป็นรูปแบบสํารวจรายการ (Checklist) 
ทีRแบ่งระดบัประสทิธภิาพเป็น 5 ระดบั คอื น้อยมาก (1 คะแนน), น้อย (2 
คะแนน), ปานกลาง (3 คะแนน), มาก (4 คะแนน) และ มากทีRสุด (5 
คะแนน) โดยแบบสอบถามไดส้อบถามกลุ่มตวัอย่างเกีRยวกบัประสทิธภิาพ
ของระบบ ในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปนีo 
I) การประเมินด้านการทํางานตามฟังก์ชั Rน (Functional) เป็นการ

ประเมนิความสามารถของโปรแกรมว่าสามารถทํางานตามหน้าทีR

ไดม้ากน้อยเพยีงใด 

II) การประเมนิดา้นความเรว็ในการประมวลผล (Performance) เป็นการ

ประเมนิ ความสามารถของโปรแกรมว่ามเีรว็ในการประมวลผลมาก

น้อยเพยีงใด  

III) การประเมินด้านความสะดวกและความง่ายต่อการใช้งานระบบ 

(Usability) เป็น การประเมนิความสามารถของโปรแกรมว่ามคีวาม

งา่ยต่อการใชง้านมากน้อยเพยีงใด  
 

โดยกลุ่มตวัอย่างทีRทําแบบสอบถาม คือ ผู้ใช้งานระบบทีRเป็น SME
จํานวน 40 ชุด โดยการวเิคราะหข์อ้มูลทางสถติ ิเพืRอหาค่าเฉลีRยเลขคณิต 
)Arithmetic Mean หรือ X ( และค่าส่วนเบีRยงเบนมาตรฐาน ) Standard 
Deviation หรอื S.D.) 

 
IV. ผลการวิจยั 

IV.I พฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัเพืOอวดัประสิทธิP ภาพของ SME ในการนํา 
ICT มาใช้งานในองคก์ร 
I)  หน้า Home page ของงานอยู่ทีR https://sme-research.tni.ac.th   โดย
ในหน้าแรกผู้ใช้สามารถลงทะเบียน, แก้ไข password และการแจ้ง 
password ในกรณทีีRลมื ตามรปูทีR I 
  

 
 

รปูทีR I Home page ของระบบ 
 

II) หลงัจากผูล้งทะเบยีนเขา้ไปไดแ้ลว้ จะมสีถานะเป็น Admin ของ SME 
โดยสามารถกรอกขอ้มลูพืoนฐาน และดผูลประเมนิประสทิธิ �ภาพการนํา ICT 
มาใชง้านในองคก์รตวัเองได ้ตามรปูทีR II 
 

 
 

 

รปูทีR II หน้าจอหลกัของ Admin ของ SME 
 

III) Admin ของ SME สามารถเขา้ไปกรอกขอ้มลูพืoนฐานของธรุกจิ ตวัเอง 
เชน่ ทีRตั oง, รปูแบบธรุกจิ, เงนิทนุจดทะเบยีน, จาํนวนพนกังาน ฯลฯ โดย
ระบบมกีารตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูก่อนบนัทกึทกุครั oง ตามรปูทีR 
III 
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รปูทีR III หน้าจอกรอกขอ้มลูพืoนฐานของ SME 
 

 

IV) เมืRอกรอกขอ้มลูพืoนฐานเรยีบรอ้ย Admin ของ SME สามารถ 
กาํหนดบุคคลทีRตอ้งการใหป้ระเมนิไดโ้ดยกาํหนด E-mail และ เลอืกวา่เป็น
บุคคลกลุ่มใด โดยกําหนดใหเ้ป็นบุคลากร 3 หน่วยงานคอื หน่วยงานดา้น 
IT, หน่วยงานดา้นธุรกจิ และ หน่วยงานดา้นสืRอสารกบัลูกคา้ โดยระบบจะ
ทําการส่ง E-mail พรอ้ม Password ไปยงับุคคลทีRระบุไวเ้พืRอใหเ้ขา้มาทํา
แบบประเมนิ ตามรปูทีR IV 
 

 
 

 

 
 

รปูทีR IV หน้าจอ Admin ของ SME กาํหนดคนทาํประเมนิ 
 

V) คนในหน่วยงาน SME ทีRถูกกําหนดใหท้ําแบบประเมนิ จะไดร้บัขอ้มูล
ทาง E-mail และสามารถเขา้ไปทาํการประเมนิได ้ตามรปูทีR V 
 

 
 

รปูทีR 5 หน้าจอทาํแบบประเมนิ 
 

VI) Admin ของ SME สามารถเข้ามาดูผลประเมินของธุรกิจตัวเอง 
เปรียบเทียบกับธุรกิจอืRน ทีRอยู่ในธุรกิจเดียวกัน, เงินทุน และ จํานวน
บุคลากรอยู่ในระดบัเดยีวกนั โดยแสดงในรปูแบบ Radar Chart และ Line 
Chart ตามรปูทีR VI 

 
 

รปูทีR VI หน้าจอแสดงผลประเมนิของธรุกจิ SME  
 

VII) การแสดงผลเว็บแอปลิเคชนัจะมีคุณสมบตัิ Responsive Design ทีR
สามารถดผูลไดอ้ยา่งสวยงามในโทรศพัทม์อืถอื ตามรปูทีR VII 
 

 
 

รปูทีR VII ตวัอยา่งการแสดงผลแบบ Responsive Design บนมอืถอื 
 
IV.II ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้งานเวบ็แอปพลิเคชนั 
 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง โดยผลประเมิน
โดยรวมเกีRยวกบัความพงึพอใจต่อประสทิธภิาพของระบบ ในด้านต่างๆ 
แสดง ตามรปูทีR VIII  
 

 
 

รปูทีR VIII ผลการประเมนิความพงึพอใจโดยรวมต่อ 
ประสทิธภิาพของระบบในดา้นต่างๆ 

 

 จากผลการประเมนิประสทิธภิาพโดยรวม “ความสะดวกและความงา่ย
ต่อการใชง้านระบบ” ได้ค่าเฉลีRยสูงสุด ทีR 4.38 รองลงมาคอื “การทํางาน
ตามฟังก์ชั Kน” ได้ค่า เฉลีRย  4.21 และด้านทีRได้ค่า เฉลีRย น้อยทีRสุด คือ 
“ความเรว็ในการประมวลผล” ได ้3.90  
 ทําให้ภาพรวมแล้ว ความพงึพอใจของผู้ใช้งานเวบ็แอปพลเิคชนั ได้
คา่เฉลีRย 4.16 (S.D. = 0.50) ซึRงอยูใ่นระดบั มาก และเมืRอดรูายละเอยีดของ
ผลประเมนิแต่ละดา้น จะมผีลดงันีo 
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I) การประเมนิดา้นการทาํงานตามฟังกช์ั Rน (Functional)  
ไดผ้ล ตามรปูทีR IX 

 

 
รปูทีR IX ผลการประเมนิดา้นการทาํงานตามฟังกช์ั Rน 

 

 จากผลการประเมนิดา้นการทํางานตามฟังก์ชั Rน ประเดน็ “การทําการ
ประเมนิ” ไดค้า่เฉลีRยสงูสดุ ทีR 4.48 รองลงมาคอื “ทาํงานกบัขอ้มลู (บนัทกึ , 
แกไ้ข , ลบ , ตรวจสอบความถกูตอ้ง)” ไดค้า่เฉลีRย 4.31 ตามมาดว้ย “มกีาร
แบ่งสทิธิ� และใช้งานของผู้ใช้” ได้ค่าเฉลีRย 4.27 และ “ดูผลลพัธ์การจาก
ประเมิน” ได้ค่า เฉลีRย  4.12 โดยประเด็นทีRได้ค่า เฉลีRย น้อยทีRสุดคือ 
“ลงทะเบียน (สมคัร , แก้ไข Password , แจ้งอัตโนมตัิด้วย E-mail)” ได้ 
3.87 
 
II) การประเมนิดา้นความเรว็ในการประมวลผล (Performance) ไดผ้ลตาม

รปูทีR X 
 

 
รปูทีR X สรปุผลการประเมนิดา้นความเรว็ในการประมวลผล 

 
 การประเมนิด้านความเรว็ในการประมวลผล ประเดน็ “การส่งขอ้มูล
ระหว่างหน้า Page” ไดค้่าเฉลีRยสูงสุด ทีR 4.12 รองลงมาคอื “การแสดงผล
ขอ้มูล” ได้ค่าเฉลีRย 3.99 และ “การทํางานของโปรแกรมในภาพรวม” ได้
ค่าเฉลีRย 3.81 โดยประเดน็ทีRไดค้่าเฉลีRยน้อยสุดคอื “ใชง้านผ่านบราวเซอร ์
(Browser) ที Kแตกต่าง” ได ้3.67 
 
III) การประเมนิดา้นความสะดวกและความงา่ยต่อการใชง้านระบบ 

(Usability) ไดผ้ลตามรปูทีR XI 
 

 
 

รปูทีR XI ผลการประเมนิดา้นความสะดวกและความงา่ยต่อการใชง้าน
ระบบ (Usability) 

 
 จากผลการประเมนิด้านความสะดวก และ ความง่ายต่อการใช้งาน
ระบบ ประเดน็ “คาํอธบิายบนหน้าจอสื Kอความหมายกบั ผูใ้ชไ้ดช้ดัเจน” ได้
ค่าเฉลีRยสูงสุด ทีR 4.58 รองลงมาคือ “สามารถใช้คู่มอืเรยีนรู้การ ใช้งาน
ระบบไดด้ว้ยตนเอง” ไดค้า่เฉลีRย 4.39  และ “ความงา่ยในการ ใชโ้ปรแกรม” 
ได้ค่าเฉลีRย 4.32 โดยประเดน็ทีRได้ค่าเฉลีRยน้อยทีRสุดคอื “ความเหมาะสม
ของการออกแบบ หน้าจอ” ได ้4.21 

 
 

V. สรปุและอภิปรายผล 
 ปัจจุบันเว็บแอปพลิเคชัน สามารถใช้งานได้จริงทีR https://sme-
research.tni.ac.th โดยจากการศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชง้านเวบ็แอป
พลเิคชนั และไดร้บัคาํแนะนําเพิRมเตมิจากกลุ่มตวัอย่างทาํใหพ้บประเดน็ทีR
น่าสนใจ ดงันีo 
 

1.) ความเร็วในการประมวลผลระบบ ทีRได้ค่าเฉลีRยความพงึพอใจเพยีง 
3.90 ผู้วิจยัพบว่าในช่วงแรกของการเปิดใช้ระบบ มีปัญหาในการ
ปรบัแต่งค่าของ Web Server ยงัไม่เหมาะสมต่อการใช้งานจํานวน
มาก ซึRงไดแ้กไ้ขแลว้ 

2.) ระบบตอบรบัอตัโนมตัดิว้ย E-mail ยงัพบปัญหาในเรืRองความเรว็ และ
ความถูกต้อง ซึRงได้แก้ไขด้วยปรบัการตั oงค่า และแก้ไขโปรแกรม
เรยีบรอ้ยแลว้ 

3.) ระบบในส่วนของการกรอกขอ้มลูพืoนฐานของ SME จะมคีวามซํoาซอ้น
กบั ระบบสมาชกิของสาํนกังานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม(สสว.) [3] ซึRง SME สว่นใหญ่เป็นสมาชกิอยูแ่ลว้ ถา้ระบบปัจจบุนั
สามารถไปดึงข้อมูลจากระบบสมาชิกดังกล่าวได้ก็จะเป็นการดี 
 ซึRงประเดน็นีoผูว้จิยัเหน็ดว้ย โดยวางแผนทีRจะนําเสนอในงานวจิยั
ขั oนถดัไป 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 งานวจิยัชิoนนีoประสบความสําเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ีดว้ยความกรุณาของ
ศูนย์สารสนเทศและการสืRอสาร สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีRปุ่ น ทีRได้ช่วย
ตดิตั oงเวบ็แอปพลเิคชนับนเซริ์ฟเวอร์ของสถาบนั ตลอดจนถงึการตดิตั oง
ระบบ E-mail อตัโนมตั ิและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ใหลุ้ล่วงมา ทางผูท้ําวจิยั
ขอขอบคณุมา ณ. ทีRนีoดว้ย 
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แนวทางการปรบัปรงุภาพถ่าย และพื|นหลงั ของผลิตภณัฑร์องเท้า  
สาํหรบัธรุกิจออนไลน์ ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ 

Guidelines for improving photography and alternative background of 
shoe products for online businesses using image processing techniques  
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บทคัดย่อ — ยุคแห่งเทคโนโลยีดิจิทัลทําให้การซื,อขายออนไลน์
เติบโตอย่างรวดเรว็ เช่น การใช้อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจาํวนั เพิ9มการ
อํานวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ผู้ใช้ ผู้บริโภคถกูกระตุ้นให้สนใจหรือ
ตดัสินใจเลือกซื,อสินค้าจากการนําเสนอสินค้าด้วยภาพถ่าย งานวิจยันี, จึง
มุ่งเน้นการศึกษาแนวทางการปรบัปรงุภาพถ่ายซึ9งสามารถเข้าถึงได้ทกุที9ทกุ
คน เพื9อเพิ9มความดึงดูดการซื,อผลิตภณัฑ์รองเท้าผ่านช่องทางออนไลน์ 
โดยการวิเคราะห์ภาพถ่ายเพื9อแยกวตัถแุละพื,นหลงั และทําการปรบัปรุง
ภาพ สี พื,นหลงัเพื9อสื9ออารมณ์ด้วยโทนสีที9เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์ตามหลกั
จิตวิทยา รวมถึงตามหลัก Color Scheme และ Color Image Scale ของ 
Shigenobu Kobayashi  

ผลิตภณัฑ์รองเท้าเมื9อมีการปรบัปรงุสีพื,นหลงัโดยการเลือกสีที9เข้ากนั 
ช่วยส่งเสริมโทนสีผลิตภณัฑ ์ผา่นสีรองเท้า และสีพื,นหลงั ช่วยให้ผลิตภณัฑ์
มีความโดดเด่น ดึงดูด น่าสนใจ  มีผลต่อการเลือกซื,อ และกระบวนการ
ตดัสินใจซื,อของลกูค้ามากยิ?งขึCน 

 

คําสําคัญ — ภาพถ่าย, Color Scheme, Color Image Scale, พาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส,์ ผลิตภณัฑร์องเท้า 
 

ABSTRACT — E-commerce and online shopping are getting 
noticeable growth rapidly as more like using the internet in everyday life. 
Most consumers make a decision to purchase merchandise based on 
photograph. Purpose of this paper to focus increase the attractiveness 
the image of products by extract background image to matching 
background color Used by Color scheme and Color Image Scale 
developed by Japan's leading color psychologist, Shigenobu 
Kobayashi. 

The Different colours of the background impact our Mood Tone and 
matching colour background improves Mood Tone of shoe and emotion 
of the customer feel and the image with balance theme with product and 
colour background affects online transactions and customer decision-
making process. 

 

Keywords — Images, Color Scheme, Color Image Scale, E-
commerce, Shoe 

 
I. บทนํา 

     ในปัจจุบนัการทาํธุรกจิต่างๆ ไดม้กีารเตบิโตและเปลีRยนแปลงไปอยา่ง

รวดเรว็รวมถงึการขายสนิคา้ออนไลน์ สอดคลอ้งกบัผลสาํรวจ ETDA หรอื 
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จากผลสํารวจมูลค่า E-

Commerce ไทยปี 2561 พบว่ามอีตัราการเตบิโตขึoนถงึ 14.04% [1] 
ธุรกจิ E-Commerce หมายถงึ การทําธุรกรรมผ่านสืRออเิลก็ทรอนิกสใ์น

ทุกช่องทางทีRเป็นอเิลก็ทรอนิกส์ ได้แก่ อนิเทอร์เน็ต และระบบเครอืข่าย
คอมพิว เตอร์  การพาณิชย์อิ เ ล็กทรอ นิกส์  สามารถกระทํ าผ่ าน
โทรศพัท์เคลืRอนทีR การโอนเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์การโฆษณาในอนิเทอรเ์น็ต 

การซืoอขายออนไลน์ [2] ในยุคดจิทิลัทุกคนสามารถเป็นเจา้ของธุรกจิรา้น

ขายสนิคา้ออนไลน์ไดง้่ายมากขึoน เพยีงแค่มสีมารท์โฟน กลอ้งถ่ายรปูและ
อนิเทอร์เน็ต การใชส้มาร์ทโฟนในการถ่ายรูปสนิคา้จงึเป็นทีRนิยมมากขึoน 
เพราะสามารถถ่ายภาพได้ทุกทีRอย่างรวดเร็ว ทันเวลา พกพาสะดวก 
สามารถเชืRอมต่ออนิเตอรเ์น็ตเพืRอนํารปูทีRถ่ายอพัโหลด เพืRอขายออนไลน์ได้

ในทนัท ี 
     ผู้ค้าผลติภณัฑ์รองเท้าบางรายมปัีญหาการนําเสนอสนิค้าด้วยภาพ 

เนืRองจากไม่มคีวามรู้ ความชํานาญด้านการถ่ายภาพ  การตกแต่งภาพ  
หรอื บางสถานการณ์ทาํใหภ้าพถ่าย หรอืพืoนหลงัทีRถ่ายมคีวามไม่สวยงาม 
ไมเ่ขา้กบัสนิคา้ เด่นชดักวา่ตวัสนิคา้ทีRตอ้งการเสนอ รวมถงึปัญหาของการ
สืRอความหมายของผลติภณัฑร์องเทา้มหีลากหลายประเภท ส ีลกัษณะการ
ใชง้าน จงึควรมกีารปรบัแต่งพืoนหลงั เพืRอทาํใหส้นิคา้ดนู่าสนใจ โดดเดน่ขึoน 

เพืRอดงึดดูความตอ้งการของลกูคา้   
     ภาพถ่ายทีRสวยงาม  คอืหวัใจสําคญัของการขายสนิค้าออนไลน์ [3] 
รปูภาพมคีวามสวยงาม สสีนั และโทนสขีองภาพ ตรงตามจุดประสงคข์อง
ตวัสนิคา้ เสรมิความน่าดงึดูดกจ็ะช่วยสรา้งความประทบัใจแรก และส่งผล
ใหผู้ซ้ืoอตดัสนิใจไดง้า่ย เมืRอมกีารเปรยีบเทยีบกบัรา้นคา้รายอืRน ๆ ภาพถ่าย
สนิค้าทีRสวยงามก็จะมผีลต่อการตดัสนิใจสั Rงซืoอสนิค้าด้วยเช่นกนั เพราะ
รูปภาพถอืเป็นตวัดงึดูดผูซ้ืoอในการตดัสนิใจสั Rงซืoอได้ง่ายมากขึoน รวมถงึ
จากผลสํารวจส่วนมาก ผู้คนทีRเข้ามาซืoอจะให้ความสนใจทีRรูปภาพของ

สนิคา้เป็นอนัดบัตน้ๆ [4-6] 
 

II. วตัถุประสงคข์องงานวจิยั 
งานวจิยัฉบบันีoมวีตัถุประสงคเ์พืRอแนะนําแนวทางการพฒันาปรบัปรุง

ภาพถ่าย เพิRมความน่าสนใจ และดงึดูด สาํหรบัการทําภาพธุรกจิออนไลน์ 
โดยใชเ้รืRองทฤษฎขีองสเีขา้มาชว่ย รวมถงึ ศลิปศาสตร ์และจติวทิยาในการ
สร้างความน่าดงึดูดให้กบัรูปผลติภณัฑ์รองเท้า รวมถึงแนวทางการใช้ส ี
การประยุกตส์พีืoนหลงั กบัตวั ผลติภณัฑร์องเทา้ เพืRอสืRออารมณ์ เพิRมความ
น่าสนใจใหม้ากขึoน  
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III. ทฤษฎทีีRเกีRยวขอ้ง 
ร้านค้าออนไลน์มีหน้าทีRนําเสนอสินค้าให้กับลูกค้าผ่านทาง

หน้าจอมือถือหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์  ลูกค้าไม่สามารถจับต้องหรือ

มองเหน็สนิคา้จรงิได ้ สิRงทีRรา้นคา้จะตอ้งทาํอยา่งต่อเนืRองคอืการกระตุน้ให้
ลูกค้ามคีวามสนใจในสนิค้า มคีวามต้องการสนิค้า และมคีวามเชืRอมั Rนใน
รา้นคา้ว่าจะไดร้บัสนิคา้ทีRดมีคีุณภาพ รปูสนิคา้มสีว่นสาํคญัอยา่งมาก เพืRอ

ประกอบการตดัสนิใจของลูกคา้ว่าจะคลกิเขา้ไปทําการซืoอหรอืไม่ [3] แต่

ปัญหาของรา้นคา้ออนไลน์สว่นใหญ่ใชร้ปูถ่ายทีRไมด่พีอ หรอืถ่ายโดยไมจ่ดั
องค์ประกอบ โดยไม่ใหค้วามสําคญักบัรูปสนิคา้ รูปภาพทีRดสีามารถเพิRม

ยอดขายใหก้บัธุรกจิออนไลน์ได ้[6] ลูกคา้ไม่สามารถจบัตอ้งสนิคา้ได ้สิRง

แรกทีRจะสามารถดงึสายตาลูกคา้ไวไ้ดค้อืรูปภาพของสนิคา้ ควรใชรู้ปทีRมี

คุณภาพด ี[4] ดงั Lee & Turban [7] ไดก้ล่าวว่ารปูแบบความไวว้างใจ

ในพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสค์อืสถานะในดา้นจติวทิยาของทั oงสองฝ่ายทีRกําลงั
ตดิตามปฏสิมัพนัธร์ะหว่างกนั เนืRองจากผูข้ายและผูซ้ืoอไม่ไดม้กีารพบหน้า
กนั ผูซ้ืoอไดเ้หน็เพยีงแคร่ปูภาพของสนิคา้แต่ไมเ่หน็ตวัสนิคา้จรงิๆ รปูภาพ
จึงเป็นส่วนทีRช่วยตดัสนิใจว่าผู้ขายมีความจริงจงั จริงใจกบัการค้าขาย
ออนไลน์หรอืไม ่นบัเป็นปัจจยัหนึRงทีRจะดงึดดูสายตา สง่เสรมิการขาย สรา้ง

ความน่าเชืRอถอืใหก้บัรา้นคา้ได ้[5] รวมถงึองคป์ระกอบสสีนัของสนิคา้ สี

ของสนิคา้ สขีองฉากพืoนหลงั ตอ้งมคีวามสมัพนัธก์นัตามทฤษฎสี ีและ คู่ส ี

Color Scheme  สต่ีางๆสามารถใชส้ืRออารมณ์ไดค้วามสมัพนัธร์ะหวา่งส ี

แต่ละส ีซึRงรปูภาพสว่นใหญ่ มกัจะถกูแต่งแตม้ดว้ยสแีดง เขยีว และ นํoาเงนิ 

(RGB) สเีหล่านีoคอืแม่ส ีซึRงเมืRอนํามารวมกนัจะเกดิสต่ีางๆ คู่สทีีRนิยมใช้

ของส ีคอื สขี้างเคยีง (Analogous) , สเีอกรงค์ (Monochromatic) , 
ก า ร ไ ล่ โ ท น สี ข อ ง สี เ ดี ย ว กั น  (Monotone) แ ล ะ  คู่ สี ต ร ง ข้ า ม 
(Complementary) ยดึหลกัวงลอ้ของส ี[8]   

 
รปูทีR I. วงลอ้ส ี

 
Analogous  สขีา้งเคยีง หรอืสทีีRอยูต่ดิกนัของวงลอ้สเีป็นโทนสทีีRใชส้ี

ถดัไปในวงลอ้ส ีสชีดุนีoสามารถสรา้งงานออกแบบทีRน่าสนใจได ้
Monochromatic ใชส้เีดยีวในภาพ ช่วยเพิRมความโดดเด่นใหก้บังาน

และเพิRมอารมณ์ของสลีงไปในงานได ้สเีหลา่นีoมคีวามแตกต่างกนัในเฉดสทีีR
อยูใ่นกลุม่สเีดยีวกนั ซึRงแต่ละสจีะอยูใ่นแถบสเีดยีวกนัของวงลอ้ส ี

Monotone การใชคู้่สทีีRเป็นเฉดหรอืสเีดยีวกนั แต่มคีวามสดของสทีีR

ต่างกนั ซึRงความสดของสนีั oนไม่ไดเ้กดิจากการผสมสกีบัสอีืRน แต่เกดิจาก
การปรบัคา่เปอรเ์ซน็ตค์วามออ่นหรอืเขม้ของส ี

Complementary สีคู่ตรงข้ามสามารถสร้างความโดดเด่นกระตุ้น

อารมณ์ โดยเลอืกสคีูต่รงขา้มกนัในวงลอ้ส ีเพืRอใหไ้ดส้ทีีRแตกต่างจากสหีลกั

ออกมาใหด้โูดดเดน่ยิRงขึoน [9]   

     หลกั Color Scheme มสี่วนช่วยในการออกแบบเวบ็ไซต์ โดยใชส้เีป็น
หลกั ช่วยในการเขา้ถงึขอ้มลูไดง้า่ย อ่านสบายตา หาเมนูไดร้วดเรว็ สชี่วย
แยกแยะปุ่ ม หรือจุดสําคัญของเว็บไซต์โดยกําหนดแนวทางเพืRอการ
ออกแบบและพฒันาเว็บไซต์ ตามหลกั WCAG2.1 มาตรฐานสากล การ
ออกแบบเว็บไซต์ โดยเว็บไซต์จะสามารถทําการอ่านเนืoอหาข้อมูลได้
สมบูรณ์นั oน จําเป็นทีR จะต้องถูกพฒันาขึoนตามแนวทางการพฒันาเว็บทีR
เ รียกว่ า  WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) [10] 
ของ  W3C (World Wide Web Consortium) [11]  โดยคํ า นึ งถึงผู้อ่ าน 
ผูใ้ชง้าน รว่มถงึผูพ้กิารทางสายตา [12]  
     โคบายาช ิ(Kobayashi) ไดส้รา้งระบบ Color Image Scale ขึoนมาเพืRอ
เป็นเครืRองมอืในการแยกแยะคุณสมบตัิต่างๆของสทีีRใช้ในการออกแบบ
ผลติภณัฑ์ สพีืoนหลงั แต่ละสมีคีวามละเอยีดอ่อน มคีวามหมายเป็นของ
ตวัเอง รวมถงึการสืRออารมณ์ผา่นส ีสง่ผลกระทบต่ออารมณ์ความรูส้กึของผู้
พบเหน็ การใชส้ใีนงานออกแบบคอืการสืRอสารทีRสามารถบ่งบอกอารมณ์
ของงานไดม้ากทีRสุด ซึRงในระบบของ Japanese Industrial Standard จะมี
อยู ่10 สทีีRใชเ้ป็นพืoนฐานในการผสมสต่ีางๆ โดยแต่ละสจีะมคีวามแตกต่าง
ของโทนสดีว้ย 2 ปัจจยัหลกั คอื ความสว่างของส ีValue และ ความอิRมตวั
ของส ีระบบการไล่ระดบัสขีอง Kobayashi ขึoนอยูก่บัระยะระหวา่งสใีนสเกล
ทีRสง่ผลต่อภาพลกัษณ์ของส ีดงัเชน่ สขีาว สแีดง และสดีาํ ทีRมรีะยะหา่งไกล
จากกนั ทาํใหภ้าพลกัษณ์ของสยีิRงแตกต่างกนัมากขึoน ในทางตรงขา้ม สทีีRมี
ระยะหา่งใกลเ้คยีงกนักจ็ะทาํใหภ้าพลกัษณ์คลา้ยคลงึกนั [13] 

 
รปูทีR II. Color Image Scale 

 
IV.  วธิดีาํเนินการวจิยั 

     งานวจิยันีoไดศ้กึษาและพฒันาเทคนิคการปรบัปรุง ตกแต่งภาพ และสี
พืoนหลงั สําหรบัธุรกิจออนไลน์ เพืRอเพิRมความน่าสนใจให้กบัผลิตภณัฑ์
รองเทา้ โดยมแีนวทางการปรบัปรงุภาพดงัรปูทีR III 

 
รปูทีR III. Flowchart วธิกีารดาํเนินการวจิยั 

 
 IV.I การแบง่แยกสว่นวตัถุ  
     นํารูปภาพรองเท้า เข้าโปรแกรม Photoshop เพืRอทําการวิเคราะห์
รปูภาพ โดยการเพิRมคา่ความสวา่ง Brightness และ Shadow +10 เพืRอเพิRม
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ประสทิธภิาพของ Photoshop Select Subject AI ในการตดัพืoนหลงั เพืRอ
แยกตวัรองเทา้ออกมา ดงัรปูทีR IV  

รปูทีR IV. รองเทา้ทีRผา่นการตดัพืoนหลงัออก 
 

IV.II Extract Color  
     นํารูปภาพรองเท้า ดงัรูปทีR IV Extract สดี้วยโปรแกรม Adobe Color 
โปรแกรมวเิคราะหไ์ด ้Representative color ทั oงหมด 4 สใีนแต่ละคู ่ 

 
รปูทีR V. รองเทา้ทีR Extract ได ้Representative color 4 ส ี

 
 IV.III วเิคราะหส์ ี 
     การวเิคราะห์สเีพืRอเพิRมความน่าดึงดูด น่าสนใจ แบ่งได้ 2 แนวทาง 
Color scheme และ Color Image scale  
 
 IV.III.I Color scheme 
เมืRอไดร้ปูทีR V นํามาแยกโทนส ีตามวรรณะส ีCold & Warm ดงัรปูทีR VI 

 
รปูทีR VI. แยกวรณะส ีCold & Warm 

 
จงึนํามาทดสอบกบัสพีืoนหลงั ทีRไดม้าจาก Color Scheme ไดแ้ก่ Analogous, 
Monochromatic, Monotone, Complementary ตรวจสอบสผีา่นโปรแกรม 
Colour Contrast Analyzer มาตรฐานของ WCAG2.1 ในหมวด Non-Text 
Contrast (AA) เพืRอตรวจคา่การตดักนัของส ีระหวา่ง Representative color 
ของรองเทา้และสพีืoนหลงั เชน่ ผลทีRไดต้ามหมวดวรรณะส ีCCCC เหมาะสม
กบัสพีืoนหลงัในหมวด Analogous, Monochromatic, Complementary ดงั
รปูทีR VII 

 
รปูทีR VII. ตวัอยา่งผลทดสอบ Colour Contrast Analyzer (WCAG2.1) 

 
จากการทดสอบสกีบัผลติภณัฑ์รองเท้าในหลายๆคู่ เมืRอแบ่งรองเท้าตาม
วรรณะสี Cold & Warm ได้ผลลัพธ์สีพืoนหลังทีRเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
รองเทา้  ดงัในตารางทีR I 

ตารางทีR I.  ทดสอบส ี
Color Scheme CCCC WWWW WWWC CCCW CCWW 

Analogous /    / 

Monochromatic /    / 

Monotone  /  / / 

Complementary /  /  / 

 
โดยผลลัพธ์รูปผลิตภัณฑ์รองเท้าทีRได้จากหลัก Color Scheme จะถูก
เรยีงลาํดบัตามคา่ Lightness ของสพีืoนหลงั ในกรณใีนแต่ละColor Scheme 
มสีพีืoนหลงัทีRผ่านการทดสอบเกนิ 1 ส ีจากการทดสอบส่วนมาก สทีีRมคี่า 
Lightness สูง จะช่วยคุมโทนของตัวรองเท้าได้ดี โดยพืoนหลังทีRมีค่า 
Lightness ตํRาควรเพิRม Effect เขา้ไปเพืRอทําให้พืoนหลงัดูมมีติแิละ เขา้กบั
ผลติภณัฑ ์ดงัในรปูทีR VIII  

 
รปูทีR VIII. รปูผลลพัธ ์สทีีRผา่น WCAG  

นํามาเรยีงตามคา่ Lightness มาก ไป น้อย 
 
 IV.III.II Color Image scale  
     เมืRอผ่านขั oนตอนการแบ่งแยกส่วนวตัถุ และได ้Representative color 
ทั oงหมด 4 สีในแต่ละคู่ดัง รูปทีR  V นํา  Representative color 4 สี มา 
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Matching กับสีใกล้เคียงในตาราง Color Image Scale ทีRค ัดเลือกจาก
อารมณ์สขีองรองเทา้ในแต่ประเภทดงัรปูทีR IX จะได ้Theme อารมณ์ส ีของ
รองเทา้ 

 
รปูทีR IX. Theme อารมณ์สรีองเทา้ทีRคดัเลอืกจาก Color Image Scale 

นําค่าส ีLab ของ Representative color  และ Themeอารมณ์ส ีมาหาค่า 
Delta E CIE-76 เพืRอเทยีบคา่ความแตกต่างของสี ตามสมการทีR (1) 

𝛥𝐸!"∗ = $(𝐿$∗ − 𝐿%∗ )$ + (𝑎$∗ − 𝑎%∗)$ + (𝑏$∗ − 𝑏%∗)$ 
 (1) 

𝛥𝐸!"∗     คา่ความต่างสทีีRไดจ้ากการคาํนวณ 

                    𝐿∗       คา่ความสวา่ง (Brightness) ของส ี
                           𝑎∗         คา่ความอิRมตวั (Saturation) ของส	ี
                      𝑏∗        คา่ความต่าง (Hue) ของส ี

 
รปูทีR X. รปูตวัอยา่ง ผลลพัธค์า่ความแตกต่างของสี 

 
นําค่าจากสมการทีR (1) มาคํานวณดว้ยการกําหนดค่า L*1, a*1, b*1 เป็นค่า
ของชุดสี Representative Color ทีR Extract ออกมา และค่า L*2, a*2, b*2 
เป็นคา่ของชดุสใีน Theme อารมณ์สทีีRเลอืกมาจาก Color image scale โดย
เมืRอไดค้่า Delta E  นําค่าความแตกต่างของสทีีRน้อยทีRสุดมาเป็นสพีืoนหลงั 
โดยทุกสอียู่ในกลุ่มของ Theme อารมณ์ส ีทีRได้ Matching กบัรองเท้าเช่น 
หมวด Romantic สพีืoนหลงักจ็ะเป็น สทีีRอยู่ในหมวดหมู่ Romantic ทั oงหมด 
ดงัรปูทีR IX 

 

 
รปูทีR XI. รปูผลลพัธ ์ใน Themeอารมณ์ส ีRomantic 

 ของ Color Image Scale 
 

V. ผลการวจิยั 
      จากการดําเนินงานหมวด Color Scheme ทดสอบสีกับผลิตภัณฑ์
รองเทา้ในหลายๆคู ่เมืRอแบง่รองเทา้ตามวรรณะส ีCold & Warm และนําไป
ทดสอบดว้ยโปรแกรม Colour Contrast Analyzer เพืRอทําการหาค่าตดักนั
ของ Color Scheme ซึRงแบง่เป็น Analogous, Monochromatic, Monotone, 
Complementary โดยทดสอบจากสพีืoนหลงัของแต่ละหมวด เมืRอไดผ้ลลพัธ์
สพีืoนหลงัอาจมมีากกว่า 1 ส ีจงึใช ้Lightness ช่วยในการตดัสนิใจรูปภาพ
พืoนหลงัควรออกสโีทนอ่อน ส่วนของหมวด Color Image Scale เมืRอเลอืก
โทนสีรองเท้าทีR Matching ได้เหมาะสมกับ Theme อารมณ์สีในตาราง 
Color Image Scale จงึนํามาเปรยีบเทยีบค่า Delta E นําค่าความแตกต่าง
ของสทีีRน้อยทีRสุดมาเป็นสพีืoนหลงั จึงได้สพีืoนหลงัใน Theme ของ Color 
Image Scale  โดยสีพืoนหลังสามารถมีหลายสีทีRเหมาะสมใน Theme 
เดยีวกนั ต่อรองเทา้ 1 คู ่

 
VI. สรปุ 

      งานวจิยันีo เสนอแนวทางการปรบัปรุงภาพถ่ายสาํหรบัธุรกจิออนไลน์ 
โดยมุ่งเน้นการเลือกใช้ สีพืoนหลัง ให้กับผลิตภัณฑ์รองเท้า โดยมีการ
ประยุกต์ใชส้ ีทฤษฎสี ีวรรณะของส ีหลกัColor Scheme และตารางColor 
Image Scale เ ข้ามา  รวมถึง ใช้ เ ทค โนโลยีและ โปรแกรม  Adobe 
Photoshop, Adobe Color, Colour Contrast Analyzer ในการวิเคราะห์
รปูภาพ สต่ีางๆ การวดัคา่ Contrast ในการแสดงผลต่างๆบนหน้าเวบ็ไซต ์
โดยสทีีRผ่านกระบวนการทดสอบ มาช่วยส่งเสรมิใหต้วัผลติภณัฑร์องเทา้ดู
โดดเด่น มคีวามน่าสนใจมากยิRงขึoนด้วยการใช้ สพีืoนหลงัเขา้มาช่วย สืRอ
อารมณ์สีของผลิตภัณฑ์รองเท้า และ วิธีการใช้รูปภาพสินค้า ให้มี
ประสทิธภิาพสูงสุด สืRออารมณ์  สร้างสสีนั ทําให้ผู้มคีวามบกพร่องทาง
สายตาเกีRยวกบัเรืRองส ีสามารถเขา้ถงึไดส้ะดวกขึoน ด้วยการทดสอบผ่าน
มาตรฐาน WCAG ในการทําเว็บไซต์ ผู้ใช้เล็งเห็นแนวทางการขาย
ผลติภณัฑร์องเทา้ ผา่นชอ่งทางออนไลน์ทีRเพิRมมากขึoน การลงรปูขายสนิคา้
ทีRง่ายมากขึoน รวมถงึผลติภณัฑ์อืRนๆ ทีRสามารถปรบัปรุงใหเ้ขา้กบัการใช้
งาน และมปีระโยชน์ในธรุกจิออนไลน์ต่างๆ ไดม้ากยิRงขึoน 
     ผู้วิจ ัยมีความเห็นว่ากระบวนการวิเคราะห์สียังมีความยุ่งยากและ
ซบัซอ้นอยู่บา้ง อาจพฒันาปรบัปรุงใหง้่าย และสามารถนําไปต่อยอด และ
พฒันาความสามารถ ความแม่นยํา ในการวิเคราะห์ให้สะดวก รวดเร็ว
ยิRงขึoน หรอื พฒันาระบบการจดัการสแีบบอตัโนมตั ิรวมถงึ ปรบัปรุงใหเ้ขา้
กบัการใชง้านในธรุกจิออนไลน์ต่างๆได ้
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บทคดัย่อ — พระราชบญัญตัคิุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลของประเทศไทย 
พ.ศ. °±²° มผีลกระทบต่อผูป้ระกอบการในทุกองคก์รที'จําเป็นตอ้งเตรยีมความ
พรอ้มเพื'อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของกฎหมาย โดยมุง่เน้นที'องคก์รแผนกหรอื
นิติบุคคลให้ม ี"มาตรฐาน" ในการจดัการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและ
เพยีงพอกบัขอ้มลูสว่นบุคคล กระบวนการที'สาํคญัที'สดุคอืวธิกีารจดัหมวดหมูส่ว่น
บุคคลเพื'อปกป้องขอ้มูลและป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลที'ไม่ได้รบัอนุญาตรวมถึง
ป้องกนัการเปลี'ยนแปลงข้อมูลโดยไม่มีสทิธิ a ซึ'งกระบวนการทั LงหมดนีLต้องใช้
เทคโนโลยทีี'ซบัซ้อนและงบประมาณลงทุนจดัทําระบบอย่างมาก งานวจิยันีLขอ
นําเสนอกรณีศกึษาการจําแนกขอ้มลูความเป็นส่วนตวัโดยใชเ้ทคนิคการเขา้รหสั
และการแฮช เพื'อจดัประเภทขอ้มลูความเป็นสว่นตวัอย่างงา่ย และการเกบ็ขอ้มลู
ในฐานขอ้มลู ผูว้จิยัไดร้วมฟังกช์นั การกาํหนดอตัลกัษณ์ของขอ้มลู และเขา้รหสัที'
จําเป็น เพื'อเพิ'มประสทิธภิาพของการทํางาน และการจดัการขอ้มูล การจําแนก
ขอ้มลู ในกรณีที'ขอ้มลูในฐานขอ้มลูถูกจดัเกบ็ในที'ไม่เหมาะสม ถูกโจรกรรม หรอื
ถูกทําสําเนา ขอ้มูลส่วนบุคคลเหล่านั Lนกย็งัคงปลอดภยั โดยเจา้ของขอ้มูล หรอื
ผู้ควมคุมขอ้มูลยงัสามารถตราจสอบขอ้มูลได้ผู้เดยีว จากผลการทดลองพบว่า
สามารถครอบคลุมการจาํแนกประเภทขอ้มลูสว่นบุคคลที'จาํเป็นทั Lงหมด และยงัคง
ความถูกต้องของขอ้มูลก่อน และ หลงั การประมวลผลขอ้มูลไดด้ ีอกีทั Lงรูปแบบ
การทาํงานนีLยงัแสดงใหเ้หน็อกีว่าสอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัเิพื'อปกป้องขอ้มลูหลกั 
ปกปิดและป้องกนัการเขา้ถงึขอ้มลูต่างๆโดยไม่ไดร้บัอนุญาต ขณะที'งบประมาณ
การจดัเกบ็ขอ้มลูดงักลา่วมคีา่ใชจ้า่ยเลก็น้อย เมื'อเทยีบกบัการลงทุนในระบบอื'นที'
มจีาํหน่ายในทอ้งตลาด 
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ABSTRACT — Thailand Personal Data Protection Act BE 2562 affects 

all organizations and entrepreneurs across the country. It states that these 
organizations must prepare to comply with legal requirement set out 
accordingly. It aims to impose “standard conduct” in managing personal data 
appropriately and sufficiently at all levels. The most crucial process is how 
to implement personal classification to protect data and prevent any 
unauthorized access to change or alter data. All these processes require a 
sophisticated technology and a huge investment budget to carry out. This 
research presents a case study of data privacy classification using 
encryption and hashing techniques to easily classify privacy information and 
data collection in the database. The researcher has applied both the function 
data hashing and encrypting techniques to increase the efficiency of 
performance and data management classification. In case that the data in 
the database is improperly stored or get stolen or copied, these personal 
information is still safe. The data subject and data controllers can control the 
data themselves. The result also shows that it covers the classification of all 
necessary personal information and still maintains the accuracy of the 

information before and after processing the data. Furthermore, this 
mentioned technique has also been demonstrated to be consistent with the 
guidelines for protecting key data as well as concealing and preventing an 
authorized access to information. It also requires such a small budget to 
implement the data storage in comparison to investing in other systems that 
are sold in the markets. 

 

Keywords — Thailand Personal Data Protection, protect data, 
privacy data classification, encryption, hashing 

 

I. บทนํา 
เมืRอมีการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ทํางานในรูปแบบของเทคโนโลยี

สารสนเทศ คอมพิวเตอร์จึงมีบทบาททีRสําคญัในการจดัเก็บข้อมูลและ
บนัทกึขอ้มูลไดอ้ย่างง่ายดาย ขอ้มลูการใชง้านของผูใ้ช ้รวมถงึขอ้มูลส่วน
บุคคล เช่น ชืRอ ทีRอยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์พฤตกิรรมการตดิต่อสาร หรอือืRนๆ ทีR
สามารถระบุถงึเจา้ของขอ้มลูได ้เมืRอรวบรวมอยา่งดกีจ็ะมมีลูคา่มหาศาลต่อ
ผู้ประกอบการสามารถนําข้อมูลต่างๆเหล่านีoมาวิเคราะห์พฤติกรรม
ผูบ้รโิภค เพืRอนําเสนอสนิคา้และบรกิาร ซึRงขอ้มลูเหล่านีoถอืเป็นขอ้มลูส่วน
บุคคล ทีRเจา้ของขอ้มลูตอ้งการปกปิดขอ้มลูไมต่อ้งการใหผู้อ้ืRนสบืคน้และนํา
ขอ้มูลไปแสวงหาผลประโยชน์หรอืเปิดเผยโดยไม่ไดร้บัความยนิยอมจาก
เจ้าของขอ้มูล ดงันั oน จงึได้มกีารตราพระราชบญัญตัคิุ้มครองขอ้มูลส่วน
บุคคล พ.ศ. t��t (Personal Data Protection Act B.E. t��t (t¤q ) หรอื 
PDPA) และจะมผีลบงัคบัใชอ้ย่างเตม็รปูแบบในวนัทีR t° พฤษภาคม พ.ศ. 
2563  

ปัจจุบนัได้มกีารพฒันาระบบ Software ต่างๆเพืRอการป้องกนัเขา้ถงึ
ขอ้มูล แต่การทํามาใชใ้นทางธุรกจิยงัมรีาคาสูงอยู่มาก ในกรณีของธุรกจิ
ขนาดเล็กยังไม่สามารถทีRจะจัดหามาใช้เพืRอการปกป้องข้อมูลได้ตาม
พระราชบญัญตัดิงักลา่ว 

งานวจิยันีoไดศ้กึษาแนวทางการจําแนกขอ้มูลความเป็นส่วนตวัโดยใช้
เทคนิคการเขา้รหสัเพืRอป้องการการสบืคน้ไปยงัขอ้มูลตน้ทางของเจา้ของ
ขอ้มูล และการแฮช ซึRงเป็นการปกปิดขอ้มูลผ่านขั oนตอนทางคณิตศาตร์
แบบทางเดยีว โดยจะทาํใหข้อ้มลูมคีวามปลอดภยัสงู การเขา้ถงึขอ้มลูยาก 
โดยการแปลงขอ้ความทีRระบุถงึตวัตนของเจา้ของขอ้มลูเป็นขอ้มลูของแฮท 
และสามารถทีRจะอ้างอิงค่าแฮทนั oนไปยงัเจ้าของข้อมูลได้ ซึRงชุดข้อมูล
ดงักล่าวทีRถกูเกบ็ไวใ้นระบบหลงัทาํการเขา้รหสัและแฮทแลว้ จะไมส่ามารถ
ระบุถึงเจ้าของข้อมูลได้ นั RนหมายถึงในกรณีทีRข้อมูลรั Rวไหลออกไปจาก
ระบบ  ผูท้ีRมรีหสัในการถอดเท่านั oน จะเป็นผูท้ีRสามารถเขา้ถงึขอ้มูล และ
ทราบถงึขอ้มลูทีRแทจ้รงิของเจา้ของขอ้มลูได ้ 
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วตัถุประสงค ์
1. เพืRอศกึษาวธิกีารเขา้รหสัและการแฮชในการจาํแนกขอ้มลูความเป็น

สว่นตวั 
2. เพืRอศกึษาวธิกีารเขา้รหสัและการแฮชในการปกปิดขอ้มลู 
3. เพืRอศกึษาความถกูตอ้งในการสบืคน้ขอ้มลูตน้ทาง 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
1. ศกึษาและออกแบบวธิคีดัแยก และการแยกเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคล ให้

เป็นขอ้มลูทีRไมส่ามารถบง่บอกตวัตนของผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มลู 
2. ศกึษาและออกแบบวธิกีารป้องกนัการเปลีRยนแปลงขอ้มูลโดยการทํา 

hashing และ indexing รวมถงึการเขา้รหสั hashing เพืRอปกป้อง index 
ขอ้มลู 

3. วเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบความปลอดภยัในกรณทีีRขอ้มลูรั RวไหลเพืRอให้
สอดคลอ้ง และสามารถนําไปใชไ้ดจ้รงิตามพระราชบญั ญตัคิุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 

 
II. งานวจิยัและทฤษฎทีีRเกีRยวขอ้ง 

II.I พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data 
Protection Act B.E. 2562 (2019) หรอื PDPA)[1] 
 พระราชบญัญตันีิoมบีทบญัญตับิางประการเกีRยวกบัการจาํกดั
สทิธแิละเสรภีาพของบุคคล เหตุผลและความจาํเป็นในการจาํกดัสทิธแิละ
เสรภีาพของบุคคลตามพระราชบญัญตัเิพืRอใหก้ารคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 
มปีระสทิธภิาพและเพืRอใหม้มีาตรการเยยีวยาเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลจาก
การถกูละเมดิสทิธใินขอ้มลูสว่นบุคคลทีRมปีระสทิธภิาพ ซึRงการตราพระราช 
บญัญตันีิoสอดคลอ้งกบัเงืRอนไขทีRบญัญตัไิวใ้นมาตรา ๒๖ ของรฐัธรรมนูญ
แหง่ราชอาณาจกัรไทยแลว้ 
 
II.II Hashing 
 การแฮชคอืฟังกช์นัทางคณิตศาตร ์ซึRงอยูใ่นหวัขอ้หนึRงของหลกั
ทฤษฎี Cryptography[2] โดยการทํางานของแฮช เป็นขั oนตอนการนําเขา้
ขอ้มลูทีRมคีวามยาวต่างกนั เพืRอใหไ้ดม้าซึRงค่าตวัเลขทีRมขีนาดจํานวนหลกั
เท่ากนั เพืRอไวใ้ชอ้า้งองิขอ้มลูตน้ทาง[3] หรอืใชอ้า้งองิขอ้มลูการระบุตวัตน
จากต้นทางได้ ซึRงเป็นการคํานวนตวัเลขคณิตศาสตร์ทางเดียวทีRแปลง
ขอ้ความทีRชดัเจนเป็นขอ้ความตวัเลข ขอ้ความตวัเลขทีRไดจ้ะไม่ถูกถอดค่า 
และเรยีกวา่ hash, hash value หรอื digest ของขอ้ความ มนัอาจดแูปลกทีR
ไม่มีกุญแจในการทํางาน แต่การ HASH สามารถทําหน้าทีRของมันได้ 
ขอ้ความทีRชดัเจนสามารถถูกแฮชอกีครั oงในเวลาใดกไ็ดแ้ละเปรยีบเทยีบกบั
แฮชดั oงเดมิ โดยจะสามารถรูว้่ามกีารเปลีRยนแปลงใด ๆ กบัความสมบูรณ์
ของขอ้ความทีRตั oงต้น ข้อมูลอินพุตสามารถเปลีRยนแปลงความยาวได้ใน
ขณะทีRความยาว HASH ไดร้บัการแกไ้ข ดงัตวัอยา่งรปูแบบการทาํงานของ 
Hash ในตารางทีR I. 

 

ตารางทีR I.  เครืRองมอื รปูแบบการทาํงานของ Hash

 
หมายเหตุ : อกัษรตวัหนา หรอืรปูแบบทีRใชก้ารทาํ HASH และการเขา้รหสั
ในการทดลองครั oงนีo 
 
II.III SALT 
 ค่า SALT เป็นค่าคงทีRในฐานข้อมูล ทีRถูกสร้างขึoนโดยการสุ่ม 
เพืRอจะใชก้บัขอ้มูลแต่ละรายการ[4] เพืRอใชร้่วมกบัฟังคช์ั Rน HASH โดยค่า 
SALT ส่วนใหญ่จะเป็นตัวเลข หรือตัวอักษรทีRถูกสร้างขึoนเพืRอนําไปใช้
ร่วมกบักระบวนการทํา HASH การเพิRมค่า SALT เขา้ไปในกระบวนการ 
HASH โดยการนํามาต่อกนักบัค่า HASH ทําใหค้่าตั oงตน้ทีRอาจจะมกีารซํoา
กัน จะมีผลหลังจากการทํา HASH จะมีค่าของผล HASH ต่างกัน เพืRอ
ป้องกนัผลของ HASH ซํoากนั โดยงา่ยต่อการคาดเดาค่าตั oงตน้ได ้โดยสว่น
ใหญ่จะใชใ้นการเกบ็รหสัผา่นเพราะโอกาสทีRบุคคลจะใชพ้าสเวริด์ซํoาอาจจะ
มอียู ่โดยการทาํเชน่นีo ผูบุ้กรกุจะไมส่ามารถเดาไดจ้ากคา่ HASH ทีRตรงกนั 
และสามารถป้องกนัการโจมต ีHASH ทีRคํานวณไว้ล่วงหน้าได้ เนืRองจาก 
SALT เป็นคา่สุม่ ทีRมคีวามแตกต่างกนัในแต่ละกรณ ีการใช ้SALT จงึถอืวา่
เป็นการปกป้องรหสัผ่านทีRใช้กนัทั Rวไป หรอืผูใ้ช้ทีRใช้รหสัผ่านเดยีวกนัใน
หลายๆ ไซตไ์ด ้
 
II.IV Encryption and Decryption 
 การเขา้รหสัและการถอดรหสั เป็นสว่นหนึRงของหลกัทฤษฏ ี
Cryptography[2]  เพืRอความปลอดภยัในการรบัสง่ขอ้มลู ความปลอดภยั
ของขอ้มลูเป็นสิRงสาํคญัมาก มอีลักอรธิมึการเขา้รหสัมากมาย มกีารใชใ้น
สถานการณ์ต่าง ๆ ตามความสาํคญั การเขา้รหสัมอีลักอรธิมึหลายประเภท
เชน่ อลักอรธิมึแบบสมมาตร Symmetric, อลักอรธิมึแบบอสมมาตร 
Asymmetric การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบพารามเิตอรท์ีRสาํคญั[5]  โดยการ
เขา้รหสัเป็นเทคนิคการรกัษาความปลอดภยั ทีRเปลีRยนแปลงขอ้มลูจาก
สถานะปกตทิีRสามารถเขา้ใจได ้ เรยีกวา่ ขอ้มลูทีRชดัเจน Clear Text เป็น
ขอ้มลูทีRถกูเขา้รหสั Cipher Text โดยอาจจะมกีารใชกุ้ญแจ Key ใน
กระบวนการเขา้รหสัและถอดรหสั โดยผูท้ีRจะถอดรหสัไดต้อ้งผูท้ีRไดร้บั
อนุญาต หรอืผูท้ีRมกุีญแจเทา่นั oน ถงึจะสามารถถอดรหสัและอา่นขอ้มลูได ้
โดยรปูแบบการเขา้รหสัแบบ Symmetric แสดงในตารางทีR II. 
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ตารางทีR II.  เครืRองมอื และรปูแบบเทคนิคการเขา้รหสัแบบ Symmetric 

หมายเหตุ : อกัษรตวัหนา หรอืรปูแบบทีRใชก้ารทาํ HASH และการเขา้รหสั
ในการทดลองครั oงนีo 
 
II.V Pseudonymization 
 กระบวนการจดัการข้อมูลโดยระบุวิธีการลบ หรือการแทนทีR
ขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรง เช่นชืRอ นามสกุล หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลข
บตัรประจําตวัประชาชน จากชุดขอ้มลู แต่อาจจะปล่อยขอ้มลูส่วนอืRนไวใ้น
ตําแหน่งทีRสามารถระบุบุคคลทางอ้อมได้ เป็นกระบวนการเพืRอควบคุม
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพืRอป้องกนัการเข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคลจากผูไ้ม่ไดร้บัอนุญาต ทั oงนีoความเป็นส่วนตวั รวมถงึสทิธขิองบุคคล
และองคก์ร อาจจะการส่งต่อไปยงัผูอ้ืRนทีRตอ้งการใชข้อ้มูลบางส่วน การใช้
เทคนิค Pseudonymization สามารถให้การปกป้องความเป็นส่วนตวัทีRดี
ทีRสดุ โดยการใชข้อ้มลูสว่นบุคคลลกัษณะนีo สามารถชว่ยในการจดักลุ่มของ
ขอ้มลูทีRรวบรวมในชว่งเวลาทีRแตกต่างกนั เพืRอเปรยีบเทยีบได[้6] 
 
II.VI Kutools 

Kutools เป็นเครืRองมอืทีRรวบรวมการทํางาน สําหรบัการใชง้าน
รว่มกบัโปรแกรม Microsoft Excel ทีRมปีระโยชน์พรอ้มคุณสมบตัขิ ั oนสงูกวา่ 
300 รายการเพืRอลดความซับซ้อนของงานทีRซับซ้อนหลายประเภทให้
กลายเป็น Excel เพยีงไม่กีRคลกิ ตวัอย่างเช่นการเขา้รหสัเซลล์ และการ
ถอดรหสัเซลล ์ดว้ยการใชง้านนีoสามารถเขา้รหสัเซลลท์ีRเลอืก โดยเลอืกชว่ง
ทีRต้องการเขา้รหสัหรอืถอดรหสั คลกิ "เขา้รหสัเซลล์ หรอืถอดรหสัเซลล์" 
และใสร่หสัผา่น ซึRงจะช่วยใหก้ารใช ้Excel ประหยดัเวลาในการทาํงานและ
ปรบัปรงุประสทิธภิาพการทาํงานอยา่งมาก 

 
III. ระเบยีบวธิวีจิยั 

III.I ระเบยีบวธิวีจิยั 
กระบวนการทาํงานเริRมจากการนําขอ้มลูจากแหลง่ขอ้มลูทีRอยู่

บนอนิเทอรเ์น็ต โดยการนํามาเกบ็ไวใ้นรปูแบบ Microsoft Excel ทาํการ
จดัแบง่ขอ้มลูออกเป็นหมวดหมู ่ ทาํการจดัเกบ็ขอ้มลูทีRระบุถงึตวับุคคล(ชืRอ 
นามสกุล) และขอ้มลูอืRนๆ เชน่ เลขทีRบตัรประจาํตวัประชาชน อาย ุ ทีRอยู ่
แยกกนัอยูใ่นแต่ละคอลมัน์ หลกัจากนั oน เตมิคา่ขอ้มลูเขา้ไปรว่มกบัขอ้มลูทีR
ระบุถงึตวับุคคล โดยคา่ขอ้มลูดงักลา่วเรยีกวา่ Salt เพืRอป้องกนัขอ้มลู ใน
กรณทีีRม ีชืRอ นามสกุล ซํoากนัในฐานขอ้มลู ขั oนตอนต่อจากการเตมิคา่ขอ้มลู 
Salt คอืการนําขอ้มลูไปผา่นกระบวนการ การทาํแฮท เพืRอทาํการสรา้งอตั
ลกัษณ์ใหก้บัขอ้มลูทีRระบุถงึตวับุคคล และจดัขอ้มลูใหอ้ยูใ่นรปูแบบ 
Indexing ต่อจากนั oนทาํการเขา้รหสัขอ้มลูทีRไดอ้กีครั oงเพืRอเป็นการป้องกนั
การสบืคน้ขอ้มลู ไปยงัขอ้มลูทีRระบุถงึตวับุคคลได ้ เมืRอไดข้อ้มลูดงักลา่ว
หลงัจากการเขา้รหสัแลว้ จะทาํการแยกฐานขอ้มลูออกเป็น 2 ชดุ โดยชดุทีR
หนึRง เป็นขอ้มลูใชส้าํหรบัการอา้งองิ ทีRประกอบไปดว้ยคา่แฮท และขอ้มลูทีR
ระบุถงึตวับุคคล (ชืRอ นามสกุล) และชดุทีRสอง คอืขอ้มลูทีRประกอบไปดว้ยคา่
การเขา้รหสัของแฮช และขอ้มลูอืRนๆ ทีRประกอบดว้ย วนั เดอืน ปีเกดิ อาย ุ
ทีRอยู ่โดยสามารถนําไปใชใ้นการวเิคราะห ์วจิยัต่อไปได ้

ในการตรวจสอบขอ้มลูความถกูตอ้งเพืRอใหส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลู
ทีRระบุถงึตวับุคคลได ้ จะตอ้งมกุีญแจในการถอดรหสัคา่ในฐานขอ้มลูชดุทีR
สอง เพืRอใหไ้ดม้าซึRงคา่แฮท โดยหลงัจากทีRไดค้า่แฮท กส็ามารถนําคา่แฮท
ไปตรวจสอบกบัขอ้มลูในฐานขอ้มลูชดุทีRหนึRง ซึRงจะไดม้าซึRงขอ้มลูทีRระบุถงึ
ตวับุคคล โดยมขี ั oนตอนการทาํงานแสดงตามรปูทีR 1 

โดยสว่นประกอบการทาํงาน ดงัแสดงในขั oนตอนก่อนการนําเขา้
ขอ้มลูผา่นขั oนตอนการประมวลผล และหลงัจากการนําขอ้มลูทีRไดจ้ากการ
ผา่นขั oนตอนการประมวลผล ไดแ้สดงในแผนภาพตามรปูทีR 2 

 
รปูทีR q ขั oนตอนการทาํงาน 

 

 
รปูทีR 2 สว่นประกอบการทาํงาน 

 
IV. การทดลอง 

IV.I การออกแบบการทดลอง 
การทดลองนีoกระทาํในสภาพแวดลอ้มเครอืขา่ยจาํลองโดยการ

เลอืกใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel ในการนําเขา้ฐานขอ้มลูการจา่ยเงนิของ
เบีoยยงัชพีคนชรา ทีRไดจ้ากทะเบยีนประกาศของทางราชการ และรายชืRอ
ผูเ้ขา้รว่มประชมุของสถานพยาบาลทีRมกีารเผยแพรบ่นอนิเทอรเ์น็ต เพืRอ
นํามาเป็นกลุม่ตวัอยา่งฐานขอ้มลูตั oงตน้ในการทดลองประมวลผล โดยการ
ทาํงานผา่นขบวนการ Hashing และ Encryption เพืRอสรา้งเป็นฐานขอ้มลู 
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Indexing ใหม ่และผูว้จิยัไดท้าํการเปรยีบเทยีบความถกูตอ้งของขอ้มลูทีRได ้
จากการนําขอ้มลูมาประมวลผล และนําขอ้มลูกลบัมา Decryption เพืRอ
เปรยีบเทยีบกบัฐานขอ้มลูตั oงตน้ในการทดสอบ ประสทิธภิาพความแมน่ยาํ
ของการประมวลผล และตรวจสอบถงึขอ้มลูรายชืRอของบุคคลในทะเบยีน วา่
ถกูตอ้งหรอืไม ่
IV.II ตดิตั oงระบบ 

ผูว้จิยัไดใ้ชโ้ปรแกรม Microsoft Excel รว่มกบัการใชค้าํสั Rง 
Macro จาก Blog codedocu.com โดยใชก้ารประมวลผลดว้ยฟังกช์นั 
HASH SHAt�� ซึRงก่อนทาํการประมวลผล ผูว้จิยัไดส้รา้งคา่ Salt เพิRมเขา้
ไปในการทดลอง เนืRองจากการใชข้อ้มลูทะเบยีนรายชืRอของตวัอยา่ง
ฐานขอ้มลูตั oงตน้อาจจะมรีายชืRอทีRซํoากนั การเพิRมคา่ Salt เขา้ไปจะมผีลทาํ
ใหก้ารประมวลผลมคีวามแมน่ยาํมากขึoน โดยการประมวลผลขอ้ความดว้ย
ดว้ยฟังกช์นั HASH SHAt�� เป็นคา่ทีRผนวก จะถกูแทรกลงในแมโคร vba 
 
= get_HASH_SHA256 (Cell Index) 
 
ซึRงผลของคา่ HASH (Indexing) จะแสดงในรปูแบบของเลขฐาน q� จาํนวน 
�� ตวัอกัษร(ไบต)์ หรอืเทา่กบั t�� บติ โดยจาํนวนจะเทา่กนัหมดสาํหรบั
ทกุขอ้มลูทีRผา่นกระบวนการ HASH 

 
ผูว้จิยัยงัไดท้าํการตดิตั oงเครืRองมอืในการเขา้รหสัโดยใชป้ลั Åกอนิ

ชืRอ Kutools ทีRใชส้าํหรบัโปรแกรม Microsoft Excel เพืRอทาํการเขา้รหสัจาก
คา่ HASH SHA256 (Indexing) ทีRไดจ้ากกระบวนการแรก โดยการเขา้รหสั
ของโปรแกรม Kutools จะใชก้ารเขา้รหสัแบบ Symmetric Key DES 

หลงัจากทีRไดผ้ลลพัทข์องการผา่นกระบวนการดงักลา่วนั oน ทาง
ผูว้จิยัไดจ้ดัทาํตารางของขอ้มลูใหม ่โดยแยกประเภทของตารางเป็นดงันีo 
 
1. ขอ้มลูของคา่ HASH (Indexing) และรายชืRอ ตารางทีR III 
2. ขอ้มลูสว่นคา่ HASH กบั ENCRYPTION (Indexing) และขอ้มลูสว่น

บุคคล 
 

ตารางที' III ตวัอยา่งตารางขอ้มลูของคา่ HASH และ รายชื'อ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที' IV ตวัอยา่งตารางขอ้มลูของคา่ HASH กบั ENCRYPTION (Indexing) 
และขอ้มลูสว่นบุคคล 

 
 

ซึRงขอ้มลูจากตารางทีRสอง เป็นขอ้มลูทีRสามารถเผยแพร ่ หรอืนําไปเกบ็ยงัทีR
ต่างๆได ้โดยขอ้มลูดงักลา่วจะไมม่คีวามเชืRอมโยงต่อกนั ผูท้ีRเขา้ถงึขอ้มลูจะ
ไมส่ามารถทราบไดว้า่ ขอ้มลูสว่นบุคคลดงักลา่ว เกีRยวโยงกบัรายชืRอ
เจา้ของขอ้มลูใดโดยขอ้มลูทั oงสองจะกลบัมาเชืRอมโยงกนัได ้ จะตอ้งมรีหสัใน
การ Decryption ซึRงโดยปกตแิลว้ผูท้ีRดแูลขอ้มลู (Data Controller) จะเป็นผู้
ทีRเกบ็รหสัในการ Decryption ไว ้ ซึRงจะเป็นผูเ้ดยีวทีRจะสามารถทราบถงึ
ขอ้มลูสว่นบุคคลได ้

โดยกระบวนการ การทาํ Decryption โดยการใชกุ้ญแจการ
ถอดรหสั จะไดค้า่แฮทตั oงตน้กลบัมา ซึRงสามารถนําคา่ดงักลา่วมาตรวจสอบ
และเปรยีบเทยีบกบัตาราง Indexing ในตารางทีRหนึRง โดยผูว้จิยัไดใ้ช ้
Function ของ VLOOKUP ทีRมอียูใ่นโปรแกรม Microsoft Excel เพืRอ
ตรวจสอบขอ้มลูทีRได ้กบัฐานขอ้มลูตั oงตน้วา่ถกูตอ้งตรงกนัหรอืไม ่ 
 
 

V. ผลการทดลอง 
เพืRอใหใ้นการออกแบบระบบมคีวามเหมาะสม ผูว้จิยัไดท้ดลองใชง้าน

ระบบทีRไดร้บัการออกแบบตามรปูทีR t โดยการสรา้งระบบจาํลองทั oงระบบ
ขึoนมาโดยใชต้วัอยา่งฐานขอ้มลูตั oงตน้ � ชดุ และใชข้อ้บงัคบัพืoนฐานทีRระบบ
ควรทาํไดค้อื การเกบ็ขอ้มลู การใชข้อ้มลู และการเปิดเผยขอ้มลู พบวา่
สามารถนํามาใชใ้นกระบวนคดัแยกสาํหรบัสทิธกิารขอเขา้ถงึและขอสาํเนา
ขอ้มลูไดอ้ยา่งด ี และในขณะเดยีวกนักส็ามารถสรา้งความมั Rนใจใหก้บัทั oง 
Data Subject (เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล) และ Data Controller (ผูค้วบคมุ
ขอ้มลูสว่นบุคคล) วา่ขอ้มลูถกูเขา้รหสัไวท้ั oงหมด ในกรณทีีRเหตุการณ์ไม่
คาดคดิเกดิขึoน เชน่ หากมขีอ้มลูรั Rวไหลออกไปจากระบบดว้ยเหตุสดุวสิยั 
ขอ้มลูนั oนจะไมส่ามารถนําไปใชง้าน หรอืไมส่ามารถสง่ผลกระทบใดต่อ
เจา้ของขอ้มลูได ้ ซึRงถอืวา่เป็นการสรา้งความมั Rนคงปลอดภยัใหก้บัขอ้มลูใน
ระบบทั oงหมด 
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รปูที ;  3 กราฟตารางเปรียบเทียบความถกูต้องของข้อมลูที ;ทาํการ

ทดสอบ 

 
ตารางที' IV ตารางเปรยีบเทยีบความถกูตอ้งของขอ้มลูที'ทาํการทดสอบ 

 
 

VI. สรปุ 
ผลการศกึษาการจาํแนกขอ้มลูความเป็นสว่นตวัโดยใชเ้ทคนิคการเขา้รหสั
และการแฮชนีo สามารถจาํแนก แยกเกบ็ขอ้มลูสว่นบุคคลใหเ้ป็นขอ้มลูทีRไม่
สามารถบง่บอกตวัตนของผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มลูเทยีบกบัความถกูตอ้งแมน่ยาํ
กบัข้อมูลจํานวนมาก และยงัสามารจําแนกประเภทข้อมูลส่วนบุคคลทีR
จําเป็นทั oงหมดไดด้กีว่ารปูแบบเดมิทีRใชค้นในการจําแนกขอ้มลู นอกจากนีo
เมืRอวเิคราะห์ผลของการทดสอบแล้ว รายงานผลสรุปได้แสดงให้เห็นว่า
รปูแบบการทาํงานนีoสอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัเิพืRอปกป้องขอ้มลูทีRจาํเป็นได้
โดยไมม่คีวามผดิปกตขิองขอ้มลูทีRถอดรหสักลบัมาไดถ้กูตอ้งแมน่ยาํ q¤¤% 
ซึRงเพยีงพอสําหรบัการปกป้องขอ้มูลหลกัและป้องกนัการเขา้ถงึโดยไม่ได้
รบัอนุญาต ในขณะเดยีวกนัจากรายงานของการพบขอ้มูลรั Rวไหลของโลก
ปัจจุบนั แสดงให้เห็นว่า ผลการศึกษานีoสามารถแก้ไขปัญหาการเขา้ถึง
ขอ้มูลส่วนบุคคลได้ด ีและสามารถนําไป ปรบัใช้กบังานทีRต้องการเขา้ถงึ
ขอ้มูลส่วนบุคคล เช่นขอ้มูลสถิตทิางการแพทย์ อายุของผู้ป่วย โรคของ
ผูป่้วย ผลเลอืดของผูป่้วย โดยปกปิดชืRอ นามสกุลของเจา้ของขอ้มูล หรอื
สามารถนําไปใช้กบัขอ้มูลทางการเงนิการธนาคาร การวงเงนิการกู้เงนิ 
วตัถุประสงคก์ารกูเ้งนิ โดยอาจนํามาวเิคราะหร์ว่มกบั AI ในการประยกุคใ์ช้
เพืRอคาดการณ์ความเป็นไปไดใ้นอนาคต ทั oงนีoสามารถนําผลการทดลองไป
ใช้งานร่วมกบัระบบทีRต้องการแบ่งปันขอ้มูล ในการทําวจิยัอืRนๆ โดยไม่
จาํเป็นตอ้งทราบถงึเจา้ของขอ้มลู ดว้ยขอ้มลูทีRนํามาทดลองจาํนวนพนักวา่
รายการ แสดงใหเ้หน็ว่าสามารถแก้ไขการจดัเกบ็ขอ้มูลใหเ้ป็นไปตามขอ้
ปฏบิตัภิายใต้กฏหมายคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลทีRจะมผีลบงัคบัใช้ในวนั
พฤหสับดทีีR t° พฤษภาคม t��� ดว้ยงบประมาณทีRอาจจําเป็นต้องใชใ้น
การเกบ็ขอ้มลูใหม้คีวามปลอดภยั งานวจิยันีoสามารถนําไปศกึษาคน้ควา้ต่อ
ยอดในเรืRองประสทิธภิาพต่างๆ ระยะเวลา ความเรว็ของการใชเ้ทคนิคแฮท 
การเขา้รหสัประเภทอืRนๆ เพืRอทดสอบประสทิธภิาพในฐานขอ้มลูชนิดต่างๆ
โดยใชก้ารทดสอบในสภาพแวดลอ้มทีRต่างกนัเชน่ ความเรว็ของระบบ ชนิด
ของหน่วยประมวลผล ขนาดหน่วยความจํา ชนิดของหน่วยเก็บข้อมูล 
รวมถึงความเร็วในการเขยีนอ่านข้อมูล ตลอดจนนํา Cloud Computing 
หรือ การประมวลผลแบบคลาวด์มาต่อยอดใช้ในงานวิจัยด้วยเพืRอให้
ครอบคลุมทุกความต้องการของทุกภาคส่วนต่อไป และยงัสามารถนําผล

การศกึษาไปทาํเป็นผลติภณัฑท์างการคา้ได ้รวมถงึสามารถจะนําไปใชใ้น
การเผยแพร่ขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ต้องระบุเจ้าของขอ้มูลในการทํางาน
วจิยัทางดา้นสถติต่ิางๆไดอ้กีดว้ย 
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บทคดัย่อ — การพยากรณ์ปริมาณนํ,าท่ามีความสาํคญัต่อการจดัการ
ทรัพยากรนํ,า และการพยากรณ์การเกิดอุทกภัย ซึ9งเป็นประเด็นทาง
ธรรมชาติที9ส่งผลกระทบในวงกว้าง การศึกษาครั ,งนี, มีวตัถปุระสงค์เพื9อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการพยากรณ์ปริมาณนํ,าท่ารายวนัในลุ่มนํ,า
ทะเลสาบสงขลาโดยตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณและตัวแบบ
โครงข่ายประสาทเทียม โดยใช้ข้อมูลปริมาณนํ,าฝนและปริมาณนํ,าท่า
รายวนั แบ่งออกเป็น � ส่วน คือ  ) ข้อมูลปริมาณนํ,าฝนและปริมาณนํ,าท่า
รายวนัตั ,งแต่ตั ,งแต่วนัที9 � มิถนุายน พ.ศ.���  ถึงวนัที9 �� ธนัวาคม พ.ศ.
���  เพื9อใช้ในการสร้างตัวแบบการพยากรณ์ (Calibration) �) ข้อมูล
ปริมาณนํ,าฝนและปริมาณนํ,าท่ารายวนัตั ,งแต่วนัที9 �� ธนัวาคม พ.ศ.���  
ถึงวนัที9  �  ตุลาคม พ.ศ.���� เพื9อใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพการ
พยากรณ์ของตัวแบบ (Validation) โดยใช้ค่าสถิติ ค่าสัมประสิทธิ� การ
ตัดสินใจ (R2) รากของค่าคลาดเคลื9อนกําลังสองเฉลี9ย (RMSE) และ
สัม ป ร ะ สิ ท ธิ� ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง  Nash แ ล ะ  Sutcliffe (ENS) เ ป็ น ตัว วัด
ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ของตวัแบบ ผลการศึกษา พบว่าตวัแบบการ
ถดถอยเชิงเส้นพหคุณูมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ปริมาณนํ,าท่าในลุ่ม
นํ,าทะเลสาบสงขลาดีกว่าตวัแบบโครงข่ายประสาทเทียม  

คาํสาํคญั — นํ,าท่า, นํ,าฝน, การถดถอยเชิงเส้นพหคุณู, โครงข่าย
ประสาทเทียม 
 

ABSTRACT — Runoff prediction has an important role in water 
management and flood prediction. Flood are now one of the most 
concerned natural issues. This study aims to compare the performance 
between the Multiple Linear Regression Model and the Artificial Neural 
Network Model for predicting runoff in Songkhla Lake Basin, Songkhla 
Thailand. The data of daily rainfall and runoff from June 4th, 2018 to 
December 25th, 2018 were used for calibration of models. Data from 
December 26th, 2018 to October 31st, 2019 were used for validation of 
models. The performance of the models was evaluated based on these 
statistics; Coefficient of Determination (R2), Root Mean Square Error 
(RMSE) and Nash-Sutcliffe Efficiency Coefficient (ENS). It was found that 
the performance of the Multiple Linear Regression Model is better than 
the Artificial Neural Network Model in prediction of daily runoff for 
Songkhla Lake Basin. 

Keywords — Rainfall, Runoff, Multiple Linear Regression, Artificial 
Neural Network 

I. บทนํา 
อุทกภยัเป็นปัญหาทีRประเทศไทยประสบเป็นประจําทุกปี ส่งผลใหเ้กดิ

ความเสยีหายต่อชวีติและทรพัยส์นิของประชาชนเป็นจาํนวนมาก ยอ้นหลงั
ไปเมืRอปี พ.ศ. 2554 ได้เกิดมหาอุทกภยั ซึRงนับเป็นเหตุการณ์นํoาท่วมทีR
รุนแรงทีRสุดของประเทศไทยในรอบกว่ากึRงศตวรรษ เหตุการณ์นํoาท่วม
ดงักล่าวครอบคลุมพืoนทีRกว่า 1 ใน 3 ของจงัหวดัในประเทศไทย ก่อใหเ้กดิ
ความเสยีหายทางเศรษฐกจิและพืoนทีRเกษตรกรรมอยา่งหนกั [1] 

ลุ่มนํo าทะเลสาบสงขลาเป็นทีRราบลุ่มขนาดใหญ่ ตั oงอยู่ภาคใต้ฝั Rง
ตะวนัออกของประเทศไทย ไดร้บัอทิธพิลจากลมมรสมุตะวนัออกเฉยีงเหนือ
ทีRพดัผา่นทะเลจนีใตแ้ละอ่าวไทย เป็นผลใหลุ้ม่นํoาทะเลสาบสงขลารบัเอาไอ
นํoาเขา้มาทําใหม้ปีรมิาณนํoาฝนค่อนขา้งสงูในช่วงเดอืนตุลาคมถงึธนัวาคม
ของทุกปี จากการแปลผลวเิคราะหข์อ้มลูดาวเทยีม THEOS และดาวเทยีม 
LANDSAT-5 TM เมืRอปี พ.ศ.2552 พบว่าพืoนทีRทีRมโีอกาสเกดินํoาท่วมส่วน
ใหญ่จะเป็นบรเิวณพืoนทีRราบลุม่ โดยเฉพาะพืoนทีRราบลุม่รอบลุม่นํoาทะเลสาบ
สงขลา [2]  

ในปัจจุบนั นกัวจิยัไดนํ้าตวัแบบทางคณิตศาสตรม์าใชใ้นการวเิคราะห์
ทางด้านอุทกวทิยากนัอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะ ขอ้มูลปรมิาณนํoาท่า 
(Runoff) ซึRงเป็นขอ้มูลพืoนฐานทางอุทกวทิยาทีRสําคญัสําหรบันําไปแก้ไข
ปัญหาทางอุทกภยั ดงันั oนหากเราสามารถพยากรณ์ปรมิาณนํoาท่าไดอ้ย่าง
ถูกต้อง จะช่วยให้สามารถจัดการทรัพยากรนํo าให้เป็นไปได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ และจะช่วยลดปัญหาทางอุทกภยัได้ รวมทั oงจะช่วยในการ
ตดัสนิใจลว่งหน้าในการทาํการเกษตรภายในประเทศ [3] 

การศกึษาในต่างประเทศหลาย ๆ งาน พบว่าตวัแบบการพยากรณ์
ปรมิาณนํoาท่า (Rainfall-Runoff Model) ส่วนใหญ่จะเป็นตวัแบบโครงข่าย
ประสาทเทยีม (Artificial Neural Network) [4] ซึRงตวัแบบโครงขา่ยประสาท
เทียมเป็นตัวแบบทาง Machine Learning ทีRเลียนแบบการทํางานของ
สมองมนุษยเ์พืRอใชว้เิคราะหข์อ้มลูและแกปั้ญหาทีRมคีวามซบัซอ้นค่อนขา้ง
สงู 

จากปัญหาขา้งต้น ผู้จดัทําจงึมแีนวคดิทีRจะนําตวัแบบทางสถติมิาใช้
เป็นเครืRองมือในการพยากรณ์ปริมาณนํo าท่า เพืRอศึกษาตัวแบบทีRมี
ประสทิธภิาพสําหรบัการพยากรณ์ปรมิาณนํoาท่า โดยมวีตัถุประสงค์เพืRอ
เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของตวัแบบการถดถอยเชงิเสน้พหุคูณและตวั
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แบบโครงขา่ยประสาทเทยีมในการพยากรณ์ปรมิาณนํoาท่ารายวนัในลุ่มนํoา
ทะเลสาบสงขลา 
 

II. ผลงานทีRเกีRยวขอ้ง 
งานวจิยัทีRเกีRยวขอ้งกบัการสร้างตวัแบบเพืRอพยากรณ์ปรมิาณนํoาท่า 

ประกอบดว้ย การศกึษาความสามารถของตวัแบบโครงขา่ยประสาทเทยีม
ต่อการพยากรณ์ปรมิาณนํoาท่า [4] โดยใชข้อ้มูลนําเขา้เปรยีบเทยีบกนั t 
ชุด นั Rนคอืขอ้มูลปรมิาณนํoาฝนรายวนัเพยีงอย่างเดยีวและขอ้มูลปรมิาณ
นํoาฝนและปรมิาณนํoาท่า พบว่าตวัแบบโครงขา่ยประสาทเทยีมทีRใชป้รมิาณ
นํoาฝนและปรมิาณนํoาทา่รายวนัเป็นขอ้มลูนําเขา้สามารถใหค้า่พยากรณ์ของ
ปรมิาณนํoาท่าไดแ้ม่นยํากว่าใชข้อ้มูลนําเขา้เป็นปรมิาณนํoาฝนเพยีงอย่าง
เดยีว ในการศกึษาประสทิธภิาพการพยากรณ์ปรมิาณนํoาท่าของตวัแบบ
โครงขา่ยประสาทเทยีมและตวัแบบการถดถอยเชงิเสน้พหุคูณ [5] สรุปได้
ว่าตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียมมีประสิทธิภาพในการการพยากรณ์
ปรมิาณนํoาท่าไดด้กีว่าตวัแบบการถดถอยเชงิเสน้พหุคูณ โดยในงานวจิยั
บางฉบบัใชร้ปูแบบการเรยีนรูใ้นตวัแบบโครงขา่ยประสาทเทยีม (Training 
Algorithms) � ชนิด ไดแ้ก่ Momentum, Conjugate Gradient, Levenberg 
Marquardt, Delta Bar Delta และ Quickprop [6] เพืRอ เปรียบเทียบหา
วธิกีารเรยีนรูท้ีRดทีีRสุดสาํหรบัการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปรมิาณนํoาท่า
และปรมิาณนํoาฝน ซึRงส่วนใหญ่จะใชค้่าสมัประสทิธิ �การตดัสนิใจ (RH) ราก
ของค่าคลาดเคลืRอนกําลงัสองเฉลีRย (RMSE) และสมัประสทิธิ �ประสทิธผิล
ของ Nash และ Sutcliffe (ENS) เป็นตวัวดัประสทิธิภาพในการพยากรณ์
ของตวัแบบ [4] [5] [6] 
 

III. วธิดีาํเนินการวจิยั 
การศึกษาครั oงนีo เป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพยากรณ์

ปรมิาณนํoาท่าในพืoนทีRลุ่มนํoาทะเลสาบสงขลา ระหว่างตวัแบบการถดถอย
เชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear Regression Model: MLR) และตัวแบบ
โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network Model: ANN) โดย
ขั oนตอนการศึกษาสามารถแบ่งได้ดงัขั oนตอนต่อไปนีo 1. รวบรวมและทํา
ความสะอาดข้อมูลปริมาณนํo าฝนและปริมาณนํo าท่าจากระบบบริการ
สารสนเทศ กรมอุตุนิยมวทิยาและระบบบนัทกึระดบันํoา ของศูนย์ป้องกนั
วกิฤตนํoา กรมทรพัยากรนํoา ตามลําดบั 2. แบ่งขอ้มูลทีRพร้อมสําหรบัการ
วเิคราะหอ์อกเป็น 2 ส่วน คอื ขอ้มลูทีRใชใ้นการสรา้งตวัแบบการพยากรณ์ 
(Calibration) และขอ้มลูทีRใชใ้นการทดสอบประสทิธภิาพการพยากรณ์ของ
ตวัแบบ (Validation) 3. วเิคราะหห์าตวัแบบการถดถอยเชงิเสน้พหคุณูและ
ตวัแบบโครงขา่ยประสาทเทยีม 4. เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการพยากรณ์
ปรมิาณนํoาทา่ระหวา่งตวัแบบทั oงสอง  
III.I พื�นที Kศกึษา (Study Area) 

ลุ่มนํoาทะเลสาบสงขลาเป็นลุ่มนํoาแห่งเดยีวในประเทศไทย ทีRมรีะบบ
ทะเลสาบแบบลากูน (Lagoon) ขนาดใหญ่ เป็นแอ่งรองรบันํoาจดื (นํoาฝน 
นํoาจดืจากคลอง และนํoาหลาก) โดยมนํีoาเคม็จากนํoาทะเลไหลเขา้มาผสม 

ตั oงอยูร่ะหวา่งเสน้ละตจิดู 6°45¢ ถงึ 8°00¢ เหนือและเสน้ลองตจิดู 99°30¢
ถงึ 100°45¢ ตะวนัออก พืoนทีRประมาณ 8,484.35 ตารางกโิลเมตร แบง่เป็น
แผ่นดิน (รวมเกาะ) ประมาณ 7,652.81 ตารางกิโลเมตร และเป็นพืoนทีR
ทะเลสาบประมาณ 831.54 ตารางกโิลเมตร พืoนทีRส่วนใหญ่ครอบคลุม 3 
จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดันครศรธีรรมราช (อําเภอชะอวดและอําเภอหวัไทร
บางส่วน) จังหวดัพทัลุงและจังหวดัสงขลา (ยกเว้นพืoนทีRอําเภอนาทวี 
อาํเภอจะนะ อาํเภอเทพาและอาํเภอสะบา้ยอ้ย) รวม 147 ตาํบล 26 อาํเภอ 
แสดงได้ดงัรูปทีR I ลุ่มนํoาทะเลสาบสงขลามพีืoนทีRรบันํoาประมาณ 3,368.4 
ตารางกโิลเมตร [7] โดยการศกึษาครั oงนีoใชข้อ้มูลปรมิาณนํoาฝนและนํoาท่า

รายวนัตั oงแต่วนัทีR 4 มถุินายน พ.ศ.2561 ถงึวนัทีR 31 ตุลาคม พ.ศ.2562 
และนําขอ้มูลมาแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงันีo 1) ขอ้มูลปรมิาณนํoาฝนและนํoาท่า
รายวนัตั oงแต่วนัทีR 4 มถุินายน พ.ศ.2561 ถงึวนัทีR 25 ธนัวาคม พ.ศ.2561 
เพืRอใช้ในการสร้างตวัแบบการพยากรณ์ (Calibration) 2) ข้อมูลปรมิาณ
นํoาฝนและนํoาท่ารายวนัตั oงแต่วนัทีR 26 ธนัวาคม พ.ศ.2561 ถึงวนัทีR 31 
ตุลาคม พ.ศ.2562 เพืRอใชใ้นการทดสอบประสทิธภิาพการพยากรณ์ของตวั
แบบ (Validation) ซึRงข้อมูลปริมาณนํo าฝนและปริมาณนํo าท่าได้ร ับการ
อนุเคราะหจ์ากระบบบรกิารสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวทิยาและระบบบนัทกึ
ระดบันํoา ของศนูยป้์องกนัวกิฤตนํoา กรมทรพัยากรนํoา ตามลาํดบั 

               
รปูทีR I. แผนทีRแสดงขอบเขตลุม่นํoาทะเลสาบสงขลา 

แหลง่ที Kมา : สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรนํ�าและการเกษตร (องคก์าร
 มหาชน) [7] 
 
III.II ตวัแบบที Kใชใ้นการศกึษา (Models)  

งานวิจยัฉบับนีoเป็นการศึกษาตัวแบบทีRมีประสิทธิภาพสําหรบัการ
พยากรณ์ปรมิาณนํoาท่า โดยมวีตัถุประสงคเ์พืRอเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพ
ของตวัแบบการถดถอยเชงิเสน้พหุคณูและตวัแบบโครงขา่ยประสาทเทยีม
ในการพยากรณ์ปริมาณนํo าท่ารายวันในลุ่มนํo าทะเลสาบสงขลา ซึRง
รายละเอยีดของตวัแบบทีRใชใ้นการศกึษา มดีงันีo 

III.II.I ตวัแบบการถดถอยเชงิเสน้พหุคณู (Multiple Linear Regression 
Model: MLR) 

การวเิคราะหก์ารถดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis) เป็น
การวเิคราะหเ์ชงิสถติเิกีRยวขอ้งกบัตวัแปรตามทีRมคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปร
อิสระมากกว่า 1 ตัว ถ้าความสัมพันธ์ดังกล่าวมีลักษณะเชิงเส้นใน
พารามิเตอร์แล้ว นั Rนคือ การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear 
Regression) [8] ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ เขยีนได้ดงัสมการ
ต่อไปนีo  

 

        (1) 

 
โดย Yi แทน ตวัแปรสุม่ 

  แทน สมัประสทิธิ �การถดถอย (พารามเิตอร)์ 

 xip แทน ตวัแปรทีRเป็นอสิระต่อกนั และมคีา่คงตวั 

  แทน พจน์คา่คลาดเคลืRอนสุม่ 
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III.II.I ตวัแบบโครงขา่ยประสาทเทยีม (Artificial Neural Network 
Model: ANN) 

โครงขา่ยประสาทเทยีม (Artificial Neural Network) เป็นเทคนิคแขนง
หนึRงของปัญญาประดษิฐ์ (Artificial Intelligence) ทีRจําลองการทํางานของ
ระบบประสาทในสมองของมนุษย์ โครงสรา้งของโครงข่ายประสาทเทยีม
แสดงไดด้งัภาพต่อไปนีo 

 
รปูทีR II. โครงสรา้งของโครงขา่ยประสาทเทยีม 

โครงสร้างของโครงข่ายประสาทเทยีมประกอบด้วย � องค์ประกอบ 
ดงัต่อไปนีo 1. ขอ้มูลนําเขา้ (Input) 2. ขอ้มูลส่งออก (Output) 3. ชั oนซ่อน
เรน้ (Hidden Layer) และ �. คา่นํoาหนกั (Links) ดงัรปูทีR II 

โครงข่ายประสาทเทียมเป็นตวัแบบซึRงจําลองการทํางานของระบบ
ประสาทของมนุษย์ จะมีหน่วยการทํางานหลายหน่วยมาประมวลผล
ร่วมกนั มกีารส่งค่าในแต่ละหน่วยเพืRอใช้ในการคํานวณผลลพัธ์ ตวัแบบ
โครงข่ายประสาทเทยีมเป็นตวัแบบทีRมกีารปรบัเปลีRยนตวัเองระหว่างการ
เรยีนรู้ จงึถูกนํามาใช้ในการหาตวัแบบเพืRออธิบายความพนัธ์ทีRซบัซ้อน
ระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตาม [9] 
III.III คา่สถติทิี Kใชใ้นการวดัประสทิธภิาพ (Performance Evaluation) 

คา่สถติทิีRใชป้ระสทิธภิาพในการพยากรณ์ของตวัแบบในการศกึษาครั oง
นีo ไดแ้ก่ คา่สมัประสทิธิ �การตดัสนิใจ (R2) รากของคา่คลาดเคลืRอนกาํลงัสอง
เฉลีRย (RMSE) และสมัประสทิธิ �ประสทิธผิลของ Nash และ Sutcliffe (ENS) 

III.III.I คา่สมัประสทิธิ�การตดัสนิใจ (Coefficient of determination: R2)  
คอืความผนัแปรของตวัแปรตอบสนองทีRสามารถอธบิายไดม้อียู่ในตวั

แบบเชงิเสน้นีoไดร้อ้ยละเทา่ไร โดยมสีตูรคาํนวณดงันีo 
 

           (2) 

 
III.III.II รากของคา่คลาดเคลื Kอนกาํลงัสองเฉลี Kย (RMSE) 
คอืคา่รากทีRสองของคา่ความคลาดเคลืRอนกาํลงัสองเฉลีRย มสีมการดงันีo 
 

 

(3) 

                     
 
III.III.III สัมประสิทธิ�ประสิทธิผลของ Nash และ Sutcliffe (Nash-

Sutcliffe Coefficient Efficiency: ENS)  
คือดัชนีทีRนิยมใช้ในการบอกค่าความแม่นยําของตัวแบบ (Model 

Performance) ในทางอุทกวทิยา โดยมสีตูรคาํนวณดงันีo 
 

                     (4) 

 
โดย Yi แทน คา่สงัเกต (Observed Value) ทีR i เมืRอ i มคีา่อยู่

  ระหวา่ง 1 ถงึ n 

  แทน คา่พยากรณ์ทีRไดจ้ากตวัแบบ 

  แทน คา่เฉลีRยของ Yi 

  แทน คา่เฉลีRยของ  

 
IV. ผลและการอภปิรายผล 

การศกึษาครั oงนีo มตีวัแปรตน้ (Input Variables) เป็นปรมิาณนํoาท่า ณ 
เวลายอ้นหลงั 1 วนั ปรมิาณนํoาท่า ณ เวลายอ้นหลงั 2 วนั ปรมิาณนํoาท่า 
ณ เวลายอ้นหลงั 3 วนั ปรมิาณนํoาฝน ณ เวลาปัจจุบนั ปรมิาณนํoาฝน ณ 
เวลาย้อนหลงั 1 วนั ปรมิาณนํoาฝน ณ เวลาย้อนหลงั 2 วนั และปรมิาณ
นํoาฝน ณ เวลาย้อนหลงั 3 วนั ซึRงแทนดวัย Qt-1, Qt-2, Qt-3, Pt , Pt-1, Pt-2 
และ Pt-3 ตามลําดับ และมีตัวแปรตาม (Output Variables) คือ ปริมาณ
นํoาทา่ ณ เวลาปัจจบุนั (Qt) 

ความหมายของคาํวา่ “ณ เวลาปัจจบุนั” คอื ขอ้มลูของวนัทีRศกึษา 
ความหมายของคําว่า “ณ เวลาย้อนหลงั ] วนั” คอื ขอ้มูลก่อนหน้า
วนัทีRศกึษา q วนั 

ความหมายของคําว่า “ณ เวลาย้อนหลงั ^ วนั” คอื ขอ้มูลก่อนหน้า
วนัทีRศกึษา t วนั 
ความหมายของคําว่า “ณ เวลาย้อนหลงั _ วนั” คอื ขอ้มูลก่อนหน้า
วนัทีRศกึษา � วนั 
ผลการเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของตวัแบบจากการใชข้อ้มูลในส่วน

แรก (ตั oงแต่ วันทีR  4 มิถุนายน 2561 ถึง  วันทีR  25 ธันวาคม 2561: 
Calibration) มาสรา้งตวัแบบเพืRอพยากรณ์ปรมิาณนํoาท่าในลุ่มนํoาทะเลสาบ
สงขลา พบว่า ตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียมมีประสิทธิภาพในการ
พยากรณ์ปริมาณนํoาท่าในลุ่มนํo าทะเลสาบสงขลาได้ดีกว่าตัวแบบการ
ถดถอยเชงิเสน้พหคุณู ซึRงคา่สถติทิีRใชใ้นการวดัประสทิธภิาพสามารถแสดง
ได ้ดงัตารางทีR I 

ตารางทีR I. คา่สถติทิีRใชใ้นการวดัประสทิธภิาพของ (Calibration) 

Model R2 ENS RMSE 
MLR 0.9386 0.8788 0.2235 
ANN 0.9854 0.9584 0.1309 

จากตารางทีR I อธิบายได้ว่า ตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียมมี
ประสทิธภิาพในการพยากรณ์ปรมิาณนํoาท่าในลุ่มนํoาทะเลสาบสงขลาได้
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ดีกว่าตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ เนืRองจากค่าสถิติทีRใช้อธิบาย
ความสามารถในการพยากรณ์ของตัวแบบ ซึRงก็คือค่าสมัประสิทธิ �การ
ตัดสินใจ (R2) และค่าสมัประสิทธิ �ประสิทธิผลของ Nash และ Sutcliffe 
(ENS) ของตวัแบบโครงข่ายประสาทเทยีมมคี่าสูงกว่าตวัแบบการถดถอย
เชงิเสน้พหุคูณ และค่าสถติทิีRบ่งชีoเกีRยวกบัความคลาดเคลืRอนของตวัแบบ 
นั Rนคือ รากของค่าคลาดเคลืRอนกําลังสองเฉลีRย (RMSE) ของตัวแบบ
โครงขา่ยประสาทเทยีมมคีา่ตํRากวา่ตวัแบบการถดถอยเชงิเสน้พหคุณู  

ผลการทดสอบประสทิธภิาพการพยากรณ์ปรมิาณนํoาทา่ใชข้อ้มลูสว่นทีR
สอง (ตั oงแต่วนัทีR 26 ธนัวาคม 2561 ถงึ วนัทีR 31 ตุลาคม 2562: Validation) 
พบว่า ตวัแบบการถดถอยเชงิเส้นพหุคูณให้ประสทิธภิาพการพยากรณ์
ปรมิาณนํoาทา่ไดด้กีวา่ตวัแบบโครงขา่ยประสาทเทยีม ซึRงคา่สถติทิีRใชใ้นการ
วดัประสทิธภิาพสามารถแสดงได ้ดงัตารางทีR II 

ตารางทีR II. คา่สถติทิีRใชใ้นการวดัประสทิธภิาพ (Validation) 

Model R2 ENS RMSE 
MLR 0.9071 0.8185 0.1334 

ANN 0.4679 -2.0387 0.5460 

จากตารางทีR II อธิบายได้ว่า ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณมี
ประสทิธภิาพในการพยากรณ์ปรมิาณนํoาท่าในลุ่มนํoาทะเลสาบสงขลาได้
ดีกว่าตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียม เนืR องจากค่าสถิติทีRใช้อธิบาย
ความสามารถในการพยากรณ์ของตัวแบบ ซึRงก็คือค่าสมัประสิทธิ �การ
ตัดสินใจ (R2) และค่าสมัประสิทธิ �ประสิทธิผลของ Nash และ Sutcliffe 
(ENS) ของตวัแบบการถดถอยเชงิเสน้พหุคูณมคี่าสูงกว่าตวัแบบโครงข่าย
ประสาทเทยีม และค่าสถติทิีRบ่งชีoเกีRยวกบัความคลาดเคลืRอนของตวัแบบ 
นั Rนคอื รากของค่าคลาดเคลืRอนกําลงัสองเฉลีRย (RMSE) ของตวัแบบการ
ถดถอยเชงิเสน้พหุคณูมคี่าตํRากว่าตวัแบบโครงขา่ยประสาทเทยีม จงึกล่าว
ได้ว่า ตวัแบบการถดถอยเชงิเสน้พหุคูณมปีระสทิธภิาพในการพยากรณ์
ปรมิาณนํoาท่าในลุ่มนํoาทะเลสาบสงขลาไดด้กีว่าตวัแบบโครงข่ายประสาท
เทยีม 

ผูจ้ดัทําไดท้ําการเปรยีบเทยีบค่าพยากรณ์และค่าสงัเกตของปรมิาณ
นํoาท่าในลุ่มนํoาทะเลสาบสงขลาระหว่างตวัแบบการถดถอยเชงิเสน้พหุคูณ
และตวัแบบโครงขา่ยประสาทเทยีม ซึRงแสดงไดด้งัภาพทีR III เพืRอใหเ้หน็ถงึ
ความแตกต่างของคา่พยากรณ์ทีRไดจ้ากตวัแบบทั oงสองไดช้ดัเจนยิRงขึoน 
 

 

ภาพทีR III. คา่พยากรณ์ปรมิาณนํoาทา่เทยีบกบัคา่สงัเกตปรมิาณนํoาทา่ในลุม่นํoาทะเลสาบสงขลา 
จากภาพทีR III เป็นกราฟเสน้เปรยีบเทยีบค่าพยากรณ์ทีRไดจ้ากตวัแบบ

การถดถอยเชงิเสน้พหุคูณและตวัแบบโครงข่ายประสาทเทยีมของกบัค่า
สงัเกตปริมาณนํoาท่าในลุ่มนํoาทะเลสาบสงขลา ตั oงแต่วนัทีR 26 ธนัวาคม 
2561 ถงึวนัทีR 31 ธนัวาคม 2562 พบว่าค่าพยากรณ์ทีRไดจ้ากตวัแบบการ
ถดถอยเชงิเสน้พหุคูณ (เสน้สแีดง) มคี่าใกลเ้คยีงกบัค่าสงัเกต (เสน้สดีํา) 
ปรมิาณนํoาท่าในลุ่มนํoาทะเลสาบสงขลามากกว่าค่าพยากรณ์ทีRได้จากตวั
แบบโครงข่ายประสาทเทยีมอย่างเหน็ไดช้ดั ซึRงต่างจากค่าพยากรณ์ทีRได้
จากตวัแบบโครงขา่ยประสาทเทยีม (เสน้สเีหลอืง) ทีRเมืRอเทยีบกบัคา่สงัเกต 
พบวา่มบีางชว่งทีRมคีา่แตกต่างกนัอยา่งเหน็ไดช้ดั 

จากการศกึษาครั oงนีo พบว่า ผลทีRได้ไม่ตรงกบังานวจิยัส่วนใหญ่ทีRได้
อ้างอิงไว้ข้างต้น ซึRงอาจจะเป็นผลมาจากวิธีการเลือกข้อมูลนําเข้าทีR
แตกต่างกนั หรอืมลีกัษณะภูมปิระเทศทีRแตกต่างกนั ซึRงทาํใหปั้จจยัทีRสง่ผล
ต่อปรมิาณนํoาทา่ในพืoนทีRศกึษาต่างกนั 

 
V. สรปุผล 

การพยากรณ์ปรมิาณนํoาท่ารายวนัในลุ่มนํoาทะเลสาบสงขลาด้วยตวั
แบบการถดถอยเชงิเสน้พหุคณูและตวัแบบโครงขา่ยประสาทเทยีม โดยใช้
ขอ้มลูในช่วงการทดสอบประสทิธภิาพการพยากรณ์ (Validation) และการ

ใชค้า่สถติทิีRใชใ้นการวดัประสทิธภิาพ ซึRงไดแ้ก่ คา่สมัประสทิธิ �การตดัสนิใจ 
(R2) รากของค่าคลาดเคลืRอนกําลงัสองเฉลีRย (RMSE) และค่าสมัประสทิธิ �
ประสทิธิผลของ Nash และ Sutcliffe (ENS) ในการทดสอบประสทิธภิาพ
การพยากรณ์ของตัวแบบ พบว่า ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณมี
ประสทิธภิาพการพยากรณ์ปรมิาณนํoาท่าในลุ่มนํoาทะเลสาบสงขลาดกีวา่ตวั
แบบโครงขา่ยประสาทเทยีม 

จากการศกึษาครั oงนีo พบวา่ขอ้มลูปรมิาณนํoาฝนและปรมิาณนํoาทา่ความ
ซับซ้อน ทําให้มีลักษณะไม่เหมาะสําหรับการวิเคราะห์เท่าทีRควร ใน
การศึกษาครั oงถัดไป ควรมีการแปลงข้อมูล (Transformation) เพืRอปรบั
ขอ้มูลใหม้ลีกัษณะทีRเหมาะสมสําหรบัการวเิคราะห์ และควรใชข้อ้มูลมาก
ขึoนและศกึษาตวัแปรทีRส่งผลต่อปรมิาณนํoาท่าเพิRม เพืRอประสทิธภิาพการ
พยากรณ์ทีRชดัเจนขึoน 

การศกึษาครั oงนีoเป็นการศกึษาตวัแปรทีRมอีทิธพิลต่อปรมิาณนํoาท่าแค่
เพยีง q ตวัแปร ดงันั oนเพืRอความแมน่ยาํทีRเพิRมมากขึoน จงึควรศกึษาตวัแปร
ทีRมีอิทธิพลต่อปริมาณนํo าท่าให้มากขึoน เช่น ปริมาณการไหลของนํo า 
ปรมิาณการสะสมของนํoาในดนิ อตัราการระเหยของนํoา การใชท้ีRดนิ (Land 
Use) [10] [11] เป็นตน้ 
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Abstract— Cat breeds or their groups can be identified with 

some unique features. This paper proposes image processing 
techniques to identify 4 groups of genetic relationships from 45 
cat breeds referred to the CFA standard (The Cat Fanciers' 
Association), based on the feature of cat-eye shape. Using an 
image processing method to define the feature of the original 
images by Template matching technique to find the average of 
the pixels for creating the template references of shape matching 
with the input images using correlation base-algorithm with the 
calculation and adjustment the data with auto-rotate and move 
for matching the shapes depicted in the image input to store. The 
results of the pixel that gives the best score in the best matrix for 
classification of breeds using pixel-based identification. 
According to the experimental result, certain cat breeds could 
be accurately classified into their groups they belong to. The 
shape of the cat eyes can indicate the type of breeds within the 
group, appearing as a group 1 round shape 14 breeds, group 2 
oval shape 11 breeds, group 3 almond shape 14 breeds and 
group 4 fruits shape 6 breeds, which delivers accurate results 
exactly as required by the standard of the world. 

Keywords— Identification, Image Processing, Template 
Matching, Correlation Based-Algorithm 

 

I. INTRODUCTION  
Cats are one kind of pets that possess unique 

characteristics of each breed. Much attention from many 
associations has been paid to characteristics of cat breeds in 
order to be used to formulate a specific standard through 
research to clearly identify the breed in science. The globally 
recognized standards include the CFA (The Cat Fanciers' 
Association) [1] and the TICA (The International Cat 
Association) standard. [2] In Thailand, the Cat Fanciers Club 
of Thailand [3] is one of the registered members using the 
CFA standard. There are 45 breeds of cats that have been listed 
in accordance with the Show Standards in the years 2019-
2020. [4] 

Cat Breed Groups Identification that has a common 
genetic relationship is considered a very sensitive issue due to 
the external characteristics of cats has similar characteristics. 
Therefore, humans must be used for classification only, which 
may take a long time or may produce results that are inaccurate 
from the discretion of the investigator. 

Identifying cat breeds affecting business in the pet market. 
Registered cat breeds or contest cats tend to have a high price. 
There is also an opportunity to find a home or adoptee more 
easily than domestic cat in the market in general. At the same 
time, the business of goods and services related to pets began 
to play a role in Thai society widely. Overall, Thailand's pet 
business in 2018 is worth 30 billion baht, an increase of 10% 

from 2016. [5] Clearly identifying the differences between cat 
breeds is useful in increasing the chances of finding a home or 
caretaker for both farm cats and stray cats including the 
benefits in terms of pet business, pet products and services 
business significantly for being prepared to cope and develop 
products to further expand the business. 

This research focuses on design and development of Cat 
Breed Groups Identification by Eye Shape Matching. It is 
referenced in 2 global standards: the CFA standard in 
reference, the number and specifications of 45 registered 
breeds and the TICA standard for reference on cat eye shapes. 
[6] It has proposed a classification method using the Template 
Matching of Contour Shape technique for Breed Identification 
to predict the possibility of cat breeds from image data 
processing by specifying the scope of the study, choose to use 
the characteristics of a straight face image only around the 
cat's eyes. It was divided into 45 images to create a shape 
template for matching the shape of the eyes and 45 images for 
experimental efficiency in the method of classification of cat 
breeds in a total of 90 images. The classification with eye 
shape matching can accurately and accurately identify the 
possibility of the breeds to 84.44% 

II. RELATED WORK 
A. Cat Breeds 

Cats are genetically diverse organisms. For a long time 
humans have studied the evolution of cats by classifying 
taxonomy, which is a classification of cats according to natural 
relationships. Cats are in the Kingdom of Animalia in the 
Phylum Chordata and Class Mammalia in the Order Carnivora 
of Family Felidae in Genus Felis and Breeds Catus. [7] 
According to the CFA standard for domestic cat, there are 
currently more than 45 breeds worldwide. 

Cats are a popular pet. [8] The genetic diversity in the 
breed of the cat creates the characteristics of the breed that is 
unique. For this reason, there are many associations that see 
the importance of studying the genetic features of cat breeds 
until the idea of establishing the standard of the association 
and publish the specifications of the standard to member 
groups around the world for reference in accordance with 
domestic cat breed registration regulations and competition 
organizers and also covers the educational support and 
promotion of the pet business that has a tendency for 
continuous growth. [9] 

B. Cat Feature 
Common features of cats can be divided into 2 main 

groups: short hair and long hair. [10] In the short haired cat 
group, the length of the fur does not exceed 2 inches. In the 
short haired cat group, the length of the cat's fur does not 
exceed 2 inches. The external characteristics of cat breeds can 
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be divided into 2 parts: head and body. The head of a cat is 
more than one characteristic, which makes it possible to show 
the identity of the breed. Every cat breed will be different. 
While the body characteristics are related to the shape of the 
head. The shape characteristics of cat breeds in the TICA 
standardization consist of clearly specifying the shape 
characteristics of various parts or external organs of the cat 
breed such as the shape of the head, the shape of the ear and 
the profile including areas around the nose, mouth, and chin 
and the shape of the eyes, etc. 

Characteristic features of the eyes in the cat breed - The 
eye is an important element or organ, one of the proportions 
of the cat's face area. The cat has 2 eyes. The standard shape 
of a cat's eye can appear in only one shape in one breed, which 
can be classified into 10 shapes, as can be seen in Figure 1 

 

 
Fig.1 The characteristics of the eye shape in the breed of cat as standard. 

Figure Label 1 shows the difference in the shape of the eye 
level.  From the observation of the same shape group, the size 
of the eyes may be larger or smaller, respectively. A group of 
5 eye shape features are classified as features that appear in 
standard cat breeds only. Non-standardized cat breeds may 
also appear in unusual shapes in the eyes of other cat breeds. 

C. Breeds Identification 
Cat identification from past to present, registration and 

contest for cat breeds requires experts to determine the validity 
that must be in strict accordance with the rules of the standard. 
Characteristics of cat breeds are complex, requiring personal 
knowledge to identify differences in order to correctly classify 
breeds. Using humans in class can give you accurate results, 
but it may cause problems with the timing of a specific cat 
breed. This is a complex matter that requires personal 
knowledge to differentiate in order to correctly classify breed. 
Classified human use can produce accurate results, but it may 
lead to problems with slow work times and discrepancies 
caused by the discretion of the investigator. 

At present, technology has been developed to help identify 
animal breeds that can reduce working time and increase the 
efficiency of accuracy. Classification of cat breeds can be 
classified by factors of important and unique characteristics of 
that breed. There are various methods for breed classification. 
In most breeds, the classification must be based on the 

characteristics of the breed as specified in the standards of the 
animals in that breed such as classifying dog breeds by 
referring to breed features in accordance with AKC (American 
Kennel Club) standards [11] or classifying cat breeds based on 
CFA standards. In the event that the accuracy of the breed is 
required, other than references from Reliable data sources, the 
method is considered an important selection method for breed 
identification that requires the efficiency of accuracy. 

D. Image Processing 
Classification of breed using image identification - The 

interest in the study and development of tools for identifying 
people, animals and objects using image identification has 
gained widespread popularity. The methods used to 
distinguish the characteristics of highly similar strains must be 
analyzed to identify the characteristics that can clearly 
distinguish between one breed. When compared to other breed 
in the same breed group, the identification of breed specific 
characteristics from the overall characteristics that are not in 
the area of interest can reduce processing time. Identification 
of animal characteristics by image processing methods in the 
area of the face by focusing on points of interest, consisting of 
identifying animal characteristics by processing image data on 
the face by focusing on a particular point for example, 
identifying the characteristics of a domestic cat's nose by using 
the image recognition technique, it is possible to classify 
specific features in one cat, which shows the uniqueness of 
that cat for tracking to prevent stray or missing cats. [12] Not 
only has a recognizable method, the template matching 
method is also one of the methods used for classification. This 
method has the expertise of classifying pixel-by-pixel shapes, 
which provide relatively high accuracy. 

E. Template Matching of Contour Shape 
Template Matching of Contour Shape is data management 

within 2 images. For matching between template images and 
input image with positioning, resizing and the calculation of 
the numerical index indicating the correlations of images [58] 
that are more or less similar or different, are considered 
correlations which are indicators of the level of 2 variables. It 
is only the area selection interested in the contour analysis of 
the shape matching within both images. [13] Shape matching 
is a way of clearly identifying internal features so as for 
precise template matching, [14] to distract the unnecessary 
parts within the image and increase the efficiency of matching 
effectively. 

From the study of the classifying method of breed from 
related research, it is found that the importance of breed 
identification using matching image data processing methods, 
the internal characteristics of the breed must be studied in 
order to categorize the breed according to the specific 
characteristics arising from the genetic relationship in the cat 
breed. It can separate the group of breed that have the shape 
of the eye into 5 groups of 10 sub-features [15] to reduce the 
possibility of extracting unrelated information in the 
consideration. This may cause errors which cause incorrect 
results for pattern matching, image data modeling for 
processing of the characteristics in 45 breeds of cats. The 
selection of visual data only for the eye contours of the cat 
breed is shown in the procedure in Chapter 3. 
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F. Normalized Cross-Correlation Algorithm 
Comparison of similarities of images using Normalized 

Cross-Correlation method [16]  is a comparison of locations 
between two variables that can indicate the relationship 
between experimental images and template shapes in 
matching in order to effectively demonstrate consistent 
results, including methods for finding the relationship between 
pixel points in two correlated images, as shown in Equation in 
Figure 2. 

 

 
Fig. 2 Normalized Cross-Correlation Algorithm Formular 

It defines T as a template image, 1 as an input image, T (x, 
y) as a point of interest within the image. It starts from 0. 0 of 
the template image (x, y) as the focus of the image, starting 
from 0. 0 of the experimental image W-w + 1H-h + 1 as the 
number of times of 1 template image that is shifted to the test. 
[17] 

G. Structural Similarity Index Measuring and Root Mean 
Square 
Structural Similarity Index Measuring and Root Mean 

Square, the similarity index of a structure or shape is a method 
of checking system performance by measuring the similarity 
between two images. [18]  In general, it is called the SSIM 
method. In the image data processing process, the similarity 
index works with the pixels that are inside the image. The 
index of the image in the processing of the image by matching, 
when showing a low calculation, it indicates the inconsistency 
between the pixels within the image that needs to be inspected. 
[68] Conversely, if there is a high numeric index value, it can 
identify similarities, the highest resemblance will be 1 and 
there will be no similarity, which will be -1. The similarity 
index is calculated in the image window by measuring 
between two windows x and y in size N x N. It will compare 
two images with the characteristics of 3 properties: Luminance 
(l), Contrast (c) and Structure (s) and a, 8.y, which will be the 
brief weight setting of the equation. [69] As shown in 
Equation in Figure 3. 

 

 
Fig. 3 Structural Similarity Index Measuring Formular 

 

Fig.4 Root Mean Square (RMS) 

H. Confusion Matrix 
The Confusion Matrix is one of the methods for evaluating 

the effectiveness of a model for the analysis of classification 
problems. Outcome Variable has 2 values: predicted and 
actual values. [19] It can be divided into 4 forms. In general, 
it appears as the True Negative value, which predicted that the 
first shape matches the correct value as the first shape. False 
Positive predicts that it is the wrong second shape that does 

not match the correct value, it should be the first shape, False 
Negative predicts that the first shape is wrong, which does not 
match the correct value, it should be the second shape, True 
Positive predicts that the second shape is correct, which 
corresponds to the value of the second shape. The results are 
shown as Recall, Precision and Accuracy. Recall value refers 
to the accuracy of attention to the truth. While Precision is the 
calculation together with the wrong answer to the side of how 
accurate the value is. Finally, Accuracy is the calculation of 
the correct answer to the total number, which is the overall 
result of the model. [20] As shown in Equation in Figure 4. 

 

  

 

 

  

 
 

 

Fig. 5 Structural Similarity Index Measuring Formular 

Pattern analysis of research-related methods is an 
important part of understanding the process of classifying cat 
breeds by processing image data using template matching 
methods. It is one method of classifying groups to match from 
similarities. The cat breed classification by eye shape features 
clearly indicates the desired feature to find the proportion of 
the area from the position and the number of pixels to retrieve 
the shape characteristics within the image for the shape 
matching; it is possible to filter out data that has many similar 
characteristics in the characteristics of the cat breed. It 
includes the ability to reduce side noise that is beyond the 
focus of the combined processing and also helps work to be 
more effective in classifying cat breeds for accurate and 
effective results. 

III. METHODOLOGY 
3.1 Study and analysis of the differences in the characteristics 
of 45 cat breeds as standard 

It studied the characteristics of cat breeds in order to be 
grouped and initially classified with references from data 
according to 2 world standards: CFA and TICA standards, 
including research studies that categorize breeds based on 
genetic relationships in cat breeds. 

3.2 Data preparation process for image matching processing 

3.2.1 Collecting images and information of 45 cat breeds 
2 sources were selected: Total 90 images from the CFA 
and TICA data sets. It is divided into 2 parts: 

1) 45 images of eye contour modeling 

2) Part of the performance test and the results of the 
method of 45 images 

3.2.2 Pixels Analysis 

 Pixels Analysis is done by using the function Import 
or Export a Sequence of Files with the tools 
MATLAB_R2017B in order to check the quality of all 
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image data before finding the average value and to find the 
relationship of image data size for the design of image data 
processing methods, matching RGB 3 planes color model 
[21] with 8 bits and resolution 72 dpi (Drop Per Ink). 

3.3 Defining groups of eye shape features in cat breeds 

Characteristics of cat breeds on the face are a landmark and 
are most important to the breed classification, compared to 
other areas. However, cat breeds still need to use every 
element to accurately identify the breed while one of the 
features, which is just one of the features of all the facial 
organs, can be identified as a group of breed. From the study, 
it is possible to specify the characteristics that will be used to 
classify the breed. The characteristics of the eyes that can be 
divided into 5 groups according to the shape of the eyes 
according to the TICA standard while in the cat breeds in 
accordance with the CFA standards, only 4 groups of accepted 
eye characteristics are accepted. 

The use of the shape characteristics of the eyes is a basic 
characteristic for classifying the breed that can be referenced 
alongside the groups of genetically related breed. Although 
the study in this research is mainly focused on groups of cat 
breeds that have been accepted as CFA standards only but the 
characteristics of the eyes in the standard breed can still 
indicate the possibility of mixed-breed grouping cat or hybrid 
cat as well. It can be based on features that belong to the same 
group, may have a genetic relationship with the cat breeds 
according to that standard group. Since the characteristics of 
kittens or cats that are formed from the mix are inherited from 
breeders and breeders and cannot be mutated to be different 
from the specifications specified in the standard, except in 
groups of cats of different breed. The amount of features in all 
headers, as shown in Figure 6. 

Features Unique Similarity Total / Feature 

Sh
ap

es
 

Head Shape  4 9 12 

Eye Shapes 4 6 10 Feature per 
5 groups 

Ears Shape 2 1 3 

Fig. 6 Quantities of 3 characteristics of shapes in 45 breeds of cats 
according to standards 2018-2019 

Eye shapes can be divided into 5 groups and 10 shapes 
according to TICA standards but in the CFA standards, only 4 
groups appear in 45 breeds, as shown in Figure 7. 

Groups Eye Shape 
Feature 

Breeds 
Quantity 

Breeds 
Total Breeds 

1 Almond 9 14 Abyssinian 

1 Almost Almond 1 14 American Bobtail 

1 Almond 9 14 Balinese 

1 Almond 9 14 Burmilla 

1 Almond 9 14 Colorpoint 
Shorthair 

1 Large Almond 4 14 Egyptian Mau 

1 Almond 9 14 European Burmese 

1 Almond 9 14 LaPerm 

1 Large Almond 4 14 Norwegian Forest  

1 Large Almond 4 14 Ocicat 

1 Almond 9 14 Oriental 

1 Almond 9 14 Siamese 

1 Large Almond 4 14 Singapura 

1 Almond 9 14 Somali 

2 Almost Round  8 14 American Shorthair 

2 Almost Round  8 14 American Wirehair 

2 Almost Round  8 14 Birman 

2 Round 6 14 Bombay 

2 Round 6 14 British Shorthair 

2 Round 6 14 Burmese 

2 Almost Round  8 14 Chartreux 

2 Round 6 14 Exotic 

2 Almost Round  8 14 Korat 

2 Almost Round  8 14 Manx 

2 Round 6 14 Persian 

2 Round 6 14 Scottish Fold 

2 Almost Round  8 14 Selkirk Rex 

2 Almost Round  8 14 Siberian 

3 Oval 10 11 Bengal 

3 Oval 10 11 Cornish Rex 

3 Oval 10 11 Devon Rex 

3 Oval 10 11 Havana Brown 

3 Oval 10 11 Japanese Bobtail 

3 Large Oval 1 11 Khao Manee 

3 Oval 10 11 Lykoi 

3 Oval 10 11 Maine Coon Cat 

3 Oval 10 11 Ragdoll 

3 Oval 10 11 Toybob 

3 Oval 10 11 Russian Blue 

4 Walnut 4 6 American Curl 

4 Walnut 4 6 Ragamuffin 

4 Lemon 1 6 Sphynx 

4 Peach Pit 1 6 Tonkinese 

4 Walnut 4 6 Turkish Angora 

4 Walnut 4 6 Turkish Van 

5 Triangle 0 0 - 

Fig.7 Cat Eye Groups of Breed 
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3.4 Design and development of cat breed classification 
methods using Template Matching of Contour Shape 

Cat's eyes can be divided into 4 groups of shapes, 
according to the breed specified in CFA standards. The 
similarities between the 4 groups of shapes are very likely to 
cause errors in size, angle, and image data processing from 
other disturbances. In this regard, the design of working 
methods for group classification by matching templates 
requires Image templates that go through the process of 
evaluating shapes without distractions for more perfect results 
and to find the similarity within the group by comparing the 
template image and input image by using the correlation 
method which compares the similarity of the image using 
Normalized method Cross-Correlation. 

It is a method for finding the relationship between pixel 
points in two images by rotating the axis of the clock in 360 
degrees to find the angle of degrees that are closest to the 
original image by showing the best value (Best Score) before 
enlarging or reducing the size of the original image to find the 
best value of the size. The result will be displayed as the best 
Matrix value. It appears as a Binary value equal to 0 and 1 for 
finding the similarity of the experimental image comparison 
with 45 template images. It can be classified using the Pixel-
Base method. The result of matching the template by finding 
the value of Cross-Correlation will be a pixel matrix for 
determining the Structural Similarity Index Measure. [20] To 
analyze the relationship of consecutive pixels, the value 
obtained from the low image similarity index shows the 
inconsistency between the pixels within the image being 
examined. 

3.5 Normalized analysis Cross-Correlation method in the 
shape template matching process 

When the template image is matched with the image used 
for the Normalized Cross-Correlation experiment, it appears 
as a correlation value in the form of Pixel Matrix, which 
appears as a continuous and similar pixel point image for 
analysis of shape similarity indexes. The value obtained from 
the similarity index of images below -1 indicates the 
incompatibility between the template image and the image 
being examined and the value 1 means the most similar. The 
researcher will collect a total of 45 values from the template 
images in 45 breeds per 1 sample image which can be 
separated into 4 groups of shapes which are 14 breeds in the 
almond group, 14 breeds in the group of spheres, 11 breeds in 
the group of oval shapes and 6 varieties in the group of shapes 
that are similar to fruits. In the collection, the sum of squares 
of each group will be analyzed statistically by evaluating the 
Root Mean Square of the group for accuracy checking 

The findings of this study could be concluded that images 
of 45 cat breed groups used to create the Shape Template and 
45 images of 45 breeds used in the experiment could be 
identified by Template Matching, covering all breeds and 4 
cat eye shapes. The results were effective and basically 
sufficient.  

IV. PERFORMANCE ANALYSIS 
Performance measurement of the method in this research 

has chosen the principles of Confusion, Precision, and Recall 
to measure the effectiveness to find the Outcome Variable 
which appears as True Negative, False Positive, False 

Negative, and True Positive as shown in the results of Figure 
8.  
 Accuracy 84.44% / 45 Breeds 

   Predicted Class  

 

A
ct

ua
l C

la
ss

 almond 10 0 0 4 
round 0 12 2 0 
oval 0 1 10 0 
fruits 0 0 0 6 

Group Recall Precision F1 Accuracy 

almond 71.43% 100% 83.33% 

84.44% 
round 85.71% 92.31% 88.89% 

oval 90.91% 83.33% 86.96% 

fruits 100% 60% 75.00% 

Fig.8 Evaluation results 

Figure Label 6, the results can be analyzed as follows: 
Data processing of 45 template image and 45 input image 
shows that the Recall value is at the threshold level with 
percentages of accuracy in comparing almond shape templates 
which appear at 100%, Round shape appeared at 92.31% and 
an error value of 7.69%, the ellipse appears correct, 83.33% 
and an error value of 16.67% while the fruit shape appears 
60% correct and an error value of 40% 

Basically, there are the similarities in the cat eye shapes 
for every breed. However, the similarities in eye shapes of 
some cat breed groups are higher than those in other groups. 
The results of this study indicated that almond and fruit shape 
groups were relatively similar. The similarity is a sharp tip of 
the eyes. Of 45 breeds, the largest proportion of cat eye shape 
belonged to almond-shaped eyes (14 breeds), compared to 
other groups. 

The overall cat eye shape could be categorized into two 
large groups. The first group was characterized by round to 
oval shaped eyes. The second group was characterized by 4 
fruit shaped features, namely Lemon shape, Pit Peach shape, 
Walnut shape, and Almond shape. The features of these 
shapes were in the same direction, causing more errors than 
those detected in other shapes due to the number of 
possibilities of up to 4 shapes.  

The results of the precision of the almond shape have an 
accuracy of 71.4% and an error value of 28.57%, spherical 
value with an accuracy of 85.71% and an error value of 
14.29%, elliptical shape with an accuracy of 90.91% and an 
error value of 9.09%, and fruit-like shapes appear 100% 
accurate, and no errors were found.  In the calculation of the 
accuracy, it appears that the accuracy of 84.44% is considered 
good. 

V. CONCLUSION 
The classification of cat breeds with the shape of the eyes 

is just a basic feature of cat breeds. However, the results can 
indicate that the characteristics of the eyes can be classified 
into groups of cat breeds are good and are a significant feature 



 
  IT-8 

 

54 

 

 

compared to one of the features of all shapes that appear in cat 
breeds. 

The findings of this research implied that the classification 
of cat breeds from eye shape matching with  image processing 
techniques is one of the methods that can be used to classify 
the breeds of the breed from the characteristics of the image 
effectively. The result appears to be an Accuracy of 84.44% 
which is considered good. As a result of the error, it is caused 
by the discrepancy of the shape in the data preparation process 
due to limitations in image quality resulting in insufficient 
options.  

The methodological development using the Template 
Matching is only one technique used to identify cat breed 
groups based on features of cat-eye shape. However, other 
methods can be used to accurately classify cat breed groups, 
such as machine learning. Such methods require a lot of 
information in training in order to be processed to achieve the 
most accurate results. However, this research contained a 
limited amount of information. Template Matching does not 
require a lot of data. Therefore, this method is consistent to the 
condition of a limited amount of data. In developing the 
methodology in the future, the machine learning will be 
selected to validate the efficiency and accuracy of the cat 
breed groups identification for greater performance.  
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บทคดัย่อ — จากผลการสาํรวจภาวการณ์ทาํงานของประชากรจาก
สาํนักงานสถิติแห่งชาติ ในปีพุทธศกัราช ���� พบว่า จาํนวนผู้ว่างงานที9
สาํเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีอตัราการว่างงานมากกว่าค่าเฉลี9ย
อตัราการว่างงานในทุกระดบัการศึกษา สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ในการ
คดัเลือกผู้สมคัรงาน ซึ9งให้ความสาํคญักบัทกัษะและประสบการณ์มากกว่า
วฒิุการศึกษา งานวิจยันี, จึงเสนอรปูแบบการแนะนํางานสาํหรบัองคก์รและ
ผู้สมคัรตามทกัษะการเรียนรู้ด้วยเทคนิคป่าแบบสุ่ม (Random Forest) ซึ9ง
การนําเสนอเทคนิคป่าแบบป่าสุ่มนี,  ได้ผลมาจากผลการเปรียบเทียบทาง
เทคนิคและการสร้างโมเดลแนะนํา โดยแบง่การเปรียบเทียบแบง่ออกเป็น � 
ครั ,ง ได้แก่ ครั ,งที9   เป็นการสงัเคราะห์โมเดลด้วยข้อมูลผู้มีงานทาํจาํนวน 
 �© ราย และครั ,งที9  � เป็นการสงัเคราะห์โมเดลด้วยข้อมูลนักศึกษาที9ถกู
พยากรณ์รวม  ,  � ราย โดยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพโมเดลพบว่า 
Random Forest มีค่าความแม่นยํามากที9สุด (74.17%) ส่วน Naïve Bays 
และ Deep Learning ไม่เหมาะกับการนํามาใช้ทํานายในงานวิจยัครั ,งนี,  
เนื9องจากมีค่าความแม่นยาํน้อยมาก 
 

คาํสาํคญั — 4MAT, ป่าแบบสุ่ม, รปูแบบแนะนํา, ทกัษะการเรียนรู้, 
เหมืองข้อมลู 
 

ABSTRACT — According to the National Statistical Office as at 
2019, the results of Labor Force Survey showed that there is high-
unemployed rate for undergraduate level. This evidence reveals that the 
organizations use the criteria for selection from skill and experiences 
rather than certificate. This study proposes a job recommendation 
system for organization and job finders by using a random forest 
technique. Moreover, researchers did a comparison between several 
techniques, which are the Gradient Boosted Trees, the Random Forest 
Naïve Bays and Deep Learning to find out the suitable method for job 
recommendation system. First, researchers use 120 employees for 
model synthesizing and the second synthesis model use 1,115 students 
for prediction. From model’s performance evaluation, this study found 
that the accuracy rate from Random Forest is 74.17% while Naïve Bays 
and Deep Learning have the lowest accuracy thus this study applies the 
Random Forest for job recommendation system. 
 

Keywords — 4MAT, Random Forest, Recommendation Model, 
Learning Skills, Data Mining 

 

การว่างงาน (Unemployment) หรอืภาวการณ์ทีRบุคคลในวยัแรงงานทีR
พร้อมจะทํางานแต่ไม่สามารถหางานทําได้ โดยตัวเลขการว่างงาน 
นอกจากเป็นเครืRองมอืทีRบ่งชีoอตัราการวา่งงานในประเทศยงัเป็นเครืRองชีoวดั
ภาวะเศรษฐกจิซึRงถอืเป็นปัจจยัอยา่งหนึRง ซึRงจากรายงานสรปุผลการสาํรวจ
ภาวการณ์ทํางานของประชากร สํานักงานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงดจิทิลั
เพืRอเศรษฐกิจและสังคม ตั oงแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนในปี
พุทธศกัราช t��t [q] เมืRอจําแนกตามการศกึษาทีRสําเรจ็พบว่า จํานวนผู้
ว่างงานทีRสําเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาตรมีอีตัราการว่างงานมากกว่า
คา่เฉลีRยอตัราการวา่งงานในทุกๆ เดอืน และเมืRอเทยีบตามระดบัการศกึษา
พบว่า ตั oงแต่เดอืนมกราคมถงึเดอืนกนัยายนมจีํานวนถงึ � เดอืนทีRมอีตัรา
การวา่งงานของผูท้ีRจบปรญิญาตรมีากทีRสดุ  

สอดคลอ้งกบัมมุขององคก์ร เมืRอหลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกผูส้มคัรงาน 
[t] ใหค้วามสาํคญักบัการรบัพนกังานจากทกัษะและประสบการณ์มากกว่า
วุฒกิารศกึษา และในมุมมองของผูส้มคัรทีRเป็นนักศกึษาจบใหม่ การรูจ้กั
ประเมนิตนเอง ในดา้นบุคลกิภาพ ทกัษะ ประสบการณ์อาจยงัไม่สามารถ
แสดงใหอ้งค์กรไดร้บัรูม้ากนัก โดยเมืRอกล่าวถงึบุคลกิภาพ (Personality) 
คอื ผลรวมของอทิธพิลทีRอธบิายวา่ทาํไมบุคคลถงึกระทาํพฤตกิรรมใดๆ ใน
สถานการณ์หนึRง โดยการประเมนิบุคลกิภาพจงึเป็นกระบวนการของการ
วดัอทิธพิลเหล่านั oนในเชงิปรมิาณ [�] เชน่เดยีวกบัรปูแบบความตอ้งการใน
การเรยีนรูเ้ชงิประสบการณ์ (Experiential Learning Cycles) และรูปแบบ
การเรยีนรูใ้นฐานะปัจจยัทางจติวทิยาสาํคญัในการช่วยส่งเสรมิการเรยีนรู้
ใหม้ปีระสทิธภิาพ ซึRงการวเิคราะหผ์ูเ้รยีน จะทาํใหท้ราบถงึพฤตกิรรมของ
ผูเ้รยีน ความสนใจ และความตอ้งการต่างๆ โดยยดึหลกัวา่เมืRอบุคคลพรอ้ม
ทีRจะทาํแลว้ไดท้าํจะยอ่มเกดิความพอใจและพรอ้มทีRจะปฏบิตัติาม 

จากทีRกล่าวมา ผู้วิจยัมีความประสงค์ในการนําเสนอวิธีการพฒันา
รูปแบบการแนะนํางานสาํหรบัองคก์รและผูส้มคัรตามทกัษะบุคลกิภาพใน
การเรียนรู้ (Personality Skills) โดยการผสมผสานเทคนิคป่าแบบสุ่ม 
(Random Forest) เพืRอพฒันาระบบผู้แนะนําจากข้อมูลผลเกรดเฉลีRยใน
ระดบัอุดมศกึษา มาใชใ้นการสนับสนุนวเิคราะห์นักศกึษาจบใหม่หรอืลด
จํานวนผูว้่างงานทีRไม่เคยทํางานมาก่อนใหม้งีานทําดว้ยรปูแบบการเรยีนรู้
ในสภาพแวดลอ้มทีRเหมาะสม 
 

II. วตัถุประสงคข์องงานวจิยั 
q. เปรียบเทียบเทคนิควิธีการทางด้านการทําเหมืองข้อมูลในการ

สงัเคราะหโ์มเดล 
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2. สงัเคราะหร์ปูแบบการแนะนํางานจากผลคะแนนทางการศกึษาและ
รปูแบบการเรยีนรู ้  

�. วเิคราะห์และนําเสนอ เทคนิคและแนะนําโมเดลทีRสงัเคราะห์จาก
ขอ้มลูนักศกึษาคณะเทคโนโลยสีารสนเทศทีRจบการศกึษา มาเพืRอใชจ้ดัทํา
ระบบ Job Recommendation System 
 

III. หลกัการพืoนฐาน ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีRเกีRยวขอ้ง 
III.I ปัจจยัในการเลอืกผูส้มคัรเขา้ทาํงาน 

จากงานวจิยัของ Caldwell และคณะ [�] ไดอ้ธบิายถงึความสาํคญัของ
การเลอืก ปัจจยัหรอืความแตกต่างของคุณลกัษณะส่วนบุคคลทีRทําใหเ้กดิ
ความแตกต่างทีRสาํคญัในการบรรลุผลลพัธใ์นองคก์รสมยัใหม่ ซึRงเสนอแนะ
เกีRยวกบัการปรบัปรุงกระบวนการสรรหาบุคลากรไว้ � ปัจจยั ได้แก่ q) 
ความรกัและความอุตสาหะ t) การตคีวามกระบวนการสูก่ารปฏบิตั ิ�) พืoน
ฐานความรู ้�) ความฉลาดทางอารมณ์ �) ความซืRอสตัย ์และ �) ประสทิธผิล
การสืRอสาร โดยสงัเกตไดว้า่ ปัจจยัสว่นใหญ่ยากต่อการพจิารณาก่อนรบัเขา้
ทาํงานและจะรบัรูไ้ดเ้มืRอเขา้ทาํงานแลว้ นอกจากพืoนฐานความรูท้ีRสามารถ
รบัรูไ้ดจ้ากผลการเรยีน 

 
III.II ทฤษฎรีปูแบบการเรยีนรู ้�MAT 

รูปแบบความต้องการในการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential 
Learning Cycles) รูปแบบการเรียนรู้ทีRมีอิทธิพลมากทีRสุดทฤษฎีหนึRงทีR
ได้รบัการพฒันาโดย David Kolb ในช่วงต้นทศวรรษ q �¤ ทฤษฎีการ
เรยีนรูจ้ากประสบการณ์และเครืRองมอืทีRคดิคน้ขึoนเพืRอทดสอบทฤษฎี LSI 
(Learning Style Inventory) [�] จากการตั oงข้อสงัเกตว่าผู้เรียนบางคนมี
ความชอบทีRแน่นอนสาํหรบักจิกรรมบางอยา่ง  

ต่อมา McCarthy ไดพ้ฒันาวธิกีารสอนทีRเรยีกว่า �MAT [�] ทีRองิตาม
ทฤษฎขีอง Kolb's cycle of learning โดยมุ่งส่งเสรมิความถนัดของผูเ้รยีน
และสง่เสรมิการใชส้มอง t ซกีอยา่งสมดุลกนั อนัจะสง่ผลใหก้ารเรยีนรูเ้กดิ
ประสทิธภิาพและผูเ้รยีนไดเ้กดิการพฒันาอย่างเตม็ศกัยภาพ โดยโมเดล 
4MAT เสนอแนวคิดทางการศึกษา โดยเสนอกิจกรรมและรูปแบบ
พฤติกรรมทีRบุคคลสามารถใช้ความเรียนรู้ไปบูรณาการอย่างประสบ
ความสาํเรจ็ โดยเสนอประเภทรปูแบบการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนดงันีo 

1. ผู้เรียนถนัดการใช้จินตนาการ (Imaginative Learners) รบัรู้ผ่าน
ประสาทสมัผสัและความรูส้กึและสามารถประมวลกระบวนการเรยีนรูไ้ดด้ี
ยิRงในภาวะทีRตนเองไดม้โีอกาสเฝ้ามอง 

2. ผูเ้รยีนถนัดการวเิคราะห์ (Analytic Learners) รบัรูใ้นลกัษณะการ
สงัเกตและนําสิRงทีRรบัรู้มาประมวลผลจนเกิดเป็นความคิด พร้อมทั oงมุ่ง
วเิคราะหจ์นเกดิเป็นองคค์วามความรูใ้หม ่

3. ผู้เรียนถนัดใช้สามญัสํานึก (Commonsense Learners) รบัรู้โดย
ผ่านกระบวนความคดิและสิRงทีRเป็นนามธรรม โดยการประมวลความรูน้ั oน
จะตอ้งผา่นการทดลองหรอืกระทาํจรงิ 

4. ผู้เรียนทีRสนใจค้นพบความรู้ด้วยตนเอง (Dynamic Learners) 
ผูเ้รยีนจะรบัรูผ้า่นสิRงทีRเป็นรปูธรรมและการกระทาํ สามารถถกัทอความคดิ
ใหข้ยายกวา้งขวางและเสาะหาการวเิคราะหเ์พืRอใหเ้กดิการเปลีRยนแปลง 
 
III.III ระบบผูแ้นะนํา (Recommender System) 

ระบบผูแ้นะนําถูกสรา้งขึoนเพืRอแกปั้ญหาเรืRองขอ้มลูจํานวนมากและได้
ถกูนําไปใชก้นัอยา่งแพรห่ลายในหลายๆ ดา้น [�] ระบบแนะนํางานสาํหรบั
สว่นการสรรหางานไดเ้กดิขึoนและมกีารเตบิโตอยา่งรวดเรว็ อกีทั oงนิยมใชใ้น
การวจิยัในสถาบนัการศกึษาและนํามาประยกุตใ์ชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ ซึRง
เทคนิคในการทาํระบบผูแ้นะนําแบง่ไดด้งันีo 

1. การแนะนําแบบองิเนืoอหา โดยมหีลกัการแนะนํารายการทีRมเีนืoอหา
ใกล้เคยีงกบัทีRผูใ้ชเ้ป้าหมายต้องการ [8] ทีRใหค้วามสนใจกบัคุณภาพของ
ขอ้มลูจากการจบัคูร่ะหวา่งคนและความตอ้งการของลกัษณะงาน  

2. การแนะนําแบบมสี่วนร่วม เป็นวธิกีารหาความสมัพนัธร์ะหว่างผูใ้ช้
กับผู้ใช้ทีRคล้ายกัน ซึRงมีรสนิยมเดียวกันกับผู้ใช้เป้าหมายและแนะนํา
รายการตามสิRงทีRผูใ้ชค้นอืRนชอบ โดยใชข้อ้มลูของสนิคา้และผูใ้ชจ้าํนวนมาก
เพืRอคาดการณ์วา่ ผูใ้ชท้ีRไมเ่คยใชส้นิคา้นั oนจะชอบสนิคา้นั oนหรอืไม ่ 

3. การแนะนําซึRงกนัและกนั เป็นระบบแนะนําพิเศษ [9] ของระบบ
ความพึงพอใจของทั oงสองผู้ใช้ทีRมีส่วนเกีRยวข้อง เป็นผลให้เกิดความ
ไดเ้ปรยีบสาํหรบัทั oงผูใ้ชแ้ละปรบัปรงุความถกูตอ้งของระบบแนะนํา  

4. การแนะนําแบบผสม ทีRรวมเอาสองระบบคอื การแนะนําแบบอิง
เนืoอหา และการแนะนําแบบมสี่วนร่วม มาทํางานช่วยกนั [10] โดยระบบ
แบบผสมนีoไม่มขี ั oนตอนตายตวั ซึRงช่วยเลีRยงขอ้จาํกดัของเทคนิคทั oงสองได ้
แต่มคีวามซบัซอ้นและการใชท้รพัยากรสงู โดยในงานวจิยัไดใ้ชเ้ทคนิค ใน
การสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์ จากคุณสมบตัิเฉพาะของเทคนิคการ
แนะนําทั oงสองวธิ ี
 
III.IV เทคนิคป่าแบบสุม่ (Random Forest) 

เป็นการสุ่มเลอืกแอตทรบิวิต์ ออกมาเป็นหลายๆ ชุดและสรา้งโมเดล
ดว้ยเทคนิค Decision Tree มวีธิกีารทีRคลา้ยกบั Bagging แต่เพิRมการสรา้ง
ความหลากหลายของโมเดลดว้ยการสุ่มแอตทรบิวิต์แทนทีRจะเป็นการสุ่ม
เฉพาะข้อมูลตัวอย่างเพียงอย่างเดียว ซึRงมีข้อดีคือลดค่า correlation 
ระหว่าง Tree เริRมจากการสุ่มตวัอย่างชุดใหม่จากจํานวนข้อมูลทั oงหมด 
(Bootstrapping) ใชว้ธิสีุม่แบบแทนทีRใหไ้ดอ้อกมาชุดจาํนวนทีRตอ้งการโดย
มลีกัษณะไมเ่หมอืนกนัมาสรา้งโมเดลตน้ไมต้ดัสนิใจ (Decision Tree) [11] 
โดย นิยาม เอนโทร ปี  (Entropy) หลักจากนั oน  ทํ าการหาผลลัพธ์  
(Aggregation) จากแต่ละโมเดล (Bagging) เชน่ การโหวต (Voting) 
III.V งานวจิยัที Kเกี Kยวขอ้งดา้นระบบแนะนํางาน 

Siting Zheng และคณะ [qt] ได้ทําการสํารวจระบบแนะนํางานซึRง
มุง่เน้นไปทีRขอ้มลูผูใ้ชแ้ละเทคโนโลยรีะบบแนะนําเพืRอเพิRมความแมน่ยาํและ
ประสิทธิภาพ โดยกล่าวว่าเทคนิคแนะนําซึRงกันและกัน (Reciprocal 
Recommender) เป็นอกีเทคนิคหนึRงทีRไดร้บัความสนใจมากขึoนจากนกัวจิยั 
เนืRองจากข้อได้เปรียบและประสิทธิภาพของผู้แนะนําจะถูกนําไปใช้ใน
โดเมนไดท้กุประเภทนอกเหนือจากโดเมนการสรรหางาน 

Minh-Luan Tran และคณะ [13] ได้ทําการศึกษาเปรียบเทียบระบบ
แนะนําผูส้มคัรงาน โดยทําการรวบรวมขอ้มูลจาก 3 เวบ็ไซต์ผูใ้ห้บรกิาร 
ประกอบด้วย 7,623 งานทีRแยกออกมาสําหรบัใช้งานการทดสอบ มผีู้ใช้
ทั oงหมด 59 รายทีRมสีว่นรว่มในการจดัอนัดบังานรวมทั oงใหข้อ้เสนอแนะเพืRอ
ประเมนิประสทิธภิาพของวธิกีารต่างๆ โดย ผลการทดลองแสดงใหเ้หน็ว่า
วธิกีาร Content-Based ทีRใชเ้นืoอหาเป็นแบบ ดกีวา่วธิกีารอืRน ๆ 

Jorge Martinez-Gil และคณะ [14] นําเสนอคําแนะนําอัตโนมตัิของ
ข้อเสนองาน จากการเปรยีบเทียบเทคนิค Random Forest และเทคนิค 
Support Vector Machine การประเมินเชิงประจักษ์  ได้แสดงให้เห็น
ขอ้เทจ็จรงิทีRน่าสนใจ ไดแ้ก่ 1. ทั oงสองเป็นอลักอรทิมึการเรยีนรูท้ีRแม่นยํา
มากในบรบิทของการแนะนํางานอตัโนมตั ิ2. ทั oงสองมคีวามสามารถจดัการ
กบัตวัแปรต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องทิoงตวัแปรใดๆ และ 3. Random Forest 
สามารถใหข้อ้มลูเชงิลกึทีRมปีระโยชน์เพืRอทาํความเขา้ใจการโตต้อบระหวา่ง
ตวัแปรต่างๆ ในทางกลบักนั SVM มคีวามแม่นยํามากกว่าแต่ยากต่อการ
ตคีวามแบบจาํลองโดยมนุษย ์

อย่างไรก็ตาม จะเหน็ได้ว่าในแต่ละงานวจิยัต่างมขีอ้ด ีขอ้เสยีและมี
เอกลกัษณ์ในการนําไปประยุกต์ใช้ทีRหลากหลาย ซึRงเมืRอวิเคราะห์แล้ว 
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ผูว้จิยัจงึเหน็ว่าเทคนิคป่าแบบสุ่มแกไ้ขปัญหาโครงสรา้งความสมัพนัธข์อง
ตวัแปรต่างๆ และขอ้จํากดัการแนะนําแบบมสี่วนร่วมในโดเมนสรรหางาน 
โดยเป็นการเพิRมประสทิธภิาพโมเดลแบบรวมกลุ่มทีRมคีวามแม่นยาํแต่อาจ
พบปัญหา Cold-Start เนืRองจากขอ้มลูเริRมตน้ของงานวจิยัน้อยเกนิไป 

 
IV. วธิกีารดาํเนินการวจิยั 

IV.I วเิคราะหปั์ญหาและกาํหนดกรอบแนวคดิ 
ผู้วิจยัได้ดําเนินการวิเคราะห์ปัญหาและข้อมูลปัจจยัต่างๆ ทีRส่งผล

กระทบต่อการว่างงานของนักศึกษาจบใหม่ทีRไม่เคยผ่านประสบการณ์
ทาํงานและการคดัเลอืกผูส้มคัรงานของฝ่ายทรพัยากรบุคคล จากการศกึษา
ขอ้มลูและสมัภาษณ์ผูเ้ชีRยวชาญดา้นบรหิารทรพัยากรบุคคลเกีRยวกบัความ
คดิเห็น ปัจจยัทีRใช้ในการคดัเลือกผู้สมคัรงานและผู้ทีRทํางานในด้านการ
พฒันาระบบจดัหางานใหไ้ดแ้นวคดิในการพฒันาระบบการแนะนํางานทีRมี

ความแม่นยาํทั oงส่วนองคก์รและผูส้มคัรงาน รวมถงึไดค้ดัเลอืกผูเ้ชีRยวชาญ
ทางเพืRอช่วยในการหาค่าความสอดคลอ้งระหว่างหลกัสตูรและรปูแบบการ
เรยีน �MAT จงึไดก้าํหนดกรอบแนวคดิ ตามภาพทีR III  

 
IV.II แบบฟอรม์และวธิกีารสาํหรบัหาคา่ความสอดคลอ้ง 

ออกแบบฟอรม์สอบถามดว้ยเครืRองมอื Google Sheet ดว้ยเหตุผลงา่ย
ต่อการส่งแบบฟอรม์และใส่ค่าความสอดคลอ้งจากรายวชิาทีRมจีํานวนมาก 
รวมถงึแบ่งกลุ่มอย่างง่ายจากคําสําคญั โดยกําหนดค่าในการกรอกขอ้มูล
และแสดงตวัอยา่งไดต้ามตารางทีR I เมืRอกาํหนดคา่ 1 สาํหรบัคาํตอบทีRแน่ใจ
ว่ารายวชิานั oนตรงกบัหมวดใดหมวดหนึRง กําหนดค่า 0 สาํหรบั คําตอบไม่
แน่ใจ ว่าอยู่ในหมวดใดและกําหนดค่า -q สาํหรบัคําตอบทีRแน่ใจว่าไม่ตรง
กบัหมวดใดเลย  

 

 
รปูทีR III. กรอบการทาํงานรปูแบบการแนะนํางานสาํหรบัองคก์รและผูส้มคัร

IV.III แบง่กลุม่ตาํแหน่งที Kใชใ้นงานวจิยั 
เทียบได้กับส่วนการจําแนกตําแหน่งงาน (Job List Classification) 

จากการกําหนดขอบเขตตําแหน่งงานทีRใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ตําแหน่งงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยแบ่งออกเป็น t ระดบัคือ กลุ่มงานและ
ตาํแหน่งงานเมืRอกรองจากฐานขอ้มลูทีRใช ้[q�] จาํนวน � กลุ่ม t� ตาํแหน่ง
ตามตารางทีR I 
 
ตารางทีR I กลุม่งานและตาํแหน่งทีRใชใ้นงานวจิยั 

กลุ่มงาน 
1. Computer Network Specialists 

2. Computer Support Specialist 
3. Database Administrator 

4. Information Security Specialist 
6. Software/Application Developer 
7. Web Developer 

 
IV.IV สงัเคราะหร์ปูแบบแนะนํางาน 

เทียบได้กับส่วนการสร้างโมเดล (Modeling) ทําหน้าทีRสร้างโมเดล
สําหรับทํานายผลเพืRอนําค่าทีRทํานายไปแนะนํางานโดยนําข้อมูลจาก
ฐานขอ้มูลทั oง 3 ส่วนมาทําการจดัเตรยีมขอ้มูล (Data Preparation) เป็น
ฐานขอ้มลูรายละเอยีดงาน (Job Profile) ไดแ้ก่ 1) ฐานขอ้มลูรายวชิาทีRระบุ
ค่าความสอดคลอ้งกบัรปูแบบการเรยีนรู ้4MAT 2) ฐานขอ้มลูตําแหน่งงาน
ซึRงกําหนดเป็นคา่ทาํนายและ 3) ฐานขอ้มลูเกรดเฉลีRยรายวชิาทีRไดจ้ากการ
เกบ็ขอ้มลูตั oงตน้จาํนวน 120 รายและการเกบ็ขอ้มลูเพิRมเตมิจากผูส้มคัรงาน
ทีRไดร้บัการตอบรบัจากผูจ้า้งงานเมืRอทกีารใชง้านจรงิ ซึRงในงานวจิยัไดใ้ช้
โปรแกรม Rapidminer เครืRองในการทาํเหมอืงขอ้มลูในการสรา้งโมเดลและ
วดัผลประสทิธภิาพ โดยกําหนดรายละเอยีดการตั oงค่าเทคนิคป่าแบบสุ่ม 
ตามตารางทีR II 
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IV.V ปรบัปรงุขอ้มลูเพิ Kมเตมิ 
เทียบได้กับส่วนการนําไปใช้และเพิRมประสิทธิภาพ (Apply and 

Evaluate) ผูว้จิยัไดนํ้าผลการทาํนายกลุ่มงานจากการนําขอ้มลูนกัศกึษามา
ทดลองในการเพิRมขอ้มลูสาํหรบัสงัเคราะหโ์มเดล จาํนวน 995 ราย และได้
นําเทคนิคในการทาํเหมอืงขอ้มลู 3 เทคนิค ไดแ้ก่ Naïve Bayes, Decision 
Tree แ ล ะ  Deep Learning ซึR ง เ ป็ น เทค นิ คป ร ะ เภ ทจํ า แน กข้อ มู ล 
(Classification) เพืRอเปรียบเทียบประสิทธิภาพก่อนหลังนําเข้าข้อมูล
เพิRมเตมิ  

 
V. ผลการวจิยั 

V.I สงัเคราะหร์ปูแบบแนะนํางาน 
การศกึษาวจิยัเรืRอง การพฒันารูปแบบการแนะนํางานสําหรบัองค์กร

และผูส้มคัรตามทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิคป่าแบบสุม่ (Random Forest) 
มีว ัตถุประสงค์หลักในการสังเคราะห์รูปแบบการแนะนํางานสําหรับ
วเิคราะหศ์กัยภาพของนักศกึษาจบใหม่จากผลคะแนนทางการศกึษาและ
รปูแบบการเรยีนรู ้โดยผูว้จิยัดาํเนินการจดัเตรยีมขอ้มลูก่อนการสงัเคราะห์
โมเดล โดยสามารถสรปุรายละเอยีดจาํนวนขอ้มลูไดต้ามตารางทีR II 
ตารางทีR II กลุม่งานและตาํแหน่งทีRใชใ้นงานวจิยั 

รายการ ข้อมลู 
รายวชิา 779 

นกัศกึษาทีRจบการศกึษาคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 995 

รายวชิาทีRสอดคลอ้งกบัผูเ้รยีนประเภท Imaginative 73 

รายวชิาทีRสอดคลอ้งกบัผูเ้รยีนประเภท Analytic 389 

รายวชิาทีRสอดคลอ้งกบัผูเ้รยีนประเภท Common Sense 339 

รายวชิาทีRสอดคลอ้งกบัผูเ้รยีนประเภท Dynamic 447 

กลุม่งาน 7 

บุคคลทีRทาํงานทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 120 
 
ผู้วจิยัได้ใช้โปรแกรม Rapid miner ในการสงัเคราะห์รูปแบบและวดั

ประสทิธภิาพของโมเดลการแนะนํางานดว้ยอลักอรทิึRมป่าแบบสุ่ม โดยใน
ขั oนตอนแรกเป็นการนําเขา้ขอ้มลูรายละเอยีดงาน (Job Profile) ทีRไดท้าํการ
จดัเตรยีมจาํนวน 120 รายการ ต่อไปกําหนดให ้กลุ่มงาน เป็นป้ายกํากบัทีR
ใชใ้นการทํานาย นําเขา้สู่กระบวนการ 5 Cross Validation แสดงขั oนตอน
การสงัเคราะหโ์มเดลไดต้ามภาพทีR IV 
 

 
รปูทีR IV. ขั oนตอนการสงัเคราะหโ์มเดลดว้ยโปรแกรม RapidMiner 

 
โดยในสว่นปฏบิตักิาร 5 Cross Validation มอีงคป์ระกอบ 2 สว่นไดแ้ก ่

1. ส่วนการฝึก (Training) โดยใช้อัลกอริทึRมในการทํานายป่าแบบสุ่ม 
รบัเข้าข้อมูลและส่งออกโมเดลสู่ส่วนทีR 2 คอืส่วนการทดสอบ (Testing) 
โดยใช้ตัวปฏิบัติการ Apply Model สําหรับการนําโมเดลทีRได้ไปใช้ ซึRง
รบัเขา้โมเดลและขอ้มลูจากการแบง่ขอ้มลู หลงัจากนั oน ทาํการสง่ขอ้มลูป้าย
กาํกบัไปยงัสว่นวดัประสทิธภิาพโมเดล แสดงตามภาพทีR V 

โดยเมืRอทําการประมวลผลจากขั oนตอนทีRไดเ้ตรยีมไว ้สามารถส่งออก
ผลลพัธ์ประสทิธภิาพโมเดลตามตารางทีR III อธบิายได้ว่า การสงัเคราะห์
โมเดลแนะนํางานจํานวน 7 กลุ่มงานด้วยเทคนิคป่าแบบสุ่ม มีค่า
ประสทิธภิาพความแม่นยาํ 56.67% ค่าเฉลีRยความเทีRยง 47.10% ค่าเฉลีRย
ความระลกึ 53.21% และคา่ F-Measure 49.97% 
 

 
รปูทีR V. ขั oนตอนการสงัเคราะหโ์มเดลสว่นปฏบิตักิาร 5 Cross Validation 
ตารางทีR III ประสทิธภิาพของรปูแบบแนะนํางานครั oงตน้ 

 ตวัชีeวดัประสิทธิภาพโมเดล ค่าประสิทธิภาพ 

1 Accuracy 55.83% 

2 Weighted mean precision 45.33% 
3 Weighted mean recall 53.57% 

4 F-Measure 49.11% 

 
V.II เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพโมเดล 

หลังจากผู้วิจ ัยทําการวัดประสิทธิภาพของโมเดลแล้ว จึงทําการ
สังเคราะห์โมเดลเพิRมเติมเพืRอทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ด้วย
โปรแกรม Rapidminer โดยแสดงผลตามตารางทีR IV อธิบายได้ว่า เมืRอ
กําหนดให ้กลุ่มงาน เป็นป้ายกํากบัในการทํานาย พบว่าเทคนิค Random 
Forest มีค่าความแม่นยํามากทีRสุดคือ 56.67% ลําดับสองคือเทคนิค 
Decision Tree คอื 50.83% ตามลาํดบั 
 
ตารางทีR IV เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของแต่ละอลักอรทิึRม 

อลักอริทึOม Accuracy Precision Recall 

Random Forest 56.67% 47.10% 53.21% 

Naïve Bayes 27.50% 09.20% 18.33% 

Decision Tree 50.83% 41.38% 46.79% 
Deep Learning 28.33% 11.25% 22.86% 

 
V.III วเิคราะหผ์ลการแนะนํางาน 

เมืRอทําการวดัเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพโมเดลดว้ยเทคนิคป่าแบบสุ่ม 
และเทคนิคอืRนๆ แลว้พบวา่ประสทิธภิาพของโมเดลยงัมคีา่ความแมน่ยาํใน
ระดับน้อย โดยผู้วิจ ัยมีความสนใจในการนําเข้าข้อมูลนักศึกษาทีRจบ
การศึกษาแล้วมาทํานายผลการแนะนํากลุ่มงาน จํานวน 995 ราย ซึRงมี
กระบวนการตามตารางทีR V และแสดงผลลพัธก์ารทาํนายตามรปูทีR VII 
 
ตารางทีR V ขั oนตอนการทาํนายผลการแนะนํากลุม่งานของนกัศกึษา 

กลุ่มงาน Accuracy 

Database Administrator 460 

Software/Application Developer 223 

Information Security Specialist 97 

Computer Network Specialist 78 

Web Developer 76 

Computer Support Specialist 36 
Information Technology Analysts 25 
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รปูทีR VI. ข ั oนตอนการทาํนายผลการแนะนํากลุม่งานของนกัศกึษา 

 
V.IV ปรบัปรงุประสทิธภิาพโมเดล 

เมืRอนําผลลพัธ์ทีRได้จากการทํานายมาใช้เพิRมข้อมูลรายละเอียดงาน 
(Job Profile) สําหรบัจําลองการเพิRมขึoนของข้อมูลจากการกระทําของผู้
ว่าจา้ง แล้วนํามาสงัเคราะห์โมเดลใหม่โดยเปรยีบเทยีบอลักอรทิึRม แสดง
ตามตารางทีR VI 

 
ตารางทีR VI เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของแต่ละอลักอรทิึRม 

อลักอริทึOม Accuracy Precision Recall 

Random Forest 74.17% 66.73% 63.19% 

Naïve Bayes 53.54% 29.53% 33.39% 

Decision Tree 71.58% 61.14% 60.21% 

Deep Learning 58.21% 33.96% 34.75% 

 
เหน็ไดว้า่คา่ความแมน่ยาํ ของเทคนิค Random Forest ซึRงผูว้จิยัไดท้าํ

การวเิคราะหผ์ลลพัธจ์าํนวนโมเดลและเงืRอนไข ตามตารางทีR VII อธบิายได้
ว่า เทคนิค Random Forest มจีํานวนโมเดลจํานวน � โมเดล และจํานวน
เงืRอนไข q,285 เงืRอนไข  
 
ตารางทีR VII เปรยีบเทยีบจาํนวนโมเดลและจาํนวนเงืRอนไข 

ต้นไม้ 
Random Forest 

โมเดล เงืRอนไข 

Tree 1 1 225 

Tree 2 1 257 

Tree 3 1 271 

Tree 4 1 277 

Tree 5 1 255 

รวม 5 1,285 

 
V. สรปุและอภปิรายผล 

จากการศกึษาทฤษฎแีละงานวจิยัทีRเกีRยวขอ้ง เนืRองจากรูปแบบความ
ต้องการในการเรียนรู้เชิงประสบการณ์และวิธีการสอนโดยแบ่งผู้เรียน
ออกเป็น 4 แบบหรอื 4MAT ไดแ้สดงถงึรปูแบบทีRบุคคลมคีวามถนดัในการ
หาความรูใ้หม่ๆ ในแบบต่างๆ เช่นเดยีวกบัในแต่ละอาชพีงานทีRมรีูปแบบ
ศกึษาทีRมุ่งเน้นการเรยีนรูท้ีRแตกต่างกนั เพยีงแต่รูปแบบการเรยีนรูไ้ดเ้ป็น
ส่วนหนึRงในการสร้างประสบการณ์ในแต่ละอาชีพงานได้อย่างรวดเร็ว
เชน่กนั 

โดยในงานวิจัยนีo  ผู้วิจ ัยเพียงนําเสนอเทคนิคการสร้างโมเดลทาง
คณิตศาสตร ์มาใชใ้นการแนะนําเพืRอแกปั้ญหาขอ้จาํกดัต่างๆ ไมม่ากกน้็อย
และเพืRอสรา้งความหลากหลายทางดา้นวธิกีารแนะนําทีRมปีระสทิธภิาพ ซึRง
มผีลการประเมนิประสทิธภิาพการการสงัเคราะห์รูปแบบการแนะนํางาน
จากผลคะแนนทางการศึกษาและรูปแบบการเรียนรู้ พบว่า 1. เทคนิค 
Random Forest มคี่าความแม่นยํามากทีRสุด 2. เทคนิค Naïve Bays และ
เทคนิค Deep Learning ไม่เหมาะกบัการนํามาใชท้ํานายในงานวจิยัครั oงนีo 

เนืRองจากมคี่าความแม่นยําน้อยมาก เมืRอมฐีานขอ้มูลเป็นตวัเลขทีRมคีวาม
แปรปรวนตํRาและระยะความกวา้งของขอ้มลูน้อย 

อย่างไรก็ตาม ชุดข้อมูลในการสร้างโมเดลตั oงต้นและทํานายเพืRอ
สงัเคราะหโ์มเดลในครั oงทีR 2 นํามาจากสถาบนัการศกึษาเพยีง 2 แหง่และมี
ขอบเขตของอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั oน ดังนั oน ความ
หลากหลายของกลุ่มงาน ตําแหน่งงานและความสอดคล้องรายวิชาต่อ
รปูแบบการเรยีนรู ้อาจไมส่ามารถนําไปใชใ้นวงกวา้งไดแ้ละในปัจจุบนัไดม้ี
เทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลจํานวนมากทีRมีประสิทธิภาพ ซึRงมีความ
น่าสนใจในการคน้ควา้เช่นเทคนิค Gradient Boosted Trees ทีRใชห้ลกัการ
ของ Ensemble Meta-Algorithm หรอืรู้จกักนัในวงการว่า Weak Learner 
มาใชใ้นการศกึษาในงานถดัไป 
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บทคดัย่อ — ในทุกวนันี, เวบ็แอปพลิเคชนัได้ถกูนํามาใช้เพื9ออาํนวย
ความสะดวกในการดาํเนินชีวิตในด้านต่างๆ  เช่น การเงิน, สงัคมและอื9นๆ 
เนื9 องจากเว็บแอปพลิเคชันสามารถเปิดให้บริการได้อย่างต่อเนื9 องและ
สามารถเข้าถึงได้จากเกือบทุกพื,นที9 อย่างไรกต็ามเวบ็แอปพลิเคชนัมกัถกู
พฒันาขึ,นมาจากหลายเทคโนโลยีจึงส่งผลให้มีช่องโหว่มากมายที9ผูไ้ม่หวงัดี
ใช้ในการโจมตีเพื9อขโมยข้อมูลที9มีความละเอียดอ่อน จากสถิติขององคก์ร
ไม่แสวงหากาํไร  OWASP ได้จดั  © อนัดบัความเสี9ยงด้านความปลอดภยั
ของเวบ็แอปพลิเคชนัในปี �© ® พบว่าการโจมตีด้วยครอสไซต์สคริปติ,ง 
(XSS : Cross-Site Scripting) เป็นหนึ9 งในช่องโหว่ของเว็บแอพพลิเคชัน
อันดับต้นๆ  ในการโจมตี XSS  นั,น ผู้ไม่หวงัดีพยายามนําเอาสคริปต์ 
(script) ที9เป็นอนัตรายไปฝังไว้ในหน้าเวบ็ (webpage)  เป้าหมาย โดยทั 9วไป
สคริปตที์9เป็นอนัตรายนิยมเขียนขึ,นด้วยภาษา JavaScript ในบทความวิจยั
นี, เราได้นําเสนอวิธีการใหม่ในการตรวจสอบและป้องกนัการโจมตี XSS 
โดยได้นําวิธีการเข้ารหสัและตรวจสอบความถกูต้องของข้อมูลมาใช้เป็น
เครื9องมือในการตรวจสอบและป้องกนั  ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า
วิธีการใหม่ทาํงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

คาํสาํคญั — การโจมตี XSS,  การเข้ารหสัเวบ็,  ความปลอดภยัของเวบ็  
 

ABSTRACT — Today,  web applications are used to facilitate life in 
many aspects of life such as finance, society and others. The web 
application can be open for service continuously, and can be accessed 
from almost any area. However, web applications are often developed 
from many technologies. As a result, there are many vulnerabilities that 
attackers use to attack to steal sensitive information. From the statistics 
of non-profit organizations, OWASP has ranked the top 10 web 
application security risks in 2017. It is found that Cross-Site Scripting is 
one of the top web application vulnerabilities. The XSS attacks that an 
attacker tries to include a malicious script in the target webpage. In 
general, most malicious scripts written with JavaScript. In this paper, 
we propose a new method for detecting and preventing XSS attacks. By 
using encryption methods and data validation as a tool for detection and 
prevention. Experimental results show that  the new method works 
effectively. 

 

Keywords — XSS attacks,  Web encryption,  Web security. 
 

I. บทนํา 
ทุกวนันีoเวบ็แอปพลเิคชนักลายเป็นสว่นสาํคญัของการดาํเนินชวีติของ

คนเรา โดยเราไดนํ้าเอาเวบ็แอปพลเิคชนัมาใชง้านเพืRออาํนวยความสะดวก
ในการดาํเนินชวีติในดา้นต่างๆ  เช่น การเงนิ, สงัคม, สุขภาพ, การศกึษา, 
ความบนัเทงิและขา่วสาร เนืRองจากเวบ็แอปพลเิคชนัสามารถเปิดใหบ้รกิาร

ไดอ้ย่างต่อเนืRองและสามารถเขา้ถงึไดจ้ากเกอืบทุกพืoนทีRดว้ยการเชืRอมต่อ
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตทาํใหเ้ราสามารถสืRอสาร ทาํงานหรอืแมแ้ต่ใชง้านเพืRอ
ความบนัเทงิไดต้ลอดเวลา 

เนืRองจากเวบ็แอปพลเิคชนัเป็นโปรแกรมทีRถูกพฒันาแลว้นําไปจดัเกบ็
รวบรวมเอาไว้บนเซิร์ฟเวอร์ (server)  การเขา้ถึงสามารถเขา้ถึงได้ผ่าน
เบราว์เซอร์  โดยทั Rวไปแล้วเวบ็แอปพลเิคชนัจะประกอบด้วยโปรแกรมทีR
พฒันาเพืRอใหท้าํงานในฝั Rงเซริฟ์เวอร ์(server-side) ทีRอาจจะพฒันาขึoนดว้ย
ภาษาโปรแกรม PHP หรอื ASP หรอื JSP และอืRนๆ เพืRอใชใ้นการจดัการ
ข้อมูลและโปรแกรมทีRพัฒนาให้ทํางานในฝั Rงไคลเอ็นต์ (client-side) ทีR
อาจจะพฒันาขึoนดว้ยภาษาโปรแกรม   HTML หรอื  CSS หรอื JavaScript  
เพืRอใชใ้นการจดัแสดงหน้าเวบ็ ตกแต่งหน้าเวบ็ใหส้วยงามและสามารถตอบ
โตก้บัผูใ้ชง้านได ้ 

อย่างไรก็ตามเว็บแอปพลิเคชันมักถูกพัฒนาขึoนมา  จากหลาย
เทคโนโลย ีหลายภาษาโปรแกรมจงึสง่ผลใหม้ชีอ่งโหวม่ากมายทีRผูไ้มห่วงัดี
ใชใ้นการโจมต ีเพืRอขโมยขอ้มลูทีRมคีวามละเอยีดอ่อน ทาํใหอ้งคก์รตอ้งเสยี
ค่าใชจ้่ายทีRสงูเพืRอรกัษาปลอดภยัจากช่องโหว่เหล่านีo จากสถติขิององคก์ร
ไม่แสวงหาผลกําไร  OWASP ได้จัด 10 อันดับความเสีRยงด้านความ
ปลอดภยัของเวบ็แอปพลเิคชนัในปี  2017 พบวา่ XSS เป็นหนึRงในชอ่งโหว่
ของเวบ็แอพพลเิคชนัอนัดบัตน้ๆ  ซึRงสามารถจาํแนกรปูแบบการโจมตดีว้ย 
XSS ได้สามรูปแบบคือ การโจมตี XSS สะท้อนกลับ (Reflected XSS 
attack) การโจมต ีXSS เกบ็ไว ้(Stored XSS attack) และการโจมต ี XSS 
บนพืoนฐานของ DOM (DOM-based XSS attack) 
 

II. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
วตัถุประสงค์ของงานการวจิยันีo เพืRอศกึษาการโจมต ีXSS พร้อมกบั

นําเสนอวธิกีารใหม่ในการตรวจสอบและป้องกนัการโจมตี XSS ทั oงสาม
รปูแบบ คอื การโจมต ีXSS สะทอ้นกลบั  การโจมต ีXSS เกบ็ไว ้และการ
โจมต ี XSS บนพืoนฐานของ DOM ดว้ยการนําเอาวธิกีารเขา้รหสัขอ้มลูและ
การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลู มาใชเ้ป็นเครืRองมอืในการตรวจสอบ
และป้องกนั 

 
III. การโจมตดีว้ย XSS 

การโจมตีด้วย  XSS ผู้ไม่หวังดีจะพยายามนําเอาสคริปต์ทีRเป็น
อนัตรายไปวางเอาไวบ้นหน้าเวบ็ของผูต้กเป็นเหยืRอ  (victim)  โดยทั Rวไป
แลว้สครปิต์ทีRเป็นอนัตรายมกัจะถูกเขยีนขึoนดว้ยภาษา JavaScript เมืRอผู้
ตกเป็นเหยืRอเขา้เยีRยมชมหน้าเวบ็ทีRมกีารฝังสครปิต์ทีRเป็นอนัตรายเอาไว้
ผ่านเบราว์เซอร์ของผู้ตกเป็นเหยืRอเอง หน้าเว็บพร้อมกบัสครปิต์ทีRเป็น
อนัตรายกจ็ะถูกโหลดมาประมวลผลทีRเบราวเ์ซอรข์องผูต้กเป็นเหยืRอ  เพืRอ
ขโมยขอ้มลูของผูต้กเป็นเหยืRอ  เช่น คุกกีo (cookie)   หมายเลขบตัรเครดติ  



 
  IT-10 

 

61 

 

 

รหสัผ่าน (password) และอืRนๆ  [1]  รูปทีR q แสดงมุมมองการโจมต ีXSS 
ในลกัษณะทั Rวไป 

 
 

รปูทีR 1. มมุมองการโจมตดีว้ย XSS ในลกัษณะทั Rวไป 
 

จากรูปทีR q ดา้นบนนีoแสดงใหเ้หน็มุมมองการโจมต ีXSS ในลกัษณะ
ทั Rวไป ทีRผูไ้ม่หวงัดพียายามนําเอาสครปิต์ทีRเป็นอนัตรายไปฝังไวบ้นหน้า
เวบ็เป้าหมายและเมืRอผู้ตกเป็นเหยืRอเขา้เยีRยมชมหน้าเวบ็ สครปิต์ทีRเป็น
อนัตรายกจ็ะใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลของผูต้กเป็นเหยืRอ โดยแอบขโมยเอา
ขอ้มลูของผูต้กเป็นเหยืRอ เช่น คุกกีo  หมายเลขบตัรเครดติ  รหสัผ่าน และ
อืRน ๆ เป็นตน้ สาํหรบักระบวนการโจมต ี XSS ทีRแสดงในรปูทีR q มขี ั oนตอน
ดงันีo :  

1. เมืRอผูไ้ม่หวงัดคีน้พบช่องโหว่ในหน้าเวบ็ทีRต้องการ ผูไ้ม่หวงัดกีจ็ะ
นําเอาสครปิต์ทีRเป็นอนัตรายไปฝังไว้บนหน้าเวบ็หรอืนําไปจดัเก็บไว้บน
ฐานขอ้มลู ผา่นชอ่งโหวท่ีRคน้พบ 

2. ผูต้กเป็นเหยืRอเขา้เยีRยมชมหน้าเวบ็ เบราวเ์ซอรข์องผูต้กเป็นเหยืRอ
จะทาํการสง่คาํรอ้งขอหน้าเวบ็ทีRฝังสครปิตท์ีRเป็นอนัตรายเอาไว ้

3. เมืRอเวบ็เซริฟ์เวอร ์(web server) ไดร้บัคาํรอ้งขอกจ็ะทาํการสง่หน้า
เวบ็พรอ้มสครปิตท์ีRเป็นอนัตรายกลบัไปใหผู้ต้กเป็นเหยืRอ 

4. สครปิต์ทีRเป็นอนัตรายกจ็ะถูกประมวลผลภายใต้เบราว์เซอร์ของผู้
ตกเป็นเหยืRอ โดยสครปิตท์ีRเป็นอนัตรายจะแอบขโมยเอาขอ้มลูของผูต้กเป็น
เหยืRอ เช่น คุกกีo หมายเลขบตัรเครดติ รหสัผ่าน และอืRน ๆ ส่งกลบัไปใหผู้้
ไมห่วงัด ี

เมืRอผูไ้ม่หวงัดไีดร้บัขอ้มูลทีRต้องการแลว้ผูไ้ม่หวงัดกีจ็ะนําเอาขอ้มูลทีR
ไดไ้ปใชง้านทีRอาจจะนําไปใชง้านในทางไม่ดทีีRอาจจะส่งผลกระทบหรอืผล
เสยีหายต่อผูต้กเป็นเหยืRอ 

ดงันั oนเพืRอทีRจะให้สามารถจดัการกบัปัญหาของการโจมตีด้วย XSS 
อยา่งมปีระสทิธภิาพผูว้จิยัไดท้าํการสาํรวจและเรยีนรูว้ธิกีารโจมต ีXSS ซึRง
วธิกีารโจมต ี XSS  ทีRมหีลากหลายวธิกีารดงันีo 

ก า ร โ จมตี  XSS ส ะ ท้ อ น ก ลับ  ( Reflected XSS attack) [1][2][3]  
บางครั oงจะเรยีกอกีอยา่งวา่การโจมตแีบบไมถ่าวร  (non-persistent attack) 
เกดิขึoนเมืRอสครปิตท์ีRเป็นอนัตรายถกูสะทอ้นออกจากเวบ็แอปพลเิคชนัไปยงั
เบราวเ์ซอรข์องผูต้กเป็นเหยืRอ ซึRงสครปิต์ทีRเป็นอนัตรายมกัถูกส่งผ่านการ
รอ้งขอไปกบัยอูารแ์อล  (URL) ทีRไมไ่ดร้บัการตรวจสอบหรอืป้องกนัทีRดพีอ 
ซึRงการเผยแพร่สครปิต์ทีRเป็นอนัตรายนีo ผูไ้ม่หวงัดมีกัจะฝังยอูารแ์อลไวใ้น
อเีมลหรอืเวบ็ไซตบุ์คคลทีRสาม (เชน่สว่นแสดงความคดิเหน็หรอืในสืRอสงัคม
ออนไลน์) ยอูารแ์อลมกัถูกฝังอยูภ่ายในขอ้ความทีRกระตุน้ใหผู้ต้กเป็นเหยืRอ
คลกิ  เมืRอผู้ตกเป็นเหยืRอคลกิเบราว์เซอร์ก็จะส่งคําร้องขอไปยงัเวบ็ไซต์ 
(website) ทีRมชี่องโหว่ทีRมกีารฝังสครปิต์ทีRเป็นอนัตรายเอาไว ้ซึRงสครปิต์ทีR
เป็นอนัตรายกจ็ะถกูสะทอ้นกลบัไปโจมตผีูต้กเป็นเหยืRอเอง ดงัรปูทีR 2 

 
 

รปูทีR 2. การโจมต ีXSS สะทอ้นกลบั 
 

จากรูปทีR t ดา้นบนนีoแสดงใหเ้หน็การโจมต ีXSS สะทอ้นกลบั ทีRผูไ้ม่
หวงัดมีวีตัถุประสงค์เพืRอขโมยขอ้มูลของผูต้กเป็นเหยืRอ ซึRงมขี ั oนตอนการ
โจมตดีงันีo : 

q. ผูไ้มห่วงัดนํีาเอายอูารแ์อลทีRเชืRอมโยงไปยงัสครปิตท์ีRเป็นอนัตรายฝัง
ไว้ในเว็บไซต์บุคคลทีRสาม (ในส่วนแสดงความคิดเห็นหรือในสืRอสงัคม
ออนไลน์) ภายในขอ้ความทีRกระตุน้ใหผู้ต้กเป็นเหยืRอคลกิ 

2. เมืRอผูต้กเป็นเหยืRอเขา้เยีRยมชมหน้าเวบ็ดงักล่าว เบราวเ์ซอรจ์ะสง่คาํ
รอ้งขอหน้าเวบ็ทีRฝังยอูารแ์อลทีRเป็นอนัตรายเอาไว ้

3. เวบ็เซริฟ์เวอรไ์ดร้บัคาํรอ้งขอกจ็ะสง่หน้าเวบ็ทีRรอ้งขอกลบัไปใหผู้ท้ ีR
ตกเป็นเหยืRอ 

4. เมืRอผู้ตกเป็นเหยืRอคลิกลิงค์ (link) ทีRเชืRอมโยงไปยงัสครปิต์ทีRเป็น
อนัตราย เบราวเ์ซอรข์องผูต้กเป็นเหยืRอจะสง่คาํรอ้งขอไปยงัเวบ็ไซตข์องผู้
ไมห่วงัด ี

5. เมืRอเว็บเซิร์ฟเวอร์ของผู้ไม่หวังดีได้ร ับคําร้องขอก็จะทําการส่ง
สครปิตท์ีRเป็นอนัตรายกลบัไปใหผู้ต้กเป็นเหยืRอ 

6. สครปิต์ทีRเป็นอนัตรายกจ็ะถูกประมวลผลภายใต้เบราว์เซอร์ของผู้
ตกเป็นเหยืRอ โดยสครปิตท์ีRเป็นอนัตรายจะแอบขโมยเอาขอ้มลูของผูต้กเป็น
เหยืRอสง่กลบัไปใหผู้ไ้มห่วงัด ี

การโจมต ีXSS เกบ็ไว ้(Stored XSS attack) [1][2][3] บางครั oงจะเรยีก
อกีอย่างว่าการโจมตแีบบถาวร  (persistent attack) เกดิขึoนเมืRอผูไ้ม่หวงัดี
ได้ส่งสครปิต์ทีRเป็นอนัตรายไปจดัเก็บไว้บนเวบ็เซริ์ฟเวอร์ (web server) 
หรอื ฐานขอ้มลู ทีRอาจจะอยูใ่นรปูแบบของไฟล ์(file) หรอือาจจะฝังสครปิต์
ทีRเป็นอนัตรายไวใ้นแทก็เอชทเีอม็แอล (HTML tag) เชน่ แทก็ความคดิเหน็ 
(comment tag) เป็นต้น และจะถูกเรยีกขึoนมาทํางานในภายหลงัเมืRอผูต้ก
เป็นเหยืRอเขา้เยีRยมชมหน้าเวบ็ดงักลา่ว ดงัรปูทีR 3 

 

 
 

รปูทีR 3. การโจมต ีXSS เกบ็ไว ้
 

การโจมต ีXSS เกบ็ไว ้ถอืเป็นรปูแบบการโจมตรีปูแบบหนึRงทีRพบบ่อย
ทีRสุด เนืRองจากเวบ็ไซต์ส่วนใหญ่จะอนุญาตใหผู้ใ้ชส้ามารถแชรเ์นืoอหาหรอื
แชรว์ดิโีอ รวมไปถงึการแสดงความคดิเหน็ได ้โดยเฉพาะอยา่งยิRงสืRอสงัคม
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ออนไลน์ ทีRอนุญาตใหผู้ใ้ชง้านสามารถแชรเ์นืoอหาต่อๆ ไปได ้ทําใหม้ผีูต้ก
เป็นเหยืRอการโจมตจีาํนวนมาก จากรปูทีR 3  มขี ั oนตอนการโจมตดีงันีo : 

q. ผูไ้มห่วงัดพียายามนําสครปิตท์ีRเป็นอนัตรายไปบนัทกึเกบ็ไวบ้นเวบ็
เซริฟ์เวอรห์รอืฐานขอ้มลูของเวบ็ไซตเ์ป้าหมายผา่นชอ่งโหวท่ีRคน้พบ 

t. ผูต้กเป็นเหยืRอเขา้เยีRยมชมหน้าเวบ็ดงักล่าว   เบราวเ์ซอรข์องผูต้ก
เป็นเหยืRอจะทาํการสง่คาํรอ้งขอหน้าเวบ็ 

�. เมืRอเวบ็เซริฟ์เวอรไ์ดร้บัคาํรอ้งขอกจ็ะทาํการคน้หาหน้าเวบ็ทีRรอ้งขอ 
หรือ เว็บเซิร์ฟเวอร์จะส่งคําสั Rง  SQL ไปดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมา
ประมวลผลแลว้สง่หน้าเวบ็กลบัไปใหผู้ร้อ้งขอ 

�. สครปิต์ทีRเป็นอนัตรายกจ็ะถูกประมวลผลภายใต้เบราว์เซอร์ของผู้
ตกเป็นเหยืRอแลว้สง่ขอ้มลูของผูต้กเป็นเหยืRอกลบัไปใหผู้ไ้มห่วงัด ี 

การโจมตี  XSS บนพืoนฐานของ DOM (DOM-based XSS attack) 
[1][2][3] เป็นรูปแบบการโจมตี XSS ทีRอาจจะถูกใช้ในการโจมตีทั oง การ
โจมต ีXSS สะทอ้นกลบั และ การโจมต ีXSS เกบ็ไว ้เนืRองจาก DOM เป็น
แพลตฟอรม์ (platform) ทีRเป็นกลางทีRอนุญาตใหเ้ขยีนโปรแกรมหรอืสครปิต์
เขา้ถงึและปรบัปรุงโครงสรา้งเอกสาร HTML  แบบไดนามกิ (dynamic) ได ้
ดังนั oนผู้ไม่หวังดีจึงใช้คุณสมบัติของ DOM ในการเขียนสคริปต์ทีRเป็น
อันตรายในการเข้าถึงและปรบัปรุงโครงสร้างเอกสาร  HTML  ให้เป็น
รูปแบบทีRผูไ้ม่หวงัดตี้องการ จากนั oนกท็ําการส่งสครปิต์ทีRเป็นอนัตรายไป
ประมวลผลทีRเบราวเ์ซอรข์องผูท้ีRตกเป็นเหยืRอ อาจจะใชว้ธิกีารโจมตรีปูแบบ 
การโจมต ีXSS สะท้อนกลบั หรอื การโจมต ีXSS เก็บไว้ ก็ได้  ตวัอย่าง
สครปิตท์ีRเป็นอนัตรายทีRใชค้ณุสมบตัขิอง DOM ดงัรปูทีR 4 

 

 
 

รปูทีR 4. การโจมต ี XSS บนพืoนฐานของ DOM 
  

จากรปูทีR 4 แสดงเอกสาร   HTML  ทีRประกอบไปดว้ยยอูารแ์อลทีRเชืRอม 
โยงไปยงัเว็บไซต์ของ "w3schools"  และสคริปต์ทีRเขียนขึoนด้วยภาษา 
JavaScript  เริRมตน้เมืRอนําเอาเอกสาร  HTML นีoไปดําเนินการประมวลผล
บนเบราวเ์ซอร ์ยอูารแ์อลจะชีoและเชืRอมโยงไปยงัเวบ็ไซตข์อง "w3schools" 
แต่เมืRอทาํการรนัสครปิต ์ ยอูารแ์อลจะถูกเปลีRยนใหเ้ชืRอมโยงไปยงัเวบ็ไซต ์ 
"www.reru.ac.th/"   แทน  ด้วยคุณสมบตั ิของ  DOM  ทําใหเ้ราสามารถ
เขา้ถงึและปรบัปรงุโครงสรา้งเอกสาร  HTML ไดอ้ยา่งงา่ยดาย 

  
IV. งานวจิยัทีRเกีRยวขอ้ง 

ในการแก้ปัญหาการโจมต ี XSS  มนีักวจิยัไดนํ้าเสนอแนวทางแก้ไข
มากมายสาํหรบัการแกปั้ญหาดงักล่าว  ในสว่นนีoทางผูว้จิยัไดท้าํการศกึษา
ผลงานวจิยัเหลา่นีoพรอ้มทั oงทาํการศกึษาขอ้ดแีละขอ้เสยี ทีRประกอบดว้ย 

Arun Prasath Sivanesan, Akshay Mathur และ Ahmad Y Javaid [2] 
ได้นําเสนอวธิีการตรวจจบัการโจมตี XSS ในเว็บไซต์ทีRใช้ HTML5 โดย
พฒันาส่วนขยายเบราว์เซอร์  (browser extension)  ในการตรวจจบัการ
โจมต ีXSS และแจง้เตอืนผูใ้ชเ้มืRอใดกต็ามทีRอาจจะเกดิการโจมต ีXSS 

Twana Assad TAHA และ Murat KARABATAK [3] ได้นําเสนอแนว
ทางการป้องกันการโจมตี XSS ด้วยการใช้งานฟังก์ชั Rน PHP ในการ
ตรวจจบัและป้องกนัการโจมต ีXSS ทีRประกอบดว้ยสองวธิกีาร คอื วธิแีรก
ใช้งานนิพจน์ปรกติ (regular expression) ในการตรวจสอบขอ้มูลทีRป้อน
จากผู้ใช้งานและวธิีทีRสองใช้งานนิพจน์ปรกติอืRนในการตรวจสอบข้อมูล
นําเขา้ทกุรายการทีRมคีวามเป็นไปไดท้ีRจะเผชญิกบัสครปิตท์ีRเป็นอนัตราย   

Kunal Gupta,  Rajni Ranjan Singh และ  Manish Dixit [4] ไดนํ้าเสนอ
วิธีการตรวจจับการโจมตี  XSS  ด้วยระบบตรวจจับการบุกรุก (IDS : 
intrusion detection system) โดยระบบตรวจจบัการบุกรกุจะคอยตรวจสอบ
แพก็เก็ต (packets) ทีRส่งออกไปและส่งกลบัเขา้มายงัเครอืข่ายและสร้าง
ลอ็ก (log) สําหรบัแพก็เกต็ทีRมคีวามเสีRยงต่อการโจมต ีXSS หรอื มคีวาม
เสีRยงตามกฎทีRกาํหนด 

Abdalla Wasef Marashdih, Zarul Fitri Zaaba แล ะ  Khaled Suwais 
[5] ไดนํ้าเสนอวธิกีารตรวจหาการโจมต ี XSS  ใน  PHP เวบ็แอปพลเิคชนั 
ดว้ยการตรวจหาชอ่งโหวท่ั oงหมดภายในซอรส์โคด้ (source code) ของเวบ็
แอปพลเิคชนัก่อนทีRจะนําเวบ็แอปพลเิคชนัขึoนสูร่ะบบหรอืก่อนทีRผูไ้มห่วงัดี
จะคน้พบช่องโหว่ดงักล่าว โดยใชว้ธิกีารวเิคราะหซ์อรส์โคด้ทีRประกอบไป
ดว้ย การวเิคราะหแ์บบคงทีR (static analysis) และ การวเิคราะหแ์บบไดนา
มกิ (dynamic analysis) 

Gurpreet Kaur , Bhavika Pande , Ayushi Bhardwaj , Gargi Bhagat 
และ Shashank Gupta [6] ไดนํ้าเสนอสถาปัตยกรรมในการตรวจสอบและ
ป้องกันการโจมตี XSS ทีRประกอบไปด้วย 2 ขั oนตอน ขั oนตอนแรกเป็น
ขั oนตอนแบบออฟไลน์ (Offline) จะเป็นการแยก JavaScript ออกจากหน้า
เวบ็แลว้นําไปจดัเกบ็ไวใ้นฐานขอ้มลูเพืRอใชใ้นการตรวจสอบต่อไป ขั oนตอน
ทีRสองเป็นขั oนตอนแบบออนไลน์ (online) เป็นขั oนตอนในการตรวจจบัการ
โจมตี XSS โดยทุกการตอบกลบัจาการร้องขอหน้าเวบ็จะมกีารแยกเอา 
JavaScript  ออกจากหน้าเวบ็แลว้นํามาตรวจสอบกบั JavaScript ทีRจดัเกบ็
ไวใ้นฐานขอ้มลู 

จากทีRทางผู้วิจยัได้ทําการศึกษางานวิจยัทีRเกีRยวข้องต่างๆ  พบว่า
งานวิจัยเหล่านั oนได้นําเสนอแนวทางการตรวจสอบและป้องกันการ
โจมตXีSS ทีRยงัไม่ครอบคลุมการโจมตใีนหลายกรณี   ดงันั oนผูว้จิยัจงึได้
นําเสนอวธิกีารใหมท่ีRมคีวามสามารถในการตรวจสอบและป้องกนัการโจมต ี
XSS  ทีRครอบคลุมทกุกรณ ี

 

V. วธิกีารใหมส่าํหรบัป้องกนัการโจมต ีXSS 
ในการออกแบบวธิกีารใหมใ่นการตรวจสอบและป้องกนัการโจมต ีXSS

ประกอบไปดว้ย 2 สว่นการทาํงาน ดงัรปูทีR 5 
ส่วนทีR 1 เป็นส่วนกําหนดค่าเริRมต้น ทํางานแบบออฟไลน์  สําหรบั

กําหนดค่าเริRมตน้ทีRจาํเป็นในการตรวจสอบการโจมต ีXSS ดาํเนินการโดย
ผูด้แูลระบบ ประกอบดว้ยสว่นของการทาํงานยอ่ยๆ ดงันีo 

Valid JavaScript:  นํา JavaScript ตน้แบบทีRมใีชง้านในแต่ละหน้าเวบ็
ทั oงหมด มาผ่านฟังก์ชนัแฮช (hash function) จากนั oนนํารหสัแฮช (hash 
code) ทีRไดไ้ปจดัเกบ็ไวใ้นฐานขอ้มลู (repository) 

Valid domain names: กําหนดชืRอโดเมน (domain names) ต่างๆ ทีR
อนุญาตใหม้กีารรอ้งขอทรพัยากร เชน่ รปูภาพ ไฟลแ์ละอืRนๆ จากภายนอก 
จดัเกบ็ไวใ้นฐานขอ้มลู (Whitelist) 

D & V Rule :  ขอ้กําหนดหรอืกฎทีRจําเป็นในการตรวจสอบยูอารแ์อล 
หรอืค่าของแอตทรบิิวต์  (attribute)  เช่น อกัขระพเิศษหรอืฟังก์ชนัของ 
JavaScript ทีRไมอ่นุญาตใหใ้ชง้าน 

สว่นทีR 2 ทาํงานแบบออนไลน์  จะตรวจสอบทุกๆ   ยอูารแ์อลของการ
รอ้งและทุกการตอบกลบั (response) ประกอบดว้ยส่วนการทํางานย่อย 2 
สว่น ดงันีo

<a id="myA" href="https://www.w3schools.com">w3schools</a> 
<button  onclick="myFunc( )">Try it</button> 
<script> 
function  myFunc( ) { 
  document.getElementById("myA").href ="https://www.reru.ac.th/"; 
} 
</script> 
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รปูทีR 5. วธิกีารใหมส่าํหรบัป้องกนัการโจมต ีXSS 

 
การทํางานย่อยส่วนทีR 1 สําหรับตรวจสอบในส่วนของการร้องขอ

ทรพัยากรต่างๆ ของเบราวเ์ซอร ์ประกอบดว้ย 
URI Detector: ทําหน้าทีRในการตรวจสอบชืRอโดเมนว่าเป็นชืRอโดเมนทีR

อนุญาตใหร้อ้งขอหรอืเชืRอมโยงหรอืไม ่
Decode: ทําหน้าทีRในการถอดของรหสัอกัขระเอชทเีอ็มแอล (HTML 

character codes) [7][8] ทีRอาจจะอยู่ในรูปแบบของฐานสบิหก หรอื ฐาน
อืRนๆ ใหอ้ยูใ่นรปูแบบขอ้ความปกต ิ

Parameter Detector:  จะเป็นการดาํเนินการตรวจสอบคา่พารามเิตอร ์
ทีRสง่มาพรอ้มกบัยอูารแ์อลโดยใชนิ้พจน์ปรกต ิ

Action module: ดําเนินการจดัเกบ็ลอ็ก (log) และส่งต่อหน้าเวบ็ไปให้
เบราวเ์ซอร ์หน้าเวบ็ทีRสง่ต่อจะถกูกาํจดัสครปิตท์ีRเป็นอนัตรายออก 

การทาํงานยอ่ยสว่นทีR  2   จะตรวจสอบและคดักรองการตอบกลบัจาก 
เวบ็เซริฟ์เวอรก่์อนทีRเบราวเ์ซอรจ์ะนําเอาหน้าเวบ็ไปแปลความหมายเพืRอ
แสดงผล ประกอบดว้ย 

JavaScript Extractor: คดัแยก JavaScript และแอตทรบิวิต์ทีRอาจจะมี
สครปิตท์ีRเป็นอนัตราย เชน่ src, href , onload, onerror และอืRนๆ  

hash function:  ฟังกช์นัแฮชแบบเดยีวกนัทีRใชใ้นการกาํหนดคา่เริRมตน้  
URI and Attribute Detector: นําเอายอูารแ์อลทีRมกีารเชืRอมโยงในหน้า

เวบ็มาทําการตรวจสอบกบัชืRอโดเมนในฐานขอ้มูลพรอ้มทั oงนําเอากฎหรอื
ขอ้กําหนด (D & V Rule) มาทาํการตรวจสอบยอูารแ์อลและคา่ของแอตทริ
บวิตว์า่มอีกัขระตอ้งหา้มหรอืคาํตอ้งหา้มหรอืไม ่  

Sanitizer: [9] กาํจดัสครปิตห์รอืยอูารแ์อลทีRเป็นอนัตรายทิoง 
Compare: ทําหน้าทีRในการเปรยีบเทยีบรหสัแฮชทีRได้กบัรหสัแฮชทีR

จดัเกบ็ไวบ้นฐานขอ้มลู 
Anomaly Detector: ทําหน้าทีRในการตัดสินใจ ถ้าผลลัพธ์จากการ

ดาํเนินงานมคีวามผดิปกตจิะสง่หน้าเวบ็ไปให ้Sanitizer กําจดัสครปิตห์รอื
ยูอาร์แอลทีRเป็นอนัตรายทิoง แต่ถ้าไม่มคีวามผดิปกตจิะส่งหน้าเวบ็ไปให้
เบราวเ์ซอรแ์สดงผล 
 
 

VI. สภาพแวดลอ้มของการทดลอง 
ในการทดลองการตรวจสอบและคดักรองการโจมตี XSS ผู้วจิยัได้มี

การพฒันาและจดัสภาพแวดลอ้มในการทดลอง ดงัรปูทีR 6   
 

 
รปูทีR 6. สภาพแวดลอ้มของการทดลอง 

 
ในการพฒันาและจดัสภาพแวดล้อมในการทดลองการตรวจสอบและ

คดักรองการโจมต ีXSS ผูว้จิยัไดพ้ฒันาสว่นของการทาํงานในรปูแบบของ
สว่นขยายเบราวเ์ซอรท์ีRประกอบดว้ยสว่นต่างๆ ดงันีo 

เวบ็เบราวเ์ซอรท์ีRใชใ้นการพฒันาและทดลองการโจมต ีXSS ทางผูว้จิยั
ไดเ้ลอืกใชง้านเบราวเ์ซอรใ์นสว่นของ chrome  

สว่นการทาํงานในการตรวจสอบและคดักรองการโจมต ีXSS ผูว้จิยัได้
พฒันาอยู่ในรูปแบบของส่วนขยายเบราวเ์ซอร ์ในทีRนีoพฒันาดว้ย chrome 
extension และภาษาโปรแกรมทีRใช้ในการพฒันาส่วนขยายเบราว์เซอร์
ประกอบไปดว้ย ภาษา HTML, CSS, JavaScript และ AJAX 

เว็บแอปพลิเคชันทีRใช้สําหรับติดต่อและเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูล
พัฒนาด้วยภาษา PHP เวอร์ชัน 5.6.30 ติดตั oงอยู่บนระบบปฏิบัติการ 
Windows 10 

เวบ็เซริฟ์เวอรท์ีRทําหน้าทีRคอยใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชท้ีRเรยีกชมหน้าเวบ็ทาง
ผูว้จิยัเลอืกใชง้าน Apache เวอรช์นั t.�.t� 

ฐานขอ้มูลทีRใช้ในการจดัเก็บขอ้มูลทีRสําคญัในการทดลอง ทางผู้วจิยั
เลอืกใชง้าน MySQL เวอรช์นั  5.0.11 

การกําหนดกฎหรอืขอ้กําหนดทีRจําเป็นในการตรวจสอบความถูกต้อง
ของขอ้มลู ซึRงกฎหรอืขอ้กาํหนดเหลา่นีoจะถกูนํามาใชใ้นการตรวจสอบยอูาร์
แอลและแอตทรบิวิตท์ีRไมอ่นุญาตใหม้ ีดงัตารางทีR 1 
 
 
 

 

User Chrome Chrome Extension Website 
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ตารางทีR 1. กฎหรอืขอ้กาํหนดในการตรวจสอบขอ้มลู 
Rules ใช้ในการตรวจสอบ 

คาํสาํคญัตอ้งหา้ม  เชน่  eval,  alert,  script, 
javascript,  document  และอื'น ๆ 

ใชใ้นการตรวจสอบยู
อารแ์อลและแอตทริ
บวิต ์อกัขระตอ้งหา้ม เชน่  /, *,  -, &, #, :,% เป็นตน้ 

 
ฟังกช์นัแฮช  จะเป็นการนําเอา JavaScript มาทาํการเขา้รหสั ซึRงทาง

ผูว้จิยัไดเ้ลอืกใชอ้ลักอรทิมึแบบ SHA-1 ทีRมคีวามปลอดภยัและความเรว็ใน
การเขา้รหสั 

การกําหนดชืRอโดเมน โดยชืRอโดเมนเหล่านีoจะถูกนํามาใช้ในการ
ตรวจสอบการเชืRอมโยงหรอืรอ้งขอทรพัยากรจากภายนอก เพืRอป้องกนัการ
เชืRอมโยงจากแหลง่ทีRไมป่ลอดภยั ดงัตารางทีR 2 

 
ตารางทีR 2. ตวัอยา่งชืRอโดเมน 

ตวัอย่างชื9อโดเมนที9อนุญาตให้เชื9อมโยง 

https://www.reru.ac.th/ 

https://admission.reru.ac.th/  

https://grad.reru.ac.th/ 

 
VII. การทดลองการโจมต ี

 ในการทดลองการโจมตี ทางผู้วจิยัได้กําหนดรูปแบบต่างๆ  ในการ
ทดลองการโจมตแีต่ละรปูแบบ ดงันีo 
 การทดลองการโจมตี XSS สะท้อนกลบั ทางผู้วจิยัได้มกีารกําหนด
รปูแบบการเชืRอมโยงในลกัษณะต่างๆ  ทีRเป็นไปได ้ ดงัรปูทีR 7 
 

<link  href="https://www.reru.ac.th/css/mn.css" /> 

<script src="https://www.reru.ac.th/js/sd.js" /> 

data.php?d=%3Cscript%3E%20alert(%27xx%27);%20%3C/script%3

E 
 

รปูทีR 7. รปูแบบการเชืRอมโยง 
 

การทดลองการโจมต ีXSS เกบ็ไว ้ทางผูว้จิยัไดม้กีารกําหนดรูปแบบ
ของการโจมตทีีRเป็นไปได ้ โดยนําไปบนัทกึเกบ็ไวใ้นฐานขอ้มูลเพืRอรอถูก
เรยีกใชง้านในภายหลงั ดงัรปูทีR 8 

 

">><<img  src="#" onerror="alert(1);//">> 

<iframe  src="javascript : alert(1);" /> 

--><script>alert("zz");</script><!-- 
 

รปูทีR 8. ตวัอยา่งการทดลองโจมต ีXSS เกบ็ไว ้
 

การทดสอบการโจมต ี XSS บนพืoนฐานของ DOM ทางผูว้จิยัไดม้กีาร
ไดเ้ขยีนสครปิต์ โดยใชคุ้ณสมบตัขิอง DOM เพืRอเขา้ถงึโครงสรา้งเอกสาร 
HTML จากนั oนไดนํ้าเอาสครปิตไ์ปจดัวางในสว่นต่างๆ ของเอกสาร HTML 
ทีRเป็นไปได ้ ดงัรปูทีR 9 

 
var  x = document.getElementsByTagName ( "a" ); 

x[ 0 ].href="https://www.reru.ac.th/"; 
 

รปูทีR 9. ตวัอยา่งการทดลองโจมต ีXSS เกบ็ไว ้
 

ในกรณีการตรวจสอบคดักรองยอูารแ์อลและแอตทรบิวิต์ทางผูว้จิยัได้

นําเอาคาํสาํคญัตอ้งหา้มและอกัขระตอ้งหา้มทีRไดก้ําหนดไวม้าสรา้งเป็นกฎ
หรอืขอ้กาํหนดรว่มกบันิพจน์ปรกตใินการตรวจสอบ ดงัรปูทีR 10 

 

 
 

รปูทีR 10. ตวัอยา่งการตรวจสอบและคดักรองขอ้มลู 
 

VIII. ผลการทดลองและอภปิรายผล 
 จากการทดลองในการโจมตี XSS ซึRงผลทีRได้จากการทดลองในการ
ตรวจสอบคดักรองการโจมตใีนรปูแบบต่างๆ  สรปุไดด้งันีo 

 

 
 
 
 
 

รปูทีR 11. โหลดสว่นขยายกาํหนดใหก้บัเบราวเ์ซอร ์(chrome) 
 

 
 
 
 
 

 
 

รปูทีR 12. ผลลพัธข์องคน้หาและคดักรองยอูารแ์อล 
 

รูปทีR 11 แสดงการโหลดส่วนขยายทีRพฒันาขึoนมาใช้ในการทดลอง
ตรวจสอบและป้องกนัการโจมต ีXSS เพืRอกําหนดใหเ้บราวเ์ซอรแ์ละรูปทีR 
12 แสดงการคน้หาและคดักรองยอูารแ์อล ผลปรากฎว่าวธิกีารใหม่สาํหรบั
ป้องกนัการโจมตี XSS ทีRทางผู้วิจยัได้นําเสนอนีoสามารถตรวจสอบเจอ
ทั oงหมด 

 

 
รปูทีR 13. ผลลพัธข์องการตรวจสอบคดักรองการโจมต ีXSS 

 

รูปทีR 13 แสดงผลลพัธ์การทดลองในการตรวจสอบและคดักรองการ
โจมตี XSS  ผลปรากฏว่าวิธีการใหม่สําหรบัตรวจสอบและป้องกนัการ
โจมต ีXSS สามารถตรวจสอบเจอทั oงหมด 

 
IX. สรปุ 

 บทความวิจัยนีo เป็นการนําเสนอวิธีการใหม่ในการตรวจสอบและ
ป้องกนัการโจมตี XSS ทั oงสามรูปแบบ คอื การโจมตี XSS สะท้อนกลบั  
การโจมต ีXSS เกบ็ไว ้และการโจมต ี XSS บนพืoนฐานของ DOM ดว้ยการ

var pt1 = /(eval | alert | script | javascript | - | & | # | : | %)/i; 
if( pt1.test( url ) ) { alert('attack'); } 
if( pt1.test( attribute ) ) { alert('attack'); } 
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นําเอาวธิกีารเขา้รหสัขอ้มลูและการตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู มาใช้
เป็นเครืRองมอืในการตรวจสอบและป้องกนั วธิกีารใหม่นีoประกอบไปดว้ย t 
สว่นการทาํงาน คอื สว่นทีR 1 ทาํงานแบบออฟไลน์สาํหรบักาํหนดคา่เริRมตน้
ทีRจําเป็นในการตรวจสอบและส่วนทีR 2 ทํางานแบบออนไลน์สําหรับ
ตรวจสอบและป้องกันการโจมตี XSS สําหรับการพัฒนาและจัด
สภาพแวดลอ้มในการทดลองผูว้จิยัไดพ้ฒันาสว่นของการทาํงานในรปูแบบ
ของส่วนขยายเบราว์เซอร์ จากการทดลองเบืoองต้นพบว่าวิธีการใหม่ทีR
นําเสนอนีoมคีวามสามารถในการตรวจสอบและป้องกนัการโจมต ี XSS ได้
อย่างอย่างมปีระสทิธภิาพ แต่เนืRองจากว่าวธิกีารใหม่ในการตรวจสอบและ
ป้องกนัการโจมต ี XSS จะใชค้่าเริRมตน้ทีRถูกกําหนดโดยผูดู้แลระบบมาใช้
ในการตรวจสอบ ดงันั oนถ้าการกําหนดค่าเริRมต้นไม่ครอบคลุมทุกกรณีทีR
เป็นไปไดก้อ็าจสง่ผลต่อการตรวจสอบและป้องกนัการโจมต ี XSS ได ้
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สนับสนุน ตั oงแต่เริRมตน้ทําวจิยัจนเสรจ็สมบูรณ์ ตอ้งขอขอบพระคุณ คณะ
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บทคัดย่อ — ในปัจจุบนัการแข่งขนัทางด้านธุรกิจมีมากขึ,น 
หน่วยงานต่างๆ มีการใช้เครื9องมิอในการวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูลมาก

ขึ,น เครื9องมือที9 นิยมในปัจจุบนั ได้แก่ Tableau, Power BI หรือจะเป็น

เครื9องมือที9เป็นส่วนคาํสั 9งในแพลตฟอรม์ (Platform) ของภาษาที9ใช้สาํหรบั

การเขียนโปรแกรม เช่น ภาษาไฟธอน (Python) ภาษาอาร ์(R) นอกจาก
การออกแบบการนําเสนอให้ดสูวยงาม เข้าใจง่ายแล้ว สิ9งที9ควรคาํนึงถึงอีก
หนึ9 งอย่างคือ จะออกแบบอย่างไรให้ผู้ที9 มีปัญหาในด้านการมองเห็นสี
ผิดปกติสามารถเข้าใจการนําเสนอข้อมูลได้ การวิจยัครั ,งนี, มีวตัถปุระสงค์
เพื9อเป็นแนวทางในการออกแบบการนําเสนอข้อมูลให้เหมาะสมกบัผู้มี
ภาวะตาบอดสีสาํหรบัผู้ใช้งานเครื9องมือวิเคราะห์ข้อมูลด้านธรุกิจอจัฉริยะ 
ให้มีความเหมาะสมมากยิ9งขึ,น 

คาํสาํคญั — การนําเสนอ, โปรแกรมธรุกิจอจัฉริยะ,ตาบอดสี 
ABSTRACT — The present business competition is increase. 

A company using data analysis and data visualization tools for 
forecast, setting a marketing strategy.The popular data 
visualization tools at the present, such as library for visualize 
data on Python programming, R Programming, or data analysis 
and data visualization tools, such as Power BI, Tableau. 

A part form the designing and easy to understand, designer 
or users should be concern about friendly designing for color-
blindness person.This research aim to guild designer or user for 
designing data visualization on Business Intelligence field. 

Keywords — Visualization, Business Intelligence Program, 
Colorblindness. 

I. บทนํา 
อาการตาบอดสเีป็นอาการของคนทีRไม่สามารถแยกแยะสสีนัได้

เหมอืนกบัคนทั Rวไปไม่ถอืเป็นความผดิปกตแิละสามารถใชช้วีติไดเ้หมอืน
คนทั Rวไป แต่อาจพลาดโอกาสบางอย่างในชวีติ[1] โดยเฉพาะขอ้จํากดัใน
เรืRองของการเลอืกประกอบอาชพี ความสาํคญัของการมองเหน็สต่ีาง ๆ ถอื
เป็นความสามารถทีRจะช่วยให้แยกแยะและจดัหมวดหมู่สิRงต่าง ๆ ได้[2]  
โดยกลไกการมองเหน็สนีั oนเริRมต้นจากการรบัแสงจากเซลล์รบัภาพทีRจอ
ประสาทตา มกีารประมวลผลหลกั ๆ 3 ส ีไดแ้ก่ เซลล์สแีดง เซลล์สเีขยีว 
และเซลล์สนํีoาเงนิ เมืRอเซลล์ถูกแสงกระตุ้นจะทําการส่งขอ้มูลไปยงัสมอง
เพืRอประมวลผลและแยกแยะสต่ีาง ๆ ตามลาํดบั 

[3] ระดบัความรนุแรงของอาการตาบอดสแีบง่ออกเป็น แบง่ออกเป็น 3 
ลาํดบัคอื ระดบัความรนุแรงเลก็น้อย, ระดบัความรนุแรงปานกลาง และ
ระดบัความรนุแรงมาก   

II. ทฤษฎทีีRเกีRยวขอ้ง 
II.I ทฤษฎตีาบอดส ี

เราเหน็แสงสจีากเซลลร์ปูแท่ง (Rod cell) และรปูกรวย (Cone cell) ทีR
บุอยู่ตรงเปลอืกลกูตาชั oนใน[4] นยัน์ตาแต่ละขา้งจะมเีซลลร์ปูแท่งประมาณ 
120 ลา้นเซลล ์และเซลลร์ปูกรวยประมาณ 6-7 ลา้นเซลล ์เซลลร์ปูแท่งทํา

หน้าทีRตรวจรบัแสง ภาพสดีาํ ขาวและเฉดเทา เซลลร์ปูกรวยแต่ละเซลลจ์ะ
มสีารสหีรอืโปรตนีออปซนิทาํหน้าทีRรบัคลืRนแสงส ีแดง เขยีว และนํoาเงนิซึRง
มคีลืRนแสงยาว ปานกลาง และสั oนตามลําดบั เมืRอแสงผ่านเขา้มายงันัยน์ตา 
เซลล์รูปแท่งและรูปกรวยทีRอยู่ผนังด้านในจะส่งผลไปยงัสมอง สมองจะ
ประมวลผลเพืRอบอกใหเ้รารูว้่าสทีีRเราเหน็นั oนมสีอีะไรบา้ง เซลลร์ปูกรวยทั oง
สามชนิดจะทําหน้าทีRร่วมกนัแลว้ส่งไปยงัสมองใหร้ายงานผลออกมา เช่น 
เมืRอเซลลร์ปูกรวยสนํีoาเงนิกบัสแีดงทาํหน้าทีRรบัภาพไดท้ั oงคู ่สมองกจ็ะบอก
เราวา่สนีั oนคอืสมีว่ง เป็นตน้  

[5] เซลลร์ปูกรวยไวต่อแสงน้อยกวา่เซลลร์ปูแทง่ในจอตา (ซึRงสนบัสนุน
การเห็นในระดับแสงตํR า) แต่ทําให้ร ับรู้สี นอกจากนีo  ยังสามารถรับรู้
รายละเอยีดชดักว่าและการเปลีRยนแปลงภาพรวดเรว็กว่า เพราะเวลาการ
สนองต่อสิRงเรา้เรว็กวา่ของเซลลร์ปูแท่ง เซลลร์ปูกรวยปกตเิป็นหนึRงในสาม
ชนิด แต่ละชนิดมสีารสต่ีางกนั คอื เซลล์รูปกรวย-เอส เซลล์รูปกรวย-เอม็ 
และเซลล์รูปกรวย-แอล ฉะนั oนเซลล์รูปกรวยแต่ละเซลล์จงึไวต่อความยาว
คลืRนของแสงทีRมองเหน็ไดซ้ึRงสอดคลอ้งกบัแสงความยาวคลืRนสั oน ความยาว
คลืRนกลางและความยาวคลืRนยาว เนืRองจากมนุษยป์กตมิีRเซลลร์ปูกรวยสาม
ชนิดทีRมโีฟตอปซนิ (Photopsin) ต่างกนั  

 

II.II ประเภทของตาบอดส ี
ประเภทของตาบอดสสีามารถแบง่ได ้3 ประเภท รายละเอยีด

ดงันีo [6] 
ตาบอดสแีดง (Protanomaly) ตาบอดสแีดงเป็นการบกพร่อง

ตรงเซลลร์ปูโคนเป็นเซลลร์บัแสงสแีดงหรอืมสีารสทีีRดดูกลนืความยาวคลืRน
ทีRยาวในทีRนีoคอืแสงสแีดง ความสว่างของสแีดงสสีม้และสเีหลอืง จะลดลง
อย่างมากเมืRอเทียบกบัภาวะปกติบุคคลผู้ทีRมีอาการตาบอดสแีบบนีo จะ
สบัสนในเรืRองสรีะหว่างสแีดงและสดีําหรอืสเีทาเขม้จะทําใหม้องไม่เหน็สี
แดงของสญัญาณไฟจราจรโดยทีRยงัสามารถแยกสแีดงออกจากสเีขยีวและสี
เหลอืงได้โดยอาศยัความสว่างของส ีแต่ก็ไม่สามารถแยกได้ทุกส ีเช่น สี
มว่ง (สไีวโอเลต็) สมีว่งอ่อน (สลีาเวนเดอร)์ และสมีว่งเขม้ (สเีพอรเ์พลิ) ไม่
สามารถแยกโดยใชค้วามสว่างของสไีดเ้พราะว่ามสี่วนประกอบของสแีดง
เรืRอๆ เช่น ดอกไม้สีชมพูจะสะท้อนทั oงแสงสีแดงและแสงสีนํoาเงินทําให้
มองเหน็เป็นสนํีoาเงนิ  

อาการตาบอดสแีดง ไมส่ามารถแยกสดีงัต่อไปนีo 

• เหน็สแีดงทกุเฉดเป็นสดีาํ 

• คู่สทีีRอนัตรายคอื คู่สนํีoาตาลเขม้กบัสเีขยีวเขม้, คู่สสีม้เขม้กบัสี
แดงเขม้ 

• คูส่นํีoาเงนิบางเฉดกบัสแีดงบางเฉด, คูส่มีว่งกบัสชีมพเูขม้ 

• คูส่เีขยีวกบัสสีม้ 
ตาบอดสเีขยีว (Deuteranopia) ตาบอดสเีขยีวเป็นการบกพร่อง

ตรงเซลล์รูปโคนทีRเป็นเซลล์รบัแสงสเีขยีวหรอืมสีารสทีีRดูดกลนืความยาว
คลืRนกลางๆ ในทีRนีo คอื แสงสเีขยีว ตาบอดสเีขยีวจะยากในการหาลกัษณะ
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เดน่ทีRต่างกนัระหวา่งสเีขยีวกบัสแีดงทีRมสีนํีoาเงนิปนเขา้ไปดว้ย ในเงืRอนไขนีo
บางครั oงอาจจะอ้างถงึขอ้บกพร่องในการมองเหน็สเีขยีว/แดง บุคคลผูท้ีRมี
อาการตาบอดสเีขยีวจะมปัีญหาในการแบ่งแยกส ีเหมอืนกบัผูท้ีRมอีาการตา
บอดสแีดง แต่ไม่มคีวามผดิปกตทิางดา้นความสว่างของส ีชืRอของสแีดง สี
สม้ สเีหลอืง และสเีขยีว ในทีRนีoหมายถงึจะมสีต่ีางไปเลก็น้อยจากสจีรงิๆ 
โดยทีRแต่ละคนอาจจะเหน็สแีตกต่างกนัไปทํานองเดยีวกบัสมี่วง (สไีวโอ
เลต็) สมีว่งอ่อน (สลีาเวนเดอร)์ สมีว่งเขม้ (สเีพอรเ์พลิ) และสนํีoาเงนิทีRมชีืRอ
เพิRมขึoนมานั oนจะสอดคลอ้งกบัสทีีRคลา้ยๆกนัทีRเหน็ 

 อาการตาบอดสเีขยีว ไมส่ามารถแยกสดีงัต่อไปนีo 

• คูส่แีดงกบัสเีขยีว 

• สนํีoาเงนิกบัสเีขยีวกบัสเีทาและสชีมพ ู

• คูส่เีขยีวสวา่งกบัสเีหลอืง 

• คูส่ชีมพอูอ่นกบัสเีทาออ่น 

• คูส่ฟ้ีาออ่นกบัสมีว่ง (สมีว่งดอกไลลกั) 
 

ตาบอดสนํีoาเงนิ (Tritanomaly) ตาบอดสนํีoาเงนิเป็นไดโครเมท
ชนิดหนึRงทีRบกพร่องตรงเซลลร์ปูโคนทีRเป็นเซลลร์บัแสงสนํีoาเงนิหรอืมสีารสี
ทีRดูดกลนืความยาวคลืRนสั oนๆในทีRนีoกค็อืแสงสนํีoาเงนิ ตาบอดสนํีoาเงนิ เป็น
ชนิดของตาบอดสทีีRพบเจอไดย้ากมากทีRสดุ 

 อาการตาบอดสนํีoาเงนิ ไมส่ามารถแยกสดีงัต่อไปนีo 

• คูส่ฟ้ีาออ่นกบัสเีทา 

• คูส่มีว่งเขม้กบัสดีาํ 

• คูส่เีขยีวกบัสนํีoาเงนิ 

• คูส่สีม้กบัสแีดง 
 

ในตาํราของต่างประเทศจะแบ่งประเภทการบอดสอีอกเป็น 3 ประเภท และ
แต่ละประเภทจะมกีารแบง่ตามอาการบอดส ีไดแ้ก่ [7] 

I) ประเภทบอดสแีดง-สเีขยีว  

• ตาบอดสเีขยีว (Deuteranomaly) 

• ตาบอดสแีดง (Protanomaly) 

• ตาบอดสเีขยีว แบบไมส่ามารถแยกสแีดง,สสีม้ และสเีขยีว
ได ้(Deuteranopia) 

• ตาบอดสแีดง แบบมองเหน็ความสว่างของสแีดงกบัสสีม้
ลดลงจากสเีดมิ (Protanopia) 

II) ประเภทบอดสนํีoาเงนิ-สเีหลอืง 

• ตาบอดสนํีoาเงนิ-สเีหลอืง แบบแยกคลืRนความถีRของแสงสี
ทั oงสองไมไ่ด ้(Tritanopia) 

• ตาบอดสนํีoาเงนิ (Tritanomaly) 
III) ประเภทตาบอดสโีดยสมบรูณ์ (Complete color-blindness)  

ตาบอดสโีดยสมบรูณ์ คอื ไมส่ามารถรบัรูส้ใีดๆ ได ้จะมองเหน็
วตัถุต่างๆ เป็นสขีาวและเฉดสเีทา (Grey Scale)  

II.III แสง  
       แสง ในความหมายทางวทิยาศาสตร์ หมายถึง [8] เป็นการแผ่รงัสี
แม่เหล็กไฟฟ้าในบางส่วนของสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า คํานีoปกติ
หมายถงึ แสงทีRมองเหน็ได ้ซึRงตามนุษยม์องเหน็ไดแ้ละทาํใหเ้กดิสมัผสัการ
รบัรูภ้าพ แสงทีRมองเหน็ไดป้กตนิิยามว่ามคีวามยาวคลืRนอยู่ในช่วง 400–
700 นาโนเมตร ระหว่างอนิฟราเรด (ทีRมคีวามยาวคลืRนมากกว่าและมคีลืRน
กว้างกว่านีo) และอลัตราไวโอเล็ต (ทีRมคีวามยาวคลืRนน้อยกว่าและมคีลืRน

แคบกว่านีo) ความยาวคลืRนนีoหมายถงึความถีRช่วงประมาณ 430–750 เทระ
เฮริตซ ์

[9] คลืRนแสงจะมคีวามยาวคลืRนในช่วงทีRแตกต่างกนัออกไป โดยความ
ยาวคลืRนแสงทีRส ั oนทีRสุดทีRตามนุษย์สามารถมองเหน็ได ้คอื ความยาวคลืRน
ประมาณ 400 นาโนเมตรซึRงเป็นสเปกตรมัของแสงสมี่วง และความยาว
คลืRนทีRยาวทีRสุดทีRตาของมนุษย์สามารถมองเห็นได้ คือ ความยาวคลืRน
ประมาณ 700 นาโนเมตร ซึRงเป็นสเปกตรมัของแสงสแีดง โดยเรยีกช่วง
คลืRนแสงซึRงอยูใ่นขอบเขตทีRกลา่วมานีoวา่ สเปกตรมัทีRตามองเหน็ได ้(Visible 
Spectrum) 

[10] คลืRนแสงทีRมขีนาดยาวกวา่ 700 นาโนเมตร ไดแ้ก่ แสงอนิฟราเรด 
(Infrared ray) คลืRนไมโครเวฟ (Microwave ray) คลืRนวทิยุ คลืRนโทรทศัน์ 
ส่วนคลืRนทีRส ั oนกว่า 400 นาโนเมตร ไดแ้ก่ แสงอลัตราไวโอเลตหรอืแสงยวู ี
(Ultra violet light หรือ  UV light) รัง สี เ อ็กซ์  (X-ray) และรัง สีแกมมา 
(Gamma ray) ซึRงตาคนเรามองไม่เหน็เนืRองจากจอตาคนเราไม่มเีซลลร์บัรู้
การเหน็สนีั oนๆ  

 

 
รปูทีR 1 ความยาวคลืRนแสง [11] 

 
II.IV แนวทางในการออกแบบสาํหรบัคนตาบอดสตีามมาตรฐานการเขา้ถงึ
เวบ็ไซต ์(Web Accessibility) 

1.ออกแบบแผนภูมแิละกราฟต่างๆด้วยความระมดัระวงั[12]  
ตรวจสอบให้มั Rนใจว่าการใช้ข้อความต่างๆหรือการเน้นข้อความสําคญั
ต่างๆ เชน่ การใชช้อ่งวา่ง, รปูทรงต่างๆ  
ขอ้ความทีRอยู่บนภาพควรมอีตัราส่วนการตดักนัของสทีีR 4.5:1 เป็นอย่าง
น้อย และใชข้อ้ความเทา่ทีRจาํเป็น 

2. คาํนึงถงึการใชข้อ้ความและพืoนหลงัทีRเหมาะสม 
3. สําหรบัตวัอกัษรขนาดปกต ิให้มอีตัราส่วนการตดักนัของสี

อยา่งน้อย 7:1  
4.ตวัอกัษรขนาดใหญ่ (มากกว่า 18 พอ้ยต์/24 พกิเซลหรอื 14 

พอ้ยต/์19 พกิเซลแบบตวัหนา) มขีนาดของอตัราสว่นอยา่งน้อย 3:1 
5.สําหรบัขอ้ความทีRเป็นลิoงคใ์หม้ขีนาดอย่างน้อย 3:1 และมตีวั

บง่ชีo (เชน่ เสน้ใต)้ และควรปรากฎลิoงคเ์มืRอใชเ้มา้สช์ีoทีRเหนือขอ้ความ  
 

 II.IV การออกแบบสาํหรบัคนตาบอดส ี 
ปัญหาในการออกแบบสาํหรบัคนตาบอดสโีดยเฉพาะเรืRองการใช้

สีนั oน เป็นสิRงทีRผู้ออกแบบควรให้ความสําคญั ไม่ว่าผู้ออกแบบจะอยู่ใน
อุตสาหกรรมดา้นไหนกต็าม ผูอ้อกแบบควรคํานึงการออกแบบทีRสามารถ
ทําใหค้นทีRเป็นและไม่เป็นตาบอดสสีามารถเขา้ถงึขอ้มลูต่างๆไดเ้ท่าเทยีม
กนั 
[13] ผูอ้อกแบบควรพจิารณาการใชส้ ีในกรณทีีRใชส้สีืRอความหมาย 
 

• ลิoงค์ : ใช้สทีีRแตกต่างกนัเพืRอเน้นให้ผูใ้ช้ทราบว่าเป็นลิoงค์เขา้สู่
เวบ็ไซต ์แนะนําผูอ้อกแบบใหใ้ชก้ารขดีเสน้ใต ้

• แผนภูมแิละกราฟ : การใชก้ราฟและแผนภูมมิกัจะใชส้เีพืRอเป็น
การเน้น แยกข้อมูล ควรใช้พืoนผิว ลายต่างๆ (เช่น เส้น,จุด,
เครืRองหมายแฮช (#) และอืRนๆ) แทนการใชส้ ี
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• แผนทีR : แผนทีRส่วนใหญ่จะใชส้ใีนการแสดงขอ้มูลเสน้ทางของ
รถประจาํทาง, ทางดว่น และทางหลวงชนบท 

• เกม : สว่นใหญ่ในเกมต่างๆ จะใชส้ใีนการแบ่งทมีของผูเ้ล่นหรอื
เพืRอบอกความแตกต่างในระบบเกม ผู้ออกแบบควรพจิารณา
การออกแบบเกมด้วยการเพิRมข้อบ่งชีo  (Indicator) เพืRอแยก
ความแตกต่างระหว่างวัตถุ (Object) ระหว่างทีมของผู้เล่น 
(Team) และอืRนๆ 
 

  ผูอ้อกแบบสามารถนําตวัชีoวดันีoมาใชใ้นการออกแบบ 
 

• ไม่ควรใชส้ผีสมกนั เช่น สแีดงกบัสเีขยีว, สเีขยีวกบัสนํีoาตาล, สี
นํoาเงนิกบัสมี่วง, สเีขยีวกบัสนํีoาเงนิ, สเีขยีวอ่อนกบัสเีหลอืง, สี
นํoาเงนิกบัสเีทา, สเีขยีวกบัสเีทา และสเีขยีวกบัสดีาํ 

• ใช้สทีีRมคีวามตดักนัสูง คนตาบอดสสีามารถแยกเฉดส,ี ความ
สวา่งของส ีและคา่ความบรสิทุธิ �ของสไีดด้กีวา่ 

• ใชพ้ืoนผวิ ลายต่างๆ ในการใชแ้ผนทีR, แผนภมู,ิ กราฟ และอนิโฟ
กราฟิก ควรประกอบด้วยพืoนผวิ (เช่น เสน้, จุด, เครืRองหมาย
แฮช (#)) เพิRมลงไปในการใชส้เีพืRอสืRอความหมาย 

• ออกแบบชิoนงานในมมุมองของคนทีRเป็นตาบอดส ี
 

 
รปูทีR 2 การนําเสนอขอ้มลูทีRเหมาะสมกบัคนทีRเป็นตาบอดส ี[14] 

 
จากในรปูทีR 2 นั oน เป็นการทาํนําเสนอขอ้มลูทีRเหมาะสมกบัคนทีR

เป็นตาบอดส ีเพราะมกีารใสร่ายละเอยีดต่างๆ เชน่ ลายเสน้, ลายพืoนผวิ
ต่างๆ เพืRอใหส้งัเกตไดง้า่ย เหน็ความแตกต่างไดอ้ยา่งชดัเจน ถงึแมว้า่คน
เป็นตาบอดสเีหน็ขอ้มลูชดุนีoกส็ามารถเขา้ใจได ้ 
 
II.V การใชส้ใีหเ้หมาะสมกบัผูม้อีาการตาบอดส ี

 
รปูทีR 3 สทีีRเหมาะสมสาํหรบัคนทีRเป็นตาบอดส ี[15] 

 
คาํอธบิายสาํหรบัรปูทีR 3 [16] 

• สแีดงสาํหรบัใหผู้ม้อีาการตาบอดสโีดยเฉพาะสแีดงใหใ้ชส้ ี
Vermilion (สแีดงอมสม้ เป็นสแีดงทีRมสีสีม้มาเจอืจาง) 
หลกีเลีRยงการใชส้เีหลอืงกบัสเีขยีวดว้ยกนั 

• สาํหรบัการใชส้เีขยีวใหใ้ชส้ ีBluish Green (สเีขยีวอมนํoาเงนิ) 

• การใชส้มีว่งใหเ้ลอืกใชส้ ี Reddish purple แทนการใชส้มีว่ง
เพราะในสมีว่งมสีนํีoาเงนิผสมอยูด่ว้ย 

• ระหวา่งส ีVermilion (สแีดงสม้) กบัสเีหลอืง มคีวามแตกต่างกนั
อยา่งชดัเจน สามารถเลอืกนํามาใชไ้ด ้

• สฟ้ีากบัสนํีoาเงนิตอ้งใหท้ั oงสองสนีีoมคีา่ความสวา่งและความอิRมตวั
แตกต่างกนัจนสงัเกตเหน็ไดช้ดั 

• ไม่ว่าจะเป็นผูท้ีRไม่ไดม้อีาการตาบอดส ีแต่การทีRจะใหม้าดเูสน้ทีR
เลก็และบางกบัตวัอกัษรตวัเลก็ทีRเป็นสเีหลอืงและสนํีoาเงนิกอ็่าน
ยากแลว้ ถ้าจะใหเ้สน้และตวัอกัษรในลกัษณะนีoควรใชส้นํีoาเงนิ
เขม้หรอืสสีม้ 
 

II.IV วธิกีารเลอืกสใีหส้ามารถสงัเกตไดง้า่ย [17] 
 

หลงัจากทีRออกแบบรูปแบบการนําเสนอได้รูปแบบอย่างทีRกล่าวมา
ก่อนหน้านีoแลว้ มาถงึขั oนตอนการเลอืกใชส้ใีนการนําเสนอใหอ้่านง่ายมาก
ขึoน สไีมใ่ชปั่จจยัเดยีวทีRนกัออกแบบตอ้งใสใ่จการเลอืกใหเ้หมาะสมกบัผูท้ีRมี
อาการตาบอดสเีท่านั oน การเลอืกใชส้กีบัรปูทรง สญัลกัษณ์ทีRแตกต่างกนัก็
ชว่ยทาํใหอ้่านงา่ยขึoน ใชเ้วลาในการทาํความเขา้ใจน้อยลงและนกัออกแบบ
ยงัสามารถนําวธิกีารต่างๆนําไปประยุกตใ์ชไ้ดก้บัทุกคนอกีดว้ย หลกัการมี
ทั oงหมด 4 ขอ้ดงันีo 

 
1. หลกีเลีRยงทีRจะใชส้ใีนการเน้นขอ้มลูเพยีงอยา่งเดยีว 
2. หลกีเลีRยงการใชข้อ้ความหรอืวตัถุทีRมสีกีลมกลนืกบัพืoนหลงั 

ตวัอยา่งเชน่ ตวัอกัษรสแีดงบนพืoนหลงัสเีขยีว หรอืตวัอกัษรสี
สวา่งบนพืoนหลงัสเีขม้ เป็นตน้ 

3. ใชต้วัอกัษรและสญัลกัษณ์ใหห้นาหรอืใหญ่เทา่ทีRจะเป็นไปได ้
เพราะเวลาคนเรามองวตัถุทีRเลก็ เซลลร์ปูกรวยจะทาํงานเพยีง
บางสว่น ผูท้ีRมอีาการตาบอดสจีะมองขอ้ความหรอืสญัลกัษณ์ทีR
เลก็ไดย้ากมาก สาํหรบัการเลอืกใชร้ปูแบบตวัวอกัษรควรใช้
รปูแบบ Arial, Helvetica, Times หรอื New York 

4. ระมดัระวงัในการใชส้แีดง สาํหรบัผูท้ีRไมม่อีาการตาบอดสจีะรูส้กึ
วา่สแีดงเป็นสทีีRสวา่ง สดใส แต่สาํหรบัผูม้อีาการตาบอดส ี
โดยเฉพาะผูม้อีาการตาบอดสแีดงจะเหน็สแีดงเป็นสทีีRออกไป
ทางสนํีoาเงนิหรอืสเีขยีวเขม้  เพราะผูท้ีRมอีาการตาบอดสแีดงไม่
สามารถมองเหน็คลืRนความยาวของสแีดงได ้และจะเหน็สแีดง
เขม้เป็นสอีอกไปทางสดีาํ ดงันั oน นกัออกแบบควรหลกีเลีRยงการ
ใชต้วัอกัษรสแีดงบนพืoนหลงัสดีาํ 
 

ฟอนตส์ามารถแบบออกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ[18] คอืแบบมเีชงิ (Serif) 
และแบบไมม่เีชงิ (San Serif) ซึRงรปูแบบของเชงิตวัอกัษรจะเป็นขดีเลก็ๆ 
อยูท่ีRปลายตวัอกัษร จะทาํใหรู้ส้กึถงึความสงา่งามและเป็นทางการ หรอืถา้
พมิพต์วัเลก็กจ็ะดสูวยงามเพราะมชีอ่งวา่งตวัหนงัสอือยูม่าก ฟอนตแ์บบไม่
มเีชงินั oนจะตรงขา้มกนัคอืจะไมม่ขีดีทีRปลายตวัอกัษร ใหค้วามรูส้กึเรยีบงา่ย
และทนัสมยั หากพมิพต์วัใหญ่กจ็ะดหูนกัแน่น เหมาะทีRจะใชเ้ป็นหวัเรืRอง
หรอืชืRอเรืRอง  
         ฟอนตแ์บบไมม่เีชงิไดแ้ก่ Calibri, Arial, Verdana, Century Gothic 

• Calibri เป็นอกัษรทีRมขีนาดเลก็ ดภูมูฐิาน และดเูป็นงานเป็นการ 

• Arial เป็นสทีีRใชไ้ดใ้นเกอืบทกุสถานการณ์  
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• Verdana เป็นตวัอกัษรทีRดสูะอาดตา และพบเหน็ไดบ้อ่ย แต่
น้อยกวา่ Arial เพยีงลก็น้อย แต่มคีวามคลาสสกิอยูใ่นตวั 

• Century Gothic แบบอกัษรดั oงเดมิ ดทูนัสมยั ภมูฐิาน และดมูี
ความมั Rนใจ 
 

III. การวเิคราะห ์
 
กรอบแนวคดิสาํหรบังานวจิยันีoประกอบดว้ยขั oนตอน ดงันีo 
 
ข ั oนทีR 1 ตั oงสมมตฐิาน เริRมจากการหาปัญหาทีRคดิวา่เป็นปัญหาในการ
ออกแบบการนําเสนอขอ้มลู 
ขั oนทีR 2 ศกึษา คน้ควา้บทความ งานวจิยั วารสารวชิาการ เอกสาร
ประกอบการสอนทีRเกีRยวขอ้งกบัอาการตาบอดส ี 
ขั oนทีR 3 วเิคราะหแ์ละสรปุผลการคน้ควา้เพืRอเป็นแนวทางสาํหรบันกั 
ออกแบบ 
 
 
 
 

 
 
 
 

รปูทีR 4 กรอบแนวคดิวจิยั 
 

IV. สรปุ 
แนวทางสาํหรบัการออกแบบรปูแบบการนําเสนอขอ้มลูใหเ้หมาะสมกบัคน
ตาบอดส ีสรปุไดด้งันีo  
 

I) ไม่ควรใชคู้่สอีนัตรายสําหรบัคนตาบอดส ีเช่น สแีดงกบัสเีขยีว, สี
แดงกบัสดีาํ  

II) ใชส้ทีีRตดักนัมากๆ สทีีRใชแ้ต่ละสตี้องมคี่าความอิRมตวั (Saturation 
Value) ทีRแตกต่างกนัมากจนสงัเกตเหน็ไดช้ดั 

III) เพิRมลวดลายต่างๆ เช่น จุด,เส้น, รูปทรงเรขาคณิต ในการทํา
แผนภมู ิกราฟต่างๆ เพืRอใหส้งัเกตไดง้า่ย 

IV) หลีกเลีRยงการใช้สีพืoนหลังกับสีตัวอักษรเป็นคู่สีอันตราย เช่น 
ตวัอกัษรสแีดงพืoนหลงัสดีาํ เป็นตน้ 

V) ขนาดของตวัอกัษร ขนาดอกัษรปกตคิวรใช้ขนาดอกัษรมากกว่า 
18 พอ้ยต ์และแบบตวัหนาขนาด 14 พอ้ยต ์

VI) การเลอืกใช้รูปแบบตวัอกัษรแบบมเีชงิ (Serif) ควรเลอืกใช้แบบ 
Times และ New York หรอืแบบไม่มเีชงิ (San Serif) อย่าง Arial 
และ Helvetica 

VII) ใหผู้อ้อกแบบคดิอยูเ่สมอวา่ใหใ้ชส้เีพืRอใหส้งัเกตขอ้มลูไดง้า่ย ไมใ่ช้
สใีนการสืRอความหมายของขอ้มลู แต่ถา้ใชส้ใีนการสืRอความหมาย
ของขอ้มูลให้มสีญัลกัษณ์หรอืขอ้ความสั oนๆบอกความหมายของ
ขอ้มลูกาํกบัไวด้ว้ย 
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บทคดัย่อ —การทํานายราคาหลกัทรพัย์ในตลาดหลกัทรพัย์เป็นเรื9องที9

น่าสนใจในแง่ของผลตอบแทนการลงทุน โดยนักลงทุนพยายามคาดการณ์
แนวโน้มราคาหลกัทรพัยโ์ดยการติดตามความเคลื9อนไหวของราคาวนัต่อ
วนั การพิจารณาข้อมูลในงบการเงิน หรือแม้แต่การเปรียบเทียบอตัราส่วน
ทางการเงินของบริษทัในตลาดหลกัทรพัย ์ซึ9งทั ,งหมดนั,นเป็นการตดัสินใจ
เลือกลงทนุโดยใช้การคาดการณ์ของนักลงทนุเอง  

งานวิจัยชิ, นนี, จึงประยุกต์ใช้โมเดลเพื9อพยากรณ์แนวโน้มราคา
หลกัทรพัย์ ด้วยอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยใช้ข้อมลูอตัราส่วนทางการเงินที9สะท้อนถึง

ผลการดาํเนินงานของธุรกิจ ได้แก่ อตัราหนี, สินต่อทุน, อตัรากาํไรสุทธิ, 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์, อัตราผลตอบแทนจากทุน,  อัตรา
หมุนเวียนของสินทรพัย์ถาวร และอตัราหมุนเวียนของสินทรพัย์ทั ,งหมด 
ย้อนหลัง � ปี และแนวโน้มการเปลี9ยนแปลงของราคา ได้แก่ ราคา

หลกัทรพัยเ์พิ9มขึ,นมากกว่า �©%, ราคาหลกัทรพัยเ์พิ9มขึ,นระหว่าง ©% - �©%, 
ราคาหลกัทรพัยล์ดลง ©% - �©% และราคาหลกัทรพัยล์ดลงมากกว่า �©% 

โ ด ย ใ ช้ โ ม เ ด ล  Random Forest ร่ ว ม กั บ  Synthetic Minority 
Oversampling Technique (SMOTE) ในการพยากรณ์ พบว่า โมเดล 

Random Forest สามารถพยากรณ์แนวโน้มราคาหลักทรัพย์ โดยใช้
อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ได้แม่นยาํถึง ®�% 

คาํสาํคญั — แบบจาํลองพยากรณ์, อตัราส่วนทางการเงิน, เทคนิคป่า

แบบสุ่ม, เทคนิคการสุ่มเพิ9มตวัอย่างกลุ่มน้อย 
ABSTRACT — The prediction of stock prices in Stock 

Exchange of Thailand (SET) is the interesting issue in case of 
investment return. The investors try to forecast the stock price 
trend by tracking daily stock price movement, financial statement 
analysis, or even financial ratio comparison. These methods are 
investment decision of the investors by themselves. However, this 
study will apply the predictive model with the four-year financial 

ratios of the listed companies in SET factors such as Debt-to-
Equity (D/E), Net Profit Margin (NPM), Return on Asset (ROA), 
Return on Equity (ROE), Fixed Asset Turnover, Total Asset 
Turnover to predict the groups of stock price movement which are 
more than 50% price increase, price increase between 0% - 50%,  
price drop between 0% - 50%, and more than 50% price drop. The 
predictive model is applied Random Forest together with 
Synthetic Minority Oversampling Technique (SMOTE). It is found 
that this algorithm method can predict the stock price trend 
through the factors of the financial ratios of the listed companies 
in SET market with 72% accuracy rate 

Keywords —Random Forest, Predictive Model, Financial 
Ratios, SMOTE 

I. บทนํา 
เมืRอพิจารณาถึงการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในปัจจุบันทีR

มุ่งเน้นถงึผลตอบแทนของการลงทุน มนีักวเิคราะห์พยายามใชเ้ครืRองมอื
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใชว้ทิยาการขอ้มูล การสรา้งโมเดลการพยากรณ์
เพืRอคาดการณ์ผลตอบแทนการลงทุน แต่อย่างไรกต็ามพบว่า งานวจิยัใน
การสรา้งโมเดลเพืRอคาดการณ์แนวโน้มราคาหุน้สว่นใหญ่ มกัใชจ้ะใชข้อ้มลู
ราคาซืoอขายหลกัทรพัย์เป็นปัจจยัหลกัในการคดิวเิคราะห์ โดยปกตแิล้ว
ราคาหุน้มกัจะมแีนวโน้มแปรผนัตามปัจจยั t ประการ ไดแ้ก่ ผลตอบแทนทีR
คาดว่าจะไดร้บัทั oงในรปูแบบเงนิปันผลหรอืสว่นต่างราคา และความเสีRยงทีR
นักลงทุนต้องแบกรบัในการลงทุน ซึRงแนวโน้มการทํากําไรในอนาคต, 
รูปแบบการดําเนินกิจการของบริษัท, ฐานะทางการเงิน รวมทั oงปัจจยั
ภายนอกอืRน ๆ จะกาํหนดทศิทางของราคาหุน้ และจะสะทอ้นถงึความเสีRยง
จากการลงทุน ทั oงนีoงานวจิยัในการสรา้งโมเดลทีRผ่านมา มไิดค้ํานึงถงึผล
ประกอบการของบรษิทั และมไิดนํ้าขอ้มลูในงบการเงนิ หรอือตัราสว่นทาง
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การเงนิ มาเป็นปัจจยัในการสรา้งโมเดลเพืRอทาํนายและจดักลุ่มหลกัทรพัย์
ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

งานวจิยัชิoนนีoจงึรวบรวมขอ้มูลจากฐานขอ้มูลตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ผ่านเวบ็ไซต ์SETSMART (https://www.setsmart.com) 
ประกอบดว้ยขอ้มลูอตัราสว่นทางการเงนิทีRสะทอ้นถงึผลการดาํเนินงานของ
ธุรกจิ ได้แก่ อตัราหนีoสนิต่อทุน, อตัรากําไรสุทธ,ิ อตัราผลตอบแทนจาก
สนิทรพัย,์ อตัราผลตอบแทนจากทุน,  อตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยถ์าวร 
และอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยท์ั oงหมด ยอ้นหลงั � ปี และแนวโน้มการ
เปลีRยนแปลงของราคา ไดแ้ก่ ราคาหลกัทรพัยเ์พิRมขึoนมากกวา่ �¤%, ราคา
หลกัทรพัยเ์พิRมขึoนระหว่าง ¤% - �¤%, ราคาหลกัทรพัยล์ดลง ¤% - �¤% 
และราคาหลกัทรพัยล์ดลงมากกว่า �¤% รวมทั oงสิoน � � หลกัทรพัย ์เพืRอ
นํามาเปรยีบเ และนําขอ้มูลดงักล่าวมาเป็นขอ้มูลในการสรา้งแบบจําลอง
เพืRอคาดการณ์แนวโน้มราคาหลกัทรพัยใ์นอนาคต เพืRอเพิRมประสทิธภิาพ
ความถูกต้องและผลตอบแทนการลงทุน อีกทั oงสามารถคาดการณ์
หลกัทรพัยท์ีRมแีนวโน้มขาดทุน เพืRอเพิRมความระมดัระวงัในการลงทุน และ
ช่วยในการวางแผนการลงทุนในอนาคต แก่นักลงทุนทั Rวไปให้มขีอ้มูลใน
การตดัสนิใจได้รอบคอบชดัเจนขึoน โดยมวีตัถุประสงค์ของการวจิยั เพืRอ
สร้างแบบจําลองสําหรับการพยากรณ์แนวโน้มราคาหลักทรัพย์ด้วย
อัตราส่วนทางการเงิน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย 

II. ทฤษฎทีีRเกีRยวขอ้ง 
II.I การลงทนุในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
การลงทุน หมายถงึการนําเอาทรพัยส์นิหรอืเงนิสดทีRบุคคลถอื

อยู่หรอืเก็บสะสมไว้ไปดําเนินการเพืRอก่อให้เกิดมูลค่าเพิRม หรอืให้ได้รบั
ผลตอบแทนกลบัคนืมาในช่วงเวลานั oน ๆ ภายใต้เงืRอนไข ขอ้จํากดั หรอื
ความเสีRยงทีRบุคคลนั oนจะยอมรับได้ การลงทุนในหลักทรัพย์ ถูกดูแล 
ควบคมุโดย ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยซึRงเป็นองคก์รทีRจดัตั oงขึoนโดย
พระราชบญัญตัติลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย พ.ศ. 2517 เพืRอทาํหน้าทีR
เ ป็นแหล่งระดมเงินทุนระยะยาวทีRมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
องค์ประกอบทีRสําคญัของการลงทุน ได้แก่ หลักทรพัย์จดทะเบียน ใน
งานวจิยัชิoนนีoจะหมายถงึ หลกัทรพัยท์ีRออกโดยบรษิทัมหาชน จํากดั ทีRจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย นกัลงทุน หมายถงึผูท้ีRเขา้ซืoอ 
หลกัทรพัย ์โดยสั Rงซืoอผา่นบรษิทัสมาชกิทีRไดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ
นายหน้าคา้หลกัทรพัย ์ 

II.II งบการเงนิและสดัสว่นทางการเงนิ 
งบการเงิน หมายถึง รายงานทางการเงินทีRแสดงฐานะทาง

การเงนิ และผลการดาํเนินงานของกจิการ ในระยะเวลาใดเวลาหนึRง ณ วนั
สิoนงวดบญัช ีอาจจะเป็นระยะเวลา 3 เดอืน 6 เดอืน หรอื 1 ปี  สว่นประกอบ
ของงบการเงนิ ควรประกอบดว้ย งบดลุ  (Balance Sheet) งบกาํไรขาดทนุ 
(Profit and Loss Statement) งบแสดงการเปลีRยนแปลงในสว่นของเจา้ของ 
(Statement of changes in owner’s equity) งบกระแสเงนิสด (Cash Flow 
statement) และหมายเหตุประกอบเงินการ เงิน  (Note to Financial 
Statement) เพืRอเป็นหลกัฐานในการบนัทกึรายการบญัช ีทําให้ทราบผล
การดําเนินงานและฐานะการเงนิของกจิการ โดยใหข้อ้มูลแสดงผลกระทบ
ทางการเงนิจากเหตุการณ์ในอดตีและผลกระทบทีRจะเกดิในอนาคต ซึRงเป็น
ประโยชน์ต่อตดัสนิใจเชงิเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิ   
อัตราส่วนทางการเงินเป็นเครืRองมือในการวิเคราะห์งบการเงินให้มี
ประสทิธภิาพมากขึoน โดยคํานวณไดจ้ากรายการในงบการเงนิของบรษิทั 
อาทิ งบกําไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด สามารถแสดงเป็น
รายการเปรียบเทียบระหว่างปีปัจจุบัน กับปีก่อนหน้า เพืRอให้เห็นถึง

แนวโน้มของธุรกจิ อกีทั oงอาจแสดงเป็นรายการเปรยีบเทยีบกบัระหว่าง
บรษิทักบับรษิทัอืRน ๆ ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั เพืRอเปรยีบเทยีบผลการ
ดาํเนินงาน และแนวโน้มการดาํเนินกจิการในอนาคต  

II.III ทฤษฎทีีRเกีRยวขอ้งกบัการสรา้งแบบจาํลอง 
Random Forest เป็นโมเดลทีRทําการสุ่มเลอืกคุณสมบตัอิอกมา

จากชุดขอ้มลู จากนั oนนําเอาชุดของคุณสมบตัเิหล่านั oนมาสรา้งแบบจําลอง
ดว้ยเทคนิคตน้ไมต้ดัสนิใจหลาย ๆ ตน้ โดยจะถูกควบคุมดว้ย 3 ปัจจยัคอื 
ต้นไม้แต่ละต้นจะถูกสอน (Train) โดยการใช้เซตข้อมูลย่อยจากข้อมูล
ตวัอย่าง โดยจะคน้หาโนด (Node) แต่ละโนดทีRอยู่ในกิRงทีRดทีีRสุดของตน้ไม้
โดยใชก้ารสุม่เลอืกคุณสมบตัจิาก N คุณสมบตั ิโดยไมม่กีารตดัออก จนได้
ผลลพัธ์ทีRดทีีRสุด หลงัจากการสรา้งป่า แล้วทําการใหค้ะแนน (Vote) หาก
ต้นไมต้้นใดได้คะแนนสูงสุด ก็จะนําเอาต้นไมน้ั oนออกมาสร้างเป็นโมเดล 
ตามสมการทีR 1 

E (x, M) = sMs (1) 

S คอื จาํนวนชดุของโมเดลพืoนฐาน 
M คอื แบบจาํลองทาํนายของแต่ละโมเดลพืoนฐาน 

s คอื สดัสว่นนํoาหนกัของโมเดลพืoนฐานในโมเดลสดุทา้ย 

เทคนิคการสุม่เพิRมตวัอยา่งกลุม่น้อย (Synthetic Minority Over-
sampling Technique: SMOTE) ใช้เพืRอแก้ปัญหาข้อมูลทีRนํามาเรยีนรู้ไม่
สมดุล กล่าวคอื มขีอ้มูลประเภทใดประเภทหนึRงมจีํานวนน้อยกว่าขอ้มูล
สว่นใหญ่ในชดุขอ้มลู ทาํใหเ้กดิความไมส่มดลุ เมืRอนํามาเรยีนรูด้ว้ยโมเดลก็
จะมแีนวโน้มให้ผลเอยีงเอนไปตามขอ้มูลส่วนใหญ่ ดงันั oนเทคนิคการสุ่ม
เพิRมตวัอยา่งกลุม่น้อย (SMOTE) จงึเป็นวธิกีารเพิRมจาํนวนขอ้มลูทีRมจีาํนวน
น้อยใหเ้พิRมปรมิาณขอ้มลูใหม้สีดัสว่นใกลเ้คยีงกบัขอ้มลูทั oงหมด ดงัสมการ 

 

  (2) 

  คอื ขอ้มลูใหม ่

   คอื ขอ้มลูทีRสุม่ในครั oงแรก 

  คอื ขอ้มลูทีRสุม่มาอกี 

  คอื คา่สุม่ตั oงแต่ 0 - 1 

วนัวสิาข ์นนท์ปัญญา (2553) ทําการศกึษาเรืRองความสมัพนัธ์
ระหว่างอตัราส่วนทางการเงนิ กบัราคาหลกัทรพัย์บรษิัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยโ์ดย
ใชอ้ตัราสว่นทางการเงนิในการวเิคราะหห์าความสมัพนัธ ์ผลการวจิยัพบวา่ 
อตัราส่วนทีRมคีวามสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรพัย์ ได้แก่ อตัราผลตอบแทน
จากสนิทรพัย ์อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ อตัราส่วนมูลค่าทาง
บญัชีต่อหุ้น และอัตราส่วนราคาหุ้นต่อราคาตามบญัชี มีความสมัพนัธ์
เป็นไปในทศิทางเดยีวกบัราคาหลกัทรพัย ์

สุรชยั จนัทร์จรสั และคณะ (2556) ทําการศึกษาเรืRองการวดั
ประสิทธิภาพการพยากรณ์ของแบบจําลองเครือข่ายประสาทเทียม :
กรณีศกึษาดชันีราคาตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มลูราคา
ปิดของดชันีราคาหลกัทรพัยร์ายวนัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
จํานวนขอ้มูลทั oงสิoน 1,672 วนั พบว่าแบบจําลองเครอืข่ายประสาทเทยีม
เครอืขา่ย 27-50-1 ใหค้า่ MAPE ในการพยากรณ์ขอ้มลู 32 วนั ไดใ้กลเ้คยีง
คา่จรงิมากทีRสดุ  
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ปรเมษฐ์ ธันวานนท์ และคณะ (t��¤) ได้ทําการศึกษาการ
ประยุกต์ใชโ้มเดลการเรยีนรูแ้บบรวมกลุ่มเพืRอพยากรณ์แนวโน้มของราคา
หลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยศกึษาปัจจยั � ปัจจยั
คอื ขอ้มูลราคาซืoอขายหลกัทรพัย,์ ขอ้มูลดชันีชีoวดัทางเทคนิค(indicators 
data), จาํนวนวนัทีRถอื(holding days) และจาํนวนวนัทีRใชใ้นการคาํนวณค่า
ดัชนีชีoว ัดทางเทคนิค (indicator days) และได้ประยุกต์ใช้เทคนิคการ
วเิคราะหก์ารเรยีนรูข้องเครืRอง (Machine Learning) � เทคนิค และเทคนิค
การเรยีนรู้แบบรวมกลุ่ม (Ensemble Model) เพืRอพยากรณ์แนวโน้มของ
ราคาหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในช่วง 
มกราคมt��� - ธนัวาคม t��  จากผลการวจิยัพบว่าเทคนิค Ensemble 
Model ดว้ยวธิกีารถ่วงนํoาหนักสามารถเพิRมประสทิธใินการพยากรณ์ไดถ้งึ 
�% - q� % เพิRมผลตอบแทนการลงทุน q% - �% นอกจากนีoขอ้มลูดชันีชีo
ว ัดทางเทคนิค และจํานวนวันทีRถือ  เ ป็นปัจจัยสําคัญในการเพิRม
ประสทิธภิาพในการพยากรณ์และผลตอบแทนในการลงทนุ 

 
III. วธิกีารดาํเนินวจิยั 

III.I การเตรยีมข้อมูลอตัราส่วนทางการเงนิ จากการทบทวน
งานวิจยัทีRเกีRยวข้อง ผู้วิจยัเลือกเก็บข้อมูลอตัราส่วนทางการเงินรายปี 
ตั oงแต่ปี 2558 – 2561 ได้แก่ อตัราหนีoสนิต่อทุน, อตัรากําไรสุทธิ, อตัรา
ผลตอบแทนจากสนิทรพัย,์ อตัราผลตอบแทนจากทุน, อตัราหมนุเวยีนของ
สนิทรพัยถ์าวร และอตัราหมนุเวยีนของสนิทรพัยท์ั oงหมด และเตรยีมขอ้มลู
ราคาหลกัทรพัย ์จาํนวน 394 หลกัทรพัย ์ระหว่างวนัทีR 30 ส.ค. 2562 และ 
วันทีR 30 ส.ค. 25621 โดยคิดคํานวณอัตราการเปลีRยนแปลงของราคา 
จากนั oนจงึนําไปจดัชว่งของอตัราการเปลีRยนแปลงของราคา ไดผ้ลลพัธด์งันีo 

 
ตารางทีR l ขอ้มลูชว่งของอตัราการเปลีRยนแปลงของราคา 

ชว่งของอตัราการเปลีRยนแปลงของราคา จาํนวนหลกัทรพัย ์

ราคาหลกัทรพัยเ์พิRมขึoนมากกวา่ �¤% 3 
ราคาหลกัทรพัยเ์พิRมขึoนระหวา่ง ¤% - �¤% 78 

ราคาหลกัทรพัยล์ดลง ¤% - �¤%  289 

ราคาหลกัทรพัยล์ดลงมากกวา่ �¤% 24 
 
การศึกษาแบบจําลองสําหรับการพยากรณ์แนวโน้มราคา

หลักทรัพย์ด้วยอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ไดด้าํเนินการตามขั oนตอน ดงัภาพทีR I  
 
ตารางทีR ll ตารางแสดงผลความถูกต้องของแบบจําลอง จําแนกตามกลุ่ม
ของการเปลีRยนแปลงของราคาหุน้ 

Group Precision Recall F1-Score Support 

-50% to 0% 0.77 0.72 0.74 93 

0-50% 0.16 0.19 0.17 21 

<-50% 0.00 0.00 0.00 5 

>50% 0.00 0.00 0.00 0 

Overall Accuracy Rate = 72% 
 

 
 

รปูทีR l แผนผงัวธิดีาํเนินวจิยั 

III.II การประยุกต์ใชโ้มเดล จากตารางทีR l จะเหน็ไดว้่า จํานวน
หลกัทรพัย ์ในช่วงราคาหลกัทรพัยเ์พิRมขึoนมากกว่า �¤% มสีดัส่วนทีRน้อย
เมืRอเทียบกับจํานวนหลกัทรพัย์ทั oงหมด ผู้วิจยัจึงใช้เทคนิคการสุ่มเพิRม
ตั ว อ ย่ า ง ก ลุ่ ม น้ อ ย  ( Synthetic Minority Over-sampling Technique: 
SMOTE) เพืRอแก้ปัญหาความไม่สมดุลของข้อมูล จากนั oนจึงใช้โมเดล 
Random Forest เพืRอสร้างแบบจําลองในการทํานายแนวโน้มการ
เปลีRยนแปลงของราคาหุ้นของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย 

IV. ผลการทดลอง 
จากการศึกษาผ่านแบบจําลองเพืRอทํานายแนวโน้มการ

เปลีRยนแปลงของราคาหุ้นของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ด้วยวิธีเหมืองข้อมูลประเภท Random Forest ร่วมกับ 
SMOTE ทีRใชใ้นการจําลองขอ้มูลทีRมจีํานวนน้อยกว่า ใหม้จีํานวนเพิRมขึoน
เพืRอแกปั้ญหา Imbalanced Data พบวา่ผลการทดลอง เป็นดงันีo 

จากตารางด้านบน พบว่าแบบจําลองนีo สามารถทํานายผลได้
ถูกต้อง 72% โดยเฉพาะกบัหุ้นกลุ่มทีRมแีนวโน้มของราคาลดลงในช่วง -
50% ถงึ 0% ทีRสามารถทาํนายไดถ้กูตอ้งถงึ 74%  

ตารางทีR lll แสดงตวัแปรทีRมคีวามสําคญัและสามารถใชท้ํานาย
ผลของแบบจาํลองไดด้ทีีRสดุ 5 อนัดบัแรก  

Rank Feature Feature Importance 

1 D/E 18 0.22807 

2 NPM 18 0.17590 

3 ROE 17 0.02769 

4 D/E 17 0.02753 

5 NPM 15 0.02752 

นอกจากนีo จากตารางดา้นบน ยงัพบว่าตวัแปรทีRสามารถทาํนายไดด้ี
และมีประสิทธิภาพ สําหรับแบบจําลองนีo  เพืRอใช้ทํานายแนวโน้มการ
เปลีRยนแปลงของราคาหุ้นของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

Stock Exchange 

Price 2018-2019 

Random Forest Model 

Financial Ratios Price Change 

Financial Report 

SMOTE 

+ 

Comparison 

TEST set 
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ประเทศไทยในปีนีo (ราคา ณ วนัทีR 30 ส.ค. 2562 เทยีบกบัราคา ณ วนัทีR 
30 ส.ค. 2561)  ไดแ้ก่  

• อตัราหนีoสนิต่อทนุ (Debt-to-Equity Ratio) ยอ้นหลงั 1 ปี 

• อตัราการทาํกาํไร (Net Profit Margin) ยอ้นหลงั 1 ปี 

• อตัราผลตอบแทนจากทนุ (Return on Equity) ยอ้นหลงั 2 ปี 

• อตัราหนีoสนิต่อทนุ (Debt-to-Equity Ratio) ยอ้นหลงั 2 ปี 

• อตัราการทาํกาํไร (Net Profit Margin) ยอ้นหลงั 4 ปี  

V. สรปุ 
จากการศกึษาแบบจาํลองเพืRอทาํนายแนวโน้มการเปลีRยนแปลง

ของราคาหุ้นของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ด้วยวธิเีหมอืงขอ้มูลประเภท Random Forest ร่วมกบั SMOTE ผ่านการ
ทํานายจากอตัราส่วนทางการเงนิ ได้แก่ อตัราหนีoสนิต่อทุน, อตัรากําไร
สุทธ,ิ อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์, อตัราผลตอบแทนจากทุน,  อตัรา
หมุนเวยีนของสนิทรพัย์ถาวร และอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัย์ทั oงหมด 
ยอ้นหลงั 4 ปี พบวา่แบบจาํลองนีo สามารถทาํนายผลการเปลีRยนแปลงของ
ราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้ถึง  72% โดยเฉพาะกลุ่มของราคา
หลกัทรพัยท์ีRคาดว่าลดลง 0% - 50% ทีRสามารถทํานายไดถู้กตอ้งถงึ 74% 
ซึRงจะทําให้เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์ ทีRจะสามารถ
คาดการณ์ได้ว่าหุ้นตัวใดทีRจะมีแนวโน้มของราคาลดลง และสามารถ
หลกีเลีRยงการลงทุนได ้จากอตัราสว่นทางการเงนิทีRออกมาในแต่ละปี ซึRงจะ
ทําใหน้ักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนรายย่อย สามารถลดอตัราการขาดทุน 
และเพิRมอัตราการอยู่รอดในตลาดได้มากขึoน ซึRงจะส่งผลให้บริษัทจด
ทะเบียนในตลาด สามารถระดมทุนในตลาดหลกัทรพัย์จากนักลงทุนได้
เพิRมขึoน และสง่ผลดต่ีอเศรษฐกจิโดยรวมของไทยอกีดว้ย 

อย่างไรกต็าม สาํหรบัการศกึษาในอนาคต ผูท้าํการทดลองอาจ
ศกึษาตวัแปรเพิRมเตมิในแง่มุมอืRน ๆ เช่น ระดบัธรรมาภบิาลของบรษิทัใน
ตลาดหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน (CSR Score) ความสามารถของผูบ้รหิารของ
บรษิทัจดทะเบยีน ขนาดของบรษิทั สภาพคล่องของหุน้แต่ละตวั เป็นต้น 
นอกจากนีo อาจศึกษาเพิRมเติมเกีRยวกับวิธีการอืRน ๆ ทางเหมืองข้อมูล
นอกเหนือจากวิธีทีRใช้ในงานวิจยันีo  (Random Forest ร่วมกับ SMOTE) 
เพืRอเพิRมประสทิธภิาพในการทาํนายแนวโน้มการเปลีRยนแปลงของราคาหุน้
ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยของแบบจาํลอง 
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การแบง่กลุ่มผูใ้ช้ไฟฟ้าเพื6อการขอความร่วมมือในการดาํเนินมาตรการการ
ตอบสนองด้านโหลดได้อย่างเหมาะสมโดยการใช้ปัญญาประดิษฐ ์

Classification of Electricity Users to Request for Cooperation in 
Implementing Demand Response Programs Appropriately                                                         

by Using Artificial Intelligence. 
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บทคดัย่อ — งานวิจยัฉบบันี. นําเสนอการแบ่งกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภททีE 
1 (บ้านอยู่อาศยั) ในเขตพื.นทีEให้บริการของการไฟฟ้านครหลวงเพืEอการขอ
ความร่วมมือในการดําเนินมาตรการการตอบสนองด้านโหลดได้อย่าง
เหมาะสมโดยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ด้วยวิธีการแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมีน 
จากการวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้าของบ้านพักอาศัย WX หลังในเขตพื.นทีE
ให้บริการของการไฟฟ้านครหลวงโดยพิจารณาจากค่าการใช้ไฟฟ้าตํEาทีEสุด
และค่าการใช้ไฟฟ้าสงูทีEสดุเทียบกบัค่าการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเวลาต่างๆ ของ
วนั พบว่าสามารถแบ่งออกได้เป็น ] กลุ่มทีEแตกต่างกนั เมืEอพิจารณาการ
ดาํเนินมาตรการการตอบสนองด้านโหลดในช่วงเวลาทีEมีการใช้ไฟฟ้าสูง ^ 
ชั Eวโมงของวนัได้แก่ X.`a - X^.`a น., Xd.XX - `e.XX น., `^.XX - `W.XX น. และ 
eX.`a - e^.`a น. ผลการจาํลองสถานการณ์ขอความร่วมมือบ้านพกัอาศยั
ทั .ง WX หลงัดังกล่าวให้เปิดใช้เครืEองปรบัอากาศทีEอุณหภูมิ 27°C ซึEงอยู่
ในช่วงอุณหภมิูทีEยอมรบัได้ด้านความสบายของคนไทยพบว่าสามารถลด
การใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาดงักล่าวได้ eX.l เปอรเ์ซน็ต,์ eX.` เปอรเ์ซน็ต,์ 19.7
เปอรเ์ซน็ต ์และ e`.^ เปอรเ์ซน็ต ์ตามลาํดบั 

 
คาํสาํคญั — พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของบ้านพกัอาศยั, การแบ่งกลุ่ม

พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของบ้านพกัอาศยั, การแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมีน,
มาตรการการตอบสนองด้านโหลด 
 

ABSTRACT — This research presents the classification of type 1 
electricity consumers (households) in the Metropolitan Electricity 
Authority service areas in order to request their cooperation in 
implementing Demand Response Programs appropriately by using 
artificial intelligence based on K-means clustering methods. From the 
analyzed data of electricity usage of 60 residences in the Metropolitan 
Electricity Authority's service areas, considering the lowest electricity 
usage data and the highest electricity usage data compared to electricity 
usage data at different times of the day, the result shows 8 different 
groups. If considering the implementation of Demand Response 
Programs during peak hours of 3 hours of the day, which are during 0.15 

- 03.15 a.m., 09.00 - 12.00 a.m., 13.00-16.00 p.m. and  20.15 - 23.15 p.m., 
the simulation results of the request for cooperation of all 60 houses to 
turn on the air conditioner at the temperature of 27 ° C, which is within 
the acceptable temperature range of Thai people's comfort, the result 
shows  that electricity consumption can be reduced during that time 
20.4 percent, 20 percent, 19.7 percent and 21.3 percent respectively 
 

Keywords — Electricity consumption patterns of residences, 
Classification of Electricity consumption patterns of residences, K-
means clustering, Demand Response Program  

 
I. บทนํา 

พลงังานไฟฟ้าเป็นปัจจยัพืMนฐานทีPสําคญัสําหรบัการดํารงชีวิตของ
มนุษยแ์ละการขบัเคลืPอนของสงัคมในทุกๆ ดา้น แต่ในปัจจุบนัเมืPอสงัคมมี
ความเจรญิกา้วหน้ามากขึMนทาํใหม้กีารใชไ้ฟฟ้าทีPสงูยิPงขึMน สง่ผลใหฝั้ Pงดา้น
การผลติกําลงัไฟฟ้าและฝั Pงดา้นการใชไ้ฟฟ้าเกดิความไม่สมดุลกนัในบาง
เวลาทีPมกีารใชไ้ฟฟ้าทีPสงูอยา่งมาก [1] จงึไดม้มีาตรการการตอบสนองดา้น
โหลด (Demand Response) เป็นมาตรการทีPขอความร่วมมอืผูใ้ชไ้ฟฟ้าให้
เปลีPยนแปลงพฤตกิรรมการใชไ้ฟฟ้าของตวัเอง ณ ช่วงเวลาหนึPงไม่ใหสู้ง
มากเกนิไปเพืPอแกปั้ญหาดงักลา่ว 

การแบ่งกลุ่มผูใ้ช้ไฟฟ้าสามารถช่วยเพิPมประสทิธภิาพในการดําเนิน
มาตรการการตอบสนองด้านโหลดได้ เนืPองจากสามารถกําหนดกลไกใน
การดาํเนินมาตรการทีPเหมาะสมกบัพฤตกิรรมของผูใ้ชไ้ฟฟ้าแต่ละกลุม่  

ในอดีต LI Kangping et.al [2] ได้พฒันาวิธีการแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบ
เคมีนเพืPอการแบ่งกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านพักอาศัยในประเทศ
สหรฐัอเมริกาพบว่ามพีฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าทีPแตกต่างกนั � แบบ, [3] 
Gianfranco Chicco et.al ได้มกีารเปรยีบเทยีบการแบ่งกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าทีP
ไม่ใช่บ้านพกัอาศยัด้วยวิธีการต่างๆ พบว่าวิธี Hierarchical Clustering 
แบบ Average Distance Linkage criterion มผีลการแบ่งกลุ่มทีPดทีีPสุด, [4] 
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Bishnu Nepal et.al ไดพ้ฒันาวธิกีารแบ่งกลุม่ขอ้มลูแบบเคมนีเพืPอการแบ่ง
พฤตกิรรมการใชไ้ฟฟ้าของอาคารใน Chubu University พบวา่มพีฤตกิรรม
การใชไ้ฟฟ้าทีPแตกต่างกนั � แบบโดยมคีวามแมน่ยาํอยูท่ีP ��.� เปอรเ์ซน็ต ์
และ [5] Haoyang Shen ไดม้กีารจาํลองการใชไ้ฟฟ้าของบา้นพกัอาศยัจาก
ข้อมูล Building-Integrated Fuel Cell ของประเทศแคนาดาและใช้วิธี 
Hierarchical Clustering ในการแบ่งกลุ่มการใชไ้ฟฟ้าทีPจําลองไดด้งักล่าว
พบวา่สามารถคาดเดาพฤตกิรรมการใชไ้ฟฟ้าทีPแตกต่างกนั � แบบ 

งานวจิยัในอดตีแบ่งกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าโดยพจิารณาจากปรมิาณการใช้
ไฟฟ้ามาก-น้อยของผูใ้ช้ไฟฟ้าทั MงหมดโดยรวมทีPนํามาแบ่งกลุ่มเทยีบกบั
การใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละราย ทําให้ผลการแบ่งกลุ่มทีPได้ไม่เห็น
ความแตกต่างเท่าทีPควร เนืPองจากผูใ้ชไ้ฟฟ้าทีPมปีรมิาณการใชไ้ฟฟ้าไกล้
เคียงกันจะถูกแบ่งกลุ่มอยู่ด้วยกันถึงแม้จะมีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าทีP
แตกต่างกนักต็าม โดยปัญหานีMจะเกดิกบักลุ่มผูใ้ชไ้ฟฟ้าทีPมปีรมิาณการใช้
ไฟฟ้าสูงและตํPามากอย่างเหน็ไดช้ดัเมืPอเทยีบกบัผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายอืPนๆ เพืPอ
แก้ปัญหาดงักล่าวงานวจิยัฉบบันีMได้นําเสนอการแบ่งกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าโดย
พจิารณาจากคา่การใชไ้ฟฟ้าตํPาทีPสดุและคา่การใชไ้ฟฟ้าสงูทีPสดุเทยีบกบัคา่
การใชไ้ฟฟ้าตามชว่งเวลาต่างๆ ของวนัของบา้นหลงันั Mน 

งานวจิยัฉบบันีMนําเสนอการแบ่งกลุ่มผูใ้ชไ้ฟฟ้าโดยใชว้ธิกีารแบ่งกลุ่ม
ขอ้มลูแบบเคมนีเพราะ 1) เป็นวธิกีารทีPสามารถประมวลผลการจดักลุ่มได้
อย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพเมืPอขอ้มูลมจีํานวนมาก 2) จาก [2] การ
แบ่งกลุ่มขอ้มลูแบบเคมนีสามารถรวมขอ้มลูไมเ่ขา้พวกกบักลุ่มอืPนๆ ใหม้า
รวมอยู่ในกลุ่มเดยีวกนัได ้และ 3) กลุ่มขอ้มูลกลุ่มทีPแบ่งไดจ้ะแยกจากกนั
อย่างชดัเจน ไม่มสี่วนใดส่วนหนึPงเกีPยวขอ้งหรอืซ้อนทบักนั (ไม่เป็นแบบ
ลาํดบัชั Mน) จากเหตุผลในขอ้ �) – 3) ทาํใหว้ธิกีารแบ่งกลุ่มขอ้มลูแบบเคมนี
เหมาะสมทีPสดุกบัวธิกีารแบง่กลุม่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าทีPงานวจิยัฉบบันีMนําเสนอ 
 

II. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
งานวจิยัฉบบันีMนําเสนอการแบ่งกลุ่มพฤตกิรรมการใชไ้ฟฟ้าของผูใ้ช้

ไฟฟ้าประเภททีP 1 บา้นอยู่อาศยัในเขตพืMนทีPใหบ้รกิารของการไฟฟ้านคร
หลวงเพืPอการขอความร่วมมอืในการดําเนินมาตรการการตอบสนองดา้น
โหลดได้อย่างเหมาะสมด้วยวธิกีารใช้ปัญญาประดษิฐ์ และมกีารจําลอง
สถานการณ์การดําเนินมาตรการการตอบสนองดา้นโหลดจากขอ้มูลกลุ่ม
ผู้ใช้ไฟฟ้าทีPแบ่งกลุ่มได้ดังกล่าวด้วยการขอความร่วมมือให้มีการ
ปรบัเปลีPยนพฤตกิรรมการใชเ้ครืPองปรบัอากาศในช่วงเวลาทีPมกีารใชไ้ฟฟ้า
สงู 3 ชั PวโมงของวนัเพืPอการคาํนวณการลดการใชไ้ฟฟ้าในชว่งเวลาดงักลา่ว 

สาํหรบัการจาํลองสถานการณ์การดาํเนินมาตรการการตอบสนองดา้น
โหลด งานวิจัยฉบับนีM นําเสนอแบบ Emergency Demand Response 
Program เนืPองจากเป็นแบบทีPต้องมีการแจ้งสั Pงการล่วงหน้าก่อนเวลา
ดําเนินมาตรการ �� ชั Pวโมง [6] ทําใหท้างฝั Pงผูใ้ช้ไฟฟ้าสามารถวางแผน
พฤตกิรรมการใชไ้ฟฟ้าล่วงหน้าได ้ต่างจากแบบอืPนๆ ทีPเป็นการแจง้สั Pงการ
แบบฉบัพลนั จงึเหมาะกบับา้นอยูอ่าศยัทีPสดุ 

 
III. วธิดีาํเนินการวจิยั 

III.I. การเกบ็รวบรวมขอ้มลูการใชไ้ฟฟ้า 
งานวจิยัฉบบันีMไดร้วบรวมขอ้มลูการใชไ้ฟฟ้าของบา้นอยูอ่าศยั �� หลงั

ในเขตพืMนทีPใหบ้รกิารของการไฟฟ้านครหลวง โดยแบ่งเป็นบา้นอยูอ่าศยัทีP
มกีารใชไ้ฟฟ้าน้อยกวา่ ��� หน่วยเป็นจาํนวน �� หลงั และบา้นอยูอ่าศยัทีP
มกีารใชไ้ฟฟ้ามากกว่า ��� หน่วยเป็นจาํนวน �� หลงั โดยเกบ็ขอ้มลูการ
ใช้ไฟฟ้าของบ้านทุกหลงัตั Mงแต่วนัทีP � มถุินายน พ.ศ.���� ถึงวนัทีP �� 
มถุินายน พ.ศ.���� [7] 
 

III.II. การคดิคา่การใชไ้ฟฟ้าฐาน (Based Line) 
การใชไ้ฟฟ้าฐาน คอื คา่การใชไ้ฟฟ้าทีPใชเ้ป็นตวัเปรยีบเทยีบกบัคา่การ

ใช้ไฟฟ้าในวนัทีPดําเนินมาตรการการตอบสนองด้านโหลดกบัผู้ใช้ไฟฟ้า
งานวจิยั สาํหรบัมาตรการ Emergency Demand Response Program คดิ
จากคา่เฉลีPยของขอ้มลูการใชไ้ฟฟ้าของผูใ้ชไ้ฟฟ้าเป็นเวลา �� วนั (แยกวนั
ธรรมดากบัวนัหยุด) ก่อนวนัและเวลาดําเนินมาตรการการตอบสนองดา้น
โหลดกบัผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายนั Mนๆ [6] 

ดงันั Mน การคดิค่าการใชไ้ฟฟ้าฐานของบา้นทั Mง �� หลงัจะคํานวณจาก
ค่าการใชไ้ฟฟ้าของวนัทีP �-� มถุินายน พ.ศ. ���� และ ��-�� มถุินายน 
พ.ศ.���� เป็นวนัจนัทร-์ศุกร ์(วนัธรรมดาและไมม่วีนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ โดย
จะคํานวณค่าเฉลีPยการใช้ไฟฟ้าทั Mง �� วนัของบ้านทั Mง �� หลงัผลการ
คาํนวณคา่การใชไ้ฟฟ้าฐานของบา้นทั Mง �� หลงั แสดงไดด้งัรปูทีP I 

 

 
รปูทีP I การใชไ้ฟฟ้าฐานของบา้นทั Mง �� หลงัในพืMนทีPใหบ้รกิาร                   

ของการไฟฟ้านครหลวง 
 

ผลรวมการใช้พลงังานไฟฟ้าจากค่าการใช้ไฟฟ้าฐานของบ้านทั Mง �� 
หลงัทุกช่วงเวลาตลอดทั MงวนัในเขตพืMนทีPใหบ้รกิารของการไฟฟ้านครหลวง
ทีPใชใ้นการศกึษา คอื ����.� กโิลวตัต ์
 
III.III. วธิกีารแบง่กลุม่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าที lงานวจิยัฉบบันีnนําเสนอ 

งานวจิยัฉบบันีMไดนํ้าเสนอการแบ่งกลุ่มผูใ้ชไ้ฟฟ้าโดยพจิารณาจากค่า
การใช้ไฟฟ้าตํPาทีPสุดและค่าการใช้ไฟฟ้าสูงทีPสุดเทยีบกบัค่าการใช้ไฟฟ้า
ตามชว่งเวลาต่างๆ ของวนัของบา้นหลงันั MนดงัสมการทีP � 

X' =
X - Xmin

Xmax	- Xmin
 

โดยทีP X'  คอื ค่าการเปรยีบเทยีบการใช้ไฟฟ้า ณ เวลานั Mนหลงั
ผา่นการเปรยีบเทยีบกบัคา่การใชไ้ฟฟ้าตํPาทีPสดุและคา่การใชไ้ฟฟ้าสงูทีPสดุ

ของวนัของบา้นหลงันั Mนโดยมคี่าอยู่ระหว่าง [0,1], 	X คอื ค่าการใชไ้ฟฟ้า

เดมิ ณ เวลานั Mนของบา้นหลงันั Mน,  Xmin คอื ค่าการใชไ้ฟฟ้าตํPาทีPสุดของวนั

ของบา้นหลงันั Mน และ Xmax คอื คา่การใชไ้ฟฟ้าสงูทีPสดุของวนัของบา้นหลงั
นั Mน 
 
III.IV. การแบง่กลุม่ขอ้มลูแบบเคมนี (K-means clustering)   

การแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมีน (เป็นวิธีทีPอยู่ในกลุ่ม Unsupervised 
Learning (การเรยีนรูแ้บบไมต่อ้งมผีูส้อน)) ซึPงเป็นหนึPงในวธิกีารจดัการกบั
ขอ้มูลจํานวนมากเพืPอคน้หารูปแบบและความสมัพนัธ์ของขอ้มูลเหล่านั Mน 
[8] มกีารทํางานคอื 1) กําหนดหมายเลขเป้าหมายจํานวนกลุ่มทีPต้องการ
แบ่ง K 2) สุ่มวางตําแหน่งของจุดศูนย์กลางในข้อมูล 3) พิจารณาค่า
ระยะทางของทุกขอ้มลูในกลุ่มขอ้มลูทีPตอ้งการแบ่งนั Mนๆ ไปยงัตําแหน่งจุด

(1) 
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ศูนย์กลางทีPไกล้ทีPสุด แล้วมีการรวมกลุ่มข้อมูลทีPเกาะกลุ่มทีPตําแหน่ง
ดงักล่าวเป็นกลุ่มขอ้มูลเดยีวกนั 4) หาค่าเฉลีPยของทุกขอ้มูลดงักล่าวใน
กลุ่มนั MนเพืPอนํามาหาคา่ตาํแหน่งจุดศนูยก์ลางใหม ่5) พจิารณาคา่ระยะทาง
ของทุกขอ้มลูในกลุ่มขอ้มลูทีPตอ้งการแบ่งนั Mนไปยงัตาํแหน่งศนูยก์ลางทีPไกล้
ทีPสุดใหม่เพืPอเพิPมประสทิธภิาพและความแม่นยาํในการแบ่งกลุ่ม 6) ทําวน 
1) – 5) แบบนีMไปเรืPอยๆ จนกว่าค่าตําแหน่งจุดศูนย์กลางใหม่หลงัการหา
คา่เฉลีPยของทุกขอ้มลูดงักล่าวในกลุ่มนั Mนๆ กบัคา่ตาํแหน่งจุดศนูยก์ลางเก่า
ก่อนการหาค่าเฉลีPยจะเป็นค่าเดยีวกนั และอยู่ตําแหน่งเดยีวกนั จงึจบการ
ทํางาน และรวมกลุ่มขอ้มูลทีPเกาะกลุ่มตําแหน่งจุดศูนย์กลางทีPตําแหน่ง
นั Mนๆ ใหอ้ยูเ่ป็นกลุม่ขอ้มลูเดยีวกนั 
 
III.V. การกาํหนดจาํนวนกลุม่ผูใ้ชไ้ฟฟ้า   

จากการวเิคราะหล์กัษณะพฤตกิรรมการใชไ้ฟฟ้าจากผลรวมค่าการใช้
ไฟฟ้าของบ้านทั Mง �� หลงัในเขตพืMนทีPใหบ้รกิารของการไฟฟ้านครหลวง
ตามชว่งเวลาต่างๆ พบวา่มพีฤตกิรรมการใชไ้ฟฟ้าทีPเพิPมสงูขึMนอยา่งเหน็ได้
ชดัเจนแบ่งออกเป็น � ช่วงเวลา คอื �.��-��.�� น., ��.��-��.�� น. และ 
��.�� – ��.�� น. ดงันั MนเมืPอวิเคราะห์รูปแบบทีPเป็นไปได้ทั Mงหมดของ
พฤตกิรรมการใชไ้ฟฟ้าของบา้นแต่ละหลงัจากพฤตกิรรมการใชไ้ฟฟ้าทีPเพิPม
สงูขึMนและคงทีPไมเ่พิPมสงูขึMนทั Mง � ชว่งเวลาดงักล่าว สามารถกาํหนดจาํนวน
กลุม่รปูแบบลกัษณะพฤตกิรรมการใชไ้ฟฟ้าไดเ้ป็น � รปูแบบ 
 
III.VI. การปรบัเปลี lยนพฤติกรรมการใช้เครื lองปรบัอากาศในการจําลอง
สถานการณ์การดาํเนินมาตรการการตอบสนองดา้นโหลด 

การจําลองสถานการณ์การดําเนินมาตรการการตอบสนองดา้นโหลด
นั Mนงานวิจัยฉบับ นีM นํ า เสนอให้พิจารณาทีPอัตราการใช้ไฟฟ้าของ
เครืPองปรบัอากาศในบา้นหลงันั MนเนืPองจากอตัราการใชไ้ฟฟ้าของผูใ้ชไ้ฟฟ้า
ประเภทบา้นอยูอ่าศยัในเขตการไฟฟ้านครหลวงมกีารใชเ้ครืPองปรบัอากาศ
สงูมาก คดิเป็น ��.� เปอรเ์ซน็ตข์องการใชพ้ลงังานไฟฟ้าทั Mงหมด [9] 

จากการสํารวจช่วงอุณหภูมคิวามสะดวกสบายของคนไทยในอาคาร
พกัอาศยัทีPมเีครืPองปรบัอากาศของหลากหลายงานวจิยั พบวา่ช่วงอุณหภมูิ
ดังกล่าวมีค่าดังนีM  1) จาก [10] อยู่ทีP ��.�-��.�°C (เฉพาะโซนพืMนทีP
กรุงเทพมหานคร), 2) จาก [11] อยู่ทีP ��.�-��.�°C (เฉพาะโซนพืMนทีP
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล) 3) จาก [12] อยู่ทีP ��-��°C และ �) จาก 
[13] อยูท่ีP ��-��°C ดงันั MนงานวจิยัฉบบันีMไดนํ้าเสนอการขอความรว่มมอืให้
บา้นอยู่อาศยัทั Mง �� หลงั เพิPมอุณหภูมกิารใชเ้ครืPองปรบัอากาศเป็น ��°C 
ในช่วงเวลาทีPดาํเนินมาตรการการตอบสนองดา้นโหลดเพราะเป็นอุณหภูมิ
ทีPเหมาะสมทีPสดุเนืPองจากอยูใ่นชว่งอุณหภูมคิวามสะดวกสบายของคนไทย
ในอาคารพกัอาศยัทีPมเีครืPองปรบัอากาศทีPยอมรบัไดแ้ละไม่เกนิค่าของการ
สาํรวจชว่งอุณหภมูดิงักลา่วจากงานวจิยัทกุฉบบั 

 
 
III.VII. พฤตกิรรมการใชเ้ครื lองปรบัอากาศของบา้นแต่ละหลงั 

จากโครงการสาํรวจและปรบัปรงุการพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้าเพืPอ
การอนุรกัษ์พลงังานในระยะยาว [14] ได้มกีารสํารวจเครืPองใชไ้ฟฟ้าและ
พฤตกิรรมการใชไ้ฟฟ้าในครวัเรอืน พ.ศ.���� ในการสาํรวจนีMไดด้าํเนินการ
สาํรวจเครืPองใชไ้ฟฟ้า �� ประเภท รวมถงึเครืPองปรบัอากาศ เพืPอพยากรณ์
พฤตกิรรมการใชไ้ฟฟ้าของเครืPองปรบัอากาศของบา้นอยูอ่าศยั 

ง า น วิ จั ย ฉ บับ นีM จ ะ ใ ช้ ข้ อ มู ล พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า ข อ ง
เครืPองปรบัอากาศของบา้นอยู่อาศยัในพืMนทีPการไฟฟ้านครหลวงจาก [14] 
เพืP อ เ ป็ นตัว แทน ในกา รพิจ า รณาพฤติก ร รมกา ร ใ ช้ ไฟ ฟ้ าขอ ง
เครืPองปรบัอากาศของบ้านอยู่อาศยัในพืMนทีPให้บรกิารของการไฟฟ้านคร

หลวงทั Mง �� หลงั โดยพจิารณารว่มกบัคา่เฉลีPยอตัราการใชพ้ลงังานไฟฟ้าทีP
ตํPาทีPสุดทั Mง �� วนัของบ้านหลงันั Mนๆ เนืPองจากค่าดงักล่าวเป็นค่าการใช้
พลงังานของอุปกรณ์ทีPตอ้งทาํงานตลอดเวลาของบา้นหลงันั Mน 

ผลการคาํนวณคา่พลงังานไฟฟ้าทีPสามารถลดการใชล้งไดท้ั Mงหมด เมืPอ
บา้นทั Mง �� หลงัเปิดเครืPองปรบัอากาศทีP ��°C โดยใชห้ลกัการคาํนวณของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การคํานวณค่าการใช้ไฟฟ้าของ
เครืPองปรบัอากาศทีPอุณหภมู ิ��°C สามารถคาํนวณไดจ้ากสมการทีP � [15] 
 

E  =
Y

Z	*	1000
 

 
โดยทีP E คือ ค่ากําลังไฟฟ้าจากการคํานวณ (กิโลวัตต์),Y คือ ค่าขีด
ความสามารถทาํความเยน็ทีPระบุ (บทียี/ูชั Pวโมง) และ Z คอื คา่ประสทิธภิาพ
ตามฤดกูาลทีPระบุ (บทียี ู/ชั Pวโมง/วตัต)์ โดยใชค้า่ขดีความสามารถทาํความ
เยน็สทุธทิีPระบุ (บทียี/ูชั Pวโมง) และ คา่ประสทิธภิาพตามฤดกูาลทีPระบุ (บทียี ู
/ชั Pวโมง/วตัต)์ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย [16] ซึPงเป็นค่าการ
ทดสอบเครืPองปรบัอากาศเพืPอหาค่าดงักล่าวทีPอุณหภูมภิายใน ��°C และ
อุณหภมูภิายนอก ��°C ตามมาตรฐานการทดสอบเครืPองปรบัอากาศ 
 

IIII. ผลการวจิยั 
IIII.I. การวเิคราะหแ์ละแบง่กลุม่พฤตกิรรมการใชไ้ฟฟ้าของบา้นทั nง �� หลงั 

ผลการวเิคราะหแ์ละแบง่กลุม่พฤตกิรรมการใชไ้ฟฟ้าของบา้นอยูอ่าศยั
ทั Mง �� หลงัในพืMนทีPใหบ้รกิารของการไฟฟ้านครหลวงดว้ยวธิกีารแบง่กลุม่
ขอ้มลูแบบเคมนี ดงัแสดงในรปูทีP II ถงึ IX 

สามารถวเิคราะหล์กัษณะพฤตกิรรมการใชไ้ฟฟ้าของแต่ละกลุม่ไดด้งันีM 
กําหนดใหช้่วงเวลา �.��-��.��น., ��.��-��.��น. และ ��.��-��.��น. 
เป็นชว่งตน้, ชว่งกลาง และชว่งปลายของวนัตามลาํดบั 

1) กลุ่มที( * ประกอบดว้ยบา้น �� หลงั มพีฤตกิรรมการใชไ้ฟฟ้าสงู
ในชว่งตน้และปลายของวนั 

2) กลุ่มที( + ประกอบดว้ยบา้น � หลงั มพีฤตกิรรมการใชไ้ฟฟ้าสูง 
ตั Mงแต่เวลาประมาณ ��.�� น. และคอ่ยๆลดลงในตอนตน้ของชว่ง 
ปลายของวนั 

3) กลุ่มที( , ประกอบดว้ยบา้น �� หลงั มพีฤตกิรรมการใชไ้ฟฟ้าสงู
มากและค่อยๆลดลงในช่วงต้นก่อนจะมาขึMนสูงอีกครั Mงในช่วง
ปลายของวนั 

4) กลุ่มที( - ประกอบดว้ยบา้น � หลงั มพีฤตกิรรมการใชไ้ฟฟ้าทีPสงู
ในช่วงเวลาประมาณ ��.��-��.�� น.ของช่วงตน้ ก่อนจะค่อยๆ
ลดลงมาในชว่งกลางและไปขึMนสงูอกีครั Mงในชว่งปลายของวนั 

5) กลุ่มที( . ประกอบดว้ยบา้น � หลงั มพีฤตกิรรมการใชไ้ฟฟ้าสูง
และค่อยๆลดลงมาในช่วงต้น และมพีฤตกิรรมการใชไ้ฟฟ้าทีPสูง
ในชว่งกลางและชว่งปลายของวนั 

6) กลุ่มที( / ประกอบดว้ยบา้น � หลงั มพีฤตกิรรมการใชไ้ฟฟ้าทีPสงู 
ในชว่งเวลาประมาณ ��.��-��.�� น.ของชว่งตน้ ก่อนจะคอ่ยๆ 
ลดลงมาในชว่งกลางก่อนจะไปขึMนสงูอกีครั Mงและมพีฤตกิรรมการ 
ใชไ้ฟฟ้าทีPคงทีPตลอดชว่งเวลาในชว่งปลายของวนั 

7) กลุ่มที( 0 ประกอบด้วยบ้าน � หลงั มพีฤตกิรรมการใช้ไฟฟ้าทีP
แปรปรวนอยา่งมากตลอดทั Mงวนั 

8) กลุ่มที( 1 ประกอบดว้ยบา้น � หลงั มพีฤตกิรรมการใชไ้ฟฟ้าทีPสงู
มากในชว่งกลางและคอ่นขา้งสงูในตอนตน้ของชว่งปลายของวนั 

 

(2) 
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รปูทีP II รปูแบบพฤตกิรรมการใชไ้ฟฟ้ากลุม่ทีP � 

 

 
รปูทีP III รปูแบบพฤตกิรรมการใชไ้ฟฟ้ากลุม่ทีP � 

 

 
รปูทีP IIII รปูแบบพฤตกิรรมการใชไ้ฟฟ้ากลุม่ทีP � 

 

 
รปูทีP V รปูแบบพฤตกิรรมการใชไ้ฟฟ้ากลุม่ทีP 4 

 
รปูทีP VI รปูแบบพฤตกิรรมการใชไ้ฟฟ้ากลุม่ทีP 5 

 

 
รปูทีP VII รปูแบบพฤตกิรรมการใชไ้ฟฟ้ากลุม่ทีP 6 

 

 
รปูทีP VIII รปูแบบพฤตกิรรมการใชไ้ฟฟ้ากลุม่ทีP 7 

 

 
รปูทีP IX รปูแบบพฤตกิรรมการใชไ้ฟฟ้ากลุม่ทีP � 
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ผลการวเิคราะห์และแบ่งกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าเพืPอการขอความร่วมมอืในการ
ดําเนินมาตรการการตอบสนองด้านโหลดได้อย่างเหมาะสมในช่วงเวลา
ต่างๆ โดยการใชปั้ญญาประดษิฐ ์โดยพจิารณาจากกลุ่มบา้นทีPมพีฤตกิรรม
การใช้ไฟฟ้าสูงในช่วงเวลาเดียวกับทีPต้องการดําเนินมาตรการการ
ตอบสนองดา้นโหลด ดงัแสดงในตารางทีP I 
ตารางทีP I ชว่งเวลาทีPดาํเนินมาตรการการตอบสนองดา้นโหลดกบักลุม่บา้น

ทีPพจิารณาขอความรว่มมอืลดการใชไ้ฟฟ้า 

ชว่งเวลาทีPดาํเนิน
มาตรการการตอบสนองดา้น

โหลด 

กลุม่บา้นทีP
พจิารณาขอความ

รว่มมอื 
0.00 – 08.00 น. 1, 3, 4, 5, 6, 7 

08.00 – 16.00 น. 2, 5, 8 

16.00 – 24.00 น.. 1, 3, 4, 5, 6, 8 
 

IIII.II. การใชก้าํลงัไฟฟ้าของเครื lองปรบัอากาศที lอุณหภมู ิ��°C ของบา้นอยู่
อาศยัทั nง �� หลงั 

ผลรวมคา่การใชก้าํลงัไฟฟ้าจากเครืPองปรบัอากาศเมืPอบา้นอยูอ่าศยัทั Mง 
�� หลงัเปิดเครืPองปรบัอากาศทีPอุณหภมู ิ��°C คอื ���.� กโิลวตัต ์คดิเป็น 
��.� เปอรเ์ซน็ต ์จากผลรวมการใชก้าํลงัไฟฟ้าทั Mงหมด (����.� กโิลวตัต)์  

จากการพยากรณ์การใชไ้ฟฟ้าของเครืPองปรบัอากาศทีPอุณหภูมต่ิางๆ
คอื ��.� เปอรเ์ซน็ต ์[9] ของผลรวมการใชไ้ฟฟ้าทั Mงหมด ดงันั Mนการคาํนวณ
การใชไ้ฟฟ้าของเครืPองปรบัอากาศทีPอุณหภมู ิ��°C คอื ���.� กโิลวตัต ์ 

เมืPอบ้านทั Mง �� หลังร่วมมือกันเปิดเครืPองปรับอากาศทีP �� องศา
สามารถคํานวณการลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ ���.� กโิลวตัต์ คดิเป็น ��.� 
เปอรเ์ซน็ต ์จากผลรวมการใชไ้ฟฟ้าทั Mงหมด 
 
IIII.III.การคาํนวณอตัราการลดการใชไ้ฟฟ้าเมื lอดาํเนินมาตรการการ
ตอบสนองดา้นโหลดที lชว่งเวลาต่างๆ 

เ นืP องจากมาตรการ Emergency Demand Response Program มี
ขอ้กําหนดระยะเวลาในการดําเนินมาตรการไดค้รั Mงละไม่เกนิ � ชั Pวโมง [6]  
ดงันั Mน ทีPช่วงเวลา �.�� - ��.�� น. งานวจิยัฉบบันีMไดนํ้าเสนอการดําเนิน
มาตรการการตอบสนองดา้นโหลดในชว่งเวลา �.�� - ��.�� น., ทีPชว่งเวลา 
��.�� - ��.�� น.งานวิจยัฉบับนีMได้นําเสนอการดําเนินมาตรการการ
ตอบสนองดา้นโหลดในชว่งเวลา ��.�� - ��.�� น. และ ��.�� - ��.�� น. 
และทีPช่วงเวลา ��.�� - ��.�� น.งานวจิยัฉบบันีMได้นําเสนอการดําเนิน
มาตรการการตอบสนองดา้นโหลดในช่วงเวลา ��.�� - ��.�� น. เพราะ
ชว่งเวลา � ชั Pวโมงดงักลา่วมคีา่การใชไ้ฟฟ้าทีPสงูมากในชว่งเวลานั Mนๆ 

ผลการพจิารณาการดาํเนินมาตรการการตอบสนองดา้นโหลดโดยการ
ขอความรว่มมอืใหบ้า้นอยูอ่าศยัเปิดเครืPองปรบัอากาศทีP ��°C ในช่วงเวลา
ต่างๆ กบักลุม่บา้นทีPพจิารณาขอความรว่มมอืในชว่งเวลานั Mนๆ เพืPอคาํนวณ
การลดการใชไ้ฟฟ้าทีPชว่งเวลาดงักลา่ว มดีงันีM 

กําหนดให้ Pt = ผลรวมค่าการใช้ไฟฟ้าจากเครืPองปรับอากาศทีP
อุณหภูม ิ27°C ณ ชว่งเวลา t , P2 = คา่การพยากรณ์การใชไ้ฟฟ้าเมืPอบา้น
ทั Mง �� หลงัเปิดเครืPองปรบัอากาศทีPอุณหภมูต่ิางๆ คอื ��.� เปอรเ์ซน็ตข์อง
การใชพ้ลงังานไฟฟ้าทั Mงหมด [9] , P3 = คา่การคาํนวณการลดการใชไ้ฟฟ้า
ทีPลดลงไดเ้มืPอบา้นทั Mง �� หลงัรว่มมอืกนัเปิดเครืPองปรบัอากาศทีP ��°C คอื 
��.� เปอรเ์ซน็ต ์,P4 คอื ผลรวมคา่การใชก้าํลงัไฟฟ้าจากเครืPองปรบัอากาศ
เมืPอบ้านอยู่อาศยัทั Mง �� หลงัเปิดเครืPองปรบัอากาศทีPอุณหภูม ิ��°C  คอื 
� � . �  เ ปอ ร์ เ ซ็นต์ , PWt = ค่ า ก า รคํ า น วณกา ร ใช้ ไฟ ฟ้ า เ มืP อ เ ปิ ด
เครืPองปรบัอากาศทีPอุณหภูมติ่างๆ ณ ช่วงเวลา t และ PDt คอื ค่าการลด
การใชไ้ฟฟ้าทีPสามารถลดลงได ้ณ ชว่งเวลา t 

1) ผลการพจิารณาทีPชว่งเวลา �.�� - ��.�� น. 

• คา่ P0.15 - 03.15 น. คอื ��.� กโิลวตัต ์

• จาก P2 ดังนั Mนการคํานวณค่า PW0.15 - 03.15 น. สามารถ
คาํนวณไดจ้ากสมการทีP � 

PW0.1 5 - 03.15	น.  =
P2 ∗ P0.15 - 03.15	น.	

P4
 

ผลการคาํนวณพบวา่มคีา่การใชไ้ฟฟ้า ��.� กโิลวตัต ์

• จาก P3 ดงันั MนเมืPอดําเนินมาตรการการตอบสนองด้าน
โหลดในช่วงเวลานีM  สามารถค่า PD0.15 - 03.15 น. ได้จาก
สมการทีP � 

PD0.1 5 - 03.15	น.  =
P3 ∗ P0.15 - 03.15	น.	

P4
 

ผลการคํานวณพบว่าสามารถลดการใชไ้ฟฟ้าลงได ้29.9 
กิโลวตัต์ คดิเป็น ��.� เปอร์เซ็นต์ของผลรวมค่าการใช้
พลังงานไฟฟ้าทั Mงหมดในช่วงเวลาดังกล่าว (146.9 
กโิลวตัต)์ 

2) ผลการพจิารณาทีPชว่งเวลา ��.�� - ��.�� น. 

• คา่ P09.00 - 12.00 น. คอื ��.� กโิลวตัต ์

• ผลการคาํนวณพบวา่ PW09.00 - 12.00 น. คอื ��.� กโิลวตัต ์

• เมืPอดาํเนินมาตรการการตอบสนองดา้นโหลดในชว่งเวลานีM 
สามารถคาํนวณค่า PD09.00 - 12.00 น. ได ้��.� กโิลวตัต์ คดิ
เป็น ��.� เปอรเ์ซน็ต์ของผลรวมค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้า
ทั Mงหมดในชว่งเวลาดงักลา่ว (���.� กโิลวตัต)์ 

3) ผลการพจิารณาทีPชว่งเวลา ��.�� - ��.�� น. 

• คา่ P13.00 - 16.00 น. คอื ��.� กโิลวตัต ์

• ผลการคาํนวณพบวา่ PW13.00 - 16.00 น. คอื ��.� กโิลวตัต ์

• เมืPอดาํเนินมาตรการการตอบสนองดา้นโหลดในชว่งเวลานีM 
สามารถคาํนวณค่า PD13.00 - 16.00 น. ได ้��.� กโิลวตัต์ คดิ
เป็น ��.� เปอรเ์ซน็ต์ของผลรวมค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้า
ทั Mงหมดในชว่งเวลาดงักลา่ว (���.� กโิลวตัต)์ 

4) ผลการพจิารณาทีPชว่งเวลา ��.�� - ��.�� น. 

• คา่ P20.15 – 23.15 น. คอื ��.� กโิลวตัต ์ 

• ผลการคาํนวณพบวา่ PW20.15 – 23.15 น. คอื ���.� กโิลวตัต ์

• เมืPอดาํเนินมาตรการการตอบสนองดา้นโหลดในชว่งเวลานีM 
สามารถคํานวณค่า PD20.15 – 23.15 น. ได้ �� กโิลวตัต์ คดิ
เป็น ��.� เปอรเ์ซน็ต์ของผลรวมค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้า
ทั Mงหมดในชว่งเวลาดงักลา่ว (���.� กโิลวตัต)์ 

 
V. สรปุและอภปิรายผล 

การเลอืกใชว้ธิกีารแบ่งกลุ่มขอ้มลูแบบเคมนีโดยพจิารณาจากคา่การใช้
ไฟฟ้าตํPาทีPสุดและค่าการใช้ไฟฟ้าสูงทีPสุดเทียบกับค่าการใช้ไฟฟ้าตาม
ช่วงเวลาต่างๆ ของวนัของบ้านหลงันั Mนและแปลงขอ้มูลการใชไ้ฟฟ้าของ
บา้นทุกหลงัทุกเวลาใหม้คีา่อยูร่ะหวา่ง [0,1] สามารถใหผ้ลลพัธท์ีPแกปั้ญหา
เรืPองการเกดิขอ้ผดิพลาดของงานวจิยัในอดตีทีPผูใ้ชไ้ฟฟ้าทีPมปีรมิาณการใช้
ไฟฟ้าไกล้เคยีงกนัจะถูกแบ่งกลุ่มอยู่ด้วยกนัถึงแม้จะมพีฤติกรรมการใช้
ไฟฟ้าทีPแตกต่างกนักต็ามได ้และวธิกีารพจิารณาทีPงานวจิยัฉบบันีMนําเสนอ
ดงักล่าวนอกจากนําไปประยุกต์ใชก้บัการดําเนินมาตรการการตอบสนอง
ดา้นโหลดเพืPอการคาํนวณอตัราการลดการใชไ้ฟฟ้าของบา้นอยู่อาศยัดว้ย
วธิกีารลดอุณหภูมขิองเครืPองปรบัอากาศทีPงานวจิยัฉบบันีMนําเสนอแลว้ ยงั
สามารถนําไปประยุกต์ใช้วางแผนการปลดโหลดได้ เช่น การให้

(3) 

(4) 
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ปัญญาประดษิฐ์เรยีนรู้พฤตกิรรมการใช้ไฟฟ้าของบ้านทุกหลงั เพืPอเพิPม
ประสทิธภิาพการคาํนวณของการตดัการใชไ้ฟฟ้าของบา้นทีPเหมาะสมของ
แต่ละหลงั และหลงัไหนบ้างเพืPอให้พอดกีบัปรมิาณทีPทางการไฟฟ้านคร
หลวงขอความร่วมมอืดบัไฟฟ้า และพยากรณ์การใชไ้ฟฟ้าทีPเหมาะสมของ
บ้านหลงันั Mน โดยทีPบ้านหลงันั Mนอาจไม่ต้องดบัไฟฟ้าทั Mงหลงัแค่ขอความ
รว่มมอืลดการใชอุ้ปกรณ์การใชไ้ฟฟ้าทีPมอีตัราการใชไ้ฟฟ้าสงูมาก 

 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้าและ ฝ่ายเศรษฐกจิพลงังานไฟฟ้า 
การไฟฟ้านครหลวง และขอขอบคุณ ศ. ดร.ศุภวจัน์ รุ่งสุรยิะวบิูลย์ ทีPให้
ข้อมูลตลอดจนความรู้และคําแนะนําต่างๆ ประกอบการทําวิจยัฉบบันีM 
ผลงานวจิยันีMเป็นหนึPงในผลงานของหน่วยปฏบิตักิารวจิยัดา้นเทคโนโลยี
ปัญญาประดษิฐ ์การเรยีนรูข้องเครืPองและสมารต์กรดิภายใตทุ้นสนับสนุน
ของกองทุนรชัดาภเิษกสมโภชจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จงึขอขอบคุณมา 
ณ โอกาสนีMดว้ย 
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บทคดัย่อ — การทาํฟารม์แม่นยาํสูงเป็นแนวทางทีEช่วยเพิEมผลผลิต
จาํนวนมากให้ได้คณุภาพ ความสาํคญักบัสิEงแวดล้อม ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 
และใช้ทรพัยากรคุ้มค่าทีEสดุ โดยการนําเทคโนโลยีและการจดัการข้อมูลมา
ใช้ภายในฟาร์มให้เหมาะสมและแม่นยํา บทความวิจัยนี. ได้เสนอการ
ออกแบบระบบควบคุมสภาพแวดล้อมของฟารม์นกแอ่นกินรงัแม่นยาํสูง
ด้วยเทคโนโลยีลอร่าส่วนบุคคล ด้วยการใช้เซน็เซอรต์รวจสภาพอุณหภมิู 
และความชื.น เพืEอคาํนวณหาค่าความชื.นสมัพทัธ ์ค่าความชื.นสมับูรณ์และ
จุดไอนํ.ากลั Eนตวั ภายในฟารม์ทีEเหมาะสมสาํหรบัการทํารงัวางไข่ของนก
แอ่นกินรงั ซึEงอปุกรณ์ทาํความชื.น และพดัลมระบายอากาศ จะทาํงานแบบ
ปรับเปลีEยนอัตโนมัติตามการประมวลผลของเครืEองแม่ข่ายภายใต้
กระบวนการทํางานของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสําหรับทุกสรรพสิE ง 
ปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครืEอง และการเรียนรู้เชิงลึก ทีEเกษตรกร
สามารถบริการจดัการผ่านเวบ็ไซต์และแอปพลิเคชนั อย่างไรกดี็ ผลการ
ทดลองกับฟาร์มตัวอย่างส่งผลทําให้จํานวนรงันกเพิEมได้ถึง 10 เท่าใน
ระยะเวลา 6 เดือน และมีอตัราการเติบโตอย่างมีนัยสาํคญั 

คาํสาํคญั — ฟารม์แม่นยาํสงู, ลอร่าส่วนบุคคล,  อินเทอรเ์น็ตสาํหรบั
ทกุสรรพสิEง, ความชื.นสมัพทัธ,์ ปัญญาประดิษฐ ์

ABSTRACT — Precision farming is an agricultural concept that 
can improve agricultural production in terms of quantity and quality, 
provide better environmental care, grant benefits on consumer’s health, 
as well as optimizing resource usage in agriculture. This research 
proposes the design of an environment control system for precision 
edible-nest swiftlet farming using private LoRa. In this proposed design, 
the system utilizes temperature and humidity sensors to collect data 
that are used to calculate relative humidity, absolute humidity and dew 
point levels that are suitable for swiftlets nesting. Air control systems 
and humidifiers are turned on and off automatically by the servers based 
on the processed data.  The proposed design is developed with the 
Internet of Things technology, artificial intelligence, machine learning, 
and deep learning. End-users like agriculturists can access the system 
via websites and mobile applications. 6 months into an experiment 
conducted at a prototype farm, the deployed system yielded 10-folds 
increases in production and significant growth could be observed. 

Keywords — Precision Farming, Private LoRa, Internet of Things, 
Relative Humidity, Artificial Intelligence 

I. บทนํา 
ผลติภณัฑ์ทีPได้จากรงันกแอ่นกนิรงัเป็นสนิค้าทีPได้รบัความนิยมจาก

ชาวจนีทีPอาศยัอยู่ทุกมุมโลก ซึPงมรีายงานว่าในปี พ.ศ. 2562 มมีลูค่าสงูถงึ 
120,000 ลา้นบาท ทั MงนีMรงันกแอ่นกนิรงัมรีาคาจาํหน่ายอยูร่ะหวา่ง 100,00 
ถงึ 200,00 บาท ขึMนอยูก่บัคุณภาพผลผลติ รปูร่าง ประเภท และแหล่งเกบ็
รงันก (รงันกถํMาหรอืรงันกบา้น) จากมลูคา่ของอุตสาหกรรมรงันกแอ่นกนิรงั
ทีPมมีูลค่าสูง ทําใหห้น่วยงานภาครฐัของประเทศไทย ได้มกีารผลกัดนัให้
การทาํฟารม์นกแอน่กนิรงัถกูตอ้งตามกฏหมาย  

อยา่งไรกด็ ีการสง่ออกรงันกยงัพบปัญหาของการตรวจพบสิPงปนเปืMอน 
วตัถุกนัเสยี แบคทเีรยี จุลนิทรยี ์อะฟลาทอ็กซนิ บ ี1 ยสีต์และรา สารหนู 
ตะกั Pว ทองแดง สงักะส ีเหลก็ ดบุีก ชลัเฟอรไ์ดออกไซต์ สารไนเตรทและ
สารไนไตรท์ จงึเป็นอกีโจทยท์ีPสําคญัของคุณภาพผลผลติ ทั Mงผลผลติจาก 
รงันกถํMา (ระบบสมัปทาน) และรงันกบ้าน ดงันั Mน การนําแนวทางของ
เกษตรแม่นยําสูง (Precision Agriculture) [1] ด้วยเทคโนโลยขีอ้มูลมหา
ภาค (Big Data) วทิยาการขอ้มลู (Data Science) อนิเทอรเ์น็ตสาํหรบัทุก
สรรพสิPง (Internet of Things) [2] เซ็นเซอร์ไร้สาย (Wireless Sensor 
Network) เทคโนโลยีลอร่าส่วนบุคคล (Private LoRa) ปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence) การเรียนรู้ของเครืPอง (Machine Learning) และ
การเรยีนรู้เชงิลึก (Deep Learning) มาประยุกต์ใช้ในการบรหิารจดัการ
ฟาร์ม [3] ก็จะทําให้เพิPมโอกาสประสบความสําเร็จทั Mงในแง่มาตราฐาน
ผลผลติ (GMP) และคณุภาพผลผลติระดบัสงูต่อไป 

 
II. เทคโนโลยลีอรา่สว่นบุคคล (Private LoRa) 

เทคโนโลย ีLoRa (Long Range) ทีPตอ้งการใหม้กีารสืPอสารขอ้มลูแบบ
ไร้สายระยะไกลและคํานึงถึงการใช้พลังงานตํPา LPWAN (Low Power 
Wide Area Network) โดยมีการกลํMา/ผสมสญัญาณ (Modulation) แบบ 
CSS (Chirp Spread Spectrum) ทีPมกีารกระจายรหสัข้อมูลในแต่ละช่อง
ความถีPดว้ยการปรบัค่ากําลงัส่ง (Power) ค่าแบนดว์ดิท ์(Bandwidth) และ
ค่า SF (Spreading Factor) ทีPมีผลต่อเวลาทีPใช้ในการรบัส่งเฟรมข้อมูล 
ไดแ้ก่ อตัราขอ้มูล ความไวต่อการรบัสญัญาณ ความทนทานต่อสญัญาณ
รบกวนสงู และใชพ้ลงังานตํPา 

ปัจจุบนัเทคโนโลยลีอร่า (LoRa) เปิดให้บรกิารในประเทศไทยผ่าน
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (CAT) ซึPงเป็นบริษัทเดียวทีPเป็นผู้
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ใหบ้รกิารลอร่า (LoRa) สําหรบังานสืPอสารขอ้มูลระยะไกลของเทคโนโลยี
อนิเทอร์เน็ตสําหรบัทุกสรรพสิPง (IoT) ในระยะทางไกล 11 กโิลเมตร ทีPมี
อตัราขอ้มลู 10 kbps พรอ้มทั Mงการประหยดัพลงังาน รองรบัปรมิาณลกูขา่ย
ได้มาก และค่าใช้จ่ายทีPตํPา โดยโดยใช้คลืPนความถีP 920 - 925 MHz หรอื
ย่านความถีPแบบ ISM/Unlicensed Band สามารถใชง้านได้ โดยทีPไม่ต้อง
ขออนุญาต กสทช (ถา้กาํลงัสง่ไมเ่กนิ 500 mWatt ) นอกจากนีM ยงัสามารถ
เชืPอมต่อ Gateway เข้ากบัเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) เพืPอใช้งาน
ร่วมกบัเป็นเครอืข่ายลอร่าแวน (LoRaWAN) และเครอืข่ายแบบกลุ่มเมฆ 
(IoT Cloud) ได ้

ดงันั Mน จากจุดเด่นหลายประการของเทคโนโลยลีอร่า (LoRa) ผูว้จิยัจงึ
ไดศ้กึษาคุณสมบตั ิวเิคราะห ์ออกแบบระบบ และรายละเอยีดใชง้านของ
อุปกรณ์เทคโนโลยลีอรา่สว่นบุคคล (Private LoRa) ดงันีM  

(1) ออกแบบการเชืPอมต่อเครอืข่ายลอร่าส่วนบุคคล สําหรบัฟาร์ม
นกแอน่กนิรงัแมน่ยาํสงู ตามรปูทีP I (ก) 

(2) อุปกรณ์ LoRa Module RAK���� ทําหน้าทีP เ ป็น อุปกรณ์
ปลายทางทีPเชืPอมต่อเซ็นเซอร์ชนิดต่างๆ เพืPอส่งข้อมูลไปยงั 
LoRa Gateway และประมวลผลทีPเครืPองแม่ข่ายหรอืเครอืข่าย
แบบกลุม่เมฆ ตามรปูทีP I (ข) 

(3) อุปกรณ์ RAK 831 LoRa Module ทาํหน้าทีPเป็น LoRa Gateway 
เพืPอรบัขอ้มูลจากอุปกรณ์ปลายทางและส่งขอ้มูลไปประมวลทีP
เครืPองแม่ข่ายหรือเครือข่ายแบบกลุ่มเมฆ เพืPอวิเคราะห์และ
ตดัสนิใจในการส่งสญัญาณไปควบคุมให้อุปกรณ์ทําความชืMน
และพดัลมระบายอากาศ ตามรปูทีP I (ค) 

 

 
(ก) รปูแบบการเชืPอมต่อเครอืขา่ยลอรา่สว่นบุคคล 

 

 
(ข) อุปกรณ์ LoRa Module RAK5205 

 

 
(ค) อุปกรณ์ RAK 831 LoRa Module 

 
รปูทีP I. รายละเอยีดเทคโนโลยลีอรา่ (LoRa) 

 
อย่างไรกด็ ีในส่วนของ LoRa Gateway ยงัมหีน้าทีPเป็นเครืPองแม่ข่าย

ส่วนบุคคล (Private Server) ซึPงผู้จยัได้เลอืกใช้อุปกรณ์ Raspberry Pi 3 
Model B มาเป็น Backhaul ทีPเชืPอมต่อกบัอนิเทอรเ์น็ตไปยงัเครอืขา่ยแบบ
กลุ่มเมฆ (ดว้ยเทคโนโลย ีWiFi / Ethernet / 3G/4G) พรอ้มทาํงานรว่มกบั
อุปกรณ์ RAK 831 LoRa Module ตามการเชืPอมต่อระหว่างอุปกรณ์ ดงั
ตารางทีP I และรปูทีP II. 

 
ตารางทีP I.  แสดงตาํแหน่ง Pin เชืPอมต่อระหวา่งอุปกรณ์ 

RAK 831 Pin Description on silk screen R-Pi Physical Pin 
1 +5V 2 

3 GND 6 

19 RST (Resent Pin) 22 
18 SCK (SPI Clock) 23 

17 MISO 21 

16 MOSI 19 

15 CSN (Chip Select) 24 

 
 

 
 

รปูทีP II. แสดงการเชืPอมต่อตามตารางทีP I 
 

โดย LoRa Gateway เป็นระบบปฏบิตักิาร Raspbian OS ดงัรูปทีP III. 
ทีP ต้ อ งทํ าห น้ าทีP เ ป็ น  LoRa Gateway Bridge, LoRa Network Server, 
LoRa Application Server, LoRa Geo Server, LoRa Gateway OS ใ น
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การบรหิารจดัการรบัส่งขอ้มลูจากเซน็เซอร ์เพืPอนําไปวเิคาระหแ์ละใชง้าน
ต่อไป 

 

 
รปูทีP III. ระบบปฏบิตักิาร Raspbian OS 

 

I. วเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ 

II.  
III.I เงื lอนไขสภาพแวดลอ้มที lเหมาะสม 

ผูว้จิยัไดท้ําวจิยัเชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณ จากการวเิคราะหเ์อกสาร 
แบบสมัภาษณ์ การสงัเกตเพืPอการรวบรวมข้อมูลทีPเป็นภาพรวม และ
ประมวลผลขอ้มูลแบบสถติ ิจากเกษตรกรและสภาพแวดล้อมจรงิภายใน
บ้านนกแอ่นกินรงั จํานวน 50 หลงั ตามแต่ละจงัหวดั ได้แก่ นราธิวาส 
ปัตตานี สตูล สงขลา กระบีP พงังา ระนอง สุราษฏร์ธานี นครศรธีรรมราช 
ชุมพร ประจวบครีขีนัธ ์เพชรบุร ีสมทุรสาคร สมทุรสงคราม สมทุรปราการ 
ชลบุร ีระยอง จนัทบุร ีและตราด โดยไดข้อ้สรุปของอุณหภมูทิีPเหมาะสมอยู่
ทีP 27-29 องศาเซลเซยีส และความชืMนทีPเหมาะสมอยู่ทีP 80-95 เปอร์เซ็น 
ดงันั Mน ระบบจะนําค่าอุณหภูมิและค่าความชืMนมาทําการคํานวณหาค่า
ความชืMนสัมพัทธ์  (Relative Humidity)  ความชืMนสัมบูรณ์  (Absolute 
Humidity) และจดุไอนํMากลั Pนตวั (Dew Point) ตามสมการทีP (1) (2) และ (3)  
 

                     (1) 

                     (2) 

 

                     (3) 

 

   (4) 

จากตวัแปร: 
  

 
 คอื อุณหภมูอิงศาเซลเซยีส ( ) 

คอื จดุไอนํMากลั Pนตวั ( ) 

คอื คา่ความชืMนสมัพทัธ ์( ) 

คอื คา่ความชืMนสมับรูณ์ ( ) 

 
ตวัอยา่งเชน่ ทีPอุณหภมู ิ( ) 28 องศาเซลเซยีส และจดุไอนํMากลั Pนตวั (

) 25.9 องศาเซลเซยีส ดงันั Mน สามารถคาํนวณค่าความชืMนสมัพทัธไ์ดท้ีP 

88.4 เปอรเ์ซน็ และค่าความชืMนสมับูรณ์ไดท้ีP 24.06 กรมัต่อลูกบาศก์เมตร
ผูว้จิยัจะไดนํ้าไปใชค้วบคมุสภาพแวดลอ้มภายในฟารม์นกแอ่นกนิรงัต่อไป 
เป็นตน้ 

 
 III.II ออกแบบระบบและตดิตั nงอุปกรณ์ 

ผู้วจิยัได้ทําการออกแบบระบบระบบควบคุมสภาพแวดล้อมสําหรบั
ฟาร์มนกแอ่นกินรงัแม่นยําสูง ตามรูปแบบอาคารศูนย์การเรียนรู้และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทําฟาร์มนกแอ่นกินรงั สถานีวิจยัและฝึกนิสิต     
วนศาสตร ์หาดวนกร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 
ซึPงเป็นอาคาร 4 ชั Mน พืMนทีPขนาด 480 ตารางเมตร ตามรูปทีP IV โดยทีP
จดัสรา้งอาคารจะใกลก้บัเขตอุทยานแห่งชาตหิาดวนกรทีPมผีนืป่าสมบูรณ์ 
รวมถงึยงัตดิกบัทะเลทางทศิตะวนัออก และใกลก้บัเกาะจาน เกาะทา้ยทรยี ์
ซึPงเป็นเกาะพืMนทีPเขตสมัปทานรังนกทีPอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ
อุทยานแหง่ชาตหิาดนวกร อาํเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ 

จากรูปทีP V ผู้วจิยัได้ออกแบบการจดัวางอุปกรณ์ต่างๆ  ทีPทําหน้าทีP
ควบคุมสภาพแวดล้อมภายในอาคาร รวมถึงการส่งขอ้มูลผ่านเครอืข่าย   
ลอร่าสว่นบุคคลไปประมวลผลยงัเครืPองแม่ขา่ยและเครอืขา่ยแบบกลุ่มเมฆ
[4] เพืPอสามารถควบคุมหรอืแสดงผลผ่านเวบ็ไซต์และแอปพลเิคชนั และ
จากรปูทีP VI ไดแ้สดงการวางตําแหน่งเซน็เซอรภ์ายในอาคารฟารม์เฉพาะ
พืMนทีPควบคุม ในแต่ละเขตพืMนทีPของเซน็เซอร์แต่ละตวั เพืPอระบบสามารถ
วเิคราะหข์อ้มลูเฉพาะพืMนทีPควบคมุนั Mนๆ ทาํใหร้ะบบควบคมุสภาพแวดลอ้ม
ฟารม์นกแอน่กนิรงันั Mนมคีวามแมน่ยาํสงู [5] 

 
รปูทีP IV. แบบอาคารศนูยก์ารเรยีนรูแ้ละการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

การทาํฟารม์นกแอน่กนิรงั 
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รปูทีP V. การวางอุปกรณ์เพืPอควบคมุสภาพแวดลอ้มภายในอาคารฟารม์ 

 

 
รปูทีP VI. ตาํแหน่งเซน็เซอรเ์ฉพาะพืMนทีPเพืPอความแมน่ยาํสงู (อาคารชั Mน 3) 

 
III.III เงื lอนไขในการตดัสนิใจดว้ยปัญญาประดษิฐ ์

ผู้ วิ จ ัย ไ ด้ อ อกแบบ เ งืP อ น ไขกา รตัด สิน ใ จขอ ง ร ะบบควบคุ ม
สภาพแวดล้อมนีMด้วยเซลล์ประสาทเทียม (Artificial Neurons) ทีPเป็น
ส่วนประกอบเบืMองต้นของเครือข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural 
Network) ซึPงเป็นสาขาหนึPงของปัญญาประดษิฐ ์(Artificial Intelligence) ทีP
ทําการคํานวณขอ้มูลขาเขา้ (Inputs) แต่ละค่า ทีPเชืPอมโยงกบัค่านํMาหนัก 
(Weight) ซึPงปกติจะมคี่า 0 หรอื 1 ดงันั Mน ฟังก์ชนัการรวม (Summation 

Function) กม็กัจะใชค้่าขอ้มลูขาเขา้พเิศษ  (Threshold or Bias) ทีPมคี่า
นํMาหนกัเทา่กบั 1 ตามสมการทีP (5) และรปูทีP VI 

                             (5)  

 

 
 

รปูทีP VI. รปูแบบประสาทเทยีม 
 

โดยเงืPอนไขของปัญญาประดษิฐนี์M จะทาํงานอยูบ่นอุปกรณ์ Raspberry 
Pi เพืPอการเรียนรู้ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมด้วยเซลล์ประสาทอ่อน 
(Single Soft Neuron) ตามเงืPอนไขต่างๆ ภายในโปรแกรม (Programmed) 
[6] ทีPสามารถเรยีนรู้และควบคุมสภาพแวดล้อมภายในอาคารของฟาร์ม
อย่างแม่นยาํ โดยเซลลป์ระสาททาํหน้าทีPตดัสนิใจบนพืMนฐานของสญัญาณ
ซนิแนปส ์(Synapse) ทีPเป็นขอ้มลูขาเขา้ 0 หรอื 1 (Input 0 and 1) และคา่
นํMาหนกัความสาํคญั (Weight) ของสญัญาณนีM ตวัอยา่งเชน่ มเีซลลป์ระสาท
ทีPมีซินแนปส์มาจากเซ็นเซอร์อุณหภูมิ/ความชืMนของอากาศ (นํM าหนัก 
(Weight) คอื เกณฑ์การกระตุ้น) ตามระดบัสญัญาณทีPเซลล์ประสาทรูว้่า
อากาศมคีา่อุณหภูมอิยูร่ะหวา่ง 27-29 องศาเซลเซยีส/ปรมิาณความชืMนอยู่
ระหว่าง 80-95 เปอร์เซ็น และสั Pงให้เครืPองทําความชืMน/พดัลมดูดอากาศ
ทํางาน ตามค่าพารามิเตอร์/เงืPอนไขต่างๆ ภายในโปรแกรมของเซลล์
ประสาท [7] ตามรหสัเทยีม (Pseudo Code) ทีPแสดงขั Mนตอนการทํางาน
ของอลักอรทิมึ (Algorithm) ดงันีM 

 
The pseudocode of the environmental control system is: 
 
1. Input Temperature, Humidity (Ax, Wx) 
2. IF Temperature 27-29 °C or Humidity 80-95 % THEN 
3. Start Humidifier/Ventilation Fan 
4. IF Temperature = {27 ≥ Temp. ≤ 29} THEN 
5. Start Ventilation Fan 
6. IF Humidity = {80 ≥ Humi. ≤ 95} THEN 
7. Start Humidifier 
8. END IF 
9. WRITE Temperature, Humidity, Relative Humidity, Absolute Humidity, 

Dew Point 
10. Activation Function f(x) 
11. Output y 
 
 
III.IV การออกแบบเครื lองแมข่า่ยภายใตก้ระบวนการทาํงานของเทคโนโลยี
อนิเทอรเ์น็ตสาํหรบัทกุสรรพสิ lง (IoT Cloud Servers) 

ผูว้จิยัได้เลอืกเครอืข่ายลอร่าส่วนบุคคล (Private LoRa) สําหรบัการ
ออกแบบระบบควบคุมฯ ด้วยเทคโนโลยอีนิเทอร์เน็ตสําหรบัทุกสรรพสิPง 
(IoT) ดงันั Mน ในอกีส่วนทีPสําคญัสําหรบัการเกบ็และประมวลผลขอ้มูล คอื 
เครืPองแมข่า่ยภายใตก้ระบวนการทาํงานของเทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตสาํหรบั
ทกุสรรพสิPง (IoT Cloud Servers) [8] ทีPทาํหน้าทีP ดงันีM 

(1) LoRa Gateway ทําหน้าทีPรบัขอ้มูลจาก Packet Forwarding ดว้ย 
UDP และรบัขอ้มลูจาก MQTT Broker ดว้ย MQTT 

(2) Private Server ทาํหน้าทีPจดัการขอ้มลูทีPไดร้บัจาก LoRa Gateway 
ดว้ย MQTT 

(3) LoRa App Server ทําหน้าทีPนําข้อมูลไปประยุกต์ใช้ตามแต่ละ 
Application ต่างๆ ดว้ย MQTT, gRPC, JSON, REST  
 

โดยผู้วจิยัได้ทําการตดิตั Mง MQTT Broker ทีPชืPอว่า Mosquitto เพืPอทํา
หน้าทีPเป็น LoRa Gateway [9] และออกแบบการบรหิารจดัการฐานขอ้มูล
ด้วย MongoDB, PostgreSQL และ NoSQL-net รวมถึงการพฒันาหน้า
เวบ็ไซตด์ว้ย HTML และ PHP ดงัรปูทีP VII. 
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รูปทีP VII. รูปแบบออกแบบเครืPองแม่ข่ายภายใต้กระบวนการทํางานของ
เทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตสาํหรบัทกุสรรพสิPง (IoT Cloud Servers) 
 

IV.  ผลการทดลอง 
ผลการทดลองระบบควบคุมสภาพแวดล้อมฟาร์มนกแอ่นกนิรงัแบบ

แม่นยําสูงดว้ยลอร่าส่วนบุคคล โดยขอ้มูลจากเซน็เซอรส์่งผ่านขอ้มูลดว้ย
ดว้ยลอร่าส่วนบุคคล (Private LoRa) มายงั LoRa Gateway แลว้ส่งต่อไป
ประมวลผลบน LoRa Server และสามารถตรวจสอบหรอืบรหิารจดัการ
ฟาร์มนกแอ่นกินรงัผ่าน Application จากบรกิารของ LoRa App Server 
[10] ดงัรปูทีP VIII. 

 

 

 
 

รปูทีP VIII. เวบ็ไซตแ์สดงขอ้มลูของอาคารฟารม์นกแอน่กนิรงัในแต่ละชั Mน 
ผู้วิจยัขอแสดงตัวอย่างของผลการทดลองเฉพาะระบบของชั MนทีP 1 

ภายในอาคารฟาร์มนกแอ่นกนิรงั จากรูปทีP IX - XIV ทีPแสดงค่าอุณหภูม ิ
ค่าความชืMน ค่าความชืMนสมัพทัธ ์ค่าความชืMนสมับูรณ์ และค่าจุดไอนํMากลั Pน
ตวั รวมถงึกราฟแสดงผลค่าต่างๆ ในภาพรวมของระบบ และสามารถใช้
งานผา่นสมารท์โฟนทั Mงทาง Android App. และ Line App. ดงันีM  

 
รปูทีP IX. หน้าจอแสดงผลชั MนทีP 1 ของอาคารฟารม์นกแอน่กนิรงั 

 

 
รปูทีP X. แสดงกราฟความชืMนของชั MนทีP 1 ภายในอาคารฟารม์นกแอ่นกนิรงั 
(12 ชั Pวโมง) โดยระบบสามารถเลอืกการแสดงผลไดต้ั Mงแต่ 1 ชั Pวโมง จนถงึ 
1 ปี 
 

 
รูปทีP XI. แสดงกราฟอุณหภูมแิละมวลนํMาของชั MนทีP 1 ภายในอาคารฟารม์
นกแอ่นกนิรงั  ) 12 ชั Pวโมง ( โดยระบบสามารถเลอืกการแสดงผลไดต้ั Mงแต ่1 
ชั Pวโมง จนถงึ 1 ปี 
 

 
รูปทีP XII. แสดงกราฟการทํางานเครืPองทําหมอกและพดัลมของชั MนทีP 1 
ภายในอาคารฟารม์นกแอ่นกนิรงั  ) 12 ชั Pวโมง ( โดยระบบสามารถเลอืกการ
แสดงผลไดต้ั Mงแต่ 1 ชั Pวโมง จนถงึ 1 ปี 
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รูปทีP XIII. แสดงขอ้มูลการทํางานของระบบควบคุมชั MนทีP 1 ภายในอาคาร
ฟารม์นกแอน่กนิรงั  ) 24 ชั Pวโมง ( ตามชว่งเวลาทีPกาํหนดไว ้
 

(1) Android App.                           (2) Line App. 

 
รูปทีP XIV.แสดงการทํางานของระบบ (1) บน Android App. และ (2) แจง้
เตอืนผา่น Line App. 
 

V. สรปุผลการวจิยั 
 ระบบควบคุมสภาพแวดลอ้มสาํหรบัฟารม์นกแอ่นกนิรงัในอาคารแบบ
แม่นยําสูงด้วยลอร่าส่วนบุคคล สามารถควบคุมตวัแปรสภาพแวดล้อม
แม่นยําสูง ได้แก่ อุณหภูมิ ความชืMน เสียงนก มวลนํM าในอากาศ การ
ไหลเวยีนอากาศ ใหเ้หมาะสมกบัการทํารงัวางไข่ของนกแอ่นกนิรงัในทุก
ฤดกูาล และสามารถผลติรงันกคณุภาพสงู เป็นทีPตอ้งการของทอ้งตลาด 
 โดยระบบสามารถใหบ้รกิารไดอ้ย่างต่อเนืPอง โดยมคีวามพรอ้มใชข้อง
ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมในฟาร์มนกแอ่นกินรังตลอดเวลา ระบบ
สามารถเชืPอมต่อเครือข่ายสืPอสารด้วยลอร่าส่วนบุคคล (Private LoRa)  
และการสืPอสารระหวา่งอุปกรณ์ดว้ยโพรโทคอล MQTT  
 ผลงานวจิยันีMสามารถนําไปใชไ้ดจ้รงิในฟารม์ตวัอย่าง และส่งผลทําให้
จํานวนรงันกเพิPมไดถ้งึ �� เท่าภายในระยะเวลา � เดอืน และมอีตัราการ
เติบโตอย่างมีนัยสําคญั รวมถึงยงัสามารถพฒันาในเชิงลึกทางเทคนิค 
เพืPอให้มีประสิทธิภาพเพิPมขึMนด้วยเทคนิคข้อมูลมหาภาค (Big Data) 
อนิเทอรเ์น็ตสาํหรบัทุกสิPง (Internet of Things) ปัญญาประดษิฐ ์(Artificial 
Intelligence)  วิ ท ย า ก า ร ข้ อ มู ล  ( Data Science)  ร ะ บ บ อัต โ น มัติ  
(Automation) และการเรยีนรูข้องเครืPอง (Machine Learning) ไดใ้นหลาย
ประเดน็ 
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Abstract— This paper presents a RMS-to-DC converter by 

using sigma-delta modulator approach as a basis concept for root-
mean-square calculation. Ordinary digital inverter is used instead 
of opamp in order to obtain merit of wide input range under low 
supply voltage. The inverter input is biased by switching bias 
scheme for half of every sampling clock period to keep floating 
input node stable. Due to circuit connection in pseudo differential 
topology, there is no common-mode feedback circuit required at 
output node of the inverter. The proposed system can achieve 
maximum SNDR of 30.4dB with first-order sigma-delta 
modulator which results in approximately 3% error at input peak 
voltage of ±0.2V. The simulation result confirms that the proposed 
system maintains SNDR over 27.2dB at input peak voltage as high 
as ±0.72V under 1.8V of supply voltage and power efficiency is 
proven to be 2.67 times better than opamp-based approach. 

Keywords— RMS Measurement; Sigma-Delta Modulator; 
Inverter-based Oapmp; RMS-to-DC; Pseudo Differential; Bias 
Locking 

I.  Introduction 
In measuring instrument, root-mean-square (RMS) calculation 
is necessary in most applications. Some instruments do not 
calculate true value of RMS but using constant ratio of crest 
factor and envelop detection to calculate RMS value. This 
technique, however, is valid for sinusoid signal only. True RMS 
measurement is required for non-sinusoid signal and there are 
many techniques for implementation. 
For true RMS calculation, the most common way is squaring 
the incoming signal and do averaging by a low-pass filter. Then, 
square-rooting process is done at the end to obtain output signal 
which is a true RMS value for its input signal. In the past, 
square-law characteristic of MOSFET device is very handy for 
making True RMS measurement circuit since it is very easy to 
obtain both squaring and square-rooting calculation by using 
voltage-to-current conversion for the input signal and passing 
the signal to perform current-to-voltage conversion at the end. 
Translinear-based square rooting block is commonly used in 
many applications [1]-[2].  Floating-gate MOSFET approach 
also seems to be an effective way to do this calculation [3]. 
These two approaches, however, require strong inversion of 
MOSFET device with long channel length which is rather 
suitable for old transistor technology. In term of system 
integration with other systems on a single chip, nanometer 
technology is commonly used nowadays and the square-law 

characteristic of MOSFET is no longer valid in these recent 
technologies. Alpha-power law is more realistic and practical 
in these applications which is limitation for using the above two 
approaches. 
Delta-sigma based system is an alternative way to measure true 
RMS value and convert it to DC voltage [4]. The using of 
opamp in delta-sigma modulator consumes high power 
consumption which results in low power efficiency. Also, low-
voltage operation is mostly required for advance CMOS 
technologies. Using of opamp is very limited for these kinds of 
system. A digital inverter can be used as opamp replacement in 
many applications when its supply voltage is lower than 1V, 
including sigma-delta modulator [5]. Low-voltage sigma-delta 
modulator, however, has a large drawback on internal-node 
saturation which results in lower acceptable input range of the 
system. 
In this paper, a pseudo differential inverter-based system is 
presented in order to enhance power efficiency from the 
mentioned opamp-based sigma-delta modulator and half-period 
bias locking technique is applied for fast recovery of the 
inverter input since the digital inverter has no stable feedback 
loop to keep stable input bias as opamp circuit. With the 
presented approach, this RMS-to-DC conversion system can be 
integrated with other system in nanometer CMOS technologies 
and power efficiency is improved from the opamp-based 
system.  
In next section, the calculation system is described and the 
circuit implementation is shown in section III. Section IV 
shows simulation results and the conclusion of this work is 
concluded in the last section. 

II. Sigma-Delta based RMS-to-DC Converter 
 Firstly, the most common method to calculate RMS 
value of the incoming signal is to do calculation directly. Fig.1 
shows basic system for RMS calculation. 
 The incoming signal is multiplied by itself to obtain 
square value of the input signal. Since average signal is DC 
voltage of a time-varying signal, averaging function is easily 
done by averaging filter, basically low-pass filter, as shown in 
Fig.1. Lastly, square rooting in this system is performed by a 
divider block by feeding back the output signal to the divider. 
Thus, the averaging signal from the low-pass filter is divided by 
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the output signal and the output presents the square-root signal 
of the averaging signal as shown in eq.1. 

 

 
Fig. 1. Block diagram of RMS-to-DC conversion. 

 

(1) 

 With the above system, a true RMS value can be 
calculated correctly regardless of shaping of the incoming 
signal. 
 Since this system requires a signal divider which its 
implementation tends to be complex and power consuming, a 
sigma-delta modulator comes to play an important role here due 
to its 1-bit output characteristic. Sigma-delta modulator is 
commonly used as Analog-to-Digital conversion and it gives 
output in a time-series of 1-bit digital signal. Thus, the output 
of the modulator has only value of +1 or -1, represent bit '1'' and 
bit '0' in digital domain respectively. If a sigma-delta modulator 
is applied as a signal divider, division of the input signal of the 
divider circuit can be easily performed by doing just phase 
conversion of the input signal. With this approach, only passive 
device is necessary for this type of divider and there is no power 
consuming of any active device. 
 The above sigma-delta divider, however, has a large 
drawback on quantization noise due to its 1-bit output 
characteristic. Since there is only +1 or -1 at the output of the 
modulator, it results in large quantization noise but this noise is 
luckily shaped into high-frequency range due to noise-shaping 
characteristic of delta-sigma modulator and the desired signal 
still remain at DC range. This high-frequency noise is 
eliminated by connecting a low-pass filter at output of the 
divider. At this point, the output of the system presents the true 
RMS value of the incoming signal as DC voltage. 
 Fig.2 shows block diagram of the whole system to 
implement the conceptual block in Fig.1 by using a simple first-
order sigma-delta modulator as a signal divider. A simple first-
order sigma-delta modulator is shown in Fig.2(a) and then the 
system can be modified to be a divider by adding multiplication 
in feedback path as shown in Fig.2(b). Hence, the whole system 
in Fig.1 can be constructed in to Fig.2(c). 
 From Fig.2(a), the output signal (Y) is quantized 
signal of the integrator output so that the comparator adds 
quantization error (N) to the output signal but the noise transfer 
function is different from the transfer function of input signal 
(X). The output signal (Y) can be expressed by eq.2. 

  

 
(a) First-order sigma-delta modulator 

 
(b) Sigma-delta signal divider 

 
(c) Sigma-delta modulator based RMS-to-DC converter 

Fig. 2.  System block diagram of the sigma-delta based system 
of Fig.1. 

 
(2) 

 
The eq.2 shows that the input signal (X) can pass through the 
output with one clock delay but the quantization error is shaped 
to high frequency due to mechanism of the sigma-delta 
modulator. The modification in Fig.2(b) makes change the eq.2 
and obtain division result between the input signal (X) and the 
second input signal (W) as eq.3 for any incoming signal by 
omitting calculation of quantization error for simplicity. 
 

 

(3) 

 
 The latter term of eq.3 is obviously shaped by sigma-
delta modulator to high frequency which can be filtered out later, 
same as quantization error. If the second incoming signal is 
replaced by the output signal itself, square value of the output 
signal Y is the same value as the incoming signal (X) which 
means square-rooting value for the incoming signal (X) comes 
out at the output signal (Y). A true RMS of the incoming signal 
(X) is obtained by adding a multiplier at the output of the sigma-
delta divider and then follow with an averaging low-pass filter. 
Then, the output signal is expressed as eq.4. 

 

(4) 
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Fig. 3. Inverter-based switched capacitor integrator and its 
operation scheme 

III. Circuit Implementation 
According to the Fig.2(c) in previous section, the integrator 
block is mostly implemented by switch capacitor (SC) opamp 
topology. In order to reduce power consumption due to opamp 
usage, an inverter-based integrator is applied as shown in Fig.3. 
During sampling phase, the input signal is stored in capacitor 
C1 and VB is offset level which is also charged into Cb. After 
the circuit turned into integrating phase, the stored charges in 
C1 is forced to be driven into Cf and the Cf accumulates all these 
charges together with previously stored charges. As a result, the 
output voltage appears to be integrated value of the incoming 
signal. In this phase, capacitor Cb is connected to the inverter 
input in order to suppress voltage fluctuation of the inverter and 
acts as a reference voltage for this integrating phase. This 
capacitor Cb, however, should not be too large to influence 
integrating gain of the integrator. In this work, the integrating 
capacitor is 100pF while Cb is 10pF. This charge transfer 
phenomenon can be expressed in eq.(5) for any of n-th clock 
signal. The integrator gain can be adjusted by ratio of Cf and C1 

and VREF acts as feedback voltage from output of the sigma-
delta modulator as well. 
 

 
(5) 

 
 As described above, the presented inverter-based 
integrator works well as an integrator while consuming much 
lower power consumption than ordinary opamp. DC bias 
voltage for the inverter is obviously locked by Cb for half of 
clock period to ensure that all devices in the inverter operate in 
saturation region. In order to further enhance input voltage 
range of the system, the same set of circuit is used to connect in 
pseudo differential topology. Thus, wider input range is 
acceptable but there is no common-mode feedback required as 
fully differential circuit topology. 
 Fig.4 shows circuit implementation of the whole 
system. All switches in the Fig.4 are MOSFET switches. 
During sampling phase, the sampling clock signal (f1) is on and 
then the integrating clock signal (f2) is on after turning off the 
sampling clock signal. Digital outputs of the sigma-delta  
modulator are dP and dN in the Fig.4 which is also applied to 
both of the passive multiplier in the system. DC output of the 
whole system is obtained after the RC filter in the Fig.4.  
 Therefore, the power efficiency is much better than 
opamp approach system since there is no continuous active 
element in the proposed system. 
The inverter is composed of only one NMOS and one PMOS in 
ordinary connection. The comparator can be latch-regenerative 
t y p e  w h i c h  i s  r e s e t  d u r i n g  i n t e g r a t i n g  p h a s e .  

 
Fig. 4. Circuit implementation of the whole system. 
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IV. Simulation result 
Operation of the system in Fig.4 is validated by 

LTSpice simulation with TSMC 180nm CMOS technology. 
Input signal is 10-Hz sinusoid with sampling rate of 10kHz. 
The supply voltage is 1.8V. 

Fig.5 shows the simulated performance of the 
system. The simulation result confirms that the proposed 
system can achieve maximum SNDR of 30.4dB with first-
order sigma-delta modulator. For oversampling ratio of 50 
times, theoretical SNR of first-order sigma-delta modulator is 
38.8dB. The result of this system shows approximately 8.4dB 
lower than the theoretical value since signal distortion of the 
actual transistor devices is included in the simulation result. 
Also, the system bandwidth is approximately 50Hz due to 
limitation of first-order RC low-pass filter which is acting as 
averaging filter. The performance can be improved further 
with higher filter order. 
The simulation result in Fig.5 also proves that the SNDR of 
the proposed system can be as high as 27.2dB which is only 
3.2dB lower than the maximum SNDR at the input peak 
voltage of ±0.72V. Measurement error is 3.03% which is 
tested at 0.2V peak amplitude at the same frequency. Since 
quantization noise is fixed due to limitation of first-order 
sigma-delta modulator, SNDR is lower at lower input 
amplitude and the SNDR is better at higher input amplitude 
because the quantization noise is not increased along input 
voltage level. 

Table 1 compares this work with some selected 
previous works. It is obvious that the proposed work has low 
power consumption of 0.83mW which is much lower than the 
opamp-based sigma delta divider [4]. Also, this works has 
wide input range even at lower supply voltage than the 
previous work. The accuracy of this work is, however, lower 
than the previous work because of lower order of the sigma-
delta modulator. In aspect of power efficiency, normalized 
effective number of bit (NENOB) per power consumption is 
taken as comparison item. Since the maximum SNDR of the 
proposed system is 30.4dB which is converted into 4.75 bits, 
the power efficiency of the proposed work is 5.73 bit/mW. 
For the previous work [4], ENOB is 8.68 which is 
approximately 4 bits higher than this work. According to 
theoretical calculation, the power consumption will be 
normalized to 10mW since it takes 4 times of power 
consumption to obtain 4 more ENOB. Thus, power efficiency 
of the previous work is calculated as 2.14 NENOB/mW. In 
this table, it is obvious that the proposed work has 
approximately 2.67 times better power efficiency than the 
previous work with the opamp-based approach at fair 
comparison condition. 

 
Fig. 5. Simulated SNDR versus input peak voltage. 

TABLE I.  COMPARISON WITH SELECTED PREVIOUS WORK 

Item This work [4] 
Supply voltage 1.8V ±3V (6V) 
Input range ±0.72V ±0.56V 
%Error 3.03% 0.20% 
Peak SNDR 30.4dB 54dB 
ENOB (bits) 4.75 8.68 

Method 
First-order 
inverter-based SD 
modulator 

Second-order 
opamp-based SD 
modulator 

Power 
consumption 0.83mW 40mW 

Power 
efficiency 
(NENOB/mW) 

5.73 2.67 

V. Conclusions and Future work 
 The proposed system can measure incoming signal 
and convert to true RMS DC voltage under supply voltage of 
1.8V. Thus, it is suitable for embedding in the measuring 
system on chip for advance CMOS technology which square-
law characteristic is not further valid. The simulation result 
shows that a true RMS value is converted to DC voltage with 
26 times better power efficiency compare with the previous 
opamp-based approach. An higher order sigma-delta divider 
can be applied instead of the first-order modulator in this 
work for further performance enhancement to improve 
accuracy with slightly increment in power consumption. 
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บทคัดย่อ — การใช้หุ่นยนต์และระบบอินเตอร์เน็ตเพืEอควบคุม
เครืEองจกัรและเพิEมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางการผลิตกาํลงัมี
บทบาทอย่างมากในภาคอุตสาหกรรมเพืEอตอบรบัยุคอุตสาหกรรม l.X   
ทั .งนี. เทคโนโลยีการผลิตแบบอตัโนมติัดงักล่าวไม่เพียงแค่ช่วยลดต้นทุน
การผลิตเท่านั.น แต่ยงัสามารถเพิEมคุณภาพและประสิทธิภาพในการผลิต
ชิ.นงานของเครืEองจกัรอีกด้วย ดังนั.นในปัจจุบนัสถานประกอบการใน
ประเทศไทยจึงหนัมาให้ความสนใจในเทคโนโลยี Internet of Things (IoTs) 
สาํหรบัการนํามาประยุกต์ใช้และพฒันาโรงงานของตนให้เข้าสู่ระบบการ
ผลิตแบบอตัโนมติั  วตัถปุระสงคข์องงานวิจยันี. คือการพฒันาสายการผลิต
ของ Stator Core 04 จากระบบการผลิตแบบกึEงอตัโนมติัเป็นระบบอตัโนมติั
แบบเต็มรูปแบบด้วยเครืEองเคลืEอนย้ายชิ.นงานแบบอตัโนมติั ซอฟแวร์ 
WINCAPS III และ CX-Programmer ได้ถกูนํามาใช้เพืEอพฒันา, ควบคมุและ
เชืEอมต่อหุ่นยนต์แขนกลแนวตั .งทีEสามารถเคลืEอนทีE ได้ W แกนเข้ากับ
เครืEองจกัรในสายผลิต จากนั.นเครืEองเคลืEอนย้ายชิ.นงานและหุ่นยนต์ได้ถกู
ติดตั .งทีEสายการผลิตแทนแรงงานคน ผลการวิจยัพบว่าประสิทธิภาพในการ
ผลิตของเครืEองจกัรเพิEมขึ.นและสามารถลดกาํลงังานคนได้ e คน/วนั 
 

คาํสาํคญั — ระบบการผลิตแบบอตัโนมติั, หุ่นยนตแ์ขนกลแนวตั .ง, 
ประสิทธิภาพการผลิต, อินเตอรเ์น็ตของสรรพสิEง (IoTs), PLC 
คอนโทรลเลอร ์
 

ABSTRACT — The competitiveness in manufacturing industry 
becomes higher due to industry 4.0 which merges robotics and internet 
to be connected with machine tools. Such autonomous technologies are 
going to have vital role in cost reduction, the enhancement of quality 
and productivity. Therefore, manufacturers are focusing on the 
development of IoTs to be autonomous factories in step-by-step. This 
project proposes the improvement method of production line of Stator 
core from semi - automation line to full automation line with 
implementation of robots instead of man workers. We added Auto work 
transfer, which is vertical articulated 6-axis robots in Stator core 
production line. The software of the Auto work transfer was developed 
by WINCAPS III program and CX-Programmer to control the operation 
between the machine and robot. The results of test run of production 

line revealed that the productivity was improved and manpower can be 
reduced by 2 persons/day.    
 

Keywords — Automation, Vertical articulated robot, Productivity, 
Internet of Things (IoTs), PLC controller 

 
I. บทนํา 

ในยคุอุตสาหกรรมแบบดั Mงเดมิ (Conventional manufacturing)  มนุษย์
ใชเ้ครืPองจกัรเป็นเครืPองมอืผลติสนิคา้และบรกิาร ดงันั Mนแรงงานคนจงึเป็น
กําลงัสาํคญัสาํหรบัภาคอุตสาหกรรม อย่างไรกต็าม ถงึแมว้่าเครืPองจกัรจะ
ช่วยทุ่นแรงมนุษยใ์นการผลติสนิคา้ การควบคุมคุณภาพของสนิคา้ทีPเกดิ
จากการผลติดว้ยแรงงานคนนั Mนยงัทําไดย้าก เนืPองจากความสามารถและ
ความเชีPยวชาญในการใชเ้ครืPองจกัรของแต่ละคนไม่เท่ากนั ดงันั MนเพืPอทีPจะ
แก้ปัญหาดงักล่าวผูผ้ลติจงึไดห้นัมาใชหุ้่นยนต์อุตสาหกรรม เพืPอทดแทน
แรงงานคนในบางกระบวนการผลติ เช่น การประกอบ, การพ่นส ีเป็นต้น 
การใช้แรงงานคนร่วมกบัหุ่นยนต์นั Mนเรยีกว่า การผลิตแบบกึPงอตัโนมตัิ 
(Semi-autonomous manufacturing) ดงัแสดงในรูปทีP 1.  แต่กระนั Mนแล้ว
ตัวหุ่นยนต์เองก็ยังไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองได้ ดังนั Mนการ
ตรวจสอบคณุภาพของชิMนงานจงึยงัถกูควบคมุดว้ยแรงงานคน 

ในปัจจุบันเทคโนโลยี Internet of Things (IoTs) ได้มีบทบาทต่อ
ภาคอุตสาหกรรมตลอดจนการบริการต่าง ๆ  สืบเนืPองจากเทคโนโลยี
ดังกล่าว หุ่นยนต์ได้ถูกพฒันามาเรืPอยๆ จนสามารถสืPอสารกันเองได้ 
รวมถงึสืPอสารกบัเครืPองจกัรและมนุษยผ์า่นระบบอนิเตอรเ์น็ต เทคโนโลยนีีM
ทําใหส้งัคมอุตสาหกรรมกา้วสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) และทํา
ใ ห้ เ กิ ด ก า ร ผ ลิ ต แ บ บ อัต โ น มัติ เ ต็ ม รู ป แ บ บ  (Fully autonomous 
manufacturing) โดยการ ใช้หุ่ นยนต์ทํ า งานทดแทนคนทั Mงหมดใน
สายการผลติ ดงัแสดงในรปูทีP 1. 
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รปูทีP 1. แผนภาพแสดงการเปรยีบเทยีบระหว่างระบบการผลติแบบดั Mงเดมิ 
(Conventional manufacturing), ระบบการผลิตแบบกึPงอัตโนมตัิ (Semi-
autonomous manufacturing) และระบบการผลติแบบอตัโนมตัอิย่างเต็ม
รปูแบบ (Fully autonomous manufacturing) 

 
เพืPอตอบรับการเปลีPยนแปลงของสงัคมเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 

ภาคอุตสาหกรรมของไทยบางส่วนจงึได้ทําการเปลีPยนสายการผลติเป็น
แบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตามด้วยต้นทุนของหุ่นยนต์
อุตสาหกรรมยงัคงมรีาคาสงู ผูผ้ลติบางรายในประเทศไทยจงึคอ่ยๆ ทดลอง
เปลีPยนสายผลิตบางสถานีเป็นการผลิตอตัโนมตัิแบบเต็มรูปแบบ เพืPอ
ประเมิณประสิทธิภาพในการทํางานของเครืPองจกัร, ความคุ้มทุน และ
ประสทิธภิาพในการผลติ  

งานวิจัย นีM ถูกเขียนขึMนจากโครงงานสหกิจของนักศึกษาคณะ
วศิวกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีPปุ่ น ทีPปฎบิตังิาน ณ บรษิทั เดน็
โซ่ (ประเทศไทย) จํากดั โดยกรณีศกึษาคอืสายการผลติ Stator Core ซึPง
เป็นสายประกอบ Core กบั Stator เขา้ด้วยกนั เพืPอใหไ้ด้ Stator สําหรบั
การผลิตเป็นเครืPองผลิตไฟฟ้ากระแสตรงเก็บไว้ใช้ในแบตเตอรีPรถยนต์
ต่อไป 

จุดประสงค์ของงานวิจยันีMคือพฒันาสายผลิต Stator Core จากสาย
ผลติแบบกึPงอตัโนมตั ิใหก้ลายเป็นสายผลติแบบอตัโนมตัเิตม็รปูแบบ โดย
การตดิตั Mงหุ่นยนต์แขนกลทีPสามารถเคลืPอนทีPไดอ้ย่างอสิระ 6 แกน (6-axis 
vertical articulated robot) เข้าไปในสายการผลิตเพืPอทดแทนการใช้
แรงงานคน ผลทีPคาดว่าจะไดร้บัคอื ตน้ทุนในการจา้งแรงงานคนลดลง ใน
ขณะเดยีวกนัประสทิธภิาพในการผลติชิMนงาน ทั Mงดา้นปรมิาณและคุณภาพ
เพิPมขึMน รวมถงึเวลาในการผลติ (Cycle time) ทีPใชใ้นการผลติสนิคา้ลดลง
เนืPองจากหุ่นยนต์สามารถตดัสนิใจได้เรว็กว่ามนุษย์ แต่กระนั Mนแล้วโดย
ปกตหิุน่ยนตแ์ขนกลทีPสามารถเคลืPอนทีPไดอ้ยา่งอสิระ 6 แกน จะไมส่ามารถ
กระทาํการตดัสนิใจดว้ยตนเองได ้ดงันั MนเพืPอทีPจะพฒันาใหหุ้น่ยนตส์ามารถ
ตดัสนิใจไดด้ว้ยตนเองและสามารถสืPอสารกบัเครืPองจกัรในสายการผลติได ้
ทางผูว้จิยัจงึทาํการออกแบบและพฒันาซอฟแวรข์องหุน่ยนตผ์า่นโปรแกรม 
WINCAPS III ร่วมกับ CX-Program ซึPงเป็นโปรแกรมการเขียน PLC 
(Programmable Logic Controller) 
 
 

II. วตัถุประสงคข์องงานวจิยั 
งานวจิยันีMมุ่งพฒันาระบบการผลติของสายการผลติ Stator Core จาก

ระบบการผลติแบบกึPงอตัโนมตั ิมาเป็นการผลติแบบอตัโนมตัเิตม็รูปแบบ 
เพืPอลดตน้ทุนการผลติทีPเกดิจากการจา้งแรงงานคนและลดเวลาในการผลติ 
ตลอดจนเพิPมประสิทธิภาพของการผลิต (Productivity) โดยการใช้
โปรแกรม WINCAPS III ร่วมกบั CX-Program เพืPอควบคุมการเคลืPอนทีP
ของหุน่ยนตแ์ละการสืPอสารของหุน่ยนตก์บัเครืPองจกัรในสายผลติ  

 
III. ระเบยีบวธิวีจิยั 

III.I แผนการทํางานเพื lอการปรับปรุงซอฟแวร์และคอนโทรลเลอร์ใน
หุน่ยนตแ์ขนกลแบบ � แกน ในสายการผลติ Stator Core  

 
รูปทีP �. แนวคดิเพืPอพฒันาระบบการผลติของสายผลติ Stator Core จาก
ระบบกึPงอตัโนมตัมิาเป็นระบบอตัโนมตั ิ
 

เพืPอทีPจะดาํเนินการปรบัปรงุสายการผลติตามแผนงาน ดงัแสดงในรปูทีP 
2. ผูว้จิยัไดด้ําเนินการตดิตั Mงหุ่นยนต์แขนกลแนวตั MงทีPสามารถเคลืPอนทีPได ้
6  แกน สําหรบัเป็นเครืPองเคลืPอนย้ายชิMนงานอตัโนมตัิในสายการผลิต  

Stator Core  แทนการใชแ้รงงานคน  
ในการศกึษานีMโปรแกรม WINCAPS III ซึPงเป็นโปรแกรมทีPถูกพฒันา

โดยบรษิัท เด็นโซ่ [1] ได้ถูกนํามาใช้สําหรบัการออกแบบซอฟแวร์เพืPอ
ควบคุมการทํางานของหุ่นยนต์ ผูว้จิยัจะสามารถออกแบบการเคลืPอนไหว
ของหุน่ยนต,์ กําหนดตําแหน่งการเคลืPอนทีPและจาํลองเวลาทีPใชใ้นการผลติ
ชิMนงานของหุ่นยนต ์อกีทั MงโปรแกรมนีMยงัสามารถรบัค่าอนิพุต (Input) และ
เอา้ทพ์ุต (Output) จากโปรแกรม PLC โดยผ่านอนิพุต และ เอา้ทพ์ุต (I/O 
Port) ของโปรแกรม WINCAPS III 

อยา่งไรกต็าม ตวัหุน่ยนตเ์องนั Mนไมส่ามารถคดิและตดัสนิใจเองได ้อาทิ
เช่น หุ่นยนต์ไม่สามารถตดัสนิใจไดว้่า ตําแหน่ง, ส ีหรอืขนาดของชิMนงาน
ไดม้าตรฐานหรอืไม่ ดงันั Mนผูว้จิยัจงึนําซอฟแวร ์PLC (CX-Program) ของ
บรษิทั OMRON [2] มาใชใ้นการศกึษานีM เพืPอชว่ยกาํหนดการตดัสนิใจของ
หุ่นยนต์ในส่วนของการตรวจสอบขนาดของร่องและตําแหน่งการวาง
ชิMนงาน Core สําหรับเตรียมชิMนงานเข้าสู่สายการประกอบเป็น Stator 
ต่อไป   

และในลําดับสุดท้ายคือการกําหนดการเคลืPอนไหวของหุ่นยนต์ 
(Teaching robots) สาํหรบัการบอกจุดพกิดัในระบบพกิดัฉากจากหน้างาน
และบนัทกึจุดพกิดั (x, y, z) ลงในซอฟแวร ์WINCAPS III จากนั Mนผูว้จิยัจงึ
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ได้ดําเนินการทดสอบและปรบัปรุงแก้ไขการทํางานระหว่างหุ่นยนต์และ
เครืPองจกัรทีPโรงงานสาํโรง ก่อนทีPจะนําไปตดิตั MงทีPโรงงานบางปะกง  

 

 
รูปทีP �. แบบจําลองแผนทีPตั Mงของหุ่นยนต์โดยเปรยีบเทียบระหว่าง 3a) 
สายการผลติปัจจุบนั และ �b) หลงัการตดิตั Mงหุ่นยนต์ทีPไดร้บัการปรบัปรุง
ตามแนวคดิของการศกึษานีM 

 
จากรูปทีP �. ในรูปทางขวามือ �a) แสดงแบบจําลองตําแหน่งการ

ทํางานของคน และทีPตั MงของสายพานเพืPอประกอบชิMนงาน Core ใหเ้ขา้กบั 
Stator ในสายการผลติปัจจบุนั  จะเหน็ไดว้า่รปู 3a) แรงงานคนจะทาํหน้าทีP
หยบิจบัชิMนงานและคดัเลือกชิMนงานทีPมขีนาดร่องตามมาตรฐานและวาง 
Core ใหต้รงกบัตาํแหน่งสาํหรบัประกอบเป็น Stator  

แต่ในทางกลบักนั เมืPอนําหุ่นยนต์แขนกลแบบ � แกนมาตดิตั Mงแทน
แรงงานคนในรูป 3a) โดยการวางหุ่นยนต์ในตําแหน่งดงัแสดงในรูป 3b) 
ของรปูทีP �. หุน่ยนตแ์ขนกลทีPไดร้บัการออกแบบซอฟแวรต์ามแนวคดิในรปู
ทีP �. จะสามารถตดัสนิใจแทนคนได ้และหุ่นยนตส์ามารถหยบิจบัชิMนงานทีP
ประกอบเสร็จสิMนแล้วไปทีPสายพานเพืPอเคลืPอนย้ายชิMนงานต่อไปโดย
อตัโนมตั ิ

 

  
รูปทีP �. ขั Mนตอนการทํางานของหุ่นยนต์แขนกล � แกนกบัเครืPองจกัรใน
สายการผลติ Stator Core เพืPอทดแทนแรงงานคน 
 

สําหรบัขั Mนตอนการทํางานของหุ่นยนต์แขนกล � แกนนั Mนจะแบ่งเป็น
ออกเป็น � สว่นหลกัๆ ดงัแสดงในรปูทีP �. โดยสว่นแรกคอื การทดลองวาง
ชิMนงานตน้แบบเพืPอตรวจสอบความถูกตอ้งในการทาํงานของเซนเซอรข์อง
เครืPองจกัรทั Mงสองชนิด คือ เซนเซอร์ตรวจจบัร่องในชิMนงาน Core และ
เซนเซอรต์ําแหน่งการวางชิMนงาน Core ส่วนทีPสองคอื การเอาชิMนงานจรงิ 

(ชิMนงาน Core) ไปทดสอบตามกระบวนการของรปูทีP �. 
ในส่วนทีPสอง หุ่นยนต์จะจบัชิMนงาน Core เพืPอใหเ้ซนเซอร์ตรวจสอบ

ร่องชิMนงานว่าร่องมีขนาดตรงตามมาตรฐานหรือไม่ ถ้าไม่ได้มาตรฐาน
หุน่ยนตจ์ะหยบิชิMนงานไปวางทีP NG tray ซึPงเป็นถาดสาํหรบัเกบ็ชิMนงานเสยี 
ถ้าชิMนงานไดม้าตรฐาน มอเตอรจ์ะหยุดโดยอตัโนมตั ิลําดบัต่อไปหุ่นยนต์
จะหยบิชิMนงาน Core ไปวางทีPทีPวางชิMนงานเพืPอเตรยีมการประกอบเขา้กบั 
Stator ในตําแหน่งทีPถูกตอ้ง ถา้ตําแหน่งในการวางไม่ถูกตอ้งหรอืหุ่นยนต์
วางชิMนงานเอยีง หุ่นยนต์จะหยบิชิMนงานไปไว้ทีP NG tray เช่นเดมิ แต่ถ้า
ตาํแหน่งในการ วางชิMนงานถกูตอ้ง หรอืหุน่ยนตว์างชิMนงานไมเ่อยีง ชิMนงาน 
Core กจ็ะถูกลาํเลยีงต่อไปในสายการประกอบ เมืPอไดช้ิMนงาน Stator core 
ทีPประกอบเสรจ็สิMนแลว้ หุ่นยนต์จะหยบิชิMนงานไปวางในรถ AGV สําหรบั
การเคลืPอนยา้ยชิMนงานไปยงัสถานีต่อไป  ในกรณีทีPรถ AGV มชีิMนงานเตม็ 
หรอื สายพานสาํหรบัการรอลําเลยีงเตม็  หุ่นยนตจ์ะหยบิชิMนงานไปเกบ็ไว้
ทีPสายพานสาํรอง 

 
III.II การคาํนวณอตัราการเดนิเครื lอง (Operation Availability (OA)) [3]  

อัตราการเดิน เครืP องตามเวลาหรือ  Operation availability (OA) 
สามารถคาํนวณไดต้ามสมการดงัต่อไปนีM 

 

 

(1) 

 
Load time คอื เวลาทีPเครืPองใชใ้นไปในการปฏบิตังิานทั Mงหมดใน � วนั 

หรอื � เดอืน แลว้หกัลบดว้ยเวลาทีPหยดุตามแผนการผลติ เชน่ เวลาทีPใชใ้น
การตรวจสอบเครืPองจกัรประจาํปี ฯลฯ 

Operating time คอื เวลาทีPเครืPองจกัรรบัภาระงานทั Mงหมดแล้วหกัลบ
ด้วยเวลาทีPเครืPองจกัรต้องหยุดทํางานอนัเกดิจากกรณีต่างๆ ทีPไม่ได้เป็น
ตามแผนการผลติ กรณีดงักล่าวเราเรยีกว่า Stop time อาทเิช่น เวลาทีPใช้
ในการเปลีPยนใบมดี, เวลาทีPเครืPองจกัรขดัข้อง, เวลาทีPใช้ในการปรบัตั Mง
เครืPอง ฯลฯ หรอือาจกล่าวไดว้่า การคํานวณหา Operating time สามารถ
คาํนวณจาก Load time – Stop time  

คา่ของ OA สามารถใชเ้ป็นดชันีชีMวดัความพรอ้มและเสถยีรภาพในการ
ทาํงานของเครืPองจกัร ถา้ค่า OA มคี่าเขา้ใกล ้���% จะสามารถบ่งชีMไดว้่า
เครืPองจกัรนั Mนมคีวามพร้อมและมเีสถียรภาพในการทํางานสูง เนืPองจาก
เวลาทีPสูญเสียไปในการผลิตนั Mนมีน้อย โดยทั Pวไปแล้วตามมาตรฐานจะ
ยอมรับค่า OA ของเครืPองจักรในสายการผลิตอยู่ทีP ��% ขึMนไป [3-5] 
อย่างไรก็ตามโรงงานการผลิตสามารถกําหนดค่า OA ของเครืPองจกัรทีP
คาดหวงัไดต้ามความเหมาะสม  
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IV. ผลการศกึษา 
IV.I ประสทิธภิาพดา้นการทาํงานและการผลติของเครื lองจกัรหลงัจากตดิตั nง
หุน่ยนตแ์ขนกลแบบ � แกน ในสายการผลติ Stator Core 

 
รปูทีP 5. อตัราการเดนิเครืPองตามเวลา (OA) หลงัจากตดิตั Mงหุน่ยนตแ์ขนกล
แบบ 6 แกน ในสายการผลติ Stator Core 

 
หลังจากการติดตั Mงหุ่นยนต์แขนกล 6 แกน เข้าไปในสายการผลิต 

Stator Core เพืPอทดแทนแรงงานคน และทําการทดสอบการให้ผลติจรงิ
เป็นระยะเวลา � วนั ทาํใหผู้ว้จิยัสามารถคาํนวณคา่ OA เพืPอประเมนิความ
พรอ้มและเสถยีรภาพในการทาํงานของสายการผลติดงักลา่ว แต่เดมิบรษิทั
ได้ตั Mงเป้าหมายของค่า OA หลงัจากการติดตั Mงหุ่นยนต์ในสายการผลิต 
Stator Core ไวท้ีP ��%  แต่หลงัจากการทดสอบการผลติจรงิแลว้ ค่า OA 
ทีPคาํนวณไดค้อื 96.6%, 95.2% และ 91.6% ดงัแสดงในแผนภูมแิท่งในรปู
ทีP �.  ดงันั Mนจงึสามารถคาํนวณหาคา่เฉลีPยของคา่ OA ไดเ้ป็น ��.�% ซึPงมี
คา่มากกวา่คา่ OA ทีPทางบรษิทัตั Mงเป้าหมายไวใ้นตอนแรก  

 
รปูทีP �. อตัราของเสยีทีPเกดิจากหุน่ยนตว์างตาํแหน่งไมต่รงกบัตาํแหน่งการ
วางชิMนงาน (Work inclined NG) และเซนเซอร์ไม่สามารถตรวจจบัร่อง
ชิMนงาน (Groove search NG) หลงัจากตดิตั Mงหุน่ยนตแ์ขนกล � แกน 

 
นอกจากการคํานวณค่า OA แลว้ ในการศกึษานีMยงัทําการเกบ็ขอ้มูล

ของการสญูเสยีในกระบวนการ (Quality defect loss) [3] เทยีบกบัจํานวน
ชิMนงานทีPผลิตได้ทั Mงหมด หลงัจากการติดตั Mงหุ่นยนต์แขนกล � แกนใน
สายการผลติ Stator Core โดยแบ่งการสญูเสยีในกระบวนการในการศกึษา
นีMออกเป็น � ประเภท คอื �. อตัราของเสยีทีPเกดิจากหุ่นยนต์วางชิMนงาน 
Core ไมต่รงกบัตาํแหน่งการวางชิMนงานสาํหรบัการประกอบเป็น Stator ใน
สายการประกอบถดัไป เราเรยีกการสญูเสยีดงักล่าววา่ Work inclined NG 
และประเภททีP � คอื เลเซอร์เซนเซอร์ทีPใช้สําหรบัการตรวจหาร่องของ
ชิMนงาน Core ไม่สามารถตรวจหาร่องของชิMนงานได ้เราเรยีกการสูญเสยี
ดงักลา่ววา่ Groove search NG  

หุ่นยนต์จะทําการตรวจสอบว่าชิMนงานเกดิการสูญเสยีทั Mง � ประเภท
ขา้งตน้หรอืไมต่ามขั MนตอนทีPออกแบบซอฟแวรด์งัแสดงในรปูทีP �. ถา้พบวา่

เกดิการสญูเสยีประเภทใดประเภทหนึPง หุ่นยนตจ์ะหยบิชิMนงานดงักล่าวไป
ในสว่นของ NG trays เพืPอแยกชิMนงานทีPไมไ่ดค้ณุภาพออกไป พรอ้มกบันบั
จํานวนชิMนงานเสยีและแสดงผลเป็นตวัเลขทางหน้าจอแสดงผล  จากการ
ทดสอบการผลติจรงิเป็นเวลา � วนั ผูว้จิยัสามารถคํานวณหาเปอรเ์ซน็ต์
ความสญูเสยีของทั Mง � ประเภท ดงัแสดงในรูปทีP �.  โดยการสญูเสยีแบบ 
Work inclined NG มีค่าเฉลีPยคือ �.�%  และการสูญเสียแบบ Groove 
search NG มคีา่เฉลีPยคอื 1.2% ซึPงถอืวา่อยูใ่นเกณฑท์ีPรบัไดข้องบรษิทั 

ทั MงนีMจากการทดลองผลติชิMนงานจรงิเป็นเวลา � วนั จํานวนชิMนงาน 
Stator ทีPสามารถผลติไดจ้ากสายการผลติ Stator Core หลงัจากการตดิตั Mง
หุน่ยนตแ์ขนกล � แกน มจีาํนวน ���� ชิMน, ���� ชิMน และ ���� ชิMน เรยีง
ตามลําดบัในวนัทีPทดลองเดนิสายการผลติ ถงึแมว้่าจํานวนของชิMนงานทีP
ผลติไดม้จีาํนวนน้อยกวา่ทีPบรษิทัคาดการณ์ (บรษิทัคาดการณ์ไวว้า่จะตอ้ง
ผลติชิMนงาน Stator ไดเ้ป็นจํานวณ ���� ชิMนโดยเฉลีPยต่อวนั) แต่จํานวน
ชิMนงาน Stator ทีPผลิตได้หลงัจากทดลองเปลีPยนสายการผลิตเป็นระบบ
อตัโนมตัเิตม็รปูแบบดว้ยการตดิตั Mงหุน่ยนตแ์ขนกลแทนแรงงานคนนั Mน กย็งั
มีปริมาณชิMนงานทีPผลิตได้เกินว่าความต้องการของสายการผลิตถดัไป 
ดงันั MนปรมิาณชิMนงานทีPผลติไดห้ลงัจากการตดิตั Mงหุ่นยนต์แขนกลจงึไม่ทํา
ใหจ้ํานวนของชิMนงานทีPตอ้งถูกส่งไปทีPสายการผลติถดัไปขาด จงึถอืว่าอยู่
ในเกณฑท์ีPผูผ้ลติยอมรบัไดอ้กีเชน่กนั 
 
IV.II เวลาในการผลติ (Cycle time) ของสายการผลติ Stator Core หลงัจาก
การตดิตั nงหุน่ยนตแ์ขนกลแบบ � แกน  

จากการทดสอบการผลติชิMนงาน Stator จากสายการผลติ Stator Core 
ทีPถกูปรบัปรงุเป็นสายการผลติแบบอตัโนมตัแิบบเตม็รปูแบบดว้ยการตดิตั Mง
หุ่นยนต์แขนกล � แกนเป็นเวลา � วนั ทางผูว้จิยัสามารถเกบ็ขอ้มูลเวลา
การผลติชิMนงาน จากหุน่ยนต ์และแสดงผลในกราฟแทง่ดงัรปูทีP �.  

 

 
รูปทีP �. เวลาในการผลติ (Cycle time) หลงัจากการตดิตั Mงหุ่นยนต์แขนกล
แบบ � แกน 
 

จากขอ้มูลในรูปทีP �. ทําใหส้ามารถคํานวณเวลาในการผลติชิMนงาน � 
ชิMน โดยเฉลีPยคอื ��.� วนิาท ีซึPงลดลงจากเวลาทีPผูผ้ลติคาดหวงัไวจ้ากเวลา
ทีPใชใ้นการผลติชิMนงานดว้ยระบบการผลติแบบกึPงอตัโนมตัคิอื �� วนิาท/ีชิMน 
อีกทั MงเวลาทีPใช้ในการผลิตชิMนงานจรงิหลงัจากทําการติดตั Mงหุ่นยนต์นั Mน 
(��.� วนิาท)ี ยงัมคี่าน้อยกว่าเวลาทีPผู้ผลติคาดการณ์ไว้ว่าหลงัจากการ
ติดตั Mงหุ่นยนต์แขนกล � แกน จะสามารถผลิตชิMนงาน � ชิMน ได้ในเวลา 
��.� วนิาท ี  
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ทั MงนีMการตดิตั Mงหุ่นยนต์ในสายการผลติ Stator Core แทนแรงงานคน
เพืPอเปลีPยนสายการผลติจากระบบกึPงอตัโนมตัมิาเป็นระบบอตัโนมตัแิบบ
เตม็รปูแบบยงัสามารถชว่ยลดอตัราการจา้งแรงงานคนไดถ้งึ � คน/วนั และ
เมืPอทาํการประเมณิจากคา่แรง, คา่สวสัดกิารต่างๆ ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยอืPนๆ 
ทีPทางบรษิทัต้องจ่ายใหก้บัพนักงานในสายการผลติต่อ � คน ซึPงสามารถ
ประเมณิเป็นจํานวณเงนิประมาณ ���,000 บาท/ปี  ดงันั MนการทีPพนักงาน
ในสายการผลติลดลง 2 คน/วนั จงึคดิเป็นเงนิจาํนวณ �,400,��� บาท/ปี  
 

V. บทสรปุ 
 การเปลีPยนระบบในสายผลิต Stator Core จากระบบกึPงอตัโนมตัิมา
เป็นระบบอตัโนมตัแิบบเตม็รปูแบบ โดยการพฒันาซอฟแวรใ์หก้บัหุ่นยนต์
แขนกล � แกน ดว้ยโปรแกรม WINCAPS III ร่วมกบัโปรแกรม PLC นั Mน 
การพฒันาดงักล่าวทําใหแ้ขนกลสามารถจดจําตําแหน่งทีPวางของชิMนงาน
และตรวจสอบร่องของชิMนงานแทนการตดัสนิใจของคนได ้จากการศกึษานีM 
ผูว้จิยัสามารถสรปุผลไดด้งัต่อไปนีM 

1) ค่าเฉลีPยของอัตราการเดินเครืPองจักรตามเวลา (OA) ของ
สายการผลิต  Stator Core หลังจากทีPหุ่นยนต์แขนกลถูกติดตั Mง ใน
สายการผลติมคี่าเฉลีPยเท่ากบั ��.��% ซึPงมคี่ามากกว่าเป้าหมายทีPตั Mงไว ้
4.47%  

2) หลงัจากตดิตั Mงหุน่ยนตใ์นสายการผลติ เวลาทีPใชไ้ปการผลติโดย
เฉลีPย (Cycle time) มีค่าเท่ากบั ��.� วินาที ซึPงใช้เวลาน้อยกว่าเวลาทีP
บรษิทัตั Mงเป้าหมายไวอ้ยู ่�.� วนิาท ี

3) การตดิตั Mงหุ่นยนต์แขนกล � แกนในสายการผลติ Stator Core 
สามารถทดแทนแรงงานคนไดถ้งึ � คน/วนั ซึPงคดิเป็นการชว่ยลดตน้ทุนใน
สว่นของแรงงานคนได ้�,400,��� บาท/ปี 
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บทคดัย่อ — การตดัเฉือนชิ.นส่วนทีEซบัซ้อนนั.นใช้เครืEองกดัซีเอน็ซี a แกน
ขนาดเลก็ทีEใช้โปรแกรม CAM ในระบบเสมือนจริงก่อนการตดัเฉือนจริงเพืEอ
ลดจาํนวนการทดลองและข้อผิดพลาด เครืEองกดัซีเอน็ซี a แกนขนาดเลก็
ทํางานโดยใช้เอ็นซีโค๊ด อย่างไรก็ตามเอ็นซีโค๊ดยงัไม่มีความถูกต้อง
แม่นยาํและเทีEยงตรงเพียงพอเนืEองจากยงัมีคุณภาพตํEา การวิจยัครั .งนี. มี
วตัถปุระสงค์เพืEอปรบัปรุงคุณภาพของเอ็นซีโค๊ดสาํหรบัการกดัเอส-เชฟ  
ด้วยวิธีการหาค่าความเบีEยงเบนการเคลืEอนทีEแบบคิเนเมติกส์และรปูทรง
เรขาคณิตของเอน็มิลรวมถึงตวัแปรการตดัเฉือนตามการเคลืEอนทีEรปูร่าง
ของเครืEองกดัซีเอน็ซีขนาดเลก็ a แกน การปรบัปรงุเอน็ซีโคด๊ ดาํเนินการ
โดยรบัไฟลเ์อน็ซีโค๊ดเก่าจาก CAM จากนั.นสร้างเอน็ซีโค๊ดใหม่ เอน็ซีโค๊ด
ใหม่จะได้รบัการตรวจสอบความถกูต้องและแม่นยาํโดยการตดัเฉือนเอส-
เชฟบนเครืEองกดัซีเอ็นซีขนาดเลก็ a แกนและวดัค่าความผิดพลาดก่อน
และหลงัด้วย CMM ผลการทดลองพบว่าค่าความเบีEยงเบนมาตรฐานเฉลีEย
ในแกน X ลดลง ld.d%, แกน Y ลดลง §].]%, แกน A ลดลง a§.l% และแกน 
B ลดลง ^d.l% 
 
 คาํสาํคญั — CAD/CAM , เอน็ซีโคด๊ , เครืEองกดัซีเอน็ซี a แกนขนาดเลก็ , 
เอส-เชฟ ,  การสร้างรปูร่างการเคลืEอนทีE 
 
 ABSTRACT — The machining of complicated parts using 5-axis 
CNC machine tools has been applied by CAM in virtual machining 
systems before real machining to reduce the number of trials and errors. 
The machine tools still operated by NC-codes. However, these NC-
Codes are not yet sufficiently accurate nor precise due to low quality of 
NC-codes that communicated to the machine. The objective of this 
research is to improve the quality of NC-codes for machining the S-
Shape with the method of determining kinematic motion deviations and 
the end mill geometric including machining parameters based on shape 
generation motion of mini 5-axis CNC machine tools. The NC-codes 
improvement is performed by receiving old NC-codes file from CAM and 
then creating new NC-codes. New NC-codes will be verified for accuracy 
and precision by machining of S-shape on a mini 5-axis CNC machine 
tools and measuring the before and after error dimension with the CMM. 

The results showed that the average standard deviation in the X-axis 
decreased by 49.9%, the Y-axis decreased by 78.8%, the A-axis decreased 
by 57.4% and the B-axis decreased by 39.4%. 
 
 Keywords — CAD/CAM, NC-codes, 5-axis CNC Machine Tools, S-
Shape, Shape Generation Motion 

 
I. บทนํา  

 การผลิตชิMนส่ วนยานยนต์ ในประเทศไทยมีอัตราการผลิตทั Mง
ภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศมากขึMน ��.�% [�] ซึPงคาดว่า
อุตสาหกรรมชิMนส่วนยานยนต์ในปี ����-���� จะเตบิโตเฉลีPย �-��% ต่อปี 
โดยเฉพาะชิMนสว่นเพืPอประกอบยานยนต ์(OEM) ตามปรมิาณการผลติรถยนต์
และรถจกัรยานยนต์ทีPเตบิโตต่อเนืPอง โดยประเทศไทยมผีูผ้ลติชิMนส่วนยาน
ยนตซ์ึPงสว่นมากจะเป็นผูป้ระกอบการขนาดเลก็และขนาดกลาง (SMEs) ซึPงมี
มากกว่า �,��� ราย ทีPอยู่ในระดบั Tier-� และ Tier-� [�] แต่อย่างไรกต็ามใน
การผลติของ SMEs กย็งัมปัีญหาดา้นคณุภาพ ความถกูตอ้งแมน่ยาํและความ
เทีPยงตรง ทําให้เสียความน่าเชืPอถือ ความพึงพอใจจากลูกค้า และเพืPอ
ตอบสนองความต้องการของลูกคา้ การผลติชิMนส่วนยานยนต์จงึต้องทดลอง
และตรวจวดัขนาดหลงัจากการผลิต ซึPงต้องนําข้อผิดพลาดมาแก้ไขและ
ทดลองซํMา กระบวนการนีMจะเกดิขึMนซํMาๆจนกว่าจะไดช้ิMนสว่นทีPมคีวามถูกตอ้ง
แม่นยําและเทีPยงตรง การผลติแบบนีMนอกจากจะเสยีบุคคล เครืPองจกัรและ
วตัถุดบิแลว้ ยงัตอ้งเสยีสิPงทีPสาํคญัคอื “เวลา” อาจจะไม่ทนัต่อความตอ้งการ
ของลูกคา้ทําใหผ้ลติภาพ (Productivity) ของผลผลติมปีรมิาณหรอืมูลค่าไม่
สงูขึMน 
 ในปัจจุบนัได้มีการเร่งพฒันาการผลิตชิMนส่วนยานยนต์โดยคํานึงถึง
คุณภาพทางดา้นกายภาพใหส้งูขึMนเพืPอรองรบัการเปลีPยนแปลงการผลติในยุค
อุตสาหกรรม �.� ซึPงเครืPองจักรกลการผลิตแบบสมัยใหม่ของโรงงาน
อุตสาหกรรมไดม้กีารผนวกกบัระบบทางกายภาพทีPต้องการจําลองการผลติ
จาก “จริง” ไป “เสมือนจริง” ทีPใช้ระบบการผลิตแบบเสมือนจริง (Virtual 
Machining System: VMS)  โดยความช่วยเหลือของคอมพิวเตอร์ทางด้าน
เทคนิคการจําลองทางกายภาพของระบบการผลติเสมอืนจรงิและเลยีนแบบ
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พฤติกรรมของระบบกรรมวิธีการผลิตก่อนทีPจะไปทําการผลิตจริงเพืPอลด
จํานวนของการทดสอบและทดลองในโรงฝึกปฏบิตังิาน [�] ซึPงกระบวนการ
ผลติชิMนส่วนยานยนต์ทีPมคีวามซบัซ้อนได้มกีารนําเครืPองซเีอน็ซ ี� แกนมา
ผลติชิMนสว่นยานยนตโ์ดยใชค้อมพวิเตอรช์่วยออกแบบและผลติ (CAD/CAM) 
ใน SMEs มากขึMนแต่กย็งัพบปัญหาดา้นผลติภาพของผลผลติมปีรมิาณหรอื
มลูค่าไมส่งูขึMนอยูเ่นืPองจากโปรแกรมเอน็ซโีค๊ดทีPสง่ไปใหเ้ครืPองจกัรทาํงานยงั
มคีวามถกูตอ้งแมน่ยาํและเทีPยงตรงไมเ่พยีงพอเนืPองจากโปรแกรม CAD/CAM 
ไม่ชดเชยความผดิพลาดของเครืPองจกัรทีPมผีลต่อความถูกต้องแม่นยําและ
เทีPยงตรงถงึ ��% [15] ทาํใหต้อ้งแกไ้ขและทดลองซํMาอยู่เสมอ ทาํใหเ้สยีเวลา
กระบวนการผลติ 
 Soori และคณะ (����) [�] ไดนํ้าเสนอการตดัเฉือนรูปทรงเสน้โคง้ส
ไปล์นในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงเทียบกับผลการตัดเฉือนจริง โดย
พจิารณาการเบีPยงเบนการเคลืPอนทีPคเินเมตกิส ์ความผดิพลาดระบบพกิดั
ทางเรขาคณิตและการโก่งงอของเอน็มลิบนเครืPองกดัซเีอน็ซชีนิด � แกน 
พบวา่ผลลพัธม์คีวามใกลเ้คยีงกนัทีP ��.� % อยา่งไรกต็ามผูว้จิยัดงักลา่วยงั
ไมไ่ดพ้จิารณาการสรา้งรปูรา่งการเคลืPอนทีPของเครืPองกดัซเีอน็ซ ี5 แกน 
 จากการทบทวนวรรณกรรมขา้งตน้มกีารศกึษาและทําการวจิยัเกีPยวขอ้ง
กบัการตดัเฉือนเสมือนจริงด้วยวิธีการพจิารณาการเบีPยงเบนคิเนเมติกส์ 
อย่างไรกต็ามยงัไม่มกีารพจิารณาบนเครืPองกดัซเีอน็ซ ี� แกนขนาดเลก็แบบ
แนวนอนสําหรบันํามาปรบัปรุงคุณภาพเอ็นซีโค๊ด ผู้วจิยัจงึมแีนวทางการ
ปรับปรุงคุณภาพเอ็นซีโค๊ดบนพืMนฐานการสร้างรูปร่างการเคลืPอนทีPบน
เครืPองกดัซเีอน็ซ ี� แกนขนาดเลก็ เพืPอแกไ้ขปัญหาความถูกตอ้งแม่นยาํและ
เทีPยงตรงของเอ็นซโีค๊ดจาก CAD/CAM เพืPอเพิPมผลติภาพของกระบวนการ
ผลติชิMนสว่นยานยนต ์
 

II. กระบวนการกดัขึMนรปู 
II.I. โมเดลการสรา้งรปูรา่งการเคลื lอนที l 
 เครืPองกดัซเีอน็ซ ี� แกน ทีPใชใ้นอุตสาหกรรมมโีครงสรา้งแตกต่างกนั
ตามแต่ละประเภท สําหรบังานวจิยันีMเลอืกศกึษาเครืPองกดัซเีอน็ซ ี� แกน
ขนาดเลก็ ทีPมลีกัษณะเป็นเครืPองกดัแนวนอนและเป็นประเภทชิMนงานหมุน 
(Workpiece Rotation Type) การโดยมีการเคลืPอนทีPเชิงเส้น � แกน คือ
แกน X, Y, Z และมกีารเคลืPอนทีPเชงิมุม � แกน คอืแกน A และแกน B ซึPง
หมุนรอบแกนเชงิเสน้แกน X และแกน Y ตามลําดบั การสรา้งรูปร่างการ
เคลืPอนทีP (Shape Generation Motion) พจิารณาจากแผนผงัการเคลืPอนทีP
หลกั (Main motion) และการเคลืPอนทีPแนวป้อน (Feed motion) จากชิMนงาน
จนถงึปลายเอน็มลิ ดงัแสดงในรูปทีP I โดยจดัใหอ้ยู่ในรูปแบบการคํานวณ
คณิตศาสตร์ทาง โฮโมจี เ นี ยสทรานสฟอร์ม เมชั Pน เมทริกซ์  4X4 
(Homogeneous Transformation Matrix: HTM 4X4)  
 การสร้างรูปร่างการเคลืPอนทีPสามารถแสดงได้ดงัสมการทีP (1) โดย
รายละเอียดของการสร้างรูปร่างเคลืPอนทีPอ้างอิงจาก Sugimura และ 
Murabe [13] 

 
rw = A2(d1y) EBA  A1(d2x) A2(d2y) EAY  A1(d3x) A2(d3y)  

A3(d3z) EYX  A3(d4z) A1(d4x) A2(d4y) EXZ  A3(d5z) A2(d5y) (1) 

EZS A3(d6z) EST  A3(d7z) APC A4(φ) A5(y) A6(S) EDF rt  

 
 ความผดิพลาดของเครืPองกดัซีเอ็นซี � แกน ขนาดเล็กในงานวจิยันีM
พจิารณาจากมาตรฐาน ISO 10791-6:2012 [5] ประกอบดว้ย �� ตวัแปร
ดงัรปูทีP II ความผดิพลาดของตาํแหน่งและทศิทางระหวา่งในแต่ละคูแ่กนจะ

 
รปูทีP I แผนผงัการเคลืPอนทีPหลกั (Main motion) และการเคลืPอนทีPแนวป้อน (Feed motion) ของเครืPองกดัซเีอน็ซ ี� แกนขนาดเลก็ 
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ถูกนําไปคํานวนในสมการทีP (�) โดยรายละเอยีดการพจิารณาอ้างองิจาก 
Inasaki และ คณะ[14] 

 
รปูทีP II แผนผงัการพจิารณาความผดิพลาดทางโครงสรา้ง 

 
II.II. โมเดลแรงการตดัเฉอืนของเอน็มลิ 
 วรีชาต ิและ คณะ (����) [6] ไดนํ้าเสนอการตดัเฉือนในกระบวนการกดั
ขึMนอาศยัการเคลืPอนทีPสมัพทัธ์ระหว่างเครืPองมอืตดักบัชิMนงาน เมืPอพจิารณา
แรงทีPเกดิขึMนกบัเศษตดัและเอน็มลิ สามารถแยกองคป์ระกอบของแรงไดส้าม
รูปแบบคอื แรงในแนวสมัผสั (Tangential force: Ft) แรงในแนวรศัม ี(Radial 
force: Fr) และแรงในแนวแกน (Axial force: Fa) [7] 
 
II.III. โมเดลการโก่งงอของดอกกดั 
 วรีชาต ิและ คณะ (����) [6] ไดนํ้าเสนอการโก่งงอของเอน็มลิขณะ
ดาํเนินการตดัเฉอืนมอีทิธพิลต่อคณุภาพของชิMนงาน โดยการโก่งงอของเอน็มลิ
เกดิจากการตดัเฉอืนเนืMอวสัดชุิMนงานและแรงในการตดัเฉอืนสง่ผลทาํใหเ้กดิการ
เบีPยงเบนตาํแหน่งเอน็มลิ การคาํนวณระยะการโก่งงอของเอน็มลิ  
 สําหรบัตวัแปรตามสมการทีP (1) นํามาจากการวดัขนาดของเครืPองกดั
ซเีอ็นซ ี� แกนขนาดเลก็โดยค่ามดีงันีM d1y = -21.1734 มม., d2x = 75 มม. 
d2y = 21.1734 มม., d3x = 1 มม. d3y =-44.823 มม., d3z = 20.455 มม., 
d4z = 161.76 มม., d4x = -12.5 มม., d4y = 50.99 มม., d5z = 29.05 มม., 
d5y = 57.333 มม., d6z = -53.7 มม., d7z = -76 มม. คา่ความผดิพลาดนํามา
จากการวดัผลการกดัชิMนงานจรงิก่อนการชดเชยโดยไมพ่จิารณาคา่ทีPเกีPยวขอ้ง
กบัแกน Z เนืPองจากเป็นการเดนิค่า Z คงทีP (Constant z-level) การตดัเฉือน
ใชเ้อน็มลิทําจากวสัดุเหลก็กลา้รอบสงู (HSS) ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 6 มม. 
มุมเอยีงคมตดั 30 องศา แบบ � ร่องคมตดัสมัประสทิธแ์รงตดั 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 = 0.01 mm/tooth, Vc = 100 m/min 
 

II.IV. รปูรา่งเอส-เชฟ (S-Shape) 
 Sato และ คณะ (����) [7] ได้นํารูปร่างเอส-เชฟใช้ในการทดสอบ
ความสามารถของเครืPองกดัซีเอ็นซี � แกนตามมาตรฐาน ISO 10791-7 
โดยปรบัปรงุคณุภาพเอน็ซโีค๊ดเปรยีบเทยีบการตดัเฉือนเสมอืนและการตดั
เฉือนจรงิ เนืPองจากรปูร่างนีMตอ้งมกีารตดัเฉือนทีPพรอ้มกนัทั Mง � แกนจงึทํา
ใหเ้ป็นทีPนิยมในการนํามาทดสอบ ผูว้จิยัจงึนํารปูรา่งเอส-เชฟนีMมาใชใ้นการ
ทดสอบความผดิพลาดและปรบัปรุงบนเครืPองกดัซเีอน็ซ ี� แกนขนาดเลก็ 
ดงัแสดงในรปูทีP IV.  
 

 
รปูทีP IV. โมเดลรปูรา่งเอส-เชฟ 

 
III. การปรบัปรงุเอน็ซโีคด๊ 

 การปรบัปรุงเอน็ซโีค๊ดของกระบวนการกดัรูปร่างเอส-เชฟ กระทําโดย
วดัค่าความผดิพลาดของชิMนงานก่อนการชดเชยด้วย CMM โดยพจิารณา
ความผดิพลาดตามมาตรฐาน ISO:230-1-2012 ซึPงค่าทีPไดจ้ะนํามาวเิคราะห์
เป็นคา่ความผดิพลาดเฉลีPยและคา่เบีPยงเบนมาตรฐานเฉลีPยของแกน X ,Y, A 
และ B จากนั Mนสรา้งโปรแกรมปรบัปรุงคุณภาพเอน็ซโีค๊ดดว้ยภาษาไพธอน 
เนืPองจากไม่สามารถชดเชยค่าความผดิพลาดไดจ้ากโปรแกรม CAM โดยมี
ข ั Mนตอน คือ รบัข้อมูลเอ็นซีโค๊ดเดิมจากโปรแกรม CAM เป็นไฟล์ .ngc 
โปรแกรมจะแยกเอน็ซโีค๊ดทีPตวัแปรทีPขึMนตน้ดว้ย X, Y, A, B และเมืPอพบตวั
แปรดงักล่าวจะทาํการชดเชยคา่การเบีPยงเบนการเคลืPอนทีPคเินเมตกิส ์ระบบ
พิกัดทางเรขาคณิตและการโก่งงอทีPปลายของเอ็นมิลของการตัดเฉือน
สาํหรบัเครืPองกดัซเีอน็ซ ี5 แกนขนาดเลก็และไดเ้อน็ซโีค๊ดใหมท่ีPคา่ X, Y, A, 
B ทีPถูกชดเชยความผดิพลาดใหค้วามถูกตอ้งแม่นยํามากขึMนแลว้เพืPอนําไป
กดัรปูรา่งเอส-เชฟดงัแสดงในรปูทีP V และ VI 
 

IV. ผลการวดั CMM 
 จากการกําหนดจุดวดัขนาดชิMนงานจํานวน �� จุดดา้นบนระนาบ Z = 
0 และจํานวน �� จุดด้านล่างทีPระนาบ Z = -12 ด้วยเครืPอง CMM ยีPห้อ 
Mitutoyo รุ่น Crysta-apex s7106 ด้วยโปรแกรม GEOPAK V.3ดังรูปทีP 
VII. พบว่าค่าความเบีPยงเบนมาตรฐานเฉลีPยในแต่ละแกนการเคลืPอนทีPก่อน
การชดเชยอยู่ทีP แกน X = 0.082 มม., แกน Y = 0.041 มม., แกน A = 
0.233 องศา, แกน B = 0.454  องศา และคา่ความเบีPยงเบนมาตรฐานเฉลีPย
ในแต่ละแกนการเคลืPอนทีPหลงัการชดเชยอยู่ทีP แกน X = 0.041 มม., แกน 
Y = 0.017 มม., แกน A = 0.099 องศา, แกน B = 0.275 องศา  
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รปูทีP V แผนผงัการไหลของขั Mนตอนการปรบัปรงุเอน็ซโีคด็ 

 

 
รปูทีP VI. รปูเปรยีบเทยีบเอน็ซโีคด๊ก่อนและหลงัการชดเชย 

 

 
 

รปูทีP VII ข ั Mนตอนการวดัดว้ย CMM 

V. การวเิคราะหผ์ล 
 หลงัจากการทดลองตดัเฉือนรปูรา่งเอส-เชฟดว้ยเอน็ซโีค๊ดทีPถูกชดเชย
ความผิดพลาดการเบีPยงเบนการเคลืPอนทีPคิเนเมติกส์  ระบบพิกัดทาง
เรขาคณิตและการโก่งงอทีPปลายของเอน็มลิแลว้ ชิMนงานจะถูกวดัค่าความ
ผดิพลาดดว้ย CMM และพจิารณาความผดิพลาดตามมาตรฐาน ISO:230-1-
2012 ซึPงค่าทีPได้จะนํามาวิเคราะห์เป็นค่าความผิดพลาดเฉลีPยและค่า
เบีPยงเบนมาตรฐานเฉลีPยของแกน X ,Y, A และ B โดยค่าความเบีPยงเบน
มาตรฐานทีPมคี่าน้อยลงหมายถงึความถูกตอ้งแมน่ยาํและเทีPยงตรง ดงัแสดง
ทีPรปู VIII., IX., X., XI  
 

 
รปูทีP VIII. คา่ความผดิพลาดของแกน X ก่อนและหลงัการชดเชย 

 
 รปูทีP VIII. แสดงค่าความผดิพลาดของแกน X โดยเสน้ Original แสดง
ค่าก่อนปรบัปรุงและเส้น New แสดงค่าหลังปรบัปรุง ผลปรากฎว่าค่า
เบีPยงเบนมาตรฐานของแกน X ก่อนปรบัปรุงมคี่าเท่ากบั �.��� และค่า
เบีPยงเบนมาตรฐานหลงัปรบัปรุงมคี่าเท่ากบั �.��� แสดงว่าชิMนงานหลงั
ปรบัปรงุมคีณุความถกูตอ้งแมน่ยาํและเทีPยงตรงมากขึMน 
 

 
รปูทีP IX. คา่ความผดิพลาดของแกน Y ก่อนและหลงัการชดเชย 

 
 รูปทีP IX. แสดงค่าความผดิพลาดของแกน Y โดยเสน้ Original แสดง
ค่าก่อนปรบัปรุงและเส้น New แสดงค่าหลังปรบัปรุง ผลปรากฎว่าค่า
เบีPยงเบนมาตรฐานของแกน Y ก่อนปรบัปรุงมคี่าเท่ากบั �.��� และค่า
เบีPยงเบนมาตรฐานหลงัปรบัปรุงมคี่าเท่ากบั �.��� แสดงว่าชิMนงานหลงั
ปรบัปรงุมคีณุความถกูตอ้งแมน่ยาํและเทีPยงตรงมากขึMน 
 

 
รปูทีP X. คา่ความผดิพลาดของแกน A ก่อนและหลงัการชดเชย 

 รปูทีP X. แสดงคา่ความผดิพลาดของแกน A โดยเสน้ Original แสดงคา่
ก่อนปรบัปรงุและเสน้ New แสดงคา่หลงัปรบัปรงุ ผลปรากฎวา่คา่เบีPยงเบน
มาตรฐานของแกน A ก่อนปรบัปรุงมคี่าเท่ากบั �.��� และค่าเบีPยงเบน
มาตรฐานหลงัปรบัปรุงมคี่าเท่ากบั �.��� แสดงว่าชิMนงานหลงัปรบัปรุงมี
คณุความถกูตอ้งแมน่ยาํและเทีPยงตรงมากขึMน 
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รปูทีP XI. คา่ความผดิพลาดของแกน B ก่อนและหลงัการชดเชย 

 
 รูปทีP XI. แสดงค่าความผดิพลาดของแกน B โดยเสน้ Original แสดง
ค่าก่อนปรบัปรุงและเส้น New แสดงค่าหลังปรบัปรุง ผลปรากฎว่าค่า
เบีPยงเบนมาตรฐานของแกน B ก่อนปรบัปรุงมคี่าเท่ากบั �.��� และค่า
เบีPยงเบนมาตรฐานหลงัปรบัปรุงมคี่าเท่ากบั �.��� แสดงว่าชิMนงานหลงั
ปรบัปรงุมคีณุความถกูตอ้งแมน่ยาํและเทีPยงตรงมากขึMน 

 
VI. สรปุผล 

 การปรบัปรงุคณุภาพเอน็ซโีค๊ดบนพืMนฐานการสรา้งรปูรา่งการเคลืPอนทีP
บนเครืPองกดัซเีอน็ซ ี� แกนขนาดเลก็สามารถสรปุไดด้งันีM 
 1) การสรา้งรูปร่างการเคลืPอนทีPดว้ยวธิกีารทางคณิตศาสตร ์HTM 4x4 
ค่าความผดิพลาดการเคลืPอนทีPของเครืPองกดัซเีอน็ซ ี5 แกนขนาดเลก็ การ
โก่งงอของเอ็นมลิ และค่าความเบีPยงเบนคเินเมตกิส์ สามารถพจิารณาได้
จากมาตรฐาน ISO 10791-6:2012 
 �) การชดเชยค่าความผดิพลาดทีPไดพ้จิารณาแล้วสรา้งเอน็ซโีค๊ดใหม่
ดว้ยภาษาไพธอนเพืPอตดัเฉอืนจรงิสามารถวดัยนืยนัผลไดด้ว้ยเครืPอง CMM 
 3) ค่าความเบีPยงเบนมาตรฐานเฉลีPยในแกน X ลดลง ��.�%, แกน Y 
ลดลง ��.�%, แกน A ลดลง ��.�% และแกน B ลดลง ��.�% 
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บทคดัย่อ — แผ่นชิ.นงานโลหะของกระบวนการเคลือบผิวและพิมพโ์ล

โก้ผลิตภณัฑ์ของ บริษทั สแตนดารด์แคน จาํกดั พบปัญหารอยสีหยดบน
และด้านหลงัของแผ่นโลหะและจากปัญหาดงักล่าวจึงทาํการคดัแยกออก
จากแผ่นชิ.นงานทีEมีรอยหยดสีออกจากชิ.นงานดี ปัจจุบนักระบวนการคดั
แยกนี. ใช้พนักงานสองคนคดัแยกซึEงมีความล่าช้าและเกิดความเมืEอยล้า 
ดงันั.นงานวิจยันี. จึงมีวตัถปุระสงคเ์พืEอการออกแบบและสร้างเครืEองคดัแผน่
เหลก็แบบระบบอตัโนมติัด้วยระบบวิชั Eน โดยใช้ระบบ PLC ควบคมุมอเตอร์
เกียรไ์ฟฟ้าสามเฟสขบัเคลืEอนระบบสายพานลาํเลียงและกระบอกลมระบบ
นิวเมติกสค์วบคมุการปล่อยแผ่นเข้าไปทีEสายพานลาํเลียงแผ่นชิ.นงานผ่าน
กล้องวิชั Eนตรวจสอบรอยหยดสีทั .งด้านบนและหลงัแผ่น โดยการใช้กล้อง
เวป็แคมราคาถกูในการดึงข้อมูลภาพประมวลผลภาพด้วยวิธีการตรวจจบั
วตัถสีุวิเคราะหผ์ลด้วยบลอ็บในกระบวนการตรวจสอบคดัแยก สามารถลด
พนักงานปฏิบติังานได้หนึE งคนและทาํให้ประสิทธิภาพการตรวจสอบของ
กระบวนการเพิEมขึ.น eX%  

 
คาํสาํคญั — เครืEองตรวจสอบแผน่เหลก็, ระบบวิชั Eน, PLC, การตรวจจบั

วตัถ,ุ อกกแบบเครืEองจกัร 

 
Abstract— Sheet metal of the coating and logo printing processes 

of Standard Can Co. , Ltd.  had been found the dropped color onto the 
metal sheet.  Which was problems to separate the work pieces. 
Currently, this process is worked by two workers that causing delay 
time and tiredness. Therefore, the objective of this research is to design 
and fabrication of an automatic sheet metal screening machine with a 
vision system controlled by PLC. The machine applied by 3-phase gear 
motor, the pneumatic system to control the sheet metal on the conveyor 
inspecting the top and bottom by the low-cost camera used the applied 
object detection by blob analysis of image processing.  The proposed 
method provides us is systematic to inspect the sheet metal to the 
efficiency of the inspection by 20% and reduce a worker. 

 
Keywords— Automatic Screening Machine, Vision Systems, PLC, 

Object Detection, Machine Design 
 

I. บทนํา 
ปัจจุบนัประเทศไทยมกีารพฒันาทางดา้นอุตสาหกรรมและไดม้กีารใช้

เครืPองจกัรกลอตัโนมตัเิขา้มาทาํงานแทนแรงงานคน สง่ผลใหเ้พิPมผลติภาพ
การผลติสูงขึMน และเทคโนโลยอีตัโนมตัโิดยใชร้ะบบวชิั Pน(Vision system)
ได้ เข้ามามีบทบาทสําคัญในการตรวจสอบคุณภาพชิMนงานของ
ภาคอุตสาหกรรมการผลติ ซึPงถอืเป็นขั MนตอนหนึPงทีPสําคญัของระบบการ
ผลิตในการตรวจสอบคุณภาพของชิMนงานแบบอัตโนมตัิ [1] อาทิเช่น 
โครงสร้างของวสัดุ ขนาด พืMนผวิ ส ีและรูปร่างของชิMนงาน เป็นต้น ซึPง

ยทั PวไปจะมกีารควบคุมคุณภาพของชิMนส่วนในอุตสาหกรรมการผลติโด
กระบวนการผลติ เช่น ขนาดและรปูรา่ง ลกัษณะภายนอกของชิMนงาน เป็น
ตน้ เพืPอใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดความตอ้งการของลกูคา้ ซึPงการตรวจสอบ
คุณภาพจําเป็นต้องอาศยัเครืPองมอือตัโนมตัิช่วยในการตรวจสอบ เช่น  
เครืPองตรวจจบัของเสยีอตัโนมตั ิเครืPองตรวจสอบขนาดชิMนงานอตัโนมตั ิ
เป็นต้น เครืPองมือดงัทีPกล่าวมาแต่ละชนิดล้วนมีความเทีPยงตรง ความ
ถูกตอ้งแม่นยาํ และมรีาคาสงู ส่วนใหญ่นําเขา้จากต่างประเทศ ดงันั Mนการ
ตรวจสอบคุณภาพชิMนส่วนแบบอตัโนมตัดิว้ยระบบวชิั Pน จงึเป็นเทคโนโลยี
หนึPงทีPสาํคญัสาํหรบัการนํามาประยกุตใ์ชใ้นภาคอุตสาหกรรมการผลติ เชน่ 
อุตสาหกรรมชิMนส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมชิMนส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
อุตสาหกรรมอาหารและบรรจภุณัฑ ์เป็นตน้ 

ในอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภณัฑ ์ไดนํ้าเทคโนโลยกีารตรวจสอบ
บรรจุภณัฑ ์รวมถงึชิMนส่วนประกอบต่าง ๆ ของตวับรรจุภณัฑ ์เช่น ฝาปิด 
แนวเชืPอม รอบยุบ ฉลาก เฉดส ีและคุณภาพงานพมิพ ์เป็นตน้ ซึPงบรษิทั  

เป็นบรษิทัหนึPงในภาคอุตสาหกรรมการผลติอาหารและบรรจุภณัฑ ์และได้
นําระบบการตรวจสอบคุณภาพของบรรจุภณัฑ์มาใชง้านในกระบวนการ
ผลิต แต่มีบางกระบวนการตรวจสอบคุณภาพทีPไม่สามารถใช้ใน
กระบวนการตรวจสอบด้วยระบบวิชั Pนได้ เนืPองจากมีข้อจํากดัทางด้าน
ต้นทุนการผลติ และบางกระบวนการผลติไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน อาทเิช่น 
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพแผ่นเหล็ก กระบวนการคดัแยกของเสยี 
เป็นตน้ ซึPงในกระบวนการคดัแยกแผ่นเหลก็ปัจจุบนัของบรษิทัฯ ยงัคงใช้
พนกังานในการคดัแยกและตรวจสอบทั Mงสองดา้นของแผน่เหลก็ของปัญหา
รอยถลอก ปัญหาสหียด ปัญหาร่องลูกยางเบีMยว ปัญหาสงีานพมิพบ์นผวิ
แผ่นเหลก็หลงัการเคลอืบผวิ ทําใหเ้กดิความสูญเปล่าในกระบวนการคดั
แยกดงัแสดงขอ้มลูในรปูทีP 1 
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รปูทีP � แสดงขอ้มลูการคดัแผน่ชิMนงานปี ���� 
 

งมนีโยบายสง่เสรมิใหพ้นกังานคดิจากปัญหาดงักลา่วขา้งตน้บรษิทัฯ จึ
และหาแนวทางในการปรบัปรุงผลติภาพการผลติให้มปีระสทิธภิาพมาก
ยิPงขึMนด้วยการนําเทคโนโลยีอัตโนมัติและระบบวิชั Pนเข้ามาช่วยใน
กระบวนการผลติ ดงันั Mนผูว้จิยัจงึไดอ้อกแบบและสรา้งเครืPองคดัแผ่นเหลก็
อตัโนมตัดิ้วยระบบวชิั Pนในกระบวนการคดัแยกและตรวจสอบแผ่นเหล็ก 
เพืPอแก้ปัญหาความสูญเปล่าทีPเกดิขึMนเช่น ลดเวลาในการคดัแยก ลดของ
เสยีทีPเกดิจากกระบวนการคดัแยก ลดความเมืPอยลา้ของพนกังาน 

II. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
เพืPอออกแบบและสรา้งเครืPองคดัแยกแผน่เหลก็อตัโนมตัดิว้ยระบบวชิั Pนของ
เทคนิควธิปีระมวลผลภาพ ดว้ยการตรวจจบัวตัถุ โดยใช ้Blob Analysis ใน
กระบวนการคดัแยกและตรวจสอบแผน่เหลก็ดว้ยระบบประมวลผลภาพ 
 

III. วธิกีารดาํเนินงานวจิยั 
การออกแบบและสร้างเครืPองคดัแผ่นเหล็กแบบอตัโนมตั ิด้วยระบบ

วชิั Pน เพืPอชว่ยในการตรวจสอบคดัแผน่ชิMนงานในกระบวนการตรวจสอบ ซึPง
สามารถเขยีนเป็นลาํดบัขั Mนตอนทาํวจิยั ดงัรปูทีP � ไดด้งันีM 

 

 
 

รปูทีP � ดาํเนินงานวจิยั 
 

�.� การออกแบบเครืPองคดัแผน่เหลก็แบบระบบอตัโนมตั ิ
หลงัจากทาํการศกึษาขอ้มลูของกระบวนตรวจสอบแผน่ชิMนงานแลว้ต่อ

จากนีMไดท้ําการออกแบบเครืPองคดัแผ่นเหลก็อตัโนมตัใิชโ้ปรแกรมช่วยใน
การออกแบบ Solid work 2013 Licensed ของทาง บรษิทั โดยใชห้ลกัการ
ออกแบบตามชิMนส่วนอะไหล่ของเครืPองจักรเก่าทีPไม่ได้ใช้งานเพืPอลด
ค่าใช้จ่ายด้านการสร้างเครืPองจกัรน้อยทีPสุดและใช้ประโยชน์จากอะไหล่
เครืPองจกัรทีPไมไ่ดใ้ชง้านสงูสด และใชพ้ืMนทีPการวางเครืPองจกัรน้อยทีPสดุทีPจะ
ทาํการออกแบบไดซ้ึPงมรีายละเอยีดดงัรปูทีP � 

 

 
 

รปูทีP � การออกแบบเครืPองคดัแผน่เหลก็อตัโนมตั ิ
 

รายละเอยีดของการออกแบบเครืPองคดัแผน่เหลก็อตัโนมตั ิมทีั Mงหมด 3 
สว่น ประกอบดว้ย  

3.1.1 ชุดFeeder มขีนาดกวา้ง 1.5 เมตร ยาว 0.9 เมตร และความสงู 
3.6 เมตร ใชก้ระบอกลมยกแผน่ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 63 มลิลเิมตร ระยะ
ชกัเขา้-ออก 1.0 เมตร ทําหน้าทีPจ่ายแผ่นเหลก็เพืPอใหก้ลอ้งตรวจสอบทีPละ
แผ่นโดยมีระยะห่างของแผ่นทีPหนึPงและสองมีระยะห่าง 10 เซนติเมตร 
ทํางานโดยใช้ลมดูดแผ่นชิMนงานทีPละแผ่นใช้กระบอกลมยกขึMนมาติดกบั
สายพานแมเ่หลก็ดา้นบนแลว้เคลืPอนทีPสง่แผน่ไปดา้นหน้าทีPชดุFeed Table  

3.1.2 ชุดFeed Table มขีนาดความกวา้ง 1.3 เมตร สงู 2.0 เมตร และ
ยาว 4.0 เมตร ใชส้ายพานลําเลยีงแผ่นเป็นโพลคีอตขนาด 10 มลิลเิมตร 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คอืบนและล่างทําหน้าทีPรบัแผ่นจากชุดFeeder วิPง
ผ่านกลอ้งทีPตรวจรอยสหียดดา้นบนแผ่นแลว้วิPงผ่านรางกลบัแผ่นดา้นหลงั
ไปทีPชุดFeed Table ดา้นล่างเพืPอใหก้ลอ้งตรวจจบัรอยสหียดดา้นหลงัแผน่
แลว้ไปทีPชดุเรยีงแผน่ Stacker  

3.1.3 ชดุStacker คอืสว่นทีPอยูด่า้นล่างหลงัสดุทาํหน้าทีPเรยีงแผน่เหลก็
ทีPทําการตรวจสอบชิMนงานเสรจ็แล้วทีP Feed Table แล้วทําการเรยีงแผ่น
เหล็กชิMนงานให้เป็นชั Mน ๆ ของจํานวนแผ่นเหล็กทั MงหมดทีPใช้ในการ
ตรวจสอบคณุภาพ 
 

 
รปูทีP � ขั Mนตอนการสรา้งและประกอบเครืPองคดัแผน่เหลก็ 
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การทดสอบการทํางานทั MงระบบของเครืPองคดัแผ่นเหลก็อตัโนมตัหิลงั
การแกไ้ขขอ้บกพร่องของเครืPองจกัรแลว้ และไดท้าํการทดสอบปล่อยแผ่น
ชิMนงานทํางานทั Mงระบบได้ดแีละความสามารถการทํางานของเครืPองจกัร
ปลอ่ยแผน่และเรยีงแผน่จากการจบัเวลาได ้�� แผน่ต่อนาท ี
 

�.� อุปกรณ์ของระบบการดงึขอ้มลูภาพและแสงสวา่ง 
ระบบการดงึขอ้มูลภาพถูกสรา้งขึMนมาเพืPอควบคุมสภาพของแสงและ

สภาพแวดล้อมในการถ่ายภาพแผ่นเหล็กชิMนงานทีPมีการแคลืPอนทีPบน
สายพานลําเลยีงใหม้คีวามเหมาะสม เพืPอลดปัจจยัทีPไม่จาํเป็นออกไป เช่น 
เพืPอลดสญัญาณรบกวน การป้องกนัแสงทีPไม่พงึประสงค์ เป็นต้น เพืPอให้
งา่ยต่อการดาํเนินการ โดยทีPมสีว่นประกอบต่าง ๆ ดงันีM  
ก) ระบบโครงสรา้งของการดงึขอ้มลูภาพจะมขีนาดหา่งจากตวักลอ้ง สงู 80 
เซนตเิมตร ทาํมมุ 48 องศา กบัแผน่เหลก็ชิMนงานมกีารเคลืPอนทีPตลอดเวลา  
ข) แหล่งแสงสว่าง จะใช้ไฟหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ 36 วตัต์ 4 หลอด � 
หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ �� วตัต์  มคี่าแสงสว่างประมาณ 2,690 Lumen   
แสงสวา่ง � Lux  = 10.76 Lumen 

แสงสวา่งทีPใชใ้นการทดลอง คอื 
                = (4 x 2,690) / 10.76 
                = 1,000 Lux 

การทดลองนีMใชร้ะบบแสงสวา่งของระบบกลอ้ง ประมาณ �,000 Lux / m2     
ค) โปรแกรมเชืPอมต่อระหวา่งกลอ้งวดีโีอกบัเครืPองคอมพวิเตอร ์(โปรแกรม 
manycam)  
ง) โปรแกรมสาหรบัพฒันาเทคนิคประมวลภาพวดีโีอ (Object Detection 
Blob Analysis) ในโปรแกรม MATLAB R2013a สาํหรบัตรวจจบัการ
จาํลองสหียดลงบนแผน่ชิMนงานจากภาพวดีโีอ  
จ) กลอ้งวดิโีอ จะใชก้ลอ้งเวป็แคมราคาถกู KER รุน่ 177 ขนาดเซน็เซอร์
รบัภาพ �/�” ความละเอยีดวดีโีอ 1,280 x 720 พกิเซล ใชส้าํหรบับนัทกึ
วดีโีอ 
 

� การประมวลผลภาพสาํหรบัการตรวจสอบรอยหยดสบีนแผน่เหลก็ 
การจําแนกคุณลักษณะรอยหยดสีบนแผ่นชิMนงานโดยอาศัยความ

แตกต่างของหยดสทีีPปรากฏบนแผ่นชิMนงานการวเิคราะหค์ุณลกัษณะของ
การจําลองของรอยสหียดนั Mน ในงานวจิยันีMได้ทําการวดัค่าส ีRGB, XYZ 
และ HSV สาํหรบัการวดัค่าสขีองรอยสหียดเป็นระบบสทีีPเหมาะสมกบัการ
ใช้จําแนกสีทีPแตกต่างจากสีของชิMนงานและง่ายต่อการตรวจวัดค่าสี 
ภาพรวมของการตรวจสอบคุณภาพหยดสีบนแผ่นชิMนงานใช้เทคนิค
ประมวลภาพดงัรปูทีP � 

 

 
 

รปูทีP � ขั Mนตอนการใชเ้ทคนิคประมวลผลภาพ 
 

จากรปูทีP � เป็นขั Mนตอนการใชเ้ทคนิคประมวลผลภาพ ซึPงตวัอยา่งของ
ภาพชิMนงานจะถกูถ่ายภาพภายในระบบดงึขอ้มลูภาพทีPออก แบบ ซึPงมกีาร
กําหนดค่าเริPมต้นของกล้องทีPใช้ถ่ายภาพดงัตารางทีP � โดยทําการเก็บ
ตวัอย่างแผ่นชิMนงานตามระดบัคุณภาพการยอมรบัของผู้ชํานาญงานคดั
แยกแผ่นชิMนงานขอ้มลูภาพไดจ้ากการถูกจดัเกบ็เป็นภาพส ีRGB รปูแบบ
ไฟล ์Video 

ตารางที� q การกาํหนดคา่เริ�มตน้ของกลอ้งที�ใชถ่้ายภาพบ [1] 
    รายละเอยีด                                                      สถานะ 
    ระยะทางโฟกสัของเลนส ์                                    4.8 มลิลเิมตร 
    ระยะโฟกสั                                                      G�� เซน็ตเิมตร 
    ขนาดวดีโีอ                                                         1280 x 720 pixels 
    แฟลซ                                                            ไมใ่ช ้
    สมดุลแสงสขีาว                                                 Daylight 
    ความเรว็ชตัเตอร ์                                              G/�� วนิาท ี
    วธิถ่ีายภาพ                                                     ควบคมุจากคอมพวิเตอร ์
    ขนาดรรูบัแสง                                                   G/¤” 
 

ขั MนตอนการแยกบรเิวณของภาพเพืPอใหไ้ดต้ําแหน่งทีPตอ้งการออกจาก
พืMนหลงั โดยจะใชก้ระบวนการเลอืกตําแหน่งบรเิวณทีPสนใจ เนืPองดว้ยว่า
ต้องการเก็บคุณลกัษณะค่าสขีองตวัชิMนงานจงึจะใช้วธิหีน้ากากของภาพ 
(Images Mask) ซึPงฟังก์ชนัหน้ากากของภาพของการตรวจจบัรอยสหียด
บนแผ่นชิMนงานสามารถกําหนดขอ้มูลในการทํางานของฟังก์ชนัและการ
ประ มวลผลไดด้งันีM  
ก) Create from ROI ใช้การกําหนดบรเิวณพืMนทีPทีPสนใจ (ROI) ของภาพ
ชิMนงานทีPมรีอยหยดสตีน้ฉบบัทีPตอ้งการตรวจจบัจะสรา้งเป็นหน้ากากของ
ภาพ 
ข) Inside the ROI กําหนดพิกเซลทั MงหมดทีPมีอยู่ภายในพืMนทีPบริเวณทีP
สนใจใหเ้ป็น 1 
ค) Outside the ROI กําหนดพกิเซลทั MงหมดทีPอยู่ภายนอกพืMนทีPบรเิวณทีP
สนใจใหเ้ป็น 0 ดงัรปูทีP �  
 

 
รปูทีP � ฟังกช์นัหน้ากากของภาพ (Images Mask) 

�.� การลบสญัญาณรบกวนภาพดว้ยวธิ ีMorphological 
การลบสญัญาณรบกวนภาพด้วยวิธี Morphological จะทําการปรบั

ภาพแบบรปูแบบของมุมมองภาพในแนวลกึ ( Perspective ) เพืPอตรวจจบั
รอยหยดสบีนแผ่นชิMนงานทีPเคลืPอนทีPเขา้มาในพืMนทีPการตรวจจบั หลงัจาก
นั Mนจะทาํการแปลงภาพเป็นภาพแบบไบนาร ีซึPงสง่ผลใหบ้างจุดสทีีPควรเป็น
รอยหยดสกีลบักลาย เป็นภาพพืMนหลงัและอาจเกดิสญัญาณรบกวนภาพขึMน
ในภาพ ดังนั Mนจึงใช้กระบวนการ Morphological มาช่วยแก้ไขปัญหา
ดงักลา่วเพืPอใหก้ระบวนการในลาํดบัถดัไปทีPเป็นการวเิคราะหบ์ลอ็บ ( Blob 
Analysis ) สามารถทาํไดแ้มน่ยาํมากขึMน [19] ดงัรปูทีP � 

 
รปูทีP � การลบสญัญาณรบกวนภาพดว้ยวธิ ีMorphological 
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�.� การจาํแนกรอยหยดสบีนแผน่ชิMนงานดว้ย Blob Analysis 
หลังจากปรับปรุงภาพลบสัญญาณรบกวนภาพด้วยกระบวนการ 

Morphological จะยงัคงมสีญัญาณรบกวนภาพในบางสว่นของภาพอยูบ่า้ง 
หลงัจากนั Mนจะเขา้สูก่ระบวนการวเิคราะหก์ารตรวจจบัรอยหยดสขีองบลอ็บ 
(Blob Analysis ) ซึPงเป็นการประมวลผลภาพหาบลอ็บซึPงเป็นตําแหน่งของ
จุดรอยหยดสีทีPได้ทําหน้ากากภาพโดยใช้วิธีการ Flood fill มีข ั Mนตอน
ดงัต่อไปนีM  

ก) ทาํการตรวจสอบรอยจุดสขีาวไปเรืPอย ๆ เมืPอเจอจุดสขีาวดงักลา่วทีP
ยงัไมไ่ดต้รวจสอบมาก่อน ใหข้า้มไปทาํในขั Mนตอนถดัไป 

ข) แสดงวา่จดุสใีนภาพนั Mนเป็นสขีาวของจดุสขีองบลอ็บใหม ่
ค) ตรวจสอบรอยจดุสทีีPตรวจพบในภาพ 
ง) ตรวจสอบรอยจุดสขีา้งเคยีงทั Mงหมดในภาพ หากรอยจุดสใีดเป็นสี

ขาวทีPยงัไม่ได้ผ่านมาก่อนให้วนกลบัไปตรวจสอบทุกจุดสจีนไม่รอยจุดสี
ขาวอกี เป็นอนัหมดจดุสนีั Mน 

จ) กลบัไปตรวจสอบซํMาในหวัขอ้ ก จนครบทกุจดุสบีนภาพ 
 

 
 

รปูทีP � การทาํงานของ Blob Analysis โดยใชว้ธิ ีFlood Fill [19] 
หลังจากผ่านกระบวนการ Flood fill จนครบแล้วเราก็ได้ขอบเขต

ของบลอ็บนั Mนออกมาดว้ยซึPงสามารถหาตาํแหน่งกลางของบลอ็บ ดงัสมการ
ทีP 1 
 

                  X = 
"#$%&"#'(

)
     ,Y = 

*#$%&*#'(
)

               (1) 

 
โดยทีP X max , X min , Y max , Y min คอืค่าขอบเขตทั Mง 4 ด้านของบ็อบ 

ดงันั Mน บลอ็บจะชว่ยในการแยกรอยหยดสไีดม้ากกวา่หนึPงรอยหยดบนแผน่
ชิMนงานแมว้่ารอยหยดสนีั Mนจะตดิกนัเป็นแนวยาวหลาย ๆจุดและสามารถ
แสดงคา่พืMนทีPและตาํแหน่งของหยดสบีนแผน่ชิMนงานแต่ละแผน่ได ้[19] 

 
�.� ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง (Sample size) 

การคํานวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างทีPใชใ้นการทดสอบระบบกลอ้ง
ตรวจจบัชิMนงานเครืPองคดัแผ่นเหลก็แบบระบบอตัโนมตัคิาํนวณใช ้สาํหรบั
กรณ ีระดบัความเชืPอมั Pน 95% แผน่ชิMนงานคดัต่อครั Mง 750 แผน่ โดยเฉลีPยมี
ความคาดเคลืPอน ± 200 แผ่น หรืออยู่ในช่วง ��� - ��� แผ่นต่อการ
ตรวจสอบการสุม่ตวัอยา่งมาจาํนวนเทา่ใดจงึ เหมาะสมตามสมการทีP 2 

 

                                              𝑛 = !"
#

                           (2) 

โดยทีP n = จาํนวนแผน่ตวัอยา่ง  
         Z = คะแนนมาตรฐานความเชืPอมั Pน 95% = 1.96 

        𝝈 = จาํนวนเบีPยงแบนมาตรฐาน = 750 แผน่  
         e = คา่ความคาดเคลืPอน = 200 แผน่ 

                                                𝑛 = (,../)%(123)
()33)

   = 54 แผน่  

� การวเิคราะหผ์ลการตรวจสอบรอยหยดสบีนแผน่เหลก็ 

 
 
     1 งานปลิ*นส ี                  2.งานปลิ*นสชีอ็คโกแลตนม         3.งานปลิ*นสกีาแฟสทีอง 
 
 
   4. งานปลิ*นสโีกโก ้                 5. งานอาบเงาหลงัทอง              6.งานกาแฟแดง 
 
 
     7,8 งานอาบเงา                      9. งานกาแฟเขยีว                   10.งานอาบขาว 

 
รปูทีP � ตวัอยา่งชิMนงานดทีีPใชใ้นการทดสอบ 

 
�.� ผลการบนัทกึขอ้มลูภาพรอยหยดส ี

แผน่ชิMนงานทีPใชใ้นการทดสอบการตรวจจบัรอยหยดสจีะถกูถ่ายใน
ระบบดงึขอ้มลูภาพทีPไดอ้อกแบบไวแ้ละไดท้าํการทดสอบการปลอ่ยแผน่
เขา้เครืPองคดัแผน่เหลก็เพืPอใหร้ะบบวชิั Pนตรวจสอบเกบ็ตวัอยา่งแต่ละชนิด
งานจากการจาํแนกระดบัรอยหยดสขีองผูเ้ชีPยวชาญ ซึPงระดบัของเสยีของ
ชิMนงานทั Mง �� ชนิด 

 
     1 งานปลิ*นส ี                  2.งานปลิ*นสชีอ็คโกแลตนม         3.งานปลิ*นสกีาแฟสทีอง 
 
 
   4. งานปลิ*นสโีกโก ้                 5. งานอาบเงาหลงัทอง              6.งานกาแฟแดง 
 
 
     7,8 งานอาบเงา                      9. งานกาแฟเขยีว                   10.งานอาบขาว 

รปูทีP�� ภาพรอยหยดสบีนแผน่ชิMนงานจากการถ่ายภายในระบบดงึ
ขอ้มลูภาพ 

 
�.�ผลการแยกบรเิวณ (image segmentation) 

ขั Mนตอนการแยกบรเิวณ ผูว้จิยัไดก้ําหนดบรเิวณทีPสนใจเป็นรอยหยดสี
บนแผ่นชิMนงานบรเิวณดงักล่าวไดถู้กแยกออกจากพืMนหลงัดว้ยวธิหีน้ากาก
ภาพ (image mask)สําหรับการสร้างหน้ากากภาพโดยใช้โปรแกรม 
MATLAB  

 
�.� การหาปรมิาณพืMนทีPสหียดบนแผน่ชิMนงาน (color classification) 

�) ขั Mนตอนการเรยีนรู ้(training phase) 
ขั MนตอนนีMเป็นการสอนใหโ้ปรแกรมรูจ้กัคุณลกัษณะสทีีPจะนํามาสรา้งเป็นตวั
จําแนก (classifier) ของสแีต่ละประเภทเพืPอใหโ้ปรแกรมสามารถจดัหมวด 
หมูส่ใีนแต่ละพกิเซลของภาพไดโ้ดยมขี ั Mนตอนดงัต่อไปนีM 
 
ตารางที6 � คา่สแีดง,สเีขยีวและสนํี�าของตวัจาํแนกแต่ละประเภทส ี

ตวั สแีดง (R) สเีขยีว (G) สนํี3าเงนิ (B) 

จาํแนก Mean 95% CI Mean 95% CI Mean 95% CI 

สเีขยีว 44 (31 , 57) 246.5 (252 , 241) 23 (12 , 34) 
สเีขยีวออ่น 52.5 (24 , 81) 119 (98 , 140) 34.5 (3 , 66) 
สนํี3าเงนิ 43.5 (45 , 42) 14 (14 , 0) 226 (198 , 254) 
มว่ง 95.5 (81 , 110) 11 (10 , 12) 124 (105 , 143) 
สฟ้ีาคราม 15.5 (18 , 13) 107 (90 , 124) 152.5 (126 , 179) 
สเีหลอืง 244 (244 , 244) 247.5 (248 , 247) 344 (8 , 60) 
สแีดง 242.5 (235 , 250) 9.5 (14 , 5) 9.5 (14 , 5) 

2 

2 2 

2 2 

2 
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� ขั MนตอนการจาํแนกหาพืMนทีPรอยหยดส ี(classifying phase)  
บนแผ่นชิMนงาน ขั MนตอนนีMเป็นการจาํแนกพืMนทีPของแต่ละประเภททีPปรากฎ
ในภาพโดยอาศยัขอ้มลูจากตวัจําแนกประเภทสใีนขั Mนตอนการเรยีนรู ้การ
จําแนกสขีองโปรแกรมจะขึMนอยู่กบัระยะห่างค่าสใีนพกิเชลของภาพกบัตวั
จําแนกทุกส ีจากแผ่นชิMนงานทั Mงหมด �� ชนิดงาน ชนิดงานละ �� แผ่น
รวมทั Mงหมด ��� แผน่ แยกเป็นชิMนงานเสยี ��� แผน่ มาทาํการกกับรเิวณ
และหาจาํนวนพกิเชลภาพของพืMนทีPรอยหยดสเีพืPอกําหนดคา่ขอบ เขตการ
ตรวจจบัค่าพกิเชลของภาพจากรอยหยดสบีนแผ่นชิMนงานของโปรแกรม
การวิเคราะห์การตรวจจบัของบล็อบ (Blob Analysis) ให้สอดคล้องกบั
เกณฑ์การยอมรบัของผูเ้ชีPยวชาญแล้ว ทําใหก้ารตรวจสอบหารอยหยดสี
บนแผ่นชิMนงานของเครืPองคดัแผ่นเหลก็ระบบอตัโนมตัดิว้ยระบบวชิั Pนมคี่า
ความถกูตอ้งใกลเ้คยีงการตรวจสอบของผูเ้ชีPยวชาญอยา่งมากทีPสดุจากการ
ทดสอบการเทยีบเคยีงความถูกต้องการตรวจสอบชิMนงานโดยการนําค่า
พกิเชลของแผ่นชิMนงานทีPมปัีญหารอยหยดสมีากําหนดขอบเขตของการ
ตรวจจบัของบลอ็บ ดงัรปูทีP�� 
 

 
รปูทีP �� การกาํหนดขอบเขตบนและลา่งสดุของการวเิคราะหบ์ลอ็บ 
 

การกําหนดขอบเขตการตรวจจบัค่าพกิเชลของภาพเพืPอให้ค่าความ
ถกูตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัผูเ้ชีPยวชาญสามารถสรปุไดด้งันีM 
โดยทีP ค่าสูงสุดการตรวจจับของบล็อบ (Blob) Max = 5,000 พิกเชล 
(71x71) 
        คา่สงูสดุการตรวจจบัของบลอ็บ (Blob) Min = 200 พกิเชล (14x14) 
แผ่นชิMนงานทีPมคี่าพกิเชลภาพรอยหยดสสีูงสุด คอืแผ่นทีP � = 4,881 พกิ
เชล 
แผน่ชิMนงานทีPมคีา่พกิเชลภาพรอยหยดสตีํPาสดุ คอืแผน่ทีP �� = 4�� พกิเชล 
แผน่ชิMนงานดทีีPมคีา่พกิเชลภาพในเกณฑก์ารยอมรบั = 0-200 พกิเชล 
 

�.ผลการวเิคราะหก์ารตรวจสอบคดัแยกรอยหยดสขีองเทคนิค 
 

การประเมนิการตรวจสอบคดัแยกรอยหยดสบีนแผน่ชิMนงานดว้ยเครืPอง
คดัแผ่นเหลก็ระบบอตัโนมตัดิว้ยระบบวชิั PนทีPสรา้งขึMน แสดงดงัตารางทีP � 
ซึPงกระบวนการตรวจสอบนีMสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งไดจ้าํนวน ��� 
แผ่น จากแผ่นชิMนงานเสยีทั Mงหมด ��� แผ่น คดิเป็น ��.��% โดยการ
ตรวจสอบคดัแยกไมส่อดคลอ้งกบัการตรวจสอบของผูเ้ชีPยวชาญ � แผน่  
 
 
 
 

 
ตารางทีP � ผลการตรวจสอบดว้ยเครืPองคดัแผน่เหลก็ระบบอตัโนมตั ิ

 

งานทดสอบ 

จาํนวนแผน่
ทั 1งหมด 

จาํนวน
แผน่เสีย 

ผูเ้ชี:ยว
ชาญ 

เครื:อง
จกัร 

ผิดพ
ลาด 

C งานปลิ1นสี  54  22 22 20 2 
I. งานปลิ1นสีโกโก้  54  20 20 20 0 
L. งานอาบเงา (จาํลองสหียดแดง) 54 17 17 17 0 
O. งานอาบเงา (จาํลองสหียดนํDาเงนิ) 54  19 19 18 1 

R. งานปลิ1นสีกาแฟทอง  54  18 20 18 2 
T. งานอาบเงาหลงัทอง  54  22 22 22 0 
U. งานปลิ1นสีกาแฟเขียว  54  22 22 20 2 
W. งานปลิ1นสีชอ็คโกแลตนม  54  18 18 18 0 
Z. งานปลิ1นสีกาแฟแดง  54  17 17 16 1 
C\. งานอาบขาว  54  20 20 20 0 

รวม 540 197 197 189 8 

� สรปุผลการดาํเนินงานวจิยั 
 งานวจิยันีMได้ออกแบบสร้างเครืPองคดัแผ่นเหล็กอตัโนมตัิด้วย

ระบบวิชั Pน ทดลองการตรวจสอบรอยหยดสีบนแผ่นชิMนงานให้มีความ
ถกูตอ้งของกระบวนการตรวจสอบคดัแยกแผน่เหลก็  

จากการทําการทดสอบกระบวนการตรวจสอบรอยหยดสีบนแผ่น
ชิMนงานของเครืPองคัดแผ่นเหล็กอัตโนมตัิด้วยระบบวิชั Pน การวัดความ
ถกูตอ้งของกระบวนการตรวจสอบรวมทั Mงหมด 10 ชนิดงาน 540 แผน่ ไดม้ี
การจําลองรอยหยดสลีงบนแผ่นชิMนงานทั Mงหมด 197 แผ่น และ สามารถ
ตรวจสอบได้ทั Mงหมด 189 แผ่น คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของ
กระบวนการ ��.��% โดยการตรวจสอบคดัแยกไม่สอดคล้องกับการ
ตรวจสอบของผูเ้ชีPยวชาญ � แผน่ 
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ลดขั .นตอนดงักล่าว จึงได้ออกแบบเครืEองเกบ็ชิ.นงานอตัโนมติั (BOX Finish 
Good Auto Lifter)  ซึEงเป็นเครืEองลาํเลียงกล่องเกบ็สินค้าด้วยรางคาราคุริ 
(Karakuri) ส่งผลให้รอบเวลาการทาํงานของการประกอบชิ.นชิ.นงานลดลง
จากลดลงจาก 22.1 วินาที เป็น 21.4 วินาที และกําลังการผลิตเพิEมขึ.น 
2,438.53 ชิ.นต่อเดือน 

คาํสาํคญั — กระบวนการประกอบ, ความสญูเปล่า, เครืEองเกบ็ชิ.นงาน
อตัโนมติั, คาราคริุ 
 

ABSTRACT — This research objective is to eliminate waste in the 
automotive injector assembly line and cycle time reduction. There are 7 
work stations in this process. Motion and time study are used for 
reducing waste. The bottleneck occurred at the final work station 
because standardize work of each stations and Yamazumi chart show 
that it has too many work elements. To reduce these elements, the Box 
Finish Good Auto Lifter is created which is a finished good box 
conveyor by the Karakuri roller. The result show that cycle time is 
reduced from 22.1 second to 21.4 second. Moreover, the capacity is 
increased 2,438.53 pieces per month 

Keywords — Assembly Line, Waste, Box Finish Good Auto Lifter, 
Karakuri 

 
 
 
 

I. บทนํา 

  อุตสาหกรรมยานยนต์ถือเป็นรากฐานสําคญัในการพฒันา
เศรษฐกจิของประเทศไทย [1] ปัจจบุนัมมีลูคา่ถงึรอ้ยละ 5.8 ของผลติภณัฑ์
มวลรวมในประเทศ นอกจากนีMอุตสาหกรรมการผลติชิMนสว่นยานยนตม์กีาร
เตบิโต พฒันาไปอย่างรวดเรว็ และมอีตัราการแข่งขนัสูง ดงันั Mนการผลติ
ชิMนส่วนยานยนต์จําเป็นต้องผลติสนิคา้ใหม้คีุณภาพทีPด ีมคีวามปลอดภยั
เมืPอนําไปใชง้าน และผลติสนิคา้ใหท้นัเวลาเพืPอตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของลูกคา้ เพืPอรองรบัแนวโน้มการเตบิโตและการแข่งขนัในอุตสาหกรรม
การผลติชิMนสว่นยานยนต ์[2] โดยหวัฉีด (Injector) เป็นสว่นประกอบสาํคญั
ในเครืPองยนต์ทําหน้าทีPจ่ายนํMามนัเชืMอเพลงิเขา้ไปยงัหอ้งเผาไหมเ้พืPอทีPจะ
ทําการจุดระเบดิ ซึPงถูกควบคุมโดยกล่องอเิลก็ทรอนิกส์ หรอืกล่อง ECU 
โดยการจ่ายสญัญาณให้ขดลวดทองแดงในหวัฉีดทํางาน เมืPอเขม็หวัฉีด
ยกขึMนแรงดนันํMามนัเชืMอเพลงิทีPอยูท่ีPบรเิวณเขม็หวัฉดีจะสามารถฉดีออกไป 

เพืPอตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ไดโ้ดยยดึหลกั QCDS 
ในการบริหารจัดการ ซึPงจะให้ความสําคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
(Quality) ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ (Cost) การจดัส่งผลิตภัณฑ์ (Delivery) 
และความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้า (Safety) จึงใช้ [3] 
กระบวนการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) หรือ การผลิตแบบ
ทนัเวลาพอด ี(Just-in-time; JIT) เป็นระบบในการผลิตทีPใช้ในการกําจดั
ความสญูเปล่าในการผลติ ซึPงมหีลายเครืPองมอืเช่น 5ส การบํารุงรกัษาทวี
ผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม การปรบัเปลีPยนเครืPองจกัรอย่างรวดเร็ว การ
ป้องกนัการผดิพลาด และการจดัสมดุลสายการผลติ เป็นตน้ โดยเครืPองมอื
ต่าง ๆ จะมุ่งเน้นไปทีPแหล่งกําเนินความสญูเปล่าทั Pว ๆ ไปในกระบวนการ
ผลิต โดยระบบการผลิตแบบลีนถูกนําไปประยุกต์ใช้กบังานด้านต่าง ๆ 
อย่างแพร่หลาย [4] ใช้ระบบการผลิตแบบลีนเพืPอลดความสูญเปล่าใน
กระบวนการจดัซืMอของบรษิทัผลติรถยนต์ โดยสามารถลดเวลาการทาํงาน
ไดถ้งึ 94 เปอรเ์ซน็ต ์และลดตน้ทุนการใชก้ระดาษเดอืนละ 2,666.47 บาท 
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[5] ไดป้รบัปรุงกระบวนการหาเอกสารในโรงพยาบาลโดยการพฒันาระบบ
บรกิารจดัการบนเว็บไซต์ส่งผลให้สามารถลดขั Mนตอนการทํางานจาก 7 
ขั Mนตอนเหลือ 2 ขั Mนตอน [6] ปรบัปรุงกระบวนการผลิตพลาสติกโดยใช้
ระบบการผลติแบบลนีลดความสญูเปล่าดา้นการขนถ่ายวสัดุ สง่ผลใหร้อบ
เวลาการผลติลดลง และอตัราการผลติเพิPมขึMน [7] ออกแบบกลอ่งใสว่ตัถุดบิ 
พรอ้มทั Mงอุปกรณ์ทีPช่วยในการประกอบตามหลกัการการเคลืPอนไหวส่งผล
ใหล้ดขั Mนตอนการทํางานและรอบเวลาการผลติต่อชิMนลดลงรอ้ยละ 29.69 
หากต้องการใชร้ะบบการผลติแบบอตัโนมตั ิ(Automation) จะต้องทําการ
ลดความสญูเปลา่ในกระบวนการเสยีก่อน  

งานวิจยันีMเป็นการปรบัปรุงกระบวนการประกอบหวัฉีด โดย
กระบวนการดงักล่าวประกอบด้วย 7 สถานีงาน ซึPงในงานวจิยัได้ศกึษา
มาตรฐานการทํางานของแต่ละสถานีงาน และทําการหารอบเวลาการ
ทํางานของแต่ละสถานีเพืPอหาความสูญเปล่าจากการทํางาน และลดรอบ
เวลาการผลติในสถานีงานทีPเป็นคอขวด นอกจากนีMไดใ้ชเ้ทคนิคการผลติ
แบบออโตเมชั Pน โดยทําการออกแบบเครืPองเก็บชิMนงานอตัโนมตัิ (BOX 
Finish Good Auto Lifter) ดว้ยหลกัการเคลืPอนทีPโดยไม่ใชพ้ลงังานหรอืคา
ราคุริ (Karakuri) ส่งผลให้รอบเวลาการผลิตลดลง และอัตราการผลิต
เพิPมขึMน 

 
II. การศกึษากระบวนการประกอบหวัฉดี 

 จากการศกึษากระบวนการประบอบหวัฉดีพบวา่ในกระบวนการ
มสีถานีงานทั MงสิMน 7 สถานีงาน แต่ละสถานีมพีนกังานสถานีงานละ 1 คน 
โดยขั Mนตอนการทาํงานสามารถสรปุไดด้งัรปูทีP I 
 

 
รปูที( I กระบวนการประกอบหวัฉีด 

ในงานวจิยัได้ศึกษาขั Mนตอนการทํางานของกระบวนการจาก
มาตรฐานการทํางาน (Standardize Work) เพืPอศึกษาการเคลืPอนไหวของ
พนักงานแต่ละสถานีในกระบวนการประกอบ ส่งผลให้ทราบเวลาการ
ทํางานในส่วนต่าง ๆ เช่น เวลาการทํางานของพนักงาน เวลาการทํางาน
ของเครืPองจกัร รวมถงึเวลาว่างของพนักงาน ทั MงนีMเพืPอใหส้ามารถหาความ
สญูเปลา่ (Waste) ไดง้า่ยขึMน  

เมืPอทาํการศกึษาเวลาเพืPอหารอบเวลาการทาํงานของแต่ละ
สถานีงานพบวา่สถานีงานทีP 7 มรีอบเวลาการทาํงานเทา่กบั 22.1 วนิาท ี
ซึPงเป็นสถานีงานทีPรอบเวลามากทีPสดุดงัรปูทีP II 
 

 
รปูที( II แผนภมิู YAMAZUMI ของกระบวนการประกอบหวัฉีด ก่อนการ

ปรบัปรงุ 

 
III. การศกึษาปัญหาและวเิคราะหค์วามสญูเปลา่ของกระบวนการ 

 จากการศกึษาเวลาพบว่าเกิดคอขวดทีPสถานีงานทีP 7 ซึPงเป็น
สถานีงานทีPใชเ้วลาในการประกอบมากทีPสุด เพืPอลดรอบเวลาการประกอบ
หัวฉีด  จึงทําการปรับปรุงการทํางานของสถานีงานดังกล่าว ซึPง
สภาพการณ์ปัจจุบนัของสถานีงานทีP 7 มขี ั Mนตอนการทํางานทั Mงหมด 12 
ขั Mนตอน ดงัตารางทีP I  
 
ตารางที( I ขั Mนตอนการประกอบของสถานีงานที( 7 

ขั .นตอนทีE องคป์ระกอบงานย่อย เวลา (วินาที) 
1 เชด็มอืกบัเทป 1.02 

2 
หยบิงานออกจากเครื�องเชค็รหูวัฉีด และ นํา
งานเขา้เครื�องหมนุน็อต 

1.12 

3 
หยบิงานออกจากเครื�องหมนุน็อต และ นํา
งานไปวางที�จิก̈ 

1.07 

4 
หยบิงานออกจากเครื�องเชค็รหูวัฉีด และ นํา
งานไปวางที�จิก̈ 

0.6 

5 หยบิงานจากจิก̈ไปเชค็ความลกึของหวัฉีด 1.15 

6 นํางานที�เชค็เสรจ็วางที�จิก̈แลว้เดนิ 1.29 

7 นํางานที�เสรจ็จากเครื�องเชค็ลมรั �ว วางไวท้ี�จิก̈ 0.86 

8 หยบิงานจากจิก̈เขา้เครื�องเชค็ลมรั �ว 1.12 

9 ต่อสายลมเพื�อตรวจเชค็ลมรั �ว 1.03 

10 
นํางานออกจากเครื�องเชื�อม ตรวจเชค็ความ
เรยีบรอ้ย และ เกบ็งานลงกลอ่ง 

2.11 

11 หยบิงานจากจิก̈เขา้เครื�องเชื�อม 1.69 

12 
ปิดฝากลอ่งชิtนงาน ผลกัไปตามราง หยบิ
กลอ่งชิtนงาน เปิดฝา เกบ็ฝา เสยีบคมับงั 

9.04 

  เวลารวม (วินาที) 22.1 
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จากการศกึษาขั Mนตอนการทาํงานของพนกังานในสถานีดงักล่าว
แล้วนั Mน ได้สงัเกตความสูญเปล่าจากการทํางาน (Waste) ทีPหน้างานจรงิ 
พบว่าเมืPอประกอบหวัฉีดครบทั Mง 12 ชิMนงาน จงึจะทํางานในขั MนทีP 12 ซึPง
เป็นการปิดฝากล่องทีPบรรจุหวัฉีด และเสยีบใบคมับงั (KANBAN) เกดิการ
เคลืPอนไหวมากเกนิไป ขั Mนตอนดงักลา่วประกอบไปดว้ย 5 ขั Mนตอนยอ่ยดงันีM 

1. ปิดฝากลอ่งงาน F/G  
2. ผลกักลอ่งสง่งงานลงชตูเตอร ์ 
3. หยบิกลอ่งงานใหม ่ 
4. เกบ็ฝากลอ่ง  
5. เสยีบใบคมับงั (KANBAN)  
ในการศึกษาเวลาพบว่าในขั Mนตอนการปิดฝากล่องและเสยีบ

ใบคมับงั (KANBAN) ใชเ้วลาเท่ากบั 9.04 วนิาท ีต่อการเกบ็หวัฉีด 12 ชิMน 
หรอืใชเ้วลาเทา่กบั 0.8 วนิาท ีต่อการเกบ็หวัฉีด 1 ชิMน ดงันั Mนในงานวจิยัจงึ
กาํหนดการกาํจดัความสญูเปล่านีMเป็นเป้าหมายในการหาแนวทางปรบัปรุง 
เพืPอลดรอบเวลาการประกอบ 

 
IV.  การปรบัปรงุกระบวนการ 

เพืPอลดขั Mนตอนการทํางานของการปิดกล่องชิMนงาน ในงานวจิยั
จงึใชเ้ทคนิคการผลติแบบอตัโนมตั ิโดยอาศยัหลกัการคาราคุร ิ(Karakuri)  
มาช่วยในการออกแบบเครืPองเก็บชิMนงานอตัโนมตัิ (BOX Finish Good 
Auto Lifter) โดยจดุมุง่หมายในการออกแบบ คอื เพืPอลดความสญูเปลา่จาก
การทํางานของพนักงานในสถานีงานทีP 7  และ เพืPอลดเวลาในการเก็บ
ชิMนงานสาํเรจ็รปู  

 
IV.I หลกัการทาํงานของเครืPองเกบ็ชิMนงานอตัโนมตั ิ(BOX Finish Good 
Auto Lifter) 
 การออกแบบเครืPองเก็บชิMนงานอตัโนมตัิ (BOX Finish Good 
Auto Lifter) เป็นเครืPองช่วยลําเลียงกล่องเก็บสินค้าด้วยรางคาราคุริ 
(Karakuri) โดยมีเซ็นเซอร์ (Sensor) และ ปากคีบ (Gripper Robot) ทํา
หน้าทีPจบัยดึ เพืPอเปิดและปิดฝากล่องเก็บสนิค้า ทําให้พนักงานสามารถ 
ทํางานได้มปีระสทิธภิาพมากขึMน โดยเครืPองเก็บชิMนงานอตัโนมตัิ (BOX 
Finish Good Auto Lifter) มรีปูแบบละหลกัการทาํงานดงัรปูทีP III และ รปูทีP 
IV ตามลาํดบั 
 

     
 

 
รปูที( III แบบเครื(องเกบ็ชิMนงานอตัโนมติั (BOX FINISH GOOD AUTO 

LIFTER) 
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รปูที( IV การทาํงานของเครื(องเกบ็ชิMนงานอตัโนมติั (BOX FINISH GOOD 

AUTO LIFTER) 

สาํหรบัการลาํเลยีงกล่องเปล่าเพืPอใสช่ิMนงานสาํเรจ็รปูจะเป็นการ
ลาํเลยีงจากดา้นล่างขึMนดา้นบน เมืPอกล่องเปล่ามาถงึบรเิวณจุดลาํเลยีงขึMน-
ลงอตัโนมตักิจ็ะถูกดนัขึMนไปชนกบัปากคบี (Gripper Robot)  ซึPงทําหน้าทีP
ดูดฝากล่อง ให้เปิดค้างไว้ เมืPอชิMนงานสําเรจ็ทําการเชืPอมจากสถานีก่อน
หน้าเสรจ็แลว้ จะมเีซน็เซอร ์สั Pงการใหแ้ผน่ปากคบี (Gripper Robot)  ทีPดดู
ฝาค้างไว้เลืPอนเขา้ไปเพืPอให้พนักงานนําชิMนงานวางลงในกล่อง เมืPอวาง
ชิMนงานครบเซน็เซอรจ์ะสั Pงการใหแ้ผ่นปากคบี (Gripper Robot)  ทีPดดูฝาก

ล่องคา้งไวเ้ลืPอนออกมาดงัเดมิ เพืPอป้องกนัความผดิพลาดจากการทํางาน
จึงต้องมเีซ็นเซอร์เพืPอมใิห้พนักงานหยบิชิMนงานทีPยงัไม่ได้ทําการเชืPอม
สถานีจากสถานีก่อนหน้ามาใสใ่นกล่อง หลงัจากใสช่ิMนงานครบ 12 ชิMนแลว้ 
พนักงานจะหยบิใบคมับงั (KANBAN) มาเสยีบ และกดปุ่ มให้ท่อลําเลยีง
กลอ่งลงชตูเตอร ์เพืPอสง่ต่อใหแ้มลงนํMาต่อไปในกระบวนการถดัไป 

 
IV.I ผลการดาํเนินงาน 

จากการหลกัการทํางานดงักล่าว ส่งผลใหข้ ั MนตอนการทํางานทีP 
12 ของพนักงานสถานีงานทีP 7 เหลอืเพยีงหยบิใบคมับงั (KANBAN) มา
เสยีบ และกดปุ่ มใหท้่อลาํเลยีงทาํงาน จากการประเมนิขั Mนตน้ใชเ้วลาเพยีง 
1 วนิาท ีต่อการเกบ็หวัฉีด 12 ชิMน หรอืใชเ้วลาเท่ากบั  0.1 วนิาท ีต่อการ
เก็บหวัฉีด 1  ชิMน ซึPงสามารถลดเวลาการทํางานลงได้ 0.7 วนิาทต่ีอการ
เกบ็หวัฉีด 1 ชิMน สง่ผลใหร้อบเวลาการทาํงานของสถานีงานทีP 7 ลดลงจาก 
22.1 วนิาท ีเป็น 21.4 วนิาท ีทั MงนีMหลงัการปรบัปรุงส่งผลใหร้อบเวลาการ
ทาํงานของกระบวนการประกอบหวัฉดี มคีา่เทา่กบั 21.4 วนิาท ีซึPงสามารถ
สรปุไดด้งัรปูทีP V และ ตารางทีP II 

 

 
รปูที( V แผนภมิู YAMAZUMI ของกระบวนการประกอบหวัฉีด หลงัการ
ปรบัปรงุ 

ตารางที( II ผลการปรบัปรงุกระบวนการ 

รายการ ก่อนปรบัปรงุ หลงัปรบัปรงุ 
รอบเวลาการผลติ (วนิาท)ี 22.1 21.4 

กาํลงัการผลติ (ชิ�น/เดอืน) 74,549.32 76,987.85 
กาํลงัการผลติเพิ6มขึ�น (ชิ�น/เดอืน) 

 
2,438.53 

สําหรบัจุดคุ้มทุนอย่างง่ายสามารถคํานวณได้จากต้นทุนของ
เครืPองเกบ็ชิMนงานอตัโนมตั ิซึPงมคี่าเท่ากบั 418,000 บาท หารดว้ยต้นทุน
การจา้งพนักงานทีPลดลง โดยแผนการผลติหวัฉีดต่อวนัมคี่าเท่ากบั 2,380 
ชิMน และค่าจา้งพนักงาน 1 คนมคี่าเท่ากบั 0.046 บาท/วนิาท ี ทั MงนีMตน้ทุน
พนกังานทีPลดลงสามารถคาํนวณไดด้งันีM 
กาํลงัการผลติทีPเพิPมขึMนต่อปี   = 2,438.53x12  

= 29,262.36 ชิMน 
เวลาทาํงานทีPลดลงต่อพนกังาน 1 คน = (29,262/2,380)x20.34  

= 250 ชั Pวโมงทาํงาน/ปี  
= 900,000 วนิาท/ีปี 

คา่จา้งพนกังานทีPลดลงต่อ 1 คน  = 900,000/0.046  
   = 41,400 บาท/ปี 
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ในการสรา้งเครืPองเกบ็ชิMนงานอตัโนมตั ิ(BOX Finish Good 
Auto Lifter) สามารถลดการจา้งพนกังานไดท้ั Mงหมด 7 คน ดงันั Mน 
คา่จา้งพนกังานทีPลดลงต่อ 7 คน   = 41,400x7  

  = 289,800 บาท/ปี 
จดุคุม้ทนุ      = 418,000/289,800  

= 1.44 ปี 
 

V. สรปุและวจิารณ์ผลการดาํเนินงาน 
งานวจิยันีMได้ศกึษากระบวนการประกอบหวัฉีด ทีPประกอบไป

ด้วยสถานีงานทั MงสิMน 7 สถานีงาน แต่ละสถานีมพีนักงานสถานีงานละ 1 
คน โดยทําการจบัเวลารอบการทํางาน (Cycle time) รอบเวลาการทํางาน
ของพนกังาน (Hand time) รอบเวลาการทาํงานเครืPองจกัร(Machine Time) 
และ รอบเวลาการเดนิของพนักงาน (Walking time) แล้วสรุปผลการจบั
เวลาด้วยตารางมาตรฐานการทํางาน (Standardize Work) และ แผนภูม ิ
Yamazumi เพืPอหาหาความสญูเปล่า (Waste) พบว่าสถานีงานทีP 7 มรีอบ
เวลาการทาํงานเทา่กบั 22.1 วนิาท ีซึPงเป็นสถานีงานทีPมรีอบเวลามากทีPสดุ 
และมขี ั MนตอนการทํางานทีP 12 ซึPงเป็นการปิดฝากล่องทีPบรรจุหวัฉีด และ
เสยีบใบคมับงั (KANBAN) มคีวามสญูเปล่าจากการเคลืPอนไหวมากเกนิไป 
ใชเ้วลาเท่ากบั 9.04 วนิาท ีต่อการเกบ็หวัฉีด 12 ชิMน หรอืใชเ้วลาเท่ากบั 
0.8 วนิาท ีต่อการเก็บหวัฉีด 1 ชิMน เพืPอลดขั Mนตอนดงักล่าว ได้ออกแบบ
เครืPองเกบ็ชิMนงานอตัโนมตั ิ(BOX Finish Good Auto Lifter) เป็นเครืPองชว่ย
ลาํเลยีงกลอ่งเกบ็สนิคา้ดว้ยรางคาราครุ ิเพืPอใหพ้นกังานสามารถ ทาํงานได้
มปีระสทิธภิาพมากขึMน ทําใหล้ดขั Mนตอนการทํางานของพนักงานในสถานี
งานทีP 7 ขั MนตอนการทํางานทีP 12 เหลอืเพยีงแค่หยบิใบคมับงั (KANBAN) 
มาเสยีบ และกดปุ่ มใหท้่อลําเลยีง ส่งผลใหร้อบเวลาการทํางานของสถานี
งานทีP 7 ลดลงจาก 22.1 วนิาท ีเป็น 21.4 วนิาท ีสง่ผลใหบ้รษิทัมกีาํลงัการ
ผลติเพิPมขึMน 2,438.53 ชิMน/เดอืน โดยตน้ทุนในการสรา้งเครืPองเกบ็ชิMนงาน
อตัโนมตั ิ(BOX Finish Good Auto Lifter) มคี่าเท่ากบั 418,000 บาท และ
จุดคุ้มทุนของการติดตั MงเครืPองเก็บชิMนงานอตัโนมตัิ (BOX Finish Good 
Auto Lifter) อยูท่ีP 1.44 ปี 
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บทคดัย่อ —ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมเนืEองจากตั .งอยู่ใน
เขตมรสุมตะวนัออกเฉียงใต้ และมีสภาพภมิูประเทศ ทรพัยากร รวมทั .ง
สภาพภมิูอากาศทีEเหมาะสมแก่การทาํเกษตรกรรมในทกุ ๆ ด้าน ในปัจจบุนั
แม้ว่าจะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทําการเกษตรกรรม ซึEงมีราคาทีE
ค่อนข้างสูงและกําลงัในการใช้จ่ายของเกษตรกรมีไม่มากนัก จึงยงัใช้
แรงงานคนในการดแูล และเกบ็เกีEยวผลผลิต 

บทความนี. นําเสนอโมเดลสถาปัตยกรรมการพฒันาระบบในการเกบ็
ข้อมลูเพืEอเพิEมประสิทธิภาพในการเพราะปลกูพืชด้วยโรงเรือนขนาดเลก็ให้
รวดเรว็ยิEงขึ.นพร้อมทั .งทาํนายเวลาในการเกบ็เกีEยวผลผลิตทีEเหมาะสม ทาํ
ให้เกษตรกรสามารถเพิEมผลผลิตและย่อนระยะเวลาในการเพราะปลูกด้วย
โรงเรือนขนาดเล็ก ข้อมูลทีE เก็บผ่านระบบจะถูกส่งขึ.นไปเก็บอยู่บน
ฐานข้อมูลและจึงนํามาวิเคราะห์เพืEอหาค่าของตวัแปรในแต่ละช่วงทีEทาํให้
พืชนั.นเจริญเติบโตได้ดีทีEสดุในแต่ละโมเดลการปลกูพืช 

 
คาํสาํคญั — ดชันีความต่างพืชพรรณ, อินเทอรเ์น็ตของสรรพสิEง,

โรงเรือน, สมารท์ฟารม์  
 

ABSTRACT — Thailand is an agricultural country because of 
terrain, climate, and resources which are suitable for cultivation. 
While today technology might be able to help agriculture in many 
ways but the barrier to accessing technology is their prices. That 
is the main reason why they are still using manpower 

This paper proposed a control and monitoring system 

architecture with statistical analysis for greenhouse planting in 
order to reduce production cost and manpower. The data will be 
storage in database and analyzed the data look for parameters in 
best range of planting model. 
 

Keywords — NDVI, IoT, Greenhouse, Smart farm. 
 

I. บทนํา 
ประเทศไทยเป็นประเทศทางด้านเกษตรกรรมมาตั Mงแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบนั เนืPองจากตั Mงอยู่ในเขตมรสุมตะวนัออกเฉียงใต้ และมสีภาพภูมิ
ประเทศ ทรพัยากร สิPงแวดลอ้ม และสภาพภมูอิากาศทีPเหมาะสมแก่การทาํ
เกษตรกรรมในทุก ๆ ดา้น ไม่ว่าจะเป็น การทํานา การทําสวนผลไม ้การ
ทําพชืไร่ และการทําเลีMยงสตัว ์เป็นตน้ และดว้ยยุคสมนัทีPเปลีPยนแปลงไป

การทาํเกษตรในปัจจุบนันั MนจากเดมิทีPเน้นเพืPอการดาํรงชพีเป็นหลกั สว่นทีP
เกนิมาจงึจะนําไปขายเพืPอเป็นรายได้เสรมิ แปรเปลีPยนไปสู่การผลติเชงิ
การค้าโดยเพิPมจํานวนผลติให้มากยิPงขึMน และใช้เวลาน้อยลง เกษตรกร
บางสว่นไดนํ้าเครืPองจกัรและเทคโนโลยมีาใชเ้พืPอทุ่นแรงทีPใชใ้นการเกษตร
ใหล้ดลงและเพิPมประสทิธภิาพในการทําการเกษตรใหง้่ายดายยิPงขึMน แต่
กระนั MนเทคโนโลยทีีPเกษตรกรใชอ้ยู่ ณ ตอนนีMส่วนใหญ่แลว้จะเป็นการนํา
เครืPองจกัรใชใ้นการเกบ็เกีPยวเพืPอลดแรงงานของคนลง แต่เกบ็เกีPยวไดเ้รว็
ยิPงขึMน หรอืใชเ้ทคโนโลยใีนการควบคุม สั Pงการระบบอตัโนมตั ิและแสดง
ผ่านเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั Pนเท่านั Mน มิได้มีการนําข้อมูลหรือปัจจยั
เหล่านั Mนนํามาศกึษาและวเิคราะหเ์พืPอหาปัจจยัทีPใชใ้นการเพิPมผลผลติ โดย
ปกตแิล้วพชืนั Mนจะเจรญิเตบิโตได้ต้องมกีระบวนการสงัเคราะห์ด้วยแสง 
เพืPอสรา้งอาหารและพลงังานทีPจําเป็นต่อการเจรญิเตบิโตและการดํารงอยู่
ของพชืในสภาพแวดล้อมทีPเหมาะสมต่อพชืในแต่ละชนิด ทางผู้วจิยัได้
เลง็เหน็ถงึปัญหาจงึไดเ้ริPมทาํการศกึษาคน้ควา้และวจิยัปัจจยัทีPเกีPยวขอ้งใน
การสงัเคราะห์ด้วยแสงของพืชทางเศรษฐกิจในบทความนีMจะนําเสนอ
โมเดลเพืPอเพิPมประสทิธภิาพในการเจรญิเตมิโตของพชืเพืPอลดเวลาในการ
เกบ็เกีPยวผลผลติ   

บทความนีMนําเสนอโมเดลในการเก็บขอ้มูลเพืPอเพิPมประสทิธภิาพใน
การเพราะปลูกพชืดว้ยโรงเรอืนขนาดเลก็ใหเ้รว็ยิPงขึMนและทํานายเวลาใน
การเกบ็เกีPยวผลผลติทีPเหมาะสม ทําใหเ้กษตรกรสามารถเพิPมผลผลติและ
ลดระยะเวลาในการเพราะปลูกด้วยโร งเรอืนขนาดเล็ก ภายในมรีะบบ
ควบคุมการใหนํ้Mาและแสงแก่พชืภายในโรงเรอืนและเก็บขอ้มูล อุณหภูม ิ
ความชิMนสัมผัส ,ความชิMนภายในดิน, ความเข้มแสง, และ NDVI ผ่าน
เซน็เซอรท์ีPตดิตั Mงไวภ้ายในโรงเรอืนขนาดเลก็ ซึPงพฒันาขั Mนดว้ย raspberry 
pi3 B+ สามารถควบคุมและติดตามข้อมูลทางสถิติเหล่านีMผ่านทางแอป
พลิเคชนับนมอืถือ ข้อมูลทีPเก็บผ่านเซ็นเซอร์จะถูกส่งขึMนไปเก็บอยู่บน
ฐานขอ้มลูและจงึนํามาวเิคราะหเ์พืPอหาค่าของตวัแปลในแต่ละช่วงทีPทําให้
พชืนั Mนเจรญิเตบิโตไดด้ทีีPสดุ เพืPอใหไ้ดม้าซึPงโมดลสาํหรบัการปลกูพชื 
 

II. ทฤษฎทีีPเกีPยวขอ้ง 

II.I อนิเตอรเ์น็ตของสรรพสิ lง 
อนิเตอร์เน็ตของสรรพสิPง หรอืทีPรู้จกักนัในชืPอ Internet of Things 

(IoT) [1] หมายความว่าการทีPสิPงของ,อุปกรณ์, หรอืเครืPองจกัรสามารถ

สืPอสารและเชืPอมต่อหากนัและกนัไดผ้า่นทางระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตไม่
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วา่จะเป็นทั Mงระบบแบบมสีาย (LAN) หรอืแบบไรส้าย (Wireless) โดยใช้

โปรโตคอลเฉพาะในการสืPอสาร ทําใหส้ามารถควบคุม ตรวจสอบ บรหิาร
จดัการ หรอื สามารถระบุตวัตนของสิPงนั Mนผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เน็ตได้ 

ฟังกช์นัในการทาํงานของอุปกรณ์ IoT อาจจะมหีลายฟังกช์นัหรอืฟังกช์นั

เดยีวกไ็ด ้ขึMนอยู่กบัจุดประสงคข์องอุปกรณ์นั Mน ๆ ในประเทศไทยอุปกรณ์ 

IoT ไม่ค่อยเป็นทีPแพร่หลายเท่าไหร่นัก ส่วนใหญ่จะใช้ในทางด้าน

อุตสาหกรรม, การคมนาคม, และสนิคา้บางชนิด ในปัจจุบนัทางดา้นภาค

เกษตรกรรมกเ็ริPมนําเทคโนโลย ีIoT เขา้มาชว่ยในการทาํการเกษตรแต่ยงั

ไมแ่พรห่ลายนกั สงัเกตไดจ้ากทีPเกษตรกรบางคนเริPมทีPจะทาํระบบ Smart 
farm ของตวัเองเพืPอลดตน้ทุนทางดา้นแรงงานคนลง การวางระบบทําให้

การดูแลพชืผลต่าง ๆ ง่ายขึMนและสามารถควบคุมและตรวจสอบแค่เพยีง
ปลายนิMวเท่านั Mน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบความชืMนหรอือุณหภูมภิายใน

ฟารม์ของตนเอง, การควบคุมการใหนํ้Mา, การใหแ้สง, หรอืปรมิาณแร่ธาตุ

ในกรณีทีPเป็นการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส ์เป็นตน้ นอกจากนีMยงัมกีารเกบ็

คา่ทางสถติผิา่นเซน็เซอรห์ลายอยา่งทีPตดิตั Mงอยูภ่ายใน Smart farm เพืPอ

นํามาวเิคราะหห์าความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรต่าง ๆ ภายในฟารม์ทีPสง่ผล
ต่อการเจรญิเตบิโตของพชืหรอืผลผลติ 

 

II.II ดชันีความต่างพชืพรรณ  
ดัชนีความต่างพืชพรรณ หรือเรียกอีกชืPอหนึP งว่า Normalized 

difference vegetation index (NDVI) [2] เป็นการสงัเคราะห์ขอ้มูล

ขึMนมาใหม่โดยใช้หลกัการสะท้อนคลืPนแม่เหล็กไฟฟ้าทีPพชืสะท้อนกลบั
ออกมา คลืPนแม่เหล็กไฟฟ้าจะมีความยาวคลืPนและความถีPแตกต่างกนั

ออกไปในแต่ละประเภทไดแ้ก่ คลืPนอลัตราไวโอเลต (���-���nm), คลืPน

แสงทีPตามองเหน็ (���-���nm), คลืPนอนิฟราเรด (�mm-750nm), คลืPน

ไมโครเวฟ ,และคลืPนวทิยุ โดยจะใชก้ารสะทอ้นของ คลืPนอนิฟราเรดใกล ้

Near Infrared (NIR) กับ แสงทีPตามนุษย์สามารถมองเห็น (Visible 
Light) ในการคํานวณค่าของดชันีความต่างพชืพรรณโดยทั Pวไปแล้วเมืPอ

แสงตกกระทบใบไม้โดยมี Chlorophyll a และ Chlorophyll b ทีPทํา

หน้าทีPคอยดูดซบัแสงในช่วงสแีดงและนํMาเงนิซึPงจําเป็นต่อกระบวนการ
สงัเคราะหด์ว้ยแสงเพืPอใชใ้นการสรา้งสารอาหารแก่พชื พรอ้มกบัสะทอ้น
แสงในช่วงสเีขยีวออกมา จงึเป็นเหตุผลว่าทําไมจงึมองเหน็พชืเป็นสเีขยีว 

ในส่วนของคลืPนอินฟาเรดจะถูก Carotenoid สะท้อนกลบัออกมา ใน

สัดส่ วนทีPค่ อนข้า งสู ง  พืช ต่ างช นิด ต่างสายพันธุ์ จ ะสะท้อนคลืP น
แม่เหลก็ไฟฟ้าในสดัส่วนทีPแตกต่างกนัหรอืพชืชนิดเดยีวกนัแต่มอีายุหรอื
ความสมบูรณ์ต่างกนั การสะท้อนคลืPนแม่เหล็กไฟฟ้าก็จะแตกต่างด้วย

เช่นกนัพชืทีPสมบรูณ์จะมกีารสะทอ้น NIR มากกวา่คลืPนช่วงสแีดง และพชื

ในกลุ่มทีPไม่สมบูรณ์จะมกีารสะท้อนNIR น้อยกว่าหรอืเท่ากบัคลืPนช่วงสี

แดงจากการสะท้อนทีPแตกต่างกนัข้างต้นจึงนํามาสู่การคํานวณสดัส่วน
ความแตกต่างระหวา่ง � ชว่งคลืPนดงักลา่วโดยใชส้มการดงันีM 
 

NDVI =  
!"#$%"&
!"#'%"&

 (1) 

โดยทีP  

NIR = ปรมิาณแสง NIR ทีPสะทอ้นจากใบของพชื 
VIS = ปรมิาณแสง visible light ทีPเหลอืจากการดูดซบัโดยใบของ

พชื 
 
ทําใหส้ามารถแยกพชืทีPมคีวามสมบูรณ์กบัไม่สมบูรณ์ออกจากกนัได ้

โดยทีP NDVI จะมคี่าตั Mงแต่ -� ถงึ � ยิPงค่าNDVI เขา้ใกล้ � แสดงว่าพชื

นั Mนมคีวามสมบรูณ์ การวดัปรมิาณการสงัเคราะหแ์สงดว้ยคา่ดชันีความต่าง

พชืพรรณ มงีานวจิยัสรปุออกมาแลว้วา่ คา่NDVIมคีวามสมัพนัธอ์ยา่งมาก

ต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชโดยดูทีPปริมาณการตรึงก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) [3]. 
 

III. สถาปัตยกรรม 

ในสว่นนีMอธบิายเกีPยวกบัการออกแบบระบบสถาปัตยกรรม, ฟังกช์นั ทีP

ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและวิธีการวิเคระห์ข้อมูล ได้ทําการออกแบบ
ฐานขอ้มลูทีPใชจ้ดัเกบ็ขอ้มลูทีPไดร้บัมาจากเซน็เซอรภ์ายในโรงเรอืนขนาด
เลก็ หลงัจากทีPเกบ็รวบรวมขอ้มลูไดม้ากพอแลว้จงึนําขอ้มลูทีPไดม้าทาํการ

วิเคราะห์โดยใช้ เครืPองมือทีPชืPอว่า RapidMiner Studio [5] ในการ

วิเคราะห์และทํานายข้อมูล ให้ได้มาซึPงโมเดลทีPมีประสิทธิภาพในการ
เพาะปลูก แนวทางในการทดลองจะทําการปลูกขึMนฉ่ายโดยออกแบบใหม้ี
การควบคุมสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรอืนขนาดเลก็ทีPใชท้าํการปลกูพรอ้ม
ทั Mงมีการเก็บข้อมุลจากเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ภายในโรงเรือนเพืPอใช้ในการ

วเิคราะห ์ภายในตวัโรงเรอืนขนาดเลก็จะมทีั MงระบบปรบัความชืMน, ระบบรด

นํMาอัตโนมตัิ, และระบบแสงทีPช่วยในการเจริญเติบโตแก่พืช สามารถ

ปรบัแต่งระบบรดนํMาอตัโนมตัิ, ระบบแสงรวมทั Mงสภาพอากาศภายในให้

เหมาะสมพขืในแต่ละชนิดได ้
 

 III.I การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบภายในโรงเรอืนขนาดเลก็ 
ในงานวจิยัฉบบันีMระบบสถาปัตยกรรมภายในโรงเรอืนขนาดเลก็ทีPเพืPอ

ชว่ยควบคมุและเกบ็วดัคา่ต่าง ๆ ในกระบวนการปลกูพชื  
จากรปูทีP � แสดงใหเ้หน็ถงึการทํางานของระบบทีPใชใ้นการเกบ็ขอ้มลู

จากเซ็นเซอร์ เซ็นเซอร์นั Mนจะประกอบไปด้วย เซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิ, 
ความชืMน, NDVI, ปรมิาณแก๊ส, ความเขม้แสง และเซน็เซอรว์ดัความสูง 

เซน็เซอรเ์หล่านีMจะตดิตั Mงอยูบ่นบอรด์ Raspberry pi เพืPอรบัค่าเขา้มาทาํ

การประมวลและจะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูล ข้อมูลทีPรวบรวมมาจาก
เซน็เซอรจ์ะถูกจดัเกบ็อยู่ภายในฐานขอ้มลู และนํามาวเิคราะหเ์มืPอมขีอ้มลู
ทีPปรมิาณขอ้มลูทีPมากพอสมควรเพืPอหาโมเดลทีPดทีีPสุดในการเพาะปลูกพชื
ในแต่ละชนิด 
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รปูทีP � สถาปัตยกรรมระบบภายใน 

 
III.II สว่นประกอบสาํคญัภายในโรงเรอืน 

สว่นประกอบบทีPจาํเป็นของระบบฮารด์แวรท์ีPนําเสนอไปในรปูทีP � นั Mน

ประกอบไปดว้ย บอรด์ทีPใชใ้นการควบคมุระบบและรบัขอ้มลู, เซน็เซอรอุ์ณ

ภูมแิละความชิMน, เซน็เซอร ์NDVI, เซน็เซอรแ์ก๊ส, เซน็เซอรว์ดัความสงู, 
และเซน็เซอรแ์สง ดงัรปูทีP � 

• บอรด์ควบคมุ Raspberry Pi 3 b+ 

เป็นบอรด์คอมพวิเตอรข์นาดเลก็ มคีวามสามารถในการใชง้าน
ทั Pวไปและ มคีณุสมบตัเิดน่ คอื ตดิต่อ และความคมุอุปกรณ์

อเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้ใชร้ะบบปฏบิตักิาร Raspbian 

• เซน็เซอร ์NDVI Pi NoIR Camera V2 

คอืกลอ้งทีPมคีวามสามารถถ่ายภาพในชว่งคลืPนแมเ่หลก็ไฟฟ้าชนิด
อนิฟาเรดได ้โดยนําภาพถ่ายดงักลา่วมาทาํการคาํนวณเชงิ

คณติศาสตรเ์พืPอสงัเคราะหข์อ้มลูของง NDVI ขึMนมาโดยใช้

สมการคณติศาสตร ์

• เซน็เซอรแ์ก๊ส MQ-135 

เป็นเซน็เซอรท์ีPใชใ้นการวดัปรมิาณแก๊สออกซเิจนหรอืโอโซน 

• เซน็เซอรว์ดัความสงู Ultrasonic 

เซน็เซอรท์ีPใชค้ลืPนอลัตรา้โซนิคในการสะทอ้นไปกลบัเพืPอ
คาํนวณหาระยะทางระหวา่งเซน็เซอรก์บัวตัถุทีPอยูต่รงหน้า
เซน็เซอร ์

• เซน็เซอรว์ดัอุณหภมูแิละความชิMน DHT22 

เซน็เซอรส์ภาพอากาศมคีวามสามารถในการวดัอุณหภมูแิละ

ความชิMน มชีว่งในการวดัอุณหภมูอิยูท่ีP -�� ถงึ �� องศาเซลเซยีส 

และชว่งในการวดัความชิMนอยท่ีP � ถงึ ��� % 

• เซน็เซอรว์ดัแสง LDR 

เป็นตวัตา้นทานปรบัคา่ตามแสง ตวัตา้นทานชนิดนีMสามารถ
เปลีPยนความนําไฟฟ้าไดเ้มืPอมแีสงมาตกกระทบ 

 
III.III การควบคมุและวเิคราะห ์

การออกแบบระบบควบคมุโรงเรอืนอจัฉรยิะ มตีวัแปลสาํคญัอยู�่ อยา่ง 
ไดแ้ก่ เวลา สภาพแวดลอ้มภายใน ดชันีความต่างพชืพรรณ 

• เวลา เป็นตวัแปรทีPสําคญัตวัแปลหนึPงเนืPองจากตอ้งมกีารกําหนด
ระยะเวลาในการใหแ้สงกบัพชื 

• สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรอืน  

• ไมว่า่จะเป็นอุณหภมู ิความชืMน ความชืMนภายดนิ เป็นตวัแปรทีPตอ้ง
ไดร้บัการควบคมุ เพืPอไมก่่อใหเ้กดิผลเสยีต่อการเพาะปลกู 

• ดชันีความต่างพชืพรรณ คอืตวับ่งชีMในการตรวจสอบพชืภายใน
โรงเรอืนมกีารสงัเคราะหแ์สงหรอืไม ่

 
VI. กระบวนการจดัเกบ็ขอ้มลูและการวเิคราะห ์

ในกระบวนการนีMขอ้มูลทีPถูกจดัเก็บมาจากเซ็นเซอร์ภานในโรงเรอืน
ขนาดเลก็จะถูกส่งขึMนไปจดัเป็นทีPฐานขอ้มูลเพืPอใชใ้นการวเิคราะห์โมเดล
การเพาะปลกูพชืชนิดนั Mน ๆ เมืPอทาํการเกบ็ขอ้มลูไปซกัชว่งระยะเวลาหนึPง 
จงึเริPมทาํการวเิคราะหเ์พืPอหาปัจจยัทีPสง่ผลต่อการเจรญิเตบิโตของพชื คา่ทีP

บนัทึกลงฐานข้อมูลได้แก่ วนั,เวลา,อุณหภูมิ, ความชืMน, ปริมาณแก๊ส, 
ความเข้มแสง, ความสูงของพชื, และ NDVI โดยใช้ค่า NDVI เป็นตวั

บ่งชีMว่าพชืมีการสงัเคราะห์ด้วยแสงเพืPอใช้ในการเจริญเติบโต [4] จาก

การศกึษา พบว่า ปรมิาณCO2, O2 อุณหภูม,ิ ความชืMน, แสง เป็นปัจจยั

สําคญัทีPส่งผลต่อการสงัเคราะห์แสงของพชื [6] [7] [8] การนําค่าดชันี

ความต่างพืชพรรณทีPได้จากการถ่ายภาพด้วยกล้องทีPมีความสามารถ

ถ่ายภาพทีPมคีลืPนแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วง NIR มาเขา้สมาการเพืPอทําการ

คาํวณคา่ NDVI ทีPพชืม ีณ ชว่งเวลานั Mน เทยีบกบัอตัราการตรงึ CO2 หรอื 

อตัราการคาย O2 ของพชื และสรา้งกราฟเพืPอดูความสมัพนัธ์ของค่าทั Mง

สอง จากนั Mนจงึวเิคราะหปั์จจยัทีPส่งผลใหพ้ชืนั Mนมกีารสงัเคราะหแ์สงทีPเพิPม

มากขึMน ไมว่่าจะเป็นการเปรยีบเทยีบกนัระหว่าง NDVI กบั ปรมิาณแสง, 
NDVI กบั ความชิMน, NDVI กบั ปรมิาณ CO2 หรอื O2 ภายในโรงเรอืน

ขนาดเลก็ 
จากสมการ  NDVI ทีPกล่ าวไปข้า งต้นนั Mน  ในขั MนตอนนีM มีการ

เปลีPยนแปลงตวัแปลภายในเล็กน้อยเนืPองจากมกีารใช้ ฟิวเตอร์สฟ้ีา [9] 
เพืPอช่วยในการกรองแสงในย่านทีPไม่ต้องการออกไป ดงันั Mนสมการจึง
เปลีPยนเป็น 

NDVI =  
#()$*+,(
#()'*+,(

 (2) 

โดยทีP 

RED = ปรมิาณแสง NIR ทีPสะทอ้นจากใบของพชื เกบ็จากเซลลร์บั

แสงสแีดงของอุปกรณ์ 

BLUE = ปรมิาณแสงสนํีMาเงนิทีPสะทอ้นจากใบของพชืผ่านฟิลเตอรส์ี

นํMาเงนิ 
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รปูทีP � อุปกรณ์ฮารด์แวรส์าํหรบัระบบ ตรวจสอบการเจรญิเตบิโตของพชื (a) Raspberry pi 3 b+, (b) Pi NoIR 

Camera V2} (c) MQ-135, (d) Ultrasonic (e) DHT22, (f) LDR 

V. สรปุ 
งานวจิยัชิMนนีMไดนํ้าเสนอเแนวทางในการทําวจิยัเกีPยวกบัการวเิคราะห์

ปัจจยัการเจรญิเตบิโตของพชืในแต่ละชนิดโดยใชด้ชันีความต่างพชืพรรณ
เพืPอไดม้าซึPงโมเดลทีPมปีระสทิธภิาพในการเพาะปลูกพชืในแต่ละชนิด โดย
การเกบ็ขอ้มูลจากเซน็เซอร์ทิPตดิตั Mงอยู่ภายในโรงเรอืนนขนาดเลก็และจงึ
นํามาทําการวเิคราะห์โมเดลทีPมปีระสทิธภิาพจากการสร้างกราฟเพืPอหา
ความสมัพนัธ์จากปัจจยัต่าง ๆ ภายในโรงเรอืนทีPกล่าวไปขา้งต้น เพืPอให้
ไดม้าซึPงโมเดลสาํหรบัการปลูกพชืทีPลดระยะเวลาในการปลูกใหส้ั Mนลง และ
ประหยดัยิPงขึMน สุดทา้ยนีMจะนํางานวจิยัชิMนนีMไปต่อยอดเพืPอสรา้งระบบและ
โมเดลทีPใชง้านจรงิในโอกาสต่อไป 
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บทคัดย่อ —ระบบระบายความร้อนของศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มี

ประสิทธิภาพ สามารถเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทที่ต้องการลดการสร้าง

ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ต้องปรับอากาศทั้งห้องได้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ต้องเชื่อมโยงกับ

เซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับ ประเทศท่ี

พัฒนาแล้วในปัจจุบันได้มีการใช้งานศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กแบบควบรวมกับแร็ค 

คอมพิวเตอร์ไว้ด้วย และขยายตัวไปสู่การใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย อาทิ โกดังสินค้า 

สำนักงานชั่วคราว อีเว้นท์ต่าง ๆ ฯลฯ เครื่องปรับอากาศสามารถบูรณาการกับตู้แร็ค 

คอมพิวเตอร์เพื่อการระบายความร้อนให้กับศูนย์คอมพิวเตอร์โดยตรง ดังนั้นระบบ

ระบายความร ้อนของศ ูนย ์ข ้อม ูลของคอมพิวเตอร ์ขนาดเล ็ก (CCRDC) จะมี

ประสิทธิภาพเชิงความร้อนท่ีสูงข้ึน  

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนาระบบ CCRDC ที่เคลื่อนย้ายได้และเป็นไปได้

ในทางปฏิบัติ เหมาะสำหรับสภาวะอากาศแบบร้อนชื้นอย่างประเทศไทย ระเบียบวิธี

วิจัยเริ่มจากการออกแบบชุดอุปกรณ์ทดลอง การพัฒนาต้นแบบ CCRDC การเลือก

เครื่องปรับอากาศที่มีขนาดกำลังทำความเย็นที่เหมาะสมกับศูนย์คอมพิวเตอร์ขนาด

เล็ก และการบูรณาการศูนย์คอมพิวเตอร์กับเคร่ืองปรับอากาศเข้าด้วยกัน  

ความร้อนจากแร็คคอมพิวเตอร์ที่ประกอบด้วยเซิร์ฟเวอร์และยูพีเอสถูกจำลอง

โดยฮีทเตอร์ไฟฟ้าขนาดกำลังไฟฟ้า 810 W เครื่องปรับอากาศขนาด 6,830 Btu/hr

สามารถทำอุณหภูมิอากาศเย็นได้ 18.3 oC และจ่ายอากาศไประบายความร้อนจาก

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ 21.9 oC กับ 62% ซึ่งอยู่ในช่วง 

18 - 27 oC และ 8 - 80% ตามที ่มาตรฐาน ASHRAE แนะนำ โดยดึงความร้อนได้ 

2,200 Btu/hr คิดเป็นร้อยละ 32.2 ของภาระงานสูงสุดของเคร่ืองปรับอากาศเท่าน้ัน 

คำสำคัญ — ศูนย์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก, ซีซีอาร์ดีซี, ระบบทำความเย็น, 

ประสิทธิภาพพลังงาน, การประหยัดพลังงาน, การจัดการพลังงาน 

 

 

ABSTRACT — The efficient cooling system for a compact data center 

could be a business strategy for a company that required reduction of the 

construction of computer server room. The data center has to 

communicate with the server, the associated equipment, and the 

supportive infrastructure. The developed countries currently use the 

compact data center integrated to the computer rack that is expanded to 

various applications, e.g. warehouse, temporary office, events, etc. The air 

conditioner (A/C) could be combined with the computer rack for directly 

cooling of computer center. For that reason, the cooling system of the 

Compact Computer Rack Data Center (CCRDC) would have higher energy 

efficiency.  

Therefore, the research focuses on the development of practical and 

portable CCRDC for the tropical climate condition such like Thailand. The 

research methodology started from designing the experimental unit, 

developing the compact data center prototype, sizing the appropriated 

air conditioner suitable to the compact data center, then integrating the 

data center and A/C unit together.  

Heat released from the computer rack composed of a server and an 

UPS was simulated by an electric heater (rated power 810 W). The air 

conditioner having 6,830 Btu/hr cooling capacity provided cold air at 18.3 
oC and supply cooling air to computer equipment at temperature and 

relative humidity 21.9 oC and 62% within the range 18 - 27 oC and 8 - 80% 

that recommended by ASHRAE standard by extracting heat about 2,200 

Btu/hr, calculated to just 32.2% of part load of the air conditioner. 

Keywords — compact computer rack data center, CCRDC, cooling 

system, energy efficiency, energy saving, energy management 
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I. บทนำ 

การออกแบบศูนย ์คอมพิวเตอร ์ขนาดเล ็กที่ประกอบด้วยอ ุปกรณ์

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต ่อพ่วงที ่สามารถติดตั ้งภายในตู ้แร ็คตู ้ เด ียว 

(Computer Rack) ต้องพิจารณาให้รอบคอบถึงอุปกรณ์ที่เลือกใช้ การติดตั้งที่

ถูกต้อง การไหลเวียนของอากาศเย็นและการระบายอากาศร้อน เพราะจะส่งผล

ต่อการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์โดยรวม ระบบการทำความเย็นในรูปแบบ

สามัญ (Conventional method) คือ การทำความเย็นรวมทั้งห้อง (Room 

cooling) ส่วนอีกแบบที่ศึกษาการใช้พลังงานโดย Madhu Sharma และคณะ 

[1] คือ การทำความเย็นที่แยกพื้นที่ลมร้อนและลมเย็น (Hot aisle/ Cold aisle 

containment) เพื่อป้องกันลมร้อนจากหลังตู้ไหลมารวมกับลมเย็นหน้าตู้ (Air 

mixing) จะช่วยลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศและลดการใช้ไฟฟ้าลง  

ความน่าเชื่อถือและช่วงเวลาในการให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นสิ่ง

ที่ต้องตระหนักถึงเป็นอันดับแรก จากนั้นจึงเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน โดย 

ASHRAE T9.9 ได้แนะนำสภาวะที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ในห้องศูนย์ข้อมูล 

(Data Center) ระดับอุณหภูมิและความชื ้นที ่อ ุปกรณ์สามารถทำงานได้

ประสิทธิภาพดีที่สุดและประหยัดพลังงานได้ คือ 18 - 27 oC (64 – 81 oF) 

และความชื ้นส ัมพัทธ ์อย ู ่ระหว ่าง 8% - 80% [2]. นอกจากนี้ Robin A. 

Steinbrecher [3] ได้แนะนำค่ามาตรฐานสำหรับอุณหภูมิและความชื้นขาเข้า

ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในห้องศูนย์ข้อมูลแบบต่าง ๆ ไว้ด้วย 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ในประเทศไทยโดยทั่วไปจะต้องสร้างห้องที่ติดตั้งระบบ

ปรับอากาศ จากประสบการณ์ของผู้วิจัยพบว่าส่วนหนึ่งจะติดปัญหาในการหา

พื้นที่การก่อสร้างห้อง ต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างห้องนาน หากก่อสร้างได้

แล้วห้องมีขนาดใหญ่เกินไปก็จะสิ้นเปลืองค่าไฟฟ้าในการปรับอากาศโดยใช่เหตุ 

อีกทั้งบางพื้นที่ก็ไม่สามารถก่อสร้างห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ อาทิ บริเวณเสา

หรือโกดังสินค้า หรืออาจต้องไปใช้พื้นที่ร่วมกับบริเวณอื่น พบปัญหาความร้อน 

ฝุ่นละอองและเสียงในพื้นที่ติดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร ์งานวิจัยนี้จึงต้องการหาแนว

ทางการพัฒนาระบบระบายความร้อนเฉพาะจุด สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ขนาด

เล็ก ที่สามารถรักษาระดับอุณหภูมิการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ให้เสถียร โดยพัฒนาให้เป็นศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กที่มีระบบระบายความร้อนใน

ตัว จึงไม่ต้องรวมภาระความร้อนจากมนุษย์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น (หลอดไฟ

และบัลลาสต์) โดยพัฒนาต้นแบบตู้ศูนย์ข้อมูลสำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก 

(Compact Computer Rack Data Center: CCRDC) โ ด ย ต ิ ด ตั้ ง

เครื่องปรับอากาศไว้ด้านบนตู้ และหมุนเวียนอากาศร้อนที่ระบายจากตู้ไปยัง

ส่วนรับอากาศป้อนกลับของเครื่องปรับอากาศ จากนั้นจึงปรับสภาพอากาศจนมี

อุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสม และจ่ายลมเย็นเข้ามาภายในตู้โดยจำเพาะ 

ซึ่งจะเป็นการวนรอบอากาศเพื่อระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพ และคาดว่า

จะสามารถลดต้นทุนการสร้างระบบระบายความร้อนจากศูนย์คอมพิวเตอร์และ

ประหยัดพลังงานด้วย  

 

 

II. ลักษณะศูนย์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ในงานวิจัยนี้มีลักษณะเป็นตู้ขนาดเล็กที่พัฒนาขึ้นเพื่อ

งานวิจัยนี้โดยเฉพาะ ออกแบบการระบายความร้อนให้ง่ายต่อการติดตั้งและใช้

งาน โดยเครื่องปรับอากาศที่นำมาประยุกต์ใช้นี้ โดยปกติใช้สำหรับการระบาย

ความร้อนของตู้สวิตช์บอร์ดของระบบพีแอลซี (PLC) จึงคาดว่าจะ ซึ่งคาดว่าจะ

ทำความเย็นได้เหมาะสมกับชุดเซิร์ฟเวอร์ (Server) พร้อมยูพีเอส (UPS) และ

แผงกระจายไฟฟ้าจำนวนหนึ่งชุด และกำหนดปริมาตรอากาศที่จะปรับสภาพ 

จากขนาดตู้มาตรฐาน 24U ที่เหมาะสมกับชุดเซิร์ฟเวอร์นี้ การจำลองภาระ

ความร้อนอาศัยฮีทเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 810 W ซึ่งมีพัดลมระบายความร้อนขนาด 

220 VAC 50 Hz ความเร็วรอบ 1,300 rpm ที ่มาพร้อมกับชุดฮีทเตอร์ จึง

สามารถระบายความร้อนจากกล่องฮีทเตอร์ได้ดี โดยระบบควบคุมพัดลมเป็น

แบบ Open loop และเฉพาะเปิดปิดเท่าน ั ้น (On/Off) ภาพถ่ายตู ้ศ ูนย์

คอมพิวเตอร์แสดงดังรูปที่ 1 โดยมีระบบเปิดตู้อัตโนมัติหากอุณหภูมิภายในตู้

เกินค่าที่กำหนดด้วย 

 
รูปที ่1 ลักษณะภายนอกของตูศู้นย์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก 

   

รูปที ่2 ภาพด้านหน้าของตู้ศูนย์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กพร้อมเครื่องปรับอากาศ 
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รูปที ่3 ตำแหน่งการจ่ายอากาศเย็น 2 ช่อง ด้านหน้า และตำแหน่งการรับ

อากาศกลับของเครื่องปรับอากาศ 

รูปที่ 2 แสดงภาพถ่ายด้านหน้าของตู้ศูนย์คอมพิวเตอร์ขณะที่เปิดออก จะ

เห็นด้านหน้าของเครื่องปรับอากาศและหน้าจอแสดงค่าตั้ง (Set point) ของ

อุณหภูมิขากลับของเครื่องปรับอากกาศ ด้านล่างจะเห็นชุดพัดลมสำหรับดูด

อากาศให้ไหลผ่านชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำลอง ศูนย์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก

ประกอบด้วยด้วยตู้แร็ค (Rack Cabinet) มีประตูกระจกทางด้านหน้า ขนาด 

24U ตามมาตรฐาน คือ กว้าง 0.65 เมตร ลึก 1.2 เมตร และสูง 1.2 เมตร 

บริเวณตั้งแต่ประตูหน้าถึงเสาแร็คคู่หน้าเป็นพื้นที่เก็บลมเย็น โดยทั่วไปคือกว้าง 

0.2 - 0.3 เมตร และสูง 1.2 เมตร  

 
รูปที ่4 แผนภาพแสดงลักษณะการไหลเวียนของอากาศในตูศู้นย์คอมพิวเตอร์

ขนาดเล็ก 

 
รูปที ่5 ตำแหน่งการติดตั้งเครื่องมือวัดภายในตูศู้นย์คอมพิวเตอร ์

เซิร์ฟเวอร์ของคอมพิวเตอร์และยูพีเอสรวมถึงแผงกระจายไฟฟ้าเป็นแหล่ง

ความร้อนซึ่งจะถูกจำลองโดยฮีทเตอร์ไฟฟ้า การระบายความร้อนอาศัยลมเย็น

จากคอยล์เย็นของเครื่องปรับอากาศสีเขียว (ดังรูปที่ 1) ที่ติดตั้งอยู่บนตู้แร็ค ลม

เย็นจะถูกพัดลมดูดผ่านสวิตซ์ของเน็ตเวิร์ค เซิร์ฟเวอร์ และยูพีเอส เพื่อระบาย

ความร้อน บริเวณช่องว่างระหว่างเสาแร็คคู่หน้ากับโครงตู้แร็คมีแผงกั้นลมเย็น 

เพื่อบังคับให้ไหลผ่านอุปกรณ์ทั้งหมดที่ต้องการระบายความร้อน อากาศที่

ระบายความร้อนอุปกรณ์แล้วจะร้อนขึ้น และไหลย้อนกลับขึ้นไปเข้าคอยล์เย็น

ของเครื่องปรับอากาศ ในขณะที่อากาศจากบรรยากาศจะถูกดึงมาระบายความ

ร้อนจากคอยล์ร้อนของเครื่องปรับอากาศ โดยไม่ปนกับอากาศที่ไหลเวียนในตู้

แร็ค ตำแหน่งช่องจ่ายอากาศเย็น (2 ช่องกลมเล็ก) และช่องรับอากาศกลับ (1 

ช่องกลมใหญ่) ของเครื่องปรับอากาศแสดงดังรปูที่ 3 

แผนภาพอย่างง่ายแสดงลักษณะการไหลเวียนของอากาศภายในตู้ศูนย์

คอมพิวเตอร์กับเครื่องปรับอากาศแสดงดังรูปที่ 4 โดยอากาศเย็นและแห้งที่

ปรับสภาพจากเครื่องปรับอากาศแล้ว (ลูกศรสีเขียว) จะไหลผ่านทางด้านหน้า

ของชุดอุปกรณ์ จากนั้นจะถูกดูดให้ไหลผ่านเซิร์ฟเวอร์และยูพีเอสจำลองทำให้

ร้อนขึ้นและไหลกลับขึ้นไปทางด้านบนสู่เครื่องปรับอากาศ (ลูกศรสีแดง)  

รูปที่ 5 แสดงตำแหน่งการติดตั้งเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ 

(T & RH) ฝั่งอากาศเย็นที่จ่ายจากเครื่องปรับอากาศ (ลูกศรสีเขียว) และฝั่ง

อากาศอุ ่นที ่ระบายความร้อน (ลูกศรสีแดง) จากชุดอุปกรณ์แล้วและไหล

ย้อนกลับไปยังเครื่องปรับอากาศ ด้านละ 2 ตัว ด้านหน้าและด้านหลังของฮีท

เตอร์ที่ใช้จำลองภาระความร้อนจากชุดอุปกรณ์อีก 2 ตัว วัดอุณหภูมิอากาศ

ภายนอก 2 ตัว และวัดอุณหภูมิเพียงอย่างเดียวที่ตัว UPS อีก 2 จุด ตำแหน่ง 

การวัดความเร็วลมวัดที่ด้านอากาศจ่ายและด้านหน้า UPS อีก 2 จุด ทำให้

ทราบสภาวะของอากาศก่อนและหลังการระบายความร้อนจากชุดอุปกรณ์ และ

ก่อนและหลังการปรับสภาพจากเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งด้านบน จึงนำมาใช้

ในการประเมินสมรรถนะของการระบายความร้อนโดยเครื่องปรับอากาศได้ 

ส ่วนล ูกศรส ีฟ ้าแสดงท ิศทางลมระบายความร ้อนจากคอยล ์ร ้อนของ

เครื่องปรับอากาศ 

 

III. ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลความต้องการใช้งานศูนย์คอมพิวเตอร์

ขนาดเล็ก กำลังการทำความเย็นที่ต้องการจากเครื่องปรับอากาศ และขนาดตู้

แร็คคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม จากนั้นจึงออกแบบ จัดเตรียมวัสดุ ประกอบและ

ติดตั้งตู้ เครื่องปรับอากาศที่คัดเลือกมานำเข้ามาจากบริษัท Rittal จากอิตาลี 

ซึ่งปกติเครื่องนี้ใช้ระบายความร้อนจากชุดสวิตซ์บอร์ดหรืออุปกรณ์หม้อแปลง

ไฟฟ้า โดยใช้สารทำความเย็น R-134a เครื ่องมีความสามารถทำความเย็น 

2,000 วัตต์ความร้อน (เทียบเท่า 6,830.36 Btu/hr) กำลังไฟฟ้าสูงสุดที่ต้องการ 

970 วัตต์ไฟฟ้า จะเห็นว่าเครื ่องปรับอากาศนี้มีขนาดทำความเย็นต่ำกว่า

เครื่องปรับอากาศทั่วไปที่เล็กสุดที่ 9,000 Btu/hr  
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การออกแบบได้กำหนดขนาดของระบบปรับอากาศที่สามารถจัดการกับ

ภาระความร้อนสัมผัส (Sensible Load) ที่เป็นผลรวมจากภาระความร้อน

จำลอง 3 ส่วน ได้แก่ (1) ฮีทเตอร์ไฟฟ้าที่มีกำลัง 810 W (2) UPS ที่ 240 W 

และ (3) แผงกระจายไฟฟ้าอีก 50 W รวม 1,100 Welec หากคำนึงถึงความร้อน

สูญเสียจากอุปกรณ์เหล่านี้แล้ว เครื่องปรับอากาศที่เลือกมาก็จะจัดการกับภาระ

ความร้อนรวมได ้

ความเร็วลมสำหรับการระบายความร้อนไม่ได้ระบุไว้ตามมาตรฐาน 

ASHRAE ดังนั้น ความเร็วลมที่ใช้จึงขึ้นกับความสามารถพัดลมระบายอากาศ

ของฮีทเตอร์ ทำให้ได้ความเร็วลมอยู่ในช่วงค่า 5.8 – 6.2 m/s งานวิจัยนี้ใช้ฮีท

เตอร์ไฟฟ้าแทนความร้อนจากเซิร์ฟเวอร์และยูพีเอส  

ศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กที่พัฒนาขึ้นนี้ ในเบื้องต้นเพื่อการระบายความร้อน

จากชุดแร็คคอมพิวเตอร์และยูพีเอสเพียงชุดเดียว โดยปัจจุบ ันนี ้ศ ูนย์

คอมพิวเตอร์นิยมใช้ Virtual Machine Ware (VM ware) ที่ใช้คอมพิวเตอร์ตัว

เดียวควบคุมและสามารถแยกโฮสต์ (Host) ได้ ทำให้ห้องศูนย์ข้อมูลของ

คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงเรื ่อย ๆ จึงสอดคล้องอย่างยิ ่งกับกรอบแนวคิด

งานวิจัยนี้ ที่จะลดความจำเป็นของการสร้างห้องเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ ซึ่งมัก

ต้องการเครื่องปรับอากาศที่มีความแม่นยำสูง (Precision Air Conditioner) ที่

ต้องมีระบบตรวจสอบตลอดเวลารวมถึงระบบดับเพลิง หากสามารถทำให้อยู่ใน

ตู้แรค็ตู้เดียวได้ก็จะประหยัดได้ทั้งพืน้ที่และพลังงาน 

ระบบปรับอากาศถูกติดตั้งทางด้านบนของตู้แร็ค และติดตั้งเซนเซอร์วัด

อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่ตำแหน่งตามระบุในรูปที่ 4 จากนั้นต่อสาย

เซนเซอร์เพื่อส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตมายังคอมพิวเตอร์ ขณะทำการทดสอบ

จะเปิดระบบเก็บข้อมูลการทดลองเพื่อแสดงผลผ่านคอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ 

โดยแสดงผลการวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศทั้งด้านในตู้และ

บรรยากาศทางด้านนอกตู้แร็ค รวมถึงความเร็วลม ก่อนทดสอบต้องตรวจสอบ

การทำงานของพัดลมระบายความร้อน และจัดเตรียมระบบระบายความชื้น

ออก ปรับตั้งค่าอุณหภูมิที่อากาศย้อนกลับ (Return air) สู่เครื่องปรับอากาศ 

(Set point) เพื่อควบคุมการทำความเย็นขอเครื่องปรับอากาศ ผ่านไป 10 นาที 

หลังจากตรวจสอบว่าการไหลเวียนของอากาศดีแล้ว จึงเปิดระบบศูนย์ข้อมูล

จำลอง และเปิดเครื่องปรับอากาศเพื่อระบายความร้อนจากตู้แร็ค ภาพระบบ

ขณะทดสอบแสดงดังรูปที่ 6 และภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์สำหรับเก็บข้อมูล

แสดงดังรูปที ่7 

เก็บข้อมูลติดต่อกันให้นานที่สุด โดยสูงสุด 24 ชั่วโมง ตรวจสอบการ

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์จากคอมพิวเตอร์ ว่าอุณหภูมิแต่ละ

ตำแหน่งว่าไม่ผิดปกติ และคำนวณคุณสมบัติอากาศชื ้นเพื ่อตรวจสอบการ

ควบแน่นของความชื้นในอากาศ จากนั้นนำข้อมูลที่บันทึกไว้มาทำการวิเคราะห์ 

แสดงผล และสรุปผล 

 
รูปที ่6 ภาพตู้ศูนย์คอมพิวเตอร์ขณะทดสอบ 

 
รูปที ่7 ภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์สำหรับเก็บข้อมูลการทดสอบตู้ศูนย์

คอมพิวเตอร ์

 

IV. ผลการทดสอบและการวิเคราะห์ผล 

จากการทดสอบเบื้องต้นในวันที่ 26 ม.ค. 63 เวลา 16:18 – 16:57 น. ได้

ความเร็วลมเฉลี่ย 5.834 ± 0.05 m/s กำหนด Set point อุณหภูมิอากาศที่

ไหลกลับเครื่องปรับอากาศเป็น 35 oC ผลการวัดค่าอุณหภูมิอากาศที่ออกจาก

เครื่องปรับอากาศ แสดงเป็นกราฟดังรูปที่ 8 ซึ่งจะเห็นว่าอุณหภูมิแกว่งอยู่

ระหว่าง 20 – 33.6 oC โดยจะแกว่งทุกคาบ 6 นาที และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อ

คอมเพรสเซอร์ทำงานอุณหภูมิอากาศจะลดลงและเมื ่อคอมเพรสเซอร์ตัด

อุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้น 

 
รูปที ่8 อุณหภูมิของอากาศทางออกเครื่องปรับอากาศสู่ภายในตู ้
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ความชื ้นสัมพัทธ์มีการเปลี ่ยนแปลงอยู ่ระหว่าง 65% – 80% และมี

แนวโน้มลดลงเรื ่อย ๆ ดังรูปที่ 9 จากค่าสูงสุด 88% ลงมาเรื ่อยๆ จนเหลือ 

71% ภายใน 31 นาที เนื่องจากอุณหภูมิมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยค่าความชื้น

สัมพัทธ์จะแกว่งในลักษณะเดียวกับอุณหภูม ิ

 
รูปที ่9 ค่าความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศทางออกเครื่องปรับอากาศ 

อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศที่ย้อนกลับสู่เครื่องปรับอากาศ

แสดงดังรูปที ่10 และ 11  

อุณหภูมิอากาศจากภายในตู้คอมพิวเตอร์ที่เข้าสู่เครื่องปรับอากาศแปรผัน

ระหว่าง 20.9 – 37.6 oC สูงกว่า Set point โดยอุณหภูมิสุดท้ายอยู่ที ่37 oC 

และอุณหภูมิแปรผันขึ้นและลงตามจังหวะการตัดต่อของคอมเพรสเซอร์เช่นกัน 

โดยความชื้นสัมพัทธ์แกว่งอยู่ระหว่าง 25% – 58% และมีแนวโน้มลดลงเรื่อย

จนมีค่าเป็น 34% เมื่อเวลาผ่านไป 35 นาท ีกำหนดไว้ว่าอุณหภมูิของอากาศเย็น

ทางเข้าชุดอุปกรณ์จะต้องต่ำกว่า 27 oC ผลการทดลองในวันที ่ 26 ม.ค. 63 นี้

พบว่าอุณหภูมิสูงกว่าค่าที่กำหนดดังแสดงในรูปที ่ 12 อย่างไรก็ดีคำนวณได้ว่า

ระบบสามารถลดความชื้นได้เล็กน้อยด้วยอัตรา 0.19 g/s ในช่วง 30 นาทีแรก  

 
รูปที ่10 อุณหภูมิของอากาศที่ย้อนกลับเข้าเครื่องปรับอากาศจากภายในตู้ศูนย์

คอมพิวเตอร ์

 
รูปที ่11 ค่าความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศที่ย้อนกลับเข้าเครื่องปรับอากาศจาก

ภายในตู้ศูนย์คอมพิวเตอร ์

ต่อมาผู้วิจัยได้ทดสอบทดสอบอีกครั้งประมาณ 2 ชั่วโมง เมื่อ 29 มี.ค. 63 

( เ ว ล า  14.12 – 16.10 น . ) ปร ั บต ั ้ ง ค ่ า อ ุณหภ ู ม ิ อ าก าศย ้ อนกล ั บสู่

เครื่องปรับอากาศเป็น 32 oC พบว่าอุณหภูมิอากาศไม่ได้แกว่งอีกต่อไป และ

ระบบเข้าสู ่สมดุลที ่เวลา 14:30 น. ผลการวัดอุณหภูมิทางเข้าชุดอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ที่จำลองด้วยฮีทเตอร์ไฟฟ้าคงที่ได้ที่ 21.7 oC ดังรูปที่ 13  ในขณะ

ที่ความชื้นสัมพัทธ์แปรผันในช่วงแคบ ๆ ระหว่าง 62% - 63% ส่วนอุณหภูมิ

อากาศที่ไหลกลับเข้าสู่เครื่องปรับอากาศในกรณีนี้คือ 32.3 oC ดังรูปที่ 14 โดย

ความชื้นสัมพัทธ์ลดลงเหลือ 30% คงที่เช่นกัน ดังรูปที ่15 

สรุปผลการประเมินผลการทดสอบในเบื้องต้น กรณีปรับตั้งค่าอุณหภูมิ

อากาศย้อนกลับเครื่องปรับอากาศ (Return air) เป็น 32 oC จะสามารถจ่าย

อุณหภูมิอากาศเย็นสู่ตู้คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กได้ที่ 18.3 oC ส่งผลให้อุณหภูมิ

อากาศเย็นทางเข้าชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำลองในตู้เข้าสู่สภาวะสมดุลและ

คงที่ได้ถึง 21.9 oC และความชื้นสัมพัทธ์ 62% โดยอัตราส่วนความชื้นเหลือ 

11.9 gw/kgda ต่ำกว่าค่าสูงสุดที่มาตรฐานยอมรับคือ 24.1 gw/kgda 

 
รูปที ่12 อุณหภูมิอากาศทางเข้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กรณ ีSet point 35 oC 
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รูปที ่13 อุณหภูมิอากาศทางเข้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กรณ ีSet point 32 oC 

 

 
รูปที ่14 อุณหภูมิอากาศไหลกลับเครื่องปรับอากาศ กรณ ีSet point 32 oC 

 
รูปที ่15 ความชื้นสัมพัทธ์อากาศไหลกลับเครื่องปรับอากาศ Set point 32 oC 

 

 เมื ่อนำค่าเอนทาลปีที ่เพิ ่มขึ ้นของอากาศหลังจากไหลผ่านชุด

อุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์จำลอง มาคูณกับอัตราการไหลอากาศ สามารถประเมินอัตรา

การระบายความร้อนได้ 2,200 Btu/hr หรือคิดเป็นร้อยละ 32.2 ของกำลังการ

ทำความเย็นสูงสุด (Rated cooling capacity) ของเครื่องปรับอากาศเครื่องนี้

ที่ 6,830 Btu/hr แสดงว่าระบบที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถลดอุณหภูมิและความชื้น

ของอากาศภายในตู้ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ และมีศักยภาพที่จะปรับสภาพอากาศ

ให้เหมาะสมและเป็นไปตามที่มาตรฐาน ASHRAE T9.9 แนะนำ โดยหากเลือก

การระบายความร้อนเฉพาะจุดจากงานวิจัยนี้ ที่ใช้เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก

กว่าเครื่องปรับอากาศทั่วไป ด้วยศักยภาพการทำงานที่เทียบเคียงกันก็คาดว่า

จะประหยัดพลังงานได้มากกว่าการเปิดเครื ่องปรับอากาศทั้งห้องตามแบบ

สามัญอย่างน้อยร้อยละ 20 หากคำนวนเทียบจากขนาดเครื่องปรับอากาศ 

 

V. สรุปผลการวิจัย 

การพัฒนาระบบระบายความร้อนของศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก 

(Compact Computer Rack Data Center: CCRDC) จากงานวิจัยนี้ สามารถ

ทำได้สำเร็จ และคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการหรือ

บริษัทที่ต้องการศูนย์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เนื่องจากไม่มีพื้นที่สำหรับสร้าง

ห้องศูนย์ข้อมูล ต้นแบบศูนย์คอมพิวเตอร์นี ้เคลื ่อนที ่ได้และบูรณาการกับ

เครื่องปรับอากาศได้เป็นอย่างดี จากการทดสอบเบื้องต้น หากปรับตั้งอุณหภูมิ

อากาศย้อนกลับสู่เครื่องปรับอากาศที่ 32 oC สามารถทำอุณหภูมิอากาศเย็นที่ 

18.3 oC ส่งไปเพื ่อระบายความร้อนชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำลอง จนได้

อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ 21.9 oC และ 62% ซึ่งอยู่ในช่วง 18 – 27 oC 

และ 8 – 80% ตามที่มาตรฐาน ASHRAE T9.9 แนะนำ โดยอัตราการระบาย

ความร้อนจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2,200 Btu/hr คิดเป็นร้อยละ 32.2 ของ

ภาระงานสูงสุดของเครื่องปรับอากาศ จึงเป็นภาระงานบางส่วน (Part load) 

ของเครื่องปรับอากาศ และในช่วง 30 นาทีแรก ระบบปรับอากาศลดความชื้น

ได้ด้วยอัตรา 0.19 g/s โดยเมื่อระบบเข้าสู่สมดุลก็จะไม่มีการลดความชื้นอีก

ต่อไปเพราะตู้แร็คคอมพิวเตอร์นี้ไม่มีภาระความร้อนแฝง ส่วนการเปรียบเทียบ

ผลการประหยัดพลังงานกับศูนย์ข้อมูลแบบสามัญที่มีความจุของแร็คคอมพิว

เตอร์และยูพีเอสที่ทัดเทียมกันจะนำเสนอในบทความวิจัยลำดับต่อไป 
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I. Introduction   

Accidents happen all times. In particular, road accidents 
kill more than 1.2 million people each year around the world 
[1]. Not only driver negligence but also tires exploding are 
another major cause of those accidents. The impact of the 
accident caused by the car tire exploding includes crashing 
with the other cars or obstructions such as walls, trees, 
electricity poles, which may cause a fire scrap. Upside down 
car incident causes damage to items in the car or items carried 
on the car. Traffic problems are also affected by car accidents. 
Drivers and passengers may be injured or possibly dead.  

Tires are important, but wear out easily because they have 
to support the weight of cars all the time. The wear of the 
front pair of tires is 2-3 times more than the rear pair of tires. 
As a result of the burden, the steering direction also falls to 
the front. The tires on the drive side will also wear faster. 
Besides, the wear out the tires causes less contact with the 
road surface. Therefore, the adhesion efficiency is 
accordingly reduced. The steering wheel will not bend 
correctly because of decay. Moreover, the decay causes some 
tires to be changed ahead of schedule. Tires balancing can 
lengthen the time for changing tires. Moreover, it is a money-
saving in the long run. Because, if the tires are not rotated in 
the appropriate time, the tires will be unevenly  

 
Fig.1. Example of accident caused by an explosion 

deformed or cannot be used anymore. Wearing out of the tires 
is directly causing tire explosion. It causes braking force, 
often pulling to one side If occurs while using a high-speed. 
Finally, the tires have to be taken off and bought again. The 
pulling causes accident as well. The source of all accidents 
due to not rotate tires at the right time. However, lacking 
knowledge about tire care causes an accident as mentioned 
above. However, each driver has different car usage 
behaviors. For example, some drivers drive only a short 
distance but some drivers drive to the provinces. Some 
drivers drive delivery as a profession. It causes unable to 
specify the right time to rotate their tires. Even if the driver is 
the same person, the usage of cars daily is not the same, for 
example, driving on weekdays, holidays, or event day, etc. 
Therefore, drivers cannot plan the rotation properly. Because 
collecting the road-surface information that each driver 
travels increases the burden for the users, we then assume that 
road conditions do not affect the lifetime of a tire. To solve 
the problem, we introduce a web-based system for advising 
drivers to maintain their tires efficiently.  The proposed 
system is designed to be able to predict the right time to bring 
the car to a service center. Drivers only fill the mileage in the 
system then the proposed system calculates the date range 
that should lead the car to rotate tires automatically. Not only 
the system benefits to drivers but also the car service center. 
Information created by the system is linked to the automobile 
service center to notify that it is almost time to rotate tires. 
The car service center may call the driver to come in to use 
the service which enhances the customer experience at the 
same time.  

This paper is organized as follows. Section II presents 
related work which provides information on research related 
to tires and linear regression. Section III presents a 
recommendation system for calculating a tire-rotation cycle. 
The section presents both mathematic derivation and 
implementation of the proposed web-based application using 
phpMyAdmin. Section IV demonstrates the discussion and 
results of the implementation. The conclusion is presented in 
section V. 
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II. Related Work 

The losses that occur on the road are not only crashing 
with obstructions or bumping into an injured person but also 
suffering a lot of people from serious diseases. For example, 
one 50 -year-old woman, a victim of road accident, has lost 
control of the organs from the pelvic to the toe with Cauda 
equina syndrome which prohibits communication between 
the brain and the organs [2 ] .  Moreover, underlying diseases 
such as stress can occur to 50% of people suffering from road 
accidents. Up to 8% of them developing stress at the same 
level as being abused [3]. Car tires explode not only causing 
injury but also causing traffic congestion. Many studies have 
shown that road accidents are a major cause of traffic 
congestion. The basic solution is to identify the place of 
accident and notify drivers such as research [4 ] .  The 
implemented system is a system for detecting and sending 
accident messages using GPS and GSM. Vibration is used as 
an input to the system and the corresponding response is 
analyzed by Arduino. Research [5 ]  uses ultrasonic sensors 
and raspberries pi in positioning. In addition to efforts to 
detect the location of accidents on the road, there are also 
researchers who focus on improving the quality of 
automotive tires to withstand heat and abrasion, such as 
research [6] that tries to apply silica that has precipitated and 
dispersed at the same level to help maintain the wearing out 
of tires effectively. The project with research [7 ]  studies the 
effect of the material composition of the original equipment 
tires. The study includes a wide range of OE tires that come 
from different regions and manufacturers. Tire composition 
analysis is conducted in various parts of the tire. Such 
proposed will focus on the need for high-performance 
materials. However, regardless of how good the rubber is 
developed, if the user does not have knowledge and 
understanding about tire maintenance, it will be not able to 
extend the lifetime of the tire. Therefore, this research aims 
to introduce a system for alerting the driver to rotate the tires 
at the right time. The proposed system can solve all problems.  

Linear regression is the easiest starting point for 
statistical learning. Many statistical techniques are the 
extension of the regression. Therefore, building a good base 
by learning linear regression is important. Linear regression 
is a method for making understanding the relationship 
between independent variables. By using linear regression, 
prediction about the right time to rotate the tires is accurate. 
For the knowledge about linear regression, we use the 
regression analysis from [8] to analyze mileage value getting 
from drivers. Not only the book present linear regression, but 
also [9] which describes a procedure for identifying multiple 
outliers in linear regression. The procedure uses a robust fit 
which is the Least of Trimmed of Squares (LTS) making 
fewer errors. In recent years, the work [10] has been 
substantial recent work on methods for estimating the slope 
function in linear regression for functional data analysis. 

They show that the problems of slope-function estimation 
and prediction from an estimator of the slope function are 
different. The work [11] describes linear subspace methods 
that provide sufficient reconstruction of the data, such as 
PCA, offer an efficient way of dealing with missing pixels, 
outliers, and occlusions. That often appear in visual data and 
use robust classification, regression approach. It is about-face 
and object recognition when using LDA and CCA methods. 
However, those methods to implement the linear regression 
are complexed. The method used in this research is easier and 
can be used in practice. 

 

III. The Proposed Recommendation System  

The proposed system is divided into 2  parts, the front-
end system and the back-end system. The detail is shown as 
follow. 

A. Front-end system 

The font-end system is a system that directly relates to 
users. It is responsible for receiving information and interact 
with users. For the proposed system, the main functionalities 
of this part are collecting general information and showing 
the old transaction information.  The data collected in this 
part are name, surname, and mileage of the car. Then, the 
system displays the result of the prediction of the optimal 
time to bring the car to the center to rotate tires according to 
car usage habits. After receiving data, there will be a tab on 
the next page that can be chosen to retrieve information for 
each driver. the same appearance as the tab, but the default is 
displayed when the information has not been added to the tab. 
The default of mileage is zero. If the driver does not fill the 
name, surname, and mileage, the tables of all the drivers who 
filled in will be shown. This system recommends the driver 
to fill all tabs on this page to calculate in the next section. 

B. Back-end system 

The proposed system is designed to be able to predict the 
time to rotate the tires. The system will compare the mileage 
with the date in which users entered and create linear 
equations. By using phpMyAdmin, the table is created. It 
consists of three columns which are the name, surname, and 
mileage of the car. Let the date, the user fill data into the 
database, be the independent variables. Let the number of 
miles be the dependent variable. Then, we create the equation 
by using linear regression. Substitute the number of miles by 
target miles (in this research, it is set to 20,000 kilometers but 
can be changed to other values as appropriate). The right time 
to rotate the tires is calculated. The procedure for calculating 
the interval for rotation tires using linear regression is shown 
as follows. 

step 1 :  Change the date to be the "day index" by 
specifying that the first day the driver recorded the data on 
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the 1 st. The next day as the 2 nd, 3 rd, ..., respectively. Set that 
the day index as the independent variable (x) and the mileage 
recorded as a dependent variable (y) 

step 2: When users fill in the data at least 2  times on 
different days, they will get the data set and can create a 
straight line that is drawn as close as possible to the data point 
from the linear equation. 

 

where m and c are slope and intercept, respectively. By 
using least square method, we get 

. 

Determining m and c by using Cramer’s rule. Let 

. 

We get  

. 

Moreover,  

 

By substitute m, c, and 𝑦. = 20,000  into (1), solving for 
is completed. 

Step 3: Because  solved by such procedure is in the 
form of day index,  has to be changed to the original date 
for an user’s understanding. 

For example, a user enters a first-time mileage data 1500 
km on April 23, 2020. The day index of the first day is  

 
Fig.2. Tire switching schedule calculation system 
 

Fig.3. The trend of car usage behavior 
 

 
Fig.4. Result after calculate by linear regression. 

 

set to be 1 , then the date 24 , 25 , 26  April is set as 2 , 3 , 4 , 
respectively. On 29/4/2020, the user fills out the mileage to 
1650 km. On 8/5/2020, the user fills out the mileage to 1890 
km to get information. From the filled-out data,  
x = [1 , 7 , 16 ]  and y = [1500 , 1650 , 1890] .  We aim to 
determine the date that the mileage reach 20,000 kilometers 
for rotating tires. Because the user fills out 3 times, then 𝑛 =
3, ∑ 𝑥!

"#$ = 24, ∑ 𝑦!
"#$ = 5040, ∑ 𝑥%!

"#$ = 306,∑ 𝑥𝑦!
"#$ =

43290 and. By substitute those values in equation  
(3)-(5), we get M= -342, m= 2605, c=1471.58. By setting 𝑦. =
20,000and the determined values in equation (1), we found 
that 20000 = 26.5𝑥. + 1471.58 . Therefore, 𝑥. = 711.19 . 
Because the determined is day index, we have to change it 
back to normal date form which is 3/4/2022. 

 

IV. Result and Discussion 

The graphic user interface used for filling in the first 
name, surname, and mileage is shown in Fig. 2. The first and 
last names are used for referring to the information in the 
database. Not the only driver or car owner but also people 
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who work in a car service center can use the system. Mileage 
can be filled by a car service center when drivers bring their 
car to inspect. If it is not the first time filling the information, 
the name and surname entered in this system  must match the 
exists, otherwise, a new account will be created. it causes the 
system cannot predict the date for rotating their tires 
precisely. When the system receives the information 
provided by the user, the system will display a line graph 
describe the car usage data to let users understand their car 
usage behavior as in Fig. 3 .  The example graph in Fig. 3 
shows that the characteristics of the driving are Irregular. 
From the graph that the slope is increasing continuously, it is 
known that the car was a little usage at first but it was used 
more and more at a later time. Therefore, the situation 
indicates that the trend line cannot predict the right time to 
rotate tire normally. But linear regression is necessary to 
solve the problem. When users fill all the fields in Fig. 2 and 
click submit, they will find a new screen as shown in Fig. 4 , 
corresponding to Fig.3. The figure not only shows an 
example of a graphic user interface but also shows the testing 
data. The data indicate that the R-square of the proposed 
model is 85.32%, showing that users can use this model in 
practice. 

The proposed system has been used at Pattanayont 1987, 
a car service center, situated in Bangkok, Thailand. The 
establishment has good feedback and can provide 
convenience for both car users and the service center. The car 
service center can show great attention to customers. 
Moreover, the center can maintain its customer base 
efficiently. 

V. Conclusion 

A large fraction of road accidents come from tire 
explosions. The explosions are caused by lacking driver’s 
knowledge. The drivers do not bring the car to the center to 
rotate their tires at the right time. This paper presents a 
recommendation system for calculating tire-rotation cycles 
using linear regression. By using phpMyAdmin, the proposed 
system is completely implemented. Moreover, there has 
already been a car service center uses the system. 
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บทคดัย่อ—งานวิจยันี.  มีวตัถปุระสงคเ์พืEอศึกษาหาตวัแบบทีEเหมาะสม
สาํหรบัการพยากรณ์ความต้องการชิ.นส่วนเครืEองปรบัอากาศ สาํหรบัการ
ผลิตแบบความต้องการเฉพาะของลูกค้า ในการศึกษาครั .งนี. ได้นําเทคนิค
การพยากรณ์ 2 วิธี มาใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล ได้แก่ วิธีโครงข่ายประสาท
เทียมแบบแพร่ย้อนกลบั และวิธีการปรบัให้เรียบเอ็กโพเนนเชียลแบบ
โฮลท์-วินเทอร์ โดยพิจารณาวิธีการพยากรณ์ทีE เหมาะสมจากค่าความ
คลาดเคลืEอนกาํลงัสองเฉลีEย (MSE) และค่าเฉลีEยร้อยละความคลาดเคลืEอน
สมับรูณ์ (MAPE) ทีEตํEาทีEสดุ ข้อมลูทีEใช้เป็นข้อมลูทติุยภมิู การเบิกใช้งานจริง
ชิ.นส่วนประเภทมอเตอร์ของเครืEองปรบัอากาศชนิดแยกส่วน จาํนวน 2 
รายการ เป็นกรณีศึกษา ลกัษณะข้อมูลจาํแนกเป็นรายเดือน ตั .งแต่เดือน
มกราคม 2551 ถึงเดือนธันวาคม 2561 จากการศึกษาเปรียบวิธีการ
พยากรณ์ทั .ง 2 วิธี พบว่าวิธีการพยากรณ์ทีEเหมาะสมทีEสุด คือ วิธีโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบแพร่ย้อนกลบั 
 

คาํสาํคญั—ชิ.นส่วนเครืEองปรบัอากาศ, การพยากรณ์, การผลิตแบบ
ความต้องการเฉพาะของลกูค้า, โครงข่ายประสาทเทียม, การปรบัให้
เรียบเอก็โพเนนเชียลแบบโฮลท-์วินเทอร ์
 

ABSTRACT—The objective of this research  is to determine the 
optimal model for forecasting the Air conditioner component part 
demand for Mass customization. There aer two techniques for data 
analysis. These include Artificial Neural Network with Back propagation 
method and Exponential Smoothing Holt-Winter method. The suitable 
forecasting models were chosen by considering the smalles value of 
MSE. and MAPE. Our raw data were secondary data, which were 
separated on a month basis between from January 2008 and December 
2018. Through the comparative study of two forecasting method, the 
results showed that the Artificial Neural Network with Back propagation 
method is the most appropriate forecasting method. 

 

Keywords—Air Conditioner Component part, Forecasting, Mass 
Customization Production, Artificial Neural Network, Exponential 
Smoothing Holt-Winter  

I. บทนํา 
การเปลีPยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบนัเกิดขึMนอย่าง

ต่อ เ นืP อ งและรวดเร็ว  สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจมีการแข่งขันสู ง 
ผู้ประกอบการจําเป็นต้องหาวธิกีารสร้างความได้เปรยีบทางการแข่งขนั
เหนือคู่แข่งทางการค้าให้ได้มากทีPสุด เช่นเดียวกันในธุรกิจการผลิต
เครืPองปรบัอากาศก็มกีารแข่งขนัรุนแรงทั MงในเรืPองราคา และรูปแบบของ
สนิคา้รวมถงึระยะเวลาในการสง่มอบ การตอบสนองทุกความตอ้งการของ
ลูกคา้จงึเป็นสิPงทีPสาํคญั การผลติสนิคา้ทีPเหมอืนกนัครั Mงละจํานวนมากหรอื
แบบ Mass Production ไมส่ามารถตอบสนองความตอ้งการทีPหลากหลาย 
ในปัจจุบันได้ การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนัโดยการพฒันา
ศกัยภาพด้านการผลิตมาเป็นแบบความต้องการเฉพาะของลูกค้า หรอื 
Mass Customization ทาํใหก้ารผลติสนิคา้มคีวามแตกต่างในสายตาลกูคา้
ไดอ้ยา่งชดัเจน และในขณะเดยีวกนักส็ามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ลกูคา้ในแต่ละกลุม่ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ [1] 

บริษัทกรณีศึกษา เป็นผู้ประกอบการทีPประกอบธุรกิจผลิต
เครืPองปรบัอากาศทุกประเภท  ผลติภณัฑ์ของบรษิทัมคีวามหลากหลาย
เขา้ถงึทุกกลุ่มลูกคา้ตั Mงแต่ เครืPองปรบัอากาศทีPใชก้บับา้นพกัอาศยั รา้นคา้
อาคารพาณิชย ์หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม การรบัคํา
สั PงซืMอมทีั MงแบบทีPเป็นสนิคา้รุ่นมาตรฐาน และรุ่นพเิศษแบบ Customization 
ตามทีPลกูคา้ตอ้งการ เพืPอใหส้ามารถตอบสนองทกุความตอ้งการของ  ลกูคา้
ทุกกลุ่ม บรษิทัไดพ้ฒันาการผลติจากแบบ Mass Production มาเป็นแบบ 
Mass Customization  เพืPอใหเ้กดิความยดืหยุ่นในกระบวนการผลติ โดย
เริPมตั Mงแต่การออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ ให้สามารถใช้ชิMนส่วนร่วมกนัได้ 
(common component part) ปรบัปรุงสายการผลติขั Mนตอนการประกอบให้
มีความยืดหยุ่นสามารถประกอบเครืPองปรับอากาศได้หลายรุ่นใน
สายการผลิตเดียวกนัได้ และจดัทําสต็อกชิMนส่วนประกอบ (component 
part inventory) เพืPอใหพ้รอ้มสาํหรบัการประกอบสนิคา้ทั Mงรุน่มาตรฐานและ
รุน่พเิศษ เพืPอทาํใหร้ะยะเวลาในการสง่มอบสนิคา้สั MนทีPสดุ [1] 

ชิMนสว่นประกอบ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มชิMนสว่นประกอบ
ทีPผลติขึMนเองภายใน เช่น ชิMนส่วนโครงสรา้งเหลก็ ชิMนส่วนแผงคอยล์ และ
กลุม่ชิMนสว่นมาตรฐานทีPส ั PงซืMอมาจากภายนอก เชน่ มอเตอร ์ซึPงการกาํหนด
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ปรมิาณการจดัเกบ็ชิMนสว่น แต่ละรายการมาจากเป้าหมายการขายสนิคา้รุน่
มาตรฐานในแต่ละรุ่น (sale forecasting) ซึPงไม่สอดคล้องกบัการขายจรงิ 
ซึPงมทีั MงแบบทีPเป็นสนิค้ารุ่นมาตรฐาน และรุ่นพเิศษแบบ customization 
ตามทีPลูกคา้ต้องการ ทําใหช้ิMนส่วนบางรายการไม่เพยีงพอและเกดิความ
ล่าชา้ในการผลติรวมถงึการส่งมอบ และชิMนส่วนบางรายการมมีากเกนิไป 
โดยชิMนส่วนทีPมีปัญหาคือกลุ่มชิMนส่วนมาตรฐานทีPส ั PงซืMอจากภายนอก 
เนืP องจากมีเงืPอนไขในการสั PงซืMอได้แก่  จํานวนสั PงซืMอขั MนตํP า  (MOQ : 
Minimum Order Quantity) และระยะเวลาการส่งมอบ (Order Lead time)  
ดงันั Mนหากมรีูปแบบในการพยากรณ์ความต้องการชิMนส่วนทีPเหมาะสมกบั
การผลิตแบบ Mass Customization จะมีประโยชน์อย่างมาก ปัจจุบันมี
เทคนิคการพยากรณ์ทางสถิติ เช่น การวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time 
Series)  การวเิคราะหก์ารทดถอย (Regression) และการพยากรณ์โดยใช้
โครงขา่ยประสาทเทยีม เป็นตน้ [1] 

การศึกษาในครั MงนีMเป็นการศึกษาต่อยอดจากงานวจิยัเรืPอง การ
พยากรณ์ความต้องการชิMนส่วนเครืPองปรบัอากาศสําหรบัการผลิตแบบ 
Mass Customization ดว้ยโครงขา่ยประสาทเทยีม [1] เพืPอใหไ้ดว้ธิกีารและ
ตวัแบบตวัแบบทีPเหมาะสมทีPสุด งานวจิยันีMไดนํ้าเทคนิคการพยากรณ์โดย
วธิกีารปรบัใหเ้รยีบเอก็โพเนนเชยีลแบบโฮลท-์วนิเทอร ์มาทาํการพยากรณ์
เปรียบเทียบ โดยใช้ค่าความคลาดเคลืPอนกําลังสองเฉลีPย (MSE) และ
คา่เฉลีPยรอ้ยละความคลาดเคลืPอนสมับรูณ์ (MAPE) เป็นคา่วดัประสทิธภิาพ
และความแมน่ยาํของการพยากรณ์ 
 

II. วธิกีารวจิยั 
II.I ขอ้มลูในการวจิยั 
    ข้อมูลทีPนํามาใช้ในการวิจยัเป็นข้อมูลทุติยภูมิรายเดือนจํานวน132 
เดอืน ตั Mงแต่เดอืนมกราคม 2551 ถงึเดอืนธนัวาคม 2561 ซึPงเกบ็รวบรวม
จาก 4 แหลง่ ดงันีM 
I. บรษิทักรณีศกึษา ไดแ้ก่ ขอ้มูลยอดการเบกิใชช้ิMนส่วนประเภทมอเตอร์
ของเครืPองปรบัอากาศชนิดแยกสว่นแบบตั MงแขวนทีPใชก้บับา้นพกัอาศยัและ
สํานักงานขนาดตั Mงแต่ 12,000 บทียีู ถงึ 60,000 บทียีู จํานวน 2 รายการ 
ไดแ้ก่มอเตอรห์มายเลข 1042420 และหมายเลข 1042773 เป็นตวัแปร Y 
II. กรมอุตุนิยมวทิยา ไดแ้ก่ ขอ้มลูอุณหภมูเิฉลีPย เป็นตวัแปร X1 
III. ธนาคารแห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ ขอ้มลูผลติภณัฑม์วลรวมของประเทศ 
หรอื GDP. เป็นตวัแปร X2  
IV. สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้แก่ ข้อมูลพืMนทีPสิPงก่อสร้างทีPเป็นอาคาร
โรงเรอืน เป็นตวัแปร X3  
 
II.II วธิโีครงขา่ยประสาทเทยีม 
     โครงขา่ยประสาทเทยีม คอืแบบจาํลองทางคณติศาสตรท์ีPพฒันาขึMนเพืPอ
จาํลองการทาํงานของโครงขา่ยประสาทของมนุษยโ์ครงขา่ยประสาทเทยีม
ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ ดงันีM แสดงดงัรปูทีP 1 
I. ขอ้มลูนําเขา้ (input) เป็นขอ้มลูทีPระบบจะนําเขา้มาประมวลผล โดยขอ้มลู
เป็นตวัเลขเชงิปรมิาณ 
II. ขอ้มลูสง่ออก (output) คอื ผลลพัธท์ีPเกดิขึMนจรงิ 
III. นํMาหนกั (weight) คอื คา่เฉพาะทีPกาํหนดใหข้อ้มลูนําเขา้แต่ละตวั เพืPอใช้
แยกแยะความแตกต่างของขอ้มลูนําเขา้ 
IV. ฟังก์ชั Pนการรวม (Summation function: S) เป็นผลรวมของข้อมูล
ป้อนเข้าและค่านํMาหนักในแต่ละชั Mน เพืPอใช้สําหรบัสรุปผลความสมัพนัธ์
ระหวา่งขอ้มลูนําเขา้ทั Mงหมด 
V. ฟังชั Pนการแปลง (transfer function) เป็นการคํานวณการจําลองการ
ทํางานของโครงข่ายประสาทเทยีม โดยการนําสารสนเทศมาแปลง เพืPอ

นําไปใช้สําหรบัการแสดงผลลัพธ์ซึPงฟังก์ชั Pนในองค์ประกอบนีMเรียกว่า 
“Activation Function” เช่น ซกิมอยด์ฟังก์ชั Pน (sigmoid function) ฟังก์ชั Pน
ไฮเปอรโ์บลกิแทนเจนต ์(hyperbolic   tangent function) เป็นตน้ [5] 
 

 
รปูทีP 1 โครงสรา้งการทาํงานของโครงขา่ยประสาทเทยีม  

 
        โครงขา่ยประสาทเทยีมแบบแพรย่อ้นกลบั การแพรแ่บบยอ้นกลบัเป็น
ขั Mนตอนใชส้อนโครงข่ายประสาทเทยีม  โดยโครงข่ายประสาทเทยีมแบบ
แพร่ยอ้นกลบั เป็นรูปแบบโครงข่ายทีPไดร้บัความนิยม เนืPองจากสามารถ
แก้ปัญหาในลกัษณะเชงิเส้น (linear) และไม่เป็นเชงิเส้น (nonlinear) ได้ 
โครงขา่ยประสาทเทยีมแบบแพรย่อ้นกลบัมลีกัษณะสาํคญัดงันีM [2] 
I. เป็นโครงขา่ยแบบหลายชั Mน (multi-layer) 
II. การเชืPอมโยงในแต่ละชั Mนเป็นแบบต่อถงึกนัหมด (fully connected) 
III. เป็นโครงขา่ยทีPสง่สญัญาณไปขา้งหน้า (feed forward network) 
IV. การเรยีนรูแ้บบแพรย่อ้นกลบั เพืPอปรบันํMาหนกับนเสน้เชืPอมโยงระหวา่ง
โหนด แสดงดงัรปูทีP 2.  
 

 
รปูทีP 2 แสดงโครงขา่ยประสาทเทยีมแบบแพรย่อ้นกลบั  

       ในการทําวิจยัครั MงนีMผู้วิจยัใช้โปรแกรม Weka เวอร์ชนั 3.9 ในการ
วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโครงขา่ยประสาทเทยีม โดยมขี ั Mนตอนในการวเิคราะห์
ขอ้มลูดงัต่อไปนีM 
I. แบ่งข้อมูลทีPเก็บรวบรวมเป็น 2 ชุด คอื ชุดทีP 1 เพืPอใช้ในการฝึกสอน
โครงข่ายประสาทเทียมเป็นข้อมูลตั Mงแต่เดือนมกราคม 2551 ถึงเดือน
ธนัวาคม 2560 จาํนวน 120 เดอืน และขอ้มลูชดุทีP 2 เพืPอใชว้ดัประสทิธภิาพ
และความแม่นยําของโครงข่ายประสาทเทยีม เป็นขอ้มูลรายเดอืนตั Mงแต่
เดอืนมกราคม 1256  ถงึเดอืนธนัวาคม 2561 จาํนวน 12 เดอืน 
II.กําหนดโครงสร้างของโครงข่ายประสาทเทยีม โดยจํานวนโหนดในชั Mน

ข้อมูลนําเข้า (input) เท่ากับจํานวนตัวแปรอิสระทั MงหมดทีPใช้ในการ

วเิคราะหค์อื 3 โหนด จํานวนโหนดในชั Mนขอ้มลูส่งออก (output) เท่ากบั 1 

โหนด แต่เนืPองจาก การกาํหนดจาํนวนโหนดในชั Mนซ่อน (hidden) จะไดจ้าก

การทดลอง สาํหรบัการกําหนดจาํนวนโหนดในชั Mนซ่อน งานวจิยันีMจะใชก้ฎ

ของ Baum and Haussle ในการกําหนดจํานวนโหนดในชั Mนซ่อน โดย

สามารถคาํนวณไดจ้ากสมการ (1 ) ดงันีM 

																				𝑁&"''() ≤ 𝑁&	+,- =
.!"#×.$%&'#

.$%&'#0.('#&'#
																		(1) 

โดยทีP    𝑁&"''()			คอื  จาํนวนโหนดในชั Mนซ่อน (hidden) 
             𝑁&	+,-    คอื  จาํนวนโหนดมากทีPสดุในชั Mนซ่อน (hidden)  
             𝑁123423			คอื  จาํนวนโหนดในชั Mนขอ้มลูสง่ออก (output) 
             𝑁")423    คอื  จาํนวนโหนดในชั Mนขอ้มลูนําเขา้ (input) 
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             𝑁5(3									คอื  จาํนวนขอ้มลูในการฝึกสอน 
 
จํานวนโหนดทีPมากทีPสุดในชั Mนซ่อนมจีํานวน 90 โหนด ในงานวิจยันีMได้
กําหนดจํานวนโหนดในชั Mนซ่อน เพืPอวเิคราะห์ขอ้มูลโดยแบ่งเป็นช่วงห่าง
ชว่งละ 5 ดงันีM 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 
80, 85, 90  
III.ทาํการแปลงค่าขอ้มลูป้อนเขา้ใหม้คี่าอยู่ระหว่าง 0 ถงึ 1 และกําหนดค่า

ถ่วงนํMาหนกัใหก้บัเสน้เชืPอมโยงระหวา่งโหนดใหม้คีา่อยูใ่นชว่ง 

(-1, 1) คา่อตัราการเรยีนรูจ้ะมผีลต่อความเรว็ในการปรบัแกค้า่ถ่วงนํMาหนกั 

และค่าถ่วงนํMาหนักแต่ละค่าในแต่ละรอบของการคํานวณ ถ้ากําหนดค่า

อตัราการเรยีนรูสู้งจะทําใหเ้วลาในการเรยีนรูเ้รว็ขึMน แต่กอ็าจขา้มค่าถ่วง

นํMาหนกัทีPเหมาะสมไป โดยทั Pวไปจะกาํหนดคา่อตัราการเรยีนรูต้ํPาๆ สว่นคา่

โมเมนตมัมผีลต่อการลดการสั Pนในการปรบัแก้ค่าถ่วงนํMาหนัก และค่าถ่วง

นํMาหนักในการเข้าสู่ค่าถ่วงนํMาหนักทีPเหมาะสม โดยทั Pวไปจะกําหนดค่า

โมเมนตมัสงูๆ ซึPงในงานวจิยันีMไดก้ําหนดค่าอตัราการเรยีนรูเ้ป็น 0.1, 0.2, 

0.3, 0.4, 0.5 และกําหนดค่าโมเมนตมัเป็น 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 สาํหรบั

จํานวนรอบการสอนถ้ากําหนดใหสู้งเกนิไป ไม่ไดท้ําใหโ้ครงข่ายประสาท

เทยีมเรยีนรู้ได้มากไปกว่านีM ควรประมาณจํานวนรอบในการสอนทีPน้อย

เท่าทีPจําเป็นสําหรบัการแก้ปัญหาหนึPงๆ ทีPทําให้โครงข่ายเกดิการเรยีนรู้

จํานวนรอบการสอนอาจใช้ตั Mงแต่ 20,000 ถึง 100,000 รอบขึMนอยู่กับ

ลกัษณะของโครงข่าย ในงานวจิยันีM กําหนดจํานวนรอบการสอนเท่ากบั

20,000 รอบ และทรานสเฟอรฟั์งกช์นัทีPใชค้อื ซกิมอยดฟั์งกช์นั เนืPองจากมี

คุณสมบตัิให้ค่าส่งออก (output) เป็นค่าต่อเนืPองมคี่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 

และเป็นฟังก์ชนัทีPหาค่าอนุพนัธ์ได้ การวจิยัครั MงนีMใช้โครงสร้างโครงข่าย

ประสาทเทยีมแบบหลายชั Mน ทีPมชี ั Mนซ่อน 1 ชั Mน แสดงดงัรปูทีP 3 

 

 
รปูทีP 3 แสดงโครงสรา้งโครงขา่ยประสาทเทยีม 

 

II. III วธิกีารปรบัใหเ้รยีบเอก็โพเนนเชยีลแบบโฮลท-์วนิเทอร ์ 

       เป็นวิธีการสร้างสมการพยากรณ์สําหรับอนุกรมเวลาทีPมีการ

เคลืPอนไหวทั Mงจากลกัษณะแนวโน้มและอทิธพิลของฤดูกาล มทีั Mงรูปแบบ

แนวโน้มและฤดกูาลแบบบวกและรปูแบบแนวโน้มและฤดกูาลแบบคณู โดย

ใชค้า่ปรบัใหเ้รยีบ 3 คา่ คอื	α		γ	และδ  ทีPมคีา่อยูร่ะหวา่ง 0 ถงึ 1 โดยทีP	α
เป็นค่าปรบันํMาหนักสําหรบัค่าแนวโน้ม  γ	เป็นค่าปรบันํMาหนักสําหรบัค่า

ความชัน  และ	δ เป็นค่าปรับนํM าหนักสําหรับอิทธิพลของฤดูกาล  ซึPง

รปูแบบของแนวโน้มและอทิธพิลของฤดกูาลแบง่ไดเ้ป็น 2 รปูแบบ [8] 

I. รปูแบบแนวโน้มและฤดกูาลแบบบวก ใชก้บัขอ้มลูทีPมอีทิธพิลของฤดกูาล

เพิPมขึMนหรอืลดลงในอตัราคงทีP มรีปูแบบสมการพยากรณ์	 (2) ดงันีM 

 

						𝑌G"(𝑝) = 𝑇G"(𝑡) + 𝑝𝛽N$(𝑡) + 𝑆N" 	(𝑡)               (2) 

 

II. รปูแบบแนวโน้มและฤดกูาลแบบคณู ใชก้บัขอ้มลูทีPมอีทิธพิลของฤดกูาล

เพิPมขึMนหรอืลดลงเป็นสดัสว่นคา่เฉลีPย มรีปูแบบสมการพยากรณ์ (3) ดงันีM 

 

𝑌G"(𝑝) = (𝑇G"(𝑡) + 𝑝𝛽N$(𝑡)) × 𝑆N"(𝑡)             (3) 

 

โดยทีP  𝑌G"(𝑝)         คอื คา่พยากรณ์ ณ เวลา t 

         𝑇G"(𝑡)        คอื คา่แนวโน้ม ณ เวลา t 

         𝑝𝛽N$(𝑡)     คอื คา่ความลาดชนั ณ เวลา t 

         𝑆N"(𝑡)        คอื คา่อทิธพิลฤดกูาล ณ เวลา t 

 

         ในการวจิยันีMใชโ้ปรแกรม Minitab 18 ชว่ยในการสรา้งกราฟอนุกรม

เวลา แลว้คาํนวณหาแนวโน้มและฤดกูาล เพืPอกาํหนดคา่เริPมตน้ของ𝑇G"(𝑡)   
𝑝𝛽N$(𝑡)  และ 𝑆N"(𝑡) ทั Mงการพยากรณ์แบบบวกและแบบคณู และใช้

ฟังกช์นั Solver ในโปรแกรม Microsoft Excel 2016 ในการปรบัคา่	α		γ	
และδ  ทีPเหมาะสมทีPทาํใหส้มการพยากรณ์มคีา่ RMSE ตํPาทีPสดุ 

 

II.IV ผลการวเิคราะหข์อ้มลู 

      ผลการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโครงขา่ยประสาทเทยีมแบบแพร่ยอ้นกลบั 

ไดโ้ครงสรา้งโครงขา่ยประสาทเทยีมทีPมคี่า RMSE  ตํPาสุดทีPเหมาะสาํหรบั

การพยากรณ์ แสดงตามตารางทีP 1  

 

ตารางทีP 1 แสดงโครงสรา้งโครงขา่ยประสาทเทยีมทีPมคีา่ RMSE ตํPาสดุ  
หมายเลข

มอเตอร ์

โครงสรา้งตวัแบบ

พยากรณ์ 

อตัราการ

เรยีนรู ้
โมเมนตมั RMSE 

1042420 3-60-1 0.2 0.5 33.323 

1042773 3-35-1 0.4 0.9 76.448 

 

      ผลการวเิคราะหด์ว้ยวธิกีารปรบัใหเ้รยีบเอก็ซโ์พเนนเชยีลแบบโฮลท-์ 

วนิเทอร์ รูปแบบการพยากรณ์ทีPเหมาะสมคอื รูปแบบบวก มคี่า RMSE 

ตํPาสดุ แสดงตามตารางทีP 2 

 

ตารางทีP 2 แสดงรปูแบบการพยากรณ์ทีPเหมาะสมโดยวธิปีรบัใหเ้รยีบเอก็ซ์

โพเนนเชยีลแบบโฮลท-์วนิเทอร ์ทีPมคีา่ RMSE ตํPาสดุ 

หมายเลข

มอเตอร ์

รปูแบบการ

พยากรณ์ 
α γ δ RMSE 

1042420 แบบบวก 0.1025 0.01 0.01 39.70 

1042773 แบบบวก 0.1199 0.01 0.01 16.85 
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II.V การประเมนิเพืPอหาวธิกีารพยากรณ์ทีPเหมาะสม 

      เมืPอได้ตวัแบบสําหรบัการพยากรณ์ทีPเหมาะสมแล้ว นํามาพยากรณ์

เปรยีบเทยีบกบัค่าความตอ้งการใชง้านจรงิชิMนส่วนประเภทมอเตอรแ์ต่ละ

รายการ จากขอ้มลูชดุทีP 2 เพืPอหาวธิกีารพยากรณ์ทีPเหมาะสม โดยพจิารณา

จากค่าความคลาดเคลืPอนกําลงัสองเฉลีPย (MSE) และค่าเฉลีPยรอ้ยละความ

คลาดเคลืPอนสมับรูณ์ (MAPE) ทีPตํPาทีPสดุ โดยมสีมการ (4)(5) ดงันีM 

 

𝑀𝑆𝐸 = ∑ 𝑒3%)
3#$                                   (4) 

 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
∑ 7"#)#

7%
#*+

)
 × 100                            (5) 

โดยทีP      𝑒3     คอื คา่ความคลาดเคลืPอน 

              𝑌3     คอื ขอ้มลูจรงิ 

              𝑛     	คอื จาํนวนขอ้มลู 

 

III. สรปุผลการการวจิยั 

      ผลการประเมินความแม่นยําของการการพยากรณ์ด้วยโครงข่าย

ประสาทเทยีมแบบแพร่ยอ้นกลบัและวธิกีารปรบัใหเ้รยีบเอก็โพเนนเชยีล

แบบโฮลท์-วนิเทอร์ โดยการคํานวณหาค่าความคลาดเคลืPอนกําลงัสอง

เฉลีPย (MSE) และคา่เฉลีPยรอ้ยละความคลาดเคลืPอนสมับรูณ์ (MAPE) แสดง

ตามตารางทีP 3 

 

ตารางทีP 3 แสดงคา่ MSE และคา่ MAPE 

หมายเลข

มอเตอร ์

วธิโีครงขา่ยประสาทเทยีม วธิปีรบัใหเ้รยีบเอก็ซ์

โพเนนเชยีล 

MSE MAPE MSE MAPE 

1042420 166.33 28.48% 796.91 69.33% 

1042773 5844.57 40.32% 22521.25 91.24% 

 

      จากการเปรยีบเทยีบความแมน่ยาํของตวัแบบพยากรณ์โดยการวดัค่า 

MSE และค่า MAPE พบว่าวิธีการพยากรณ์ทีPเหมาะสมสําหรับการ

พยากรณ์ความต้องการชิMนส่วนเครืPองปรับอากาศประเภทมอเตอร์ 

หมายเลข 1042420 และหมายเลข 1042773 คือ วิธีโครงข่ายประสาท

เทยีมแบบแพรย่อ้นกลบั เนืPองจากมคีา่ MSE และคา่ MAPE ตํPากวา่  

      ในการศกึษาการพยากรณ์ความตอ้งการชิMนส่วนเครืPองปรบัอากาศใน

ครั MงนีM  อาจมีตัวแปรอิสระอืPนๆทีPเกีPยวข้องทีPผู้วิจยัไม่ได้นํามาใช้ในการ

วเิคราะห์ข้อมูล ดงันั MนควรมกีารนําตวัแปรอิสระอืPนๆ มาศึกษาเพิPมเติม

เพืPอใหไ้ดต้วัแบบพยากรณ์ทีPมปีระสทิธภิาพและความแม่นยํามากขึMน ถอื

เป็นขอ้เสนอแนะในแนวทางการวจิยัในอนาคตต่อไป 

       

กติตกิรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณ บรษิทั ยูไนเต็ด เทคโนโลย ีดเีวลลอปเมน้ จํากดั ผูผ้ลติ
เครืPองปรบัอากาศทุกชนิด ทีPอนุเคราะขอ้มูลเพืPอใชเ้ป็นกรณีศกึษาในการ
วจิยัครั MงนีM 
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Abstract—An infrared thermal imaging for apple-bruised 
detection is proposed for detecting early bruise that might not be 
visible to bare eyes and thus cannot be located by a light camera. 
The active thermal experiment has been conducted, heating and 
cooling treatment were used to expand the range of temperature 
difference between bruise and non-bruise areas. Application of 
the proposed system present ResNet, deep residual learning for 
object detection and recognition. This deep neural network has 
skip connection feature, when combine with YOLO real time 
object detection algorithm. It will create fast and accurate apple-
bruised detection system. Finally, we evaluate the bruise 
detection outcome with Confusion matrix and F-measure 
methods. These are standard performance evaluation for image 
processing system. 

Keywords—fruit bruise, thermal camera, heating and 
cooling treatment, object detection, deep learning 

I.  INTRODUCTION  
During the process of harvesting, transporting and 

sorting. It is common that apple bruise has occurred during 
this period [1]. As a result of falling from high level, 
squeezing by small package or even bumping against each 
other. However, this might not sound as serious as other 
anomalies. It is the beginning of unusual infection in fruits. 
While bruise cause the deformation of apples physical 
shape, it also causes a biological transformation where skin 
tissue were exposed to oxygen, moisture and bacteria [2]. 
Which accelerate the chemical mechanism inside the fruit 
to be ripe and rotten before prescribe date. 

In the present, even though fruits’ size and weight can 
be sorted by the machine. Fruit bruise must be sorted by 
human labor which has many unreliable factor to be 
concern. First, their decision upon keep or discard the fruit 
are based on their experience. Six basic determinations for 
differentiate bruise fruit and normal fruits are skin color, 
stem, scent, skin state, size and weight. These factors for 
bruise sorting are subjective and inconsistency. Especially 
for early bruise that no sign are appear on the skin in early 
state [3]. It could take days or weeks before the sign will 
show and by the time it’s already been delivered to 
customers. 

Thermal infrared imaging were introduced, with 
thousands of small micro-bolometers inside infrared 
camera. It can detect thermal infrared wave radiate from 
objects and sending the signal by alter electrical resistance 
in the transistor and transform the signal into RGB image 
data. Fruit bruise has lower temperature than the normal 
skin which will display on the infrared camera monitor in 

different color [4]. Capitalize on this fact, Heating and 
cooling treatment were applied in order to expand the 
temperature range on both type of skin, by storing the apple 
in low temperature before transfer them to room 
temperature and took pictures. The bruise parts can be 
clearly distinct from surrounding area in those images. 

Moreover there are other infrared techniques for 
detecting fruit bruise with high precision but there are 
drawbacks, time consumption for setting and operation. 
Hyperspectral imaging system adopt multiple infrared 
frequencies. By illuminate the light toward apple skin and 
using the hyperspectral camera to measure the light 
reflection. The result reveal that apple bruise area has lower 
reflection characteristic compare to those of non-bruise 
area [5]. Furthermore, range of infrared frequencies 
demonstrate the result of bruise depth differently. Short 
wave is efficient for detect shallow bruise, while mid wave 
has higher accuracy for detect deeper bruise. 

Infrared lock-in thermography has been implemented 
for high precision bruise detection. With this technique 
instead of sensing the light reflect from apple skin, it is 
detect reflected heat wave [6]. If the frequency of reflection 
is consistency, then it imply than the camera were spotted 
on normal skin, while bruise area will send back fluctuate 
signals which display as a darker spot on the camera. In 
addition, this technique is effective at detect bruise below 
surface. 

By all means, there are several infrared application 
techniques for detecting fruit bruise, yet many of them have 
never been directly implemented in the real-world cases 
because demanding resources for image acquisition and 
analysis are too great [7]. This issue, however, has less 
effect on infrared thermal imaging and heating and cooling 
treatment technique. Provide that process of heat 
conduction can be precisely identified and mechanism of 
heat contrast between bruised part and normal part can be 
explained by the difference of thermal properties. 
Additionally, this process can be operate in quick and 
continuous rate. 

The temperature different between bruise and sound 
tissue caused by the loss of water in bruised areas which 
has lower density than sound tissue. For closer examination 
of bruise and sound tissue, passive and active 
thermography are takes into account. Passive 
thermography consists of measurement of radiation 
temperature under conditions of natural differentiation 
between studied objects and ambient temperature, while 
active thermography requires an external source of heating 
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to increase or decrease the temperature of the test object 
before the experiment begins [8]. Which method is 
appropriate for the research is depend on characteristic of 
the test object and method that yield a better outcome. The 
advantage of passive thermography is to prevent any 
chemical reaction that could occur when fruit temperature 
has changed. The main advantage of active thermography 
is to magnify the bruise area, clearly display on infrared 
thermal camera and also statistically record on temperature 
gauge. 

In the present paper, the assumption has been assured 
that the application of active thermography will enable 
identification of thermal contrast between bruised and non-
bruise area of apple in early stage within twenty four hours 
after the occurrence of damage. Cooling temperature had 
to be consider to maintain the state of fruit without effect 
the fruit condition. Thus the optimal temperature for 
reserve fruit was properly arranged. 

Collect image data from active thermal heating and 
cooling technique can be challenging. Even though object 
and atmosphere temperature have been controlled, there 
are other factors to be concerned. Which are the radiation 
and reflection from other sources that can affect the 
outcome. Light can misguide camera operation by 
convince that heat were appeared on the apple skin. 
Reflection from light can also severely reduce or increase 
temperature by large amount. In our experiment 
circumstance those ambient noise have less than 20% 
effect relative to our test object temperature. Because 
apple has high emissivity value and our experiment has 
been conducted well above sub-zero temperature. 

Before the infrared thermal image are recorded, the 
camera calibration is a necessary steps in order to make 
camera accurately function in the given environment. First, 
the emissivity level must be set to suit the test object. 
Emissivity value is measured by the radiation characteristic 
of an object that were actually expose true temperature to 
the camera. Blackbody object or the object that display the 
absolute temperature is given the value of 1, and the object 
that is not be able to show true temperature at all or null 
object is given the value of 0. In this case the fruit 
emissivity level is approximately 0.95 which equivalent to 
those of human body emissivity so the value is set. 

Camera temperature display window also need to be 
carefully selected. There are several type of display 
window each with its own unique color pattern and 
temperature representation. White hot and black hot color 
palette show three colors in the image and has the highest 
temperature in the image display as black or white. While 
the rainbow palette has over seven colors, present even the 
slightest different between temperature gap. Though the 
Ironbow offer the most delicate detail for this research. The 
color available are white, yellow, orange, red, pink, blue, 
and purple which represent highest to lowest temperature 
in the image respectively. From the domain knowledge of 
defect detection study, seven color representations is the 
right number to apply to our study. Bruise area will be in 
purple, sound apple area in blue and pink, while the 
surrounding area of the image will be in other colors. 

Camera temperature upper and lower bound will be 
limit within the certain range in order to acquire a highly 

detailed color display for each pixel. According to the 
information that bruise and sound tissue will have the 
temperature difference of at least 1˚C, we can customize 
the temperature window range to display all the important 
part of information in the image [9]. In equation (1), 
number of Ironbow color N is fix and equal to seven. 
Temperature range T is our variable and can be adjust as 
long as they are less than or equal to six degree. The color 
resolution R will show every area which has dissimilar 
temperature of 1˚C or more. For bruise part if there is any, 
will distinctly appear in the image. 

 
R = T / N   (1) 

 
𝑅 is resolution of display temperature. 
T  is temperature range 
N  is number of colors for display window 
 
The aim of this study was to acquire a raw image data 

using infrared thermal camera for detect early fruit bruise, 
and input this data into the pre-train deep learning neural 
network for detection bruise and segment each image into 
either bruise or non-bruise categories. Along the 
experiment and programming step, there are several issue 
to be concern. The system will be adjust to enhance the 
robustness against those odd and capable of providing 
precise information for the study. 

II. MATERIALS AND METHODS 

A. Apple samples 
Apple samples were thoroughly select and bought from 

supermarket, the prefer type of apple is gala apple with the 
diameter length of 75 millimeter. Total of 10 non-bruised 
gala apples were rinse with clean water and wipe them dry 
with soft cloth before store in foam box and handle with 
care. The apple were kept in the fridge with stable 
temperature at 10˚C for 24 hours before the experiment. In 
the following day, artificial bruises have been made on all 
the apples on one side by dropping them from the height of 
50 cm. It will cause the light shallow bruise with diameter 
less than 2 cm. on the skin which in early state cannot be 
seen with bare eyes. After that the bruise apples has been 
kept in the fridge at 10˚C for another 24 hours. 

The experiment location is a closed room with the light, 
heat, and air ventilation. Everything will be control within 
the room and will not be effect by outside atmosphere. 
Room temperature is steady at 25˚C throughout the 
experiment as in Fig. 1. For extra result accuracy, the foam 
box was placed in the test area. It provide protection from 
air fluctuation and light reflection within the room. The 
infrared thermal camera was set up 50 cm. farther away 
from where the test object will be place. The camera 
visibility was on the same plane level as the test object 
holder. The bruised apple has been place on the test 
location one at a time where the bruise side face to the front. 
We wait until the apple temperature is constant at 18˚C 
which take around 40 minutes before start recording the 
image. The image had been taken one shot per angle while 
we keep rotating the apple 45 degree per turn. Until we got 
eight images per apple. We repeat the same step for each 
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apple sample. Altogether 80 images were record as a 
sampling for image processing system. The data shown in 
graph explain that the lowest temperature which also 
represent the bruise area is at 16.7˚C while the highest 
temperature that bruise can be detected in this experiment 
is at 20.3˚C. The blue line, apple lowest temperature, is 
constantly rising as the time pass. While the red line show 
test station background temperature at the highest steady 
rate. The data suggest that the select temperature range is 
optimal for detecting bruise below the room temperature 
with heating and cooling method. 

 

 
Fig. 1, measured temperature in thermal infrared imaging for apple bruise 
for all 80 images, blue line represent minimum temperature while red line 
represent maximum temperature show in each image. 

B. Image data 
The camera model we use is FLIR E40 with 160x120 

infrared resolution and record the image as RGB 320x240 
pixels. Static temperature and temperature gauge are 
display on the screen. Before these image data were 
imported to image processing program, we need to crop 
image to the size of 200x200 and remove all the inessential 
part in the process, only crucial content for analytic remain. 
Image data will be organize by the number of apple. For 
each plane of the apple, there are three angles that can 
clearly see the bruise. Those are zero degree angle, 45 
degree left of the bruise and 45 degree right of the bruise. 
This information will be use later on for training and testing 
data for deep learning system. 

When we further examine the image data. We found 
that the concave part on top and bottom on apple image 
appear to be same temperature color as bruise area. It can 
be explain by apple physical structure where high volume 
of coldness concentrate between those two areas. Some 
dissimilarity of color contrast within an image occur as a 
result of high camera sensitivity to ambient temperature 
and some misreading the light as a heat sources. Even 
though some area on apple skin has the same intensity as 
the bruise area. We can differentiate them by understand 
the natural contrast of actual bruise image and bruise-like 
image. In the actual bruise image, the bruise and sound area 
have two color steps differences. Where false bruise, when 
compare to surrounding area, have only one color step 
differences. This mean we can identify actual and false-
bruise area by refer to surrounding area.  

C. Detection system 
The main purpose of this step is allow image 

processing and computer vision system to sort bruise 
apple images out of major normal apple images. By 
deploying convolutional neural network, its will learn 
specific feature from each separated class given by our 
label input data and then generate new domain specific 
layer for apple bruise detection to be later use in last few 
layers to finalize prediction results. The detection system 
is operate as show in Fig. 2.  

 
Fig. 2, Flow for apple-bruised infrared image detection system.  

 
The idea of ResNet is to find the ‘shortcut that linked to 

the furthest layer’ as show in Fig. 3. By skipping several 
layers does not mean the overall performance will be 
reduce in anyway. Instead, the layers that had been skipped 
through are the layers which has similar weight and the 
same prediction value can be expected. When this logic is 
applied, stacking more layer will not degrade network 
performance and it easier to map between residual layers 
than directly fit them into underlay mapping. 

 

 
Fig. 3, Different between network block function (Left) Regular block 
(Right) Residual block which can skip the layer when variable output are 
the same. 
 
Source: [10] 

 
YOLO applied grid mesh overlay the original image to 

divide image into regions. For each region the network 
work independently try to find coordination, size, class, 
and confident level of each bounding box. Despite, each 
box is handle data in each area separately, when it comes 
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to final prediction YOLO see the entire image as a global 
contextual information. Their design enable high speed 
training and testing while maintain high average precision. 

III. RESULTS AND DISCUSSIONS 
The temperature measure during the experiment from 

the beginning of first image from first apple until the last 
image was taken. Even though room temperature were 
maintain at 25˚C. The actual temperature reflect in the 
image was not stable. By default, the camera temperature 
range configure was auto adjusted according to the scope 
object that appear in the image. This method have benefits 
in two aspects, the first one is when the center object 
temperature has changed below or above the previous 
temperature range, the camera system will automatically 
adjust the range accordingly. The second benefit is when 
there are unexpected noise appear in the scope, the camera 
will extend the temperature window range in order to 
balance the color display in the image.  

In Fig. 4 range of temperature window will be shrink 
and expand following the temperature variation suit of all 
surface area of component inside the images. The lower the 
static temperature of the test object is, the more likely that 
the gap between minimum and maximum value will be 
increased and such event will result in less effectiveness of 
bruise detection performance. Refer to equation (1), when 
the T temperature range increased, the R resolution for 
display value also be increased therefore it will cover wider 
range of temperature. Result in our desire value to be more 
difficult to investigate. When nearby area display with the 
same color value. With that in mind, we are satisfied with 
most of our collected image data. More than 0.76-0.91 
percent of images are within range of seven degrees where 
one color display only one or less than one temperature 
within range. 

 

 
Fig. 4, bar graph represent the sizes of window occurrence frequency. 
Vertical axis show times of occurrence. While horizontal axis show 
temperature channel range. 

 
Next, we choose to examine with the bruise image. Try 

to find and extract the significant feature which 
differentiate bruise from normal area to be use later as key 
factors for bruise inspection. Most obvious one is color 
intensity. After original RGB images have been converted 
to grayscale image. We deployed ‘Imtool’ Matlab function 
for visual inspection. Then do the ‘Inspect pixel value’ in 
the tool bar. These action help user to zoom in the image 
pixel levels and mark each of them with intensity value. We 

calculate the average intensity value for sound area by 
selecting the center spot of the image and then find the 
mode average of intensity located in 10x10 square pixels 
area. 

We collect and compare intensity of normal skin with 
intensity of bruise skin. The intensity in those area appear 
in the form of color gradient. Some area has steep 
separation where others, sound and bruise intensity are join 
together in homogeneous fashion. We can hardly make any 
judgement based on visual inspection alone. Therefore both 
intensity value were input into spreadsheet and transform 
into visible graph as show in Fig. 5. Bruise intensity range 
between 15 and 25 and also the darkest color in the image 
are the consistent variable in this test. Whereas normal area 
surrounding the bruise tissue have fluctuated intensity. 
When compare RGB image and grayscale of the same 
image. We find that image which has intensity different 
between two areas less than 50 will have only one color 
step contrast in RGB image. While image with intensity 
different more than 50 will have two color step contrast in 
RGB image. This is important to point out because it is 
certainly support the bruise detection both in term of data 
observation and systematical computation.  

 
 

 
Fig. 5, horizontal bar graph comparing bruise (blue line) and normal area 
(red line) of apple in each image. Total of 30 images were processed 
through this step.  

 
The result show on the confusion matrix in Fig. 6 is 

separate by class determine by bruise position center, left, 
right and non-bruise. This guide the user to understand the 
system weakness and refine accordingly. Result for 
confusion matrix are above our target at 90%. The single 
error feedback are false alarm which report bruise in center 
area even though it does not exist. We can assume that the 
mistake happened because there are some non-uniform 
coldness area spread over sound apple image. This state 
happened more often in non-bruise image than bruise 
image. For the reason being, the non-bruise image does not 
have the clear boundary for darkest color. Second reason, 
this type of error could happened because samples for 
training set are too small. Consider the bruise image 
provided in this research have similar pattern. On the other 
hand, typical noise in non-bruise image are exceptionally 
rare. 
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Fig. 6, Confusion matrix for evaluate detection results, Y axis is the 
prediction value. X axis is the actual value. 
 
    Precision = true positives/ (true positives + false 
positives)  

      = 19/ (19 + 1) 
      = 0.95 
 

    Recall = true positives/ (true positives + false 
negatives)  

      = 20/ (20+ 0)  
  = 1  
   
    F1 = 2 x (Precision x Recall)/ (Precision + Recall)

  
        = 2 x (0.95 * 1)/ (0.95 +1)  
        = 0.974 
 
Further study the outcome, we learn that both precision 

and recall value are almost perfect prediction for this 
dataset. While both value are meaningful in certain way. 
Our research focus more on high recall rate to ensure that 
no bad quality apple slip through our fruit quality control 
process without noticing. Obviously, high precision value 
will also reduce the production waste and save cost for 
manufacturer. Recall rate is completed at 100% infer that 
every bruise apple are found and Precision rate is at 95% 
infer that one bruise prediction is false prediction. When 
we add up both precision and recall to find the harmonic 
mean value. The F score value is 97.4% as shown in the 
formula. 

IV. CONCLUSIONS 
In the aspect of experiment preparation, the room 

temperature, test object temperature and coordinate timing 
play a key roles in getting accurate test results. The most 
optimize temperature for detect apple bruise in infrared 
image is when its reach 18˚c. The temperature different 
between bruise and surrounding non-bruise area will be 1˚c. 
In case that the bruise temperature is below 18˚c when 
detecting, the camera might not show the true area of bruise 
because the minimum and maximum temperature window 
are over 7˚c range. Which the availability of display colors 
are insufficient to cover every 1˚c change. On the contrary, 
if the temperature rise beyond 18˚c near the room 
temperature at 25˚c. It will increase noise in the output 

images, especially in those sound apple images. This is the 
drawback of high sensitivity thermal infrared camera. 
When there are less temperature level appear in the image 
while the display color are remain the same, it will look as 
if whole image has been exaggerated. Even the slight 
temperature transition can be seen. 

Our experiment met the expected result in developing 
fruit bruised detection system. Active thermal technique 
were deployed to stimulate the invisible bruise to be visible 
on thermal infrared camera without touching nor damaging 
the test object. Furthermore we create domain specific 
ResNet CNN and YOLO layers for fast and consistence 
bruise detection. Both greatly contribute to our promising 
test results. ResNet and layer skipping technique does 
alleviate the computational cost. While YOLO anchor box 
feature does compliment the speed enhancement. 
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บทคดัย่อ - ในปัจจุบนัการดาํรงชีวิตของผู้คนเปลี;ยนไปจาก
อดีต โดยใช้ชีวิตแบบเร่งรีบมากขึDน เข้าถึงเทคโนโลยีมากขึDน อีก
ทั Dงยงัยอมรบัวฒันธรรมที;หลากหลายมากขึDน โดยรวมไปถึงการนํา
เทคโนโลยีมาใช้จ่ายในชีวิตประจาํวนั โดยเฉพาะชําระเงินผ่าน
ช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ ที;กาํลงัเป็นที;นิยมในปัจจุบนั อีกทั Dงยงัมี
ชาํระเงินผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ที;เติบโตขึDนเรื;อยๆ ผู้วิจยั จึง
ให้ความสนใจกบัธุรกิจชาํระเงินผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ ว่ามี
ปัจจยัตวัใดบา้งที;ส่งผลต่อการการยอมรบัเทคโนโลยีที;มีผลต่อการ
ใช้บริการชําระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค ใน
จงัหวดักรงุเทพมหานครฯมาศึกษาวิจยัในครั DงนีD  
งานวิจยัครั DงนีD มีจดุประสงคเ์พื;อศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร ์
และปัจจยัด้านการยอมรบัเทคโนโลยีที; ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการชาํระเงินผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ของผู้บริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื;อให้ทราบถึงความต้องการของ 
ผู้บริโภคได้ดียิ;งขึDน และสามารถนําผลการวิจยัไปประยุกต์เป็น
แนวทางในการปรบัปรุงและพฒันาระบบเทคโนโลยี เพื;อให้ตอบ
โจทย์ผู้บริโภค รวมถึงเพิ;มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการให้
สามารถแข่งขนัได้ โดยดาํเนินการเกบ็รวบรวมข้อมลูตวัอย่างผา่น
แบบสอบถาม และวิเคราะหข้์อมูลด้วยการใช้การ ประมวลผลจาก
โปรแกรมสาํเรจ็รปู  
ในส่วนของลกัษณะประชากรศาสตรที์;แตกต่างกนัในด้านเพศ อาย ุ
รายได้ต่อเดือน ระดบัการศึกษาและอาชีพ ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยั
ประชากรศาสตรที์;ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการชาํระเงินผ่าน
ช่องทางอิเลก็ทรอนิกสข์องผูบ้ริโภค ในเขตกรงุเทพมหานคร ได้แก่ 
ปัจจยัด้าน อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา และรายได้ต่อเดือน  
ในส่วนของการยอมรบัเทคโนโลยี ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัด้าน
คณุภาพการบริการที;ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการชาํระเงินผ่าน
ช่องทางอิเลก็ทรอนิกสข์องผู้บริโภค ในเขตกรงุเทพมหานคร โดย

เรียงลาํดบัจากมากไปน้อย ได้แก่ การรบัรู้ประโยชน์ การรบัรู้ความ
ง่ายในการใช้งาน ความน่าเชื;อถือจากการรบัรู้ ตามลาํดบั 
      คาํสําคญั:, ประชากรศาสตร์, การตดัสินใจเลือกใช้บริการ, 
การบริการชาํระเงินผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส ์

ABSTRACT - At present the livelihoods of people turning 
away from the past. By living a greater urgency. Access to more 
technology It accepts cultural diversity. Overall, the cost of 
technology in everyday life. The payment through electronic 
channels. That is becoming popular today. They are paid 
through electronic channels to grow, researchers have become 
interested with payments through electronic channels. What 
factors have an impact on technology adoption affects the 
payment service through consumer electronics. In Bangkok the 
course of this research 

This research aims to study the demographic factors. 
Technology adoption and the factors that influence the decision 
to use a paid service through consumer electronics. In Bangkok 
To understand their needs. Consumers better And the findings 
can be applied to guide the improvement and development of 
technology. In order to meet consumer Including empowering 
entrepreneurs to be competitive. By carrying out data collection 
through sample surveys. Data were analyzed by using. 
Processing software package  

In terms of demographic characteristics that differ in 
gender, age, monthly income. Education and career The results 
showed that Demographic factors that influence the decision to 
use a paid service through consumer electronics. Bangkok 
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factors include age, occupation, educational level. And monthly 
income 

In terms of technology adoption The results showed that 
Service quality factors that affect the decision to use a paid 
service through consumer electronics. In Bangkok In 
descending order from most to least are perceived benefits. The 
perceived ease of use. The reliability of the recognition 
sequence. 

Keywords : demography, the decision to use the services, 
payment services through electronic channels. 
 
I. บทนํา 

จากวิวัฒนาการของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน สมาร์ทโฟนและ
อนิเตอรเ์น็ตกลายเป็นส่วนหนึdงในชวีติประจําวนัของผูบ้รโิภค นอกจาก
ตดิต่อสืdอสาร การคน้หาขอ้มลู การรบัขา่วสารผ่านทางสมารท์โฟนแลว้ 
กย็งัมกีจิกรรมอืdน ๆ ทีdถูกพฒันาและถูกนํามาใชแ้พร่หลาย รวททั mงการ
ทําธุรกรรมทางการเงนิกไ็ดม้กีารพฒันาแอปพลเิคชั dนเพืdอรองรบัการใช้
งานผา่นอนิเตอรเ์น็ตและสมารท์โฟนเชน่กนั จากขอ้มลูของธนาคารแหง่
ประเทศไทย [p]  ทีdไดบ้นัทกึสถติขิอ้มูลของการชําระเงนิผ่านช่องทาง 
Internet Banking และ Mobile Application ใน ปี wxyw พบว่ามกีารทํา
ระผ่านช่องทางดังกล่าวรวมกัน x.y พันล้ารายการ เพราะความ
สะดวกสบายจากการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการเชค็ยอดคงเหลอืในบญัช ี
การชําระค่าบตัรเครดติ ชําระบลิค่าสาธารณูปโภค การโอนเงนิระหว่าง
บุคคล หรอืแมก้ระทั mงการจ่ายเงนิผา่นระบบอเิลก็ทรอนิกสห์รอืทีdเรยีกวา่ 
E-payment ทาํให ้การทาํธรุกรรมงานผา่นชอ่งอเิลค็ทรอนิคสไ์ดร้บัความ
นิยมเป็นอยา่งมาก 

ในปัจจุบนัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคมกีารเปลีdยนแปลงไป โดยพฤตกิรรม
ดังกล่าวคือ ผู้บริโภคไม่นิยมถือเงินสด หรือทีdเรียกว่า สงัคมไร้เงิน 
(cashless society) เนืdองผู้บริโภคเริdมมีความสะดวกมากขึmนจากการ
ชาํระเงนิผ่านช่องทางอเิลค็ทรอนิคส ์จากการพฒันาเทคโนโลยแีละการ
สืdอสารของแต่ละธนาคาร ระบบแอพพลเิคชั dนบนสมารท์โฟนของแต่ละ
ธนาคารนั mนไดถู้กแกไ้ขปัญหาจากเดมิทีdมคีวามซบัซอ้น ใชง้านยาก และ
ปัญหาดา้นความปลอดภยัทางการเงนิจากการใชบ้รกิาร ทาํใหผู้บ้รโิภค
มีความมั dนใจมากขึmนต่อการใช้บริการ และยอมรับการใช้งานผ่าน
ช่องทางอเิลค็ทรอนิกส์เพิdมขึmน นอกจากนีmเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตได้รบั
การพัฒนาในเชิงพาณิชย์มากขึmน  ในรูปแบบของการพาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกส ์หรอื Electronic Commerce ทีdเป็นการซืmอขายสนิคา้ผา่น
ช่องทางอนิเตอร์เน็ต ทําให้การโอนเงนิทางอเิล็กทรอนิกส์ ทําให้ช่วย
ประหยดัค่าใชจ้่ายและเพิdมประสทิธภิาพในการดําเนินธุรกจิ นอกจากนีm
กระบวนการธุรกรรมการพาณิชยท์างอเิลก็ทรอนิกสท์ีdจะช่วยใหธุ้รกรรม
มคีวามสมบูรณ์มากขึmน คอื การชําระเงนิทางอิเล็กทรอนิกส์ หรอื E-
Payment  ทีdเป็นการชําระเงนิในรูปแบบของบตัรเคดิตผ่านเครอืข่าย
อนิเทอรเ์น็ต โดยการใชเ้ทคโนโลยเีสรมิสรา้งความปลอดภยั หรอืการใช้
วธิกีารชาํระเงนิทีdเป็นตราสาร เชน่ เชค็หรอืการโอนเงนิผา่นธนาคารและ
การชําระเงินด้วยเงินอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบดิจิตอล ทีdเก็บอยู่ใน
สมาร์ตการ์ดหรือฮาร์ดดิสก์ในเครืdองคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์  
ประโยชน์จากการใชง้านดงักลา่วจะเกดิขึmนทั mงกบัผูบ้รโิภคและสว่นของผู้
ดาํเนินธุรกจิ เพราะการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสช์่วยใหก้ารชาํระเงนิ
และการรับชําระเงินมีความสะดวกมากยิdงขึmน ทําให้ไม่จําเป็นต้อง
เดนิทางไปชาํระดว้ยรปูเดมิ ช่วยใหส้ามารถประหยดัเวลาและค่าใชจ้่าย
ต่าง ๆ รวมถงึความเสีdยงจาการถอืเงนิสด นอกจากนีmยงัมกีารบนัทกึการ

ทาํธรุกรรมหรอืการชาํระเงนิ เพืdอเป็นหลกัฐานและตรวจสอบยอ้นหลงัได้
อกีด้วย การชําระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส์ยงัช่วยเพิdมประสทิธภิาพด้าน
การบรหิารเงนิ ทําให้ผูร้บัเงนิสามารถรบัเงนิและนําเงนิไปใช้ได้อย่าง
รวดเรว็ รวมทั mงการผลกัดนัแนวคดิ เศรษฐกจิดจิติอลของรฐับาลในการ
ขบัเคลืdอนเศรษฐกจิของประเทศ โดยการนําเอาเทคโนโลยดีจิติอลเขา้มา
เพืdอเพิdมประสทิธิภาพและสร้างมูลค่าเพิdมทางเศรษฐกิจของประเทศ
ให้กบัสนิค้าและบรกิารผ่านนวฒักรรมและความคดิสร้างสรรค์ ปัจจยั
เหล่านีmเป็นโอกาสทีdภาคธุรกจิและประชาชนจะไดใ้ชบ้รกิารชาํระเงนิผา่น
ทางอเิลก็ทรอนิกสเ์พิdมมากขึmน 

จากทีdกล่าวมาขา้งตน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีdจะศกึษาถงึการยอมรบั
ใน นวตักรรมการบรกิารชําระเงนิผ่านแบบอเิลก็ทรอนิกสห์รอืการโอน
เงนิพรอ้มเพย ์เพืdอเป็นแนวทางในการมาปรบัใชก้บักลยุทธข์ององคก์ร 
หรอืเพืdอพฒันาศกัยาภาพการแข่งขนัในการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าทีdมีแนวโน้มว่าจะมีการใช้บริการจ่ายเงินผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพิdมมากขึmนในปัจจุบนั รวมถึงเพืdอเป็นขอ้มูลให้กบัผู้ทีd
สนใจนําไปศกึษาต่อยอดพฒันางานวจิยัต่อไปดว้ย 

 
I.II วตัถุประสงคง์านวจิยั 

• เพืdอศกึษาการยอมรบัเทคโนโลยทีีdมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารชาํระเงนิผา่นชอ่งทางอเิลก็ทรอนิกส ์

•  เพืdอศกึษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ทีdมผีลต่อการนใจเลอืกใช้
บรกิารชาํระเงนิผา่นชอ่งทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
II.ทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคดิงานวจิยั  

งานวจิยัฉบบันีmมจีุดประสงคเ์พืdอศกึษาเรืdอง “การยอมรบัเทคโนโลยี
ทีdมผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารชาํระเงนิผา่นอเิลก็ทรอนิกสข์องผูบ้รโิภค
ในจงัหวดักรงุเทพมหานครฯ”  ครั mงนีmผูศ้กึษาไดค้น้ควา้เอกสาร บทความ 
แนวคิดทฤษฏีและบทความทีdเกีdยวข้อง เพืdอใช้เป็นแหล่งอ้างอิงและ
ประกอบการศกึษา  

Schiffman and Wisenblit (2 0 1 5 )  [2] ไ ด้ ก ล่ า ว ว่ า ถึ ง ห ลั ก
ประชากรศาสตรไ์วว้า่ การแบ่งประชากรสามารถทาํไดโ้ดยการแบ่งกลุ่ม
ตามอายุ รายได้เชืmอชาติ เพศ อาชีพ สถานภาพสมรส และทีdตั mงทาง
ภูมศิาสตร ์ซึdงตวัแปรเหล่านีm จะทําใหเ้ราสามารถแบ่งผูบ้รโิภคออกเป็น
กลุ่ม เพราะความแตกต่างในแต่ละตัวแปรจะมีผลต่อพฤติกรรมของ
บุคคล 

เกวรินทร์ ละเอียดดีนันท์ (2559, หน้า 15) [3] ได้กล่าวว่า การ
ยอมรบัเทคโนโลยเีป็นสิdงทีdเกีdยวขอ้งกบัพฤตกิรรมทศันคตขิองผูบ้รโิภค 
ว่าก่อใหเ้กดิประโยชน์ ความสะดวก รวมไปถงึทําเกดิการเปลีdยนแปลง 
และ สามารถนําเทคโนโลยมีาสร้างประสบการณ์ให้กบัผู้บรโิภค ให้มี
ความรูแ้ละทกัษะในการใชง้านเพิdมเตมิมากยิdงขึmน 

Rogers (2003) [4] ไดก้ล่าวว่า การยอมรบัเทคโนโลยนีั mน เป็นการ
ตดัสนิใจทีdจะนําเทคโนโลยนีั mน ไปใชอ้ย่างเตม็ทีd โดยมกีารยอมรบัของ
บุคคล เริdมตั mงแต่บุคคลไดส้มัผสัหรอืรูจ้กักบัเทคโนโลย ีและเกดิการชกั
จงูใหย้อมรบั ตามดว้ยตดัสนิใจยอมรบัหรอืปฏเิสธเทคโนโลย ีปฏบิตัติาม
การตดัสนิใจ และยนืยนัการปฏบิตันิั mน กระบวนการอาจจะใชเ้วลาชา้หรอื
เ ร็ ว ขึm น อ ยู่ กับ ปั จ จัย ตั ว บุ ค ค ล  แ ล ะ ลัก ษ ณ ะ ข อ ง เ ท ค โ น โ ล ยี

 
รปูทีd I แบบจาํลองการยอมรบัของผูใ้ชง้านเทคโนโลย ี
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กมลภพ ทพิยป์าละ (2555) [5] กล่าวถงึพฤตกิรรมผูบ้รโิภคว่า พฤ
คกิรรมของผูบ้รโิภคคอื สิdงทีdทาํผูบ้รโิภคทาํเพืdอตอบสนองความตอ้งการ
ของตน โดยแต่ละคนมคีวามแตกต่างกนัในลกัษณะของประชากรศาสตร ์
ซึdงพฤตกิรรมการกนิ การใช ้การซืmอ และความรูส้กึนึกคดิของผูบ้รโิภค
ต่อผลติภณัฑ์จงึมคีวามต่างกนั นอกจากลกัษณะประชากรศาสตร์แล้ว 
ยงัมปัีจจยัอืdน ๆ ทีdเป้นอทิธพิลต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 

รณกร วรรธนะพงษ์ (wxxx) [6] พฤตกิรรมและความพงึพอใจของ
ลูกค้าต่อการใช้บรกิารธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกสกิรไทย 
จํากดั (มหาชน) ในเขตอําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย ผลจากการศกึษา
พบว่า ปัจจัยทีdมีผลต่อความพึงพอใจจากการใช้บริการธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์ คือ ความปลอดภยัของระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ 
ข ั mนตอนการใชง้านของระบบธนาคารอเิลก็ทรอนิกส ์และความซบัซ้อน
ของการใชง้าน 

เสาวณิต อุดมเวชสกุล (2557) [7] ได้กล่าวถงึในการศกึษาวจิยัว่า 
นอกเหนือจากการโฆษณาผ่านช่องทางสืdอต่าง ๆ อย่าง สมํdาสมอแล้ว 
การประชาสมัพนัธเ์รืdองความปลอดภยัของบรกิาร การใชด้ารานกัแสดง
ทีdเป็นทีdชืdนชอบ ของผูใ้ชบ้รกิารมาทําการโฆษณา ส่งผลใหผู้ใ้ชบ้รกิาร
เปิดใจรบัข้อมูล เกิด ความรู้ความเข้าใจในบริการ จนนําไปสู่ความ
เชืdอมั dนในบรกิาร  
 
II.I กรอบแนวคดิงานวจิยั 

 
รูปทีd II กรอบแนวคิดงานวิจัยการยอมรับเทคโนโลยีทีdมีผลต่อการ
ตดัสนิใจใช้บรกิารชําระเงนิผ่านอเิล็กทรอนิกส์ของผู้บรโิภคในจงัหวดั
กรงุเทพมหานครฯ 
III. รปูแบบวิจยั 
งานวจิยันีmเป็นการศกึษาการยอมรบัเทคโนโลยทีีdมผีลต่อการตดัสนิใจใช้
บ ริก า รชํ า ร ะ เ งินผ่ านอิ เ ล็กทรอ นิกส์ขอ งผู้บ ริ โภค ในจังหวัด
กรุงเทพมหานครฯ โดยปัจจัยทีdทําการศึกษาประกอบด้วยปัจจัย 
ประชากรศาสตร ์ ไดแ้ก่ ประกอบดว้ย เพศ อายุ รายไดต่้อเดอืน ระดบั
การศกึษา และอาชพี และ ปัจจยัด้านการยอมรบัเทคโนโลย ีทั mงนีmเป็น
การศกึษาในเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ใชว้ธิกีารเชงิสาํรวจ 
(Survey) โดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) เ ป็น
เครืdองมอืในการรวบรวมข้อมูลประชากรกลุ่มเป้าหมาย เนืdองจากไม่
ทราบกลุ่มตวัอย่างทีdใช้บรกิารชําระเงนิผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทีd
แน่นอน การกําหนดกลุ่มตัวอย่างจึงต้องเปิดตารางหาขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งของ Yamane (1973)[8] ซึdงไดจ้าํนวนทีd ��� คน โดยกาํหนดคา่
ความคลาดเคลืdอนทีd �.�x และมรีะดบัความเชืdอมั dนอยู่ทีd  x%แล้วนํา
ขอ้มลูมาวเิคราะหด์ว้ยวธิกีารทางสถติดว้ยโปรแกรมสาํเรจ็รปู 

ผูว้จิยัได้นําแบบสอบถามให้อาจารย์ผูเ้ชีdยวชาญ 3 ท่าน เป็นผูท้ําการ
พิจารณาตรวจสอบในด้านความเทีdยงตรงของแบบสอบถาม ความ
เหมาะสมของแบบสอบถาม ซึdงผลการวเิคราะหค์า่ความเทีdยงตรงของขอ้
คําถาม มคี่าไม่น้อยกว่า 0.60 ทุกขอ้ โดย Rovinelli และ Hambleton, 
(1976)[9] ได้กล่าวถึงค่าความเทีdยงตรงของข้อคําถามว่าควรมีค่า
มากกว่า 0.50  และผู้วิจ ัยได้นําแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มทดลอง 
จาํนวน 40 คน นําผลทีdไดม้าวเิคราะหค์า่ความเชืdอมั dนของแบบสอบถาม 
ผลการวเิคราะหไ์ดค้า่ความเชืdอมั dนมคีา่อยูท่ีd 0.909 โดย สชุาต ิประสทิธิ £
รฐัสทิธิ £ (2003)[10] ไดก้ลา่วถงึเรืdองการคาํนวณคา่ความเชืdอมั dนวา่ ควรมี
คา่ตั mงแต่ 0.7 ขึmนไป 
IV. ผลการวิจยั  

การวจิยัเรืdองนีmมวีตัถุประสงค์เพืdอศกึษาอทิธพิลของกลุ่มผูนํ้าทาง
ความคดิในการยอมรบัเทคโนโลยทีีdมผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารชําระ
เงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานครฯ มี
วตัถุประสงคเ์พืdอศกึษาพฤตกิรรมการตดัสนิใจใช ้บรกิารชําระเงนิผ่าน
อิเล็กทรอนิกส์ โดยกําหนดตัวแปรอิสระ คือ ปัจจยัด้านการยอมรบั
เทคโนโลย ีและ ประชากรศาสตร์ หลงัจากการเก็บข้อมูลจริงโดยใช้
แบบสอบถาม ไดจ้าํนวนผูต้อบแบบสอบถามทั mงสิmน �yx ชดุ โดยตดักลุม่
ตวัอยา่งทีdไมเ่กีdยวขอ้งแลว้เหลอืแบบสอบถามทีdมจีาํนวนขอ้มลูครบถว้น
สมบูรณ์จํานวน ��� ชุด แลว้นําขอ้มูลทีdไดม้าวเิคราะหแ์ละประมวลผล
ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ซึdงในการนําเสนอผลการวิเคราะห์
ขอ้มลู ผูว้จิยัไดนํ้าเสนอในรปูแบบตารางประกอบคาํอธบิาย โดยแบ่งผล
การวเิคราะหอ์อกเป็นสว่นต่าง ๆ ทีdใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูมดีงันีm 

 
ตารางทีd p  ขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุม่ตวัอยา่ง 

 
จากตารางทีd p ผลการวเิคราะหข์อ้มลู ลกัษณะทางประชากรศาสตร์

ของกลุ่มตวัอย่างสามารถได้ แบ่งเป็น เพศชาย ¤¥% เพศหญิง xp% 
และเพศทางเลอืก pw% โดยสว่นใหญ่มอีายอุยูร่ะหวา่ง py-wx ปี คดิเป็น 
y�.y% รายไดต่้อเดอืนของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่ระหว่างp�,001 - 
30,��� บาท คดิเป็น �x.x% กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มรีะดบัการศกึษาอยู่
ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็น yy.x% และมีอาชีพคือ 
พนกังานบรษิทัเอกชน คดิเป็น y¦.¥% 
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ตารางทีd w คา่เฉลีdยและสว่นเบีdยงเบนมาตรฐานของแต่ละตวัวดั 

 

 

 

 
 จากตารางทีd w เมืdอพจิารณาปัจจยัย่อยทั mง w¤ ปัจจยั พบว่า ปัจจยั

อิสระทีdมีค่าเฉลีdยของระดับความคิดเห็นสูงสุด x อันดับแรก โดย

เรยีงลาํดบัจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการยอมรบั ในเรืdองของการ

ชําระเงนิผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดเวลาในการแลกเปลีdยน

สนิคา้หรอืบรกิาร (ค่าเฉลีdย �.�¥¥) ปัจจยัดา้นการยอมรบั ในเรืdองของ

การชําระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยเพิdมความสะดวกใน

ชวีติประจาํวนัของทา่น (คา่เฉลีdย �.pyw) ปัจจยัดา้นการรบัรูค้วามงา่ยใน

การใช้งาน การใช้บรกิารชําระเงนิผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ มกีาร

ให้บรกิารครอบคลุมทุกพืmนทีd และร้านต่าง ๆทีdท่านต้องการ (ค่าเฉลีdย 

�.�¥¥) ปัจจยัด้านความน่าเชืdอถอืจากการรบัรู้ ในเรืdองของท่านได้รบั

คาํแนะนําการใชบ้รกิารชาํระเงนิผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์จากบุคคล

ใกล้ตัวถึงความปลอดภัยและความสะดวกจากการใช้งาน (ค่าเฉลีdย 

�.wp¥) ปัจจยัดา้นพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ในเรืdองของทา่นตดัสนิใจใชบ้รกิาร

ชาํระเงนิผา่นช่องทางอเิลก็ทรอนิกสเ์พราะช่วยลดขึmนตอนธุระกรรมต่าง 

ๆทีdธนาคาร (คา่เฉลีdย �.wp¥) 

 ปัจจยัอสิระทีdมคี่าเฉลีdยของระดบัความคดิเหน็น้อยทีdสุด x อนัดบั

สุดท้าย โดย เรยีงลําดบัมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจยัด้านการยอมรบั ใน

เรืdองของชําระเงนิผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์ท่านเลง็เหน็ประโยชน์ใน

การนําเอาเทคโนโลยมีาใชง้าน (ค่าเฉลีdย ¤. ��) ปัจจยัดา้นการยอมรบั 

ในเรืdองของการใชบ้รกิารชาํระเงนิผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์มสี่วนลด

หรอืสทิธพิเิศษ (ค่าเฉลีdย ¤. ¥�) ปัจจยัดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใช้

งาน ในเรืdองของการออกแบบระบบชาํระเงนิผา่นช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์

ใชง้านง่ายไม่ซบัซ้อน (ค่าเฉลีdย ¤.¦p¥x) ในเรืdองของปัจจยัด้านความ

น่าเชืdอถือจากการรับรู้ ท่านได้ร ับสารหรือโฆษณาเกีdยวกับความ

ปลอดภัยของการใช้งานระบบชําระเงินผ่านช่องทาอิเล็กทรอนิกส์ 

(ค่าเฉลีdย �.��x) ในเรืdองของปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภค ท่าน

ตดัสนิใจใชบ้รกิารชําระเงนิผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนิกสเ์พราะคําคําเชญิ

ชวนจากคนรอบขา้ง  (คา่เฉลีdย ¤.y¤��) 

 นอกจากนีmเมืdอพจิารณาในแต่ละปัจจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด

บรกิาร ปัจจยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลย ีปัจจยัดา้นการรบัรูค้วามงา่ยใน

การใชง้าน ปัจจยัดา้นความน่าเชืdอถอืจากการรบัรู ้และปัจจยัดา้นปัจจยั

ด้านพฤตกิรรมผูบ้รโิภค สามารถสรุปผลการศกึษาของแต่ละปัจจยัได้

ดงันีm 

 ปัจจยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลย ีกลุ่มตวัอยา่งมคีา่เฉลีdยระดบัความ

คดิเหน็ในเรืdองชําระเงนิผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์เพราะท่านเลง็เหน็

ประโยชน์ในการนําเอาเทคโนโลยมีาใชง้าน (ค่าเฉลีdย 3.940) การชําระ

เงนิผา่นช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์เป็น Application บนโทรศพัทเ์คลืdอนทาํ

ให้สะดวกต่อการใช้งาน (ค่าเฉลีdย 4.230) การใช้บรกิารชําระเงนิผ่าน

ช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์ช่วยแกปั้ญหาเรืdองการพกพาเงนิสดของท่านได ้

(ค่าเฉลีdย 4.035) การใชบ้รกิารชําระเงนิผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์มี

สว่นลดหรอืสทิธพิเิศษ (คา่เฉลีdย 3.970) 

 ปัจจยัด้านการรบัรู้ความง่ายในการใช้งานกลุ่มตวัอย่างมคี่าเฉลีdย

ระดบัความคิดเห็นในเรืdองการออกแบบระบบชําระเงนิผ่านช่องทาง

อเิลก็ทรอนิกส ์ใชง้านง่ายไม่ซบัซ้อน (ค่าเฉลีdย 3.817) ระบบชําระเงนิ

ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ มีความสะดวกในการใช้งาน (ค่าเฉลีdย 

3.837) ระบบชาํระเงนิผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนิกสม์คีวามรวดเรว็ในการ

ชําระสนิค้าต่าง ๆ (ค่าเฉลีdย 3.830) การออกแบบระบบชําระเงนิผ่าน

ชอ่งทางอเิลก็ทรอนิกสใ์ชง้านงา่ยแมจ้ะอยูต่่างประเทศ (คา่เฉลีdย 3.867) 

 ปัจจยัดา้นความน่าเชืdอถอืจากการรบัรูก้ลุ่มตวัอย่างมคี่าเฉลีdยระดบั

ความคดิเหน็ในเรืdองท่านรบัรูถ้งึความเสีdยง และยอมรบัได ้ของการใช้

ระบบชาํระเงนิผา่นชอ่งทางอเิลก็ทรอนิกส ์(คา่เฉลีdย 4.186) ท่านรบัรูถ้งึ

ความปลอดภยัจากการใชง้านระบบชาํระเงนิผา่นชอ่งทางอเิลก็ทรอนิกส์

มากกวา่การพกพาเงนิสดไวก้บัตวั (คา่เฉลีdย 4.135) ท่านทราบถงึระบบ
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ความปลอดภยั วา่มปีระสทิธภิาพสงู ในการป้องกนัเงนิของทา่นในระบบ 

(คา่เฉลีdย 4.187) 

 ปัจจยัด้านพฤติกรรมผู้บรโิภคกลุ่มตวัอย่างมคี่าเฉลีdยระดบัความ

คิด เห็น ในเรืd อ งท่ านตัดสิน ใจใช้บริการชําระ เงินผ่ านช่องทาง

อเิลก็ทรอนิกสเ์พราะระบบมคีวามเสถยีร (คา่เฉลีdย 4.005) ทา่นตดัสนิใจ

ใชบ้รกิารชําระเงนิผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนิกสเ์พราะลดปัญหาจากการ

เดนิทาง (ค่าเฉลีdย 4.135) ท่านตดัสนิใจใชบ้รกิารชาํระเงนิผ่านช่องทาง

อเิลก็ทรอนิกสเ์พราะไม่มคี่าธรรมเนียมใจการบรกิาร (ค่าเฉลีdย 4.1875)

ท่านตดัสนิใจใชบ้รกิารชําระเงนิผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนิกสเ์พราะท่าน

พึงพอใจในการใช้บริการชําระเงินผ่านช่องทาง (ค่าเฉลีdย 4.092) 

อิ เ ล็กทรอ นิกส์ท่ านตัดสิน ใจ ใช้บริการชํ า ระ เ งินผ่ านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์เพราะมีประสบการณ์ในการใช้งานมาก่อน (ค่าเฉลีdย 

4.105) 

 

V. อภิปรายผลการวิจยั 

 จากการสรุปผลปัจจัยของด้านการยอมรับเทคโนโลยีในการใช้

บริการการชําระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการยอมรับ

เทคโนโลย ีผลของการสาํรวจทีdมคีวามคดิเหน็ในเรืdองการชําระเงนิผ่าน

ทางอเิลก็ทรอนิกส ์ทําใหไ้ดผ้ลของขอ้มูลทีdมคี่าเฉลีdยมากทีdสุดคอื การ

ชาํระเงนิผา่นชอ่งทางอเิลก็ทรอนิกสช์ว่ยลดเวลาในการแลกเปลีdยนสนิคา้

หรอืบรกิาร และการชาํระเงนิผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนิกสช์่วยเพิdมความ

สะดวกในชีวิตประจําวันของลูกค้า และการชําระเงินผ่านช่องทาง

อเิลก็ทรอนิกส ์เป็น Application บนโทรศพัทเ์คลืdอนทาํใหส้ะดวกต่อการ

ใชง้าน เป็นปัจจยัทีdมผีลต่อการตดัสนิใจต่อการใชบ้รกิารมากทีdสุด และ

ผลของขอ้มูลทีdมคี่าเฉลีdยมากคอื  ชําระเงนิผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์

เพราะท่านเลง็เหน็ประโยชน์ในการนําเอาเทคโนโลยมีาใชง้าน และ การ

ใชบ้รกิารชําระเงนิผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ ช่วยแก้ปัญหาเรืdองการ

พกพาเงนิสด และการใชบ้รกิารชําระเงนิผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์มี

ส่วนลดหรอืสทิธพิเิศษ เป็นปัจจยัทีdผลต่อการตดัสนิใจต่อการใชบ้รกิาร

มาก ผลของปัจจยัทีdกล่าวมาทาํใหรู้ถ้งึประโยชน์ในการนําเอาเทคโนโลย ี

ทั mงนีmตวัแบบดงักล่าวสามารถอธบิายการตดัสนิใจใชบ้รกิารการชาํระเงนิ

ผา่นอเิลก็ทรอนิกส ์ในจงัหวดักรุงเทพมหานครได ้� .w% สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ จวิรสั อนิทร์บํารุง (wxx¤)[11] ทีdไดศ้กึษาเกีdยวกบัการใช้

บรกิารอนิเตอรเ์น็ตแบงคก์ิmง บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตอําเภอเมอืง

นครปฐม พบวา่ รปูแบบทีdทนัสมยั ใชง้านงา่ย มคีวามสะดวกและรวดเรว็ 

การให้บรกิาร w� ชั dวโมง ส่งผลต่อทศันคติของผู้บรโิภค และ รณกร 

วรรธนะพงษ์ (2555) ทีdไดศ้กึษาเกีdยวกบัพฤตกิรรมและความพงึพอใจ

ของลกูคา้ต่อการใชบ้รกิารธนาคารอเิลก็ทรอนิกสข์องธนาคารกสกิรไทย 

จํากดั (มหาชน) ในเขตอําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย พบว่า ปัจจยัดา้น

ความปลอดภยัของระบบธนาคารอเิลก็ทรอนิกส ์ขั mนตอนการใชง้านของ

ระบบธนาคารอเิลก็ทรอนิกส ์และความซบัซอ้นของการใชง้านส่งผลต่อ

ความพงึพอใจของผูบ้รโิภค 

 กลุ่มปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ทีdมตีวัแปรอสิระ � ตวั ผลการวจิยั

พบว่ามี � ปัจจัยทีdส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการชําระเงินผ่าน

อเิลก็ทรอนิกส ์ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศกึษา  

และรายไดต้่อเดอืน ตามลาํดบั ทั mงนีmตวัแบบดงักล่าวสามารถอธบิายการ

ตัดสินใจใช้บริการการชําระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ในจังหวัด

กรุงเทพมหานครได ้ .x% สอดคลอ้งกบั ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (wxx�) [12]  

ทีd ได้ ให้ความหมายว่ าลักษณะประชากรศาสตร์ ใช้ข้อมูลด้าน 

ประชากรศาสตร ์เพืdอเป็นการแบ่งส่วนตลาดทําใหม้ปีระสทิธผิลในการ

กาํหนดตลาดเป้าหมายและงา่ยต่อ การวดัมากกวา่แปรอืdน ประกอบดว้ย  

p) เพศ (Sex) เพศหญงิและเพศชาย มแีนวโน้ม ทีdจะมคีวาม แตกต่าง

กันในด้านทัศนคติและพฤติกรรม w) อายุ (Age) กลุ่มอายุทีdมีความ

แตกต่างกนัทาํใหม้คีวามชืdน ชอบรสนิยมทีdแตกต่างกนั โดยรสนิยมของ 

บุคคลจะมกีารเปลีdยนแปลงไปตามวยัมผีลติภณัฑท์ีdสามารถ ตอบสนอง

ความต้องการของแต่ละกลุ่มอายุทีdแตกต่างกัน ¤) ระดับการศึกษา 

(Education) ผู้ทีdได้ร ับใน ระดับสูงส่งผลให้มีการบริโภคสินค้าทีdมี

คุณภาพดีกว่า รวมถึงมีราคาสูงกว่าการบริโภคสินค้าของผู้ทีdมี 

การศกึษาในระดบัต่าง �) อาชพี (Occupation) บุคคลทีdมอีาชพีแตกต่าง

กันส่งผลให้มีความต้องการในด้าน สินค้าและบริการ ทีdต่างกัน  x) 

รายได ้(Income) ผูบ้รโิภคทีdมรีายไดป้านกลางและมรีายไดต่้าง มขีนาด 

ตลาดใหญ่กว่าผูบ้รโิภค ทีdมรีายได้สูง สนิค้าและบรกิารต่างๆจงึมกีาร

แบง่สว่นตลาดตามรายได ้

 

VI .ข้อเสนอแนะ 

จากการวเิคราะหผ์ลของงานวจิยันีmทาํใหท้ราบถงึพฤตกิรรมการตดัสนิใจ

ใชบ้รกิารชําระเงนิผ่านอเิลก็ทรอนิกส ์ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร และ

ปัจจยัทีdส่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารชําระเงนิผ่านอเิลก็ทรอนิกส ์ใน

จงัหวดักรุงเทพมหานคร พรอ้มระบุถงึระดบัความสาํคญัของแต่ละปัจจยั

ว่ามรีะดบัความสาํคญัมากน้อยเพยีงใด ซึdงการวจิยัครั mงนีm พบว่า ปัจจยั

ดา้นประชากรศาสตร ์และปัจจยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลย ีผลการวจิยั

ดังกล่าวสามารถนําข้อมูลทีdวิเคราะห์ทางสถิติมาประยุกต์ใช้ เพืdอ

เสนอแนะให ้เป็นแนวทางสาํหรบัผูป้ระกอบการ ไดด้งันีm 

I. สามารถนําไปเป็นแนวทางต่อยอดกลยทุธก์ารตลาดของแต่ละธนาคาร

หรือผู้ทีdเกีdยวข้องกบัการออกแบบขั mนตอนการใช้ทีdเข้าใจง่าย การให้

ขอ้มลูทีdเป็นประโยชน์กบัผูใ้ช ้ความปลอดภยัจากการใชร้ะบบ และความ

คุ้นชินการใช้งานของผู้ใช้ทําให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

 II. ธนาคารหรือผู้ประกอบการควรให้ความสําคัญกับปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค โดยทําการปรบัเปลีdยนองค์ประกอบ

บางอย่างของระบบให้เหมาะสมและตอบทีdผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม ให้

ความสําคญัมากน้อยแตกต่างกนั เพืdอตอบโจทยล์ูกคา้แต่ละกลุ่ม หรอื

ผูบ้รโิภคกลุ่มใหญ่ทีdเป็นเป้าหมายของเรา เพืdอใหเ้กดิพฤตกิรรมการใช้

ระบบการชาํระเงนิผา่นชอ่งทางอเิลก็ทรอนิกสท์ีdเพิdมขึmน 

 

เอกสารอ้างอิง 
[1] ธนาคารแหง่ประเทศไทย. (2020).”สถติขิอ้มลูการชาํระเงนิผา่น

บรกิาร Internet Banking และ Mobile Application”[Online]. 

Available:https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/Re
portPage.aspx?reportID=688&language=th 

[2] Leon G. Schiffman, Joseph L. Wisenblit, Consumer Behavior, 
11th Ed . British : Library Cataloguing-in-Publication Data, 
2015. 

[3] เกวรนิทร ์ละเอยีดนนัท,์ “การยอมรบัเทคโนโลย ีและพฤตกิรรม
ผูบ้รโิภคทางออนไลน์ทีdมผีลต่อการตดัสนิใจซืmอหนงัสอื
อเิลก็ทรอนิกสข์องผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร,” สารนิพนธ ์



 
BA-1 

 

141 

 

ปรญิญามหาบณัฑติ : มหาวทิยาลยักรงุเทพ, 2016. 
[4] Rogers, E. M., Diffusion of innovations, 5th ed. New York : 

The Free Press, 2001. 
[5] กมลภพ ทพิยป์าละ,”กระบวนการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคในอาํเภอ

เมอืงเชยีงใหมใ่นการซืmอกลอ้งสะทอ้นภาพเลนสเ์ดีdยวระบบดจิทิลั,”
คณะบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ : มหาวทิยาลยัเชยีงใหม,่ 2012. 

[6] รณกร วรรธนะพงษ,์ “พฤตกิรรมและความพงึพอใจของลกูคา้ต่อ
การใชบ้รกิารธนาคาร อเิลก็ทรอนิกสข์องธนาคารกสกิรไทย จาํกดั 
(มหาชน) ในเขตอาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย,” การคน้ควา้อสิระ
ปรญิญามหาบณัฑติ : มหาวทิยาลยัเชยีงใหม,่ 2012. 

[7] เสาวณติ อุดมเวชสกุล,”ความเชืdอมั dนในการใชบ้รกิาร M-Banking 
Application,” คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ี: 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2014. 

[8] Yamane, Taro, Statistics: An Introductory Analysis, 3rd ed. 
Newyork : Harper and Row Publication, 1973  

[9] Rovinelli.R and R.K.Hambleton, “On the use of content 
specialists in the Assessment of criterion-referenced test item 
validity,” Dutch Journal of Educational Research 2, pp. 49-
60, 1976. 

[10] สชุาต ิประสทิธิ £รฐัสนิธุ,์ “ระเบยีบวธิกีารวจิยัทางสงัคมศาสตร,์” 
กรงุเทพฯ : บรษิทั เฟืd องฟ้า พริmนติmง จาํกดั, 2003 

[11] จวิรสั อนิทรบ์าํรงุ, “สว่นประสมทางการตลาดและทศันคตขิอง
ผูใ้ชบ้รกิารอนิเตอรเ์นตแบงคก์ิmง บมจ. ธนาคารกรงุไทยในเขต
อาํเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม,” : มหาวทิยาลยัศลิปากร, 
2553. 

[12] ศริวิรรณ เสรรีตัน์, “พฤตกิรรมผูบ้รโิภค,” กรงุเทพฯ: พฒันาศกึษา, 
2007 



 
BA-2 

 

142 

 

การวิเคราะหล์าํดบัความสาํคญัของคณุภาพการให้บริการด้วยแนวคิด 
SERVQUAL และแบบจาํลองคาโน 

ANALYSIS OF SERVICE QUALITY PRIORITY BY SERVQUAL AND 
KANO’S MODE

นฐพล  ไกรศกัดาวฒัน์ 
Nathapon Kraisakdawat 

คณะบรหิารธรุกจิ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี Wปุ่ น 
Faculty of Business Administration, 
Thai-Nichi Institute of Technology  

Bangkok, Thailand 
kraisakdawat.ntp@gmail.com 

ปาลรีฐั เลขะวฒันะ 
Paleerat Lakawathana 

คณะบรหิารธรุกจิ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี Wปุ่ น 
Faculty of Business Administration, 
Thai-Nichi Institute of Technology  

Bangkok, Thailand 
paleerat@tni.ac.th

บทคดัย่อ — การศึกษานีDมีวตัถปุระสงคเ์พื;อศึกษาการวิเคราะห์
ลาํดบัความสาํคญัของคณุภาพการให้บริการของบริษทักรณีศึกษา 
โดยผสมผสานการประยกุตใ์ช้แนวคิด SERVQUAL สาํหรบัหา
ช่องว่างของความต้องการของลกูค้า และแบบจาํลองคาโน สาํหรบั
กาํหนดกลุ่มของคณุลกัษณะคณุภาพการให้บริการจากระดบัความ
พึงพอใจของลกูค้า บริษทักรณีศึกษาในการวิจยัครั DงนีD เป็นธรุกิจ
บริการซ่อมและบาํรงุรกัษาเครื;องปรบัอากาศสาํหรบัเชิงพาณิชย์
และเชิงอตุสาหกรรม ในการกาํหนดหวัข้อคณุภาพการให้บริการ
จะประยกุตใ์ช้ทฤษฏีมิติคณุภาพสาํคญั �มิติ ตามแนวคิด 
SERVQUAL แนวคิดด้านลกูค้าสมัพนัธ ์ และนโยบายของบริษทั
กรณีศึกษา ซึ;งประกอบด้วย �หวัข้อ ได้แก่ ความรวดเรว็ในการ
ให้บริการ ความน่าเชื;อถือความเชื;อมั ;นในการให้บริการ และความ
สภุาพอ่อนน้อมและการเอาใจใส่ในการให้บริการ ทาํให้สามารถ
กาํหนดหวัข้อคณุภาพการบริการได้จาํนวน �� หวัข้อ จากนัDนทาํ
การสาํรวจโดยใช้แบบสอบถามจากผูร้บับริการรายใหญ่จาํนวน � 
บริษทั บริษทัละ � ท่าน รวมผูท้าํแบบสาํรวจทั Dงหมด �� ท่าน จาก
ผลการวิเคราะห ์ ทาํให้สามารถจดัเมทริกซก์ารวิเคราะหล์าํดบั
ความสาํคญัของหวัข้อคณุภาพการให้บริการทั Dงหมดได้ออกเป็น 
�� กลุ่ม ตามช่องว่างของความต้องการของลกูค้า (3 กลุ่ม ได้แก่ 
ช่องว่างตํ;ากว่า -�  ช่องว่างระหว่าง –� ถึง �  และช่องว่างมากกว่า 
�) และคณุลกัษณะคณุภาพ (� กลุ่ม ได้แก่ Expected, One 
dimensional, Attractive, Indifferent) โดยมี � กลุ่มที;มีลาํดบั
ความสาํคญัสงูสดุ ซึ;งประกอบด้วยคณุภาพการให้บริการ �� หวัข้อ 
และจะเป็นหวัข้อที;ต้องได้รบัการปรบัปรงุเป็นอนัดบัแรก 
 

คาํสาํคญั — คณุภาพการให้บริการ, แนวคิด SERVQUAL, 
แบบจาํลองคาโน, ธรุกิจบริการซ่อมและบาํรงุรกัษา
เครื;องปรบัอากาศ 
 
ABSTRACT — The purpose of this research was to analyze the 
service quality priority of the case study company by using the 
combination of SERVQUAL concept to find the gap of customer 
needs and Kano’s model to classify the category of customer 
satisfaction. The case study company of this research was in 
the commercial and industrial air-conditioning repair and 
maintenance service business. The service quality was 

determined by applying the SERVQUAL concept, the customer 
relationship theory and the case study company’s policy which 
consists of 3 topics including the speed, the reliability and the 
courtesy of service. By this, 22 topics of service quality were 
determined. Then, the survey was conducted by questionnaires 
from 8 customers (3 respondents each); thus, total respondents 
were 24 persons. According to the priority analysis results, the 
matrix of priority analysis for service quality could be 
categorized into 12 groups by the gap of customer needs (3 
groups; i.e., gap < -1, gap between -1 and 1, and gap > 1) and 
the service quality categories (4 groups; i.e., Expected, One 
dimensional, Attractive, Indifferent). It was found that there 
were four prioritized groups consisting of 11 topics of service 
quality, which the company must put the first priority to improve. 
 

Keywords — Service quality, SERVQUAL, Kano’s model, Air 
conditioning repair and maintenance service business 
 

I. บทนํา 
ในวงการอุตสาหกรรมของเมอืงไทยมลีกัษณะการใชง้านระบบความเยน็
อยา่งแพรห่ลาย จากการเตบิโตของอุตสาหกรรมในประเทศไทย ทาํให้
ในปัจจบุนัธรุกจิซ่อมและบาํรงุรกัษาเครืdองปรบัอากาศเตบิโตเพิdมขึmนตาม
กนั การแขง่ขนัของธรุกจิคอ่นขา้งรนุแรงมาก ซึdงแต่ละบรษิทัมกีลยทุธ์
ทางธรุกจิแตกต่างกนัไป การใหบ้รกิารตอ้งควบคูไ่ปกบัคณุภาพการ
บรกิาร คอืตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการในดา้นบรกิาร ใหต้รง
ตามความตอ้งการหรอืความคาดหวงัของลกูคา้ไดโ้ดยไมม่ขีอ้พกพรอ่ง 
และเมืdอลกูคา้ไดร้บัการบรกิารตามทีdคาดหวงั จะทาํใหล้กูคา้เกดิความ
พงึพอใจ นําไปสูก่ารบอกต่อ และการกลบัมาใชบ้รกิารซํmา 
 การทีdจะปรบัปรงุดา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร ผูใ้หบ้รกิารควร
ทราบหวัขอ้การใหบ้รกิารใดมคีวามสาํคญัมากทีdสดุ หวัขอ้การใหบ้รกิาร
นั mนๆควรปรบัปรงุก่อน ดงันั mนการวจิยัครั mงนีmจงึมวีตัถุประสงคเ์พืdอ
วเิคราะหล์าํดบัความสาํคญัของคณุภาพการใหบ้รกิารโดยประยกุตใ์ช้
แนวคดิ SERVQUAL และแบบจาํลองคาโน การวเิคราะหล์าํดบั
ความสาํคญัการใหบ้รกิาร บรษิทัตอ้งเขา้ใจและรบัรูถ้งึความคาดหวงั
และความตอ้งการของลกูคา้ก่อน หลงัจากนั mนนําความคาดหวงัและ
ความตอ้งการของลกูคา้เปรยีบเทยีบกบัคณุภาพการใหบ้รกิารปัจจบุนัใน
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สายตาลกูคา้หรอืความรูส้กึทีdลกูคา้รบัรู ้ความแตกต่างระหวา่งความ
คาดหวงัและสภาพคณุภาพทีdลกูคา้รบัรู ้สามารถใชแ้บบประเมนิคณุภาพ
การใหบ้รกิารในรปูแบบ SERVQUAL ซึdงเป็นเครืdองมอืทีdชว่ยใหส้ามารถ
ทราบถงึชอ่งวา่งระหวา่งคณุภาพการใหบ้รกิารทีdลกูคา้รบัรู ้และคณุภาพ
การใหบ้รกิารทีdลกูคา้คาดหวงัและตอ้งการ จากนั mนจงึศกึษาความ
ตอ้งการของลกูคา้ โดยใชแ้บบจาํลองคาโน ซึdงเป็นเครืdองมอืหรอื
หลกัการหนึdงทีdสามารถชว่ยในการวเิคราะหค์วามตอ้งการของลกูคา้ได้
เป็นอยา่งด ีโดยการจดักลุม่ประเภทของความตอ้งการของลกูคา้ กลา่ว
ไดว้า่การใชแ้นวคดิ SERVQUAL และแบบจาํลองคาโน คอืกระบวนการ
รบัฟังเสยีงจากลกูคา้ (Voice of Customer)   
 

II. หลกัการและเครืdองมอืในการวจิยั 
ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามเพืdอใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูของบรษิทักรณศีกึษา 
การสอบถามเป็นแบบเฉพาะเจาะจง ลกูคา้ทีdมยีอดการใชบ้รกิารมากกวา่ 
pลา้นบาทต่อปี ซึdงมจีาํนวนลกูคา้ ¦ บรษิทั และหากคดิเป็นยอดขายรวม
ของ ¦ บรษิทันีm จะอยูท่ีdรอ้ยละ ¦w ของยอดรายรบัรวมของบรษิทั
กรณศีกึษา ผูว้จิยัประยกุตใ์ชเ้ครืdองมอืแบบประเมนิคณุภาพดา้นการ
บรกิาร w ประเภท คอื แบบประเมนิคณุภาพตามแนวคดิ SERVQUAL 
เพืdอคน้หาชอ่งวา่งระหวา่งสภาพปัจจบุนัและความคาดหวงัของลกูคา้ 
และใชแ้บบจาํลองคาโนเพืdอคน้หาความตอ้งการทีdแทจ้รงิของลกูคา้ และ
นําแบบประเมนิทั mงสองประเภท มาวเิคราะหร์ว่มกนัเพืdอลาํดบัความ
ความสาํคญัหวัขอ้การใหบ้รกิาร 
ในการสรา้งแบบสอบถามจะประยกุตใ์ชท้ฤษฏมีติคิณุภาพสาํคญั x มติ ิ
ของแนวคดิ SERVQUAL, แนวคดิดา้นลกูคา้สมัพนัธ ์(Foremen’s 
Institute Customer Relation Theory) จาํนวน p� แนวคดิ และนโยบาย
ของบรษิทักรณศีกึษา ทาํใหไ้ดห้วัขอ้คณุภาพการบรกิาร ซึdงจะนํามาใช้
ในแบบสอบถาม 
 
II.I  แนวคดิ SERVQUAL 
 แนวคดิ SERVQUAL คอืแนวคดิเกีdยวกบัคณุภาพการใหบ้รกิาร
เพืdอตรวจวดัหาคณุลกัษณะผลผลติและการใหบ้รกิารทีdลกูคา้พงึพอใจ 
ทาํใหเ้กดิการใชบ้รกิารซํmา การบอกต่อ ซึdงแสดงถงึวา่ลกูคา้เกดิความ
ศรทัธาและเชืdอถอืในองคก์ร[1] แนวคดิ SERVQUAL ประกอบดว้ย 5 
มติหิลกั ประกอบดว้ย 
 p.ความเป็นรปูธรรมของบรกิาร (tangibility) หมายถงึ สิdงทีd
สามารถมองเหน็ได ้หรอืปรากฏใหเ้หน็ถงึสิdงอาํนวยความสะดวกต่างๆ 
อนัไดแ้ก่ เครืdองมอื อุปกรณ์ สถานทีd บุคลากร เอกสารต่างๆ รวมทั mง
สภาพแวดลอ้มทีdทาํใหผู้ร้บับรกิารรูส้กึวา่ไดร้บัการบรกิารอยา่งตั mงใจ 
ผูร้บับรกิารสามารถรบัรูถ้งึการใหบ้รกิารนั mนๆ ไดช้ดัเจนขึmน 
 w.ความเชืdอถอืไวว้างใจได ้(reliability) หมายถงึ ความสามารถ
ใหก้ารใหบ้รกิารทีdมคีวามถกูตอ้ง แมน่ยํdา และเหมาะสม ตรงตามทีdตกลง
สญัญาไวแ้ก่ผูร้บับรกิาร รวมถงึผลของการใหบ้รกิารตอ้งออกมา
เหมอืนเดมิทกุครั mง เพราะสิdงนีmแสดงถงึความเป็นมาตรฐาน ผูร้บับรกิาร
จะมคีวามรูส้กึน่าเชืdอถอืไวว้างจากในการรบับรกิารครั mงต่อไป 
 ¤.การตอบสนองต่อลกูคา้ (responsiveness) หมายถงึ การทีd
ผูร้บับรกิารสามารถเขา้ถงึการใหบ้รกิารไดส้ะดวก การใหบ้รกิารนั mนตอ้ง
สามารถตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งทนัทแีละทั dวถงึ 
 �.การใหค้วามเชืdอมั dนต่อลกูคา้ (assurance) หมายถงึ การทีd
ผูใ้หบ้รกิารมคีวามรู ้ทกัษะ ความสามารถ ทีdแสดงใหผู้ร้บับรกิารไดเ้หน็
จากการใหบ้รกิาร การบรกิารตอ้งเป็นไปดว้ยความสภุาพ ออ่นโยน 

กรยิามารยาทด ีและการพดูคยุตดิต่อสืdอสารตอ้งมคีวามมั dนใจวา่จะ
ใหบ้รกิารอยา่งดทีีdสดุแก่ผูร้บับรกิาร 
 x.การรูจ้กัและเขา้ใจลกูคา้ (empathy) หมายถงึ การตอบสนอง
ความตอ้งการ และการดแูลไวใ้จใส ่แมว้า่ผูร้บับรกิารจะมคีวามตอ้งการทีd
แตกต่างกนักต็าม ดงันั mนผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งใหก้ารบรกิารทีdแตกต่างกนั
ดว้ย 
การสาํรวจความตอ้งการของลกูคา้ใชก้ารวเิคราะหช์อ่งวา่ง (Gap 
Analysis) [3] ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตรวดัการประเมนิคา่   
ระดบั สาํหรบั w ดา้น คอื p.ดา้นความคาดหวงัทีdพงึปรารถนา 
(Expectation) และ w.ดา้นการรบัรูเ้รืdองบรกิาร (Perception) ตวัอยา่ง
แบบสอบถามรปูแบบแนวคดิ SERVQUAL ดงัรปูทีd I. 
 

 
รปูทีd I. ตวัอยา่งแบบสอบถามรปูแบบ SERVQUAL 

วธิกีารวเิคราะหแ์บบคะแนนชอ่งวา่งของระดบับรกิาร ซึdงเป็นความ
แตกต่างของการรบัรูก้บัความคาดหวงั หรอื Gap Score สามารถหาได้
จากสมการดงันีm 
 

Gap Score = P – E          (1) 
 
โดยทีd Gap Score คอื คะแนนชอ่งวา่งของระดบับรกิาร  P 
(Perception) คอืดา้นการใหบ้รกิารทีdไดร้บัจรงิ หรอื ทีdลกูคา้รบัรูแ้ละ  E 
(Expectation) คอื ดา้นการใหบ้รกิารทีdลกูคา้คาดหวงัจะไดร้บั 
การวเิคราะหส์ามารถแบง่กลุม่จากคา่ Gap Score สามารถแบง่ออกเป็น 
3 กลุม่ คอื 
1. Gap Score น้อยกวา่ -1 แสดงวา่ ระดบัคณุภาพการใหบ้รกิารทีdลกูคา้
รบัรูต้ํdากวา่ทีdลกูคา้คาดหวงั 
2. Gap Score มคีา่น้อยกวา่ 1 แต่มากกวา่ -1 แสดงวา่ ระดบัคณุภาพ
การใหบ้รกิารทีdลกูคา้รบัรูใ้กลเ้คยีงทีdลกูคา้คาดหวงั 
3. Gap Score มากกวา่ 1 แสดงวา่ ระดบัคณุภาพการใหบ้รกิารทีdลกูคา้
รบัรูส้งูกวา่ทีdลกูคา้คาดหวงั 
 
II.II  แบบจาํลองคาโน 
 การมองคณุภาพดา้นเดยีว เป็นรปูแบบการมองคณุภาพแบบเดมิ 
คอื คณุภาพทีdด ี (Good Quality) และคณุภาพทีdไมด่ ี (Bad Quality) แต่
ศาสตราจารยโ์นรอิาก ิคาโน ไดพ้ฒันาแบบจาํลองคาโน (Kano’s Model) 
โดยการบรูณาการคณุภาพออกเป็น w ทศิทาง คอื ระดบัการแสดงออก
ของคณุภาพผลผลติหรอืบรกิาร (Performance Quality) และ ระดบั
ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร (Satisfaction) [4][5] 
 ศาสตราจารยค์าโนไดแ้บง่คณุภาพออกเป็น ¤ ประเภท ไดแ้ก่  
 p. คณุภาพทีdจาํเป็นตอ้งม ี(Basic / Must-be Quality) คอืคณุภาพทีd
จะเป็นตอ้งม ี เป็นคณุภาพขั mนพืmนฐานทีdจะตอ้งพบในผลผลติหรอืบรกิาร
นั mนๆ  
 w. คณุภาพในทศิทางเดยีว (One Dimensional Quality : 
Performance /Linear) คอืคณุภาพทศิทางเดยีวเป็นคณุภาพทีdขึmนอยูก่บั
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ระดบัการแสดงออกของคณุภาพของผลผลติหรอืบรกิาร นั mนคอืระดบั
ความพงึพอใจของลกูคา้จะเพิdมสงูขึmนเป็นสดัสว่นกนักบัระดบัของการ
แสดงออกของผลผลติหรอืบรกิาร 
 ¤. คณุภาพทีdน่าดงึดดูใจ (Attractive Quality) คอืคณุภาพทีdน่าดงึดดู
ใจ สรา้งความประทบัใจใหก้บัลกูคา้ 
 แบบสอบถามในรปูแบบจาํลองคาโนประกอบไปดว้ยคาํถามแบบ 
Function คอืคาํถามทีdถามความรูส้กึเมืdอพบคณุภาพนั mน และคาํถาม
แบบ Dysfunction คอืคาํถามทีdถามความรูส้กึเมืdอไมพ่บคณุภาพนั mน ดงั
ตวัอยา่งในรปูทีd II. 

Functional Question Dysfunctional Question 
ถ้าผู้ให้บริการเข้าถึงหน้า

งาน หลังจากรับเรืdองอย่าง
รวดเรว็ 

£ ฉนัรูส้กึชอบ/พอใจ 
£ ฉนัรูส้กึจาํเป็นตอ้งม ี
£ ฉนัรูส้กึเฉยๆ 
£ ฉนัยอมรบักบัสิdงนีmได ้
£ ฉั น รู้ สึก ไ ม่ ช อ บ /ไ ม่

พอใจ 

ถ้าผู้ให้บริการไม่ได้เข้าถึง
หน้างาน หลังจากรบัเรืdองอย่าง
รวดเรว็ 

£ ฉนัรูส้กึชอบ/พอใจ 
£ ฉนัรูส้กึจาํเป็นตอ้งม ี
£ ฉนัรูส้กึเฉยๆ 
£ ฉนัยอมรบักบัสิdงนีmได ้
£ ฉนัรูส้กึไมช่อบ/ไมพ่อใจ 

รปูทีd II. ตวัอยา่งแบบสอบถามรปูแบบแบบจาํลองคาโน 
 จากนั mนเป็นการระบุกลุม่ของคณุลกัษณะแต่ละแบบ ในขั mนตอนนีmเป็น
การนําแบบสอบถามทีdได้มาวเิคราะห์ผลและจดักลุ่มของคุณลกัษณะ
ต่างๆ โดยใช้รูปแบบตารางการวิเคราะห์แบบ Kano Chart โดยการ
แปลงคําตอบเป็นคุณลกัษณะของคุณภาพประเภทต่างๆ ซึdงสามารถ
แบง่คณุลกัษณะของคณุภาพไดท้ั mงหมด 6 กลุม่ ดงัตารางทีd I. ไดแ้ก่ 
ตารางทีd I.  ตารางการแปลงคาํตอบจากแบบสอบถามแบบจาํลองคาโน 

ความตอ้งการของผูร้บับรกิาร 

คาํถามแบบ Dysfunctional 
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2. ฉนัรูส้กึจาํเป็นตอ้ง
ม ี

R I I I E 

3. ฉนัรูส้กึเฉยๆ R I I I E 

4. ฉนัยอมรบักบัสิdงนีm
ได ้

R I I I E 

 1. คณุลกัษณะกลุม่ A (Attractive) หมายถงึ ประเดน็คาํตอบนั mนเป็น
ประเดน็ทีdหากการใหบ้รกิารนั mนมอียู ่จะทาํใหล้กูคา้รูส้กึประทบัใจ ในทาง
ตรงกนัขา้ง หากลกูคา้ไมไ่ดร้บัสิdงนั mน จะรูส้กึไมพ่งึพอใจ 
 2. คุณลกัษณะกลุ่ม O (One-dimension) หมายถงึ ประเดน็คาํตอบ
นั mนเป็นประเดน็ทีdหากการบรกิารมมีากเท่าไร ระดบัความพงึพอใจของ
ลูกคา้ก็จะมากเท่านั mน ซึdงแปรผนัตามกนั และในทางตรงกนัขา้ม หาก
ลกูคา้ไมไ่ดร้บัสิdงนั mนมากเท่าไร ความไม่พงึพอใจของลูกคา้กจ็ะไม่พอใจ
มากเทา่นั mน  
 3. คณุลกัษณะกลุม่ E (Expected Features) หรอื Must-be หมายถงึ 
ประเดน็คําตอบนั mนเป็นประเดน็ทีdต้องมใีนบรกิารอย่างขาดไม่ได ้หาก
ขาดบรกิารนีmไปแมเ้พยีงเลก็น้อย จะทําใหผู้ร้บับรกิารรูส้กึไม่พอใจเป็น

อยา่งมาก 
 4. คณุลกัษณะกลุ่ม I (Indifferent) หมายถงึ ประเดน็คาํตอบนั mนเป็น
ประเด็นทีdมีหรือไม่มีในบริการนั mนก็ได้ เนืdองจากผู้รบับริการไม่รู้สึก
อยา่งไรกบัประเดน็ดงักลา่ว 
 5. คุณลักษณะกลุ่ม Q (Questionable result) หมายถึง ประเด็น
คาํตอบนั mนเป็นประเดน็ทีdลกูคา้รูส้กึสงสยั สบัสนในคาํถามและคาํตอบ 
 6. คุณลกัษณะกลุ่ม R (Reverse) หมายถงึ ประเดน็คาํตอบนั mนเป็น
ประเดน็ทีdคําถาม Functional และ Dysfunctional เป็นคําถามทีdตรงกนั
ขา้มกบัความรูส้กึของลกูคา้ [y] 
 การลาํดบัความสาํคญัของประเดน็คณุภาพตามคณุลกัษณะคณุภาพ
โ ด ย ใ ห้ ลํ า ดับ ดั ง นีm  E (Expected Features ห รื อ  Must-be) มีค่ า
ความสําคญัมากทีdสุด O (One-dimension) มคี่าความสําคญัเป็นอนัดบั
สอง A (Attractive) มคี่าความสําคญัเป็นอนัดบัสาม และ I (Indifferent) 
มคี่าความสําคญัเป็นอนัดบัสุดทา้ย ส่วน Q (Questionable result) และ 
R (Reverse) จะไม่เป็นประเด็นความสําคัญของการวิจัยในครั mงนีm  
เนืdองจากเป็นประเดน็คาํถามทีdผูต้อบสอบถามอาจจะเกดิความสบัสนใน
คําถาม ดงันั mนในงานวจิยันีm จงึแบ่งกลุ่มคุณลกัษณะคุณภาพออกเป็น � 
กลุม่ ทีdใชใ้นการจดัลาํดบัความสาํคญั 
 การกําหนดกลุ่มคุณลกัษณะ จะใช้การวเิคราะห์ความถีdของแต่ละ
หวัขอ้คณุภาพการใหบ้รกิาร โดยหากหวัขอ้คณุภาพการใหบ้รกิารใดๆ มี
คา่ความถีdของกลุม่คณุลกัษณะนั mนๆ สงูสดุ จะถอืวา่เป็นกลุม่คณุลกัษณะ
ของหวัขอ้คณุภาพการใหบ้รกิารนั mน 
II.III  แนวคดิดา้นลกูคา้สมัพนัธ ์
 แ น ว คิด ด้ า น ลู ก ค้ า สัม พัน ธ์  ( Foremen’s Institute Customer 
Relation Theory) แนวคิดเกีdยวกับแนวทางการปฏิบัติเพืdอให้เกิด
ความสมัพนัธท์ีdดต่ีอลกูคา้ม ี14 ขอ้ ดงันีm 
 1. รกัษาคาํมั dนสญัญาทีdใหไ้วก้บัลกูคา้  
 2. ความรวดเรว็ในการตอบรบัโทรศพัทภ์ายในไมเ่กนิ 5 นาท ี 
 3. ควรทําการตอบรบัไม่ว่าจะทางจดหมายหรอืโทรศพัท์ ในเรืdองทีd
ไดร้บัเอกสาร หลกัฐานต่างๆ แลว้ภายใน 2 วนั  
 4. ไมค่วรใหล้กูคา้รอคอยนานกวา่ 5 นาท ี 
 5. พนกังานทกุคนตอ้งมทีศันคตทิีdดต่ีอลกูคา้  
 6. เมืdอมสีิdงบกพร่องเกดิขึmน รบีไปหาและแจง้แก่ลูกคา้ทราบก่อนทีd
ลกูคา้จะทราบดว้ยตนเอง 
 7. การบรกิารจะตอ้งตั mงอยูบ่นรากฐานของความซืdอสตัยแ์ละเปิดเผย 
 8. ระบบการบรกิารจะตอ้งมคีวามน่าเชืdอมั dน 
 9. ควรแกไ้ขขอ้ผดิพลาดต่างๆ อย่างรวดเรว็ และไม่ควรใหม้คีวาม
ผดิพลาดในเรืdองเดยีวกนัเกดิขึmนเป็นครั mงทีd 2  
 10. พนกังานทกุคนจะตอ้งเป็นผูรู้ข้อ้มลูต่างๆทีdจาํเป็น 
 11. พนักงานทีdให้บรกิารต่อลูกค้าจะต้องเป็นผูท้ีdสามารถตดัสนิใจ
หรอืตอบสนองต่อความตอ้งการลกูคา้ได ้
 12. การบรกิารพเิศษเลก็ๆน้อยๆ นอกเหนือจากทีdไดต้ามปกตทิาํให้
ลกูคา้รูส้กึวา่ตนเองเป็นบุคคลพเิศษกวา่คนอืdน 
 13. อยา่มองขา้มถงึความสาํคญัของรายละเอยีดเลก็ๆน้อยๆ  
 14. พยายามจดัสาํนกังานใหม้คีวามสงา่ สวยงาม 
 

III. ผลการศกึษา 
ในการสรา้งแบบสอบถามใชก้ารประยุกต์จากทฤษฏดีงัต่อไปนีmสําหรบั
การกาํหนดหวัขอ้คณุภาพการใหบ้รกิาร ไดแ้ก่ 
p. ทฤษฏมีติคิณุภาพสาํคญั xมติ ิตามแนวคดิ SERVQUAL 
w. แนวคดิดา้นลกูคา้สมัพนัธ ์
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¤. นโยบายของบรษิทักรณีศกึษา นโยบายประกอบดว้ย ¤หวัขอ้ ไดแ้ก่ 
ความรวดเร็วในการให้บริการ ความน่าเชืdอถือความเชืdอมั dนในการ
ใหบ้รกิาร และความสภุาพออ่นน้อมและการเอาใจใสใ่นการใหบ้รกิาร 
ทําให้สามารถกําหนดหวัข้อคุณภาพการบรกิารได้จํานวน ww หวัข้อ 
ไดแ้ก่ 
p. ผูใ้หบ้รกิารเขา้ถงึหน้างาน หลงัจากรบัเรืdองอยา่งรวดเรว็ 
w. ผูใ้หบ้รกิารทาํงานใหเ้สรจ็สิmนทนัตามระยะเวลาทีdกาํหนด 
¤. ผูใ้หบ้รกิารสามารถใหบ้รกิารไดท้นัท ีเมืdอมเีหตุเรง่ดว่น 
�. ผูใ้หบ้รกิารมคีวามพรอ้มดา้นอะไหล ่
x. ผูใ้หบ้รกิารมชีอ่งทางการตดิต่อไดส้ะดวกรวดเรว็ 
y. ผูใ้หบ้รกิารมคีวามรูด้า้นระบบปรบัอากาศเป็นอยา่งด ี
¥. ผูใ้หบ้รกิารสามารถใหค้วามรูแ้ละคาํแนะนําผูใ้ชบ้รกิารได ้
¦. ผูใ้หบ้รกิารสามารถอธบิายสาเหตุและวธิแีกไ้ขปัญหา 
 . ผูใ้หบ้รกิารสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
p�. ผูใ้หบ้รกิารมจีาํนวนชา่งและวศิวกรทีdเพยีงพอ 
pp. ผูใ้หบ้รกิารจดัใหม้วีศิวกรคมุควบการทาํงานอยา่งใกลช้ดิ 
pw. ผูใ้หบ้รกิารใชเ้ครืdองมอืและเทคโนโลยทีีdทนัสมยั 
p¤. ผูใ้หบ้รกิารมกีารเกบ็ประวตัขิอ้มลูการบรกิารของลกูคา้ 
p�. ผูใ้หบ้รกิารมกีารจดัทาํรายงานขอ้มลูการบรกิารแก่ลกูคา้ 
px. ผูใ้หบ้รกิารมกีารรบัประกนัดา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 
py. ผูใ้หบ้รกิารสามารถทาํตามกฎระเบยีบความปลอดภยั 
p¥. ชา่งผูใ้หบ้รกิารพดูจาและทา่ทางสภุาพออ่นน้อม 
p¦. ชา่งผูใ้หบ้รกิารมกีารแต่งกายสะอาด สภุาพ เรยีบรอ้ย 
p . ผูใ้หบ้รกิารจดัทาํxส. สถานทีdหลงัจากการปฏบิตังิาน 
w�. ผูใ้หบ้รกิารมกีารตดิตามผลการซ่อมหรอืใหบ้รกิาร 
wp. ผูบ้รกิารมกีารแจง้เตอืนระยะเวลาการซ่อมบาํรงุ 
ww. ผูบ้รกิารมคีวามซืdอสตัย ์บรกิารอยา่งเปิดเผย ไมค่ดโกง 
หลกัจากนั mนทาํการเกบ็รวบรวมแบบสอบถามและนํามาวเิคราะห ์ไดผ้ล
ดังตารางทีd II. ซึdงคุณลักษณะคุณภาพทีdได้จากแบบสอบถามตาม
แบบจําลองคาโน แบ่งลําดบัความสําคญัทีdนํามาพจิารณาออกเป็น � 
ป ร ะ เ ภ ท  คื อ   E (Expected Features), O (One-dimension), A 
(Attractive) และ I (Indifferent) ตามลาํดบั และคา่ Gap Score ทีdไดจ้าก
แบบสอบตามแบบ SERVQUAL แบ่งออกเป็น ¤ กลุ่ม ดังนั mนการ
วิเคราะห์ข้อมูลจะนําค่า Gap Score และคุณลักษณะคุณภาพมา
วเิคราะหร์ว่มกนัเป็นตารางเมทรกิซค์วามสมัพนัธ ์ดงัตารางทีd III ตวัเลข
ในวงเลบ็ในตารางทีdIII แสดงถงึหวัขอ้คณุภาพการบรกิาร wwขอ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางทีd II.  คา่ Gap Score และ คา่ความถีdคณุลกัษณะของหวัขอ้
คณุภาพการใหบ้รกิารจากแบบสอบถามบรกิาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หวัขอ้ 
ผลแบบสอบถาม แนวคดิ 

SERVQUAL 
ผลแบบสอบถาม 

แบบจาํลองคาโน (%) 

E P Gap E O A I 
1 7.292 5.750 -

1.542 
50.0 33.3 4.2 12.5 

2 8.000 5.083 -
2.917 

75.0 16.7 4.2 4.2 

3 6.375 6.583 0.208 16.7 8.3 45.8 29.2 

4 6.292 4.875 -
1.417 

45.8 8.3 16.7 29.2 

5 5.708 6.333 0.625 41.7 0.0 20.8 37.5 

6 5.208 3.208 -
2.000 

0.0 20.8 33.3 45.8 

7 4.625 2.542 -
2.083 

4.2 0.0 66.7 29.2 

8 5.208 3.917 -
1.292 

20.8 37.5 33.3 8.3 

9 6.500 7.292 0.792 58.3 16.7 4.2 20.8 

10 5.458 6.292 0.833 20.8 0.0 16.7 62.5 

11 4.833 5.708 0.875 20.8 4.2 33.3 41.7 

12 4.625 7.000 2.375 16.7 4.2 41.7 37.5 

13 3.625 1.792 -
1.833 

8.3 0.0 54.2 37.5 

14 4.792 2.417 -
2.375 

41.7 8.3 20.8 29.2 

15 6.042 3.500 -
2.542 

50.0 8.3 12.5 29.2 

16 6.292 7.708 1.417 54.2 16.7 12.5 16.7 

17 4.833 7.167 2.333 8.3 20.8 37.5 33.3 

18 4.083 5.417 1.333 12.5 0.0 45.8 41.7 

19 5.083 6.833 1.750 16.7 8.3 50.0 25.0 

20 5.333 5.917 0.583 25.0 4.2 50.0 20.8 

21 3.750 1.500 -
2.250 

4.2 0.0 58.3 37.5 

22 5.375 7.083 1.708 54.2 12.5 20.8 12.5 
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ตารางทีd III.  เมทรกิซก์ารวเิคราะหล์าํดบัความสาํคญัหวัขอ้คณุภาพการ
บรกิาร 

คณุลกัษณะ
คณุภาพ 

Gap < -1 
-1 < Gap < 

1 
Gap > 1 

E 
(Expected) 

กลุม่ทีd p 
(1,2,4,14,15) 

กลุม่ทีd x 
(5,9) 

กลุม่ทีd   
(16,22) 

O 
(One 

dimensional) 

กลุม่ทีd w 
(8) 

กลุม่ทีd y 
(ไมม่)ี 

กลุม่ทีd p� 
(ไมม่)ี 

A 
(Attractive) 

กลุม่ทีd ¤ 
(7,13,21) 

กลุม่ทีd ¥ 
(3,20) 

กลุม่ทีd pp 
(12,17,18,19) 

I 
(Indifferent) 

กลุม่ทีd � 
(6) 

กลุม่ทีd ¦ 
(10,11) 

กลุม่ทีd pw 
(ไมม่)ี 

 
ในตารางทีdIII แสดงถงึเมทรกิซค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งคณุลกัษณะ
คณุภาพและความแตกต่างของการรบัรูก้บัความคาดหวงั ทาํใหส้ามารถ
แบง่ไดเ้ป็น pw กลุม่ซึdงมลีาํดบัความสาํคญัของคณุภาพการบรกิารทีdตอ้ง
ปรบัปรงุแตกต่างกนั ดงันั mนการพจิารณาจดัลาํดบักลุม่ทีdควรปรบัปรงุ
แกไ้ขเป็นอนัดบัแรก จะไดแ้ก่กลุม่ทีdมคีา่Gap Scoreตํdากวา่-pไมว่า่
คณุลกัษณะคณุภาพจะเป็นประเภทEหรอืOหรอืA ซึdงไดแ้ก่กลุม่ทีd p, 2 
และ ¤ ตามตารางทีdIII เนืdองจากคะแนนระดบัการบรกิารทีdลกูคา้รบัรูจ้รงิ
ตํdากวา่คะแนนระดบัการบรกิารทีdลกูคา้คาดหวงัจะไดร้บัก่อนการเขา้รบั
บรกิาร นั dนหมายความวา่ลกูคา้ผดิหวงักบัคณุภาพทีdคาดหวงัไว ้หรอื
กลา่วไดว้า่ลกูคา้ไมพ่อใจในคณุภาพการบรกิารหลงัเขา้รบับรกิาร ดงันั mน
จงึควรไดร้บัการปรบัปรงุเป็นอนัดบัแรก  
นอกจากนีmคณุลกัษณะคณุภาพประเภทEจดัเป็นคณุภาพทีdสาํคญั
เนืdองจากเป็นคณุภาพการบรกิารทีdจาํเป็นตอ้งม ีเพราะถา้ไมม่คีณุภาพ
นั mน จะสรา้งความไมพ่อใจกบัลกูคา้ ดว้ยเหตุนีmคณุภาพประเภทEทีd
มGีap Scoreไมเ่ป็นคา่บวกมากจงึเป็นคณุภาพการบรกิารทีdควรไดร้บั
การปรบัปรงุเชน่กนั เนืdองจากคะแนนระดบัการบรกิารทีdลกูคา้รบัรูจ้รงิไม่
แตกต่างไปจากคะแนนระดบัการบรกิารทีdลกูคา้คาดหวงั ดงันั mนเพืdอเพิdม
ความมั dนใจวา่คณุภาพประเภทEนั mนจะมอียูจ่รงิ จงึควรมกีารปรบัปรงุ
คณุภาพประเภทEทีdมGีap Scoreไมเ่ป็นคา่บวกมาก ซึdงไดแ้ก่กลุม่ทีd x 
ตามตารางทีdIII 
จากผลการวเิคราะห์ ทําให้สามารถสรุปเลอืกลําดบักลุ่มคุณภาพการ
บรกิารทีdควรปรบัปรุงแก้ไขออกมาไดเ้ป็น � กลุ่มความสําคญัสูงสุดคอื 
กลุม่ทีd p, 2 3 , และ x ตามลาํดบั  
 

IV. สรปุ 
 การวจิยันีmไดท้าํการวดัคณุภาพการบรกิารตามแนวคดิ SERVQUAL
เพืdอคํานวณหาGap Score และจดัประเภทคุณลกัษณะคุณภาพตาม
แบบจําลองคาโน จากนั mนวเิคราะห์เพืdอจดักลุ่มลําดบัความสําคญัของ
หัวข้อคุณภาพการให้บริการโดยใช้เมทริกซ์ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลกัษณะคุณภาพและความแตกต่างของการรบัรู้กบัความคาดหวงั 
ทาํใหส้ามารถจดักลุ่มลาํดบัความสาํคญัของหวัขอ้คุณภาพการใหบ้รกิาร
ได้ออกเป็น pw กลุ่ม ตาม และพบว่ามี � กลุ่มทีdควรแก้ไขปรบัปรุง
คณุภาพการใหบ้รกิาร ซึdงมหีวัขอ้คณุภาพ ตามลาํดบัความสาํคญัดงันีm 
 กลุ่มทีd p คุณลกัษณะแบบ Expected และ คุณภาพทีdลูกคา้รบัรูต้ํdา
กวา่ทีdลกูคา้คาดหวงั ม ีx หวัขอ้  
 กลุ่มทีd w คุณลกัษณะแบบ One dimensional และ คุณภาพทีdลูกคา้
รบัรูต้ํdากวา่ทีdลกูคา้คาดหวงั ม ีp หวัขอ้  

 กลุ่มทีd ¤ ประเภทคุณภาพบริการ Attractive และ คุณภาพทีd
ผูร้บับรกิารรบัรูต้ํdากว่าคุณภาพทีdผูร้บับรกิารคาดหวงั มหีวัขอ้คุณภาพ
ดา้นบรกิาร ¤ หวัขอ้  
 กลุ่มทีd x คุณลักษณะแบบ Expected และ คุณภาพทีdลูกค้ารับรู้
ใกลเ้คยีงกบัทีdลกูคา้คาดหวงั ม ีw หวัขอ้  
 หวัขอ้คุณภาพการใหบ้รกิารทีdบรษิทักรณีศกึษาตอ้งนํามาปรบัปรุง
แกไ้ขการใหบ้รกิารมทีั mงหมด pp หวัขอ้ ดงันั mนจงึสรุปไดว้่าการวเิคราะห์
ลาํดบัความสาํคญัของคณุภาพการบรกิารตามเมทรกิซค์วามสมัพนัธโ์ดย
ประยุกต์ใช้แนวคิดSERVQUAL และแบบจําลองคาโน ทําให้บริษัท
กรณีศกึษาสามารถกําหนดแนวทางในการประเมนิเลอืกคุณภาพการ
บรกิารสาํคญัทีdจาํเป็นตอ้งไดร้บัการปรบัปรุงแกไ้ขเป็นอนัดบัแรก  สรา้ง
ประโยชน์ในดา้นการบรหิารเวลาเนืdองจากสามารถจดัลาํดบัความสาํคญั
ของงานทีdจําเป็นต้องทําก่อนหลงัได้อย่างเหมาะสม ในแนวทางการ
วิเคราะห์นีmสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ในธุรกิจการให้บริการอืdนได้
โดยงา่ย แต่องคก์รจะตอ้งกําหนดหวัขอ้คุณภาพการบรกิารใหเ้หมาะสม
ตามแต่ชนิดของธรุกจิการใหบ้รกิารนั mน 
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บทคัดย่อ - - -  ภาวะโลกร้อน เป็นปัญหาที;คนทั ;วโลกต่างให้
ความสาํคญั เนื;องจากทําให้เกิดผลกระทบหลายเหตุการณ์ เช่น 
นํDาแขง็ขั Dวโลกละลาย นํDาทะเลอณุหภมิูสงูขึDนและฤดกูาลผนัแปรไม่
ปกติ เป็นต้น โดยมีสาเหตุจากพฤติกรรมของมนุษย ์เช่น การตดั
ไม้ทาํลายป่า การปล่อยกา๊ซจากโรงงานอตุสาหกรรม นอกจากนัDน
ปัญหาขยะเป็นปัญหาที;สําคัญอีกปัญหาหนึ; ง ในหนึ; งปีมีขยะ
ปริมาณมากที;ถกูจาํกดัอย่างไม่ถกูวิธีและถกูทิDงลงในมหาสมุทร 
โดยประเทศไทยมีอตัราการผลิตขยะมูลฝอยต่อคนประมาณ �.�� 
กิโลกรมัต่อวนั จากการสาํรวจภายในสถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญี;ปุ่ น 
พบว่าขยะส่วนมากเป็นประเภทพลาสติกและกล่องโฟม ขยะ
พลาสติกบางประเภทต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายถึง �,000 
ปี และเป็นการใช้ทรพัยากรอย่างไม่คุ้มค่าผู้พฒันาจึงทาํเวบ็แอป
พลิเคชนัระบบเก็บข้อมูลการลดขยะ เพื;อส่งเสริมพฤติกรรมลด
การใช้ภาชนะพลาสติกให้กับบุคลากรและนักศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี;ปุ่ น โดยให้ผูใ้ช้สะสมคะแนนจากขยะที;ผูใ้ช้ลดไป 
และมอบรางวลัให้ผู้ทาํคะแนนสูงสุดสามอนัดบัแรก ผลลพัธท์าํให้
จาํนวนขยะประเภทพลาสติกในสถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญี;ปุ่ นลดลง
ได้ 
คาํสาํคญั --- ภาวะโลกร้อน,เวบ็แอปพลิเคชนั,ระบบเกบ็ข้อมูลการ
ลดขยะ 

 
I. บทนํา 

I.I ทีdมาและความสาํคญั 
โลกาภิวตัน์ ทําให้เกิดการเปลีdยนแปลงหลายด้านมากมาย เช่น การ
คมนาคม ทีdพฒันาใหก้ารขนส่งสนิคา้และขนส่งมวลชน มคีวามสะดวก 
ประหยดัเวลามากขึmน การสืdอสารมกีารพฒันาให้สามารถตดิต่อกนัได้
รวดเร็วยิdงขึmน และสามารถเลือกช่องทางในการสืdอสารได้ มีความ
หลากหลายของผู้ให้บริการ และในด้านอุตสาหกรรม มีการผลิต
สินค้าออกมามากมายทั mงสินค้า อุปโภคและบริโภค ซึd งต้อง นํา
ทรพัยากรธรรมชาตมิาใช้เป็นวตัถุดบิ ทําใหเ้กดิขยะจากกระบวนการ
ผลติ 
ขยะเป็นปัญหาทีdหลายประเทศให้ความสนใจ ปัจจุบนัมกีารสร้างขยะ
มากมาย ในแต่ละวนัจากทุกประเทศ นอกจากนั mนขยะบางสว่นถูกกําจดั

อย่างไม่ถูกวธิแีละถูกทิmงลงในมหาสมุทร สถติใินปี wxx¦ บ่งชีmว่ามมีาก
ถงึ ¤x� ลา้นตนั ประเทศไทยแมจ้ะเป็นประเทศขนาดเลก็ แต่กลบัสรา้ง
ขยะในมหาสมุทร p.�¤ ลา้นตนั ซึdงอยู่ใน p� อนัดบัประเทศทีdทิmงขยะลง
ทะเลมากทีdสดุของโลก [p-w] 
 
ประเทศไทยมจีํานวนประชากร yy.x ล้านคน มอีตัราการผลติขยะมูล
ฝอย ประมาณ p.px กโิลกรมัต่อคนต่อวนั หรอืคดิเป็นปรมิาณ w¥. ¤ 
ล้านตนัต่อปี โดยขยะมูลฝอยเหล่านีmแบ่งเป็นขยะทีdสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได ้ .¥y ลา้นตนั ขยะทีdกําจดัอย่างถูกวธิ ีp�.¦x ลา้นตนั และ
ขยะทีdจาํกดัอยา่งไมถ่กูวธิ ี¥.¤w ลา้นตนั [¤] 
จากการสํารวจประเภทของขยะภายในสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีdปุ่ น 
พบว่าขยะส่วนมากเป็นขยะพลาสติกและกล่องโฟม โดยเป็นแก้ว
พลาสตกิจาํนวน y�� ใบ ถุงพลาสตกิจาํนวน ¤xx ใบ และกล่องโฟม ¦� 
ใบ โดยขยะพลาสตกิบางประเภทตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยอ่ยสลายมาก
ถงึ p��� ปี [4] ซึdงเป็นการใชท้รพัยากรอยา่งไมคุ่ม้คา่ 
ผู้พฒันาจึงจดัทําเว็บแอปพลิเคชนัขึmนมาเพืdอสนับสนุนการลดการใช้
พลาสติกภายในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีdปุ่ น และเป็นการสร้าง
พฤติกรรมทีdดกีบัสิdงแวดล้อมให้บุคลากรและนักศกึษาภายในสถาบนั
เทคโนโลยไีทย-ญีdปุ่ นดว้ย 
I.II วตัถุประสงค ์
p. เพืdอลดปรมิาณขยะภายในบรเิวณสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีdปุ่ น 
w. เพืdอลดตน้ทนุใหร้า้นคา้ภายในบรเิวณสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีdปุ่ น 

¤. เพืdอส่งเสรมิให้บุคลากรและนักศึกษาสถาบนัเทคโนโลยไีทย-
ญีdปุ่ นปรบัเปลีdยนพฤติกรรม ลดการใช้ภาชนะพลาสติกแบบบาง 
กลอ่มโฟม และถุงพลาสตกิ 
�. เพืdอส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีพฤติกรรมทีdดีต่อ
สิdงแวดลอ้มอยา่งยั dงยนื 

I.III ผลทีdคาดวา่จะไดร้บั 
       1. สามารถลดขยะได ้50 ชิmนต่อวนั  
       2. คนเขา้รว่มใชง้านเวบ็แอปพลเิคชนัมากกวา่ 100 คน 
       3. รา้นคา้ภายในสถาบนัและบรเิวณโดยรอบเขา้ร่วมมากกว่า 20 
รา้น 

II.ทฤษฎีและงานวิจยัที;เกี;ยวข้อง 
II.I ประเภทของพลาสตกิทั dวไป แบง่ตามการนํากลบัมาใชใ้หม ่
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1. นิยมแปรรปูแลว้นํากลบัมาใชใ้หม ่ 
p.p พลาสตกิประเภท PETE เชน่ ขวดนํmาพลาสตกิ 
1.2 พลาสตกิประเภท HDPE เชน่ ขวดนม ขวดนํmายาทาํความสะอาด 
2. ไมนิ่ยมแปรรปูแลว้นํากลบัมาใชใ้หม ่ 
w.p พลาสตกิประเภท PVC เชน่ ทอ่นํmา ปลอกหุม้สายไฟ  
2.2 พลาสติกประเภท PP เช่น ฝาขวด เชือก หลอดฉีดยา ชิmนส่วน
รถยนต ์
¤. ไมแ่ปรรปูแลว้นํากลบัมาใชใ้หมเ่ดด็ขาด 
¤.p พลาสตกิประเภท LDPE เชน่ ถุงพลาสตกิ พลาสตกิหอ่หุม้อาหาร 
3.2 พลาสตกิประเภท PS เชน่ กลอ่งโฟม ชอ้น-สอ้มพลาสตกิ ถาดไข ่
3.3 พลาสตกิประเภท วสัดอุืdน ๆ เชน่ ขวดนมเดก็ สายใยแกว้ ถงันํmาเยน็  
เพราะความหลากหลายของวสัดุจึงไม่ควรนํากลบัมาใช้ใหม่ สารจะ
ปนเปืmอนได ้[5] 
II.II พลาสตกิชวีภาพ แบง่เป็น w ลกัษณะคอื 
1. พลาสตกิย่อยสลายไดช้นิดออกโซ (OXO-Degradable Plastic) เป็น
พลาสตกิจากผลติภณัฑปิ์โตรเคม ีทีdใส่สารเตมิแต่งเพืdอใหพ้ลาสตกิแตก
ตวัเรว็ขึmน แต่ทาํใหเ้กดิ micro plastic เรว็ขึmนเชน่กนั 
w. พลาสตกิจากมวลชวีภาพ (Bio-Based Plastics) พลาสตกิทีdผลติจาก
วตัถุดบิมวลชวีภาพ เชน่ แป้ง นํmาตาล นํmามนัพชื หรอืเซลลโูลส 
w.p พลาสติกย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ (Biodegradable Plastic) 
พลาสติกทีd สลายเป็นสารชีวมวล นํmาและคาร์บอนไดออกไซด์ได้ใน
สภาวะทีdเหมาะสม ใชเ้วลาในการยอ่ยสลายประมาณ y เดอืน 
w.w พลาสตกิยอ่ยสลายไดท้างชวีภาพ (Compostable Plastic) พลาสตกิ
ทีdสลายดว้ยการใชเ้ครืdองมอืหรอือุปกรณ์ช่วยในการย่อยสลาย จงึย่อย
สลายไดเ้รว็กวา่ Biodegradable Plastic [6] 
 
ตารางทีd p ระยะเวลาทีdใชใ้นการยอ่ยสลายพลาสตกิทั dวไป 

ประเภท จาํนวนปี 

ลกูโป่ง ±2 

ภาชนะกระดาษเคลอืบพลาสตกิ,กน้กรองบุหรีL ±5 

แกว้พลาสตกิ ±50 

ไฟแชก็ ±100 

อุปกรณ์รบัประทานอาหารพลาสตกิ ±400 

ขวดพลาสตกิ ±500 

เอน็ตกปลา ±600 

ถุงพลาสตกิ ±1000 

โฟม ไ ม่ ย่ อ ย
สลาย 

แหล่งที (มา  : Pedro Julio Villegas Aguilar (2561),”HOW WILL WE SOLVE OUR 
PLASTIC WASTE PROBLEMS?” ., 

II.III การใชห้ลกั 5Rs กบัการลดปรมิาณขยะ [7] 
กลยทุธ ์5Rs คอืหลกัการบรหิารจดัการทรพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ มี
ดงันีm 
1. Reduce ลดปรมิาณการใชบ้รรจภุณัฑท์ีdไมจ่าํเป็น 
2. Reuse เลอืกใชส้นิคา้ทีdนํากลบัมาใชใ้หมไ่ด ้
3. Recycle เลอืกใชบ้รรจภุณัฑจ์ากวสัดรุไีซเคลิ 
4. Renewable นําสิdงของทีdยงัพอแกไ้ขไดม้าซ่อมแซม 
5. Refuse หลกีเลีdยงการใชผ้ลติภณัฑท์ีdก่อใหเ้กดิมลพษิ  
 
 
 
 

III. วิธีการพฒันาระบบ 
การพฒันาระบบเกบ็ขอ้มูลการลดขยะภายในสถาบนัเทคโนโลยี

ไทย-ญีdปุ่ น เป็นการใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ การ
ออกแบบฐานขอ้มูลและพฒันาระบบสารสนเทศ มาประยุกต์ใชเ้พืdอให้
เกดิความตระหนกัในการใชส้ิdงของใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ  
III.I ทฤษฎกีารวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ 
การวเิคราะหร์ะบบ เป็นการศกึษา ระบุ และวเิคราะหล์กัษณะปัญหาของ
ระบบทีdต้องการแก้ไข และจดัทําแนวทางการแก้ไขระบบตามความ
ตอ้งการผูใ้ชง้านตามความเหมาะสม 
การออกแบบระบบ เป็นการกําหนดคุณสมบตัสิําคญัของระบบให้ตรง
ตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน ทีdไดจ้ากการวเิคราะหร์ะบบอยา่งละเอยีด 
โดยใชร้ะบบสารสนเทศช่วยใหก้ารออกแบบระบบมคีวามชดัเจนยิdงขึmน 
[8] 
III.II ทฤษฎกีารออกแบบฐานขอ้มลู  
การออกแบบฐานขอ้มูลเชงิสมัพนัธ์ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในรูป
ตารางแบบทางเดียว มากกว่า 1 ตารางขึmนไป และข้อมูลในตาราง
เหลา่นั mนมคีวามสมัพนัธก์นั ผา่นระบบจดัการฐานขอ้มลู [ ]  
III.III ทฤษฎกีารพฒันาระบบ 
ว ง จ ร ก า ร พัฒ น า ร ะ บ บ ( Software Development Life Cycle) คื อ 
กระบวนการ การพฒันาระบบสารสนเทศเพืdอแก้ปัญหาระบบ และ
ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้านซึdงมขี ั mนตอนดงันีm 
1. กําหนดปัญหาทีdต้องการแก้ไข เลอืกปัญหาของระบบทีdต้องแก้ไขให้
ตรงความตอ้งการของผูใ้ชง้าน  
2. วางแผนการดํา เ นินงาน กํ าหนดกรอบการดํา เ นินงานให้มี
ประสทิธภิาพสงูสดุ ทั mงในดา้นเวลา งบประมาณและทรพัยากรบุคคล 
3. วิเคราะห์และออกแบบระบบ วิเคราะห์ลักษณะของปัญหา และ
ออกแบบระบบใหแ้กไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งครบถว้น 
4. พฒันาระบบ ต้องพฒันาระบบให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามความ
ตอ้งการของผูใ้ชง้านโดยมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 
5. ทดสอบระบบ หลงัจากพฒันาระบบสําเรจ็ ต้องทดสอบระบบเพืdอให้
มั dนใจวา่ระบบมปีระสทิธภิาพสงูสดุในการใชง้าน เป็นการหาขอ้ผดิพลาด
ในการทาํงานของระบบ เพืdอนําไปปรบัปรงุแกไ้ขก่อนใชง้านจรงิ  
6. ส่งมอบระบบใหผู้ใ้ชง้าน เมืdอทดสอบคุณภาพระบบ และผูใ้ชง้านพงึ
พอใจ จงึสง่มอบระบบทีdไดพ้ฒันาแลว้ใหผู้ใ้ชง้าน 
7.ซ่อมบํารุงระบบ หลงัจากการใช้งาน หากพบปัญหาของระบบ ต้อง
แกไ้ขระบบใหม้คีวามสมบูรณ์ และปรบัปรุงระบบใหม้คีวามทนัสมยัและ
มคีวามปลอดภยัตามมาตรฐานสากลเสมอ [p�] 
III.IV Agile Model  
แนวคดิการพฒันาระบบทีdยดืหยุน่ สามารถแกไ้ขไดอ้ยา่งรวดเรว็ในกรณี
ทีdผู้ใช้งานเปลีdยนคุณสมบตัิของระบบทีdต้องการ เปลีdยนลกัษณะการ
แสดงผลของระบบหรอื ปรบัปรงุขอ้กาํหนดของระบบเลก็น้อย 
โดยมคีาํแถลงการณ์แหง่อไจล ์4 ขอ้ดงันีm 
1. “การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน มากกว่าการทําตามขั mนตอนและ
เครืdองมือ” ในการทํางานแบบอไจล์จะเน้นการสืdอสารเพืdอให้เกิด
ประสทิธภิาพสงูสดุ แทนการทาํงานตามขั mนตอนแบบดั mงเดมิ 
2. “ซอฟตแ์วรท์ีdนําไปใชง้านไดจ้รงิ มากกวา่เอกสารทีdครบถว้นสมบรูณ์”  
ไมจ่าํเป็นตอ้งพฒันาระบบตามแบบแผนทุกอยา่ง หรอืมเีอกสาร แต่เน้น
การใชง้านไดจ้รงิของซอฟตแ์วร ์
3. “ร่วมมอืทาํงานกบัลกูคา้ มากกวา่การต่อรองใหเ้ป็นไปตามสญัญา” มี
การสืdอสารกนัระหว่างทมีงานและลูกคา้ เพืdอใหร้ะบบเป็นไปตามความ
ตอ้งการของลกูคา้ทีdสดุ 
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4. “การตอบรบักบัการเปลีdยนแปลง มากกว่าการทําตามแผนทีdวางไว”้ 
ในการทาํงานการเปลีdยนแปลงเป็นสิdงทีdทาํใหง้านพฒันาไปในทางทีdด ีใน
การทาํงานแบบอไจลส์ามารถเปลีdยนแปลงระหวา่งการทาํงานได ้แต่ทาง
ผูจ้ดัทําควรจดใหเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรเพืdอป้องกนัปัญหาทีdอาจตามมา
ภายหลงั [pp] 
III.V Scrum   
เป็นรปูแบบการทาํงานทีdใชแ้นวคดิ Agile โดยมขี ั mนตอนสาํคญัดงันีm 
1. Product Backlog รับทราบปัญหาทีdต้องการให้แก้ไขจากลูกค้า 
วเิคราะหแ์ละกาํหนดงานทีdตอ้งปฏบิตัขิองทมีโดยจดัลาํดบัความสาํคญั 
2. Sprint Phase ช่วงเวลาในการดําเนินงานแต่ละส่วน ทีdไดแ้บ่งไวช้่วง 
Product Backlog โดยมขี ั mนตอนดงันีm 
2.1 Sprint Planning วางแผนพฒันา feature ของระบบตามความสาํคญั
ของคณุสมบตัทิีdไดก้าํหนดไวโ้ดยทาํเรืdองสาํคญัมากก่อน 
2.2 Sprint Backlog แบ่งงานทีdต้องทํากระจายไปในทีมผู้พฒันาระบบ
ตามความสามารถของแต่ละคน 
2.3 Sprint พัฒนา  feature ตามทีd กํ าหนดใน  Sprint Backlog ให้มี
ประสทิธภิาพสูงสุด โดยทีdไม่เปลีdยนแปลงคุณสมบตัิและคุณภาพของ 
feature โดยพลการ  
2.4 Daily Scrum Meeting จดัประชุมระหว่างทมีงานและผูใ้ชง้านอย่าง
สมํdาเสมอเพืdอแจ้งความคืบหน้าของงานในแต่ละวนั เป็นเวลาสั mนๆ 
เพืdอใหแ้นวทางการพฒันาระบบเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัตลอดและมี
เป้าหมายเดยีวกนั 
3. Sprint Review ทดสอบระบบโดยละเอียดเพืdอให้มั dนใจว่า ระบบทีd
พฒันาตรงตามความต้องการผูใ้ชง้านทุกประการและไรข้อ้ผดิพลาดใน
การใชง้าน 
4. Product Increment ส่งมอบ feature ทีdพฒันาเสรจ็แลว้ใหผู้ใ้ชง้านได้
ทดลองใช้งานและ feedback กลับมาเพืdอให้ผู้พัฒนาระบบได้แก้ไข
ปรบัปรงุใหต้รงความตอ้งการและมปีระสทิธภิาพทีdดยีิdงขึmน 
5. Sprint Retrospective ให้ทุกคนในทมีมองภาพรวมของ feature กบั
ระบบร่วมกนัแลกเปลีdยนความคดิเห็น มุมมอง หรอืปัญหาทีdสามารถ
ปรับปรุงให้ดียิdงขึmนทุกขั mนตอนตั mงแต่เริdมทํา Sprint Backlog จนถึง 
Product Increment [12] 
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III.VI เครืdองมอืในการพฒันาระบบมดีงันีm 
เครืdองมอืออกแบบ User Interface ใช ้Figma ซึdงเป็นเวบ็ไซตท์ีdสามารถ
ทาํแบบจาํลองการทาํงานของระบบได ้[p¤]   
III.VII เครืdองมอืในการพฒันาระบบมดีงันีm  
1. Hypertext Markup Language คือ  ภาษาประเภททีd ใช้ออกแบบ
เว็บไซต์เพืdอแสดงผลข้อความ รูปภาพและสืdอบนหน้าเว็บในรูปของ 
<tag> [14] 
2. Cascading Style Sheet คอื ภาษาชว่ยใหก้ารจดัรปูแบบการแสดงผล
เอกสารหน้าเวบ็มคีวามสวยงามขึmน เชน่ สพีืmนหลงั ระยะหา่ง เสน้ขอบ  

3. JavaScript คือ ภาษาสคริปต์เชิงวัตถุ มีการทํางานแบบ Object 
Oriented Programming คอืแปลคําสั dงและประมวลผลใหม่ทุกครั mง ช่วย
ใหเ้วบ็ไซตส์ามารถตอบสนองผูใ้ชง้าน มคีวามเคลืdอนไหว [15]  
4. PHP : Hypertext Preprocessor คือ  ภ า ษ า ส ค ริป ต์ ทํ า ง า น ฝั dง
เซิร์ฟเวอร์ จะแปลคําสั dงทุกรอบทีdเรยีกใช้งาน โดยไม่ต้องประมวลผล
ใหมท่กุครั mงทีdใชง้านระบบ 
โปรแกรม Adobe Dreamweaver ถูก นํามาใช้ในการสร้าง เว็บ  มี
คุณสมบัติแบบ What You See is What you Get(WYSIWYG) การ
ออกแบบหน้าเวบ็ไซตส์ามารถแปลงออกมาเป็น Code ไดใ้นการพฒันา
ระบบขา้งตน้ทั mงหมด 
5. Structured Query Language (SQL) คือ ภาษาทีdใช้ในการติดต่อ 
แก้ไข เรียกดูข้อมูลทีdถูกบันทึกในฐานข้อมูล ผ่านโปรแกรมจัดการ
ฐานขอ้มลู ใช ้phpMyAdmin โปรแกรมใชง้านฟรไีดทุ้กจุดประสงค ์ทีdใช้
ค ว บ คุ ม ภ า ษ า  SQL  
ผ่านเวบ็เบราเซอร ์สามารถแกไ้ขไดง้่ายกว่าการเขยีนคาํสั dง Code ทลีะ
บรรทดั ในการออกแบบฐานขอ้มลู [16] 
ทั mงระบบบันทึกลงเซิร์ฟเวอร์ของ Thzhosting เป็นประเภท Shared 
Hosting เช่าเซริฟ์เวอรแ์บบแชรท์รพัยากรกบัผูใ้ชอ้ืdน ขอ้ดคีอืมรีาคาถูก
เหมาะสําหรบัผู้เริdมต้นและใช้ข้อมูลไม่มากนัก สามารถเลือกได้ตาม
ปรมิาณการใชง้าน [17]  
Plesk เป็นระบบจดัการบรหิารทรพัยากรของเวบ็โฮสติmง ในการบนัทกึ 
ควบคมุและใชง้านทั mงหมด เชน่ ไฟลเ์วบ็ไซต ์ฐานขอ้มลู ไฟลท์ีdเกีdยวขอ้ง
ทั mงหมด ขอ้ดคีอืใชง้านงา่ย มกีารแสดงผลแบบกราฟฟิก [18]  
 

IV. แผนงานปฏิบติังานและขั Dนตอนการดาํเนินงาน 
การพฒันาระบบเก็บขอ้มูลการลดขยะภายในสถาบนัเทคโนโลยไีทย-
ญีdปุ่ นนีm เป็นการเกบ็ขอ้มลูการลดขยะโดยเกบ็จากรปูภาพทีdผูใ้ชส้ง่เขา้มา
ในเว็บแอปพลิเคชนั โดยมีระยะเวลาการดําเนินงาน 1 เดือน โดยมี
แผนการปฏบิตังิานดงันีm 
IV.I แผนการปฏบิตังิาน 
การพฒันาระบบเก็บขอ้มูลการลดขยะภายในสถาบนัเทคโนโลยไีทย-
ญีdปุ่ นมขี ั mนตอนการดาํเนินงาน 2 สว่นดงันีm 
 
ตารางทีd w  แผนงานสว่นการพฒันาเวบ็แอปพลเิคชนั 

ขั #นตอนการดาํเนินงาน สปัดาหท์ี6 1 สปัดาหท์ี6 2 สปัดาหท์ี6 3 สปัดาหท์ี6 4 

1. คดิหวัขอ้งานและวางแผน         

2. วเิคราะหร์ะบบ         

3. ออกแบบระบบ         

4. พฒันาระบบ         

5. ทดสอบระบบ         

6. ตดิตั #งระบบ         

7. บาํรงุรกัษา         
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ตารางทีd ¤  แผนงานสว่นการประชาสมัพนัธเ์วบ็แอปพลเิคชนั 

ขั #นตอนการดาํเนินงาน สปัดาหท์ี6 1 สปัดาหท์ี6 2 สปัดาหท์ี6 3 สปัดาหท์ี6 4 

1. วางแผนการทาํประชาสมัพนัธ ์         

2. จดักําหนดการประชาสมัพนัธ ์         

3. จดัทาํสื6อประชาสมัพนัธ ์         

4. ประชาสมัพนัธผ์า่นช่องทางต่าง ๆ         

 
IV.II ข ั mนตอนการดาํเนินงาน 
1.วางแผนการดาํการดาํเนิน ในการปฏบิตังิานแบง่ออกเป็น 2 สว่น คอื  
1.1 การออกแบบระบบและพฒันาระบบ  
1.2 การวางแผนการประชาสมัพนัธแ์ละประชาสมัพนัธ ์
2. วเิคราะห์ระบบทีdจะออกแบบ ในระบบนีmมผีู้ใช้ระบบอยู่ 2 ประเภท 
ดงันีm 
w.p ผู้ดูแลระบบ ทําหน้าทีdตรวจสอบขอ้มูลภายในระบบ สามารถเพิdม
และลดสทิธิ £การใชร้ะบบของผูใ้ชร้ะบบอืdนได ้และมหีน้าทีdตั mงขอ้มลูการจดั
อนัดบัของแต่ละเดอืนใหมใ่นระบบ 
w.w ผูใ้ชต้อ้งกรอกขอ้มลูใหร้ะบบเพืdอสมคัรใชเ้วบ็แอปพลเิคชนั เเละส่ง
รปูภาชนะทีdนําไปใส่อาหารเพืdอรบัคะแนนในระบบ ระบบจะแสดงลําดบั
การช่วยลดขยะทันทีทีdผู้ใช้ได้ร ับคะแนน โดยผู้ใช้แบ่งออกเป็น w 
ประเภทคอื นกัศกึษา อาจารย-์บุคลากร  
3. การพฒันาระบบ หลงัจากไดว้เิคราะหร์ะบบจากขอ้มลูเสรจ็สิmนเเลว้ จงึ
สร้างแบบจําลองระบบของระบบโดยมหีน้าเวบ็ต่าง ๆ และคุณสมบตัิ
เบืmองตน้เพืdอนําไปเสนอต่อผูใ้ชก่้อนนํามาพฒันาระบบ เมืdอแบบจําลอง
ระบบตรงตามความต้องการแล้ว จึงนํามาพัฒนาระบบโดยจะแบ่ง
ออกเป็น 2 สว่นคอื  
3.1 พัฒนาหน้าเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้ HTML และCSS ในการ
ออกแบบและตกแต่งใหส้วยงาม   
3.2 สรา้งฐานขอ้มลู โดยใช ้MySQL จากนั mนจงึเชืdอมต่อฐานขอ้มลูเขา้กบั
หน้าเวบ็แอปพลเิคชนัดว้ย PHP โดยบนัทกึระบบลงใน เซริฟ์เวอรข์อง 
Thzhosting และทดสอบระบบ เพืdอหาขอ้ผดิพลาดและแกไ้ขก่อนใชจ้รงิ 
4. การทําประชาสมัพนัธ์ มกีารทําประชาสมัพนัธ์เพืdอให้บุคลากรและ
นักศกึษาในสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีdปุ่ นไดรู้จ้กัและเขา้ใจในวธิใีชข้อง
แอปพลเิคชนัโดยแบง่การประชาสมัพนัธอ์อกเป็น 2 ประเภทคอื  
4.1 การประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์ โดยมีการจัดทํา เพจเพืdอ
ประชาสมัพนัธใ์นสืdอสงัคมออนไลน์ในชอ่งทางเฟซบุ๊ก วดีโีออธบิายวธิใีช้
และจดักจิกรรมเพืdอใหค้นในเพจร่วมกจิกรรมและทราบถงึการมอียู่ของ
เวบ็แอปพลเิคชนั  
4.2 ก า รปร ะชาสัมพันธ์ แบบออฟไล น์  มีก า รทํ า โปส เตอร์ ไป
ประชาสมัพนัธ์ มกีารทําแผ่นพบัแบบตั mงโต๊ะและมกีารเดนิขบวนเพืdอ
ประชาสมัพนัธต์ามสถานทีdต่าง ๆ ภายในสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีdปุ่ น 
 

V.ผลการดาํเนินงาน การวิเคราะหแ์ละสรปุผลต่าง ๆ 
V.I ผลการดาํเนินงาน 
ระบบเกบ็ขอ้มลูการลดขยะภายในสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีdปุ่ นแบ่งการ
ทาํงานออกเป็น 4 สว่นคอื 
p. การลงทะเบยีน ในการลงทะเบยีนเพืdอใชแ้อปพลเิคชนัผูใ้ชจ้าํเป็นตอ้ง
ใส่ ชืdอ นามสกุล รหสันักศกึษาหรอืรหสับุคลากร รหสัผ่าน และอเีมล 
ระบบจะบนัทกึลงในฐานขอ้มลู 
w. การเขา้สู่ระบบ ผูใ้ชต้อ้งใชอ้เีมลและรหสัผ่านในการเขา้ใชร้ะบบผ่าน 
เวบ็แอปพลเิคชนั 

¤. การสง่ขอ้มลูการลดขยะ ผูใ้ชจ้ะตอ้งสแกนควิอารโ์คด้หน้ารา้นคา้ และ
ถ่ายรูปภาชนะทีdนํามาใส่เพืdอทดแทนพลาสตกิหรอืโฟม ระบบจะบนัทกึ
วนั เวลา รา้นคา้ และรปูลงฐานขอ้มลู 
�. การจดัอนัดบั ระบบจดัอนัดบัผูใ้ชจ้ากจํานวนขยะทีdส่งเขา้มา อพัเดท
แบบทนัท ี
ขอ้มูลทั mงหมดจะถูกบนัทกึไว้ภายใต้ฐานขอ้มูลเดยีวกนั มเีพยีงผู้ดูแล
ระบบทีdสามารถเขา้ถงึขอ้มลูของระบบได ้ส่วนผูใ้ชอ้ืdน ๆ สามารถทําได้
เพยีงบนัทกึขอ้มลูการลดขยะเพิdม และอพัเดทขอ้มลูสว่นตวัของผูใ้ชเ้อง 
ผลจากการวเิคราะห์และออกแบบระบบเก็บขอ้มูลการลดขยะภายใน
สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีdปุ่ น ไดผ้ลการดาํเนินงานดงันีm 
 

 
รปูทีd w หน้าลงทะเบยีน 

ในหน้านีmจะเป็นการใหผู้ใ้ชก้รอกขอ้มูลส่วนตวัเพืdอใชใ้นการลงทะเบยีน
ในการเขา้สูร่ะบบโดยจะเกบ็ขอ้มลูดงันีm 
p. อเีมลของสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีdปุ่ น 
w. รหสัผา่น คอืการตั mงรหสัผา่นในการเขา้บญัชใีนเวบ็แอปพลเิคชนันีm 
¤. ชืdอจรงิของผูใ้ช ้
�. นามสกุลของผูใ้ช ้
x. รหสันักศกึษา หรอืรหสัพนักงานภายในของสถาบนัเทคโนโลยไีทย-
ญีdปุ่ น 
เมืdอกรอกข้อมูลครบถ้วนจึงกดปุ่ ม Confirm ระบบจะทําบันทึกลง
ฐานขอ้มลู 
 

 
รปูทีd ¤ หน้าเขา้สูร่ะบบ 
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หน้าเขา้สูร่ะบบจะมคีาํสั dงทีdสาํคญั 2 คาํสั dงไดแ้ก่ 
1. Login สําหรบัผู้ใช้เมืdอป้อนอีเมล และรหสัผ่านเพืdอเข้าสู่ระบบ ซึdง
ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องเข้ารหสัผ่าน ก่อนการให้สทิธิ £ในการ
เขา้ถงึ 
2. Register สาํหรบัผูใ้ชท้ีdยงัไมไ่ดล้งทะเบยีนทีdตอ้งการเขา้ใชร้ะบบ 
 

 
รปูทีd � หน้าหลกั 

 
ในหน้านีmจะม ี3 คาํสั dงสาํคญัทีdจะเชืdอมต่อไปหน้าอืdน ๆ ไดแ้ก่ 
p. สญัลกัษณ์ถว้ยรางวลั ใชส้าํหรบัเชืdอมต่อไปหน้าจดัอนัดบัของระบบ 
w. สญัลกัษณ์สแกนควิอารโ์คด้ ใชส้ําหรบัการเชืdอมต่อไปหน้าสแกนควิ
อารโ์คด้รา้นคา้ทีdใชใ้นการบนัทกึขอ้มลูการลดขยะ 
¤. สญัลกัษณ์แกไ้ข ใชส้าํหรบัการไปหน้าแกไ้ขขอ้มลูสว่นตวั 
 

 
รปูทีd x หน้าสแกนบารโ์คด้ 

ในหน้านีmเมืdอผูใ้ชง้านกดทีdสญัลกัษณ์ควิอารโ์คด้ แลว้สแกนทีdหน้ารา้นคา้
บรเิวณโดยรอบและภายในบรเิวณสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีdปุ่ น และกด 
Confirm เพืdอยนืยนัเมืdอสแกนควิอารโ์คด้สาํเรจ็ 

 
รปูทีd y หน้าบนัทกึขอ้มลูการลดขยะ 

ในช่องรา้นคา้ระบบจะอ่านควิอารโ์คด้และแสดงออกมาเป็นชืdอรา้นคา้ทีd
ผูใ้ช้สแกน และผูใ้ช้ต้องถ่ายรูปภาชนะทีd ซืmอสิmนคา้แล้ว และกด Finish 
เพืdอใหร้ะบบบนัทกึลงฐานขอ้มลู และเพิdมคะแนนใหผู้ใ้ช ้

 
รปูทีd ¥ หน้าจดัอบัดบัผูใ้ช ้

ทกุการบนัทกึใหมร่ะบบจะจดัอนัดบัจากคะแนนโดยเรยีงจากมากไปน้อย 
โดยในแต่ละเดอืนจะมกีารแจกรางวลัใหผู้ใ้ชท้ีdมอีนัดบัทีd 1-3  

 

 
รปูทีd ¦ หน้าแกไ้ขขอ้มลูสว่นตวั 

ในหน้านีmผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขขอ้มลูดงันีm 
p. รปูประจาํตวัผูใ้ช ้
w. ชืdอผูใ้ช ้
¤. นามสกุลผูใ้ช ้
และกดบนัทกึ เมืdอพมิพข์อ้มลูทีdตอ้งการแกไ้ขสาํเรจ็ 
ผูใ้ชย้งัสามารถเปลีdยนรหสัผา่น และออกจากระบบในหน้านีmอกีดว้ย 
V.II ผลการดาํเนินงานดา้นประชาสมัพนัธ ์
ผลการดําเนินงานประชาสมัพนัธ์จากกลุ่มตวัอย่าง 52 คนจากภายใน
สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีdปุ่ น 

 
รปูทีd   ชอ่งทางทีdผูใ้ชรู้จ้กัเวบ็แอปพลเิคชนั 
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ผูต้อบแบบสอบถามรูจ้กัเวบ็แอปพลเิคชนัผา่นชอ่งทางต่าง ๆ ดงันีm 
p. เพืdอน 12 คน ทีd 23.1% 
w. โปสเตอร ์11 คน ทีd 21.2%  
¤. สืdอสงัคมออนไลน์ 10 คน ทีd 19.2% 
�. อาจารย ์8 คน ทีd 15.4% 
x. นกัศกึษาแนะนํา 8 คนทีd 15.4% 
y. รา้นคา้ ¤ คน ทีd x.¥% 

 
รปูทีd p� ความคดิเหน็ของผูต้อบแบบสอบถามดา้นการประชาสมัพนัธ ์

ความคดิเหน็ดา้นความทั dวถงึของการประชาสมัพนัธ ์3  อนัดบัแรกมดีงันีm 
p. เหน็ดว้ยมาก 19 คน ทีd 36.5%  
w. เหน็ดว้ยปานกลาง 15 คน ทีd 28.8%  
¤. เหน็ดว้ยน้อย 12 คน ทีd 23.1% 

 
รปูทีd pp การตดัสนิใจลดขยะของผูต้อบแบบสอบถามก่อนใชเ้วบ็แอป

พลเิคชนั 
ความคดิเหน็ดา้นการตดัสนิใจลดขยะก่อนใช ้TNI Go Green 3  อนัดบั
แรกมดีงันีm 
p. เหน็ดว้ยปานกลาง 23 คน ทีd 44.2%  
w. เหน็ดว้ยมาก 14 คน ทีd 26.9% 
¤. เหน็ดว้ยน้อย 11 คน ทีd 21.2% 

 
รปูทีd pw การตดัสนิใจลดขยะของผูต้อบแบบสอบถามหลงัใชเ้วบ็แอป

พลเิคชนั 
ความคดิเหน็ดา้นการตดัสนิใจลดขยะหลงัใช ้TNI Go Green 3  อนัดบั
แรกมดีงันีm 
p. เหน็ดว้ยปานกลาง 20 คน ทีd 38.5%  
w. เหน็ดว้ยมาก 14 คน ทีd 26.9% 
¤. เหน็ดว้ยมากทีdสดุ 9 คน ทีd 17.3% 
 
V.III ผลการดาํเนินงานเมืdอเทยีบกบัผลทีdคาดวา่จะไดร้บั 
ผลลพัธก์ารดาํเนินงานของระบบ ตั mงแต่วนัทีd 19 กุมภาพนัธ ์2563 จนถงึ
วนัทีd 30 มนีาคม 2563 เป็นระยะเวลา �� วนั เป็นดงันีm 

มจีาํนวนผูใ้ชง้านทั mงหมด 120 คน แบง่เป็น 
p. นกัศกึษาจาํนวน y� คน คดิเป็น 50%  
w. บุคลากรจาํนวน 33 คน คดิเป็น 27.5% 
¤. รา้นคา้จาํนวน w¥ รา้น คดิเป็น ww.x% 
รา้นคา้ทีdเขา้รว่มทั mงหมด 27 รา้น  
โดยรา้นคา้ทีdมยีอดการลดขยะมากทีdสดุ 3 อนัดบัแรกคอื 
อนัดบัทีd 1 รา้น Sunrise Coffee  
อนัดบัทีd 2 รา้น นํmาโชคชยั    
อนัดบัทีd 3 รา้นนิมา ฮาลาลฟู้ด   
จาํนวนพลาสตกิในบรเิวณสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีdปุ่ นลดไปไดท้ั mงหมด 
145 ชิmน 
วดัจากผลทีdคาดวา่จะไดร้บั 
1. ปรมิาณพลาสตกิทีdตอ้งการลดเฉลีdย 50 ชิmนต่อวนั  
ผลการดําเนินงาน สามารถกระตุ้นผู้ใช้งานให้ลดการใช้ขยะได้เฉลีdย 
3.625 ชิmนต่อวนั คดิเป็น ¥.wx% ของผลทีdคาดวา่จะไดร้บั 
คดิเป็นอตัราสว่นขยะทีdลดได ้1.2 ชิmนต่อคน  
2. จาํนวนคนเขา้รว่มกจิกรรมทีdตอ้งการ 100 คน  
ผลการดาํเนินงาน มผีูส้นใจเขา้ใชง้าน 120% ของผลทีdคาดวา่จะไดร้บั 
3. เป้าหมายรา้นคา้เขา้รว่มทีdตอ้งการ 20 รา้นภายในบรเิวณสถาบนั  
ผลการดาํเนินงานมรีา้นคา้เขา้รว่มทั mงหมด 27 รา้นคา้แบง่เป็น 
รา้นคา้ภายในสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีdปุ่ นจาํนวน 12 รา้น  
รา้นคา้นอกสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีdปุ่ นจาํนวน 15 รา้น 
คดิเป็น 135% ของผลทีdคาดวา่จะไดร้บั 
 

VI. การอภิปรายผลการดาํเนินงาน 
จากผลการสํารวจทีdทิmงขยะภายในบรเิวณสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีdปุ่ น 
พบวา่สว่นมากเป็นขยะพลาสตกิและกลอ่งโฟม  
ผลลพัธก์ารดาํเนินงานของระบบ ตั mงแต่วนัทีd 19 กุมภาพนัธ ์2563 จนถงึ
วนัทีd 30 มนีาคม 2563 เป็นระยะเวลา �� วนั เป็นดงันีm 
มจีาํนวนผูใ้ชง้านทั mงหมด 120 คน  
รา้นคา้ทีdเขา้รว่มทั mงหมด 27 รา้น 
จาํนวนขยะพลาสตกิบรเิวณสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีdปุ่ นลดไป p�x ชิmน 
วดัจากผลทีdคาดวา่จะไดร้บั คดิเป็นผลการดาํเนินงาน 7.25%  
จํานวนคนเขา้ร่วมกจิกรรม 100 คน คดิเป็นผลการดําเนินงาน 120% 
ของผลทีdคาดวา่จะไดร้บั 
จํานวนร้านค้าทีdต้องการให้เข้าร่วม 20 ร้านภายในบริเวณสถาบัน
เทคโนโลยไีทย-ญีdปุ่ น คดิเป็นผลการดาํเนินงาน 135% ของผลทีdคาดว่า
จะไดร้บั 
เนืdองจากตั mงแต่วนัทีd w¤ มนีาคม wxy¤ เป็นช่วงปิดภาคการศกึษา จงึทาํ
ใหท้ั mงจํานวนผูใ้ชง้านต่อวนัดา้นนักศกึษาลดลงอย่างมาก รวมถงึตั mงแต่
วนัทีd ¤� มนีาคม wxy¤ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีdปุ่ นไดป้ระกาศใหปิ้ด
สถาบนัและให้เขา้เฉพาะผู้มเีหตุจําเป็น อนัเนืdองจากสถานการณ์การ
ระบาดของเชืmอไวรสั COVID-19 ส่งผลให้ยอดการเขา้ใช้งานเว็บแอป
พลเิคชนัของผูใ้ชง้านทกุประเภทและยอดการลดขยะลดลงอยา่งมาก   
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บทคดัย่อ — งานวิจยันี1 ศึกษาการวินิจฉัยองคก์รเพื <อวางแผนพฒันากล
ยุทธ์การปรบัปรุงธุรกิจ กรณีศึกษาธุรกิจในอุตสาหกรรมผลิต Jig and 
Figure Manufacturing  ซึ <งประสบปัญหาด้านยอดจาํหน่าย การวางแผน
กาํลงัการผลิตและความสามารถทาํกาํไร จึงทาํการศึกษาวิจยัเชิงลึกโดยใช้
เครื <องมือวินิจฉัยองคก์ร เปรียบเทียบเป้าหมายในอนาคตที <สอดคล้องกบั
กลยทุธธ์รุกิจ ในองคป์ระกอบ 5 ด้านคือคณุภาพ (Quality) ความน่าเชื <อถือ 
(Dependability) ความรวดเร็ว (Speed) ความยืดหยุ่น (Flexibility) และ
ต้นทุน (Cost) สรุปจุดแข็งและจุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม โดยใช้
เครื <องมือ SWOT Analysis แลTOWS Matrix เพื <อวางแผนการปรบัปรงุ โดย
ใช้เครื <องมือ The Importance-Performance Matrix จดัลาํดบัความสําคญั
และระยะเวลาของแผนงานปรบัปรงุที <สอดคล้องกบับริบทของกรณีศึกษา 
โดยผลการ ศึกษาไ ด้จัดทํา เ ป็นแผนกลยุทธ์ก ารปรับปรุ งธุ ร กิ จ 
( Improvement Strategic Plan) แบ่งเ ป็น แผนเร่งด่วน (Urgent Action 
Plan) แผนปรบัปรงุระยะสั 1นที <สาํคญั จากการดาํเนินการเบื1องต้น สามารถ
ลด %Gap ได้จาก 42.5% เหลือเพียง 26.25% 
 

คาํสาํคญั —  วินิจฉัยองคก์ร, Jig and Figure, กลยทุธก์าร
ปรบัปรงุธรุกิจ, The Importance-Performance Matrix 
 

ABSTRACT — This research studies organizational diagnostics in 
order to plan and develop business improvement strategies a business 
Jig and Figure Manufacturing that experiencing sales problems 
Capacity planning and profitability therefore conduct in-depth research 
using enterprise diagnosis for organizations in the operations and 
production systems assess current conditions compare future goals 
that are consistent with the business strategy in 5 components are 
Quality, Dependability, Speed, Flexibility and Cost. Summary of 
strengths and weaknesses Opportunities and threats By using the 
SWOT Analysis tool and the TOWS Matrix to plan the improvement with 
the Enterprise Diagnosis guidelines by using the Importance-
Performance Matrix to prioritize and the duration of the improvement 
plan that corresponds to the context of the case study, The case study 
has been prepared by the Improvement Strategic Plan, divided into 
Urgent Action Plan and importance short-term plan. From initial 
operations, %Gap can be reduced from 42.5% to only 26.25% 
 

Keywords — Enterprise diagnosis, Jig and Figure, 
Business Improvement Strategies, The Importance-Performance 
Matrix 
 

I. บทนํา 
II.I ความเป็นมาของงานวจิยั 
จากสภาวะการแข่งขนัทางธุรกจิและแนวโน้มการเตบิโตของเศรษฐกจิทีd
ชะลอตวัลงอย่างมนีัยสาํคญั หลายธุรกจิมกีารปรบัเปลีdยนนโยบายและกล
ยุทธ์ดําเนินการเพืdอแสวงหาแนวทางดํารงอยู่ของธุรกจิทั mงในระยะสั mนและ
ยาว แนวทางการลดต้นทุนการผลิตเป็นอีกแนวทางหนึdงทีdองค์กรต่างๆ 
นิยมนํามาปรบัใช้ เพืdอรกัษาสภาพคล่อง และลดค่าใช้จ่ายทีdไม่มีความ
จําเป็น ให้สามารถรักษาระดับความสามารถการแข่งขนัทางธุรกิจได้ 
สําหรบัการวจิยันีmได้ศกึษาเชงิลกึเกีdยวกบัธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลติ 
ประเภท Jig and Figure โดยรบัออกแบบและดําเนินการผลิตแบบครบ
วงจร โดยผลิตภัณฑ์เป็นเครืdองมือสนับสนุนของกระบวนการผลิตใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิmนส่วนยานยนต์เป็นหลกั ซึdงจากสภาวะการ
เตบิโตของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิmนส่วนยานยนต์ปี 2562 พบว่า [1] 
ปรมิาณการผลติมกีารชะลอตวัเมืdอเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดย
เป็นการลดลงของตลาดภายในประเทศ ซึdงมทีั mงสาเหตุจากการเขม้งวดของ
การอนุมตัสินิเชืdอรถยนต์ภายในประเทศ อตัราการส่งออกผลติภณัฑ ์และ
การเจรจากบัคู่ค่าต่างประเทศ เหล่านีmเป็นปัจจยัสาํคญัต่อการชะลอตวัของ
อุตสาหกรรมดังกล่าว และส่งผลต่ออุตสาหกรรมสนับสนุนอย่างการ
ออกแบบและผลติ Jig and Figure ในกรณศีกึษานีmอยา่งมนียัสาํคญั และอกี
หนึdงแนวโน้มสาํคญัของอุตสาหกรรมคอื การเปลีdยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรม

ยานยนต์ไฟฟ้า [2] จะส่งผลต่อความต้องการชิmนส่วนยานยนต์ โดยกลุ่ม
ชิmนส่วนระบบส่งกําลงั (Powertrain) หรอืเครืdองยนต์ จะได้รบัผลกระทบ
มากทีdสุด เนืdองจากกรณียานยนต์รูปแบบเดมิ เครืdองยนต์สนัดาป 1 คนั 
ชิmนส่วนประกอบกว่า 2,000 ชิmน เมืdอพัฒนาเป็นยานยนต์ไฟฟ้าจะลด
ชิmนสว่นลงเหลอืไมถ่งึ 20 ชิmน  
ดงันั mนจะเห็นได้ว่าเมืdอองค์กรเห็นแนวโน้มผลกระทบทีdมตี่อองค์กร การ
ดําเนินการวินิจฉัยองค์กร (Enterprise Diagnosis) เพืdอจัดทําแผนการ
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ปรบัปรุงและพฒันารปูแบบธุรกจิ (Business Improvement Strategy) จงึมี
ความสําคญักบัสถานการณ์การแข่งขนัปัจจุบนั เพืdอรกัษาความสามารถ
การแข่งขนัขององค์กรและเพิdมประสิทธิภาพของระบบการผลิต โดย
กรณีศกึษานีmจะสามารถเป็นแนวทางหนึdงของกลุ่มอุตสาหกรรมทีdมลีกัษณะ
ใกลเ้คยีงสามารถนําตวัแบบของแผนการปรบัปรงุจากผลการวนิิจฉยัองคก์ร
ไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 
 
II.II ทฤษฎแีละงานวจิยัที Wเกี Wยวขอ้ง 

หลกัการวนิิจฉัยองค์กร (Enterprise Diagnosis) [3] มขีั mนตอนดําเนินการ
ประกอบดว้ย การสาํรวจขอ้มลูเบืmองตน้ เพืdอทราบความตอ้งการขององคก์ร
และสถานะปัจจุบัน จัดทําข้อกําหนดวินิจฉัยแต่ละด้านให้ชดัเจน โดย
พจิารณารูปแบบการวนิิจฉัย เปรยีบเทยีบขอ้มูลปัจจยัภายในองค์กรราย
ดา้น และปัจจยัภายนอกองคก์ร ซึdงประกอบดว้ย การวนิิจฉัยภาพรวม และ
การวนิิจฉัยเฉพาะทาง เพืdอคน้หาสาเหตุและวเิคราะหร์ากเหงา้ของปัญหา 
(Root cause) ตรวจสอบผลลพัธ์ของการวเิคราะห์ใหส้อดคล้องกบับรบิท
ขององคก์ร จากนั mนจงึจดัทําขอ้เสนอแนะเพืdอการปรบัปรุงและพฒันา ดว้ย
แนวคดิการปรบัปรุงอย่างต่อเนืdอง (Kaizen) ทีdวดัผลไดเ้ชงิรูปธรรม จดัทํา
แผนปฏบิตักิาร (Action Plan) และสนบัสนุน สง่เสรมิกระบวนการปรบัปรุง
และพฒันาขององคก์ร โดยมปีระเดน็การวนิิจฉยั 5 ดา้นหลกั ประกอบดว้ย 
1) การวนิิจฉยัดา้นการบรหิารจดัการ 2) การวนิิจฉยัดา้นบญัชแีละการเงนิ 
3) การวนิิจฉัยดา้นการผลติ 4) การวนิิจฉัยดา้นการตลาดและการขาย 5) 
การวนิิจฉยัดา้นการจดัการทรพัยากรมนุษย ์ 
การวิจัยครั mงนีm เป็นการวินิจฉัยเฉพาะทางการผลิตขององค์กร ซึdงโดย
หลกัการจะมหีวัขอ้ประเมนิหลกั 8 ดา้น ประกอบดว้ย 1) ระบบการบรหิาร
จดัการโรงงาน 2) การจดัการแผนการผลติ 3) การควบคมุกระบวนการผลติ 
4) การควบคมุการทาํงาน 5) การควบคุมคุณภาพ 6) การบรหิารการจดัซืmอ
และจ้างทําภายนอก 7) การบริหารอุปกรณ์ เครืdองจกัร 8) การควบคุม
ตน้ทุนการผลติ โดยใชก้ารประเมนิการจดัการดา้นการผลติทั mง 8 ดา้น เพืdอ
ประเมนิสถานภาพปัจจบุนัขององคก์ร ใหท้ราบถงึจดุแขง็ จดุออ่นของระบบ
การผลิตและการดําเนินงานต่างๆ ทีdส่งผลกระทบต่อประสทิธิภาพของ
ระบบ (Operations Performance) [4] ทั mง 5 เรืdอง ประกอบดว้ย 1) คณุภาพ 
(Quality) 2) ความน่าเชืdอถอื (Dependability) 3) ความรวดเรว็ (Speed) 4) 
ความยดืหยุน่ของกระบวนการ (Flexibility) 5) ตน้ทนุ (Cost)  
การวนิิจฉัยเพืdอแกไ้ขปัญหาและพฒันาปรบัปรุงธุรกจิ เช่น องคก์รประสบ
ภาวะขาดทุน เนืdองจากสดัส่วนค่าใช้จ่ายดําเนินงานต่อยอดขายสูง และ
ยอดขายตํdากว่าเป้าหมาย ควรมแีนวทางส่งเสรมิ ขยายฐานตลาด จดัการ
กําลงัคนใหบ้รกิารลูกคา้ สรา้งแรงจูงใจในการขายและพยากรณ์การจดัซืmอ 
การขายสนิคา้ และสนิคา้คงเหลอืใหเ้หมาะสม [5] หรอืการวนิิจฉัยสาํหรบั
ธุรกิจค้าอะไหล่แทรก็เตอร์ ทีdประสบปัญหาด้านยอดขายและกําไรลดลง
ต่อเนืdอง อีกทั mงจํานวนสินค้าคงเหลือเพิdมสูงขึmน จึงวางแนวทางโดยใช้ 
Balance Score Card กาํหนดตวัชีmวดั สรปุขอ้มลูทางการเงนิ ยอดขาย และ

สนิคา้ทุกเดอืน วางแผนป้องกนัความเสีdยงดา้นยอดขายและกําไร [6] หรอื
ตวัอย่างธุรกจิผลติและรบัจ้างผลตินํmามนัหล่อลืdนและจารบ ีทีdระบบผลติมี
ต้นทุนสูงและแนวโน้มกําไรลดลง จากปัญหาด้านการใชพ้ลงังานทีdสูง จงึ
จดัทําแผน rework และแผนการบํารุงรกัษาเชงิป้องกนั เพืdอลดการสญูเสยี
การใช้พลงังานในระบบการผลติ ส่งผลให้มอีตัรากําไรสูงขึmนจากการลด

ปรมิาณการใชพ้ลงังานในระบบ [7] เป็นตน้  
ในการวางแผนพฒันาองคก์รการพจิารณาปัจจยัประสทิธภิาพขององคก์ร 
(Performance) และความสาํคญั (Important) โดยทาํการประเมนิระดบัของ
แต่ละปัจจยัทีdเกิดขึmนของประเด็นต่างๆ ซึdงสามารถใช้เครืdองมอื SWOT 
Analysis สาํหรบัวเิคราะหปั์จจยัทีdเกีdยวขอ้งภายในองคก์ร ประเมนิวา่ปัจจยั

ใดเป็นจุดแขง็หรอืจุดอ่อน และวเิคราะห์ปัจจยัแวดล้อมภายนอกองค์กร 
ประกอบดว้ย นโยบายภาครฐั สภาพเศรษฐกจิ สภาพสงัคม กฎหมายหรอื
ระเบียบทีdเกีdยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโน้มและการพัฒนา
เทคโนโลยทีีdเกีdยวขอ้ง และ TOWS Matrix สําหรบัประเมนิความสมัพนัธ์
ของปัจจยัภายในองคก์รและภายนอก เพืdอใหเ้กดิมมุมองเชงิกลยทุธส์าํหรบั
ใชเ้ป็นแนวทางจดัทาํแผนกลยุทธป์รบัปรุงธุรกจิ โดยจบัคูก่ลยุทธ ์SO, ST, 
WO, WT เพืdอเป็นทางเลอืกใหส้อดคล้องกบัสภาวการณ์ และสรุปผลการ

วเิคราะหจ์ากผลการวนิิจฉัยองคก์รได ้[8] จากการวนิิจฉัยองคก์ร โดยนํา
ประเดน็ดงักล่าวมาช่วยใหอ้งค์กรสามารถวางแผน จดัสรรทรพัยากรของ
องค์กรเพืdอรบัมือกบัการเปลีdยนแปลงของสภาวการณ์ของปัญหาอย่าง

เหมาะสม โดยใช้ เครืd อ งมือ  The Important-Performance Matrix [4] 
วเิคราะห ์2 ประเดน็หลกั คอื ความสาํคญัต่อลกูคา้ขององคก์ร (Importance 
for customers) และสมรรถนะการแขง่ขนัทางธรุกจิ (Performance against 
competitors) วเิคราะหแ์ละประเมนิเพืdอลาํดบัความสาํคญัเรง่ดว่นของแต่ละ
ปัญหาขององค์กร เพืdอให้สามารถจดัตําแหน่งของประเด็นต่างๆ ได้ 4 
รปูแบบ คอื 1) Urgent Action มคีวามเรง่ดว่นในการแกไ้ขปัญหาทนัท ีเหตุ
เพราะกระทบกบัลกูคา้และสมรรถนะการแขง่ขนัทางธุรกจิ อาทเิชน่ ปัญหา
คณุภาพผลติภณัฑ ์ควรเรง่ดาํเนินการแกไ้ขทนัท ี2) Improve ปัญหาทีdควร
มแีผนการแก้ไขปรบัปรุงในระยะสั mน 3) Appropriate ประเด็นทีdสามารถ
พฒันาและยกระดบัการดําเนินงานใหม้ปีระสทิธภิาพไดใ้นระยะกลางหรอื
ยาว 4) Excess ประเดน็ทีdทบทวนเพืdอปรบัลดการใชท้รพัยากร งบประมาณ
หรอืตน้ทนุใหเ้หมาะสมตามความจาํเป็นได ้  
 
 

 
 

รปูทีd I. The Important-Performance Matrix [4] 
 

II. วตัถุประสงคข์องงานวจิยั 
งานวจิยันีmเพืdอทาํการวเิคราะหส์ภาพปัจจบุนัและความสามารถดา้นระบบ
ผลติโดยใชห้ลกัการวนิิจฉยัองคก์ร และจดัทาํแผนการปรบัปรงุธรุกจิ 
(Business Improvement Strategy Plan) เพืdอเสนอแนวทางปรบัปรงุและ
พฒันาเพิdมความสามารถในการแขง่ขนัใหก้บัธรุกจิ  
 

III. วธิกีารดาํเนินการวจิยั 
การวิจัยครั mง นีm ดํา เ นินการแบบวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้กรณีศึกษา
อุตสาหกรรมรบัออกแบบและผลติ Jig & Figure ซึdงเป็นเครืdองมอืสนบัสนุน
กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิmนส่วนยานยนต์ใน
ประเทศไทย ระยะเวลาเกบ็ขอ้มูลตั mงแต่เดอืนพฤศจกิายน 2562 ถงึเดอืน
กุมภาพันธ์ 2563 รวม 4 เดือน โดยใช้กระบวนการวินิจฉัยองค์กร 
(Enterprise Diagnosis) ร่วมกับเครืdองมือการวินิจฉัยแบบญีdปุ่ น และ
เครืdองมือวิเคราะห์และจัดทําแผนพัฒนาองค์กร เพืdอจัดทํา Business 
Improvement Strategy Plan ใหเ้หมาะสมกบักรณีศกึษาวจิยัครั mงนีm โดยมี
ข ั mนตอนและรายละเอยีดของกรอบการดาํเนินงานวจิยั ดงันีm  
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ขั mนการรวบรวมขอ้มูล (Input) ทําการศกึษาสภาพปัจจุบนัของกรณีศกึษา
วจิยั ประกอบด้วย 1) ศกึษาขั mนตอน กระบวนการทํางาน ทรพัยากรของ
องคก์ร 2) ศกึษาและเปรยีบเทยีบเป้าหมายขององคก์ร 3) สมัภาษณ์ขอ้มลู
และจดัทําแบบประเมนิเพืdอการวนิิจฉัยองค์กรภาพรวม 4) แสดงผลการ
ประเมนิในรปูแบบของ Radar Chart  
ขั mนการดําเนินงานและวิเคราะห์ (Process) นําข้อมูลจากขั mนตอนการ
รวบรวมขอ้มูลเพืdอวนิิจฉัยเชงิลกึ โดยใช้เครืdองมอื SWOT Analysis และ 
TOWS Matrix สรปุแนวทางคดัเลอืกกลยทุธจ์ากปัจจยัภายในและภายนอก
ทีdมคีวามเหมาะสม นําสู่การประเมนิและสรา้งแผนเพืdอการพฒันาองค์กร
ตามระยะเวลา ดว้ยเครืdองมอื The Important-Performance Matrix  
ขั mนการสรา้งผลลพัธ์จากการศกึษาวจิยั (Output) นําผลการวเิคราะห์จาก
เครืdองมอืในขั mนการดําเนินงานและวเิคราะห์ (Process) จดัทํา Business 
Improvement Strategy Plan โดยแบ่งลักษณะของการดําเนินงานเป็น 
ระยะเร่งด่วน ระยะสั mน ระยะกลางและยาว เพืdอใหส้ามารถนํากลยุทธไ์ปใช้
อยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ ระยะเวลา และจาํนวนทรพัยากรขององคก์ร 
ซึdงจะส่งผลต่อผลทีdได ้(Outcome) ทีdจะเกดิการแกไ้ขปัญหาเร่งด่วนไดต้รง
จุด จดัสรรทรพัยากรตามระยะเวลาของแผนงานได้อย่างเหมาะสมและ
ลําดบัความรุนแรง และเร่งด่วนของสภาพปัญหาในกรณีศึกษาอย่างมี
ประสทิธภิาพ  

 

IV.  ผลการวจิยั 
IV.I การศกึษาสภาพปัจจบุนัขององคก์ร 
     ผลจากการศกึษาขั mนตอน กระบวนการขององคก์รภาพรวม สรปุผลการ
วเิคราะหไ์ด ้ดงันีm 
     ผลการประเมนิสถานการณ์ปัจจุบนั (Current Situation) - ยอดขายยงั
ไม่ถึงเป้าหมาย และการจัดการระยะเวลาลูกหนีmการค้าหมุนเวียน มี
ระยะเวลามากกว่าแผนงาน ระยะเวลาการผลิตผลิตภัณฑ์ใช้เวลานาน 
ส่ งผลต่อกระแสเงินสดหมุน เวียน (Cash Flow)  ขององค์กร  และ
ความสามารถในการบรหิารจดัการวงจรเงนิสดไดร้บัผลกระทบ  
      สถานการณ์ทีdคาดหวงัในอนาคต (Future Situation) – สามารถเพิdม
อตัรายอดขายให้สูงขึmนกว่าปัจจุบนัสองเท่า และระยะเวลาในการจดัการ
ลูกค้าหนีmการค้ามรีอบหมุนเวยีนมากขึmน ระยะเวลาลดลอย่างน้อย 50% 
จากจาํนวนปัจจบุนั สง่ผลต่อกาํไรจากยอดขายเพิdมขึmนอยา่งน้อย 20%  
     เมืdอประเมนิเปรยีบเทยีบแลว้ วเิคราะหผ์ลเบืmองตน้ไดว้่า 1) มาตรฐาน
การผลติทีdขาดประสทิธภิาพในการตดิตามงาน ส่งผลต่อ Lead Time การ
ผลิตทีdสูง และกระทบกบัการบรหิารจดัการระยะเวลาลูกหนีmการค้าของ
องคก์ร รวมถงึระยะเวลาการรอคอยวตัถุดบิ การเบกิจ่ายวตัถุดบิล่าชา้ 2) 
การบรหิารตน้ทุนการผลติขาดประสทิธภิาพ และการควบคุมปรมิาณสนิคา้
คงคลงั สง่ผลกระทบต่อความสามารถทาํกาํไรและอตัรากาํไรขององคก์ร 3) 
นโยบายเชิงรุกเกีdยวกับการทําตลาดผลิตภัณฑ์ Jig & Figure ขาด
ประสิทธิผล จึงส่งผลให้อัตราลูกค้าใหม่ขององค์กรไม่เพิdมสูงขึmนตาม
เป้าหมาย  
 
IV.II ประเมนิผลการวนิิจฉยัองคก์ร 
     ผู้วจิยัจงึทําการประเมนิและวนิิจฉัยภาพรวมองค์กรกรณีศกึษา จาก
หวัขอ้การประเมนิ 7 หวัขอ้ ประกอบดว้ย พืmนฐานการจดัการ การผลติ การ
จดัซืmอ การตลาดและการขาย การเงนิ บุคลากร และขอ้มลูสารสนเทศ โดย
มเีกณฑป์ระเมนิคอื 2 คะแนน หมายถงึ ดเียีdยม 1 คะแนน หมายถงึ พอใช ้
และ 0 คะแนน หมายถงึ ควรดาํเนินการปรบัปรงุ ผลการประเมนิมดีงันีm  
 

 
รปูทีd II. ผลประเมนิการวนิิจฉยัภาพรวมองคก์ร 

 
      จากรปูทีd II ผลการประเมนิวนิิจฉยัภาพรวม พบวา่ ประเดน็ดา้นระบบ
การผลติไดค้ะแนนน้อยทีdสุด คดิเป็น 56% รองลงมาคอืประเดน็ดา้นระบบ
การตลาดและการขาย คดิเป็น 67% ในสว่นผลการประเมนิทีdไดร้บัคะแนน
มากทีdสุด คอื ระบบการจดัหา การจดัซืmอ การจดัหาจากภายนอก คดิเป็น 
100% ทั mงนีmผูว้จิยัจงึไดด้าํเนินการวนิิจฉยัเชงิลกึดา้นระบบการผลติ เพืdอทาํ
การยนืยนัสภาพปัญหาเฉพาะดา้นว่าประเดน็ดา้นระบบการผลติประเดน็
ใดบ้างทีdควรได้รบัการประเมนิเพืdอจดัทําแผนปรบัปรุงและพฒันา ใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพและส่งผลเชงิบวกต่อ Operations Performance ใน 5 ด้าน 
คือ 1) คุณภาพ (Quality) 2) ความน่าเชืdอถือ (Dependability) 3) ความ
รวดเรว็ (Speed) 4) ความยดืหยุ่นของกระบวนการ (Flexibility) 5) ตน้ทุน 
(Cost)  
      เมืdอทําการประเมนิภาพรวมแลว้ จงึทําการวนิิจฉัยเชงิลกึเฉพาะดา้น
ระบบการผลติ โดยประเมนิร่วมกบัผูเ้ชีdยวชาญภายในองค์กรกรณีศกึษา 
เพืdอลงความเห็นร่วมกนัจากสภาพปัจจุบนัขององค์กร ประกอบด้วย 8 
หวัขอ้ ประกอบดว้ย 

หัวข้อ 1 การจัดการงานเบืmองต้น ประเมินเกีdยวกับ 5ส  Visual 
Management  3MU (MURI MUDA MURA)  สภาพแวดล้อมการทํางาน  
5G  OJT 

หวัขอ้ 2 การปรบัปรุงการทํางาน  ประเมนิเกีdยวกบั กจิกรรมส่งเสรมิ
คณุภาพกลุม่ยอ่ย (QCC)  การสรา้งจติสาํนึกในการปรบัปรงุ  เครืdองมอืและ
อุปกรณ์  การปรบัปรงุเวลาตดิตั mงเครืdองจกัรและอุปกรณ์  

หวัขอ้ 3 การประสานงาน  ประเมนิเกีdยวกบั การจดัการความเป็น
ผูนํ้าและหน้าทีdรบัผดิชอบ  การใชข้อ้มลูในองคก์ร  สนัทนาการ การกาํหนด
เป้าหมายการบรหิาร  

หวัขอ้ 4 การบาํรงุรกัษา  ประเมนิเกีdยวกบั กจิกรรมซ่อมบาํรงุและการ
เตรยีมอะไหล่สํารอง  การตรวจเชต็ประจําวนัโดยพนักงาน  การกําหนด
กลุม่กจิกรรมพเิศษเพืdอทาํการบาํรงุรกัษา  เครืdองมอืและอุปกรณ์การวดั 

หัวข้อ 5 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ  ประเมิน
เกีdยวกบั วธิีการหาปัญหา  การสอบกลบัและการควบคุมเอกสาร  การ
ป้องกันความผิดพลาด (Poka-Yoke) ระบบประกันคุณภาพ  คู่มือ
ปฏบิตังิาน  ขา่วสารการควบคมุคณุภาพภายในองคก์ร  

หวัขอ้ 6 การผลติ การควบคุมและการสง่มอบ  ประเมนิเกีdยวกบั การ
วางแผนเกีdยวกบั Lot Size  ระบบการสั dงงานและการจา่ยงาน  การวางแผน
การส่งมอบ  เวลานําในการส่งมอบ  แผนผงัโรงงาน  การเสรมิสรา้งความ
ชํานาญทีdหลากหลายแก่พนักงาน  ขอ้มูลด้านการขายเพืdอแผนการผลติ  
ระบบ LAN และฐานขอ้มลูกลาง  

หวัข้อ 7 การควบคุมวสัดุ ประเมินเกีdยวกับ งานระหว่างผลิตและ
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ผลิตภัณฑ์สํา เร็จรูป  การผลิต การจัดส่งและการสั dงซืmอล่วงหน้า  
กระบวนการจดัซืmอ  การควบคมุสนิคา้คงคลงั  การขนยา้ยภายในโรงงาน  

หวัขอ้ 8 การควบคมุตน้ทนุ ประเมนิเกีdยวกบั ระบบการควบคมุตน้ทนุ  
แผนกาํไรและผลการดาํเนินงานกบัการทบทวนแผนกาํไร  วศิวกรรมคณุคา่ 
(VE)  การกําหนดหวัขอ้พเิศษและการสรา้งทมีแกปั้ญหาเฉพาะ  กจิกรรม
ดา้นวศิวกรรมอุตสาหกรรมและการปรบัปรุงการไหลของงาน  การบรหิาร
จดัการผูร้บัจา้งชว่งหรอืซพัพลายเออร ์ 
      โดยมเีกณฑป์ระเมนิ ดงันีm 5 คะแนน หมายถงึ ทาํไดด้เียีdยม 4 คะแนน 
หมายถงึ ทาํไดด้พีอใช ้ 3 คะแนน หมายถงึ มกีารวางแผนและเริdมทาํได ้ 2 
คะแนน หมายถงึ มกีารวางแผนและทาํระดบัตน้ 1 คะแนน หมายถงึ มกีาร
วางแผน 0 คะแนน หมายถงึ ไมม่กีารวางแผน ผลการประเมนิเชงิลกึของ
ระบบการผลติทั mง 8 ดา้น แสดงผลการประเมนิ ดงันีm  
      ผลการประเมินด้านการผลิตเชิงลึก พบว่า หวัข้อด้านการควบคุม
ตน้ทนุ ไดค้ะแนนการประเมนิน้อยทีdสดุ เทา่กบั 2.2 คะแนนจากคะแนนเตม็ 
5 คะแนน และการปรบัปรงุการทาํงาน ไดค้ะแนน 2.75 คะแนน แสดงผลวา่
ผลการประเมนิวนิิจฉยัดา้นระบบการผลติเชงิลกึ กรณีศกึษาวจิยันีmมปัีญหา
เชิงลึกเกีdยวกบัต้นทุนการผลิต และปัญหาในการปรบัปรุงกระบวนการ
ทํางานเพืdอยกระดบัประสทิธภิาพการทํางาน (Efficiency) และผลติภาพ
การทาํงาน (Productivity)  
 

 
รปูทีd III. การประเมนิผลวนิิจฉยัดา้นระบบการผลติ 

 
IV.III การวเิคราะหผ์ลการวนิิจฉยัองคก์ร  
       ใชเ้ครืdองมอื SWOT Analysis และ TOWS Matrix ในการวเิคราะหผ์ล
จากสภาพปัจจุบนัของกรณีศกึษาและการประเมนิวนิิจฉัยภาพรวม และ
ประเมินวินิจฉัยเฉพาะด้านระบบการผลิต จากนั mนเข้าสู่กระบวนการ
ประเมนิดว้ย The Important-Performance Matrix ไดผ้ลการวเิคราะห ์ดงันีm  
 

ตารางทีd I. การประเมนิคะแนน The Important-Performance Matrix 

ประเดน็การประเมิน Important Performance 
การนําเทคโนโลยีสมัยใหม่

เขา้มาใชก้บัสายการผลติ 
5 5 

การเพิ6มคุณค่าและนําเสนอ
คุณค่าดา้นการบรกิารเพื6อส่งเสรมิ
จุดแขง็ขององคก์รใหโ้ดดเดน่ 

6 5 

การบริหารจัดการ  Stock 
Room เพื6อลดระยะเวลาในการ
จัดซื# อจัดหาชิ#นส่วน อุปกรณ์  
เครื6 อ งมือและวัต ถุดิบสําหรับ
กระบวนการผลติ  

4 4 

การเพิ6มกลยุทธ์ด้านขยาย 7 8 

ช่องทางการตลาดผลติภณัฑ์ของ
องคก์ร  

การสร้างกระบวนการผลิต
และบรกิารที6น่าเชื6อถอืต่อลกูคา้ 

3 4 

การบริหารจดัการงบต้นทุน
การผลติที6เหมาะสม 

4 7 

ก า ร เ พิ6 ม คุ ณ ภ า พ เ ข้ า สู่
กระบวนการผลติเพื6อลดระยะเวลา 
Lead Time ของระบบการผลิต
ภาพรวม  

4 4 

 
ผลการประเมนิจากตารางดงักล่าว เมืdอนํามาแสดงลงในพืmนทีdของ

เครืd อง  The Important-Performance Matrix จะแสดงถึงขอบเขตของ
ผลกระทบและระยะเวลาทีdควรดาํเนินการเพืdอวางแผนการพฒันาองคก์รใน
ขั mนตอนต่อไปได้อย่างเหมาะสม โดยมรีายละเอยีดของผลลพัธ์การแสดง
พืmนทีdของรายการประเมนิ ดงันีm 
 

 
รปูทีd V. ผลการวเิคราะหร์ายการประเมนิดว้ยเครืdองมอื  

The Important-Performance Matrix  
 
       จากรูปทีd V นําสู่การสรุปผลแนวทางการนํากลยุทธ์จากการวนิิจฉัย
องคก์รดา้นระบบการผลติขององคก์รมาปรบัปรุง พฒันาและดาํเนินการดงั
รายละเอยีดต่อไปนีm 
 

ตารางทีd II. สรปุผลประเมนิวนิิจฉยัระบบการผลติ 

ประเดน็การ
ประเมิน 

แนวทางการ
ปรบัปรงุพฒันา 

สอดคล้องกบั 
Operations 

Performance 
ก า ร นํ า

เทคโนโลยสีมยัใหม่
เ ข้ า ม า ใ ช้ กั บ
สายการผลติ 

แกไ้ขปัญหาการผลติ
ทีd  Speed Losses แ ล ะ
ยกระดับเทคโนโลยีให้
เทียบเคียงกับคู่แข่งขนั
ทางตรงในอุตสาหกรรม
เดยีวกนั 

Quality, 
Dependability 

การเพิdมคุณค่า
และนําเสนอคุณค่า
ดา้นการบรกิารเพืdอ
ส่งเสรมิจุดแขง็ของ
องคก์รใหโ้ดดเดน่ 

รวบรวมการบริการ
ทีdเป็นจุดแขง็ขององค์กร
เพืdอมาวิเคราะห์หาแนว
ทางการเพิdมคุณค่าให้ดี
ขึmนเพืdอนําเสนอจุดขายทีd
เป็นรูปแบบขององค์กร
เองในการดงึดดูลกูคา้ 

Quality, 
Dependability 
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ก า ร บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร  Stock 
Room เ พืd อ ล ด
ระยะเวลาในการ
จดัซืmอจดัหาชิmนส่วน 
อุปกรณ์ เครืdองมือ
และวตัถุดบิสําหรบั
กระบวนการผลติ 

1) จั ด ทํ า  Work 
Instruction การเบิกจ่าย 
Tools เ พืd อ ม า ต ร ฐ า น
ควบคมุสนิคา้คงคลงั 

2) ทําบนัทกึรายการ
ความต้องการใช้ Tools 
แ ล ะ  Materials เ พืd อ
ตรวจสอบสถานะสินค้า
คงคลังและลดเวลาการ
เบกิจา่ย 

3) ว า ง ร ะ บ บ ก า ร
เ บิ ก จ่ า ย  Tools แ ล ะ 
Materials โดยทุกครั mงทีdมี
งานมา ควรจดั Meeting 
เพืdอสรปุความตอ้งการใช ้

Flexibility 

ก า ร เ พิd ม ก ล
ยุ ท ธ์ ด้ า น ข ย า ย
ช่องทางการตลาด
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อ ง
องคก์ร 

1) สร้างรูปแบบการ
เจาะตลาดใหม่  ใช้สืd อ
หลายทางเข้ามาช่วยใน
ก า ร ถ่ า ย ท อ ด สู่
อุตสาหกรรม 

2) ทําการจัดตั mงทีม 
Production Marketing 
โดยเฉพาะเพืdอหาแนว
ทางการเพิdมยอดขาย
จากกิจกรรมการผลิต
หลกั 

Dependability, 
Flexibility 

ก า ร ส ร้ า ง
กระบวนการผลิต
แ ล ะ บ ริ ก า ร ทีd
น่าเชืdอถอืต่อลกูคา้ 

จัดทําคู่มือคุณภาพ 
สําหรบัธุรกจิการผลติไว้
เพืdอเป็นมาตรฐานในการ
นําเสนอต่อสาธารณะ 
เพืdอแสดงความน่าเชืdอถอื 
คุณภาพด้านการผลิต 
รวมถึงการบริการทีdมี
มาตรฐานชดัเจน 

Quality, 
Dependability 

 

 
ตารางทีd II. สรปุผลประเมนิวนิิจฉยัระบบการผลติ (ต่อ) 

ประเดน็การ
ประเมิน 

แนวทางการปรบัปรงุ
พฒันา 

สอดคล้อง
กบั 

Operations 
Performance 

ก า ร บ ริ ห า ร
จดัการงบต้นทุนการ
ผลติทีdเหมาะสม 

จัดทํ า งบต้นทุนการ
ผลิตของทุกเดือนเพืdอให้
สามารถนํามาใช้พยากรณ์
การประมาณการต้นทุนใน
การผลติในอนาคตหรอืกบั
งานอืdนได้ ช่วยให้การทํา
ราคาเสนอแก่ลูกคา้ เป็นไป
อยา่งรวดเรว็และไมเ่สีdยงต่อ
การขาดทนุ 

Quality, 
Dependability, 
Flexibility, 
Cost 

การเพิdมคุณภาพ
เข้าสู่ กระบวนการ

1) ปรับปรุ งการไหล
ของกระบวนการ (Flow) 

Quality, 
Speed, 

ผ ลิ ต เ พืd อ ล ด
ร ะ ย ะ เ ว ล า  Lead 
Time ของระบบการ
ผลติภาพรวม 

สําหรับสายการผลิต โดย
ศกึษา Motion Study ทีdเป็น
ความสญูเปลา่ 

2) นําเทคโนโลยเีขา้มา
ใช้ในการควบคุมการไหล
ของงานกบัข้อมูลการผลิต 
ใหส้ามารถไหลไปพรอ้มกนั
ไดต้ลอดสายการผลติ   

Dependability, 
Cost  

 
V. สรปุผล 

V.I สรปุผลการวจิยั 
 จากผลการวนิิจฉยัดา้นระบบการผลติ ดงัขอ้มลูในตารางทีd II ไดข้อ้มลู
สรุปผลประเมินวินิจฉัยระบบการผลิต จากข้อมูลวิเคราะห์กรณีศึกษา
ดงักล่าวผ่านเครืdองมอืการประเมนิเฉพาะทาง และดําเนินการวเิคราะห์
ประเด็นปัญหาเชิงลึก เรียงลําดบัความสําคญัของปัญหาจากเครืdองมือ
ประเมิน The Important-Performance Matrix สรุปผลการศึกษาสําหรบั
การวินิจฉัย และผลการวินิจฉัยเชิงลึกด้านระบบการผลิต เพืdอคดัเลือก
ประเดน็ศกึษาในขอบเขตระยะเวลาแบบเร่งด่วน หรอื Urgent Action เพืdอ
เป็นแผนดาํเนินการปรบัปรงุ ในดา้นการเสรมิสมรรถะการแขง่ขนัทางธุรกจิ 
(Performance against competitors) และตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มลูกค้า (Importance for customers) ของกรณีศกึษาวจิยัในครั mงนีm ใน
รปูแบบ Business Operation Strategies จงึนําเสนอได ้4 ประเดน็ ดงันีm  
 
ตารางทีd III. ประเดน็ปัญหา Urgent Action กบัความคาดหมายทีdตอ้งการ 

ประเดน็ปัญหา 
สถานะ 
ก่อน

ปรบัปรงุ 

สถานะ 
หลงั

ปรบัปรงุ 
เป้าหมาย 

Lead Time ก า ร
ผ ลิ ต มี ร ะ ย ะ เ ว ล า
ยาวนาน 

30 วนั 20 วนั 15 วนั 

Lead Time การสั 6ง
วตัถุดบิ (Materials) และ
เ ค รื6 อ ง มื อ  ( Tools) 
ยาวนาน 

7-10 วนั 5 วนั 3 วนั 

ขาดประสิทธิภาพ
การบรหิารจดัการตน้ทุน
การผลติ ส่งผลต่อกําไร
ต่อยอดขาย 

กาํไร 
5% 
จาก

ตน้ทุน 

กาํไร 
15% 
จาก

ตน้ทุน 

20% 

ข า ด ก า ร บ ริห า ร
จดัการดา้นตลาดเฉพาะ
สาํหรบัผลติภณัฑ ์Jig & 
Figure ส่ ง ผ ล ต่ อ ฐ า น
ลกูคา้ใหม ่

ลกูคา้ 
20 ราย/ปี 

ยอดขาย 
7ลา้นบาท 

ลกูคา้ 23 
ราย/ปี

ยอดขาย 8.5 
ลา้นบาท 

เพิ6มฐาน
ลกูคา้ใหม ่25

ราย/ปี 
ยอดขาย  

10 ลา้นบาท 
 

       เมืdอดาํเนินการปรบัปรงุไดต้ามแผน Urgent Action ตามประเดน็ทั mง 4 
หวัขอ้ในตารงขา้งต้น จะแสดงผลลพัธ์ของการเปลีdยนแปลงประสทิธภิาพ
หลงัการปรบัปรงุตามแผนงาน ดงันีm  
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รปูทีd VI. กราฟเปรยีบเทยีบผลลพัธก์ารเปลีdยนแปลงหลงัการปรบัปรงุ 

 

       จากกราฟแสดงผลลพัธ์การเปลีdยนแปลงหลงัการปรบัปรุงเทยีบกบั
เป้าหมายการวนิิจฉยัขององคก์รกรณีศกึษา ออกมาเป็น %Gap (รอ้ยละซึdง
เปรยีบเทยีบจากช่องว่างของปัญหา) โดยใช้หลกัการคํานวณแบบเทยีบ
บญัญตัไิตรยางคร์ะหว่างก่อนปรบัปรุงกบัเป้าหมายทีdองคก์รตอ้งการ และ
หลงัปรบัปรุงกบัเป้าหมายทีdองคก์รตอ้งการ และนําผลไปลบจากเป้าหมาย 
พบว่า เมืdอดําเนินการปรับประเด็นปัญหาประเภทระยะเร่งด่วน หรือ 
Urgent Action ทั mง 4 ประเด็น Lead Time การผลติ ลดลงจาก 50% เป็น 
30%  Lead Time กระบวนการเกีdยวกบัวตัถุดบิและเครืdองมอื ลดลงจาก 
75% เหลอื 40%  ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการตน้ทุนกระบวนการผลติ 
โดยคดิจากขอ้มูลต้นทุนการผลติสภาพปัจจุบนั เทยีบกบัต้นทุนการผลติ
หลงัปรบัปรุง ลดลงจาก 15% เหลอื 5%  โดยปรบัปรุงกระบวนการทาํงาน
เป็นแบบ cross-functional team วางแผนการสั dงซืmอ ปริมาณการใช้งาน
วัตถุดิบร่วมกัน ลดต้นทุนเกีdยวกับวัตถุดิบเหลือใช้ เศษวัตถุดิบ และ
ประสทิธภิาพการบรหิารการตลาด โดยเพิdมจํานวนลูกคา้ใหม่ในระบบของ
องค์กรแต่ทั mง นีm ในการคํานวณ %Gap ด้านการตลาดทางบริษัทให้
ความสําคญักบัเป้าหมายของยอดขายมากกว่าจึงใช้ตวัเลขยอดขายมา
คํานวณหา %Gap ซึdงตวัเลขยอดขายได้มาจากขอ้มูลการพยากรณ์ของ
บรษิทัเฉลีdยออกมาว่าในแต่ละปีไดย้อดขายจากลูกคา้ต่อราย และหากเพิdม
ฐานลูกค้าจะได้เพิdม เท่าไหร่  ซึd งหลังการปรับปรุง เบืmองต้นพบว่า
ประสทิธภิาพการบรหิารการตลาด พบว่าช่องว่างลดลงจาก 30% ลดลง
เหลอื 25%  
 

V.II อภปิรายผลการวจิยั 
      อย่างไรก็ตามในการจดัทําแผน Operations Improvement Strategy 
Plan ตามขอ้มูลตารางทีd II จะเป็นแผนการปรบัปรุงและพฒันาองค์กรใน
ระยะสั mน หรอื Improvement Plan ตามแนวทางการประเมนิโดยใช้ The 
Important-Performance Matrix เพืdอเป็นแนวทางการเพิdมประสิทธิภาพ 
ประสทิธผิล และผลติภาพขององค์กรโดยเฉพาะด้านระบบการผลติของ
ธุรกจิประเภทอุตสาหกรรมสนบัสนุน ออกแบบและผลติ Jig & Figure ทั mงนีm
ในระยะการพฒันาองค์กร ระยะกลางและยาวองค์กรกรณีศึกษานีm ยงั
สามารถศกึษาการวนิิจฉยัและจดัทาํระบบการประเมนิรายดา้นอืdนๆ เพืdอให้
การวนิิจฉัยเชงิลกึครอบคลุมในการวนิิจฉัยอกี 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้น
การบรหิารจดัการ  ดา้นการตลาดและการขาย ดา้นการบรหิารทรพัยากร
และทรพัยากรมนุษย์ ด้านการเงนิและบญัช ีเพืdอให้แนวทางการพฒันา
องค์กร (Business Development Plan) มคีวามครบถ้วนสมบูรณ์และได้
ประสทิธภิาพในการดําเนินงานทั mงระบบอย่างยั dงยนื ซึdงจะไดเ้ป็นแนวทาง
ในการศกึษาวจิยัเชงิลกึต่อไป และสามารถนํามาศกึษาวางแนวทางการ
พฒันาและยกระดบั Operations Performance ของอุตสาหกรรมสนบัสนุน
ประเภทหรอืลกัษณะการดาํเนินงานเดยีวกนัไดใ้นอนาคต  
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บทคดัย่อ -  การวิจยันีD  มีวตัถปุระสงค์ที;จะศึกษาความเป็นไปได้ใน
การเพิ;มประสิทธิภาพของวิเคราะห์โครงการเพื;อขอรบัการส่งเสริม
การลงทุนในอตุสาหกรรมเป้าหมายในประเทศไทย เพื;อให้บริการแก่
ผู้ประกอบการที;ต้องการขอรบัการส่งเสริมการลงทุนเพื;อดําเนิน
ธุ ร กิ จ ที; จ ัด อ ยู่ ใ น ก ลุ่ ม อุต ส า ห ก ร ร ม เ ป้ า ห ม า ย  ซึ; ง เ ป็ น ก ลุ่ ม
อตุสาหกรรมที;ได้รบัความนิยมและมีปริมาณผู้ประกอบการที;เข้ามา
ขอรบัการส่งเสริมการลงทุนมากที;สุด โดยการวิเคราะห์จากข้อมูล
โดยจะเสนอแนะจากผลวิเคราะหที์;ได้  เป็นการศึกษาความเป็นไปได้
ในการเพิ; มจํานวนเจ้าหน้าที;  เพิ; มงบประมาณ ในส่วนของการ
วิเคราะห์โครงการและการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอย่างเต็มที;เพื;อ
การให้บริการแก่ผู้ขอรบัการส่งเสริมการลงทุนได้มากขึDน หรือศึกษา
ความเป็นไปได้ในการปรบัเปลี;ยนเงื;อนไขสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ใน
การให้การส่งเสริมกบัอตุสาหกรรมที;มีปริมาณผูข้อส่งเสริมการลงทนุ
เป็นจาํนวณมากในช่วงเวลาของการศึกษาของผู้วิจยั ซึ;งจะทําให้
สามารถดาํเนินการให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการที;เข้ามาของการขอ
การส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยได้มากขึDน โดยทําการศึกษา
และประเมินความต้องการจากปริมาณผูข้อรบัการส่งเสริมการลงทุน
ที; เข้ามาขอรับบริการจากเจ้าหน้าที; ในแต่ละกลุ่มประเภทของ
อุตสาหกรรม การเข้ามาใช้บริการการส่งเสริมการลงทุนกบัทาง
สาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ โดยเป็นการวิเคราะหเ์พื;อ
เสนอแนะให้กบัสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนําไป
พิจารณาปรบัปรุงแก้ไข พฒันาส่วนงานการวิเคราะห์โครงการให้มี
การอนุมติัโครงการได้รวดเรว็ยิ;งขึDน 

คาํสําคญั- การเพิ lมประสิทธิภาพ,  การวิเคราะห์โครงการ, 
การส่งเสริมการลงทนุ, อตุสาหกรรมเป้าหมาย 

Abstract - This research aims to study the possibility of 
enhancing the effectiveness of project analysis to obtain 
investment promotion in the target industry in Thailand. To 
provide services to entrepreneurs who want to be promoted to 
conduct business in the target industry. This is a popular industry 
group and has the highest volume of entrepreneurs to get the 

most investment promotion. The analysis from the data is 
suggested by the analytical results. It is a feasibility study to 
increase the number of staff Increase budget in project analysis 
and the introduction of technology in order to obtain services for 
the buyer, to further enhance investment, or study the possibility 
to modify the various benefits of the transmission. In the industry, 
the demand for investment boosting is very important at the time 
of the study of the researchers, which will allow the service to 
further serve the incoming service of further Thailand investment. 
By doing a study and evaluating the demand from the volume, the 
recipient of the promoted investment to obtain the service from 
the officers in each type of industry. The use of the service to 
promote investment with the Office of the Board of Investment is 
an analysis to suggest the Board of Investment Committee to 
consider improving the revised Develop project analysis segment 
for quicker project approval. 

Keywords – Optimization, Project Analysis, Investment 
Promotion, Target Industry 

I.บทนํา 
ในปัจจุบนัหน่วยงานการใหส้ง่เสรมิการลงทุน (BOI) เป็นหน่วยงานทีd

คอยดึงดูดการลงทุนต่างชาติให้เข้ามาทําการลงทุนในประเทศใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆในประเทสเพืdอคอยช่วยใหเ้ศรษฐกจิของประเทศโตขึmน 
โดยทางหน่วยงานจะคอยช่วยส่งเสรมิการลงทุนในเรืdองการลดภาระทาง
ภาษี เช่น ภาษีรายได้นิตบุิคคล ภาษีการนําเขา้เครืdองจกัร และภาษีการ
นําเขา้ส่งออกวตัถุดบิ เป็นต้น จากการศกึษาในหน่วยงาน พบปัญหาใน
เรืdองของการทํางานในขั mนตอนการทํางานทีdเกดิความล่าชา้ในขั mนตอนการ
ชีmแจงโครงการและการวเิคราะหโ์ครงการของเจา้หน้าทีd และเกดิงานทีdคา้ง
อยู่จากงานเก่า เนืdองจากในขั mนตอนนีmจะต้องมกีารชีmแจงโครงการกบัทาง
บรษิทัทีdเขา้มาขอการส่งเสรมิหรอืจากการทีdบรษิทัให้ขอ้มูลทีdต้องการไม่
ครบข้อมูลไม่ถูกต้องมคีวามผดิปกติหรอือาจเกิดจากทีdทางบรษิัทไม่ส่ง
เอกสารทีdทางเจา้หน้าตอ้งการมาใหไ้ดท้ําใหโ้ครงการนั mนไม่สามารถอนุมตัิ
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ไปสู่ข ั mนตอนต่อไปได ้จงึเลง็เหน็จุดทีdควรศกึษาความเป็นไปไดใ้นการเพิdม
จาํนวนเจา้หน้าทีd เพิdมงบประมาณลงมาในสว่นของการวเิคราะหโ์ครงการนีm 
และการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้ได้ประสิทธิภาพมากขึmน หรือการ
ปรบัเปลีdยนเงืdอนไขในการใหก้ารส่งเสรมิกบัอุตสาหกรรมทีdมคีวามนิยมใน
ชว่งเวลาของการสหกจิศกึษาของผูว้จิยัทีdจะทาํใหเ้พิdมการเขา้มาของการขอ
การสง่เสรมิในประเทศไดม้ากขึmน  

 
II. ทฤษฎีและงานวิจยัที;เกี;ยวข้อง 

II.I แนวคิดการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility) 
คือกระบวนการรวบรวมข้อมูลรอบด้านและนําข้อมูลเหล่านั mนมา

วเิคราะห์เพืdอประกอบการตดัสนิใจก่อนการลงทุนหรอืเริdมต้นธุรกิจใหม่ 
การศึกษาความเป็นไปได้มกัจะจดัทําขึmนสําหรบัการลงทุนในโครงการ
ใหญ่ๆโดยเฉพาะโครงการอสังหาริมทรัพย์  เช่นโครงการสร้าง
คอนโดมเินียม โรงแรม หมู่บา้นจดัสรร นอกจากโครงการอสงัหารมิทรพัย์
แลว้ธุรกจิทีdตอ้งใชเ้งนิลงทุนจาํนวนมากกต็อ้งจดัทาํดว้ย เช่นธุรกจิขดุเจาะ
นํmามนั สรา้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โรงงานผลติไฟฟ้าและพลงังาน 
ซึdงโครงการระดบัใหญ่ๆเหล่านีmมกัต้องมกีารป้องกนัความเสีdยง การจดั
ทําการศกึษาความเป็นไปไดก้เ็พืdอลดความเสีdยงนั dนเอง เพราะการลงทุนมี
ความเสีdยงทั mงสิmนผู้ประกอบการใหม่ทีdจะเริdมธุรกิจควรมกีารศึกษาความ
เป็นไปไดก่้อนการลงทุนทุกครั mงเพราะนอกจากช่วยลดความเสีdยงแล้วยงั
เป็นการวางแผนงานไปดว้ย 

การวางแผนและศกึษาความเป็นไปไดข้องธรุกจิมขี ั mนตอนงา่ยๆดงันีm 
 1. การคดิรเิริdมธุรกจิใหมห่รอืลงทุนในการขยายธุรกจิใหใ้หญ่ขึmน 
 2. การเสาะหาโอกาสในการเริdมธุรกิจใหม่หรือลงทุนใหม ่
     3. ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ไ ด้ ข อ ง ธุ ร กิ จ 
     4. การศึกษาความเป็นไปได้ด้วยการจดัทําประมาณการทาง
การเงนิเพืdอตดัสนิใจลงทนุ  

เมืdอผูป้ระกอบการมแีนวคดิในการลงทุนในธุรกจิใหม่ ควรจะตอ้งเริdม
หาขอ้มลูเพืdอใหท้ราบว่าธุรกจิทีdจะลงทุนนั mนมโีอกาสมากน้อยเพยีงใด ดว้ย
การสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลทีdสามารถหาได้ทีdเกีdยวขอ้งกบัธุรกจิทีdสนใจ 
ยกตวัอย่างผูป้ระกอบการรายหนึdงไดม้แีนวคดิอยากเริdมธุรกจิใหม่เพืdอมา
ทดแทนธุรกจิเดมิทีdเริdมมกีําไรน้อยลง จงึไดล้องคน้หาขอ้มูลต่าง ๆในการ
ลงทุนธุรกิจใหม่ในปัจจุบนัทีdมคีวามนิยม และสอบถามหน่วยงานต่าง ๆ 
ผูป้ระกอบการรายนีmจงึตดัสนิใจลงทุนทาํธุรกจิประเภทอุตสาหกรรมอาหาร
แปรรูปเพราะ เนืdองจากขายได้ทั mงในประเทศและยงัสามารถส่งออกไป
ต่างประเทศได้ด้วย อุตสาหกรรมอาหารในปัจจุบนัถือว่าเป็นปัจจยัสีdทีd
มนุษยข์าดไมไ่ด ้ซึdงในชว่งปี 2555-2558 มคีนจนีเขา้มาในประเทศไทยเป็น
จาํนวนมากและคนจนีกช็อบทานทุเรยีนไทยมากเชน่กนั ผูป้ระกอบการราย
นีmจึงได้เริdมศึกษาหาข้อมูลอีกครั mงในอุตสาหกรรมทุเรียนแปรรูป และ
ตดัสนิใจลงทุนในอุตสาหกรรมนีmซึmงใชเ้วลานานในการศกึษาหาขอ้มลูในทุก
ด้านของอุตสาหกรรม ดงันั mนผู้ประกอบการทีdจะเริdมต้นธุรกจิใหม่ควรหา
โอกาสทางธุรกจิก่อนดว้ยการจดัทาํการศกึษาความเป็นไปไดเ้พืdอไมต่อ้งหา
ขอ้มลูหลายครั mงในการทาํธรุกจิ  

การศึกษาความเป็นไปได้จะต้องศึกษาให้ครบทั mง 5 ด้านก่อน การ
ตดัสนิใจสุดท้ายทีdมาจดัทํา Financial feasibility study (การศึกษาความ
เป็นไปไดจ้ากการประมาณการทางการเงนิ) 

1. ดา้นเทคนิค เราควรศกึษาในเรืdองเหลา่นีm 
• สนิคา้ทีdผลติออกมามคีวามแปลกใหม่หรอืมนีวตักรรมหรอืไม่ มี

คุณภาพ มคีวามอร่อยและเป็นไปตามมาตรฐานหรอืไม่ สะอาดปลอดภยั
หรอืไม ่

• กระบวนการผลติเป็นอยา่งไรบา้งตอ้งมเีครืdองจกัร เครืdองมอื ผงั
งาน ปรมิาณการผลติวนัละเท่าไหร่ เทคนิคในการผลติมไีหม มทีาํเลทีdตั mงทีd
เหมาะสมกบัการจดัหาวตัถุดบิหรอืไม ่ระบบนํmาและระบบไฟฟ้าเป็นอยา่งไร 

• ระเบยีบ กฎเกณฑ์และขอ้บงัคบัเรืdองผลติภณัฑ์และโรงงานมี
มากเพยีงใด จาํเป็นตอ้งขอมาตรฐานการผลติอะไรบา้ง 

2. ดา้นตลาด เราควรศกึษาในเรืdองเหลา่นีm 
• ศึกษาเรืdองศกัยภาพของผลิตภณัฑ์ของเราในตลาดว่ามกีลุ่ม

ลกูคา้เป้าหมายหรอืไม ่มพีฤตกิรรมการซืmออยา่งไร ชอ่งวา่งทางตลาดกวา้ง
หรอืไม ่ชอ่งทางการจาํหน่ายเป็นอยา่งไร 

• จดัทาํการวจิยัและสาํรวจตลาดของผลติภณัฑเ์พืdอดคูวามเป็นไป
ไดท้างการตลาดดว้ย 

3. ดา้นการเงนิ เราควรศกึษาในเรืdองเหลา่นีm 
• จํานวนเงินทีdต้องลงทุนทั mงในทรัพย์สินถาวรและทรัพย์สิน
หมนุเวยีน 
• การจดัหาแหลง่เงนิทนุและตน้ทนุทางการเงนิ 
• การจดัทาํประมาณการรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย 
• การจดัทําประมาณการกระแสเงนิสดเพืdอใชใ้นการตดัสนิใจทาง
การเงนิ 

4. ด้านการบรหิารจดัการ เราควรศกึษาเรืdองความสามารถทั mงของ
องคก์รและผูบ้รหิารว่ามศีกัยภาพดา้นการบรหิารจดัการมากน้อยเพยีงใด 
รวมทั mงการบรหิารงานดา้นบุคลากรดว้ย 

5. ดา้นการแขง่ขนั เราควรศกึษาว่าธุรกจิของเราจะมศีกัยภาพในการ
แขง่ขนักบัคูแ่ขง่ขนัรายเดมิในตลาดหรอืไมแ่ละแขง่ขนักบัคูแ่ขง่รายใหม่ๆ ทีd
จะเขา้มาตลาดไดไ้หม หากผูป้ระกอบการทีdจะเริdมธุรกจิใหม่ หรอืจะสรา้ง
โรงงานใหม่เพืdอขยายการผลิตได้มกีารศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ
เรยีบรอ้ยแลว้ตามขั mนตอนทีdกล่าวมาแลว้ กท็ําใหธุ้รกจิไดล้ดความเสีdยงใน
การดําเนินธุรกิจแล้วและยงัมองเห็นจุดอ่อนทีdต้องแก้ไขได้อีก ซึdงทําให้
ผูป้ระกอบการสามารถไดข้อ้มลูเพิdมเตมิในขณะทีdกําลงัหาขอ้มลูต่าง ๆเพืdอ
ไปใชใ้นการศกึษาความเป็นไปไดน้ั mนเอง การศกึษาความเป็นไปไดจ้ะทาํให้
เราพอจะทราบได้ว่าธุรกจิทีdจะทําน่าลงทุนหรอืไม่ และทําใหเ้ราทราบไป
ดว้ยว่ามกีารแขง่ขนัในตลาดมากเพยีงใด บางครั mงเราอาจไม่ตอ้งศกึษาไป
ถงึขั mนของ การจดัทาํประมาณการทางการเงนิ เรากพ็อทราบแลว้ธุรกจินีmน่า
ลงทุนถ้าเงนิลงทุนนั mนไม่สูงมากนักเนืdองจากเงนิลงทุนจํานวนน้อยความ
เสีdยงกน้็อยตามไปดว้ย 
II.II แนวคิดการวิเคราะห์ต้นทุนและการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ 

การตดัสนิใจทีdจะเลอืกโครงการใดโครงการหนึdงเพืdอการลงทุน ขึmนอยู่
กับค่าของโครงการนั mน ๆ ความคุ้มค่าของโครงการวัดได้จากการ
เปรียบเทียบกันระหว่างผลประโยชน์หรือผลตอบแทน กับ ต้นทุนของ
โครงการ ทั mงในรูปของการวเิคราะหโ์ครงการเพืdอพจิารณาความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ทั mงทางด้านการเงินและทางด้านเศรษฐศาสตร์ แต่
ประเด็นทีdน่าสนใจอยู่ทีdว่าจะนับหรือวัดผลประโยชน์และ ต้นทุนของ
โครงการเหลา่นั mนไดอ้ยา่งไร [1]  

ตน้ทุน (Cost) หมายถงึ รายจา่ยทีdเกดิขึmนหรอืคาดวา่จะเกดิขึmนและทาํ
ใหธุ้รกจิไดร้บัประโยชน์หรอืผลตอบแทนในรปูของทรพัยส์นิหรอืการบรกิาร
ตน้ทนุท ีเกดิขึmนของธรุกจิ  

พฤตกิรรมของต้นทุน (Cost Behavior) หมายถงึ การท ีต้นทุนจะมี
ปฏิกิริยาหรือตอบสนองต่อการเปลีdยนแปลงในระดับกิจกรรมการ
ดาํเนินงานของธุรกจิอยา่งไร เช่น ระดบักจิกรรมทีdเพิdมขึmนหรอืลดลงอาจจะ
ทําให้ต้นทุนเปลีdยนแปลงเพิdมขึmนในทิศทางเดียวกันหรืออาจไม่มีการ
เปลีdยนแปลงเป็นตน้  ตน้ทุนจะจาํแนกออกเป็น ¤ ประเภท ดงันีm (1) ตน้ทุน
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คงท ี (Fixed Cost) หมายถงึ ต้นทุนต่าง ๆ ท ีมตี้นทุนรวมคงท ีไม่มกีาร
เปลีdยนแปลงตาม ระดบักจิกรรมต่าง ๆทีdมกีารเปลีdยนแปลงไปภายในชว่งทีd
มคีวามหมาย (Relevant Range) โดยระดบั กิจกรรม (Level of Activity) 
นั mนสามารถพจิารณาไดห้ลายลกัษณะ เชน่ หน่วยสนิคา้ทีdขายหน่วยสนิคา้ทีd
ผลติ รยางคก์ารวิdงของรถ หรอืจํานวนชั dวโมงแรงงาน เป็นตน้ ตน้ทุนคงทีd
รวมจะไม่ได้รบัอทิธพิลจากการเปลีdยนแปลงระดบักจิกรรมทีdเพิdมขึmนหรอื
ลดลงไปจากเดมินั dนคอื ตน้ทุนทีdยงัมคี่าคงทีdเช่น ค่าเช่า ค่าเสืdอมราคา (คดิ
ตามวธิเีสน้ตรง) คา่เบีmยประกนัภยั และคา่ภาษทีรพัยส์นิ เป็นตน้ (2) ตน้ทนุ
ผนัแปร (Variable Cost) หมายถงึ ตน้ทนุต่าง ๆทีdมตีน้ทนุรวมคงทีdไมม่กีาร
เปลีdยนแปลง ไปในทศิทางเดยีวกนักบัการเปลีdยนแปลงของระดบักจิกรรม 
เช่น วตัถุดบิทางตรง จะเหน็ได้ว่าต้นทุนของวตัถุดบิทางตรงทใีช้ในการ
ผลติในงวดระยะเวลาหนึdงๆจะมกีารเปลีdยนแปลงไปเมอืคดิต้นทุนผนัแปร
รวม กลา่วคอื ถา้ผลติสนิคา้จาํนวนมากขึmนเทา่ไหร ่ตน้ทนุแปรผนัรวมจะผนั
แปรเป็นสดัสว่นโดยตรง คอื เพิdมขึmนตามจาํนวนสนิคา้ทีdผลติ ถา้ผลติสนิคา้
ลดลงตน้ทนุผนัแปรรวมจะลดลงไปดว้ย แต่ในทางตรงกนัขา้มถา้พจิารณาทีd
ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วยหรอืต่อระดบักจิกรรมแลว้ จะพบว่าตน้ทุนผนัแปร
ต่อหน่วยนั mนจะมีค่าคงทีเท่ากันทุก ๆหน่วยทีdเกิดขึmนภายในช่วงทีdมี
ความหมาย นอกจากวตัถุดบิทางตรงแลว้ ค่าแรงทางตรงและค่านายหน้า
พนักงานขายก็มลีกัษณะเป็นต้นทุนผนัแปรเช่นเดยีวกนั (3) ต้นทุนผสม 
(Mixed Cost) หมายถงึ ต้นทุนต่าง ๆทีdมที ั mงต้นทุนคงทีdและต้นทุนผนัแปร
รวมอยู่ด้วยกนั เช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าไฟ และค่านํmา เป็นต้น ในส่วนของ
ตน้ทุนคงทีdนั mน เป็นตน้ทุนขั mนตอนทีdเกดิขึmนแมจ้ะไม่มรีะดบักจิกรรมเกดิขึmน
ก็ตาม และส่วนของต้นทุนผันแปรจะผันแปรไปตามระดับกิจกรรมทีd
เปลีdยนไปนอกจากนีmเรายงัสามารถแบ่งตน้ทุนการผลติออกเป็น ตน้ทุนทาง
บญัชแีละต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ซึdงทั mง w ประเภทมคีวามแตกต่างกนั 
ดงันีm 

¤.p ตน้ทุนทางบญัช ีหมายถงึ ตน้ทุนทจีา่ยออกไปจรงิ ๆ และ
สามารถบนัทกึลงบญัชไีวน้นัคอื ตน้ทนุทีdเหน็ไดช้ดันั dนเอง  

¤.w ตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร ์หมายถงึ ตน้ทุนทุกอยา่งทีdใชใ้น
การผลติไม่ว่าจะจ่ายออกไปจรงิหรอืไม่ก็ตาม นันคอื ผลรวมของต้นทุน
ในทางบญัชกีบัตน้ทุนค่าเสยีโอกาส ดว้ยเหตุนีmตน้ทุนทางเศรษฐศาสตรจ์งึ
สูงกว่าต้นทุนทางบญัช ีเพราะมกีารรวมต้นทุนโดยปรยิาย หรอืต้นทุนค่า
เสยีโอกาสดว้ย 

ต้นทุนค่าเสยีโอกาส (Opportunity Cost) คอื มูลค่าของผลตอบแทน
จากกจิกรรมทีdสญูเสยีโอกาสไปในการเลอืกกจิกรรมอย่างใดอย่างหนึdง (p) 
ต้นทุนค่าเสยีโอกาสเป็นต้นทุนทีdถูกอ้างถงึในวชิาเศรษฐศาสตร์เพราะบ่ง
บอกถงึการเลอืกทีdเป็นทีdต้องการทั mงหมดแต่ไม่สามารถเลอืกพรอ้มกนัได้
และเ ป็นแนวคิดทีdสําคัญในการทีdจะใช้ทรัพยากรทีdมีจํากัดให้เกิด
ประสทิธภิาพสูงสุด (w) ต้นทุนค่าเสยีโอกาสไม่ไดห้มายถงึ มูลค่ารวมแต่
หมายถงึเฉพาะมูลค่าทใีหผ้ลตอบแทนทีdดทีีdสุดในบรรดาตวัเลอืกอนืทเีสยี
โอกาสไปเท่านั mน การคํานึงถึงต้นทุนค่าเสยีโอกาสเป็นความแตกต่างทีd
สาํคญัทีdสุดของตน้ทุนทางเศรษฐศาสตรแ์ละตน้ทุนทางบญัช ีตน้ทุนค่าเสยี
โอกาสนบัว่าเป็นตน้ทุนทแีทจ้รงิในการทาํกจิกรรมใด ๆกต็าม เพราะทาํให้
เห็นถึงโอกาสซึdงเป็นต้นทุนทีdถูกซ่อนอยู่ (และไม่สามารถมองเห็นหาก
คาํนวณทางบญัช)ี 
II.III หลกัการวิเคราะหอ์ตุสาหกรรม (Industry Analysis) 

เป็นการวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมของบริษัททีdสนใจลงทุน ว่ามี
ลกัษณะและแนวโน้มทีdดหีรอืไม่ โดยใช้หลกัการพจิารณาจากอตัราการ
เจรญิเติบโตของอุตสาหกรรม (Growth) ช่วงวงจรชวีติของอุตสาหกรรม 
(Industry Life Cycle) [2]  

การปฏวิตัอุิตสาหกรรมมาอย่างต่อเนืdอง  แนวคดิของการวเิคราะห์
เชงิปรมิาณ (Quantitative Analysis) ใชใ้นการบรหิาร งานทางธุรกจิ หรอื
เป็นเครืdองมือทีdใช้ในการตัดสินใจ เป็นพัฒนาต่อเนืd องจากวิธีวิจ ัย
ปฏบิตักิาร (Operation Research) ซึdงเป็นแนวคดิในการประเทศองักฤษ 
และอเมรกิาในช่วงสงครามโลก ครั mงทีd 2 ทีdมกีารประสานการปฏบิตัิงาน
ในทางทหาร ซึdงเป็นผลสาํเรจ็เป็น อยา่งด ีและต่อมาไดม้กีารประยกุตใ์ชใ้น
วงการอุตสาหกรรมและธุรกจิ  การวเิคราะหอุ์ตสาหกรรมของ IC&M จะทาํ
การวเิคราะหโ์ครงสรา้งของอุตสาหกรรมดว้ยระเบยีบวธิทีางการวจิยั โดย
มุ่งเน้นเรืdองการทําความเข้าใจในความต้องการขององค์กรเครืdองมือนีm
ประกอบด้วย 1 การวิเคราะห์โครงสร้างของอุตสาหกรรม  ได้แก่การ
วิเคราะห์ว่าอุตสาหกรรมนั mนมีโครงสร้างแบบผูกขาด กึdงผูกขาด หรือ
แขง่ขนัอย่างสมบูรณ์ ลกัษณะโครงสรา้งของอุตสาหกรรมจะมคีวามสาํคญั
ในการวเิคราะหโ์ครงสรา้งราคาและความยดืหยุ่นของอุปสงคต์่อราคาของ
สนิคา้ 2 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งอุปสงคแ์ละอุปทาน อุปสงคแ์ละ
อุปทานจะมีผลกระทบต่อราคาดุลยภาพของอุตสาหกรรมนั mน ๆ และมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการผลติสนิคา้ทีdมคีณุภาพในระดบัราคาทีdน่า
พอใจ 3 การวเิคราะห์ตวัแปรทางด้านต้นทุน โดยทั dวไปต้นทุนของสนิค้า
ไดร้บัผลกระทบจากปัจจยัหลายประการ อาท ิวตัถุดบิทีdมอียู่ ค่าแรง เป็น
ตน้ 4 การวเิคราะหก์ฎระเบยีบขอ้บงัคบัของรฐับาล ผูว้เิคราะหจ์ําเป็นตอ้ง
พจิารณากฎระเบยีบทีdเกีdยวขอ้งกบัอุตสาหกรรมนั mน ๆ เพืdอใหท้ราบบรรทดั
ฐานทีdรฐับาลกําหนดไว ้การเปลีdยนแปลงหรอืการออกกฎหมายใหมอ่าจทาํ
ใหอุ้ตสาหกรรมบางประเภทสญูเสยีสภาพการแขง่ขนัทีdเปลีdยนแปลงได ้

 
องคป์ระกอบของ Industry Analysis 

- การวเิคราะหโ์ครงสรา้งของอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ การวเิคราะหว์่า
อุตสาหกรรมนั mนมีโครงสร้างแบบผูกขาด กึdงผูกขาด หรือแข่งขนัอย่าง
สมบูรณ์ ลักษณะโครงสร้างของอุตสาหกรรมจะมีความสําคัญในการ
วเิคราะหโ์ครงสรา้งราคาและความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อราคาของสนิคา้ 

- การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทาน อุปสงค์
และอุปทานจะมผีลกระทบต่อราคาดุลยภาพของอุตสาหกรรมนั mน ๆ และมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการผลติสนิคา้ทีdมคีุณภาพในระดบัราคาทีdน่า
พอใจ 

- การวเิคราะหต์วัแปรทางดา้นตน้ทุน โดยทั dวไปตน้ทุนของสนิคา้
ไดร้บัผลกระทบจากปัจจยัหลายประการ อาท ิวตัถุดบิทีdมอียู่ ค่าแรง เป็น
ตน้ 

- การวิเคราะห์กฎระเบียบข้อบังคับของรัฐบาล ผู้วิเคราะห์
จําเป็นต้องพจิารณากฎระเบยีบทีdเกีdยวขอ้งกบัอุตสาหกรรมนั mน ๆ เพืdอให้
ทราบบรรทัดฐานทีdร ัฐบาลกําหนดไว้ การเปลีdยนแปลงหรือการออก
กฎหมายใหม่อาจทาํใหอุ้ตสาหกรรมบางประเภทสญูเสยีสภาพการแขง่ขนั
ทีdเปลีdยนแปลงได ้

เครืdองมอืใชเ้พืdออะไร เป็นการวเิคราะหภ์าวะ อุตสาหกรรมของบรษิทั
ทีdสนใจลงทุน วา่มลีกัษณะและแนวโน้มทีdดหีรอืไม ่โดยใชห้ลกัการพจิารณา
จากอตัราการเจรญิเตบิโตของ 

อุตสาหกรรม (Growth) ช่วงวงจรชีวิตของอุตสาหกรรม (Industry 
Life Cycle)   ภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม (Competition)  และ
สามารถนํามาพิจารณาศกัยภาพในการทํากําไรในระยะยาวได้ เพืdอใช้
ประกอบการตดัสนิใจลงทนุต่อไป 

ขอ้ดแีละขอ้เสยี ขอ้ด ี: ในการวเิคราะหภ์าวะการแข่งขนัเป็นปัจจยัทีd
สําคัญทีdผู้ลงทุนจะวิเคราะห์ อุตสาหกรรม เพืdอพิจารณาว่าแต่ละ
อุตสาหกรรมนั mนมคีวามแขง็แกรง่ทางดา้นการแขง่ขนัเพยีงใด และสามารถ
นํามาพจิารณาศกัยภาพในการทาํกําไรในระยะยาวได ้เพืdอใชป้ระกอบการ
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ตดัสนิใจลงทุนต่อไป ขอ้เสยี : ขอ้มลูการในการวเิคราะหอุ์ตสาหกรรมของ
คู่แขง่ใหม่และสนิคา้ทดแทนไม่มหีรอืมไีม่ครบถว้น  กอ็าจทําใหบ้รษิทัเกดิ
ความเสีdยง  อํานาจการต่อรองของผูซ้ืmอ หรอือํานาจการต่อรองของบรษิทั
ผู้ขายวตัถุดบิ ก็อาจส่งผลทําให้ยากต่อการขายสนิค้าและทําให้ การทํา
ธุรกจิเป็นไปดว้ยความยากลาํบาก เพราะราคาตน้ทุนสนิคา้สงูขึmน สง่ผลให้
กาํไรทีdไดล้ดตํdาลง 

Industry Analysis การวเิคราะหอุ์ตสาหกรรมอาจจะใชเ้ครืdองมอื Five 
Forces Model ของPorter กําหนดข้อวิเคราะห์การแข่งขนัเพืdอเป็นการ
วเิคราะหก์ารแขง่ขนัในอุตสาหกรรมพจิารณาดงันีm 

- ขอ้จาํกดัในการเขา้สูอุ่ตสาหกรรมของคูแ่ขง่ขนัใหม ่(Threat of new 
entrants) จะดคูวามยากงา่ยของผูเ้ขา้มาใหม ่ความไดเ้ปรยีบในเรืdองขนาด
และ volumeการผลติทีdสงู ความแตกต่างทีdเป็นลกัษณะเฉพาะ ความเชืdอถอื
ในแบรนด ์

-  อํ า น า จ ต่ อ ร อ ง ข อ ง ผู้ ข า ย วัต ถุ ดิ บ  (Bargaining power of 
suppliers) จะดูทีdอํานาจการต่อรองของผูค้า้ จํานวนมาก/น้อยราย จํานวน
วตัถุดบิทีdตอ้งการซืmอมาก/น้อย  

- อาํนาจต่อรองของผูซ้ืmอ (Bargaining power of buyers) ดแูรงกดดนั
ของผูซ้ืmอทีdทําใหผู้ข้ายตอ้งลดราคาลง หรอืปรบัคุณภาพสนิคา้/บรกิารใหด้ี
ขึmน อาํนาจการต่อรองขึmนอยูก่บัผูซ้ืmอหรอืผูข้าย  

-  ความเสีdย งจากสินค้า /บริการทดแทน (Threat of substitute 
products or services) มสีนิคา้หรอืบรกิารทีdสามารถทดแทนหรอืไม่ ลูกคา้
เปลีdยนความต้องการไปจากความต้องการแบบเดิม ซึdงก่อให้เกิดการ
แขง่ขนัในเรืdองของการตดัราคาหรอืคณุภาพมากขึmน 

-  ความรุนแรงของการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม/คู่แข่งใน
อุตสาหกรรม (Rivalry among existing competitors) ดทูีdจาํนวนของคู่แขง่
ทีdมใีนอุตสาหกรรม อตัราการเตบิโตของอุตสาหกรรม     
 

 

รปูทีd I.  Industry Analysis การวเิคราะหอุ์ตสาหกรรม 

ใช้เพืdอดูสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม (Competition) และ
คาดการณ์เกีdยวกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมนั mน ๆ  และใช้ในการ
ประกอบการตดัสนิใจ 
II.IV งานวิจยัที;เกี;ยวข้อง  

[3] วรีะพฒัน์ ธนอมรกาญจน์ และธนารกัษ์ เหล่าสุทธ ิ(wx61) ศกึษา
ความเป็นไปไดท้างการเงนิโครงการคลงัสนิคา้ใหเ้ชา่รปูแบบดั mงเดมิ อาํเภอ
เมอืง จงัหวดัสมุทรสาคร การศกึษาครั mงนีmมวีตัถุประสงค์เพืdอศกึษาความ
เป็นไปได้ทางการเงินจากการลงทุนทําธุรกิจ คลงัสินค้าให้เช่ารูปแบบ
ดั mงเดมิ เพืdอใชใ้นการตดัสนิใจในการลงทุนทําธุรกจิ โดยแบ่งเป็น 3 กรณี 
ไดแ้ก่ กรณีมทีีdดนิและมกีารกูย้มื กรณีเช่าทีdดนิ และกรณีมทีีdดนิและไม่ทํา
การกูย้มื มกีารใชข้อ้มลู 2 สว่น คอื ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ
ธุรกจิและขอ้มลูจากงานวจิยัและขา่วสารต่าง ๆ ทาง Internet เพืdอนําไปใช้

ในการประมาณการตน้ทนุและผลตอบแทนของโครงการ พืmนทีdทาํการศกึษา
คอื บรเิวณถนนเศรษฐกจิ 1 อําเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรสาคร สําหรบัการ
วเิคราะห์ความเป็นไปไดท้างดา้น การเงนิไดนํ้าแนวคดิการวเิคราะห์และ
ประเมนิโครงการมาใช้ในงานวจิยั โดยใช้ตวัชีmวดัความคุ้มค่า ดงัต่อไปนีm 
ระยะเวลาคนืทุน มลูคา่ปัจจุบนัสทุธ ิอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ
และอตัรา ผลตอบแทนต่อต้นทุน ส่วนการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ
โครงการ ซึdงทดสอบดว้ยค่าความ แปรเปลีdยนเพืdอรบัรูถ้งึระดบัความเสีdยง
ของโครงการ นอกจากนีmผูว้จิยัใชท้ฤษฎกีารวเิคราะห ์อตัราสว่นทางการเงนิ 
โดยเลือกใช้อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) เป็นข้อมูล
เพิdมเตมิ เพืdอประกอบการพจิารณาตดัสนิใจในการเลอืกลงทุนโครงการทีd
เหมาะสมทีdสดุ 

[4] ประสทิธิ £ ตงยิdงศิร ิ(2542) ศึกษาการวางแผนและการวเิคราะห์
โครงการ ในการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการคอื การศกึษา และการ
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพืdอสนับสนุนและเพืdอความถูกต้องสมบูรณ์ของ
โครงการนั mน ๆ โดย ผลลพัธ์ทีdได้นํามาซึdงโครงการทีdดแีนวความคดิการ
วเิคราะหแ์ละประเมนิโครงการ มกีารศกึษาความ เป็นไปไดข้องโครงการ
ประกอบไปด้วย 7 ด้าน ได้แก่การตลาด เทคนิค สิdงแวดล้อม เศรษฐกิจ 
สงัคม สถาบนัและการเงนิ ในการศกึษาครั mงนีmมขีอบเขตการศกึษาความ
เป็นไปได้ทางการเงินเพียงด้านเดียว เนืdองจากการศึกษานีm เป็นการ
วเิคราะห์การลงทุนเพืdอทีdจะวางแผนแนวทางด้านการเงนิ และการได้รบั 
ผลตอบแทนทีdเหมาะสมสาํหรบัโครงการทีdเลอืกลงทนุ 

[5] กู้เกยีรต ิเกรกิฤทธิ £วณิช (2556) ไดท้ําการศกึษาความเป็นไปได้
ในการลงทุนโครงการให้บรกิารคลงัสนิค้าของ บรษิัท เอ็ม พ ีโอ เอเชยี 
จํากัด ตําบลแสนภูดาษ อําเภอบ้านโพธิ £ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนีm  p) ศึกษาสภาพทั dวไปเกีdยวกับธุรกิจการให้บริการ
คลงัสนิคา้ w) ศกึษาความเป็นไปไดท้างการตลาดและทางดา้นเทคนิค ใน
การลงทุนโครงการใหบ้รกิารคลงัสนิคา้ ¤) ศกึษาความเป็นไปไดท้างดา้น
การเงนิและความเสีdยงในการลงทุนโครงการใหบ้รกิารคลงัสนิคา้ และ �) 
จดัทําแผนธุรกจิในการลงทุนโครงการใหบ้รกิารคลงัสนิคา้ จากงานวจิยันีm 
สามารถนําขอ้มลูทีdไดไ้ปใชใ้นเรืdองขอ้มลูดา้นตน้ทนุสาํหรบัการจดับรกิารสิdง
อํานวยความสะดวกดา้นสาธารณูปโภคต่าง ๆ ซึdงมกีารใชเ้งนิลงทุนและมี
ตน้ทุนค่าใชจ้่ายค่อนขา้งสงู ดงันั mนผูว้จิยัจะพจิารณาเลอืกรายการทีdจําเป็น 
เพืdอควบคุมไม่ใหม้ตีน้ทุนค่าใชจ้่ายทีdสงูจนเกนิไป ทีdมผีลต่อการลดลงของ
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิและผลตอบแทนต่อทุน หรอืระยะเวลาคนืทุนไม่นาน
จนเกนิไป เพืdอสรา้งโอกาสความเป็นไปไดข้องโครงการใหม้คีวามคุม้คา่ต่อ
การลงทนุ 

[6] วรีะ แสงฮวด (wxxp)  การศกึษาความเป็นไปไดใ้นโครงการการ
ลงทุนเปิดโรงกลึงกรณีศึกษา : หจก เซทเท็คช์ แมชชินเนอร์รีd  มี
วตัถุประสงค์เพืdอศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการการเปิดโรงกลงึ ทีdมี
การผลิตจิÄกและฟิÄ กเจอร์และงานสั dงทําตามแบบ ซึdงจะประกอบด้วย 
การศกึษาความเป็นไปได ้ทางดา้นการตลาด ทางดา้นวศิวกรรม ทางดา้น
การบรหิารและทางดา้นการเงนิ โดยดชันีชีmวดัผล ความเป็นไปไดท้างดา้น
การเงนิ คอื มูลค่าเทยีบเท่าปัจจุบนัสุทธ ิ(Net Present Value) ระยะเวลา
คนืทุน (Payback Period) อตัราผลตอบแทนของโครงการ (Internal rate 
of Return) ซึdงผลการศึกษาพบว่าระยะเวลาคนืทุนใช้เวลา 1ปี 10 เดอืน 
มลูคา่เทยีบปัจจบุนัสทุธ ิเทา่กบั 2,422,270.24 บาท อตัราผลตอบแทนของ
โครงการ มคี่าเป็น 25.38 % สรุปไดว้่าโครงการการศกึษา ความเป็นไปได้
ในการเปิดโรงกลงึเป็นธุรกจิทีdมคีวามเหมาะสมในการลงทุนสูง เมืdอเทยีบ
กบัอตัรา ดอกเบีmยในปัจจบุนั 

[7] สุชาดา ใยเทศ (2555) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน
ประกอบธุรกจิอพาร์ทเม้นท์ในเขตอําเภอธญับุร ีจงัหวดัปทุมธานี โดยมี
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วตัถุประสงคเ์พืdอศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนประกอบธุรกจิอพารท์
เมน้ทซ์ึdงเป็นอพารท์เมน้ทใ์หเ้ช่าจาํนวน 8 ชั mน  ชั mนละ 25 หอ้งโดยเกบ็รวม
รวบขอ้มูลจากผูป้ระกอบธุรกจิอพารท์เมน้ทบ์รเิวณเขตพืmนทีdอําเภอธญับุร ี
จงัหวดัปทุมธานี และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้อตัราส่วนทางการเงนิซึdงกา
หนดระยะเวลาของโครงการ 15 ปี อตัราคดิลดรอ้ยละ 8 และคํานวณการ
จ่ายชาํระเงนิกูดว้ยวธิลีดตน้ลดดอก ผลการศกึษาพบว่าความเป็นไปไดใ้น
การลงทนุประกอบธรุกจิอพารท์เมน้ทโ์ครงการนีmมรีะยะ คนืทนุ � ปี p เดอืน 
wx วนั มลูค่าปัจจุบนัสุทธเิท่ากบั w¤,732,w�y.pp บาท อตัราผลตอบแทน
จากการ ลงทุนเท่ากบัรอ้ยละw¤.¥¤ อตัราผลตอบแทนทางบญัชเีท่ากบัรอ้ย
ละwp.¦¤ และการวเิคราะหค์วามอ่อนไหว ของโครงการ กรณีทีd p ต้นทุน
ผนัแปรเพิdมขึmนรอ้ยละ x รายไดค้า่เช่าคงทีdผลการวเิคราะหโ์ครงการมรีะยะ 
คนืทุน � ปี ¤ เดอืน w วนั มลูค่าปัจจุบนัสุทธเิท่ากบั p ,177,x¦¦.�w บาท 
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน เท่ากับร้อยละww.¥p และอัตรา
ผลตอบแทนทางบญัชเีทา่กบัรอ้ยละp¦.xx กรณทีีd w รายไดค้า่เชา่ลดลงรอ้ย
ละ x ในขณะทีdตน้ทุนผนัแปรคงทีd ผลการวเิคราะหโ์ดยโครงการมรีะยะคนื
ทุน � ปี y เดอืน w  วนั มูลค่า ปัจจุบนัสุทธ ิpw,696,wp .w¥ บาท อตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน เท่ากบั รอ้ยละw�.w  และอตัรา ผลตอบแทน
ทางบัญชีเท่ากับร้อยละp�.¤� กรณีทีd ¤ รายได้ค่าเช่าลดลงร้อยละ x 
ในขณะทีdตน้ทุนผนัแปร เพิdมขึmนรอ้ยละ x ผลการวเิคราะหโ์ครงการมรีะยะ
คนืทุน � ปี ¦ เดอืน w  วนั มลูค่าปัจจุบนัสุทธเิท่ากบั ¦,141,y�p.p  บาท 
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน เท่ากับร้อยละp¥.¦� และอัตรา
ผลตอบแทนทางบญัช ีเท่ากบัรอ้ยละpp.�p สรุปไดว้่าในสถานการณ์ปกติ
โครงการสร้างอพาร์ทเม้นท์เหมาะสมทีdจะลงทุนและในกรณีทีdมี การ
เปลีdยนแปลงในกรณีทีdรายไดล้ดลงหรอืกรณีทีdตน้ทุนเพิdมขึmนโครงการกย็งั
เหมาะสมทีdจะลงทนุ 

[8] ศศนินัท ์จริะฉตัรพฒัน์ (wxx�) ศกึษาเรืdองการศกึษาความเป็นไป
ไดข้องโครงการลงทุนในธุรกจิจดัจําหน่ายเครืdองปรบัอากาศในเขตมนีบุร ี
กรุงเทพมหานคร มวีตัถุประสงค์เพืdอศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ
ลงทุนในธุรกจิจดัจาํหน่ายเครืdองปรบัอากาศในเขตมนีบุร ีกรุงเทพมหานคร 
โดยใชเ้กณฑก์ารวดัความคุม้คา่ของโครงการเป็นเกณฑก์ารตดัสนิใจลงทุน
ว่าควรลงทุนหรอืไม่ ประกอบด้วย ระยะเวลาคนืทุนคดิลดมูลค่าปัจจุบนั
สุทธ ิอตัราผลตอบแทนภายใน อตัราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน และการ
วเิคราะห์ ความไว โดยการศกึษาครั mงนีmได้สมัภาษณ์ผูป้ระกอบการธุรกจิ
จําหน่ายเครืdองปรบัอากาศในเขตมนีบุรจีํานวน � ผูป้ระกอบการ เพืdอนํา
ข้อมูลด้านต้นทุนและผลตอบแทนมาใช้ประมาณการต้นทุนและ 
ผลตอบแทนของโครงการในการลงทนุในธรุกจิจาํหน่ายเครืdองปรบัอากาศ 

[9] ปวีณา ดวงสริุยเนตร (��¨�)  ความเป็นไปไดใ้นการเปลีdยนรา้น 
RAMA Health Shop ของ โรงพยาบาลรามาธบิดใีห้เป็นร้านขายยาแผน

ปัจจบุนั วตัถปุระสงคเ์พืdอศกึษาความเป็นไปไดท้างดา้นการตลาดและดา้น
การเงนิในการเพิdมบรกิารทางเภสชักรรมทีdร้าน RAMA Health Shop ซึdง
ปัจจุบันเป็นร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพทีdไม่ใช่ยา เช่น เวชสําอาง 

อาหารทางการแพทย์ เวชภณัฑ์ทางการแพทย์ วิธีการ: ผู้วจิยัรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากผู้ทีdคาดว่าจะมาใช้บริการทีdร้าน RAMA 
Health Shop จํ านวน 400 คนในเรืd อ งของคู่ แข่ งขันทางการตลาด 
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นยา และสว่นประสมทางการตลาดทีdมผีลจงูใจให้
เลอืกใช้บรกิารร้านยา การศกึษายงัวเิคราะห์ขอ้มูลด้านการเงนิตามแนว
ท า ง ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ท า ง ธุ ร กิ จ โ ด ย ใ ช้ ข้ อ มู ล ผ ล ดํ า เ นิ น ก า ร ข อ ง
รา้น ผลการวิจยั: สนิคา้ทีdกลุ่มตวัอย่างเลอืกซืmอในรา้นยามากทีdสุด คอื ยา
แผนปัจจุบนั (รอ้ยละ 43.86) กลุ่มยาแกป้วดเป็นประเภทยาทีdเลอืกซืmอมาก
ทีdสุด (รอ้ยละ 24.26) เหตุผลในการซืmอยาคอื ซืmอเพืdอรกัษาอาการเจบ็ป่วย 
(ร้อยละ 44.96)  ผู้ทีdมอีิทธพิลในการตดัสนิใจซืmอยามากทีdสุด คอื ตวัเอง 

(ร้อยละ 32.34) กลุ่มตวัอย่างใช้บรกิารขอคําปรกึษาด้านยาจากเภสชักร
มากทีdสุด (ร้อยละ 39.99) กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากทีdสุดสําหรบั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากร (ค่าเฉลีdย 4.36 จากคะแนน
เต็ม 5) โครงการมีระยะเวลาคืนทุนด้วยการคิดลด 105 วนั และมูลค่า
ปัจจุบนัสทุธ ิ9,658,881 บาท สรปุ: มคีวามเป็นไปไดท้ั mงทางดา้นการตลาด
และด้านการเงนิในการเพิdมบรกิารทางเภสชักรรมทีdร้าน RAMA Health 
Shop 

[10] อาณัติชยั คําเกษ, พรพิพฒัน์ แก้วกล้า (wxyw) การศึกษา
ความเป็นไปได้โครงการลงทุน การตั mงสถานีบรกิารชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า 
วตัถุประสงคข์องการศกึษาครั mงนีmเพืdอศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการตั mง
สถานีบรกิารชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า โดยใช้การศกึษาความเป็นได้ในด้าน
เทคนิคและดา้นการเงนิ และเพืdอวเิคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการตั mง
สถานีบรกิารชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า การศึกษาใช้ข้อมูลปฐมภูม ิ(Primary 
Data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) การวิเคราะห์เ ป็นการ
วเิคราะหเ์ชงิพรรณนาและเชงิปรมิาณ ผลการศกึษาพบวา่ โครงการมคีวาม
เป็นไปไดท้างเทคนิค โดยใชเ้ครืdองประจุยานยนตไ์ฟฟ้าชนิดแขวนผนงัเป็น
แบบชาร์จปกตชินิดแขวนผนังจํานวน 1 ชุด สามารถดําเนินการตั mงสถานี
บรกิารชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าในไทยได้จรงิ นอกจากนีm จากการวเิคราะห์
ความเป็นไปไดท้างการเงนิ โดยใชเ้งนิลงทนุโครงการเทา่กบั 150,000 บาท 
ระยะเวลาการลงทนุ 10 ปี ณ ระดบัอตัราคดิลดรอ้ยละ 8.4 สามารถคาํนวณ
ดชันีทางการเงนิไดด้งันีm มูลค่าปัจจุบนัสุทธเิท่ากบั 89,125.64 บาท อตัรา
ผลตอบแทนภายในของโครงการเท่ากับร้อยละ 15.15 ต่อปี อัตรา
ผลตอบแทนภายในของโครงการทีdมกีารปรบัแลว้เทา่กบัรอ้ยละ 10.44 ต่อปี 
อัตราส่วนผลประโยชน์ ต่อต้นทุนเท่ากับ 1.04 อัตราส่วนระหว่าง
ผลตอบแทนสทุธต่ิอการลงทุนเทา่กบั 1.59 มรีะยะเวลาคนืทุนของโครงการ
เท่ากบั 3 ปี 6 เดอืน สว่นการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของโครงการโดยการ
ทดสอบคา่ความแปรเปลีdยนของการลงทุนพบวา่ ผลตอบแทนของโครงการ
สามารถลดลงไดม้ากทีdสดุรอ้ยละ 4.1 ตน้ทุนเงนิรวมสามารถเพิdมขึmนไดม้าก
ทีdสุดรอ้ยละ 4.3 ตน้ทุนการลงทุนของโครงการสามารถเพิdมขึmนไดม้ากทีdสุด 
รอ้ยละ 59.42 ต้นทุนการดําเนินงานของโครงการสามารถเพิdมขึmนไดม้าก
ทีdสุดร้อยละ 4.6 แสดงให้เห็นว่าโครงการมคีวามเป็นไปได้ในการลงทุน 
ภายใตปั้จจยัเสีdยงทีdอาจเกดิขึmน 

[11] วราสา ตนัยาตพรชยั, พษิณุวฒัน์ ทววีฒัน์ (wxyw) การศกึษา
ความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงเรยีนอนุบาลสองภาษาในอําเภอศรรีาชา 
จงัหวดัชลบุร ีการวจิยันีmมวีตัถุประสงค์เพืdอ    1) สํารวจสภาพทั dวไปของ
ธุรกิจโรงเรยีนอนุบาลสองภาษาในเขตจงัหวดัชลบุร ี2) ศึกษารูปแบบทีd
เหมาะสมของโรงเรยีนอนุบาลสองภาษาทีdจะลงทุนในอําเภอศรรีาชา 3) 
วเิคราะหค์วามเป็นไปไดท้างดา้นการเงนิ และทดสอบความสามารถในการ
รบัความเปลีdยนแปลงของโครงการลงทุน การศกึษาใชข้อ้มูลปฐมภูมทิีdได้
จากการสงัเกตแบบไม่มสี่วนร่วมและการสมัภาษณ์เชงิลกึและขอ้มูลทุตยิ
ภูมทิีdไดจ้ากเอกสารวชิาการต่าง ๆ รวมถงึการคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ตผล
การศึกษาพบว่ามีโรงเรียนอนุบาลสองภาษา 4 โรงเรียนและโรงเรียน
นานาชาติระดบัอนุบาลอีก 4 โรงเรยีนในจงัหวดัชลบุร ีมผีู้เขา้เรยีนรวม
เพยีงรอ้ยละ 60.44 ของนักเรยีนประถมศกึษาภาคภาษาองักฤษโครงการ
ลงทุนใชพ้ืmนทีd 2 ไร่มอีาคาร 2 ชั mนจํานวน 2 อาคาร คอื อาคารบรกิารและ
อาคารเรียนผลการศึกษาด้านการเงินทีdอายุโครงการ 20 ปีและต้นทุน
เงนิทุนถวัเฉลีdยถ่วงนํmาหนักรอ้ยละ 9.77 พบว่า มูลค่าปัจจุบนัสุทธเิท่ากบั 
9,402,114 บาท อัตราผลตอบแทนภายในเท่ากับร้อยละ11.89 อัตรา
ผลตอบแทนภายในทีdมีการปรับค่าแล้วเท่ากับร้อยละ 10.64 ดัชนี
ความสามารถในการทํากําไรเท่ากับ 1.17 และเมืdอทดสอบค่าความ
แปรเปลีdยนพบวา่ ผลตอบแทนลดลงไดม้ากทีdสดุรอ้ยละ 6.67 ตน้ทุนในการ
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ดําเนินงานต้นทุนในการลงทุนและต้นทุนรวมเพิdมขึmนได้ร้อยละ 12.50, 
16.68 และ 7.14 ตามลําดบัสรุปได้ว่าเป็นโครงการทีdมคีวามคุม้ค่าในการ
ลงทนุและมคีวามเสีdยงตํdา 

 
III. วิธีการดาํเนินงาน 

โครงการสหกจิศกึษา เรืdอง การศกึษาความเป็นไปไดใ้นโครงการเพิdม
ประสิทธิภาพวิเคราะห์โครงการเพืdอขอรับการส่งเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศไทย ซึdงจะอธบิายในหวัขอ้ต่อไปนีm 
III.I ภาพรวมของกระบวนการ 

โครงงานสหกิจศึกษา เรืdองการศึกษาความเป็นไปได้ใน
โครงการเพิdมประสทิธภิาพส่วนงานการส่งเสรมิการลงทุนในอุตสาหกรรม
ได้รบัความนิยมในประเทศไทย ได้มกีารดําเนินงานวจิยัโดยการศึกษา
ขอ้มลูและวเิคราะหก์ารขอการสง่เสรมิการลงทุน โดยทีdผูว้จิยัไดศ้กึษาทีdมา
ของปัญหาจากการตดิตามการทํางานของเจ้าหน้าทีdเพืdอใหท้ราบถงึเวลา
การทาํงานแลว้กระบวนการในการทาํงานวา่เป็นอยา่งไร และศกึษาการเขา้
มาขอการส่งเสรงิจากขอ้มูลทางสถติแิล้ววเิคราะห์ คํานวณพยากรณ์การ
ขอ้มูลทีdได้รบัมาเพืdอหาแนวทางการปรงัปรุงเงืdอนไขต่าง ๆ ในการขอรบั
การสง่เสรมิ 
III.II ขั Dนตอนการดาํเนินงาน 

ผู้วิจ ัยได้มีการจัดจัดทําขั mนตอนการดําเนิน เพืdอให้โครงงานเกิด
ประสทิธภิาพมากทีdสดุ ขั mนตอนของดาํเนินการการขอเขา้รบัการสง่เสรมิ 

 

 
รปูทีd II. ข ั mนตอนของดาํเนินการการขอเขา้รบัการสง่เสรมิ 

III.III การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
ในขั mนตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจยัได้ทําการเก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยการศึกษาการทํางานของเจ้าหน้าทีdทีdทํางานในขั mนตอนการ
วเิคราะหโ์ครงการและการชีmแจงโครงการของบรษิทัทีdเขา้มาชีmแจงโครงการ 
และจากการไดล้องทํางานจรงิของผูว้จิยั รวมไปถงึการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
ทางสถติทิีdทางบโีอไอไดม้กีารเกบ็ขอ้มลูไวแ้ลว้ทางผูว้จิยัไดไ้ปรวบรวมมา 
III.IV วธิกีารวเิคราะหข์อ้มลู 

การวิเคราะห์ข้อมูล เชิงพรรณนาเป็นการ สํารวจตลาดของ
อุตสาหกรรมทีdมคีวามนิยมทีdจะเขา้มาขอรบัการสงเสรมิในชว่งระยะเวลาใน
การดาํเนินสหกจิ โดยศกึษาจากขอ้มลูทางสถติ ิการวเิคราะห ์ทางแนวทาง  
การประเปลีdยนเงืdอนไขในการทาํใหเ้ป็นการดงึดดูใหม้กีารเขา้มาขอรบัการ
สง่เสรมิเพิdมมากขึmน 
 

IV.  ผลการดาํเนินงาน 
จากการศกึษาและขั mนตอนการดาํเนินงาน ดงันั mนจงึลงมอืวเิคราะห์

งานตามขั mนตอนการดาํเนินงาน โดยอธบิายไดด้งัต่อไปนีm 
IV.I ขั Dนตอนการดาํเนินงาน  

IV.I.I ศกึษาขั mนตอนการวเิคราะหโ์ครงการ  

จากการศึกษากระบวนการทํางานของการวิเคราะห์โครงการว่ามี
จํานวนงานทีdเขา้มาขอรบัการสงเสรมิจํานวนเท่าไร และเจา้หน้าทีdทีdรบัทํา
การวเิคราะหใ์นแค่ละสายอุตสาหกรรมพอสาํหรบัการวเิคราะหโ์ครงการให้
ทนัต่อความต้องการทีdจะเขา้มาของบรษิทัหรอืไม่ จนถงึเงืdอนไขในการให้
การสงเสรมิน่าสนใจพอทีdจะใหบ้รษิทัต่างชาตเิขา้มาลงทุนในประเทศเรา
ไหมเพราะปัจจุบนัการมอุีตสาหกรรมทีdประเทศตอ้งการอยูเ่ป็นจาํนวนมาก
ทีdอาจจะส่งผลทําใหเ้ศรษฐกจิของประเทศไทยดขีึmนจากการทีdมกีารลงทุน
ดว้ยเงนิลงทนุในจาํนวนมาก 

IV.I.II การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
ในการเกบ็ขอ้มลูในสว่นนีmจะดกูารสถติใินการเขา้มาขอรบัการสงเสรมิ

โครงการ และจาํนวนงานทีdเขา้มาในหน่วยงาน วา่มจีาํนวนมากน้อยแคไ่หน 
และจํานวนเงนิลงทุนทีdเขา้มาทําการลงทุนในประเทศมมีากน้อยแค่ไหน 
เพืdอนํามาวเิคราะห์ว่าอุตสาหกรรมไหนทีdควรให้การสงเสรมิหรอื ยงัต้อง
เพิdมปรบัเปลีdยนเงืdอนไขในอุตสาหกรรมนั mนๆ เพืdอเพิdมความน่าสนใจในการ
เขา้มาลงทนุในประเทศ 

 
รปูทีd III.  ขอ้มลูจาํนวนงาน  

 
ตารางทีd I. ตารางแสดงจาํนวนงานทีdเขา้มาใน กทม.3 

ปี 2559 รวม 2560 รวม 

ไตรมาส 1 2 3 4 
 

1 2 3 4 
 

จาํนวนงาน
ของกทบ.3 

48 102 85 62 297 61 77 92 129 359 

อุตสาหกรรม 
เหลก็ 

20 30 19 24 93 19 40 30 47 136 

อุตสาหกรรม 
ไฟฟ้า 

8 39 49 17 113 27 19 32 43 121 

อุตสาหกรรม 
เคม ี

20 33 17 21 91 12 18 30 39 99 

 
ตารางทีd II. ตารางแสดงจาํนวนงานทีdเขา้มาใน กทม.3 
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ตารางทีd III. ตารางแสดงจาํนวนเงนิลงทนุของแต่ละอุตสาหกรรม 

 
 

 
รปูทีd IV  กราฟจาํนวนเงนิลงทนุเฉลีdยต่อโครงการ 

 

IV.II ผลการวิเคราะหข์อง กทบ.� 
จากการวเิคราะห์ของขอ้มูลสถติขิองงานทีdเขา้มา และอุตสาหกรรม

ประเภทไหนทีdมีการเข้ามาขอรับการสงเสริมเป็นจํานวนมาก และ
อุตสาหกรรมไหนมมีูลค่ามากในการลงทุนทีdจะเขา้มาในประเทศ และควร
ออกมาตรการ เงืdอนไขต่างๆขึmนมาใหมเ่พืdอใหค้วามสนใจต่ออุตสาหกรรมทีd
มคีวามนิยมหรอืทีdเรยีกกนัว่าอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศในแต่ละ
ช่วงเวลา เพืdอใหลู้กคา้หรอืนักธุรกจิเขา้มาทําการลงทุนในประเทศไทย จะ
เหน็ได้ว่าการเขา้มาขอรบัการส่งเสรมิใน กทบ.¤ มเีป็นจํานวนมาก และ
เพิdมขึmนทุกปีจากขอ้มลูสถติงิานทีdเขา้มาขอรบัการสง่เสรมิ และยงัเหน็ไดว้่า
จํานวนงานในสายของอุตสาหกรรมปิโตรเคมมีจีํานวนงานทีdเขา้มาน้อย
ทีdสดุใน กทบ.¤ แต่พอไปดใูนสว่นของจาํนวนเงนิทีdจะเขา้มาทาํการลงทนุใน
ประเทศกจ็ะเหน็ไดว้า่ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมนีั mนมจีาํนวนเงนิลงทุนทีdมาก
ทีdสุด ซึdงในส่วนนีmเองทําใหอุ้สาหกรรมปิโตรเคมมีคีวามน่าสนใจในการให้
การสงเสรมิในอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีจงึไดท้าํการวเิคราะหเ์พืdอใหม้กีารสง
เสรมิในอุตสาหกรรมปิโตรเคมนีีmเพิdมมากขึmน [12] 
 

IV.III สภาพตลาดของอตสุาหกรรมปิโตรเคมี 

จากการศกึษาสภาพตลาดของอุตสาหกรรม ปิโตรเคมพีบว่าความ
ต้องการในตลาดยงัคงมอียู่ และยงัมแีนวโน้มทีdจะยงัคงโตขึmนอยู่ จากการ
คาดการณ์ของผลติภณัฑปิ์โตรเคม ีเริdมตั mงแต่ 

- เอทลินี (Ethylene) ทีdมกีําลงัการผลติอยู่ทีdประมาณ 160 ลา้นตนัต่อ
ปี ซึdงเอทลินีถูกนําไปใชเ้พืdอผลติโพลเีอทลินี (Polyethylene: PE) ซึdงเป็น
วตัถุดิบในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์ นอกจากนีmเอทิลีนยงัถูกใช้เพืdอผลิต 
Ethylene Oxide, Ethylene Dichloride และ Ethyl-benzene เพืdอใช้ในอุต
สากรรมบรรจุภณัฑแ์ละอุตสาหกรรมก่อสรา้ง โดยคาดว่าความตอ้งการใช้
เอทลินีของโลกจะขยายตวัราว 3 - 4% ต่อปีในช่วง 3 ปีขา้งหน้าเทยีบกบั
กาํลงัการผลติทั dวโลกทีdจะเพิdมขึmนประมาณ 4 - 5% ต่อปี  

- โพลเีอทลินี (Polyethylene: PE) เป็นเมด็พลาสตกิทีdมกีารผลติมาก
ทีdสุด ผลติจากเอทลินีส่วนมากใช้เป็นวตัถุดบิในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์
สดัส่วน 70% คาดว่าความต้องการใช้จะเติบโตราว 3 - 4% ต่อปี ขณะทีd

กําลงัการผลติมแีนวโน้มขยายตวัราว 4 - 5% ต่อปี ทาํใหต้ลาดโพลเีอทลินี
จะยงัเผชญิกบัภาวะความตอ้งการลน้ตลาดต่อไป อยา่งไรกต็ามราคาโพลเีอ
ทลินีมแีนวโน้มปรบัในทศิทางเดยีวกบัราคาเอทลินีซึdงเป็นวตัถุดบิ ทําให้
คาดวา่จะมกีารขยายตวัขึmน  

- โพรไพลนี (Propylene) เป็นผลติภณัฑปิ์โตรเคมทีีdผลติไดเ้ป็นอนัดบั
สองรองจากเอทลินีผลติไดจ้ากแนฟทา LPG และถ่านหนิ โพรไพลนีถูกใช้
เพืdอผลติ Polypropylene 65% ซึdงเป็นพลาสตกิทีdใชใ้นอุตสาหกรรมรถยนต์
มากทีdสดุ นอกจากนีm Polypropylene ยงัถกูใชเ้ป็นวตัถุดบิในการผลติสนิคา้
อุตสาหกรรมและสนิค้าอุปโภคบรโิภคคาดว่าอุปสงค์จะเพิdมขึmนราว 4.0 - 
5.0% ต่อปี มากกว่ากําลงัการผลติใหม่จากถ่านหนิในจนี (Coal-to-Olefin) 
ทีdเขา้มามากในปี 2560 และมแีนวโน้มเพิdมขึmนต่อเนืdองในสองปีขา้งหน้า 
อย่างไรก็ตามราคาโพรไพลีนจะถูกกดดันโดยราคาเอทิลีนทีd เ ป็น
ผลติภณัฑปิ์โตรเคมทีีdใชแ้ทนกนัไดท้าํใหค้าดวา่การขยายตวัของโพรไพลนี
จะทรงอยูท่ีdราว 300 ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อตนัในชว่ง 3 ปีขา้งหน้า 

และสําหรบัตลาดปิโตรเคมใีนประเทศไทย คาดว่าจะได้แรงกระตุ้น
จากภาวะเศรษฐกิจทีdมีแนวโน้มขยายตัวดีขึmน  การใช้ผลิตภัณฑ์
ภายในประเทศทีdขยายตวัต่อเนืdองโดยในช่วงปี 2560 -  62 ความตอ้งการ
ใชผ้ลติภณัฑปิ์โตรเคมใีนประเทศมแีนวโน้มขยายตวัประมาณ 3.0 - 4.5% 
ต่อปี โดยการขยายตวัของการใชผ้ลติภณัฑ์ปิโตรเคม ีและความต้องการ
ของผลติภณัฑปิ์โตรเคมทีีdสูงขึmนมากกว่ากําลงัการผลติ จะส่งผลใหก้ารใช้
กําลงัการผลติมแีนวโน้มเพิdมขึmนมาเฉลีdย 96% ในปี 2563 เทยีบกบั 94% 
ในปี 2560  ซึdงในปัจจุบนัผูท้ีdจะลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมใีนประเทศนีm 
โดยส่วนใหญ่แลว้จะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ในการไดร้บัยกเวน้ภาษใีนหลาย
ด้านจากการเข้ามาขอรบัการส่งเสริมในประเทศไทนกบัทางสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสรมิการลงทุนทีdจะช่วยใหก้ารสง่เสรมิในการยกเวน้ภาษี
เงนิไดนิ้ตบุิคคล ยกเวน้ภาษอีากรขาเขา้สําหรบัการนําเขา้เครืdองจกัรหรอื
วตัถุดบิ และยงัมสีทิธปิระโยชน์ในส่วนทีdไม่ใช่ภาษีต่างๆ ทีdจะสามารถนํา
คนต่างชาติเขา้มาทํางานในประเทศไทยได้ หรอืการถือครองกรรมสทิธิ £
ทีdดนิได้ แต่จะขึmนอยู่กบัอุตสาหกรรมทีdจะเขา้มาขอรบัการส่งเสรมิ ซึdงใน
ส่วนของอุตสาหกรรมปิโตรเคมนีั mนโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะได้ยกเว้นเกอืบ
ทั mงหมดทั mงในเรืdองของภาษีเงนิได้นิติบุคคล ภาษีอาการขาเขา้และ สทิธิ £
ประโยชน์ทีdไม่เกีdยวกบัภาษ ีแต่จะปรบัเปลีdยนไปตามขนานการลงทุนของ
บรษิทั   
IV.IV การวิเคราะหก์ารทาํงาน 

- ดา้นบุคคล จาํนวนเจา้หน้าทีdมจีาํนวนน้อยมากเมืdอเทยีบกบัปรมิาณ

งานทีdเขา้มา ควรมกีารเพิdมจํานวนเจา้หน้าทีdใรการวเิคระหโ์ครงการใหเ้รว็

ขึmน 

- ดา้นเครืdองมอื เครืdองมอืในการช่วยใหเ้จา้หน้าทีdสามารถทํางานได้

เร็วขึmนทีdมอียู่คือระบบ e ต่างๆทีdยงัไม่มคีวามเสถียร และบริษัทยงัไม่มี

ความเขา้ใจในระบบมาก 

- ดา้นการทํางาน เกนิปัญหาความไม่เขา้ใจกนัอย่างมาก ทางบรษิทั

สง่เอกสารไมค่รบถว้นในการวเิคราะหโ์ครงการของเจา้หน้าทีd ทาํใหเ้กดิงาน

ค้างในส่วนของการวเิคราะห์ทําให้ไม่สามารถอนุมตัโิครงการให้การทาง

บรษิทัได ้

V. บทสรปุและข้อเสนอแนะ 
V.I บทสรปุผลการศึกษา 

ในการจดัทาํรายงานการวเิคราะหก์ารสง่เสรมิการลงทุน ทีdไดจ้ากการ
วเิคราะหจ์ากขอ้มลูสถติจิาํนวนงานทีdเขา้มาขอรบัการสง่เสรมิใน กทบ.¤ ทีd
ได้มุ่งเน้นศกึษาในอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีนีmตั mงแต่ชนิดผลติภณัฑ์ ภาวะ
อุตสาหกรรมในปัจจุบนัและแนวโน้มในอนาคต ขอ้มูลการใหก้ารส่งเสรมิ
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ของสาํนักงานรวมทั mงนโยบายในการใหก้ารส่งเสรมิการลงทุนซึdงจะทําใหม้ี
ความรูค้วามเขา้ใจเกีdยวกบัอุตสาหกรรมดงักล่าวมากขึmนและสามารถนําไป
ในการปฏบิตังิานสง่เสรมิการลงทนุไดเ้ป็นอยา่งด ี

 
V.II ข้อเสนอแนะ 

เนืdองจากในปัจจุบนัเศรษฐกจิโลกมคีวามผนัผวนอยู่ตลอดเวลาซึdงมนั
เกดิจากปัจจยัในหลายดา้นดว้ยกนัทาํใหอ้าจจะสง่ผลกระทบใหก้บัประเทศ
ไทยเป็นอย่างมาก จงึทําใหค้วรออกมาตรการหรอืเงืdองไขพเิศษเพืdอดงึดูด
นักลงทุนใหเ้ขา้มาทําการลงทุนในประเทศไทยมากขึmน แต่ในระยะสั mนนีmก็
ควรออกมาตรการช่วยเหลอืผู้ประกอบการขนาดเล็กและกลาง ( SME ) 
ด้วยเช่นกนัเพืdอใหม้กีําลงัซืmอและสามารถลงทุนได้เพิdมขึmน เนืdองจากหาก
เศรษฐกจิฐานรากมคีวามมั dนคงจะส่งผลดกีบัเศรษฐกจิในภาพรวมมากขึmน
และทาํใหค้นต่างชาตหิรอืบรษิทัต่างชาตขินาดใหญ่เลง็เหน็และสนใจเขา้มา
ลงทนุในประเทศไทย 
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บทคดัย่อ — วิจยัครั DงนีD เพื;อศึกษา การบริหารการผลิตแบบญี;ปุ่ น
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงาน กลุ่มตวัอย่าง คือ บคุลากรฝ่าย
ปฏิบติัการของบริษทั ไออารพี์ซี จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 770 คน โดย
ใช้แบบสอบถาม  วิเคราะหข้์อมลูด้วยค่าสมัประสิทธิª สหสมัพนัธเ์พียร์
สนัและวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงพห ุ
ผลการวิจยัพบว่า การบริหารการผลิตแบบญี;ปุ่ น ด้านการควบคุม
ด้วยสายตา (X4) มาตรฐานการปฏิบติังาน (X3) และการบาํรงุรกัษาทวี
ผลที;ทกุคนมีส่วนร่วม (X2) ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงาน ด้าน
ผลิตภาพ มีอาํนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 53.2 สมการพยากรณ์ คือ 

Y!Productivity  = 0.339 + 0.442(X4) + 0.219(X3) + 0.213(X2)  
และกิจกรรม 3ส (X1) มาตรฐานการปฏิบติังาน (X3) การควบคมุด้วย
สายตา (X4) และการขจดัความสูญเปล่า (X5) ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน ด้านคุณภาพ ด้านต้นทุนและด้านการส่งมอบ มี
อาํนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 53.8, 52.4, 52.9 ตามลาํดบั มีสมการ

พยากรณ์ในแต่ละด้าน คือ Y!Quality  = 0.413 + 0.269(X5) + 0.248(X4) + 

0.2 1 0 ( X3) + 0.146(X1 ) ,  Y!Cost =  0.420 + 0.318(X5) + 0.253(X3) + 

0.179(X1) + 0.121(X4)  และ Y!Delivery = 0.533 + 0.265(X3) + 0. 246(X5) + 
0. 205(X1) + 0.134(X4) 
 

คําสําคญั — การบริหารการผลิตแบบญี lปุ่ น, ผลิตภาพ, คุณภาพ, 
ต้นทนุ, การส่งมอบ 
 
ABSTRACT — This research has the objectives to study about the 
effect of the Japanese production management style on 
Operational performance of Productivity, Quality, Cost and  
Delivery. The data were collected by means of a questionnaire 
from 770 employees working in IRPC Public Company Limited. 
The statistic used for the data analysis consisted Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient, and Multiple Regression 
Analysis. 
The study found that Japanese production management style in 
Visual Control (X4), Standardized Work (X3), and TPM ( X2) had 

affected on Productivity at 0.01 level of significance with a 
predictive power of 53.2 percent. The prediction equation obtained 

for Productivity was Y!Productivity  = 0.339 + 0.442(X4) + 0.219(X3) + 
0.213(X2). 
And Japanese production management style in 3S activity (X1), 
Standardized Work (X3), Visual Control (X4), and Waste Eliminating 
(X5) had affected on Quality, Cost and Delivery at 0.01 level of 
significance with a predictive power of 53.8, 52.4, 52.9 percent 
respectively. The prediction equation obtained for Quality, Cost 

and Delivery were      Y!Quality  = 0.413 + 0.2 6 9 ( X5) + 0.248( X4) + 

0.2 1 0 ( X3) + 0.146(X1 ) ,  Y!Cost =  0.420 + 0.318(X5) + 0.253(X3) + 

0.179(X1) + 0.121(X4)  and Y!Delivery = 0.533 + 0.265(X3) + 0. 246(X5) + 0. 
205(X1) + 0.134(X4). 
 

Keywords — Japanese production management style, 
Productivity, Quality, Cost, Delivery 
 

I. บทนํา 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมเีป็นอุตสาหกรรมพืmนฐานหนึdงของประเทศทีdมี

ความสําคญัอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะเป็น
อุตสาหกรรมตน้นํmาทีdก่อใหเ้กดิการพฒันาอุตสาหกรรมต่อเนืdองอืdน ๆ อาทิ
เช่น อุตสาหกรรมยานยนต ์เครืdองใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์บรรจุภณัฑ์
สําหรบัอาหารและสนิค้าต่าง ๆ และวสัดุก่อสร้าง ทีdเป็นสนิค้าพืmนฐานทีd
สําคญัต่อการดํารงชวีติของมนุษย์ ลกัษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมปิโตร
เคมคีอื เป็นอุตสาหกรรมทีdมผีูป้ระกอบการมากมกีารแข่งขนัสูง และเป็น
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่มกีําลงัการผลติสงู นอกจากเพืdอตอบสนองอุปสงค์
ผลติภณัฑปิ์โตรเคมทีีdสงูมากแลว้ ยงัเป็นการสรา้งเพืdอใหส้ามารถแขง่กบัคู่
แขง่ขนัต่าง ๆ ไดท้ั dวโลกจงึตอ้งมกีําลงัการผลติสงูเพราะจะช่วยใหเ้กดิการ
ประหยดัจากขนาดการผลติ นั dนคอืตน้ทุนต่อหน่วยผลติภณัฑต์ํdา ซึdงจะทํา
ใหม้คีวามไดเ้ปรยีบในเชงิแข่งขนัมากขึmน นอกจากนีmยงัมกีารแข่งขนักนัทีd
เงืdอนไขราคา คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และเงืdอนไขการบริการ เช่น 
ระยะเวลาการสง่มอบ [1] 
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ประเทศญีdปุ่ นถอืได้ว่าเป็นประเทศทีdมคีวามเขม้แขง็และเป็นต้นแบบ
ของการบริหารอุตสาหกรรมในปัจจุบัน หอการค้าญีdปุ่ น-กรุงเทพฯ ได้
สาํรวจแนวโน้มทางเศรษฐกจิของบรษิทัรว่มทุนญีdปุ่ นในประเทศไทยประจาํ
ครึdงปีแรก พ.ศ. 2562 จากผลการสํารวจเกีdยวกบัประมาณการผลกําไร/
ขาดทุนก่อนหกัภาษใีนรอบปีพ.ศ. 2562 พบว่า บรษิทัทีdคาดการณ์ว่าจะมี
กําไรคดิเป็นรอ้ยละ 82 [2] แสดงใหเ้หน็ว่า บรษิทัร่วมทุนญีdปุ่ นในประเทศ
ไทยดําเนินธุรกจิโดยมผีลกําไร ถงึแมว้่าจะมปัีจจยัภายนอกประเทศ อาท ิ
เงนิบาทแขง็ค่า เศรษฐกจิจนีชะลอตวั แต่บรษิทัร่วมทุนญีdปุ่ นในประเทศ
ไทยส่วนใหญ่กย็งัสามารถดําเนินธุรกจิโดยมผีลกําไร ซึdงสะทอ้นใหเ้หน็ถงึ
ศกัยภาพของการบรหิารการผลติแบบญีdปุ่ น เดมมิdง [3] กล่าวว่าสิdงทีdทําให้
ญีdปุ่ นกา้วผงาดขึmนมาเป็นประเทศอุตสาหกรรมยกัษ์ใหญ่ในตลาดโลกกค็อื 
การปรบัปรุงคุณภาพ ผลจากการการปรบัปรุงคุณภาพ จะทําให้เกดิการ
ปรบัปรงุประสทิธภิาพการผลติดา้นอืdน ๆ ตามมา 

บรษิทั ไออารพ์ซี ีจาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกจิในฐานะผูนํ้าธุรกจิปิโตร
เคมีครบวงจร มีนโยบายและแนวทางการดําเนินธุรกิจอย่างยั dงยืน 
สอดคล้องกับกรอบการบริหารจดัการความยั dงยืนของกลุ่มปตท. (PTT 
Group Sustainability Management Framework) และการบริหารจดัการ
ความยั dงยืนในระบบปฏิบัติการทีd เ ป็นเลิศ  (Operational Excellence 
Management System: Sustainability Management Element) โดยหนึd ง
ใน 12 Elements หลกัคอื การเพิdมศกัยภาพและสรา้งความแขง็แกรง่ใหก้บั
ธุรกิจหลกัผ่านการสร้างประสทิธภิาพในกระบวนการผลิต (Operational 
Efficiency Improvement) โดยการเน้นการพฒันาคุณภาพและคุณสมบตัิ
ของผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีdมอียู ่ลดปรมิาณของเสยีทีdเกดิจากการผลติ ซึdง
ส่งผลไปยงัการลดต้นทุน เพิdมผลกําไร และเพิdมศกัยภาพในการแข่งขนั
ใหก้บับรษิทั [4] 

ดงันั mน ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทาํการศกึษาเกีdยวกบั การบรหิารการผลติ
แบบญีdปุ่ นส่งผลต่อประสิทธิภาพการดําเนินงาน ด้านผลิตภาพ ด้าน
คุณภาพ ดา้นต้นทุน และดา้นการส่งมอบ ในอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีเพืdอ
เป็นแนวทางให้องค์กรนําผลทีdได้จากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการ
ปรบัปรุงและพฒันาเพืdอเพิdมประสทิธภิาพในดําเนินกจิกรรมการผลติ เพืdอ
นําไปสู่การเพิdมความสามารถและสรา้งความได้เปรยีบในการแข่งขนั ทั mง
ภายในประเทศ และแขง่ขนัระดบัสากลไดแ้บบยั dงยนื 
 

II. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
เพืdอศึกษาการบรหิารการผลิตแบบญีdปุ่ นด้านกิจกรรม 3ส ด้านการ

บํารุงรกัษาทวีผลทีdทุกคนมีส่วนร่วม ด้านการควบคุมด้วยสายตา ด้าน
มาตรฐานการปฏบิตังิาน ดา้นการขจดัความสญูเปลา่สง่ผลต่อประสทิธภิาพ
การดาํเนินงานดา้นผลติภาพ ดา้นคณุภาพ ดา้นตน้ทนุ และดา้นการสง่มอบ 
 

III. สมมตฐิานในการวจิยั 
III.I. สมมติฐานการวิจัยที W1 : การบริหารการผลิตแบบญีdปุ่ น  ด้าน

กจิกรรม 3ส ดา้นการบาํรุงรกัษาทวผีลทีdทุกคนมสีว่นร่วม ดา้นการควบคุม
ด้วยสายตา ด้านมาตรฐานการปฏิบตัิงาน ด้านการขจดัความสูญเปล่า 
สง่ผลต่อประสทิธภิาพการดาํเนินงาน ทางดา้นผลติภาพ (Productivity) 

III.II. สมมติฐานการวิจัยที W2 : การบริหารการผลิตแบบญีdปุ่ น  ด้าน
กจิกรรม 3ส ดา้นการบาํรุงรกัษาทวผีลทีdทุกคนมสีว่นร่วม ดา้นการควบคุม
ด้วยสายตา ด้านมาตรฐานการปฏิบตัิงาน ด้านการขจดัความสูญเปล่า 
สง่ผลต่อประสทิธภิาพการดาํเนินงาน ดา้นคณุภาพ (Quality) 

III.III. สมมติฐานการวิจยัที W3 : การบริหารการผลิตแบบญีdปุ่ น  ด้าน
กจิกรรม 3ส ดา้นการบาํรุงรกัษาทวผีลทีdทุกคนมสีว่นร่วม ดา้นการควบคุม
ด้วยสายตา ด้านมาตรฐานการปฏิบตัิงาน ด้านการขจดัความสูญเปล่า 

สง่ผลต่อประสทิธภิาพการดาํเนินงาน ดา้นตน้ทนุ (Cost) 
III.IV. สมมติฐานการวิจยัที W4 : การบริหารการผลิตแบบญีdปุ่ น  ด้าน

กจิกรรม 3ส ดา้นการบาํรุงรกัษาทวผีลทีdทุกคนมสีว่นร่วม ดา้นการควบคุม
ด้วยสายตา ด้านมาตรฐานการปฏิบตัิงาน ด้านการขจดัความสูญเปล่า 
สง่ผลต่อประสทิธภิาพการดาํเนินงาน ดา้นการสง่มอบ (Delivery) 
 

IV.  กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 การบรหิารการผลติแบบญีdปุ่ นส่งผลต่อประสทิธภิาพการดาํเนินงาน มี
กรอบแนวคดิในการวจิยั ดงันีm 

 

 
รปูทีd I : กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
V. ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีdเกีdยวขอ้ง 

V.I  แนวคดิทฤษฎทีี Wเกี Wยวขอ้งกบัการบรหิารการผลติแบบญี Wปุ่ น 
 มาซาอะค ิอมิาอ ิ[5] ไดก้ล่าวว่า การบรหิารหน้างานการผลติ หรอืทีd
ภาษาญีdปุ่ นใช้คําว่า Gemba Kaizen เป็นกิจกรรมการผลิตแบบญีdปุ่ นทีd
บรษิทัในญีdปุ่ นนิยมปฏบิตั ิคําว่า Gemba แปลว่า สถานทีdจรงิหรอืสถานทีd 
ๆ เกดิกระบวนการผลติหรอืหน้างานการผลติจรงิ ๆ หรอืกล่าวอกีนัยหนึdง 
กค็อืเป็นสถานทีd ๆ เกดิกระบวนการทีdเพิdมมลูค่าทีdลูกคา้พงึพอใจเขา้ไปใน
ผลติภณัฑ ์ซึdงเป็นตวัสรา้งความอยู่รอดใหก้บับรษิทั ดงันั mนการปรบัปรุงทีd
หน้างานการผลติ จงึเป็นสิdงทีdสาํคญัในระบบการผลติแบบญีdปุ่ น  
 จากแนวคดิและทฤษฎีของมาซาอะคิ อิมาอิ ข้างต้น ผู้วจิยัจึงสนใจ
ศกึษา กจิกรรมของการบรหิารการผลติแบบญีdปุ่ น 5 ตวัแปร ทีdเป็นกจิกรรม
หลกัและสาํคญัในการบรหิารการผลติแบบญีdปุ่ น อนัไดแ้ก่ 1. กจิกรรม 3ส 
(3S)  2.การบาํรุงรกัษาทวผีลทีdทุกคนมสีว่นรว่ม (TPM) 3.การควบคุมดว้ย
สายตา (Visual Control) 4.มาตรฐานการปฏบิตังิาน (Standardized Work)  
และ 5.การขจดัความสญูเปลา่ (Eliminating Waste) 
 
 V.I.I  กจิกรรม 5ส (5S) 
 กจิกรรม 5ส เป็นกจิกรรมพืmนฐานสําคญัทีdมุ่งขจดัความสูญเปล่าด้วย
การปรบัปรุงสถานทีdทาํงาน ใหเ้ป็นระเบยีบ ซึdงจะช่วยคน้ปัญหาทีdซ่อนเรน้ 
และทาํใหผู้ป้ฏบิตังิานสามารถตรวจพบปัญหาก่อนทีdจะเกดิความสญูเสยีขึmน  
กจิกรรม 5ส ยงัสนับสนุนใหเ้กดิความร่วมมอืสรา้งขวญักําลงัใจและสรา้ง
ภาพลกัษณ์ทีdดใีหก้บัองคก์รดว้ย กจิกรรม 5ส ประกอบดว้ย Seiri (สะสาง), 
Seiton (สะดวก), Seiso (สะอาด), Seiketsu (สุขลกัษณะ), และ Shitsuke 
(สรา้งนิสยั)  [6] 

 
 V.I.II  การบาํรงุรกัษาทวผีลที Wทกุคนมสีว่นรว่ม (TPM) 
 TPM เป็นกจิกรรมทีdมกีารตั mงเป้าหมายในการดาํเนินกจิกรรมเพืdอสรา้ง
ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบการผลิตทีdสูงทีdสุด โดยสร้างระบบเชิง
ป้องกนัการเกดิความสญูเสยีทั mงหมดล่วงหน้า เช่น เครืdองจกัรเสยีเป็นศูนย ์

การบริหารการผลิตแบบ
ญี;ปุ่น 

1. กจิกรรม 3ส 
2. การบํารุงรกัษาทวผีลฯ 
3. มาตรฐานการปฏบิตังิาน 
4. การควบคุมด้วยสายตา 
5. การขจดัความสูญเปล่า 

ประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงาน 

1.  ด้านผลิตภาพ 
2.  ด้านคุณภาพ 
3.  ด้านต้นทุน 
4.  ด้านการส่งมอบ 
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(Zero Breakdown) ของเสยีเป็นศนูย ์(Zero Defect) และอุบตัเิหตุเป็นศนูย ์
(Zero Accident) ตลอดช่วงอายุของระบบการผลติ โดยอาศยัความร่วมมอื
พนกังานทกุคนและทกุระดบัมสีว่นรว่มในการบาํรงุรกัษาดว้ยตนเอง [7] 
 
 V.I.III  มาตรฐานการปฏบิตังิาน (Standardized Work) 
 มาตรฐานการปฏบิตังิาน หมายถงึ วธิกีารทาํงาน วธิกีารควบบคมุ และ
ลําดบัขั mนก่อนหลงัของการปฏบิตังิานทีdเหมาะสมทีdสุด ทีdถูกกําหนดใหเ้ป็น
มาตรฐาน มุ่งเน้นการสรา้งความแน่นอนแก่คุณภาพและประสทิธภิาพการ
ทํางานทีdสงูขึmน เป็นชุดวธิกีารปฏบิตังิานทีdชดัเจนทีdตอ้งสามารถรบัรูไ้ดท้ั dว
กนัอยา่งชดัเจน รวมถงึแบบฟอรม์มาตรฐานในกระบวนการทาํงานดว้ย [8] 
และต้องมกีารทบทวนอยู่เสมอ เป็นประจําเพืdอปรบัปรุงใหด้ขี ึmน พรอ้มทั mง
อบรมพนกังานใหท้าํตามเมืdอเกดิการเปลีdยนแปลงหรอืปรบัปรงุมาตรฐาน 
 
 V.I.IV  การควบคมุดว้ยสายตา (Visual Control) 
 การควบคุมด้วยสายตา เป็นระบบการป้องกันความผิดผลาดและ
ป้องกนัการเกดิปัญหาต่าง ๆ โดยการสงัเกตไดถ้งึความผดิปกตไิดช้ดัเจน
ดว้ยตาเปล่า เป็นระบบทีdชีmใหเ้หน็ถงึความผดิปกตขิองสิdงทีdตอ้งการควบคุม
ไดด้ว้ยตวัเอง เพืdอทีdจะสามารถเขา้ไปดาํเนินการแกไ้ขในสิdงทีdผดิปกตนิั mนได้
อย่างทันท่วงทีและถูกต้องเหมาะสม การควบคุมด้วยสายตามกัอยู่ใน
รูปแบบของกระดานแจง้ขา่ว ตารางเปรยีบเทยีบผล ตวัเลขทางสถติ ิหรอื
การใชส้แียกแยะความแตกต่าง เป็นต้น ซึdงจะช่วยใหเ้ราสามารถมองเหน็
และอ่านค่าไดง้่ายว่ายงัปกตหิรอืไม่ เพืdอทีdจะไดต้ดัสนิใจในการดําเนินการ
อยา่งใดอยา่งหนึdงต่อไปไดอ้ยา่งเหมาะสม [9] 
 V.I.IV  การขจดัความสญูเปลา่ (Eliminating Waste) 
 ความสญูเปล่า (Waste) ตรงกบัคาํในญีdปุ่ นวา่ Muda หมายถงึกจิกรรม
หรอืการกระทาํใด ๆ กต็ามทีdใชท้รพัยากรไป แต่ไมท่าํใหส้นิคา้หรอืบรกิาร 
เกดิคุณค่าหรอืการเปลีdยนแปลง [5] การขจดัความสญูเปล่า หมายถงึ การ
กาํจดัความสญูเสยีต่าง ๆทีdแอบแฝงอยูใ่นกระบวนการทาํงาน หรอืกจิกรรม
หรือการกระทําทีdมีมากเกินกว่าความจําเป็นในการผลิต เช่น วตัถุดิบ 
ชิmนส่วน พืmนทีdการผลิต หรือ เวลาในการทํางานของพนักงาน แต่ไม่
ก่อใหเ้กดิการสรา้งมลูคา่เพิdมใหก้บัผลติภณัฑ ์
 
V.II  แนวคดิทฤษฎทีี Wเกี Wยวขอ้งกบัประสทิธภิาพการดาํเนินงาน 
 V.II.I  ประสทิธภิาพการดาํเนินงาน ดา้นผลติภาพ (Productivity : P) 
 ผลิตภาพ เป็นหนึdงในผลลพัธ์ของการผลิต เป็นการประเมินในเชิง
ปรมิาณทีdใช้วดัในเทอมของปรมิาณการผลติทีdได้ (Output) ต่อปัจจยัการ
ผลติทีdใช ้(Input) [7] โดยปรมิาณการผลติทีdได ้(Output) กค็อืผลทีdไดจ้าก
กระบวนการผลติ สว่นปัจจยัการผลติใช ้(Input) กค็อื ทรพัยากรทีdใชใ้นการ
ผลติสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร ซึdงไดแ้ก่ วสัดุ (Material) คน (Man) เครืdองจกัร 
(Machine) วธิกีาร (Method) การทีdองค์กรรู้ค่าของของผลติภาพในแต่ละ
กระบวนการจงึเท่ากบัเป็นการกระตุน้ใหผู้บ้รหิารแต่ละองคก์รไดท้ราบว่า
องคก์รของตนไดใ้ชท้รพัยากรทีdมอียู่อย่างมปีระสทิธภิาพมากน้อยเพยีงใด 
เพืdอทีdจะไดเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุง เพืdอเพิdมผลผลติขององคก์รใหม้าก
ขึmนต่อไป [10]  
 
 V.II.II  ประสทิธภิาพการดาํเนินงาน ดา้นคณุภาพ (Quality : Q) 
 คณุภาพ หมายถงึ ระดบัของคณุลกัษณะของสิdงต่าง ๆ อาท ิผลติภณัฑ ์
บรกิาร กระบวนการ ทีdสอดคลอ้งตามความตอ้งการและความคาดหวงัหรอื
ขอ้กาํหนดของมาตรฐาน เป็นการประเมนิในเชงิปรมิาณทีdใชว้ดัผลลพัธข์อง
การผลติในเทอมของคุณภาพของสนิค้าและกระบวนการ [7] ปีเตอร์สนั; 
และพลาวแมน [11] กล่าวว่า งานทีdมคีุณภาพสงูนั mน ผูผ้ลติและและผูใ้ชจ้ะ

ได้รบัประโยชน์ทีdคุ้มค่าและมีความพึงพอใจในผลการทํางานทีdมีความ
ถูกต้องได้มาตรฐาน ส่งผลให้เกดิประโยชน์ต่อองค์กรและสร้างความพงึ
พอใจของผูร้บับรกิาร 
 
 V.II.III  ประสทิธภิาพการดาํเนินงาน ดา้นตน้ทนุ (Cost : C) 
 ต้นทุน เป็นการประเมนิในเชงิปรมิาณทีdใชว้ดัผลลพัธ์ของการผลติใน
เทอมของค่าใช้จ่ายทีdเกดิขึmนในการผลติสนิคา้ [7]  อมิาอ ิ[5] กล่าวว่า ใน
บริบทของคําว่า ต้นทุน ไม่ได้หมายถึง การตดัต้นทุน แต่หมายถึงการ
บริหารจดัการต้นทุน ซึdงคือการควบคุมดูแลกระบวนการผลิตสนิค้าทีdมี
คุณภาพด ีในขณะเดยีวกนักพ็ยายามลดต้นทุนดว้ย วธิทีีdดทีีdสุดในการลด
ตน้ทนุของหน้างานการผลติ คอืการขจดัความสญูเปลา่และการกาํจดัการใช้
ทรพัยากรสว่นเกนิ เชน่ การปรบัปรงุคณุภาพ ลดของเสยี ลดปรมิาณสนิคา้
คงคลงั ลดการสูญเสยีทีdเกดิจากความขดัขอ้งของเครืdองจกัร เป็นต้น ซึdง
กจิกรรมเหลา่นีmสามารถชว่ยลดตน้ทนุของการดาํเนินงานโดยรวมได ้ 
 
 V.II.IV  ประสทิธภิาพการดาํเนินงาน ดา้นการสง่มอบ (Delivery : D) 
 การส่งมอบ หมายถึง การติดตามและควบคุมในเรืdองของการจดัส่ง
สนิคา้ใหก้บัลูกคา้หรอืส่งชิmนงานไปยงัหน่วยงานถดัไป ไดต้รงตามกําหนด 
ทั mงในเรืdองของคณุสมบตั ิปรมิาณและในเวลาตรงทีdกาํหนด โดยจุดมุง่หมาย
หลกัคอื ทาํใหก้ารสง่สนิคา้เป็นไปอยา่งรวดเรว็ตรงเวลา (Right Time) ตรง
ชนิดสินค้า (Right Quality) และปริมาณตามทีdลูกค้าต้องการ (Right 
Quantity) [12] 
 

VI. วธิกีารดาํเนินการวจิยั 
VI.I  ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 ประชากรทีdใช้ในการวิจยัครั mงนีm  ได้แก่ บุคลากรฝ่ายปฏิบตัิการของ 
บรษิทั ไออาร์พซี ีจํากดั (มหาชน) จํานวน 9 หน่วยการผลติ รวมจํานวน
พนักงานทั mงสิmน 2,408 คน กลุ่มตวัอย่าง คํานวณขนาดของกลุ่มตวัอย่าง
จากสูตรของ Yamane Taro [13] ทีdระดบัความเชืdอมั dนร้อยละ 95 และใช้
วธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็นโดยการเลอืกตวัอย่าง
แบบโควตา้ (Quota  Sampling) [14] โดยกาํหนดสดัสว่นจาํแนกตามหน่วย
การผลติ ไดจ้าํนวนกลุม่ตวัอยา่งมาทั mงหมดจาํนวน 770 ชดุ  
 
VI.II  เครื Wองมอืและการทดสอบคณุภาพ 
 VI.II.I  เครื Wองมอืที Wใชใ้นการรวบรวมขอ้มลูการวจิยั 
 เครืdองมอืทีdใช้ในการวบรวมขอ้มูลการวจิยัในครั mงนีmคอืแบบสอบถาม 
โดยแบ่งเป็น 3 สว่น ไดแ้ก่ สว่นทีd 1 แบบสอบถามเกีdยวกบัขอ้มลูทั dวไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบไปด้วยคําถามเกีdยวกับ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา ระยะเวลาทีdปฏิบตัิงานกบัองค์กร ตําแหน่งงาน หน่วยงานทีd
สงักดั สว่นทีd 2 เป็นแบบสอบถามเกีdยวกบัการบรหิารการผลติแบบญีdปุ่ นแต่
ละด้าน มีลกัษณะเป็นคําถามแบบปลายปิด ใช้มาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ ส่วนทีd 3 เป็นแบบสอบถามเกีdยวกับ
ประสทิธภิาพการดาํเนินงานทั mง 4 ดา้น มลีกัษณะเป็นคาํถามแบบปลายปิด 
ใชม้าตราสว่นประมาณคา่ (Rating scale) แบง่เป็น 5 ระดบั 
 
 VI.II.II  การทดสอบคณุภาพแบบสอบถาม 
 ผูว้จิยัไดท้ําการตรวจสอบความเทีdยงตรงเชงิเนืmอหา (Validity) โดยผล
การตรวจสอบคา่ความตรงเชงิเนืmอหาของขอ้คาํถามในแต่ละดา้นเป็นรายขอ้
โดยผูเ้ชีdยวชาญ 3 ท่าน อยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 และทําการทดสอบความ
เชืdอมั dนของแบบสอบถาม (Reliability) โดยทดลองใช้ (Try out) กบักลุ่ม
ประชากรจํานวน 40 คน ได้ค่าความเชืdอมั dนสมัประสทิธิ £แอลฟ่าของครอ



 
BA-6 

                                

171 

 

นบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) อยูร่ะหวา่ง 0.712 - 0.947 
 
VI.III  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 ผูว้จิยัขอหนงัสอืจากสาํนกังานบณัฑติวทิยาลยั ยืdนถงึผูจ้ดัการสว่นของ
สว่นบรหิารความรว่มมอืและสืdอความของบรษิทั ไออารพ์ซี ีจาํกดั (มหาชน) 
เพืdอขอความอนุเคราะหเ์กบ็ขอ้มลูกบับุคลากรในฝ่ายปฏบิตักิารของบรษิทั
เพืdอทําการวิจยั ทําการเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามออนไลน์ โดยทาง
ผู้จดัการส่วนของส่วนบรหิารความร่วมมอืและสืdอความของบริษัทฯ ให้
ความอนุเคราะหใ์นการประสานงานสง่แบบสอบถามไปยงักลุ่มประชากรใน
แต่ละหน่วยการผลติ โดยใชเ้วลาในการเกบ็ขอ้มลูเป็นเวลา 1 เดอืน ไดร้บั
การตอบกลบัมาทั mงหมดจาํนวน 770 ชดุ 
 
VI.IV  สถติทิี Wใชใ้นการวจิยั 
 สถติใินการวจิยัครั mงนีm ประกอบดว้ย ความถีd รอ้ยละ คา่เฉลีdย สว่น 
เบีdยงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสทิธิ £สหสมัพนัธ์เพยีร์สนั และการวเิคราะห์
การถดถอยเชงิพห ุ
 

VII. ผลการวจิยั 
VII.I  ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทั Wวไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 กลุ่มตวัอยา่งทีdตอบแบบสอบถามครั mงนีm จาํแนกตามเพศ สว่นใหญ่เป็น
เพศชาย จํานวน 760 คน ซึdงคดิเป็นรอ้ยละ 98.70 ส่วนใหญ่มอีายุ 36-45 
ปี จํานวน 354 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.98 ส่วนใหญ่มกีารศกึษาระดบัปวส. 
มากทีdสุด จํานวน 547 คน คดิเป็นรอ้ยละ 71.04 มรีะยะเวลาทีdปฏบิตังิาน
กบัองค์กร 16 ปีขึmนไป มากทีdสุด จํานวน 547 คน คดิเป็นร้อยละ 71.04 
ตาํแหน่งงานปัจจบุนัเป็นระดบัปฏบิตักิารมากทีdสดุ จาํนวน 534 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 69.35 และจาํแนกตามหน่วยงานทีdสงักดั อยูฝ่่ายสไตรนิีคสแ์ละอะโร
มาตกิส์ จํานวน 185 คน คดิเป็นร้อยละ 24.03 รองลงมาอยู่ฝ่ายโพลโีอลี
ฟินส์ จํานวน 146 คน คดิเป็นร้อยละ18.96 อยู่ฝ่ายบรหิารคลงัและจดัส่ง
ผลติภณัฑ์ จํานวน 90 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.69 อยู่ฝ่ายโรงกลั dน จํานวน 
89 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.56 อยู่ฝ่ายอารด์ซีซี ีจํานวน 61 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 7.92 อยูฝ่่ายโรงไฟฟ้า จาํนวน 60 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.79 อยูฝ่่ายแทง็
ฟารม์และปฏบิตักิารท่าเรอื จาํนวน 53 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.88 อยู่ฝ่ายโอ
เลฟินส์ จํานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 6.10 และอยู่ฝ่ายนํmามนัหล่อลืdน 
จาํนวน 39 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.07 
 
VII.II  ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
ก่อนการทดสอบสมมุตฐิานผูว้จิยัไดต้รวจสอบขอ้มลูพบว่าเป็นไปตามตาม
ขอ้ตกลงเบืmองตน้ของสถติทิีdใช ้ไดแ้ก่ ตวัแปรทีdศกึษาทุกตวัทีdเป็นขอ้มลูเชงิ
ปรมิาณ มกีารแจกแจงแบบปกต ิ(Normality) โดยตวัแปรเชงิปรมิาณทั mง 9 
ตวัแปร มคี่าเฉลีdย (Mean) ค่ามธัยฐาน (Median) และค่าฐานนิยม (Mode) 
ทีdใกลเ้คยีงกนั ซึdงถอืว่าการแจกแจงของขอ้มูลค่อนขา้งสมมาตร [14] และ
การวิเคราะห์สมัประสิทธิ £สหสมัพนัธ์เพียร์สนัระหว่างตัวแปรอิสระการ
บรหิารการผลติแบบญีdปุ่ นทั mง 5 ตวัแปร พบวา่ไมม่คีวามสมัพนัธก์นัเองเกนิ
กวา่ 0.9 ดงันั mนจงึไมเ่กดิปัญหา Multicollinearity [15] 
การทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression Analysis) ระหว่างตวัแปรอสิระคอื การบรหิารการผลติแบบ
ญีdปุ่ น ดา้นกจิกรรม 3ส (X1) ดา้นTPM (X2) ดา้นมาตรฐานการปฏบิตังิาน 
(X3) ดา้นการควบคมุดว้ยสายตา (X4) และดา้นการขจดัความสญูเปล่า (X5) 
กบัตวัแปรตามคอืประสทิธภิาพการดาํเนินงาน ดา้นผลติภาพ ดา้นคณุภาพ 
ด้านต้นทุน ด้านการส่งมอบ โดยในการคดัเลอืกตวัแปรพยากรณ์เขา้ใน
สมการถดถอยเชงิพหุ ใชว้ธิ ีStepwise เพืdอหาปัจจยัทาํนายทีdดทีีdสุด ไดผ้ล

การทดสอบสมมตฐิานการวจิยัทีd 1 - 4 สรปุดงัตารางทีd I. ดงันีm 
 

ตารางทีd I.  สรปุผลตวัแปรอสิระสง่ผลต่อตวัแปรตามแต่ละดา้น 

Y X1 X2 X3 X4 X5 
Adjusted 

R2 
ดา้นผลติภาพ  P P P  53.2 
ดา้นคณุภาพ P  P P P 53.8 

ดา้นตน้ทนุ P  P P P 52.4 

ดา้นการสง่
มอบ 

P  P P P 52.9 

 
จากตารางทีd I. อธบิายผลการทดสอบสมมตฐิานแต่ละขอ้ ไดด้งันีm 
สมมตฐิานการวจิยัทีd 1: ผลการทดสอบสรุปไดว้่า การบรหิารการผลติแบบ
ญีdปุ่ น ดา้นการควบคุมดว้ยสายตา (X4) มาตรฐานการปฏบิตังิาน (X3) และ
TPM (X2) มคีวามสมัพนัธท์างบวกและสามารถร่วมกนัพยากรณ์ผลติภาพ
ได้ อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติทีdระดบั 0.05 โดยมอีํานาจในการพยากรณ์
รอ้ยละ 53.2 มคี่าสมัประสทิธิ £ถดถอยเชงิพหุของตวัพยากรณ์และสมการ
พยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ ดงัสมการทีd (1)  
 

Y!Productivity = 0.339 + 0.442(X4) + 0.219(X3) + 0.213(X2)           (1) 
 
สมมตฐิานการวจิยัทีd 2: ผลการทดสอบสรุปไดว้่า การบรหิารการผลติแบบ
ญีdปุ่ น ด้านการขจัดความสูญเปล่า (X5) การควบคุมด้วยสายตา (X4) 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (X3) และกิจกรรม 3ส (X1) มีความสัมพันธ์
ทางบวกและสามารถร่วมกนัพยากรณ์ประสทิธภิาพการดําเนินงานด้าน
คุณภาพได้ อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติทีdระดบั 0.05 โดยมอีํานาจในการ
พยากรณ์รอ้ยละ 53.8 มคีา่สมัประสทิธิ £ถดถอยเชงิพหุของตวัพยากรณ์และ
สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ ดงัสมการทีd (2) 
 

Y! Quality = 0.413 + 0.269(X5) + 0.248(X4)  + 0.210(X3) + 0.146(X1)    (2) 
 

สมมตฐิานการวจิยัทีd 3: ผลการทดสอบสรุปไดว้่า การบรหิารการผลติแบบ
ญีdปุ่ น ด้านการขจัดความสูญเปล่า (X5) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (X3) 
กจิกรรม 3ส (X1) และการควบคมุดว้ยสายตา (X4) มคีวามสมัพนัธท์างบวก
และสามารถร่วมกนัพยากรณ์ประสทิธภิาพการดําเนินงานด้านต้นทุนได้ 
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีdระดบั 0.05 โดยมอีาํนาจในการพยากรณ์รอ้ยละ 
52.4 มคี่าสมัประสทิธิ £ถดถอยเชงิพหุของตวัพยากรณ์และสมการพยากรณ์
ในรปูคะแนนดบิ ดงัสมการทีd (3) 
 

Y!Cost =  0.420 + 0.318(X5) + 0.253(X3) + 0.179(X1) + 0.121(X4)      (3) 
 

สมมตฐิานการวจิยัทีd 4: ผลการทดสอบสรุปไดว้่า การบรหิารการผลติแบบ
ญีdปุ่ น ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน (X3) การขจัดความสูญเปล่า (X5) 
กจิกรรม 3ส (X1) และการควบคมุดว้ยสายตา (X4) มคีวามสมัพนัธท์างบวก
และสามารถร่วมกนัพยากรณ์ประสทิธภิาพการดาํเนินงานดา้นการส่งมอบ
ได้ อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติทีdระดบั 0.05 โดยมอีํานาจในการพยากรณ์
รอ้ยละ 52.9  มคี่าสมัประสทิธิ £ถดถอยเชงิพหุของตวัพยากรณ์และสมการ
พยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ ดงัสมการทีd (4) 
 

Y!Delivery =  0.533 + 0.265(X3 ( + 0.246 (X5 ( + 0.205(X1 ( + 0.134(X4(    (4) 
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VIII.  สรปุและอภปิรายผล 
 อภปิรายผลการวจิยัตามประสทิธภิาพการดาํเนินงานแต่ละดา้น ดงันีm 
VIII.I. ประสทิธภิาพการดาํเนินงาน ผลติภาพ (Productivity) 
 จากผลการวจิยัพบว่า การบรหิารการผลติแบบญีdปุ่ นดา้นการควบคุม
ด้วยสายตา TPM และมาตรฐานการปฏิบตัิงานส่งผลต่อผลิตภาพ ทั mงนีm
เนืdองจาก ดา้นการควบคุมดว้ยสายตา องคก์รมกีารใชป้้ายหรอืสญัลกัษณ์ 
บ่งชีmสถานะของเครืdองจักรหรือกระบวนการผลิตอย่างชัดเจน และ
ผู้ปฏิบัติงานสามารถรับรู้ถึงสถานะหรือความผิดปกติจากการสังเกต
สญัลกัษณ์เหล่านั mนได้ทนัที ส่งผลให้ผู้ปฏิบตัิงานสามารถปฏิบตัิงานได้
อย่างต่อเนืdองและรวดเร็ว ในส่วนด้านTPM มกีารกําหนดระยะเวลาการ
ตรวจสอบเครืdองจกัร เครืdองมอื อุปกรณ์ไวช้ดัเจน มกีารตรวจสอบสภาพให้
เป็นไปตามมาตรฐานอยู่เสมอ พนักงานสามารถตรวจพบความผดิปกตทิีd
เกิดขึmนกบัเครืdองจกัรเองได้ ซึdงเป็นการรกัษาสภาพการผลิตให้มคีวาม
พรอ้ม สามารถผลติงานไดต้ามความตอ้งการไดอ้ยา่งต่อเนืdองสง่ผลต่อผลติ
ภาพทีdด ีซึdงสอดคลอ้งกบัมาลยั เปาะจ ิ[16] ทีdพบว่า การทํากจิกรรมTPM 
การประยุกต์ใชก้ารควบคุมดว้ยการมอง การจดัทําคู่มอืวธิกีารปฏบิตังิาน 
มุง่เน้นทีdการอบรมขั mนตอนและวธิกีารปฏบิตังิานทีdถกูตอ้งตามคูม่อื สง่ผลให้
ผลติภาพในการทาํงานเพิdมสงูขึmน และสอดคลอ้งกบัผดุงศกัดิ £ บุญเกตุ และ
บุญญาดา นาสมบูรณ์ [11] พบว่า วัฒนธรรมการผลิตแบบญีdปุ่ นด้าน
มาตรฐานการปฏบิตังิาน มอีทิธพิลต่อประสทิธภิาพการทาํงานซึdงวดัในดา้น
ปรมิาณงานและเวลา 
 
VIII.II. ประสทิธภิาพการดาํเนินงาน ดา้นคณุภาพ (Quality) 
 จากผลการวจิยัพบว่า การบรหิารการผลติแบบญีdปุ่ น ดา้นการควบคุม
ดว้ยสายตา การขจดัความสญูเปล่า มาตรฐานการปฏบิตังิาน และกจิกรรม 
3ส ส่งผลต่อคุณภาพ ทั mง นีm เ นืd องจาก ด้านการควบคุมด้วยสายตา 
ผูป้ฏบิตังิานเขา้ใจความหมายของแผนภาพหรอืสญัลกัษณ์ต่าง ๆ ทีdตดิตั mง
ไวใ้นพืmนทีdปฏบิตังิานและสามารถรบัรูถ้งึความผดิปกตไิด้จากการสงัเกต
สัญลักษณ์ต่าง ๆเหล่านั mนได้ทันที ทําให้สามารถรับมือป้องกันความ
ผดิพลาดทีdอาจเกดิขึmนไดอ้ยา่งทนัเวลาไมก่่อใหเ้กดิปัญหาทางดา้นคุณภาพ
ขึmน และมกีารควบคมุกระบวนการกบัคณุภาพของผลติภณัฑ ์เพืdอไมใ่หเ้กดิ
การผลติของเสยี ส่งผลใหง้านทีdไดอ้อกมาเป็นไปตามมาตรฐานทีdกําหนด 
และองค์กรมกีารระดบัการปฏิบตัิ 3ส อยู่ในระดบัมาก ซึdงเป็นการรกัษา
พืmนทีdการปฏบิตังิานงานให้สะอาดและเป็นระเบยีบเป็นประจํา ก่อให้เกดิ
สภาพแวดล้อมการผลิตทีdดี ซึdงกิจกรรมต่าง ๆเหล่านีmส่งผลโดยรวมต่อ
คุณภาพ สอดคล้องกบั เฉลมิศกัดิ £ ถาวรวตัร์ และคนอืdน ๆ [17] ทีdพบว่า 
การใช้เทคนิคการควบคุมด้วยสายตา การจดัทําคู่มือมาตรฐานในการ
ทาํงาน และทาํกจิกรรม 5ส สามารถลดปรมิาณของเสยีในกระบวนการผลติ
ลวดเหล็กขึmนรูปสําหรับเบาะรถยนต์ลงได้ และสอดคล้องกับ ชมทิศา 
สมุทรกลนิ และบุญญาดา นาสมบรูณ์ [18] พบวา่ การบรหิารการผลติแบบ
ญีdปุ่ นเรืdอง กิจกรรม 5ส การขจดัความสูญเปล่า มคีวามสมัพนัธ์กบัการ
บรหิารคณุภาพ ดา้นคณุภาพ 
 
VIII.IV. ประสทิธภิาพการดาํเนินงาน ดา้นตน้ทนุ (Cost) 
 จากผลการวิจยัพบว่า การบริหารการผลิตแบบญีdปุ่ น ด้านการขจดั
ความสญูเปล่า มาตรฐานการปฏบิตังิาน กจิกรรม 3ส และการควบคุมดว้ย
สายตาสง่ผลต่อดา้นตน้ทุน ทั mงนีmเนืdองจาก องคก์รมกีารขจดัความสญูเปล่า
โดยการควบคุมกระบวนการเพืdอไม่ใหเ้กดิการผลติของเสยี มกีารควบคุม
ปรมิาณการผลติในสดัส่วนทีdเหมาะสมกบัความตอ้งการ ไม่ผลติสนิคา้มาก
เกนิความจาํเป็น และมกีารควบคมุปัจจยัการผลติทีdเหมาะสม เพืdอไมใ่หเ้กดิ
การสญูเสยีวตัถุดบิหรอืวสัดุ ในดา้นมาตรฐานการปฏบิตังิานองคก์รมกีาร

ระบุวธิีการทํางาน วธิีการควบคุมและลําดบัขั mนตอนการทํางานไว้อย่าง
ชดัเจน สง่ผลใหพ้นกังานสามารถปฏบิตัติามไดโ้ดยไมก่่อใหเ้กดิการสญูเสยี
เวลา ทรพัยากรและไม่ก่อใหเ้กดิของเสยีทีdเป็นความสูญเปล่า ส่งผลดต่ีอ
ดา้นตน้ทุน สอดคลอ้งกบับุญญาดา นาสมบูรณ์ และบุญชู ตนัตริตันสุนทร 
[19] พบว่าการบรหิารผลิตแบบญีdปุ่ นด้านกิจกรรม 5ส มอีิทธพิลต่อการ
บรหิารคุณภาพทางด้านการลดต้นทุน และสอดคล้องกบัมงคล เหล่าวรา
พนัธุ ์และคนอืdน ๆ [20] ทีdพบวา่ กจิกรรมการลดความสญูเปล่าสามารถลด
ตน้ทนุการผลติทางดา้นคา่แรงได ้ 
 
VIII.IV. ประสทิธภิาพการดาํเนินงาน ดา้นการสง่มอบ (Delivery) 
จากผลการวจิยัพบว่า การบรหิารการผลติแบบญีdปุ่ น ด้านมาตรฐานการ
ปฏิบตัิงาน ด้านการขจดัความสูญเปล่า ด้านกิจกรรม 3ส และด้านการ
ควบคุมด้วยสายตาส่งผลต่อการส่งมอบ ทั mงนีm เนืdองจาก องค์กรมีคู่มือ
มาตรฐานการทํางานระบุวธิีการทํางานและลําดบัขั mนตอนการทํางานไว้
อยา่งชดัเจน และผูป้ฏบิตังิานปฏบิตัติามคูม่อืมาตรฐานการทาํงานทีdองคก์ร
กําหนดทําใหส้ามารถควบคุมเวลาทีdใชใ้นปฏบิตังิานในแต่ละขั mนตอนและ
เวลาโดยรวมได ้และมกีารควบคมุปรมิาณการผลติในสดัสว่นทีdเหมาะสมกบั
ความต้องการ ไม่มีการผลิตสินค้ามากเกินความจําเป็น มีการกําหนด
แผนงานทีdชดัเจน สง่ผลใหส้ามารถควบคุมและรกัษาระยะเวลาการสง่มอบ
ได ้สอดคลอ้งกบั ชมทศิา สมทุรกลนิ และบุญญาดา นาสมบรูณ์ [18] พบวา่ 
การบรหิารการผลติแบบญีdปุ่ น เรืdองกจิกรรม 5ส การขจดัความสญูเปล่า มี
ความสมัพนัธก์บัการบรหิารคณุภาพ ดา้นการสง่มอบ 
 

IX.  ขอ้เสนอแนะงานวจิยั 
 ดา้นการควบคุมดว้ยสายตา องคก์รควรพจิารณาถงึรปูแบบและวธิกีาร
นําเสนอขอ้มูลทีdเหมาะสมมากขึmน และล่าสุดทนัต่อสถานการณ์อยู่เสมอ 
เพืdอใหพ้นักงานเขา้ใจได้ง่าย รบัรูไ้ด้ถงึความผดิปกตทิีdเกดิขึmนได้รวดเรว็
และทนัต่อเหตุการณ์มากยิdงขึmน 
  องคก์รควรมกีารทบทวนมาตรฐานและคูม่อืการทาํงาน วา่ยงัเหมาะสม
ต่อสภาพแวดลอ้มการปฏบิตังิานในปัจจุบนัอยู่หรอืไม ่และควรจดัใหม้กีาร
ฝึกอบรมพนักงานทุกครั mงเมืdอมกีารจดัทําหรอืแก้ไขมาตรฐานการทํางาน 
และควรพจิารณาถึงความเหมาะสมของรูปแบบและช่องทางทีdพนักงาน
สามารถเขา้ถงึคูม่อืการทาํงานนั mนไดง้า่ยเมืdอจาํเป็นตอ้งใชง้าน 
 ดา้นTPM องคก์รควรเน้นใหม้กีารอบรมเกีdยวกบัวธิกีารใชง้าน วธิกีาร
ซ่อมแซม ดแูลรกัษา เครืdองจกัรหรอือุปกรณ์ใหแ้ก่พนกังานเป็นประจาํ เพืdอ
เป็นการทบทวนและฝึกฝนให้พนักงานมคีวามรู้และความชํานาญอย่าง
เพยีงพอ สามารถดแูลและบาํรงุรกัษาเครืdองจกัรใหอ้ยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน
ไดด้ว้ยตนเองมากยิdงขึmน  
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บทคดัย่อ — การศึกษาครั DงนีD มีวตัถปุระสงค์เพื;อศึกษากิจกรรมการ
ปรบัปรงุอย่างต่อเนื;องส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงาน ประชากร
คือบุคลากรฝ่ายของโรงงานจํานวน ³�� คน เก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าเฉลี;ย ส่วนเบี;ยงเบน
มาตรฐาน ค่าร้อยละ ค่าสมัประสิทธิª สหสมัพนัธ์เพียรส์นัและสถิติการ
วิเคราะหถ์ดถอยแบบพหดุ้วยวิธี Stepwise  
ผลการศึกษาพบว่า กิจกรรมการปรบัปรุงอย่างต่อเนื;องด้านทกัษะ
และความเพียรของพนักงาน ด้านระบบสนับสนุนและรองรบัการ
ดําเนินงาน และด้านการรบัรู้ถึงผลลพัธ์และความสําเรจ็ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการดาํเนินงานด้านผลิตภาพ  คุณภาพ ต้นทุน การส่ง
มอบอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที;ระดับ 0.01 โดยมีอํานาจในการ
พยากรณ์เท่ากบัร้อยละ 56.80, 53.70, 49.90 และ 45.70 ตามลําดบั 
และด้านผู้นําและความมุ่งมั ;นของฝ่ายบริหารกบัด้านการรบัรู้ถึง
ผลลพัธ์และความสาํเรจ็ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงานด้าน
ความปลอดภยัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที;ระดบั 0.01 โดยมีอาํนาจใน
การพยากรณ์เท่ากบัร้อยละ 46.30  
 
คาํสาํคญั — กิจกรรมการปรบัปรงุอย่างต่อเนื;อง, ประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงาน 
 
ABSTRACT — The objective of this study is to find out the effect 
of Kaizen event affecting Operational performance. The data 
collected from 745 employees working in a case study of 
Electronics group. The statistic used for the data analysis 
consisted of Mean, Standard Deviation, Percentage, Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient, and Multiple Regression 
Analysis were stepwise method.  
The results found that The Kaizen event in Skill and Effort, Support 
system and Impact of result had affected on the operational 
performance of Productivity, Quality, Cost and Delivery at 0 . 0 1 
level of significance with a predictive power of 56.80, 53.70, 49.90 
and 45.70 percent respectively. And the Kaizen event in Leader 

commitment and Impact of result had affected on the operational 
performance of safety at 0.01 level of significance with a predictive 
power of 46.30 percent. 
 
Keywords — Kaizen event, Operational performance 

 
I. บทนํา 

เศรษฐกิจของประเทศไทยขบัเคลืdอนด้วยภาคอุตสาหกรรมโดยมี
อุตสาหกรรมสําคัญหลักทีd เ ป็นฐานรายได้ของประเทศทั mงหมด 5 
อุตสาหกรรมซึdงอุตสาหกรรมกลุ่มอเิลก็ทรอนิกสถ์อืเป็นเสาหลกัสําคญัใน
ภาคการส่งออกของประเทศไทย ปัจจุบนัมมีลูค่าถงึรอ้ยละ 24 ของรายได้
การส่ งออกของประ เทศ [1] อย่ า งไรก็ตามจากข้อมูลสํ านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเศรษฐกิจไทย
ขยายตัวเพียงร้อยละ 3.1 และอยู่ในสถานการณ์ทีdกําลังสูญเสียความ
ได้เปรียบอย่างมากในด้านต้นทุนและแรงงาน นอกจากนีmการผลิต
ผลติภณัฑก์ลุ่มอเิลก็ทรอนิกสม์กีารผลติปรบัตวัลดลง อกีทั mงเศรษฐกจิโลก
ในไตรมาสทีd 2 ปี 2562 เองกม็กีารเตบิโตทีdชะลอตวัลงซึdงเป็นผลกระทบ
จากสงครามการคา้ระหว่างประเทศ [2] เมืdอเปรยีบเทยีบกบัประเทศญีdปุ่ น
ซึdงแมจ้ะเผชญิปัญหาจากสภาวะเศรษฐกจิโลกชะลอตวัเชน่เดยีวกนัแต่จาก
ขอ้มลูดา้นเศรษฐกจิของญีdปุ่ นพบว่าเศรษฐกจิของญีdปุ่ นเตบิโตขึmนในระดบั
ปานกลางตั mงแต่ตน้ปี 2562 [3] ดงันั mนประเทศไทยจาํเป็นตอ้งหาหนทางใน
การฟืmนฟูเศรษฐกจิ โดยการนําเทคนิคหรอืแนวคดิทีdดขีองประเทศทีdเจรญิ
แลว้มาปรบัปรงุ และประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบัประเทศของตนเอง 

การบริหารธุ รกิจ ในปัจจุบัน เ น้นให้ความสําคัญกับผลิตภาพ 
(Productivity) คุณภาพ (Quality) ต้นทุน (Cost) การส่งมอบ (Delivery) 
ความปลอดภยั (Safety) ซึdงตวัชีmวดัทีdสาํคญัเหล่านีmจะเป็นตวัประเมนิความ
สามารถในการบรหิารจดัการขององค์กร ซึdงปัจจุบนัมแีนวคดิและทฤษฎี
มากมายทีdสามารถนํามาประยุกต์ใช้เพืdอช่วยปรบัปรุงกระบวนการผลิต 
โดยเฉพาะอย่างยิdงแนวคดิและทฤษฎีการปรบัปรุงกระบวนการผลติแบบ
ญีdปุ่ นคอื การปรบัปรงุอยา่งต่อเนืdอง (Kaizen) ทีdเป็นกลยทุธใ์นการปรบัปรงุ
และพฒันาเทคโนโลยกีารผลติอย่างต่อเนืdองและมุ่งเน้นในการกําจดัความ
สญูเปล่าโดยเริdมจากการฝึกอบรมและปลูกฝังจติสาํนึกใหร้บัรูค้วามสาํคญั
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ของการลดความสญูเปลา่และมสีว่นรว่มในการขจดัความสญูเปลา่ซึdงจะเป็น
ส่วนสาํคญัในการขบัเคลืdอนกจิกรรมเพืdอใหอ้งคก์รสามารถดําเนินกจิกรรม
ไคเซน็ (Kaizen) ไดต้ามเป้าหมาย 

บรษิทักรณีศกึษาเป็นองคก์รผูผ้ลติและประกอบนาฬกิาขอ้มอืส่งออก
ต่างประเทศหนึdงในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ซึdงในปัจจุบนักําลงั
ประสบปัญหาในการผลติสนิคา้เนืdองจากปัญหาคณุภาพของผลติภณัฑ ์เกดิ
ของเสยีในกระบวนการผลติเป็นจํานวนมากส่งผลกระทบใหส้่งมอบล่าชา้
และมีงานหยุดชะงกัค้างในคงคลังสินค้าเป็นจํานวนมาก ดังนั mนบริษัท
จาํเป็นตอ้งหากลยุทธแ์ละมาตรการแกไ้ขเพืdอใหส้ามารถดาํเนินการผลติได้
อยา่งราบรืdนโดยมุง่เน้นการปลกูฝังจติสาํนึกใหพ้นกังานตระหนกัรูถ้งึคณุคา่
ของผลติภณัฑเ์พืdอสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้และสรา้งความน่าเชืdอถอื  

จากเหตุผลทีdกล่าวมาขา้งต้นนีm ผูว้จิยัมคีวามสนใจศกึษากจิกรรมการ
ปรบัปรุงอยา่งต่อเนืdอง (Kaizen Event) เพืdอใหท้ราบแนวทางในการพฒันา
กระบวนการผลติโดยมุ่งเน้นศกึษาเครืdองมอืทีdส่งผลกระทบต่อผลติภาพ 
(Productivity) คณุภาพ (Quality) ตน้ทนุ (Cost) และการสง่มอบ (Delivery) 
ความปลอดภยั (Safety) เพืdอใหอ้งคก์รนําผลทีdไดจ้ากการศกึษาไปปรบัปรงุ
และพฒันาเพิdมประสทิธภิาพการบรหิารใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 
 

II. ความมุง่หมายของการวจิยั 
เพืdอศกึษากจิกรรมการปรบัปรงุอยา่งต่อเนืdองสง่ผลต่อประสทิธภิาพการ
ดาํเนินงานดา้นผลติภาพ คณุภาพ ตน้ทนุ การสง่มอบ และความปลอดภยั 

 
III. สมมตฐิานในการวจิยั 

III.I. สมมตฐิานการวจิยัที W 1 : กจิกรรมการปรบัปรงุอยา่งต่อเนืdองสง่ผลต่อ
ประสทิธภิาพการดาํเนินงานดา้นผลติภาพ  
III.II. สมมตฐิานการวจิยัที W � : กจิกรรมการปรบัปรงุอยา่งต่อเนืdองสง่ผลต่อ
ประสทิธภิาพการดาํเนินงานดา้นคณุภาพ  
III.III. สมมตฐิานการวจิยัที W 3 : กจิกรรมการปรบัปรงุอยา่งต่อเนืdองสง่ผลต่อ
ประสทิธภิาพการดาํเนินงานดา้นตน้ทนุ  
III.IV. สมมตฐิานการวจิยัที W 4 : กจิกรรมการปรบัปรงุอยา่งต่อเนืdองสง่ผลต่อ
ประสทิธภิาพการดาํเนินงานดา้นการสง่มอบ  
III.V. สมมตฐิานการวจิยัที W 5 : กจิกรรมการปรบัปรงุอยา่งต่อเนืdองสง่ผลต่อ
ประสทิธภิาพการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยั 
 

IV. การทบทวนวรรณกรรม 
IV.I. แนวคดิและทฤษฏเีกี Wยวกบักจิกรรมการปรบัปรงุอยา่งต่อเนื Wอง  
(Kaizen Event) 

 ไคเซน็ (Kaizen) เป็นศพัทภ์าษาญีdปุ่ นหมายถงึ การเปลีdยนแปลงหรอื
ปรบัปรุงให้ไปในทางทีdดขี ึmนซึdงคําว่า “ไค” หมายถงึการเปลีdยนแปลงและ 
“เซน็” หมายถงึ ทําใหด้รีวมกนัแลว้จงึหมายความว่าการเปลีdยนแปลงใหด้ี
ขึmนหรอืการปรบัปรุงใหด้ขี ึmน แนวคดิการปรบัปรุงอย่างต่อเนืdอง (Kaizen) 
เป็นแนวคิดในการปรับปรุงอย่างต่อเนืdองทีละเล็กละน้อยเพืdอทําการ
เปลีdยนแปลงมุง่เน้นไปทีdแต่ละกระบวนการและทุกๆการปฏบิตักิารเพืdอเพิdม
คุณค่าและลดความสูญเปล่าและจะต้องดําเนินการไปเรืdอยๆโดยไม่มกีาร
ปรับปรุงแค่ส่วนใดส่วนหนึdงของบริษัท ดังนั mนเพืdอให้มั dนใจว่าจะมีการ
ปรบัปรุงอย่างต่อเนืdองจึงมกีารนําวธิีควบคุมคุณภาพทีdสําคญัและใช้กนั
แพร่หลายอย่าง “วงจรของ PDCA” ของเดมมิdงมาใชเ้ป็นเครืdองมอืสําหรบั
การปรบัปรุงกระบวนการ [4] โดยจะหมุนเวยีนจากพืmนฐานของคุณภาพทีd
เหน็ไดใ้นครั mงแรกและจากผลการตรวจสอบการทําตามแผนในครั mงแรกขึmน
ไปเรืdอยๆ 

 องคก์รจะตอ้งมกีารพฒันาปรบัปรุงอยา่งต่อเนืdองโดยมกีารวเิคราะหถ์งึ
ปัญหาทีdจะนํามาปรบัปรุงแก้ไขเมืdอสามารถแก้ไขปัญหาสําเร็จแล้วต้อง
กําหนดเป็นมาตรฐานของการทํางานอย่างชดัเจนเพืdอป้องกนัไม่ให้เกิด
ปัญหาขึmนอกีในอนาคต ดงันั mนการปรบัปรุงอยา่งต่อเนืdององคจ์าํตอ้งตั mงเป็น
นโยบายและเป้าหมายอย่างถาวร มกีารปรบัปรุงเป็นแผนงานรองรบัและ
ติดตามประเมินผลการปรับปรุงอยู่เสมอ [5] การบริหารงานและการ
ดาํเนินการปรบัปรงุการทาํงานผูบ้รหิารตอ้งผลกัดนังานประจาํวนัใหด้าํเนิน
ไปตามแผนเพืdอยกระดบัมาตรฐานการบรหิารงานในปัจจุบนัใหส้งูยิdงขึmนไป
อีกโดยเริdมจากการกําหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผนอย่างละเอียด 
บันทึกผลลัพธ์ของแต่ละวันและพัฒนาความสามารถของพนักงาน            
ใหค้วามรูใ้นสายงานโดยจดัฝึกอบรมหรอืใหค้ําชีmแนะทีdเหมาะสมกบัแต่ละ
บุคคล [6] ทบทวนผลการปรบัปรุงในระบบการฝึกอบรมทีdมกีารดาํเนินการ
ไปแล้วอย่างสมํdาเสมอและให้อิสระแก่พนักงานในการเปลีdยนแปลงการ
ทาํงานในสว่นทีdตนเองรบัผดิชอบ ใหร้างวลัหรอืทาํใหผ้ลงานการปรบัปรุงทีd
พนกังานทาํสาํเรจ็เป็นทีdรบัรูใ้นองคก์ร [7] 

 จากแนวคดิและทฤษฎีเกีdยวกบัไคเซ็นข้างต้น สามารถสรุปแบบวดั
องคป์ระกอบของกจิกรรมไคเซน็ (Kaizen Event) ในการศกึษาวจิยัฉบบันีm 
ได ้5 ปัจจยั ดงันีm 

 I. ทักษะและความเพียรของพนักงาน (Skills and Effort) หมายถึง   
การให้การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ ทักษะ และ
ทศันคตแิก่พนักงานขององค์กรในรูปแบบต่างๆ เพืdอให้พนักงานมคีวาม
มุ่งมั dนในการใช้ความรู้ ทกัษะ และทศันคติเหล่านั mนในการทําไคเซ็นให้
บรรลุผลสาํเรจ็ตามเป้าหมาย [7] 

 II. ผู้ นํ าและความมุ่ งมั dนของฝ่ายบริหาร (Leader Commitment) 
หมายถึง ผู้นําในองค์กรหรือผู้บริหารระดบัต่างๆแสดงความมุ่งมั dน ให้
คําแนะนําในการทําไคเซ็น มีการกําหนดกลยุทธ์ผ่านนโยบายและการ
บรหิารอย่างชดัเจน ตรวจตดิตามความคบืหน้าดว้ยตนเอง รวมถงึการให้
การสนับสนุนในดา้นต่าง ๆ เพืdอใหก้จิกรรมไคเซน็สามารถนําไปปฏบิตัไิด้
จรงิ [6] 

 III. การมสี่วนร่วมของพนักงาน (People Involvement) หมายถงึ การ
มสีว่นรว่มในการทาํไคเซน็ พนกังานทุกคน รว่มกนัแสวงหาแนวทางใหม่ๆ
เพืdอปรบัปรงุวธิกีารทาํงานและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหด้ขีึmน มอีสิระ
ในการดําเนินงาน แสดงความคดิเหน็ มกีารสืdอสารและการทํางานร่วมกนั 
ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือซึdงกันและกันในแต่ละหน่วยงาน [5]
 IV. ระบบสนับสนุนและรองรับการดําเนินงาน (Support System) 
หมายถึง ระบบการจดัการและเครืdองมือทีdเกืmอหนุนสนับสนุนให้การทํา           
ไคเซน็เป็นไปอยา่งต่อเนืdอง มคีวามเพยีงพอของทรพัยากรและความพรอ้ม
ของอุปกรณ์และเครืdองมอื มกีารทบทวนตดิตามผลการปรบัปรุงในระบบ
การฝึกอบรมทีdมกีารดาํเนินการไปแลว้อยา่งสมํdาเสมอ รวมไปถงึมกีารมอบ
รางวลั และจดัโครงสรา้งการทาํงานทีdมลีกัษณะสง่เสรมิใหพ้นกังานสามารถ
นําความรูแ้ละทกัษะในเรืdองไคเซน็ไปปรบัปรุงการทํางานในส่วนทีdตนเอง
รบัผดิชอบเพืdอใหก้ารทาํไคเซน็เป็นไปอยา่งต่อเนืdองและยั dงยนื [7]  

 V. การรบัรู้ถึงผลลพัธ์และความสําเร็จ (Impact of Result) หมายถึง 
การรบัรูถ้งึความสาํเรจ็ ประโยชน์และคุณค่าของการทาํไคเซน็โดยผลลพัธ์
นั mนจะตอ้งสะทอ้นใหเ้หน็ถงึประสทิธภิาพการทาํงานของกระบวนการทีdดขี ึmน 
ความสะดวกสบายในการทาํงานของพนกังานทีdเพิdมขึmนและสภาพแวดลอ้ม
การทาํงานโดยรวมดขีึmน [7] 

IV.II. แนวคิดและทฤษฏีเกี Wยวกับประสิทธิภาพการดําเ นินงาน 
(Operational Performance) 

 ประสทิธภิาพการดาํเนินงานหมายถงึ ความสามารถในการดาํเนินงาน
ในดา้นต่างๆใหส้ําเรจ็บรรลุตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายทีdตั mงไวโ้ดยใช้
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ทรัพยากรทีdมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและผลการดําเนินงานทีdแสดง
ออกมานั mนตอ้งมคีณุภาพทีdดตีรงตามมาตรฐานนํามาซึdงการเพิdมมลูคา่ สรา้ง
ความน่าเชืdอ สรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัในธุรกจิ [5] ประกอบดว้ย 
ผลิตภาพ (Productivity) คุณภาพ (Quality) ต้นทุน (Cost) การส่งมอบ 
(Delivery) ความปลอดภยั (Safety) 

 IV.II.I. ผลติภาพ (Productivity)  
 ผลติภาพ หมายถงึ หน่วยวดัผลการดาํเนินงานในทางอุตสาหกรรม ใน

เทอมของปรมิาณผลผลติทีdได ้(Output) ต่อปัจจยัการผลติทีdใชใ้นการผลติ
ของหน่วยการผลติ (Input) ) ซึdงไดแ้ก่ วสัด ุ(Material) คน (Man) เครืdองจกัร 
(Machine) วธิกีาร (Method) [8] 

 IV.II.II. คณุภาพ (Quality)  
 คุณภาพ หมายถึง งานทีdผู้ผลิตและองค์กรได้รบัประโยชน์ทีdคุ้มค่า        

มคีวามพงึพอใจในผลการทํางานทีdมคีวามถูกต้องได้มาตรฐานเป็นการ
ประเมนิในเชงิปรมิาณทีdใชว้ดัผลลพัธข์องการผลติในเทอมของคณุภาพของ
สนิคา้และกระบวนการ เช่น การการลดอตัราของเสยีในกระบวนการ ลด
การต่อวา่จากลกูคา้ ลดอตัราของเสยีทีdตอ้งกาํจดัทิmง [9] 

 IV.II.III. ตน้ทนุ (Cost) 
 ตน้ทุน หมายถงึ ค่าใชจ้่ายทีdใชไ้ปเพืdอดาํเนินการผลติหรอืบรกิาร เป็น

การประเมินในเชิงปริมาณทีdใช้ว ัดผลลัพธ์ของการผลิตในเทอมของ
คา่ใชจ้่ายในการผลติสนิคา้ สามารถจาํแนกออกเป็น 2 ประเภท คอื ตน้ทุน
การผลติและตน้ทนุทีdไมเ่กีdยวขอ้งกบัการผลติ [8] 

 IV.II.IV. การสง่มอบ (Delivery)  
 การส่งมอบ หมายถึง การส่งมอบสนิค้าหรอืบรกิารให้กบัหน่วยงาน

ถดัไปไดต้รงตามกาํหนดถอืเป็นสว่นทีdเกีdยวขอ้งกบัความพงึพอใจของลกูคา้
โดยตรง โดยจุดมุ่งหมายหลกัคอื ทําใหก้ารส่งสนิคา้เป็นไปอย่างรวดเรว็
ตรงเวลา (Right Time) ตรงชนิดสนิคา้ (Right Quality) และปรมิาณตามทีd
ลกูคา้ตอ้งการ (Right Quantity) [10] 

 IV.II.V. ความปลอดภยั (Safety)  
 ความปลอดภยั หมายถึง สภาวะทีdปราศจากอุบตัเิหตุ หรอืสภาวะทีd

ปราศจากความเจบ็ปวด การบาดเจบ็ เจบ็ป่วย หรอือนัตรายทีdก่อใหเ้กดิ
การสูญเสยี มมีาตรการควบคุมเพืdอหยุดยั mงความเสยีหายทีdจะเกดิแก่ตวั
บุคคลหรอืสนิทรพัยข์องบรษิทั ป้องกนัการสญูเสยีจากอุบตัเิหตุ และความ
สญูเสยีเนืdองจากกระบวนการผลติ [5] 
 

V. กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 การวจิยัครั mงนีmมตีวัแปรอสิระคอื กิจกรรมการปรบัปรุงอย่างต่อเนืdอง  

และมตีวัแปรตามคอื ประสทิธภิาพการดาํเนินงานดงัรปูทีd I 
 

 
รปูทีd I. กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

VI. วธิกีารดาํเนินการวจิยั 
VI.I. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 ประชากรทีdใชใ้นการวจิยัครั mงนีmคอืบุคลากรในฝ่ายโรงงานจาํนวนทั mงหมด 
745 คน ผูว้จิยัเกบ็ขอ้มลูจากประชากรจํานวน 745 คน ไดร้บัการตอบกลบั
แบบสอบถามอยา่งครบสมบรูณ์จาํนวน 629 ชดุ คดิเป็นรอ้ยละ 84.43  
 
VI.II. เครื Wองมอืและการทดสอบคณุภาพ 
 ผู้วิจ ัยได้ทําการทบทวนวรรณกรรมและนํามาสร้างเครืdองมือแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่  1) คําถามเกีdยวกับข้อมูลทั dวไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 2) คําถามเกีdยวกบัการบรหิารการผลติแบบญีdปุ่ น 3) คําถาม
เกีdยวกบักจิกรรมการปรบัปรงุอยา่งต่อเนืdอง 4) คาํถามเกีdยวกบัประสทิธภิาพ
การดําเนินงาน แบบสอบถามเป็นคําถามปลายปิดเป็นมาตราส่วนแบบวดั
ประเมินค่า (Rating Scale) เมืdอจัดทําแบบสอบถามเสร็จสิmนได้ส่งให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างและเชิงเนืmอหา 
(Validity) ได้ค่าความตรงตั mงแต่ 0.67 ถงึ 1 ซึdงไม่ตํdากว่า 0.50 [11] และนํา
แบบสอบถามทดสอบความเชืdอมั dน (Reliability) โดยทดลองกบักลุ่มตวัอย่าง
จํานวน 50 คน ไดค้่าสมัประสทิธิ £ครอนบคัตั mงแต่ 0.715 ถงึ 0.915 ซึdงไม่ตํdา
กวา่ 0.70 [12] 
 
VI.III. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 ผูว้จิยัไดข้อหนังสอืจากสาํนักงานบณัฑติวทิยาลยัส่งถงึประธานกรรม
การบริษัทกรณีศึกษาเพืdอขออนุเคราะห์เก็บข้อมูลกับบุคลากรในฝ่าย
โรงงานของบรษิทัและเขา้พบผูจ้ดัการฝ่ายโรงงานเพืdอขออนุญาตในการ
เกบ็ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม จากนั mนไดนํ้าแบบสอบถามใสซ่องเพืdอนําสง่
ใหผู้จ้ดัการฝ่ายโรงงานของบรษิทันําแบบสอบถามไปแจกกบักลุ่มตวัอย่าง 
โดยผูจ้ดัการฝ่ายโรงงานใหค้วามร่วมมอืและความอนุเคราะห์ในการแจก
แบบสอบถาม โดยใชเ้วลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นเวลา 2 เดอืน 
 
VI.IV.สถติทิี Wใชใ้นการวจิยั 
 สถติทิีdใชใ้นการวจิยัครั mงนีmประกอบดว้ย ความถีd รอ้ยละ ค่าเฉลีdย ส่วน
เบีdยงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิ £สหสมัพนัธ์เพยีร์สนั และ
สถติกิารวเิคราะหถ์ดถอยแบบพห ุ(Multiple Regression Analysis) ทีdระดบั
นยัสาํคญัทางสถติเิทา่กบั 0.05 
 

VII. ผลการวจิยั 
VII.I. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทั Wวไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามทีdใช้เป็นกลุ่มตวัอย่างในการศกึษาครั mงนีmจํานวน 
629 คน สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ จาํนวน 514 คน คดิเป็นรอ้ยละ 81.72 และ
เป็นเพศชาย จาํนวน 115 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.28  มอีายุระหว่าง 26-35 
ปีมากทีdสุด จํานวน 321 คน คดิเป็นร้อยละ 51.00 มกีารศึกษาในระดบั
มธัยมศกึษาหรอืตํdากว่ามากทีdสุด จํานวน 390 คน คดิเป็นร้อยละ 62.00     
มรีะยะเวลาทีdปฏบิตังิานในองคก์รตํdากวา่ 5 ปีมากทีdสดุ จาํนวน 357 คน คดิ
เป็นร้อยละ56.76 มตีําแหน่งงานเป็นพนักงานระดบัปฏิบตัิการมากทีdสุด 
จํานวน 577 คน คดิเป็นร้อยละ 91.73 และสงักดัฝ่ายการผลิตมากทีdสุด 
จาํนวน 552 คน คดิเป็นรอ้ยละ 87.76 
 
VII.II. ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
  VII.I. กิจกรรมการปรบัปรุงอย่างต่อเนืdองส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานดา้นผลติภาพ (Y1) พบว่า กจิกรรมการปรบัปรุงอย่างต่อเนืdองดา้น
การรบัรูถ้งึผลลพัธแ์ละความสาํเรจ็ (X5) ดา้นทกัษะและความเพยีรของพนกังาน 
(X1)  และด้านระบบสนับสนุนและรองรบัการดําเนินงาน (X4) มอีิทธิพลและ

กิจกรรมการปรบัปรงุอย่างต่อเนื;อง  

I. ทกัษะและความเพยีรของพนกังาน  

II. ผูนํ้าและความมุง่มั dนของฝ่าย
บรหิาร  

III. การมสีว่นรว่มของพนกังาน 
IV. ระบบสนบัสนุนและรองรบัการ 

V. การรบัรูถ้งึผลลพัธแ์ละความสาํเรจ็  

ประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงาน  
I. ผลติภาพ  
II. คุณภาพ  
III. ต้นทุน  
IV. การส่งมอบ  
V. ความปลอดภยั  
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สามารถร่วมกนัพยากรณ์ประสทิธภิาพการดําเนินงานดา้นผลติภาพไดอ้ย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติทีdระดบั 0.05 โดยตวัแปรพยากรณ์ทั mง 3 สามารถร่วมกนั
พยากรณ์ตวัแปรประสทิธิภาพการดําเนินงานด้านผลิตภาพ ร้อยละ 56.80           
(R2 = 0.568) มีค่าสมัประสิทธิ £สหพนัธ์เท่ากับ 0.754  มีค่าคงทีdของสมการ
พยากรณ์ในรปูคะแนนดบิเทา่กบั 1.042 สามารถสรา้งสมการถดถอยไดด้งันีm  
 

1 = 1.042 + 0.301 (X5) + 0.214 (X1) + 0.202 (X4)              (1) 
 
 VII.II. กิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนืdองส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานดา้นคุณภาพ (Y2) พบว่า กจิกรรมการปรบัปรุงอย่างต่อเนืdองดา้น
ระบบสนับสนุนและรองรบัการดําเนินงาน (X4) ด้านการรบัรู้ถึงผลลพัธ์และ
ความสําเรจ็ (X5)  และดา้นทกัษะและความเพยีรของพนักงาน (X1) มอีทิธพิล
และสามารถรว่มกนัพยากรณ์ประสทิธภิาพการดาํเนินงานดา้นคณุภาพไดอ้ยา่ง
มนีัยสําคญัทางสถติทิีdระดบั 0.05 โดยตวัแปรพยากรณ์ทั mง 3 สามารถร่วมกนั
พยากรณ์ตัวแปรประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านคุณภาพ ร้อยละ 53.70          
(R2 = 0.537)  มคี่าสมัประสทิธิ £สหพนัธ์เท่ากบั 0.733  มคี่าคงทีdของสมการ
พยากรณ์ในรปูคะแนนดบิเทา่กบั 1.236  สามารถสรา้งสมการถดถอยไดด้งันีm 
 

2 = 1.236 + 0.241 (X4) + 0.237 (X5) + 0.204 (X1)              (2) 
 
 VII.III. กิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนืdองส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานดา้นตน้ทุน (Y3) พบว่า กจิกรรมการปรบัปรุงอย่างต่อเนืdองดา้นการ
รบัรู้ถึงผลลัพธ์และความสําเร็จ (X10)  ด้านระบบสนับสนุนและรองรบัการ
ดาํเนินงาน (X9) และดา้นทกัษะและความเพยีรของพนกังาน (X6) มอีทิธพิลและ
สามารถร่วมกนัพยากรณ์ประสทิธภิาพการดําเนินงานด้านต้นทุนได้อย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติทีdระดบั 0.05 โดยตวัแปรพยากรณ์ทั mง ¤ สามารถร่วมกนั
พยากรณ์ตัวแปรประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านต้นทุน ร้อยละ 49.90            
(R2 = 0.499)  มคี่าสมัประสทิธิ £สหพนัธ์เท่ากบั 0.707 ม ีค่าคงทีdของสมการ
พยากรณ์ในรปูคะแนนดบิเทา่กบั 1.312  สามารถสรา้งสมการถดถอยไดด้งันีm  
 

3 = 1.312 + 0.281 (X5) + 0.254 (X4) + 0.140 (X1)               (3) 
 

 VII.IV. กิจกรรมการปรบัปรุงอย่างต่อเนืdองส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานดา้นการสง่มอบ (Y4) พบวา่ กจิกรรมการปรบัปรุงอยา่งต่อเนืdองดา้น
การรบัรูถ้งึผลลพัธ์และความสําเรจ็ (X5)  ด้านระบบสนับสนุนและรองรบัการ
ดาํเนินงาน (X4) และดา้นทกัษะและความเพยีรของพนกังาน (X1) มอีทิธพิลและ
สามารถร่วมกนัพยากรณ์ประสทิธภิาพการดาํเนินงานดา้นการสง่มอบไดอ้ย่าง
มนีัยสําคญัทางสถติทิีdระดบั 0.05 โดยตวัแปรพยากรณ์ทั mง 3 สามารถร่วมกนั
พยากรณ์ตวัแปรประสทิธภิาพการดําเนินงานด้านการส่งมอบ รอ้ยละ 45.70 
(R2 = 0.457)  มคี่าสมัประสทิธิ £สหพนัธ์เท่ากบั 0.676  มคี่าคงทีdของสมการ
พยากรณ์ในรปูคะแนนดบิเทา่กบั 1.341  สามารถสรา้งสมการถดถอยไดด้งันีm   
 

4 = 1.341 + 0.306 (X5) + 0.212 (X4) + 0.144 (X1)               (4) 
 
 VII.V. กิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนืdองส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานดา้นความปลอดภยั (Y5) พบว่า กจิกรรมการปรบัปรุงอย่างต่อเนืdอง
ดา้นการรบัรูถ้งึผลลพัธแ์ละความสาํเรจ็ (X5) และดา้นผูนํ้าและความมุง่มั dนของ
ฝ่ายบริหาร (X2) มอีิทธิพลและสามารถร่วมกนัพยากรณ์ประสทิธิภาพการ
ดําเนินงานด้านความปลอดภัยได้ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีdระดบั 0.05              
โดยตวัแปรพยากรณ์ทั mง 2 สามารถร่วมกนัพยากรณ์ตวัแปรประสทิธภิาพการ
ดําเนินงานดา้นความปลอดภยั รอ้ยละ 46.30 (R2 = 0.463)  มคี่าสมัประสทิธิ £

สหพันธ์เท่ากับ 0.680 มีค่าคงทีdของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
เทา่กบั 1.323  สามารถสรา้งสมการถดถอยไดด้งันีm   
 

5 = 1.323 + 0.473 (X5) + 0.230 (X2)                 (5) 
 

 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานกจิกรรมการปรบัปรุงอยา่งต่อเนืdองสง่ผล
ต่อประสทิธภิาพการดําเนินงานมากทีdสุดคอื ดา้นผลติภาพ (Productivity) 
รองลงมาคอืดา้นคณุภาพ (Quality) ดา้นตน้ทุน (Cost) ดา้นความปลอดภยั 
(Safety) และด้านการส่งมอบ (Delivery) เป็นลําดบัสุดท้าย โดยตวัแปร
อสิระทั mง 5 ตวัแปรสง่ผลต่อประสทิธภิาพการดาํเนินงานแต่ละดา้นแตกต่าง
กนั 
 
 

ตารางทีd I. สรปุผลการทดสอบสมมตฐิานเกีdยวกบักจิกรรมการปรบัปรงุ
อยา่งต่อเนืdองสง่ผลต่อประสทิธภิาพการดาํเนินงาน 

กิจกรรมการ
ปรบัปรงุอย่าง

ต่อเนื;อง 

ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 

X1 √ √ √ √ - 

X2 - - - - √ 

X3 - - - - - 

X4 √ √ √ √ - 

X5 √ √ √ √ √ 

หมายเหตุ : √ คือ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดําเนินงานอย่างมีระดบั
นยัสาํคญัทางสถติคิอื ไมส่ง่ผลต่อประสทิธภิาพการดาํเนินงานอยา่งมรีะดบั
นยัสาํคญัทางสถติ ิ
  

VIII. สรปุและอภปิรายผล 
VIII.I. กิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื Wองส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานดา้นผลติภาพ  
 ผลการวจิยัพบว่า ดา้นการรบัรูถ้งึผลลพัธ์และความสําเรจ็ ดา้นระบบ
สนับสนุนและรองรับการดําเนินงาน ด้านทักษะและความเพียรของ
พนกังานสง่ผลต่อประสทิธภิาพการดาํเนินงานดา้นผลติภาพ ทั mงนีmเนืdองจาก
เนืdองจากองค์กรกําหนดหน้าทีdและความรบัผดิชอบในการทํากจิกรรมไค
เซ็นอย่างชดัเจน พนักงานจงึให้ความสําคญัในการดําเนินกจิกรรมอย่าง
ต่อเนืdองและรบัรูว้า่กจิกรรมไคเซน็สามารถลดความสญูเปล่าทีdไมก่่อใหเ้กดิ
ประโยชน์ต่อองค์กร พนักงานนําทกัษะและประสบการณ์ของตนเองมา
ประยุกต์ใช้ในการปรบัปรุงการทํางานเพืdอเพิdมผลผลติใหแ้ก่องค์กรอย่าง
เต็มทีdซึdงสอดคล้องกบั [13] ทีdพบว่า การทํากจิกรรมไคเซ็นสามารถเพิdม
ประสทิธภิาพของกระบวนการผลติและสามารถปรบัปรงุสภาพแวดลอ้มการ
ทํางานทําให้ผู้ปฏิบตัิงานมแีรงจูงใจในการทํางาน และ [14] พบว่า การ
สนับสนุนขององค์กรมีความสมัพนัธ์กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนืd องทําให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ  
 
VIII.II. กจิกรรมการปรบัปรงุอยา่งต่อเนื Wองสง่ผลต่อประสทิธภิาพการ
ดาํเนินงานดา้นคณุภาพ 
 ผลการวจิยัพบว่า ระบบสนับสนุนและรองรบัการดําเนินงาน การรบัรู้
ถึงผลลพัธ์และความสําเรจ็ ทกัษะและความเพยีรของพนักงานส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพการดําเนินงานดา้นคุณภาพ เนืdองจากพนักงานรบัรูผ้ลลพัธ์
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ของการดําเนินกจิกรรมและนําผลลพัธ์นั mนมาปรบัปรุงกระบวนการทํางาน
อยูเ่สมอชว่ยใหท้าํงานผดิพลาดน้อยลงและสง่ผลใหส้ามารถผลติชิmนงานทีdมี
คุณภาพมากขึmนสอดคล้องกบั [15] ทีdพบว่า กิจกรรมการปรบัปรุงอย่าง
ต่อเนืdองสามารถลดการเคลมเนืdองจากคุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐานและ
สามารถลดการคนืผลติภณัฑก์ลบัเขา้บรษิทัเป็นศนูย ์
 
VIII.III. กิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื Wองส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานดา้นตน้ทนุ 
 ผลการวจิยัพบว่า การรบัรูถ้งึผลลพัธแ์ละความสาํเรจ็ ระบบสนับสนุน
และรองรบัการดาํเนินงาน ทกัษะและความเพยีรของสง่ผลต่อประสทิธภิาพ
การดําเนินงานดา้นตน้ทุน เนืdองจากพนักงานตระหนักถงึความคุม้ค่าของ
ผลลพัธท์ีdไดจ้ากการดาํเนินกจิกรรมไคเซน็ทาํใหม้คีวามมุง่มั dนในการดาํเนิน
กจิกรรมเพืdอลดความสูญเปล่าทีdเป็นบ่อเกดิของตน้ทุนทีdไม่มปีระโยชน์ต่อ
องค์กร อีกทั mงยัง นําทักษะและประสบการณ์ทีdมีอยู่มาใช้ปรับปรุง
กระบวนการทํางานเพืdอลดขั mนตอนการทํางานส่งผลใหค้่าใชจ้่ายของวสัดุ
อุปกรณ์ลดลงสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ [7] ทีdกลา่ววา่ โครงสรา้งการทาํงาน
ทีdส่งเสริมให้พนักงานสามารถนําความรู้และทักษะในเรืdองไคเซ็นไป
ปรบัปรุงการทาํงานในสว่นทีdตนเองรบัผดิชอบมสีว่นช่วยในการทาํงานของ
พนกังานทีdดขี ึmน 
 
VIII.IV กิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื Wองส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานดา้นการสง่มอบ  
 ผลการวจิยัพบว่า การรบัรูถ้งึผลลพัธแ์ละความสาํเรจ็ ระบบสนับสนุน
และรองรบัการดําเนินงาน ทกัษะและความเพยีรของพนักงานส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพการดาํเนินงานดา้นการสง่มอบ เนืdองจากพนกังานตระหนกัถงึ
ความสําคญัของการทํากจิกรรมไคเซ็นและรบัรูว้่าการทํากจิกรรมไคเซ็น
สามารถทาํใหท้าํงานไดอ้ยา่งรวดเรว็จงึมคีวามมุง่มั dนในการดาํเนินกจิกรรม
เพืdอใหส้ามารถสง่มอบงานไดร้วดเรว็ตามระยะเวลาทีdกําหนด รวมถงึมกีาร
นําทกัษะทีdมอียูม่าปรบัปรงุกระบวนการทาํงานเพืdอลดเวลาการทาํงานทาํให้
สามารถสง่มอบงานไดร้วดเรว็ยิdงขึmนสอดคลอ้งกบั [16] ทีdพบวา่            การ
ปรบัปรุงอย่างต่อเนืdองมคีวามสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัการบรหิาร
คุณภาพด้านการส่งมอบ และ [17] พบว่า การปรับปรุงอย่างต่อเนืdอง 
(Kaizen) สง่ผลต่อการบรหิารคณุภาพโดยรวมดา้นการสง่มอบ  
 
VIII.V. กิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื Wองส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานดา้นความปลอดภยั 
 ผลการวจิยัพบว่า ผู้นําและความมุ่งมั dนของฝ่ายบรหิาร การรบัรู้ถึง
ผลลพัธ์และความสําเรจ็ส่งผลต่อประสทิธภิาพการดําเนินงานด้านความ
ปลอดภยั เนืdองจากฝ่ายบรหิารมกีารกําหนดนโยบายความปลอดภยัและมี
เป้าหมายในการลดอุบตัเิหตุทีdเกดิจากการปฏบิตังิานอย่างชดัเจน หวัหน้า
งานใหค้าํแนะนําเกีdยวกบัการปฏบิตังิานอย่างปลอดภยัทาํใหพ้นักงานรูส้กึ
ถงึความปลอดภยัอยู่เสมอ สอดคล้องกบัแนวคดิของ [18] ทีdกล่าวว่า ทุก
ฝ่ายจําเป็นต้องช่วยกนัลดความเสีdยงทีdจะก่อใหเ้กดิอนัตรายใหเ้หลอืน้อย
ทีdสุด ผู้บริหารต้องปลูกฝังจิตสํานึกคํานึงถึงความปลอดภัย กําหนด
กฎระเบยีบแห่งความปลอดภยัทีdเหมาะสมและเพยีงพอ รวมถงึสอดคลอ้ง
กบัแนวคดิของ [19] กล่าวว่า ผูบ้รหิารองค์กรต้องแสดงออกถงึความเป็น
ผู้นําอย่างมุ่งมั dน กําหนดให้เรืdองความปลอดภยัในการทํางานเป็นหน้าทีd
ความรับผิดชอบของตนเองเป็นตัวอย่างทีdดีในเรืdองพฤติกรรมความ
ปลอดภยัซึdงเป็นการสะทอ้นใหเ้หน็ความเป็นผูนํ้าของผูบ้รหิาร 
 ส่วนกิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนืd องด้านการมีส่วนร่วมของ
พนักงานไม่ส่งผลต่อประสทิธภิาพดําเนินงานซึdงไม่เป็นไปตามสมมตฐิาน

ทีdตั mงไว้ ทั mงนีmเนืdองจากสถานการณ์การผลติทีdตึงเครยีดอนัเป็นผลมาจาก
กาํลงัในการผลติทีdมอียา่งจาํกดัและจาํนวนการสั dงซืmอสนิคา้ทีdมมีากพนกังาน
จงึไมส่ามารถปลกีตวัออกจากสถานทีdปฏบิตังิานจงึทาํใหไ้มม่โีอกาสเขา้รว่ม
ดาํเนินกจิกรรมรว่มกบัองคก์รได ้  
 

IX. ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั 
  จากผลการศกึษาพบว่า การรบัรูถ้งึผลลพัธแ์ละความสาํเรจ็ ทกัษะและ
ความเพยีรของพนักงาน และระบบสนับสนุนและรองรบัการดําเนินงาน 
เป็นตวัแปรทีdส่งผลต่อประสทิธภิาพการดําเนินงานเกือบทุกด้านแต่เมืdอ
อา้งองิจากการตอบแบบสอบถามระบบสนบัสนุนและรองรบัการดาํเนินงาน
ยงัอยู่ในระดบัปานกลางซึdงแสดงใหเ้หน็ว่าในมุมมองของพนักงานองค์กร
ยงัให้การสนับสนุนในการดําเนินกิจกรรมไคเซ็นยงัไม่เพียงพอ ดงันั mน
องค์กรควรสร้างระบบการสนับสนุนให้สามารถดําเนินกิจกรรมได้อย่าง
ราบรืdนโดยการจดัฝึกอบรมเกีdยวกบัการทาํกจิกรรมไคเซน็เพืdอนําความรูไ้ป
ประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาองคก์ร จดัเตรยีมเครืdองมอือุปกรณ์และทรพัยากร
ทีdจาํเป็นต่อการทาํกจิกรรมไคเซน็ จดัตั mงทมีไคเซน็เพืdอแกไ้ขปัญหาภายใน
หน่วยงานและจดัการแข่งขนัใหแ้ต่ละหน่วยงานนําผลลพัธ์จากการไคเซน็
มานําเสนอและให้รางวัลตอบแทน ให้โอกาสพนักงานไปดูงานทีd
ต่างประเทศหรือเข้าศึกษาการทํากิจกรรมขององค์กรทีdมีการดําเนิน
กิจกรรมไคเซ็นดีเด่น นอกจากนีmควรกําหนดตัวชีmว ัดในการประเมิน
เปรยีบเทยีบผลลพัธ์ก่อนและหลงัดําเนินกจิกรรมให้ชดัเจนและประกาศ
ผลสําเรจ็ในการทํากจิกรรมให้พนักงานได้รบัทราบ นอกจากนีmเนืdองจาก
ผู้นําและผู้บริหารไม่ค่อยเข้าร่วมประชุมกับพนักงาน ไม่ติดตามความ
คบืหน้าและผลของกจิกรรมไคเซน็อย่างสมํdาเสมอแสดงใหเ้หน็ว่าผูนํ้าและ
ผู้บรหิารยงัขาดความเอาใจใส่ในการเป็นแรงผลกัดนัให้พนักงานดําเนิน
กจิกรรม ดงันั mนองคก์รตอ้งสง่เสรมิใหห้วัหน้าแผนกหรอืหวัหน้างานเขา้มามี
สว่นรว่มในการดาํเนินกจิกรรมรว่มกนักบัพนกังานเพืdอใหพ้นกังานสามารถ
ดาํเนินกจิกรรมไปไดอ้ย่างราบรืdนซึdงเป็นการกระตุน้ใหพ้นกังานมแีรงใจใน
การดําเนินกจิกรรมและยงัเป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึความใส่ใจของผูบ้รหิาร 
ควรใหค้าํชีmแนะและเป็นทีdปรกึษาใหก้บัพนกังานเมืdอพบเจอปัญหาและช่วย
เสนอแนะแนวทางในการดําเนินกจิกรรม ตดิตามผลการดําเนินกจิกรรม 
คอยซักถามความคืบหน้าในการดําเนินกิจกรรมอยู่เสมอซึdงจะช่วยให้
พนักงานรบัรู้ถึงความเอาใจใส่ของผู้นําซึdงจะช่วยให้พนักงานตั mงใจทํา
กจิกรรมมากขึmนสง่ผลใหผ้ลลพัธอ์อกมาดใีนทีdสดุ  
 อยา่งไรกต็ามผลการวจิยัพบวา่ การมสีว่นรว่มของพนกังานไมส่ง่ผลต่อ
ประสทิธภิาพการดําเนินงานในทุกๆ ดา้นเนืdองดว้ยสถานการณ์การผลติทีd
ตงึเครยีดพนักงานจงึมุ่งเน้นในการเพิdมผลผลติและใหค้วามใส่ใจในการส่ง
มอบสนิคา้ทําใหไ้ม่สามารถปลกีตวัออกจากสถานทีdปฏบิตังิานมาเขา้ร่วม
กจิกรรมได ้ดงันั mนองคก์รควรหาแนวทางเพืdอใหพ้นักงานสามารถเขา้มามี
ส่วนร่วมในการดําเนินกจิกรรมโดยไม่ส่งผลกระทบกบักระบวนการผลติ 
เชน่ กาํหนดเวลาใหห้วัหน้าและพนกังานไดพ้ดูคยุแลกเปลีdยนความคดิเหน็
เกีdยวกบัประเด็นปัญหาทีdต้องเร่งแก้ไข หวัหน้ารบัฟังความคิดเห็นของ
พนักงาน จดัพืmนทีdและกําหนดเวลาให้พนักงานได้แสวงหาความรู้ใหม่ๆ 
เพืdอนํามาปรบัปรุงสถานทีdปฏบิตังิานของตนเองและนําความรูเ้กีdยวกบัการ
ดําเนินกจิกรรมไปแลกเปลีdยนขอ้มลูร่วมกบัแผนกอืdนซึdงจะช่วยใหส้ามารถ
ดาํเนินกจิกรรมไดอ้ยา่งราบรืdนและมปีระสทิธภิาพมากขึmน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  ผูว้จิยัขอขอบพระคุณอาจารยท์ีdปรกึษา และคณาจารยท์ุกท่าน มารดา 
มติรสหาย ผูต้อบแบบสอบถาม บรษิทักรณีศกึษาทีdใหค้วามร่วมมอืในการ
เกบ็ขอ้มูล และผูม้พีระคุณทุกท่านทีdใหค้วามเมตตาและการสนับสนุนทีdดี
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ตลอดมาจนวิจยัฉบบันีmเสร็จสมบูรณ์ และผู้วิจยัหวงัเป็นอย่างยิdงว่าการ
วิจัยค้นคว้าฉบับนีm จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ทีdมีความสนใจได้นําไปใช้
ประกอบการคน้ควา้ศกึษาต่อไปในอนาคต 
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Abstract—the accommodation or hotel sector is one of the 
service sectors.  However, it is also known for its resource intensive. 
The environmental impacts caused by the accommodation or hotel 
sector are the emissions of gases, the excessive use of water 
consumption and discharge of water pollution, land and waste 
pollution, air pollution, noise pollution and many other boundless and 
irresponsible use of natural resources.  These impacts if not managed 
properly can have negative impacts on the society and its 
surroundings. Therefore, the need for green practices is imperative 
for sustainability in hotel business. Meanwhile, there is a strong 
demand from visitors who are asking more about green credentials 
and what practices are in place, and also what hotels are doing to 
lessen their impacts on the environment to safeguard the natural 
resources.  Hence, more and more hotels are now implementing green 
practices in order to become more sustainable. This paper aims to 
discuss the ASEAN Green Hotel Standards that are to be used as 
guideline for Green Hotels on how to further develop their current 
service management into even better environmental friendly hotels 
as well as show their commitment to the existing environment by 
keeping it greenery safe. The findings of the study showed that by 
implementing the ASEAN Green Hotel Standard, the operation and 
the management of hotels has reasonably improved, in terms of 
financially and socially as well as manpower  enhancement. 

Keywords— Green Hotel, ASEAN Green Hotel Standard, 
Sustainability, Three Pillars of Sustainability, Eco-conscious 
Visitor 

I. INTRODUCTION  
In recent years, hotel business industry has witnessed a 

tremendous growth and generated billions of money towards 
the service sector.  No doubt, the hotels can be seen as the 
major contributor of revenue to the service industry, but, on 
the other hand, the hotel sector is also regarded as the principal 
contributor for causing the negative impacts on the 
environments.  Many of the hotels’ operations can cause 
environment deterioration, such as utilizing a large amount of 
non-recyclable items which generate excessive wastes and 
also consume a large amount of energy and water which result 
in a tremendous amount of carbon dioxide into the air, water 
and soil.   According to estimates, an average hotel releases 
between 160 and 200 kilograms of carbon dioxide per square 
meter of room floor area per year, and water consumption per 
guest per night is between 170 and 440 liters in the average 
five-star hotel.  On average, hotels produce 1 kilogram of 
waste per guest per night [1].  Due to the mishandling of the 
environmental resources, the use of green practices have been 

seen as effective means to improve the hotel business 
sustainability as the hotels now show more concerns and more 
responsibilities towards the using of natural resources.  At the 
same time, the implementation of green practices heightens 
the awareness for sustainable destination, particularly among 
the Green visitors who prefer to use the Green Hotels which 
take part in ecofriendly scheme. The hotel industry is also 
becoming more and more globalized and more visitors are 
becoming eco- conscious, thus, it is important that everyone is 
involved in caring for their environment sustainability. In this 
paper, four main areas, which include Green Hotel, ASEAN 
Green Hotel Standard, Sustainability and Three Pillars of 
Sustainability, will be addressed.  We will first discuss about 
today’s trend, that’s the Green Hotels, which are now gaining 
popularity among tourists and travellers due to the growing 
concern about the future of sustainability.  The second area to 
be discussed is the ASEAN Green Hotel Standard which will 
be used as a guideline for the Green Hotels to follow through 
and adopt for future business hotel sustainability. The third 
and fourth areas to be discussed will be about the Three Pillars 
of Sustainability and how it can foster the application of 
sustainability to Green Hotels. 

 

II. LITERATURE REVIEW 
A. Green Hotels  

Today, Green hotels are defined as eco-friendly or 
environmentally friendly hotels.  This is because the 
operations of Green hotels include several distinct 
functions, from energy and water savings, products 
recycling to clean air activities [2].  Other definition for 
Green hotels as stated by the American Association in 
2013 is that Green hotels are regarded as 
“environmentally-sustainable properties whose managers 
are eager to institute programs that save water, save energy 
and reduce solid waste while saving money to help protect 
our one and only earth.” The very same year, in 2013, the 
ASEAN Tourism Standard describes a Green hotel as “an 
environmentally friendly hotel that practices energy 
conservation.”  The main aims of Green hotel are to 
implement the concept of saving environment and to 
lessen the negative impacts on the environment and yet 
catering to customers’ needs and wants. These can be done 
by managing the hotel’s operation and management 
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according to the eco-friendly guidelines.  Hotel staffs are 
also instructed to oblige and commit themselves with the 
environment practice procedures.  These include organic 
foods to be provided in hotel food outlets, safe and 
harmless housekeeping procedures, and in-room 
recyclable practices to be implemented in hotel rooms to 
reduce the number of waste and install energy saving 
lighting fixtures.  In order to follow up with these green 
practices, everyone including both staff and guest, are 
showing their responsibilities for the environment, the eco-
labels such as a green leaf logo will be used as part of these 
green programs to create the feeling of sustainability and 
living a healthy way of life. This way, the health and well-
being of staff and guest have been improved through the 
initiation of green program. Both will have a better and 
cleaner air to breath and safer food to eat.   Moreover, 
hotels which have adopted green practices and enforced 
more effective measures of environmental protection can 
attract new business, such as the green meetings which are 
now gaining popularity among private firms or eco-
friendly wedding for the bride and groom who appreciate 
love and nature [3].  No doubt, hotels with green practices 
are likely to have business advantage over its competitor 
especially the new target segment, the green visitors who 
are environmentally conscious and care about 
sustainability of resources.  This group of green visitors 
would choose to stay in Green Hotel instead of the typical 
hotels found in the service sector.  In addition to that, the 
Green Hotels can do better than the typical hotels in terms 
of profits and sales revenue due to the decrease in their 
operation costs.  With green practices implemented, lesser 
amounts of electricity and water and materials are used or 
being reused if possible. 

B. ASEAN Green Standard (2018-2020) 

In regard to the ASEAN Green Hotel Standard, this 
includes eco-friendly practices so as to preserve the 
environment and its community in the long run. The 
ASEAN Green Hotel Standard deals with planning, 
operating and managing environment opted by Green 
Hotels for continual sustainability.  Furthermore, the 
ASEAN Green Hotel Standard encourages energy and 
water and materials conservation through the use of green 
practices [4].  According to Thai Hotels Association 
Honorary Adviser, Khun Samphan Panpat, he stated that 
"sustainable tourism has become more popular among 
Western tourists over the past few years and the trend 
continues to grow.” "Hotel operators have to improve 
business to get the Green Hotel standard for better 
recognition.[5]"  There are 11 major criteria under the 
ASEAN Green Hotel Standard. First, is the skills and 
proficiency of local guide; second, is the advancement of 
human resource; third, is the handling of waste disposal; 
fourth is the keeping control of air standard; fifth is the 
keeping control of noise pollution; sixth is the managing 
of dangerous chemical disposal; seventh is the using of 
green goods; eight is the cooperation with the local 
community and organizations; ninth, is the energy control 
efficiency; tenth is the keeping control of water quality and 
its efficiency; and the last one is the managing of water 
waste treatment. 

 

C. Sustainability 
As for the path towards hotel business sustainability, the 
important thing is to decrease the negative impacts caused 
by the leisure industry. The accommodation or hotel sector 
has caused several negative effects upon the environment, 
namely the overuse of water and electricity and material 
goods which resulted in dangerous waste emission. As 
accommodation or hotel sector relies on tourists and so in 
trying to satisfy their needs and wants, the accommodation 
or hotel sector has depended upon the use of natural 
resource in order to meet up with guests’ expectation.   As 
a result, in order to be in line with the sustainable 
management, the Green hotels must follow and adopt the 
principles of Three Pillars of Sustainability [6]. 

D. Three Pillars of Sustainability 
In term of Three Pillars of Sustainability, it is comprised 
of environment, social and economic pillars. The first 
pillar is the sustainability of environment.  This means the 
hotels should operate by using natural resources at a 
minimal rate in order to reduce their negative impacts 
upon the ecosystem.  This way the environment can be 
kept sustainably.  The second pillar is the sustainability of 
society, meaning the situated hotel should blend in with 
the local environment and its local culture and social 
equity.  The third pillar is the sustainability of economy 
through good operation performance.  The goal is to attain 
financial accomplishment which can be achieved by 
training local staff as well as increasing tourists’ 
awareness about using resources wisely.  If the hotel gives 
special attention to the welfare of the local community by 
hiring locals to work for the hotel as well as ordering 
locally grown foods, this will create a positive economic 
outcome and thereby leading to better local development 
[7]. 

III. OBJECTIVES 
The aim of this study is to identify the factors that affect 

electricity, water and waste consumption in hotels in 
Thailand and to propose what green practices under the 
ASEAN Green Hotel Standard, are to be implemented and in 
what ways will these hotels benefit from green 
implementation, especially in terms of hotel business 
sustainability.   

IV. METHODOLOGY AND DATA COLLECTING PROCESS 
This paper adopted a mixed methodology of qualitative 

and quantitative in data collection. The primary data are 
collected by interviewing, based on 50 samples from 7 Green 
hotels in Thailand, using Purposive Sampling, for which the 
selection is based on the list of Green hotels under the Thai 
Hotels Association and Snowball Sampling, which relies on 
the recommendation of hotel expertise and the cooperation of 
hotel owners.  The samples are comprised of 41 operational 
staff, 8 managerial staff and 1 executive committee 
member/owner.   However, there are a couple of limitations 
with Purposive Sampling, that’s time and budget limitations 
and so the sampling number is limited to only 50.  Thus, only 
15 internal stakeholders from Green Hotels (hotel staff and 
executive members) are being interviewed one-to-one for 
about 50 minutes.  As for sources for information providers, 
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questionnaires and interviews are used as part of primary data.  
Each interviewee was interviewed and recorded with consent 
for about 50 minutes. The SPSS program was being used to 
analyze the interviewed data. Only 7 Green hotels are selected, 
which are as follows: P. Bangkok, L. Bangkok, N. Bangkok, 
V. Bangkok, C. Bangkok, E. Bangkok and B. Phuket, is 
because their company profiles are listed under Thailand 
Green Hotels, in addition to receiving good cooperation and 
participation during interviewing process.  In regards to the 
questionnaires, this research relied on the ASEAN Green 
Hotel Standard as a guideline for establishing green operations 
and service for better and healthier environment for everyone. 
Thailand is one of the ASEAN and so by applying this 
ASEAN Green Hotel standard, Thailand can have the same 
Green Hotel Standard just like any other Asian countries. This, 
in turn, will promote the eco-friendly and energy conservation 
in the ASEAN accommodation sector. As for the secondary 
data, information from journals, online newspapers and 
articles devoted to green hotels were also being used as part of 
the studying. 

V. RESULTS AND DISCUSSION 
The results showed that green practices must be 

incorporated into daily routine in order to bring about 
sustainability.  Also, this required the cooperation of every 
stakeholder which includes hotel owners, policy makers, hotel 
staff and guests.  The survey responses also showed that 
increased productivity and resource efficiency can be 
accomplished through reduction of operating expenses, 
together with the staff alignment with the responsible use of 
resources.  Moreover, the initiatives taken by the hotel for 
sustainable development have improved the hotel image and 
the relationship with the local community as well as have 
increased the guest awareness of resource consumption.  
Hence, Green hotels that incorporate green practices, namely 
environment management, effective waste management and 
water conservation, noise planning practices, energy reduction, 
eco - friendly landscape design and eco-friendly products, into 
their businesses can provide sustainability both at the 
economic and environmental scale.  The research is done by 
using collected data through interviewing – 50 samples from 
6 Green hotels in Thailand.  The interviewees include 
operational staff 82%, managerial staff 16% and executive 
committee member or owner 2%.  The questions are more or 
less focusing on the opinion about using ASEAN Green Hotel 
Standard as guideline implemented into hotel operation and 
management.  The majority of the interviewees are at the age 
between 25-34, with 36% and 82% currently working at 
operational level and 18% working at managerial level from 
3-5 stars hotel, ranging from 26%, 32% to 42%.   The 
Standards for Ensuring Local Guide Quality and Expertise is 
strongly implemented, followed by Human Resource 
Development, Solid Waste Management and Waste Water 
Treatment and Management.  On the other hand, Noise 
Pollution Control, Water Efficiency and Water Quality and 
Air Quality Management (indoor and outdoor) are less 
implemented. The questionnaires also include a question 
about the most challenging problem about implementation of 
ASEAN Green Hotel Standard; the results are as accordingly:   
Solid Waste Management 30%, Air Quality Management 
(indoor and outdoor) 14% and Noise Pollution Control 12%.  
Implementation of ASEAN Green Hotel Standard as 
Guidelines has shown as the mentioned below:    

TABLEI.   STANDARD FOR ENSURING LOCAL GUIDE QUALITY AND 
EXPERTISE 

Statement Strongly 
Implemented 

Frequently 
Implemented 

Adequately 
Implemented 

Less 
Implemented 

Not 
Implemented 

Number 17.25 23 9.5 0.25 0 

 
With reference to TABLE I, Frequently 

Implemented and Strongly Implemented are ranked the 
highest.  This indicated that staffs believe that their hotels 
could implement “Standards for Ensuring Local Guide 
Quality and Expertise” very well.  From studying, the hotel 
has a follow-up procedure after implementing ASEAN 
Green Hotel Standard as Guidelines, known as “Earth 
Check,” that is a yearly inspection. Examples of “Earth 
Check” include CSR1-5 - Guideline for Environmental 
Management, CSR1 - Resources Conservation or Energy 
Conservation Plan, CSR2 – Greening Community, Planting 
2,000 Trees a Day or having an Earth Day. CSR3 – Seeding 
Scholarship, project designed to help people living in the 
under-privilege community by training for a year. CSR4 – 
Cleaning the beach front and the access road every 
Wednesday from 5 pm. to 6 pm. There will also be a keep 
track record of trash collected.  Any hotel department which 
can take care of the garbage effectively and efficiently will 
be awarded. CSR5 – Sustainable Guests Activities in which 
guest participate in the GIF funds.   

TABLE II.  USE OF GREEN PRODUCTS 

Statement Strongly 
Implemented 

Frequently 
Implemented 

Adequately 
Implemented 

Less 
Implemented 

Not 
Implemented 

Number 14.62 20.88 12.25 2.12 0.13 

 
With reference to TABLE II, Frequently 

Implemented is ranked the highest.  Most of the hotels have 
started using green products, but not every department is able 
to do so, for example, changing a used plastic bottle and into 
a multipurpose fabric.  In-room bathroom will be equipped 
with soap bottles and shampoo bottles in order to reuse them.  
This way, the number of plastic wastes will be decreased. The 
housekeeping department uses chemical free product for 
cleaning in order to help save the environment.  The materials 
and equipment that are to be used in the hotel must meet the 
hotel industry standard and also be at least 50% 
environmental friendly. 

 

 
Fig. 1. The Multipurpose Fabric 
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TABLE III.  COLLABORATION WITH THE COMMUNITY AND LOCAL 
ORGANIZATIONS 

Statement Strongly 
Implemented 

Frequently 
Implemented 

Adequately 
Implemented 

Less 
Implemented 

Not 
Implemented 

  Number 12.77 20.69 10.92 3.62 2 

 
With reference to TABLE III, Frequently 

Implemented is ranked the highest.  Firstly, most of the hotels 
believe that their collaboration with the community and local 
organizations went well. Secondly, is the ability to fully 
implement the collaboration between the employees and the 
community about the beach cleaning-up activity, which 
creates an environmental awareness upon the local 
community.  In addition, a trash recording activity is being 
organized among the various departments.  A department that 
is able to handle garbage effectively and efficiently will be 
awarded with a prize.  Rice, milk, eggs and diapers will be 
donated to those children who in need.  Every month, funds 
for learning materials and sports equipment will be given to 
the needed schools or foundations.    Releasing and sending 
the turtles back to the sea via the hotel’s beachfront is another 
project which the hotel has been doing for more than 25 years. 
The collaboration between the hotel and its suppliers about 
saving energy and protecting the environment is another joint 
green program.  The hotel has paid a visit to its supplier’s 
base of operation and has initiated a mutual agreement about 
showing social responsibility.  For the path to the Greening 
Community, 2,000 trees are to be planted per year. 

 

 
Fig. 2. The Greening Community 

 

TABLE IV.  HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 

Statement Strongly 
Implemented 

Frequently 
Implemented 

Adequately 
Implemented 

Less 
Implemented 

Not 
Implemented 

Number 16.12 22.25 9.88 1 0.75 

 
With reference to TABLE IV, Frequently 

Implemented is ranked the highest.  Most of the hotels agree 
that their Human Resource is well developed.   The program 
“Plant a Seed, Change a Life” is designed to provide the 
under privileged and social excluded people, the crime risk 
community and the disabilities with vocational skills, 
educational skills and life skills for future living and working. 
This will also help the children with their practical language 

skills.  Mobile learning center such as “Truck Full of Books, 
Books on Wheel” as well as English Camp which support the 
children with their English confidence through outside of 
classroom activities and through conversation with foreign 
teacher.  Apart from English camp, the hotel has also funded 
the running activities of the employees so that they stay 
strong and fit; and be part of youth supporting project as well.   

 

 
Fig. 3. “Plant a Seed, Change a Life” Program 
 

TABLE V.  SOLID WASTE MANAGEMENT 

Statement Strongly 
Implemented 

Frequently 
Implemented 

Adequately 
Implemented 

Less 
Implemented 

Not 
Implemented 

Number 18.88 21.5 8.25 1.25 0.12 

 
With reference to TABLE V, Frequently 

Implemented and Strongly Implemented are ranked the 
highest.  Most hotel staff believe that their hotel put a great 
deal of emphasis on solid waste management, for example, 
garbage room for separating trashes, glasses and plastic 
bottles, including separating food wastes into three different 
categories: (1) vegetables, flour and rice, (2) protein and 
bones, (3) liquid wastes (soup and dessert).  People from the 
nearby community will pick up the food wastes and feed them 
to the pigs.  The pig wastes will later be used as fertilizer.   

 
 

 
Fig. 4. Garbage Separated into Different Categories 
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TABLE VI. ENERGY EFFICIENCY 

Statement Strongly 
Implemented 

Frequently 
Implemented 

Adequately 
Implemented 

Less 
Implemented 

Not 
Implemented 

Number 15.63 21.5  9.12   2.5 1.25 

 
With reference to TABLE VI, Frequently 

Implemented is ranked the highest.  Most hotels believe that 
they are doing well in the Energy Efficiency Program.  In 
2012, the conventional light bulbs had been changed into 
LED lights. Key card lock system with power savings cut 
system had been installed in the door system.  Every villa has 
a meter which shows the water and electricity usage.   The 
hotel employees will record and report the usage to their 
supervisors daily. If any of the villas uses too much water or 
electricity, the hotel employee will check on the room for any 
leakages to prevent the excessive usage of water or 
electricity.  Walkway lightings in villas will use electricity 
from the solar panels.  Bicycles will be provided for the 
guests to exercise or travel within the hotel premises if the 
golf carts are not available. 

TABLE VII. WATER EFFICIENCY AND WATER QUALITY 

Statement Strongly 
Implemented 

Frequently 
Implemented 

Adequately 
Implemented 

Less 
Implemented 

Not 
Implemented 

Number 15.5 19.75 9 3.25 2.5 

 
With reference to TABLE VII, Frequently 

Implemented is generally agreed upon by the hotel employees 
who think that   their hotels could manage the “water 
efficiency and water quality” very well. The results showed 
that 100% of the water from bathroom goes through water 
treatment process and is then used to water the garden. In the 
engineering department, a board will be used to keep track of 
the water and electricity usage daily which is done by tracking 
closely the use of energy and using tap instead of underground 
water. 

TABLE VIII. AIR QUALITY MANAGEMENT (INDOOR AND OUTDOOR) 

Statement Strongly 
Implemented 

Frequently 
Implemented 

Adequately 
Implemented 

Less 
Implemented 

Not 
Implemented 

  Number 13.88 19.12 12.75 2 2.25 

With reference to TABLE VIII, Frequently 
Implemented is ranked the highest. Hotel employees believe 
their hotel could operate the “air quality management (indoor 
and outdoor)” very well. For example, smoke flue from the 
kitchen will always be installed on the roof top and will be 
facing away from the guest room.  Rooms will be constructed 
and designed according to the natural lights and wind 
directions so that there is no need for the use of electricity. 

TABLE IX. NOISE POLLUTION CONTROL 

Statement Strongly 
Implemented 

Frequently 
Implemented 

Adequately 
Implemented 

Less 
Implemented 

Not 
Implemented 

Number 9.63 20.25 15.75 2 2.37 

 
 

With reference to TABLE IX, Frequently 
Implemented  is highly agreed upon by the hotel employees 
on the “Noise Pollution Control” who believed the hotel is 
able to control the noise very well.   The hotel found out that 
most of the noise came from the water treatment machines.  
Thus, the hotel relocated the water treatment machines far 
away from the guest resting area. The loudest noise that could 
be measured in the hotel is 65 Decibels (The standard noise 
should not exceed 75 Decibel). The hotel has implemented 
the policy about not cutting down trees.   A hotel will be built 
amidst   trees which are known as a City Hotel.  The trees will 
reduce the effect of noise pollution received from the hotel 
towards the surrounding community. The hotel’s noise 
standard level in guestroom should not exceed 45 Decibels.  
The guestroom’s wall is insulated with sound proof materials 
to prevent noise from disturbing the next door room. 

TABLE X. WASTE WATER TREATMENT AND MANAGEMENT 

Statement Strongly 
Implemented 

Frequently 
Implemented 

Adequately 
Implemented 

Less 
Implemented 

Not 
Implemented 

Number 20 21.6 6.6 1.4 0.4 

With reference to Table X, Frequently Implemented 
is ranked the highest, followed by Strongly Implemented.  
Hotel employees believe that their hotels could implement 
“Waste Water Treatment and Management very well.  An 
example of this implement is the installation of waste water 
treatment machines in hotel in four different locations. 

 
Fig. 5. Waste Water Treatment Tank 

 

TABLE XI. TOXIC AND CHEMICAL SUBSTANCE DISPOSAL 
MANAGEMENT   

Statement Strongly 
Implemented 

Frequently 
Implemented 

Adequately 
Implemented 

Less 
Implemented 

Not 
Implemented 

Number 18 19.67        7.5 3.67 1.16 

 
With reference to Table XI, Frequently 

Implemented is ranked the highest, followed by Strongly 
Implemented.  Hotel employees believed that their hotels 
could implement and operate “Toxic and Chemical Substance 
Disposal Management” very well as shown in the hotel waste 
separation, toxic and hazardous waste results within the 
designated area. 
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VI.  CONCLUSION 

The accommodation or hotel sector has shown their 
responsibilities towards sustainability by implementing green 
practices, following the guideline of the ASEAN Green Hotel 
Standard.  New conceptual idea about going green such as 
greener lifestyles will become part of the service sector, not 
only will this new green concept benefit the society and its 
local, but also those working in the service sector.  
Meanwhile, going green will also meet the current trend of 
tourists’ needs.  Hence, we can look forward to a cleaner and 
healthier service sector in the near coming future.  However, 
there are a couple of limitations in this paper which is the 
gradual increase in the numbers of Green Hotels and only one 
type of stakeholder, that’s the hotel has been discussed.  In 
the future, other type of stakeholders should be studied and 
discussed. 
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บทคดัย่อ — การรบัรู้ของผู้บริโภคต่อตาํแหน่งตราสินค้าเป็นปัจจยั
สําคญัที; นําไปสู่การตัดสินใจซืDอ โดยผู้บริโภคจะเปรียบเทียบตรา
สินค้าต่างๆ ในหลายมิติเพื;อสรปุข้อมลูก่อนตดัสินใจเลือกตราสินค้า 
การวิจยัครั DงนีD ได้กาํหนดตราสินค้าและปัจจยัคุณสมบติัสบู่จากผล
การสังเกตพฤติกรรมการซืDอและการสัมภาษณ์ผู้บริโภคโดยมี
วตัถปุระสงค์เพื;อศึกษาการรบัรู้ของผู้บริโภคที;มีต่อตําแหน่งตรา
สิ น ค้ า แ บ บ ห ล า ย มิ ติ ข อ ง ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ส บู่ ก้ อ น  SME ข อ ง ไ ท ย 
เปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑส์บู่ก้อนที;ไม่ใช่ SME ผู้วิจยัเกบ็ข้อมูลกลุ่ม
ตวัอย่างคนไทยจาํนวน 203 ตวัอย่าง โดยสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใช้ความ
น่าจะเป็น โดยใช้เทคนิคการสุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวก ผลการวิจยั
พบว่า ผู้บริโภคมีการรบัรู้ต่อผลิตภณัฑ์สบู่ก้อน SME ของไทย ใน
ระดบัตํ;า ในหลายคุณสมบติั ได้แก่ กลิ;นหอม คุณภาพการใช้งาน 
ราคาเหมาะสม และความปลอดภยั ซึ;งผลการวิจยัดงักล่าวสามารถ
นําไปเป็นแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ์และกลยุทธ์การสื;อสาร
การตลาดของสบูก้่อน SME ของไทย 
 

คําสําคญั — ตําแหน่งตราสินค้า, การกาํหนดตําแหน่งแบบหลาย
มิติ, สบูก้่อน 
 
ABSTRACT — Consumer perception of brand positioning is a key 
factor in the purchasing decision. In which consumers shall 
compare different brands in various dimensions to summarize 
information before deciding to choose a brand. The purpose of 
this research is to study the perception of consumers on multi-
dimensional brand positioning of Thai SME soap products by 
comparing with non-SME soap products. Data were collected from 
a convenience sample of 203 Thai consumers by using non-
probability sampling. The findings revealed that consumers have 
low level of perception on brand positioning of Thai SME soap 
products in various factors, such as scents, quality of use, price 
and safety. The research results can be used as a guideline for 
product development and marketing communication strategies of 
Thai SME soap. 

 

Keywords — Brand Positioning, Multi-dimensional positioning, 
Soap 
 
I. บทนํา 
ถงึแมส้นิคา้อุปโภคบรโิภคอยา่งผลติภณัฑท์าํความสะอาดรา่งกายประเภท
สบูก่อ้นจะเป็นทีdตอ้งการของตลาดและภาวะเศรษฐกจิทีdผนัผวนแทบจะไมม่ี
ผลต่อธุรกจิทีdเป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่ทีdครองตายปัจจุบนัอยู่แลว้อย่าง
ตราสนิคา้ Non-SME ทีdมรีายไดม้ากกวา่ 500 ลา้นบาท/ปี [1] นั mนอาจไมไ่ด้
รบัผลกระทบ แต่สาํหรบัผูป้ระกอบการรายเลก็ๆ ในตลาด อยา่ง SMEs ซึdง
มทีุนน้อยและเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนไดย้าก อาจไมส่ามารถอยูร่อดไดใ้นตลาด 
อกีทั mงความก้าวหน้าของเทคโนโลยทีําใหผู้ผ้ลติสามารถผลติสนิคา้ออกสู่
ตลาดได้รวดเร็วขึmน ส่งผลให้ในตลาดมีตราสินค้าเป็นจํานวนมากให้
ผูบ้รโิภคไดเ้ลอืกซืmอ จากการลงพืmนทีdเกบ็ขอ้มลูในซุปเปอรม์ารเ์กต็แหง่หนึdง 
ผูว้จิยัพบว่าผลติภณัฑส์บู่กอ้นมตีราสนิคา้ทีdวางจําหน่ายมากกว่า 40 ตรา
สนิคา้ ในดา้นหนึdงนับเป็นสิdงทีdดเีพราะทําใหผู้บ้รโิภคมทีางเลอืกเพิdมมาก
ขึmน แต่อกีด้านหนึdงการมตีราสนิค้าใหเ้ลอืกจํานวนมากทําให้ผู้บรโิภคใช้
เวลาในการตัดสินใจนานขึmน ผู้บริโภคมีการเปรียบเทียบในหลายๆ 
คุณสมบตัวิ่ามหีรอืไม่มแีละคุณสมบตัทิีdมนีั mนตรงกบัความต้องการหรอืไม่ 
ก่อนการตดัสนิใจซืmอ โดยผูบ้รโิภคจะใชก้ารรบัรูท้ีdมต่ีอตราสนิคา้มาช่วยใน
การเลอืกซืmอสนิคา้ ดงันั mน นกัการตลาดจงึพยายามสรา้งกลยุทธก์ารสืdอสาร
เพืdอใหผู้บ้รโิภคเกดิการรบัรูต่้อตราสนิคา้ และจะมกีารตรวจสอบการรบัรูต่้อ
ตราสนิคา้โดยการเทยีบกบัคู่แข่ง ซึdงเทคนิคทั dวไปทีdนิยมใช ้คอื การสรา้ง
แผนภูมกิารรบัรู ้(Perceptual map) เพืdอระบุตําแหน่งการรบัรูข้องผูบ้รโิภค
ต่อตราสนิคา้ อยา่งไรกด็ ีแผนภมูกิารรบัรูท้ ีdนิยมใชใ้นปัจจุบนัจะเป็นแบบ 2 
มติ ิซึdงประกอบไปดว้ย 2 แกน ทีdใชว้ดัการรบัรูต่้อคุณสมบตัขิองตราสนิคา้ 
ทําให้มีข้อจํากัดเนืdองจากการระบุตําแหน่งตราสินค้าจะอ้างอิงจาก 2 
คุณสมบตัเิท่านั mน ซึdงในความเป็นจรงิผูบ้รโิภคมกีารรบัรูต้าํแหน่งตราสนิคา้
โดยพจิารณาในหลายๆ คณุสมบตัทิีdตนเองสนใจ โดยจะทาํการเปรยีบเทยีบ
กบัสนิคา้อืdนๆ ในกลุ่มเดยีวกนั วา่มหีรอืขาดคณุสมบตัใิด จากนั mน ผูบ้รโิภค
ประเมนิคุณสมบตัเิหล่านั mน ว่าตนเองชอบหรอืไม่ชอบ [2] ผูว้จิยัจงึสนใจทีd
จะทําวจิยัเพืdอศึกษาการรบัรู้ตําแหน่งตราสนิค้าแบบหลายมติิ ซึdงมขีอ้ดี
เหนือกวา่วธิดี ั mงเดมิเพราะสามารถวดัการรบัรูข้องผูบ้รโิภคทีdมตี่อคุณสมบตัิ
ของตราสนิคา้ไดพ้รอ้มๆ กนัหลายคณุสมบตัโิดยไมจ่าํกดัจาํนวนคณุสมบตั ิ
โดยในการวจิยัครั mงนีm ผู้วจิยัเลอืกศกึษาผลติภณัฑ์สบู่ก้อน เนืdองจากการ
ตดัสนิใจเลอืกซืmอของผูบ้รโิภคมาจากหลายคุณสมบตัทิีdนํามาพจิารณา โดย
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ผลการวจิยัสามารถเป็นประโยชน์ต่อธุรกจิ SMEs ในการพฒันาการสืdอสาร
การตลาดเพืdอการสร้างการรบัรู้ของผู้บริโภค และสามารถเป็นต้นแบบ
สําหรับนักการตลาดในการวิเคราะห์ตําแหน่งตราสินค้าโดยวิเคราะห์
หลายๆ คณุสมบตัพิรอ้มๆ กนัได ้
 

II. วตัถุประสงคก์ารวจิยั 
การวจิยัในครั mงนีmมวีตัถุประสงค ์3 ประการ คอื 
1. เพืdอศึกษาปัจจยัทีdผู้บริโภคใช้พิจารณาในการเลือกซืmอผลิตภณัฑ์ทํา
ความสะอาดรา่งกาย ประเภทสบูก่อ้น 
2. เพืdอศึกษาการรับรู้ของผู้บริโภคต่อปัจจัยทีdใช้พิจารณาเลือกซืmอ
ผลติภณัฑท์ําความสะอาดร่างกาย ประเภทสบู่ก้อน SMEs ของไทย และ
สบูก่อ้น Non-SMEs 
3. เพืdอนําเสนอแนวทางการพฒันาผลติภณัฑแ์ละสืdอสารผลติภณัฑส์บู่กอ้น 
SMEs ของไทย ทีdสามารถเพิdมสว่นแบง่การตลาด 
 

III. การทบทวนวรรณกรรม 
III.I ตาํแหน่งตราสนิคา้ 

Ries และ Trout [1] ระบุว่า การวางตําแหน่งตราสนิค้า คอื การวาง
ตาํแหน่งสนิคา้นั mนๆ ลงในจติใจของผูบ้รโิภค ทาํไดโ้ดยการกาํหนดขอ้เสนอ
และกําหนดภาพลักษณ์ของบริษัทเพืdอทีdจะได้ครอบครองตําแหน่งทีd
แตกต่างและมคีุณค่าในจติใจผูบ้รโิภคเป้าหมาย [3] ซึdงการสรา้งตําแหน่ง
ใหก้บัตราสนิคา้ ผูป้ระกอบการจะตอ้งดาํเนินการใน 4 ขั mนตอน คอื 1) การ
ระบุตลาดเป้าหมาย (Target market) 2) ระบุคูแ่ขง่ขนัหลกัในตลาด 3) ระบุ
จดุเหมอืนเมืdอเทยีบกบัคูแ่ขง่ขนัหลกัในตลาด (Points of parity: POP) และ 
4) ระบุจุดต่าง (Points of difference: POD) เมืdอเทยีบกบัคู่แขง่ขนัหลกัใน
ตลาด [4] ทั mงนีm ถา้บรษิทัตั mงแต่ 2 บรษิทัขึmนไปอยูใ่นตาํแหน่งเดยีวกนั แต่ละ
บรษิทัจะตอ้งหาวธิเีพืdอแยกความแตกต่างของขอ้เสนอเกีdยวกบัผลติภณัฑ์
ของตวัเองโดยการสรา้งคุณประโยชน์ทีdไม่ซํmากนัเพืdอดงึดูดผูบ้รโิภคกลุ่มทีd
สาํคญัภายในสว่นการตลาดนั mน [5] การวางตําแหน่งตราสนิคา้ใหเ้กดิขึmนใน
ใจผูบ้รโิภคมาไดจ้ากหลายชอ่งทาง การมปีระสบการณ์ตรง การไดร้บัขอ้มลู
จากคนรูจ้กั การไดร้บัขอ้มลูจากการสืdอสารการตลาดของเจา้ของตราสนิคา้ 

ซึdงการกาํหนดและสืdอสารตราสนิคา้ทีdผดิพลาดทาํใหผู้บ้รโิภคไมร่บัรูถ้งึ
ความแตกต่าง และอาจมคีวามสบัสน Marshall และ Johnston [6] ระบุว่า 
ความผดิพลาดในการกําหนดและสืdอสารตราสนิคา้มดีว้ยกนั 4 รปูแบบ คอื 
การไม่สามารถสืdอสารความแตกต่าง (Underpositioning) การกําหนด
ตาํแหน่งทีdมคีวามเฉพาะเจาะจงมากเกนิไปทาํใหก้ลุ่มเป้าหมายมขีนาดเลก็
จนมีผลต่อการทําธุรกิจ (Overpositioning) การกําหนดตําแหน่งทีdทําให้
ผูบ้รโิภคสบัสน (Confused positioning) และการกําหนดตําแหน่งทีdทําให้
เกดิความสงสยั (Doubtful positioning) 

 
III.II เทคนิคการวเิคราะหต์าํแหน่งตราสนิคา้ 

เทคนิคทีdนกัการตลาดนิยมใชว้เิคราะหต์าํแหน่งตราสนิคา้ คอื การสรา้ง
แผนภมูกิารรบัรูแ้บบ 2 มติ ิซึdงประกอบไปดว้ย 2 แกน ซึdงแต่ละแกนจะเป็น
การวดัการรบัรูต่้อคุณสมบตัขิองตราสนิคา้ [3] ซึdงแผนภูมกิารรบัรูแ้บบ 2 
มติ ิช่วยใหน้กัการตลาดเหน็ตําแหน่งตราสนิคา้ของตนเทยีบกบัคู่แขง่ และ
สามารถนําไปกาํหนดกลยทุธก์ารสืdอสารหรอืการพจิารณาปรบัตาํแหน่งตรา
สนิค้า แต่การวเิคราะห์ตําแหน่งตราสนิค้าโดยการสร้างแผนภูมกิารรบัรู้
แบบ 2 มติกิม็ขีอ้จาํกดัในการประยุกตใ์ช ้เนืdองจากสามารถแสดงตําแหน่ง
ตราสนิค้าโดยอ้างองิจาก 2 คุณสมบตัเิท่านั mน จงึมผีูพ้ฒันาการวเิคราะห์
ตําแหน่งตราสนิค้าแบบ 3 มติิ ทีdสามารถระบุตําแหน่งของตราสนิค้าได้
กวา้งขึmน เชน่ DecisionPro, Inc. ผูพ้ฒันาเครืdองมอื Marketing Engineering 

for Excel และ Sawtooth Software ผู้พฒันาเครืdองมือ CPM System for 
Composite Product Mapping 

 
III.III งานวจิยัที Wเกี Wยวขอ้ง 

Lee, Kim และ Won [7] ได้ศึกษาตําแหน่งของตราสินค้าผู้จําหน่าย
อุ ป ก ร ณ์ กีฬ า  6 ต ร า สิน ค้ า  คือ  Bridgestone Callaway Nike Ping 
TaylorMade และ Titleist เก็บข้อมูลโดยการสมัภาษณ์ร่วมกับการเก็บ
แบบสอบถาม มีการจําแนกปัจจัยการรับรู้ของผู้บริโภคเพืdอวิเคราะห์
ตําแหน่งตราสนิคา้จํานวน 4 ปัจจยั คอื 1) อุปกรณ์คุณภาพด ี2) อุปกรณ์
สาํหรบัมอือาชพี 3) นวตักรรม และ 4) ประเพณีนิยม ผลการวจิยัพบว่าแต่
ละตราสนิคา้มตีาํแหน่งทีdแตกต่างกนั 

Witek-Hajduk และ Grudecka [8] ได้ศึกษาตําแหน่งตราสินค้าของ
ร้านค้าปลีกในประเทศโปแลนด์ ปัจจยัการรบัรู้ตําแหน่งตราสินค้าของ
ผูบ้รโิภค 4 ดา้น คอื ดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม ดา้นความคุม้ค่า ดา้น
ความเป็นรา้นดั mงเดมิ และดา้นความหรหูรา พบวา่ผูบ้รโิภคมกีารรบัรูร้า้นคา้
ปลกีแต่ละรา้นแตกต่างกนั 

Yumusak, Yilmaz และ Gungordu [9] ศกึษาแผนผงัการรบัรูต้ําแหน่ง
ตราสินค้าสมาร์ทโฟน (HTC iPhone LG Samsung และ Sony) ด้วย
เทคนิคการวเิคราะห์การแบ่งสเกลแบบหลายมติิ คุณสมบตัิ 7 ด้าน คอื 
นํmาหนัก ความละเอยีดของหน้าจอ ขนาดของหน้าจอ ราคา ความง่ายต่อ
การใชง้าน การออกแบบ และ ความแขง็แรง พบว่าผูบ้รโิภคชืdนชอบตรา
สนิคา้ iPhone และ Samsung เป็นลําดบัทีd 1 และ 2 ตามลําดบั ซึdงทั mงสอง
ตราสนิค้าได้คะแนนลําดบัทีd 1 ถงึ 3-4 คุณสมบตั ิวเิคราะห์ตําแหน่งตรา
สนิคา้โดยใช ้perceptual map แบบ 2 มติ ิโดยเลอืก 2 คณุสมบตั ิคอื ราคา 
และขนาดของหน้าจอ พบวา่ผูบ้รโิภคมกีารรบัรูแ้ต่ละตราสนิคา้แตกต่างกนั  

Megawe [10] ได้ศึกษาตําแหน่งตราสินค้าสบู่  8 ตราสินค้า (Lux, 
Lifebuoy, Shinzui, Dove, Nuvo, Dettol, Imperial Leather แ ล ะ Giv) ใ น
ประเทศอนิโดนีเซยี เกบ็แบบสอบถามจากผูบ้รโิภค 100 คน โดยเลอืก w 
ปัจจยัทีdมคีวามสาํคญัต่อการรบัรูข้องผูบ้รโิภค คอื ราคาและคณุภาพ พบวา่ 
ผูบ้รโิภคมกีารรบัรูแ้ต่ละตราสนิคา้แตกต่าง 4 ตาํแหน่ง  

Nazmul, Islam, Hossain และ Chowdhury [11] ได้ศึกษาตําแหน่ง
ผลิตภัณฑ์สบู่จํานวน 10 ตราสินค้า ในเมืองธากา ประเทศบงักลาเทศ 
พบวา่ผูบ้รโิภคมกีารรรบัรู ้6 ปัจจยั (ขนาด ราคา แพค็เกจ็จิmง คณุภาพ กลิdน 
และความรูส้กึสดชืdน ในแต่ละตราสนิคา้แตกต่างกนั 
 

IV. กรอบแนวคดิงานวจิยั 
 

 
รปูทีd I. กรอบแนวคดิงานวจิยั 
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V.  วธิดีาํเนินการวจิยั 
เพืdอใหบ้รรลุวตัถุประสงคง์านวจิยั การวจิยัในครั mงนีmแบง่เป็น 2 สว่น คอื 
การวจิยัเชงิคณุภาพและการวจิยัเชงิปรมิาณ โดยมกีารดาํเนินการ 6 
ขั mนตอนหลกั ดงันีm 
1. การศกึษาทศันคตแิละพฤตกิรรมการใชส้บูข่องผูบ้รโิภค  

โดยใชก้ารวจิยัเชงิคุณภาพ ในขั mนตอนนีmผูว้จิยัมกีารดาํเนินการ 2 สว่น 
คอื 1) การสงัเกตพฤตกิรรมการซืmอผลติภณัฑ์สบู่ก้อนของผูบ้รโิภค โดย
กลุ่มตวัอย่างเป็นประชาชนชาวไทย ทีdซืmอผลติภณัฑส์บู่กอ้นในช่วงเวลาทีd
ผู้วจิยัเก็บขอ้มูล ในซุปเปอร์มาร์เก็ตในห้างสรรพสนิค้าแห่งหนึdง และ 2) 
การสมัภาษณ์ผูบ้รโิภคทีdเป็นประชาชนชาวไทย มอีายุ 18 ปีขึmนไป ทีdเคย
เลอืกซืmอผลติภณัฑ์สบู่ก้อนด้วยตนเอง ทําให้ผูว้จิยัทราบปัญหายอดขาย
และทราบคณุสมบตัขิองสบูท่ีdผูบ้รโิภคใชพ้จิารณาในการเลอืกซืmอผลติภณัฑ์
สบู่กอ้น และตราสนิคา้ของผลติภณัฑท์ีdผูบ้รโิภคนิยมซืmอ ซึdงผูว้จิยัไดนํ้าผล
ทีdได้ไปปรึกษาผู้เชีdยวชาญด้านการตลาด ก่อนการสรุปตราสินค้าและ
คณุสมบตัขิองสบูท่ีdสาํคญั 

2. สรุปปัจจยัตราสนิคา้และคุณสมบตัขิองสบู่ทีdสําคญั เพืdอศกึษาการ
รบัรูข้องผูบ้รโิภคต่อตราสนิคา้โดยทาํวจิยัเชงิปรมิาณ ใชแ้บบสอบถามเป็น
เครืdองมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

3. ดําเนินการสาํรวจการรบัรูข้องผูบ้รโิภคต่อตราสนิคา้ของผลติภณัฑ์
สบู่ก้อน Non-SMEs และ สบู่ก้อน SMEs ของไทย จํานวน 200 ชุด โดย
กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนชาวไทยทีdมีอายุ 18 ปี ขึmนไป โดยเลือกสุ่ม
ตวัอย่างอย่างง่ายไม่ใช้ความน่าจะเป็น และเก็บข้อมูลแบบตามสะดวก 
เนืdองจากเป็นการศกึษาการรบัรูใ้นภาพรวม 

4. นําผลจากการตอบแบบสอบถามของผูบ้รโิภคมาวเิคราะหต์ําแหน่ง
การรบัรูข้องผูบ้รโิภคต่อตราสนิคา้ เพืdอสรุปแนวทางการพฒันาผลติภณัฑ์
สบูก่อ้น SMEs ของไทย  

5. นําผลทีdไดจ้ากขอ้ 4 ไปทาํวจิยัเชงิปรมิาณโดยสรา้งแบบสอบถามชดุ
ทีd 2 เพืdอศกึษาแนวโน้มและสามารถประมาณการการเพิdมขึmนของส่วนแบ่ง
ทางการตลาดของสบู่กอ้น SMEs ของไทย เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากผูบ้รโิภค
ทีdเป็นประชาชนชาวไทย ทีdมีอายุ 18 ปีขึmนไป จํานวน 200 ชุด ซึdงกลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นคนละกลุม่กบัการเกบ็แบบสอบถามชดุแรก 

6. สรุปผลการวิจยั เพืdอให้ผู้ประกอบการและนักการตลาดสามารถ
นําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และสามารถเพิdมส่วนแบ่ง
การตลาด 
 

VI. ผลการวจิยั 
VI.I  ผลการศกึษาปัจจยัที Wผูบ้รโิภคใชพ้จิารณาในการเลอืกซื�อผลติภณัฑท์าํ
ความสะอาดรา่งกาย ประเภทสบูก่อ้น  

จากการสงัเกตพฤตกิรรมการซืmอของผูบ้รโิภคโดยการลงพืmนทีdเพืdอเกบ็
ข้อมูลการซืmอของผู้บริโภคโดยเปรียบเทียบตราสินค้า Non-SMEs กับ 
SMEs ของไทย ในช่วงเวลาเดยีวกนั พบว่า ยอดขายผลติภณัฑ์สบู่ก้อน 
Non-SMEs กบัสบู่ก้อน SMEs ของไทย มอีตัราส่วนยอดขายอยู่ทีd 43 : 1 
และมจีํานวนตราสนิคา้สบู่ก้อน วางจําหน่ายทั mงสิmนจํานวน 44 ตราสนิคา้ 
แบ่งเป็นตราสินค้าสบู่ก้อน Non-SMEs จํานวน 35 ตราสินค้า และตรา
สินค้าสบู่ก้อน SMEs ของไทยจํานวน 9 ตราสินค้า ส่วนตราสินค้าทีd
ผูบ้รโิภคนิยมซืmอมากทีdสดุ 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ คอื Parrot Babymild Dettol 
Asepso และ องิอร ตามลาํดบั 

จากการสมัภาษณ์ผูบ้รโิภคจาํนวน 28 ราย เพืdอใหร้ะบุตราสนิคา้ทีdนิยม
ซืmอ และสอบถามเกีdยวกบัปัจจยัคุณสมบตัขิองสบู่ทีdผูบ้รโิภคใชพ้จิารณาใน
การเลือกซืmอสบู่ก้อน พบว่า ตราสินค้าสบู่ก้อนทีdถูกเอ่ยชืdอมากทีdสุด 5 

อนัดบัแรก ไดแ้ก่ Lux Babymild Dettol Protex และ Care ตามลาํดบั และ
ปัจจยัคุณสมบตัสิบู่ทีdผูบ้รโิภคใชพ้จิารณาในการตดัสนิใจซืmอผลติภณัฑส์บู่
ก้อน 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ กลิdน (Scent) ราคา (Price) คุณภาพการใชง้าน 
(Performance) มสีว่นผสมพเิศษ (Additives) และ ความปลอดภยั (Safety) 
ตามลาํดบั 

เมืdอนําผลการสงัเกตพฤตกิรรมการซืmอและการสมัภาษณ์มาวเิคราะห์
ตราสินค้าทีdผู้บริโภคนิยมซืmอมากทีdสุด โดยดูจากจํานวนผู้บริโภคและ
ปรมิาณการซืmอมากทีdสุด 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ Parrot Dettol Babymild Lux 
และ Bennet ตามลาํดบั 

 
VI.II ผลการศกึษาการรบัรูข้องผูบ้รโิภคต่อปัจจยัที Wใชพ้จิารณาเลอืกซื�อ
ผลติภณัฑท์าํความสะอาดรา่งกาย ประเภทสบูก่อ้น SMEs ของไทย และสบู่
กอ้น Non-SMEs 
VI.II.I การศกึษาการรบัรูต้าํแหน่งตราสนิคา้ของผูบ้รโิภค 

ผู้วิจยันําข้อมูลจากการสงัเกตพฤติกรรมการซืmอและการสมัภาษณ์
ผูบ้รโิภคมาสรา้งแบบสอบถามเพืdอเกบ็ขอ้มูลการรบัรูข้องผูบ้รโิภคต่อตรา
สนิค้าสบู่ก้อน และนําขอ้มูลทีdได้มาสร้างเป็นแผนผงัการรบัรู้แบบ 3 มติิ 
โดยใช้โปรแกรมสําเรจ็รูป โดยตราสนิค้าจะถูกกําหนดตําแหน่งเทยีบกบั
ปัจจยัคุณสมบตัขิองสบู่ทั mง 5 ปัจจยั บนแกนวดั 3 แกน ไดแ้ก่ X, Y และ Z 
ซึdงแต่ละแกนจะสกดัปัจจยัไดเ้ท่ากบั รอ้ยละ 46.70 รอ้ยละ 30.70 และรอ้ย
ละ 14.30 ตามลําดบั รวมแล้วสามารถสกดัปัจจยัทั mง 5 ปัจจยั ได้ร้อยละ 
91.70 (รปูทีd II) 
 

 
รปูทีd II. แผนผงัการรบัรูข้องผูบ้รโิภคต่อคณุสมบตัทิั mงหมดของสบูใ่น 3 มติ ิ
 

จากแผนผงัการรบัรู้ตําแหน่งตราสนิค้าแบบ 3 มติ ิการอ่านตําแหน่ง
ของตราสนิคา้สบู่ก้อนจะถูกวดัโดยเสน้ตั mงฉาก (Perpendicular line) ทีdไป
ตกกระทบเสน้ทีdแสดงค่าแต่ละปัจจยั ผูว้จิยัได้ปรบัวธิแีสดงผลแยกแต่ละ
ปัจจยัคุณสมบตัขิองสบู่ โดยเลอืกแกนแสดงผลเพืdอใหแ้สดงผลไดช้ดัเจน
ยิdงขึmน ดงันีm 

1) การวเิคราะหต์าํแหน่งตราสนิคา้สบูก่อ้นในปัจจยัคณุสมบตัเิรืdองกลิdน
หอม ผูว้จิยัเลอืกใหแ้สดงผลโดยใชร้ะนาบ XY โดยใชแ้กน X และแกน Y 
เป็นแกนแนวนอนและแนวตั mง (ทาํใหอ้่านค่างา่ยทีdสุด) พบว่า ผูบ้รโิภครบัรู้
ว่าสบู่ก้อน Lux มกีลิdนหอมมากทีdสุด และผู้บรโิภครบัรู้ว่าสบู่ก้อน SMEs 
ของไทย เรืdอง มีกลิdนหอมน้อยทีdสุด ในขณะทีdสบู่ก้อน Babymild และ 
Parrot ผูบ้รโิภคมกีารรบัรูว้า่มกีลิdนหอมในระดบัทีdใกลเ้คยีงกนั (รปูทีd III) 
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2) การวเิคราะห์ตําแหน่งตราสนิค้าสบู่ก้อนในปัจจยัคุณสมบตัิเรืdอง
คณุภาพการใชง้าน ผูว้จิยัเลอืกใหแ้สดงผลโดยใชร้ะนาบ XY โดยใชแ้กน X 
และแกน Y เป็นแกนแนวนอนและแนวตั mง พบว่า ผูบ้รโิภครบัรูว้่าสบู่ก้อน 
Dettol มีคุณภาพการใช้งานสูงทีdสุด รองลงมาได้แก่ สบู่ก้อน Lux และ 
Babymild ตามลําดบั และผูบ้รโิภครบัรูว้่าสบู่กอ้น Parrot มคีุณภาพการใช้
งานตํdาทีdสุด โดยสบู่ก้อน SMEs ของไทยผู้รบัรู้คุณภาพการใช้งานอยู่ใน
อนัดบัทีd 5 จาก 6 ตราสนิคา้ (รปูทีd IV) 

3) การวเิคราะห์ตําแหน่งตราสนิคา้สบู่ก้อนในปัจจยัคุณสมบตัเิรืdองมี
ส่วนผสมพเิศษ ผู้วจิยัเลอืกให้แสดงผลโดยใช้ระนาบ XY โดยใช้แกน X 
และแกน Y เป็นแกนแนวนอนและแนวตั mง พบว่า ผูบ้รโิภครบัรูว้่าสบู่ก้อน 
Bennet และ Dettol มสี่วนผสมพเิศษมากทีdสุด รองลงมาได้แก่ สบู่ก้อน 
SMEs ของไทย และผูบ้รโิภครบัรูว้่าสบู่กอ้น Parrot มสี่วนผสมพเิศษน้อย
ทีdสดุ (รปูทีd V) 

4) การวเิคราะห์ตําแหน่งตราสนิคา้สบู่ก้อนในปัจจยัคุณสมบตัเิรืdองมี
ราคาเหมาะสม ผูว้จิยัเลอืกใหแ้สดงผลโดยใชร้ะนาบ XY โดยใชแ้กน X และ
แกน Y เป็นแกนแนวนอนและแนวตั mง พบว่า ผู้บริโภครับรู้ว่าสบู่ก้อน 
Parrot มรีาคาถูกทีdสุด และผูบ้รโิภครบัรูว้่าสบู่ก้อน Bennet และ สบู่ก้อน 
SMEs ของไทยมรีาคาเหมาะสมไดน้้อยทีdสดุ (รปูทีd VI)  

 
รปูทีd III. แผนผงัการรบัรูข้องผูบ้รโิภคต่อคณุสมบตัเิรืdองกลิdนหอม 

 

 
รปูทีd IV. แผนผงัการรบัรูข้องผูบ้รโิภคต่อคณุสมบตัเิรืdองคณุภาพการใชง้าน 

 

 
รปูทีd V. แผนผงัการรบัรูข้องผูบ้รโิภคต่อคณุสมบตัเิรืdองมสีว่นผสมพเิศษ 

5) การวเิคราะห์ตําแหน่งตราสนิคา้สบู่ก้อนในปัจจยัคุณสมบตัเิรืdองความ
ปลอดภยั ผูว้จิยัเลอืกใหแ้สดงผลโดยใชร้ะนาบ XY โดยใชแ้กน X และแกน 
Y เป็นแกนแนวนอนและแนวตั mง พบว่า ผูบ้รโิภครบัรูว้่าสบู่ก้อน Dettol มี
ความปลอดภยัมากทีdสุด และผู้บรโิภครบัรู้ว่าสบู่ก้อน SMEs ของไทย มี
ความปลอดภยั น้อยทีdสดุ (รปูทีd VII)  

 

 
รปูทีd VI. แผนผงัการรบัรูข้องผูบ้รโิภคต่อคณุสมบตัเิรืdองราคาเหมาะสม 
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รปูทีd VII. แผนผงัการรบัรูข้องผูบ้รโิภคต่อคณุสมบตัเิรืdองความปลอดภยั 

 
VI.II.II การศกึษาความชื Wนชอบของผูบ้รโิภคต่อตราสนิคา้ 

จากการเกบ็ขอ้มลูจากแบบสอบถามทีdถามผูบ้รโิภคถงึความชืdนชอบต่อ
ตราสนิคา้ผลติภณัฑ์สบู่ก้อนทั mง 6 ตราสนิคา้ พบว่า ตราสนิคา้ทีdผูบ้รโิภค
ชืdนชอบ เรยีงลําดบัจากมากไปน้อย คอื Babymild Lux Bennet Dettol สบู่
กอ้น SMEs ของไทย และ Parrot ตามลาํดบั และผลจากการศกึษาการรบัรู้
ของผูบ้รโิภคต่อคุณสมบตัสิบู่ในแต่ละตราสนิคา้ (ขอ้ IV.III.I) ทําใหท้ราบ
จุดเดน่และจุดดอ้ยของแต่ละตราสนิคา้ โดยเมืdอเปรยีบเทยีบลาํดบัความชืdน
ชอบกบัจดุเดน่และจดุดอ้ยของแต่ละตราสนิคา้ สรปุดงัตารางทีd I 
 

ตารางทีd I.  ลาํดบัความชืdนชอบของผูบ้รโิภคต่อตราสนิคา้ จดุเดน่และ 
จดุดอ้ยของแต่ละตราสนิคา้ 

ลาํดบั
ความ
ชืdน
ชอบ 

ตราสนิคา้ จดุเดน่(1) จดุดอ้ย(2) 

1 Babymild กลิdนหอม 
ราคาเหมาะสม 
ความปลอดภยั 

มสีว่นผสมพเิศษ 

2 Lux กลิdนหอม 
คณุภาพการใชง้าน 

มสีว่นผสมพเิศษ 

3 Bennet มสีว่นผสมพเิศษ ราคาเหมาะสม 
ความปลอดภยั 

4 Dettol คณุภาพการใชง้าน 
มสีว่นผสมพเิศษ 

กลิdนหอม 

5 สบูก่อ้น 
SMEs  
ของไทย 

-ไมม่-ี กลิdนหอม 
คณุภาพการใชง้าน 
ราคาเหมาะสม 
ความปลอดภยั 

6 Parrot ราคาเหมาะสม คณุภาพการใชง้าน 
มสีว่นผสมพเิศษ 

หมายเหตุ:1) จดุเดน่ คอื ผูบ้รโิภคมกีารรบัรูใ้นระดบัสงู (อยูใ่นลาํดบัที W 1-2) 
                2) จดุดอ้ย คอื ผูบ้รโิภคมกีารรบัรูใ้นระดบัตํ Wา (อยูใ่นลาํดบัที W 5-6) 
 

จากผลการวิจยัพบว่า ตราสินค้า Non-SMEs อย่าง Babymild และ 
Lux ทีdผูบ้รโิภคชืdนชอบเป็นลาํดบัทีd 1 และ 2 ตามลาํดบั มจีดุเดน่มากกวา่ 1 
คุณสมบตัทิีdผูบ้รโิภครบัรู ้และมจีุดดอ้ยเพยีง 1 คุณสมบตัเิท่านั mน โดยตรา
สนิค้า Babymild มจีุดเด่น 3 คุณสมบตัิทีdผู้บริโภครบัรู้ ได้แก่ กลิdนหอม 
ราคาเหมาะสม และความปลอดภยั ตราสนิคา้ Lux มจีุดเดน่ 2 คุณสมบตัทิีd
ผูบ้รโิภครบัรู ้ไดแ้ก่ กลิdนหอม และคุณภาพการใชง้าน ซึdงทั mงสองตราสนิคา้
มจีดุดอ้ยเพยีง 1 คณุสมบตัทิีdเหมอืนกนั คอื การมสีว่นผสมพเิศษ ในขณะทีd
ตราสนิคา้ SMEs ของไทย ไม่มจีุดเด่นทีdผูบ้รโิภครบัรูใ้นทั mง 5 คุณสมบตัิ
ของสบู่ แต่กลบัมจีุดดอ้ยถงึ 4 คุณสมบตั ิไดแ้ก่ กลิdนหอม คุณภาพการใช้
งาน ราคาเหมาะสม และความปลอดภยั 

 
VI.III การศกึษาแนวทางการพฒันาผลติภณัฑแ์ละสื Wอสารผลติภณัฑส์บู่

กอ้น SMEs ของไทย ที Wสามารถเพิ Wมสว่นแบง่การตลาด 
ผูว้จิยันําผลการศกึษาการรบัรูคุ้ณสมบตัสิบู่ของผูบ้รโิภคต่อตราสนิคา้

ผลติภณัฑ์สบู่ก้อน SMEs ของไทย ไปสร้างแบบสอบถามเพืdอศกึษาและ
คาดการณ์การเพิdมขึmนของสว่นแบง่ทางการตลาดของตราสนิคา้ SMEs ของ
ไทย โดยถามผูบ้รโิภคถงึความตั mงใจซืmอของผูบ้รโิภค ถา้ผลติภณัฑส์บู่กอ้น 
SMEs ของไทยมีการปรบัคุณสมบัติในเรืdอง กลิdนหอม ความปลอดภัย 
คุณภาพการใชง้าน และราคาใหถู้กลง ผูบ้รโิภคจะพจิารณาซืmอหรอืไม ่จาก
ผลการเก็บแบบสอบถาม พบว่า ถ้าสบู่ก้อน SMEs มกีารปรบัคุณสมบตัิ
เรืdองกลิdนใหห้อมเมืdอเทยีบกบั Lux หรอื Babymild ผูบ้รโิภคจะเปลีdยนมา
ซืmอสบูก่อ้น SMEs ของไทยเพิdมขึmนรอ้ยละ 20.20 และถา้ผูป้ระกอบการปรบั
คุณสมบตัเิรืdองความปลอดภยั เช่น มผีลการทดสอบการแพ ้มใีบรองจาก
องค์การอาหารและยา เป็นต้น ผู้บรโิภคจะเปลีdยนมาซืmอสบู่ก้อน SMEs 
ของไทยเพิdมขึmนรอ้ยละ 17.24 และมผีูบ้รโิภคเพยีงรอ้ยละ 6.90 เท่านั mนทีdมี
ความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้สบู่กอ้น Non-SMEs คอื ไม่ว่าผูป้ระกอบการ 
SMEs จะปรับเปลีdยนคุณสมบัติใดของสบู่ก็ไม่พิจารณาซืmอ ทั mงนีm  ผล
การศึกษาแนวโน้มการเปลีdยนแปลงส่วนแบ่งทางการตลาดของสบู่ก้อน 
SMEs ของไทย แสดงดงัรปูทีd VIII 
 

 
รปูทีd VIII. แนวโน้มการเพิdมขึmนของสว่นแบง่ทางการตลาดของสบูก่อ้น 

SMEs ของไทย 
 

VII. สรปุผลการวจิยั 
1. ปัจจัยทีdผู้บริโภคใช้พิจารณาในการเลือกซืmอผลิตภัณฑ์ทําความ

สะอาดร่างกาย ประเภทสบู่ก้อน 5 อนัดบัแรก ได้แก่ กลิdน (Scent) ราคา 
(Price) คุณภาพการใชง้าน (Performance) มสี่วนผสมพเิศษ (Additives) 
และ ความปลอดภยั (Safety) ตามลาํดบั 
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2. ผู้บรโิภคมกีารรบัรู้ปัจจยัคุณสมบตัสิบู่ต่อตราสนิค้าสบู่ก้อน Non-
SMEs กบั สบูก่อ้น SMEs ของไทยแตกต่างกนั โดยมกีารรบัรูต่้อตราสนิคา้
สบู่กอ้น SMEs ของไทยอยู่ในระดบัตํdา 4 คุณสมบตั ิ(กลิdน ราคา คุณภาพ
การใชง้าน และความปลอดภยั) และอยู่ในระดบัปานกลาง 1 คุณสมบตั ิ(มี
ส่วนผสมพเิศษ) โดยผูบ้รโิภคมกีารรบัรูว้่าตราสนิคา้ Lux มกีลิdนหอมมาก
ทีdสุด และตราสนิคา้ SMEs ของไทย มกีลิdนหอมน้อยทีdสุด ผูบ้รโิภคมกีาร
รบัรูว้า่ตราสนิคา้ Dettol มคีณุภาพการใชง้านสงูทีdสดุ และตราสนิคา้ Parrot 
มคีุณภาพการใชง้านตํdาทีdสุด ผูบ้รโิภคมกีารรบัรูว้่าตราสนิคา้ Bennet และ 
Dettol มสี่วนผสมพเิศษมากทีdสุด และตราสนิคา้ Parrot มสี่วนผสมพเิศษ
น้อยทีdสุด ผูบ้รโิภคมกีารรบัรูว้่าตราสนิคา้ Parrot มรีาคาถูกทีdสุด และตรา
สนิคา้ Bennet มรีาคาสงูทีdสดุ และผูบ้รโิภคมกีารรบัรูว้า่ตราสนิคา้ Dettol มี
ความปลอดภยัมากทีdสุด และตราสนิคา้ SMEs ของไทย มคีวามปลอดภยั
น้อยทีdสดุ 

3. ผูป้ระกอบการและนกัการตลาดสามารถเพิdมสว่นแบ่งการตลาดของ
สบู่ก้อน SMEs ของไทย ได้โดยการปรบัเปลีdยนคุณสมบตัิของสบู่ก้อน 
SMEs ของไทยและสร้างการรบัรู้ให้กบัผู้บรโิภคโดยเลอืกใช้กลยุทธ์การ
สืdอสารการตลาดทีdเหมาะสม หากเลอืกเปลีdยนคุณสมบตัใิดคุณสมบตัหินึdง
จาก 4 คุณสมบตัทิีdผูบ้รโิภคมกีารรบัรูอ้ยู่ในระดบัตํdา จะสามารถเพิdมส่วน
แบ่งการตลาดรวมไดถ้งึรอ้ยละ 58.13 และถ้าเลอืกเปลีdยนคุณสมบตัเิรืdอง
กลิdนให้หอมเมืdอเทียบกับ Lux และ Babymild เพียงคุณสมบัติเดียว จะ
สามารถเพิdมสว่นแบง่ทางการตลาดไดส้งูทีdสดุถงึรอ้ยละ 20.20 

 
VIII. อภปิรายผลการวจิยั 

จากผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้รโิภคมกีารรบัรูต่้อตาํแหน่งตราสนิคา้สบู่กอ้น
ต่อปัจจัยคุณสมบัติของสบู่ในครั mงนีm  (กลิdนหอม คุณภาพการใช้งาน มี
ส่วนผสมพิเศษ ราคาเหมาะสม และความปลอดภัย) แตกต่างกัน ซึdง
สอดคล้องกบังานวจิยัของ Megawe [10] ทีdศึกษาการวเิคราะห์ตําแหน่ง
ของผลิตภัณฑ์สบู่จํานวน 8 ตราสินค้า (Lux, Lifebuoy, Shinzui, Dove, 
Nuvo, Dettol, Imperial Leather และ Giv) ซึdงเลือกศึกษา 2 ปัจจัย คือ 
ราคาและคุณภาพ พบว่า ผลติภณัฑ์สบู่มตีําแหน่งตราสนิคา้ทีdแตกต่าง 4 
ตําแหน่ง รวมทั mงสอดคล้องกบังานวิจยัของ Nazmul, Islam, Hossain & 
Chowdhury [11] ทีdศึกษาการวางตําแหน่งผลิตภณัฑ์สบู่จํานวน 10 ตรา
สินค้า ในเมืองธากา ประเทศบังกลาเทศ ซึdงจากผลการศึกษาพบว่า
ผูบ้รโิภคมกีารรรบัรู ้6 ปัจจยั (ขนาด ราคา แพค็เกจ็จิmง คุณภาพ กลิdน และ
ความรูส้กึสดชืdน ในแต่ละตราสนิคา้แตกต่างกนั ทั mงนีm เนืdองจากการรบัรูข้อง
ผู้บริโภคเกิดจากหลายช่องทางและหลายปัจจัย  เช่น  ความเชืdอ 
ประสบการณ์ ความตอ้งการ อารมณ์ความรูส้กึ และความคาดหวงั ซึdงการ
รับรู้จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซืmอสินค้าหรือบริการ [12] อย่างไรก็ดี 
งานวิจัยดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถวิเคราะห์ความสมัพันธ์ของปัจจัย
มากกว่า 2 ปัจจยัพรอ้มกนัได ้จงึอาจจะเป็นขอ้จํากดัในนําไปใชใ้นการวาง
กลยุทธก์ารตลาด เพราะในความเป็นจรงิผูบ้รโิภคจะพจิารณาตดัสนิใจซืmอ
สนิคา้หรอืบรกิารจากหลายปัจจยั โดยจะทาํการเปรยีบเทยีบกบัสนิคา้อืdนๆ 
ในกลุ่มเดียวกันว่ามีหรือขาดคุณสมบัติใด จากนั mนผู้บริโภคจะประเมิน
คุณสมบตัิเหล่านั mน ว่าตนเองชอบหรอืไม่ชอบ ก่อนการตดัสนิใจซืmอ ซึdง
เป็นไปตามแบบจําลองทศันคติเกีdยวกบัวตัถุ [3] ซึdงก็สอดคล้องตามผล
การศกึษาความชืdนชอบต่อตราสนิคา้สบู่กอ้นทั mง 6 ตราสนิคา้ขา้งตน้ พบวา่ 
ตราสนิคา้ทีdผูบ้รโิภคชืdนชอบมากทีdสุด มจีุดเด่น หลายคุณสมบตัทิีdผูบ้รโิภค
รบัรูต้่อตราสนิคา้ ในขณะทีdงานวจิยันีm สามารถวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์อง
ปัจจัยมากกว่า 2 ปัจจัยได้พร้อมกัน ซึdงเป็นข้อดีของเทคนิคการวาง
ตาํแหน่งตราสนิคา้แบบหลายมติโิดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปู  
 

IX. ขอ้เสนอแนะ 
IX.I ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั 

1. จากผลการวจิยัพบว่า ผู้บรโิภคมกีารรบัรู้ต่อสบู่ก้อน SMEs ของ
ไทยในระดบัตํdาหลายคณุสมบตั ิโดยคณุสมบตัทิีdผูบ้รโิภครบัรูต้ํdาทีdสดุ ไดแ้ก่ 
กลิdนหอมและความปลอดภยั ผูป้ระกอบการควรปรบัปรุง เรืdองกลิdนของสบู่
เป็นอนัดบัแรก โดยอาจเพิdมสารแต่งกลิdนทีdเป็นธรรมชาต ิ

2. จากผลการวจิยัพบว่า การปรบัปรุง 2 คุณสมบตั ิจะทําใหผู้บ้รโิภค
รอ้ยละ 82.76 หนัมาใชส้บู่ SMEs ผูป้ระกอบการควรปรบัปรุงสบู่ SMEs 2 
คุณสมบตัคิวบคู่กนัไป ได้แก่ กลิdนและความปลอดภยั สําหรบัด้านความ
ปลอดภยั ผูป้ระกอบการควรสืdอสารถงึการใชส้่วนผสมทีdปลอดภยัและการ
แสดงผลการทดสอบเพืdอใหผู้บ้รโิภคมคีวามมั dนใจ 

3. จากผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคมกีารรบัรูคุ้ณสมบตัขิองสบู่ SMEs 
ตํd าถึงตํd าทีdสุด เมืdอเทียบกับสบู่  Non-SMEs และการปรับปรุงหลาย
คุณสมบตัจิะช่วยให้มสี่วนแบ่งการตลาดเพิdมขึmนตามลําดบั เนืdองจากสบู่ 
SMEs มขีอ้จํากดัด้านขนาดและเงนิทุนของธุรกิจ จงึมขีอ้จํากดัด้านการ
สืdอสาร นกัการตลาดจงึควรกาํหนดกลยทุธโ์ดยเน้นประสทิธภิาพ ซึdงในการ
วจิยัครั mงนีmแสดงใหเ้หน็ถงึการปรบัปรุงผลติภณัฑ์ SMEs เพืdอเพิdมส่วนแบ่ง
การตลาด อันนํามาซึdงยอดขายทีdเพิdมขึmน โดยการปรับผลิตภัณฑ์ 1-2 
คุณสมบตั ิการเลอืกทีdจะปรบัปรุงผลติภณัฑว์า่ควรปรบัปรุง 1-2 คุณสมบตั ิ
นักการตลาดจําเป็นต้องศึกษาผลทีdได้กบัค่าใช้จ่าย เพืdอให้การตดัสนิใจ
กาํหนดกลยทุธเ์ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

4. การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ตําแหน่งตราสินค้าแบบหลายมิติ
สามารถช่วยใหผู้ป้ระกอบการและนกัการตลาดเขา้ใจการรบัรูข้องผูบ้รโิภค 
และเป็นขอ้มลูในการพฒันาผลติภณัฑใ์หต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค
ไดม้ากขึmนเพราะความต้องการและการตดัสนิใจซืmอของผูบ้รโิภคพจิารณา
จากหลายคุณสมบตัิ รวมทั mงปรบัปรุงการสืdอสารการตลาด อย่างไรก็ดี
นักการตลาดควรมคีวามระมดัระวงัในการนําผลการวจิยัไปออกแบบกล
ยุทธ์ โดยตระหนักว่าตําแหน่งตราสนิคา้เป็นการรบัรูโ้ดยผูบ้รโิภค ดงันั mน 
ข้อมูลอาจเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่ใช่ข้อเท็จจริงก็ได้ ผู้ประกอบการหรือ
นกัการตลาดอาจจาํเป็นตอ้งมชีอ่งทางการสาํรวจความคดิเหน็และความพงึ
พอใจต่อสนิคา้ของผูบ้รโิภค และนําผลมาเปรยีบเทยีบกบัผลการวเิคราะห์
ตําแหน่งตราสินค้า ซึdงถ้าหากผลมีความสอดคล้องกันในแบบทีdธุรกิจ
ตั mงเป้าหมายไว้และให้เห็นว่าธุรกิจมีจําหน่ายสินค้าและการสืdอสารทีd
เหมาะสม แต่หากผลออกมาไม่สอดคล้องกนั นักการตลาดมทีางเลอืก 2 
ทาง คอื การปรบัการสืdอสารใหส้อดคลอ้งกบัการจําหน่ายสนิคา้ หรอืการ
จาํหน่ายสนิคา้ใหส้อดคลอ้งกบัการสืdอสาร 

 
IX.III ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครั �งต่อไป 

1. การวจิยัครั mงนีmเป็นการเปรยีบเทยีบการรบัรูคุ้ณสมบตัขิองสบู่ SMEs 
เทยีบกบั Non-SMEs อยา่งไรกด็ ีในกลุ่มสบู่ SMEs ดว้ยกนัเอง ยงัมคีวาม
แตกต่างกนัระหว่างขนาดของธุรกจิ การวจิยัครั mงต่อไปผูส้นใจอาจศกึษา
เปรยีบเทียบสบู่ SMEs ในกลุ่มทีdมขีนาดธุรกิจต่างกนั เพืdอช่วยในธุรกิจ 
SMEs ทีdมขีนาดเลก็มาก ๆ เชน่ ผลติภณัฑ ์1 ตาํบล 1 ผลติภณัฑ ์(OTOP) 
สามารถนําไปปรบัปรุงผลติภณัฑ์และแนวทางการทําการตลาดได้อย่าง
เหมาะสม 

2. การวจิยัครั mงต่อไปอาจจะลองสํารวจปัญหายอดขายของผลติภณัฑ์ 
SMEs ของไทย ในช่องทางการจดัจําหน่ายอืdนๆ ทีdไม่ใช่ซุปเปอร์มาร์เกต็ 
เชน่ รา้นขายตรง รา้นคา้ออนไลน์ เป็นตน้ เพืdอใหค้รอบคลุมชอ่งทางการจดั
จําหน่ายอืdนๆ และนําข้อมูลทีdได้นําไปพฒันาผลิตภัณฑ์สินค้าสบู่ก้อน 
SMEs ของไทยต่อไป 
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บทคดัย่อ   —  งานวิจยัเรื;องนีD มีวตัถปุระสงคเ์พื;อศึกษาและการ

เปรียบเทียบคณุภาพการให้บริการของห้าง Hypermarket (ร้านค้าปลีก
ขนาดใหญ่) ที;ส่งผลต่อความพึงพอใจ และก่อให้เกิดความจงรกัภกัดี
ของคนกลุ่ม Generation X (กลุ่มคนอายรุะหว่าง 41-55 ปี หรือเกิด พ.ศ. 
2508-2522) ในเขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑล งานวิจยัชิDนนีD เป็น
การวิจยัเชิงปริมาณสาํรวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื;องมือ 

คณะผู้วิจยัได้เกบ็ข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 817 คน ผลการวิจยั
พบว่า ความเป็นรปูธรรมของบริการ, การรู้จกัและเข้าใจลูกค้า และ
การให้ความเชื;อมั ;นส่งผลต่อความพึงพอใจต่อห้างเทสโก้ โลตัส 
ปัจจยัการตอบสนอง, การรู้จกัและเข้าใจลูกค้า, และความน่าเชื;อถือ
ส่งผลต่อความพึงพอใจห้างบิµกซี และพบความแตกต่างในด้านการให้
ความเชื;อมั ;นต่อลูกค้า การรู้จกัและเข้าใจลูกค้า และด้านคุณภาพ
บริการโดยรวมระหว่างเทสโก้ และบิµกซี อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ       

 

คาํสําคญั - ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่, Generation X,  คุณภาพการ
ให้บริการ, ความพึงพอใจ 

Abstract — This research aimed to study and compare service 

quality provided by Hypermarket (large retail store) that effected 
satisfaction and loyalty. The sample was collected from people who 
aged between 41-55 years old. The researchers focused only sample 
who live in Bangkok metropolitan region. The qualitative research 
method using questionnaire was applied to collect the data. Moreover, 
817 respondents participated in this research. For the result, Tangible, 
empathy and reliability effected satisfaction in Tesco Lotus customers. 
But for Big C, responsiveness, empathy and reliability effected 
satisfaction. Finally, the researchers found the difference between 
Tesco Lotus and Big C in term of reliability, empathy and overall service 
quality significantly.      

 

Keywords — Hypermarket, Generation X, Service Quality, 

Satisfaction 
 

I. บทนํา 
ปัจจุบนัจํานวนประชากรมกีารเพิdมขึmนอย่างรวดเรว็ อนัเนืdองมาจาก

ความเจรญิกา้วหน้า ทางดา้นเทคโนโลย ีเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม 
สง่ผลใหจ้าํนวนประชากรต่อพืmนทีdเพิdมมากขึmน รวมถงึยงัสง่ผลกระทบต่อวถิี
ชวีติของคนทีdอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปรมิณฑลใหเ้ป็นไป
อย่างเร่งรบี ส่งผลใหผู้บ้รโิภคมพีฤตกิรรมในการบรโิภคทีdเปลีdยนแปลงไป 
เช่น ผู้บรโิภคไม่ค่อยมเีวลา ในการเลอืกซืmอสนิค้าเพืdอมาอุปโภคบรโิภค 
จากเงืdอนไขในด้านเวลาทีdจํากดั ดงันั mน ธุรกจิค้าปลกี จงึเป็นทางเลอืกทีd
ตอบโจทยผ์ูบ้รโิภคใหม้คีวามสนใจมาใชบ้รกิารเป็นจาํนวนมากขึmนทกุปี  

ซึdงปัจจยัทีdมผีลต่อการเตบิโตของธุรกจิคา้ปลกีคอื การเพิdมจาํนวนของ
กลุ่มผูบ้รโิภค Generation-X (กลุ่มคนอายุระหว่าง 41-55 ปี หรอืเกดิ พ.ศ. 
2508-2522) [14] ทีdมีรายได้ปานกลาง-สูงตลอดจนการปรับเปลีdยน
พฤติกรรมของคนกลุ่มนีm  ซึdง ปัจจัยดังกล่าวล้วนแล้วแต่ผลักดันให้
ผูป้ระกอบการยงัเดนิหน้าขยายสาขาอย่างต่อเนืdองแมใ้นยามทีdการบรโิภค
ซบเซา พฤตกิรรมการบรโิภคของคนแต่ละกลุ่มวยัมคีวามแตกต่างกนัตาม
สภาวะของช่วงเวลาทีdเกดิและเตบิโตและการประสบกบัเหตุการณ์ในแต่ละ
ยุคสมยั ซึdง Hypermarket รายใหญ่ทีdมอีทิธพิลต่อตลาด Modern trade ทีd
สําคญัได้แก่ เทสโก้ โลตสั และ บิÄกซ ีซึdงเป็น Hypermarket ทเีป็นทีdนิยม
ของคนส่วนใหญ่ มีสินค้าขายหลากหลายทั mงปลีกและค้าส่ง ดงันั mนการ
ตดัสนิใจใช้บรกิารจงึขึmนอยู่กบัความพงึพอใจในคุณภาพการบรกิารของ 
Hypermarket (ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่)  นั mน ๆ ซึdงทั mงสองบริษัทมีการ
แขง่ขนักนัดา้นคณุภาพการใหบ้รกิารคอ่นขา้งมาก  

จากทีdกลา่วมาขา้งตน้คณะผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีdจะศกึษาเปรยีบเทยีบ
ปัจจัยคุณภาพบริการทีdทําให้กลุ่มคน เกิดความพึงพอใจและความ
จงรักภักดี รวมถึงการเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการของห้าง 
Hypermarket ทีdส่งผลต่อความพงึพอใจและความจงรกัภกัดขีองคนกลุ่ม 
อ า ยุ ร ะ ห ว่ า ง  41-55 ปี  ห รือ เ กิด  พ . ศ .  2508-2522 [ 14]  ใ น เ ข ต
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กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล เนืdองจากประชากรในเขตกรงุเทพมหานคร
และปริมณฑล นั mนเป็นกลุ่มทีdมีการเลือกใช้บริการห้าง Hypermarket 
(ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่) ซึdงผลการวิจัยครั mงนีmจะเป็นแนวทางการเพิdม
ประสทิธภิาพในการให้บรกิารของร้านค้าปลกีขนาดใหญ่ (เทสโก้ โลตสั 
และ บิÄกซ)ี อกีทั mงยงัเป็นแนวทางใหผู้ป้ระกอบการธุรกจิรา้นคา้ปลกีขนาด
ใหญ่สามารถนําผลการวจิยัไปประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์ไดโ้ดยการนํากล
ยุทธ์มาประยุกต์ใช้ในการพฒันาเพืdอให้เหมาะสมกบัความต้องการของ
ผูบ้รโิภคในการเลอืกใชบ้รกิารหา้ง Hypermarket (รา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่) 
และสรา้งความพอใจใหผู้บ้รโิภคกลบัมาใชบ้รกิารซํmาในอนาคต  

II. วตัถุประสงคแ์ละวรรณกรรมปรทิศัน์ 
วตัถุประสงคข์องงานวจิยันีmเพืdอศกึษาปัจจยัคุณภาพการบรกิารทีdมผีล

ต่อความพงึพอใจและความจงรกัภกัดขีองคนกลุ่ม Generation X (กลุ่มคน
อายุระหว่าง 41-55 ปี หรอืเกดิ พ.ศ. 2508-2522) ตลอดจนเปรยีบเทยีบ
คณุการบรกิาร 5 ดา้น ไดแ้ก่ ความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร (Tangibles) 
ค ว าม น่ า เ ชืd อ ถือ ไ ว้ ว า ง ใ จ  ( Reliability) ก า รตอบสนอง ต่ อลู กค้ า 
(Responsiveness) การใหค้วามเชืdอมั dนต่อลูกคา้ (Assurance) และความ
ใสใ่จในลกูคา้ (Empathy) [17]  ระหวา่งเทสโก ้โลตสั และบิÄกซ ีโดยกาํหนด
ประชากรของงานวจิยัเป็นกลุม่คนอายรุะหวา่ง 41-55 ปี (เกดิระหวา่ง พ.ศ. 
2508-2522) ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล  สาํหรบังานวจิยัเรืdองนีm 
คณะผูว้จิยัใหค้วามสนใจกบัตวัแปรไดแ้ก่  

ปัจจยัด้านคุณภาพการบริการ ซึdงหมายถึง คุณภาพการบริการใน
ห้างสรรพสินค้า [17] ปัจจัย 5 ด้านทีdกล่าวมาสามารถไปพัฒนาเป็น
เครืdองมือแบบประเมินคุณภาพการบริการทีdเรียกว่า “SERVQUAL” 
(Service Quality) มีการวิเคราะห์ค่าทางสถิติและสามารถสรุปรวมมิติ
สําคัญทีdบ่งชีmถึงคุณภาพการบริการมี 5 ด้าน [17]  ดังนีm  1. ความเป็น
รูปธรรมของการบริการ (Tangibles) หมายถึง การบริการนั mน ต้องให้
ผูร้บับรกิารสามารถคะเนคุณภาพบรกิารได้ ทั mงทางกายภาพทีdปรากฏให้
เห็น สิdงอํานวยความสะดวก สญัลกัษณ์ และสภาพแวดล้อม เป็นต้น 2. 
ความน่าเชืdอถือไว้วางใจ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการ
ใหบ้รกิารนั mนตรงกบัคาํสญัญาทีdใหไ้ว ้การบรกิารทีdใหทุ้กครั mงมคีวามถกูตอ้ง
เหมาะสมและความสมํdาเสมอทําให้ผู้รบับริการรู้สึกถีงความน่าเชืdอถือ 
ไวว้างใจได ้3. การตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) หมายถงึ การ
ตอบสนองอย่างมคีวามตั mงใจ และมคีวามมุ่งมั dนในให้บรกิาร ผู้รบับรกิาร
สามารถเขา้รบับรกิารไดง้า่ย และไดร้บัความสะดวกจากการใชอ้ย่างทั dวถงึ 
และรวดเรว็ มคีวามยดืหยุ่นและสะดวก 4. การให้ความเชืdอมั dนต่อลูกค้า 
(Assurance) หมายถงึ ผูใ้ห้บรกิารต้องมทีกัษะ ความรู้ ความสามารถใน
การให้บริการ และตอบสนองความต้องการของผู้รบับริการได้อย่างดี 
สามารถทีdจะทําให้ผู้รบับรกิารเกดิความไว้วางใจ และเกดิความมั dนใจใน
บรกิาร 5. ความใสใ่จในลกูคา้ (Empathy) หมายถงึ มคีวามสามารถในการ
ดแูลเอาใจใสผู่ร้บับรกิารตามความตอ้งการทีdแตกต่าง [15]  

ปัจจัยด้านความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการ (Satisfaction) มี
ความหมายว่า ระดบัความรูส้กึในทางดขีองลูกคา้ต่อสิdงใดสิdงหนึdง [11]  ได้
ใหค้วามหมายของความพงึพอใจของลูกคา้ ระดบัความรูส้กึของลูกคา้ทีdมี
ผลมาจากการเปรยีบเทียบระหว่างผลประโยชน์จากการบริการกบัการ
คาดหวงัของลูกคา้ คําจํากดัความของความพงึพอใจเป็นผลลพัธ์ของการ
เปรยีบเทยีบระหว่างความคาดหวงักบัการรบัรูส้นิคา้และบรกิารโดยความ
พึงพอใจของลูกค้าจะเกิดขึmนหลงัจากลูกค้าประเมินสินค้าและบริการทีd
ตนเองเขา้รบับรกิารแล้ว [15] อย่างไรก็ตามการศกึษาความพงึพอใจใน
หลากหลายอุตสาหกรรม [12] พบว่าคุณภาพของบรกิารเป็นปัจจยัหนึdงซึdง
ทาํใหล้กูคา้พงึพอใจและกลบัมาใชบ้รกิารอกี [13]  

เมืdอผู้ใช้บริการพึdงพอใจในการบริการทีdได้รบัจากศูนย์บริการห้าง 
Hypermarket (ร้านค้าปลกีขนาดใหญ่) จะส่งผลต่อความตั mงใจซืmอซํmาของ
ผู้ใช้บรกิารเป็นอย่างมาก [16]   กล่าวคอืผู้ใช้บรกิารจะมาใช้บรกิารในทีd
สถานทีdตรงตามคุณลักษณะทีdต้องการ อย่างไรก็ตามคุณลักษณะของ
บรกิารทีdผูใ้ชบ้รกิารตอ้งการอาจไมก่่อใหเ้กดิความพงึพอใจไดเ้สมอไป [14]  
เมืdอลูกคา้พงึพอใจในสนิคา้และบรกิารลูกคา้จะมพีฤตกิรรมบอกต่อสนิคา้
และบรกิารต่อไป แต่ถา้ผลงานของสนิคา้และบรกิารดงักล่าวตํdากวา่ทีdลกูคา้
คาดหวงัลกูคา้จะไมพ่งึพอใจและจะเปลีdยนไปใชบ้รกิารของคูแ่ขง่ขนั [8]   

จากความหมายข้างต้นจึงพอสรุปได้ว่าความพึงพอใจหมายถึง
ความรูส้กึมคีวามสุขเมืdอผูใ้ชบ้รกิารไดร้บัผลสําเรจ็ตามจุดมุ่งหมายตามทีd
ต้องการและพฤตกิรรมทีdแสดงออกกจ็ะมคีวามสุขส่วนความพงึพอใจของ
ผูใ้ชบ้รกิารต่อการใหบ้รกิารนั mนความพงึพอใจเป็นความนิยมความศรทัธา
และเป็นความรูส้กึหรอืทศันคตทิางดา้นบวกของบุคคลทีdมต่ีอสิdงใดสิdงหนึdง
ซึdงจะเกดิขึmนก็ต่อเมืdอสิdงนั mนจะสามารถตอบสนองความต้องการนั mนได้แต่
ทั mงนีmความพงึพอใจของบุคคลแต่ละคนอาจมคีวามแตกต่างกนัซึdงขึmนอยู่กบั
ค่านิยมหรือประสบการณ์ทีdบุคคลนั mนได้รบัหมายถึงความรู้สึกทีdบุคคล
สามารถประเมนิผลการใหบ้รกิารในรูปแบบต่าง ๆ ทีdออกมาทั mงทางบวก
และทางลบ [10] 

 
III. ระเบยีบวธิวีจิยั 

การศึกษาวิจยัครั mงนีmเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครืdองมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู [1] 
บุคคลทีdเลอืกใชบ้รกิารรา้น Hypermarket (รา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่) ดงักลา่ว 
ซึdงกลุ่มตวัอย่างทีdใชใ้นการศกึษาครั mงนีm คอื กลุ่มคนอายุระหว่าง 41-55 ปี 
(เกดิ พ.ศ. 2508-2522) ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิลฑล ทางผูว้จิยัได้
ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลตั mงแต่เดือนสิงหาคม 2562 ถึงเดือนมกราคม 
2563  

การตรวจสอบความสอดคล้องของเนืmอหาของแบบสอบถามทีdตรงกบั
เรืdองทีdศกึษา เครืdองมอืวจิยัได้ถูกตรวจสอบโดยผู้เชีdยวชาญ 3 ท่าน เพืdอ
ความครบถว้น และความสอดคลอ้งของเนืmอหา (Validity) โดยการวเิคราะห์
ดชันีความสอดคลอ้งรายขอ้ IOC (Index of Item Objective Congruence) 
[1] พบว่ามคี่าความสอดคล้องตั mงแต่ 0.60 ขึmนไป จากนั mนทําการทดสอบ
แบบสอบถาม (Pilot Test) จํานวน 30 ชุด และคํานวณค่า Cronbach 
Alpha พบว่ามคี่าอยู่ระหว่าง  0.75-0.93 ในทุกองค์ประกอบ สําหรบัการ
กําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครั mงนีm ผูว้จิยัใชห้ลกัการคํานวณของ 
Cochran [4] จากการคํานวณขนาดกลุ่มตวัอย่างกรณีทีdไม่ทราบจํานวน
ประชากร และกําหนดระดบัความเชืdอมั dนทีd 95% จะได้ ขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างทีdเหมาะสม คอื 800 ตวัอย่าง ซึdงเมืdอทําการสํารวจกลุ่มตวัอย่าง 
ผูว้จิยัไดร้บัขอ้มลูการตอบแบบสอบถามทั mงสิmน 817 ตวัอยา่ง 

IV. ผลการวจิยัและขอ้วจิารณ์ 
การวเิคราะหผ์ลการวจิยัตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยัประกอบดว้ย

ขอ้มูลมาวเิคราะห์สถติเิชงิพรรณนาได้แก่ ค่าความถีd ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีdย 
และค่า เบีdยงเบนมาตรฐาน และทําการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ 
Independent samples t test เพืdอทดสอบความแตกต่างระหว่างสองกลุ่ม
ประชากร (เทสโก ้โลตสั และ บิÄกซ)ี [1] และทาํการวเิคราะหอ์ทิธพิลของตวั
แปรต้นต่อตัวแปรตามโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ [1] ได้
ผลการวจิยัดงันีm 
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ตารางทีd I : ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุม่ตวัอยา่ง 
ตวัแปร เทสโก้ โลตสั บิµกซี 

 จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
1.เพศ     

ชาย 134 32.4 134 33.2 
หญงิ 231 55.8 251 62.3 

LGBT 49 11.8 18 4.5 
รวม 414 100 403 100 

2. อาชีพ     
พนกังาน 

บรษิทัเอกชน 
103 24.9 85 21.1 

ธรุกจิสว่นตวั/
อาชพีอสิระ 

101 24.4 138 34.2 

รบัราชการ/ 
รฐัวสิาหกจิ 

16 3.9 97 24.1 

อืdนๆ 194 46.9 83 20.6 

รวม 414 100 403 100 

3. การศึกษา     

ตํdากวา่ 
ปรญิญาตร ี

82 19.8 74 18.4 

ปรญิญาตร ี 317 76.6 279 69.2 
ปรญิญาโท 8 1.9 49 12.2 

ปรญิญาเอก 7 1.7 1 0.2 
รวม 414 100 403 100 

4.รายได้     
ตํRากวา่ หรอื เท่ากบั 

15,000 บาท 
168 40.6 51 12.7 

15,001 – 25,000 
บาท 

95 22.9 134 33.3 

25,001 – 35,000 
บาท 

120 29.0 184 45.7 

35,001 – 45,000 
บาท 

16 3.9 33 8.2 

มากวา่ 45,001 บาท
ขึWนไป 

15 3.6 1 0.2 

รวม 414 100 403 100 
 

 
ผูต้อบแบบสอบถามหา้งเทสโก ้ โลตสั สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ 55.8% 

เพศชาย 32.4% และ LGBT 11.8 % รายไดต่้อเดอืนสว่นใหญ่ของกลุม่
ตวัอยา่งอยูต่ํdากวา่หรอืเทา่กบั 15,000 บาท คดิเป็น 40.6% กลุม่ตวัอยา่ง
สว่นใหญ่ มรีะดบัการศกึษาอยูใ่นระดบัปรญิญาตร ี คดิเป็น 76.6% อาชพี
สว่นใหญ่ของกลุม่ตวัอยา่งคอื อืdน ๆ คดิเป็น 46.9% สว่นผูต้อบ
แบบสอบถามหา้งบิÄกซ ีสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ 62.3% เพศชาย 33.2% และ 
LGBT 4.5% รายไดต่้อเดอืนสว่นใหญ่ของกลุม่ตวัอยา่งอยูร่ะหวา่ง  25,001 
– 35,000 บาท คดิเป็น 45.7% กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ มรีะดบั การศกึษาอยู่
ในระดบัปรญิญาตร ี คดิเป็น 69.2% อาชพีสว่นใหญ่ของกลุม่ตวัอยา่ง คอื
ธรุกจิสว่นตวั/อาชพีอสิระ คดิเป็น 34.2% 
 
 
 
 
 

ตารางทีd II : ผลการวเิคราะหค์วามแตกต่างของปัจจยัคณุภาพการบรกิาร
ในแต่ละดา้นของหา้งเทสโก ้โลตสั และบิÄกซ ี 

การทดสอบความแตกต่างระหว่างห้างเทสโก้ โลตสั 
และบิµกซี 

ปัจจยัคณุภาพการบริการ Sig. (2-tailed) 

ดา้นความเป็นรปูธรรม .098 

ความน่าเชืdอถอื .367 
การตอบสนอง .711 

การให้ความเชื;อมั ;นต่อลกูค้า .000 

การรู้จกัและเข้าใจลกูค้า .004 

คณุภาพการบริการโดยรวม .029 
 
ความแตกต่างของคุณภาพการบรกิาร 5 ดา้นของเทสโก ้โลตสั และ บิÄกซี
ในแต่ละดา้นพบวา่  ปัจจยัดา้นความเป็นรปูธรรม, ความน่าเชืdอถอื และการ
ตอบสนอง มคี่า sig.(2-tailed) สงูกว่าค่านัยสาํคญัทางสถติทิีdระดบั .05 จงึ
สรปุไดว้า่ ปัจจยัดา้นความเป็นรปูธรรม, ความน่าเชืdอถอื และการตอบสนอง
ของหา้งเทสโก ้โลตสั และ บิÄกซ ีไมแ่ตกต่างกนั สว่นปัจจยัดา้นการใหค้วาม
เชืdอมั dนต่อลูกค้า การรู้จกัและเขา้ใจลูกค้า และด้านคุณภาพบรกิารทั mง 5 
ดา้น มคีา่ sig.(2-tailed) ตํdากวา่คา่นยัสาํคญัทางสถติทิีdระดบั .05 จงึสรุปได้
วา่ การใหค้วามเชืdอมั dนต่อลกูคา้ การรูจ้กัและเขา้ใจลกูคา้ และดา้นคุณภาพ
การบรกิารโดยรวมของเทสโก ้โลตสั และบิÄกซแีตกต่างกนั 

 
ตารางทีd III : ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหคุณู (Multiple Regression 
Analysis) ของปัจจยัคณุภาพการบรกิารทีdมอีทิธพิลต่อความพงึพอใจของ
กลุม่ตวัอยา่ง   

ปัจจยั 
 

Unstandardized Coefficients 

B 
Std. 
Error 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

เทสโก้โลตสั      

(Constant) .276 .097  2.836 .005 

การใหค้วาม
เชืLอมั Lน 

ต่อลกูคา้ 
.474 .043 .463 10.911 .000 

การรูจ้กัและ 
เขา้ใจลกูคา้ 

.327 
 

.034 
 

.353 
9.60 

 
.000 

ดา้นความ 
เป็นรปูธรรม 

.160 
.038 

 
.148 

 
.148 

 
.000 

 

R Square .787 

บิCกซี      

(Constant) .528 .128  
4.129 

 
.000 

การตอบสนอง .467 .048 .477 9.754 .000 

การรูจ้กัและ 
เขา้ใจลกูคา้ 

.252 
 

.039 .296 
6.410 

 
.000 

ความน่าเชืLอถอื .151 .052 .126 2.931 .004 

R Square .691 

 
ปัจจยัคุณภาพบรกิาร 3 อนัดบัแรกของหา้งเทสโก ้โลตสัทีdมอีทิธพิล

มากทีdสดุ และมปีระสทิธภิาพในการทาํนายเทา่กบั 78.7 % ซึdงสามารถมผีล
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ต่อความพงึพอใจของคนกลุม่  Generation X  ในเขตกรงุเทพมหานครและ

ปรมิณฑล และปัจจยัทั mง 3 ไดแ้ก่ ความเป็นรูปธรรมของบรกิาร, การรูจ้กั
และเขา้ใจลกูคา้, การใหค้วามเชืdอมั dนต่อลกูคา้ มคีา่ Sig. เทา่กบั .000 น้อย
กวา่ .05 ดงันั mน คุณภาพการบรกิารดา้นความเป็นรปูธรรมของบรกิาร, การ
รู้จกัและเขา้ใจลูกค้า และการให้ความเชืdอมั dนต่อลูกค้าของเทสโก้ โลตสั 
สง่ผลใหเ้กดิความพงึพอใจ โดยการวดัประสทิธภิาพในการทาํนายตวัแปรทีd
มผีลมากทีdสดุโดยดจูากคา่ Unstandardized (B) ตวัแปรทีdมผีลมากทีdสดุคอื 
การให้ความเชืdอมั dนต่อลูกค้า รองลงมาคอื ด้านการรู้จกัและเขา้ใจลูกค้า 
และสดุทา้ยคอื ดา้นความเป็นรปูธรรมของบรกิาร  

สําหรบัห้างบิÄกซ ีปัจจยัคุณภาพบรกิาร 3 อนัดบัแรกทีdมอีทิธพิลต่อ
ความพงึพอใจมากทีdสดุ และมปีระสทิธภิาพในการทาํนายรอ้ยละ 69.1 และ
ปัจจยัทั mง 3 ไดแ้ก่ ดา้นการตอบสนอง, การรูจ้กัและเขา้ใจลกูคา้, และความ
น่าเชืdอถอื  มคีา่ Sig. เทา่กบั .000 น้อยกวา่ 0.05 ดงันั mนดา้นการตอบสนอง
ต่อลกูคา้, การรูจ้กัและเขา้ใจลกูคา้ และความน่าเชืdอถอืไวของบิÄกซสีง่ผลให้
เกดิความพงึพอใจ จากคา่ Unstandardized (B) ตวัแปรทีdมผีลมากทีdสดุคอื 
การตอบสนองต่อลูกคา้ รองลงมาคอื การรูจ้กัและเขา้ใจลูกคา้ และสุดทา้ย
คอื ดา้นความน่าเชืdอถอื ตามลาํดบั 
 

ตารางทีd IV : คา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรความพงึพอใจ และความ
จงรกัภกัดขีองเทสโก ้โลตสั และบิÄกซ ี 

  เทสโก ้โลตสั บิÄกซ ี

คา่ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ความพงึพอใจ และความ
จงรกัภกัด ี(Pearson 
Correlation Coefficients) 

0.787 0.771 

sig. (2-tailed) .000 .000 
 

จากคา่ Sig. (2-tailed) เทา่กบั 0.000 น้อยกวา่ 0.05 ความพงึพอใจ
ของทั mงเทสโก ้โลตสั และบิÄกซ ีสง่ผลใหส้ง่ผลใหเ้กดิความจงรกัภกัดใีนคน

กลุม่ Generation X เขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล คา่ความสมัพนัธ์

เชงิบวกระหวา่งความพงึพอใจและความจงรกัภกัดขีองเทสโก ้โลตสั 
และบิÄกซ ีเทา่กบั 0.787 และ 0.771 แสดงความสมัพนัธเ์ชงิบวกสงู  

 
V. การอภปิรายผล 

จากการศกึษาปัจจยัคุณภาพการบรกิารทีdสง่ผลต่อความพงึพอใจและ
ความจงรกัภกัดคีนกลุม่ Generation X (กลุม่คนอายรุะหวา่ง 41-55 ปี หรอื
เกิด พ.ศ. 2508-2522)   ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลจากการ
วเิคราะห์ขอ้มูลพบว่า สําหรบัห้างเทสโก้ โลตสั ปัจจยัทีdมผีลต่อความพงึ
พอใจอย่างมนีัยสําคญัทางสถติไิด้แก่ การให้ความเชืdอมั dนต่อลูกค้า, การ
รู้จกัและเข้าใจลูกค้า และสุดท้ายคอื ด้านความเป็นรูปธรรมของบรกิาร 

ผลการวจิยัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุนนัทา ฉนัทโรจนา และอทิธกิร ขาํ
เดช [9] ศกึษาพฤตกิรรมและความพงึพอใจของหา้งเทสโก้ โลตสั ในเขต
กรงุเทพมหานคร 

ผลการศกึษาคุณภาพการบรกิารหา้งบิÄกซพีบว่าปัจจยัการตอบสนอง
ต่อลูกคา้, การรูจ้กัและเขา้ใจลูกคา้ และความน่าเชืdอถอืส่งผลต่อความพงึ
พอใจมากทีdสุด ซึdงเหมอืนกบังานวจิยัของจริวรรณ ดปีระเสรฐิ และวรีวงศ์ 
พิพิธสุขสันต์ [2]  ศึกษาปัจจัยทีdมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจและ
พฤติกรรมการซืmอสินค้าผ่านร้านค้าปลีกสมยัใหม่ของผู้บริโภคในพืmนทีd 
กรุงเทพมหานคร, เชยีงใหม่, นครราชสมีา และภูเกต็ ผลการวจิยัไดแ้สดง

ใหเ้หน็ถงึความสําคญัดา้นการบรกิารทีdมอีทิธพิลต่อความพงึพอใจอย่างมี

นยัสาํคญั 

ผลการเปรียบเทียบคุณภาพการบริการระหว่างห้างเทสโก้ โลตัส 
และบิÄกซีพบว่า ปัจจยัด้านความเป็นรูปธรรม, ความน่าเชืdอถือ และการ

ตอบสนอง ไมแ่ตกต่างกนั นอกจากนีmการใหค้วามเชืdอมั dนต่อลกูคา้ การรูจ้กั
และเขา้ใจลูกคา้ และคุณภาพบรกิารโดยรวม มคีวามแตกต่างกนัอย่างมี

นัยสาํคญั ซึdงงานวจิยัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นงรกั บุญเสรฐิ [5] ซึdงได้

ศกึษาเปรยีบเทยีบทศันคตแิละพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคจากบิÄกซ ีซุปเปอร์
เซนเตอร์ และเทสโก้ โลตสั ซุปเปอร์เซนเตอร์ ในจงัหวดัอุบลราชธานี 

นอกจากนีmยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชุตนิธร ปัจจุสานนท ์[4] ซึdงยนืยนั
ความแตกต่างกนัในดา้นการบรกิารของรา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่ 

ความพงึพอใจจากคุณภาพการบรกิารของหา้งเทสโก ้โลตสั และบิÄกซี

มผีลต่อความจงรกัภกัด ีโดยมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกสูงอย่างมนีัยสําคญั 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัอมัพล ชูสนุก และ กฤษณณฐั  หนุนซู [10] ทีdศกึษา

เรืdองอทิธพิลของคุณภาพการใหบ้รกิารต่อคุณค่าตราสนิคา้ความพงึพอใจ
และความจงรกัภกัดขีองลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าคุณภาพการ

ใหบ้รกิารดา้นการเอาใจใสล่กูคา้มอีทิธพิลทางบวกต่อการใหบ้รกิาร การให้

ความมั dนใจด้านความรวดเร็วและความน่าเชืdอถือมอีิทธิพลทางบวกต่อ
ความพงึพอใจ และความพงึพอใจของลูกค้ามอีิทธพิลทางบวกต่อความ

จงรกัภกัดขีองลกูคา้ 
  

VI. ขอ้เสนอแนะ 
จากการวิเคราะห์ผลของงานวิจัยนีmทําให้ทราบถึงพฤติกรรมการ

ตดัสนิใจใช้บรกิารร้านของห้าง Hypermarket (ร้านค้าปลกีขนาดใหญ่) ทีd

ส่งผลต่อความพึงพอใจและความจงรกัภกัดีของคนกลุ่ม Generation X 
(กลุ่มคนอายุระหว่าง 41-55 ปี หรือเกิด พ.ศ. 2508-2522)    ในเขต

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล การวจิยัครั mงนีm พบว่า ปัจจยัคุณภาพการ
บรกิารมผีลต่อความพงึพอใจ และทาํใหเ้กดิความจงรกัภกัดไีด ้คณะผูว้จิยั

ใคร่ขอเสนอแนะแนวทางการใหบ้รกิารลูกคา้กลุ่มอายุ 41-55 ปีดงันีm หา้ง

เทสโก ้โลตสัควรใหค้วามสาํคญั การใหค้วามเชืdอมั dนแก่ลกูคา้ โดย การเพิdม
ความสามารถในการสรา้งความเชืdอมั dนใหเ้กดิขึmนกบัผูร้บับรกิาร ผูใ้หบ้รกิาร

จะตอ้งแสดงถงึ ทกัษะความรูค้วามสามารถ ในการใหบ้รกิารและตอบสนอง
ความตอ้งการ ของผูร้บับรกิาร ดว้ยความสภุาพ นุ่มนวล มกีรยิามารยาททีd

ด ีใชก้ารตดิต่อสืdอสารทีdมปีระสทิธภิาพ และ ใหค้วามมั dนใจวา่ผูร้บับรกิารจะ

ไดร้บับรกิารทีdดทีีdสุด นอกจากนีmผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญัการรูจ้กั
เขา้ใจลกูคา้ โดยการเพิdมความสามารถ ในการดแูลเอาใจใสผู่ร้บับรกิารตาม

ความตอ้งการทีdแตกต่างของผูร้บับรกิารแต่ละคน [6] 
สาํหรบัผูป้ระกอบการบิÄกซ ีการตอบสนองต่อลูกคา้เป็นสิdงสาํคญัมาก

ในการใหบ้รกิาร การเพิdมความพรอ้มและความเตม็ใจในการใหบ้รกิาร โดย

จะสามารถตอบสนองความต้องการ ของผู้รบับริการได้อย่างทนัท่วงที 

ผูร้บับรกิารสามารถเขา้รบับรกิารไดง้า่ย และไดร้บั ความสะดวกจากการใช้

บรกิาร รวมทั mงจะตอ้งกระจายการใหบ้รกิารไปอย่างทั dวถงึและรวดเรว็ การ

เพิdมความรูจ้กัเขา้ใจลูกคา้ ทําไดโ้ดยการเพิdมความสามารถในการดูแลเอา

ใจใส่ผูร้บับรกิารตามความตอ้งการทีdแตกต่างของผูร้บับรกิารแต่ละคน [7]  

เน้นการบรกิารใหต้รงกบัสญัญาทีdใหไ้วก้บัผูร้บับรกิาร บรกิารทีdใหทุ้กครั mง

จะต้องมคีวามถูกต้องเหมาะสม และได้ผลออกมาเช่นเดิมในทุกจุดของ

บรกิาร ความสมํdาเสมอจะทาํใหผู้ร้บับรกิารรูส้กึวา่บรกิารทีdไดร้บันั mนมคีวาม

น่าเชืdอถอื 
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Abstract—Nowadays, the expansion of urban society has 

resulted in an increase in demand for restaurant services due to 
the hectic lifestyle and smaller family size. Yaowarat Road, or 
known as "Chinatown" of Thailand, has been popular for a long 
time. Hundreds of people visit this road because there is a lot of 
delicious street food. The participants were 400 people who had 
ever have street food at Yaowarat road, using a purposive 
sampling technique. The instrument used for data collection was 
the questionnaire. All statistical analyses for this study are 
frequency, percentage, mean, standard deviation, Chi-square, t-
test, ANOVA, Scheffe analysis, with a statistically significant 
difference at the level of .05.  

The research results indicate that the majority of the 
respondents were female (51.3%) and in the age group below 25 
years old. The top three excursionists’ motivation is to want to 
travel, relax and have food (65.5%), meet people and escape 
from boredom (42.5%), and travel with family (31.8%). In 
conclusion, the Thai excursionists have high level of total 
satisfaction (Mean = 3.51, SD = 0.62).  

The analysis of the relationship between excursionists’ 
motivation and demographic characteristics that there is a 
relationship between the excursionists’ travel and relaxation 
with the genders, and the excursionist’ escape from boredom 
with their ages, a statistically significant difference at the level 
of .05.   

Keywords— Motivation, Satisfaction, Street Food 

I. INTRODUCTION 
Nowadays, the trend and direction of tourism in Thailand is 
growing continuously every year. The concept and direction 
of government policy in promoting tourism are very 
important for people to reconsider. There are three main 
directions, which are (1) Thailand 4.0, (2) Smart City, and (3) 
Creative Tourism [6]. As the result, travel will reflect a 
creative response to the needs of excursionist who want to 
spend their holiday in learning the culture and lifestyle of the 
residents themselves are unfamiliar. 
In addition, the rushing lifestyle and smaller family size have 
affected most people to have street food instead of home 
cooking. Yaowarat Road, also known as "Chinatown" of 
Thailand, has been popular for a long time. Hundreds of 
people come to visit this road because there are many 
delicious street foods. 
On the issue of gastronomy tourism, CNN reporter, Griffin 
Shea has published 23 cities with the best street food around 
the world. Bangkok is one of the top city for excursionist to 
visit and try the local street food. From the morning until 
midnight, excursionist can have tofu water, chicken rice, pad 
Thai, pork satay, and a variety of local food. Especially, the 

Yaowarat Road area has been listed as one of the best 
neighborhoods of Bangkok's street food lifestyle. Food 
tourism makes more income for the country until it becomes 
gastronomy tourism, which brings about the deliciousness of 
local food in various places of Thailand to promote tourism 
as "Eat and travel is the same story" [4]. In accordance, 
Bangkok has been ranked as the number one city in the world 
for delicious street food [17]. When excursionist come to 
Bangkok, no one dares to refuse to go and try the charm of 
local food along the footpaths, such as Khaosarn Road, 
Yaowarat Road, Sukhumvit Road and Silom Road. Also, [7] 
states that Bangkok is the number one city for street food. The 
recommended dishes are Tom Yam Kung, Curry Rice, Pad 
Thai, which Khaosarn Road, which is considered as a street 
food source, with many hawkers or trolleys selling food, the 
most famous in Bangkok for Thai and international tourists.  
 In this regard, the researcher considers that the Thai 
street food is on the issue of gastronomy tourism and is 
important to the Thai government in providing support under 
the 2nd National Tourism Development Plan (2017- 2021) 
seriously.      

II. OBJECTIVES  
The purposes were to study Thai excursionist’ motivation and 
satisfaction and to analyze and compare the relationship, 
classified by demographic data about their gender and age 
group.  

III. LITERATURE REVIEW 
A. Motivation 

Motivation is the act of encouraging a person to behave 
differently to achieve the desired objectives. Motivation can 
occur from the inside, such as the mind, attitude, physical, 
and feeling. Meanwhile, the outside factors are facilities, 
attraction, service, and safety [15]. [18] and [11] state that 
motivation is a driving force that influences excursionist to 
behave differently. When they are satisfied, they might revisit 
the destination.  Motivation will affect excursionist’ 
decisions making in buying goods and services. Those are 
influenced by internal factors such as relaxation, learning 
from experience, beliefs, and attitudes. Besides, external 
factors are from the economy, society, culture, way of life, 
society, technology, physical and mental. According to 
Maslow’s Theory of Motivation, humans have a hierarchy of 
needs for physiological needs, safety needs, love and 
belongings needs, esteem needs, and self-actualization needs 
[5].  
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Push and pull factors are the type of motivation. Push factors 
are physical needs that individual wants to relieve from the 
stress, to discover new things, new places, proud to travel, the 
desire to study, learning from different cultures, peoples, and 
livelihoods and finding opportunities to relate with new 
friends. Pull factors are factors that attract excursionist to go 
to the tourist destinations, such as tourism promotion, 
accommodation prices reduction during low season, events, 
exhibitions, which are all the main draws for travelers to visit 
[8], [16]. 
Therefore, we can conclude that motivation will affect 
excursionist' behavior. Push and pull factors are important 
grounds to pay attention to the excursionist'  
travel decision making. 
B. Satisfaction 

Satisfaction refers to the good feelings or positive attitudes of 
individuals, which is usually the result of getting a good 
response. On the contrary, if the response is not met, 
dissatisfaction will occur. The service satisfaction will be 
more or less, must consider the nature of the provided 
services, together with a sense of service through various 
individual dimensions [21], [2]. Satisfaction arises from 
expectations that depend on individuals based on preferences 
and attitudes. Satisfaction is the expectation of what an 
individual wanting or a person's feelings for something.  If 
the response is under expectations, individuals will be very 
satisfied. But on the contrary, it may be very disappointed or 
dissatisfied [3], [20].  
Therefore, satisfaction is responsive of good feelings or 
positive attitudes when people achieve their goal or their 
expectation, receiving services. 
C. Street Food 

The street food is ready-to-eat food and drink. People can 
have street food along the sidewalk or footpath. Food vendors, 
hawkers, and food truck cook traditional food and prepare 
beverages on-site. Most dishes are handmade, fast, 
inexpensive, and with a variety of foods. Most dishes are 
handmade, fast, inexpensive, and with a variety of foods. 
People can sit and dine at the site or take home in the form of 
savory food, sweet food, as well as beverages [3]. The food 
is usually local, in line with the community's way of life. It is 
a unique and charming food according to the type of food, 
from breakfast until late at night. Food Street comes from a 
different form of food service such as hawkers, stalls, food 
trucks, trolleys, booths, and kiosks [4], [1].  

IV. METHODOLOGICAL DESIGN 
This research is under the survey design. The research 
methodology is described below:       

A. Population and Sampling  
The survey population is the people who visit and intend to 
have street food on the Yaowarat Road. For unknown 
population size, using Cochran’s sample size formula, the 
sample size is calculated at 95% confidence level [23]. Then 

the sample size became 384 participants. But in the survey, a 
total of 400 participants were selected by purposive sampling 
to be interviewed to compensate for incomplete queries, to 
get the point of view.  

B. Instrument   
The instrument used for data collection was the 
questionnaire. The questionnaire was divided into three parts: 
Part 1: Collecting participants’ demographic data about their 
gender, age, experience, and visit time.  
Part 2: Collecting data about the cause of the excursionist’ 
motivation for having street food on the Yaowarat Road area. 
Part 3: Surveying the excursionist’ satisfaction for having 
street food on the Yaowarat Road area on 5 rating scales 
(from “very low=1” to “very high=5”).   
Part 4: Collecting data about the excursionist’ opinions. 
The instrument was tested for validity using the index of 
congruence (IOC) through opinions of three experts in the 
field of study with only questions with an IOC rating of more 
than 0.8 included. It piloted its reliability by using 30 try-out 
samples for Cronbach’ alpha. The reliability of the 
questionnaire was 0.832, which was suited to use for 
conducting the survey.  

C. Data collection 
A questionnaire with closed-ended questions was used for 
interview in collecting the primary data from Thai 
excursionist who had or ever had street food on the Yaowarat 
Road.   

D. Statistical Analyses 
 The statistics in the analysis for this survey are frequency, 
percentage, mean, standard deviation, Chi-square, t-test, 
ANOVA, with a statistically significant difference at the level 
of .05.  

V.  RESEARCH RESULTS 
The research findings presented into four parts; 1) Number 

and percentage of respondents’ general information, 2) The 
percentage causes of Thai excursionist’ motivation for having 
street food on the Yaowarat Road area, 3) The percentage of 
Thai excursionist’ satisfaction in having street food on the 
Yaowarat Road area, 4) The relationship of Thai 
excursionist’ motivation, classified by demographic data 
about their gender and age group and 5) The comparison of 
Thai excursionist’ satisfaction, classified by demographic 
data about their gender and age as follows. 

Part 1: Number and percentage of respondents’ general 
information. 

Most of the respondents were female (51.3%), in the age 
group below 25 years old (45.0%), travel more than 1 time 
(77.5%), and time to visit during 12.01 - 18.00 p.m. (42.0%) 
and 18.01 - 24.00 p.m. (41.5%).  

Part 2: The percentage causes of Thai excursionist’ 
motivation for having street food on the Yaowarat Road area.  
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Results on the three most causes of Thai excursionist’ 
motivation indicated that they travel for relaxation (65.5%), 
meet new people and boredom avoidance (42.5%), and travel 
with family (31.8%), as shown in Figure 1.   

 
 

Fig. 1. Causes of Thai excursionist’ motivation for having street food on the 
Yaowarat Road area 

Table 1 presented the frequency and percentage of Thai 
excursionist’ motivation by gender indicated that male are 
motivated to travel for relaxation (60.5%), meet new people 
and avoid boredom (39.0%), and convenient for travelling 
(33.8%). While, female are motivated to travel for relaxation 
(70.2%), boredom avoidance (45.9%), and travel with family 
(31.7%).  

TABLE I.  THAI EXCURSIONIST’ MOTIVATION CLASSIFIED BY GENDER. 

Motivation 
Male Female 

Frequency Percentage Frequency Percentage 
Relaxation 118 60.5% 144 70.2% 
Curiosity 56 28.7% 49 23.9% 
Meet new people  76 39.0% 94 45.9% 
Travel with family 62 31.8% 65 31.7% 
Convenient to travel 66 33.8% 59 28.8% 

 
Table 2 presented the frequency and percentage of Thai 

excursionist’ motivation by age indicated that age below 25 
years old, between 26 – 49 years old, and over 50 years old 
are motivated to travel for relaxation the most by 64.4%, 
65.3%, and 68.6%, respectively.  
TABLE II.  THAI EXCURSIONIST’ MOTIVATION CLASSIFIED BY AGE GROUP.  

 
Figure 2 presented the frequency and percentage of Thai 

excursionist’ motivation by travel time indicated that 
between 00.01 - 06.00 hrs, the most caused by curiosity 
motivation is 58.3%. But between 06.01 - 12.00 hrs, 12.01 - 
18.00 hrs, and 18.01 -24.00 hrs, the most caused by relaxation 
motivation are 42.6%, 66.1%, and 73.5%, respectively.  

 
Fig. 2. Thai Excursionist’ motivation classified by travel time 

Part 3: The percentage of Thai excursionist’ satisfaction in 
having street food on the Yaowarat Road. 

Table 3 presented the mean and the standard deviation of 
excursionist’ satisfaction classified by gender, indicated that 
male’s total satisfaction was high (Mean = 3.52, S.D. = 0.59). 
For each aspect of the consideration, male’s satisfaction in 
street food was high (Mean = 3.66, S.D. = 0.65), and in 
location was medium (Mean = 3.34, S.D. = 0.76). The male’s 
top three high level of satisfaction are delicious taste (Mean 
= 3.97, S.D. = 0.76), suitable location (Mean = 3.68, S.D. = 
0.97), and reasonable price (Mean = 3.62, S.D. = 0.92). But 
facilities such as parking area and toilet are medium 
satisfactory (Mean = 2.78, S.D. = 1.15).  Meanwhile, 
female’s total satisfaction was high (Mean = 3.50, S.D. = 
0.64). For each aspect of the consideration, female’s 
satisfaction in street food was high (Mean = 3.62, S.D. = 
0.72), and in location was medium (Mean = 3.32, S.D. = 
0.76). The female’s top three high level of satisfaction are 
delicious taste (Mean = 4.11, S.D. = 0.85), suitable location 
(Mean = 3.66, S.D. = 0.97), and the decoration (Mean = 3.63, 
S.D. = 0.98). But facilities such as parking area and toilet are 
medium satisfactory (Mean = 2.69, S.D. = 1.03). 

Table 4 presented the mean and the standard deviation of 
excursionist’ satisfaction classified by age group, indicated 
that total satisfaction of age group under 25 years old (Mean 
= 3.46, S.D. = 0.59) are medium. But age group between 26 
– 49 years old (Mean = 3.55, S.D. = 0.64) and over 50 years 
old (Mean = 3.56, S.D. = 0.64) are high. For each aspect of 
the consideration, age group below 25 years old’s satisfaction 
in street food was high (Mean = 3.57, S.D. = 0.65), and by 
location was medium (Mean = 3.31, S.D. = 0.75). Age group 
between 26 – 49 years old’s satisfaction in street food was 
high (Mean = 3.71, S.D. = 0.69), and by location was medium 
(Mean = 3.33, S.D. = 0.79). Besides, age group over 50 years 
old’s satisfaction in street food was high (Mean = 3.68, S.D. 
= 0.73), and by location was medium (Mean = 3.33, S.D. = 
0.76).  
In addition, the age group below 25 years old’s top three high 
level of satisfaction are delicious taste (Mean = 4.03, S.D. = 
0.79), the decoration (Mean = 3.59, S.D. = 0.97), and suitable 
location (Mean = 3.63, S.D. = 0.99). The age group between 
26 - 49 years old’s top three high level of satisfaction are 
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delicious taste (Mean = 4.09, S.D. = 0.85), suitable location 
(Mean = 3.72, S.D. = 1.05), and reasonable price (Mean = 
3.65, S.D. = 0.96). And the age group over 50 years old’s top 
three high level of satisfaction are delicious taste (Mean = 
3.97, S.D. = 0.96), suitable location (Mean = 3.79, S.D. = 
0.85), and reasonable price (Mean = 3.79, S.D. = 0.93).    
TABLE III.  THAI EXCURSIONIST’ SATISFACTION CLASSIFIED BY GENDER.  

Satisfaction 
Male Female 

Mean S.D. Mean S.D. 
Total satisfaction 3.52 0.59 3.49 0.64 
By street food 3.66 0.65 3.62 0.72 
   - Cleanliness and hygiene 3.52 0.94 3.33 0.98 
   - Delicious taste 3.97 0.85 4.11 0.85 
   - Good services 3.54 0.93 3.43 0.96 
   - Reasonable price 3.62 0.92 3.62 0.99 
By place 3.34 0.76 3.32 0.76 
   - Location is suitable 3.68 0.97 3.66 1.01 
   - Decoration 3.56 0.98 3.63 0.98 
   - Facilities such as parking 
area and toilet 2.78 1.15 2.69 1.03 

 
TABLE IV.  THAI EXCURSIONIST’ SATISFACTION CLASSIFIED BY AGE 

GROUP 

 
 

Part 4: The relationship of Thai excursionist’ motivation, 
classified by demographic data about their gender and age 
group. 

The results of the analysis of the relationship between 
Thai excursionists’ motivation and gender by chi-square 
were as follows.  

Table 5 indicated that there is a significant difference at 
the .05 level of Thai excursionist’ motivation by gender. 
Female seem to have street food on the Yaowarat Road area 
for relaxation by 70.2 percent, as compared with male by 
60.5 percent. 

TABLE V.  CHI-SQUARE RESULTS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN 
MOTIVATION AND GENDER 

Motivation P-Value 
1. Relaxation 0.04* 
2. Curiosity 0.27 
3. Meet new people and boredom avoidance 0.16 
4. Travel with family 0.99 
5. Convenience 0.28 

(* < .05) 
 

The results of the analysis of the relationship between Thai 
excursionists’ motivation and age group by chi-square were 
as follows.  

Table 6 indicated that there is a significant difference at 
the .05 level of Thai excursionist’ motivation by age group. 
The age group below 25 years old seem to have street food 
on the Yaowarat Road area for meeting new people and 
boredom avoidance by 49.4 percent, as compared with the 
age group of 26 – 49 years old by 34.0 percent and over 50 
years old by 42.9 percent. 

TABLE VI.  CHI-SQUARE RESULTS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN 
MOTIVATION AND AGE GROUP 

Motivation P-Value 
1. Relaxation 0.83 
2. Curiosity 0.42 
3. Meet new people to avoid boredom 0.02* 
4. Travel with family 0.08 
5. Convenience 0.23 

 
Part 5: The comparison of Thai excursionist’ satisfaction, 
classified by demographic data about their gender and age. 

The results of the comparison of the difference in Thai 
excursionist’ satisfaction level by gender were as follows. 

Table 7 indicated that there is no significant difference at 
the .05 level of Thai excursionist’ total satisfaction. When 
comparing in terms of street food and on the location, it 
appeared that there was no significant difference at the .05 
level. However, in each aspect found that the satisfaction on 
food cleanliness and hygiene was significantly different at 
the .05 level. Table 8 showed that the male seems to have 
high satisfaction (Mean = 3.52, S.D. = 0.94) on food 
cleanliness and hygiene, as compared with the female are 
medium (Mean = 3.33, S.D. = 0.98). 
TABLE VII.  THE STATISTICS USED TO COMPARE THE DIFFERENCE OF THE 
AVERAGE SATISFACTION LEVELS OF THAI EXCURSIONISTS HAVING STREET 

FOOD ON THE YAOWARAT ROAD AREA BY GENDER 

Thai excursionist’ satisfaction t-Value P-Value 
Street food 0.62 0.54 
1. Cleanliness and hygiene 1.94 0.05* 
2. Delicious taste -1.57 0.12 
3. Good services 1.21 0.23 
4. Reasonable price 0.01 0.99 
Location 0.20 0.84 
5. Location is suitable 0.19 0.85 
6. Decoration -0.66 0.51 
7. Facilities such as parking area and toilet 0.84 0.40 
Total satisfaction 0.49 0.62 

(* < .05) 

TABLE VIII.  THE STATISTICS USED TO COMPARE THE DIFFERENCE 
BETWEEN THE AVERAGES OF SATISFACTION LEVELS OF THAI 

EXCURSIONIST’ FOOD CLEANLINESS AND HYGIENE BY GENDER  

Gender N Mean S.D. t-Value P-Value 
Male 195 3.52 0.94 1.94 0.05* Female 205 3.33 0.98 

(* < .05) 

The results of the comparison of the difference in Thai 
excursionist’ satisfaction level by age group were as follows. 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D.
Total satisfaction 3.46 0.59 3.55 0.64 3.56 0.64
By street food 3.57 0.65 3.71 0.69 3.68 0.73
   - Cleanliness and hygiene 3.35 0.92 3.53 0.94 3.37 1.11
   - Delicious taste 4.03 0.79 4.09 0.85 3.97 0.96
   - Good services 3.38 0.88 3.55 1.03 3.60 0.92
   - Reasonable price 3.53 0.96 3.65 0.96 3.79 0.93
By location 3.31 0.75 3.33 0.79 3.33 0.76
   - Location is suitable 3.59 0.99 3.72 1.05 3.79 0.85
   - Decoration 3.63 0.97 3.54 1.03 3.64 0.88
   - Facilities such as 
parking area and toilet

2.71 1.07 2.74 1.05 2.79 1.21

Satisfaction < 25 years between 26 - 49 years > 50 years
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Table 9 indicated that there is no significant difference at 
the .05 level of Thai excursionist’ total satisfaction by age 
group. When comparing in each aspect in terms of street food 
and on the location, it appeared that there was no significant 
difference at the .05 level among the age group. 

TABLE IX.  THE STATISTICS USED TO COMPARE THE DIFFERENCE OF THE 
AVERAGE SATISFACTION LEVELS OF THAI EXCURSIONISTS HAVING STREET 

FOOD ON THE YAOWARAT ROAD BY AGE GROUP 

Thai excursionist’ satisfaction F-Value P-Value 
Street food 1.70 0.18 
1. Cleanliness and hygiene 1.61 0.20 
2. Delicious taste 0.46 0.63 
3. Good services 1.95 0.14 
4. Reasonable price 1.98 0.14 
Location 0.41 0.66 
5. Location is suitable 1.27 0.28 
6. Decoration 0.42 0.66 
7. Facilities such as parking area and toilet 0.14 0.87 
Total satisfaction 1.12 0.33 

(* < .05) 

VI. CONCLUSION AND DISCUSSIONS 
The results of this study can be concluded according to 

the research objectives as follows: 

According to general information, respondents are 
women (51.3%) and men (48.7%), which are under 25 years 
old (45%), 26-49 years old (37.5%), and more than 50 years 
old (17.5%). Most of them travel to have street food on 
Yaowarat road more than one time (77.5%). Most of the 
travel times are 12.01 - 18.00 hrs. (42%) and 18.01 - 24.00 
hrs. (41.5%). Motivations for travel are relaxation (65.5%), 
meet new people and avoid boredom (42.5%), traveling with 
family (31.8%), convenient to travel (31.3%), and curiosity 
(26.3%). This result complies with the research of [13], [14] 
and [22] in which most tourists have the main purpose of 
tourism is relaxation and traveling with family. However, it 
found that the majority of females (70.2%) went to have street 
food on Yaowarat Road for relaxation more than males 
(60.5%). There is a significant difference at the .05 level of 
motivation by the age groups, which is to meet new people 
and avoid boredom with 49.4 percent for the age group under 
25 years old, between 26 - 49 years old, accounting for 34.0 
percent and over 50 years old, accounting for 42.9 percent. 
This complies with [21], the mentioned factors can determine 
consumer behavior in choosing the service or as a basis for 
deciding to travel. However, the overall satisfactions mean 
score in street food and location by gender is no significant 
difference at the statistical level of .05. But when considering 
other aspects of street food, there are statistically significant 
differences at the .05 level in food cleanliness and hygiene. 
Males' satisfaction is high (Mean = 3.52, S.D. = 0.94), while 
females' satisfaction is medium (Mean = 3.33, S.D. = 0.98), 
which is similar to [3] and [19] found that some foods may 
not be fresh enough. More hygienic, municipal officials in 
each area in Bangkok, should check the cleanliness of each 
shop, hawkers or trolleys and inspect the disposal of waste 
more frequently. But when comparing the satisfaction level 

of Thai excursionists among age groups, there is no 
significant difference at the statistical level of .05. 

VII. RECOMMENDATIONS 
The findings of this research suggested that most Thai 

excursionists with the age group below 25 years old travel to 
have street food on Yaowarat road for relaxation and to meet 
new people and avoid boredom. From the study, males' 
satisfaction with street food was higher than females' 
satisfaction in terms of cleanliness and hygiene. Therefore, 
related public officers related to street food in Bangkok 
should convince about this matter. In the future, the other 
psychological factors such as Maslow's Hierarchy of Needs, 
will be an interesting issue for further studies.  
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Abstract— Night Markets are the place of exchanging 

products and services at nighttime only. Due to the weather in 
Thailand which is hot during the day time, night markets are 
the answers of activities for people.  

This research aims to study tourists’ satisfaction at Huamum 
night market in Bangkok. The instrument used for data 
collection was questionnaires. The sample size was 402. The 
questionnaires was distributed to people who are Thai and have 
visited this market, using an accidental sampling technique.  

As the result of calibration from frequency, percentage, 
mean, standard deviation, T-test, One-way ANOVA and Scheffe 
analysis are shown that the majority of respondents are female, 
the age group between 20-30 years old, rate of tourists revisiting 
is high, Thai tourists have high level of total satisfaction and 
have some significantly differences of tourists satisfaction. The 
aspects of satisfaction in public transportation to the market, 
parking lot at the market, products fulfillment for customers’ 
demands, accessibility, overall products and services and total 
satisfaction are different in each age range, a statistically 
significant difference at the level of .05. Interestingly, to consider 
the factors affecting level of satisfaction to develop new products 
and services for tourists and better management process of night 
markets.  

 
Keywords— Satisfaction, Night Market, Products and 

Services, Customers’ Demand, Accessibility                                       

I. INTRODUCTION 
 The tourism industry is considered one of the largest and 
fastest growing industries in the world [7], [2]. As a 
worldwide occurrence it forms a very important part of the 
service sector strongly influencing the economy [7], [6], [5]. 
For the tourism industry to maintain or improve its current 
status it is dependent on tourists’ travel decisions which are 
reflected in travel behavior. In Thailand, tourism and 
hospitality industry is important part of revenue and economic 
growth. In term of tourism attractions, there are many types. 
One of them is Night Market. Since Thailand is well-known 
for night life. The reason is life style of Thai people and also 
the weather. The weather in Thailand is quite hot and 
humidity. Thai people prefer to go out at night. For those 
reasons, night markets in Thailand are growing and becomes 
popular in recent years.  
In order to satisfy the tourists, there are many aspects to 
consider. Tourists’ behavior is one of the aspect that should 
study. [1] States that destination choice has always been an 
important aspect in tourism literature and there are various 

factors influencing travel decisions. These factors constitute 
of culture, travel motivations, finances, and previous 
experiences, to name a few [8]. [3] States that tourism is 
subject to a collection of influences and factors that determine 
its relative distribution. Travel motivations forms an integral 
part of travel behavior and has been widely researched and 
applied in tourism marketing strategies. The need to see the 
unseen and know the unknown drives people to travel to new 
places and motivates them to visit new destinations [12]. 
 Tourists are subject to certain behavior before, during and 
after traveling. This is conceptualized as travel behavior. This 
behavior is the direct result of interaction between certain 
personal and environmental variables on a continuous basis. 
Notice is given to the influence of people and situations on 
both sides and the reaction according to this influence. Travel 
behavior can therefore be defined as the way tourists behave 
according to their attitudes towards a certain product and their 
response by making use of the product [9].  
 Various researchers have identified factors influencing 
travel behavior of tourists such as variables motivating the 
tourist to travel, attitude of the tourist, various situational 
factors and environmental factors which influence the 
personal significance of the tourist [12].  
One of the factors has been found as a vital element of 
successful night market and tourists’ satisfaction was 
marketing mix, which are products and services, venues, 
prices, and promotions. These factors affect to purchasing 
decision and satisfaction of tourists [4].  
Night market is the place to exchange variety of products and 
services for locals and foreigners at nighttime. Due to the 
tropical weather throughout the year, night market offers 
shopping experience without the heat. Currently, there are 
many night markets in Bangkok, many of which are tourist 
destination because of the uniqueness in characters and shops 
which attract different target [6]. 
Huamum night market is located on 678 Prasertmanoonkit 
Road, Lardprao district, Bangkok, Thailand. It opens 
everyday between 17.30- 24.00. There are many local food, 
products and services including entertainment such as music 
and shows on special occasions.  

The aspects that researcher would like to discuss are the 
accessibility to night market and products and services 
provided at night market to accommodate tourists and 
measure their satisfaction 
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II. RESEARCH PURPOSE 
This research aims to study the satisfaction of tourists towards 
accessibility and products and services aspects at Huamum 
night market, Bangkok, Thailand.  
 

III. RESEARCH DESIGN 
A. Population and Samples 

The respondents are tourists who have visited at Huamum 
night market. To find infinite population, using Taro Yamane 
table to calculate sample size which significant difference at 
the level of .05 will be equal to 400 samples. The sample size 
in this research are 402 respondents. The sampling technique 
is accidental sampling at Huamum night market. 

 
B. Instrument  

The instrument in this research is questionnaire. The 
questionnaire is divided into 3 parts;  

Part I: General information including Gender, Age, 
Occupation, Income, Frequency of visiting Huamum night 
market (Check list) 
 Part II: Satisfaction factors consist of Accessibility to 
Huamum night market and Satisfaction in Products and 
Services. (Rating scale)  

a) Location  
b) Public transportation 
c) Parking space   
d) Variety of products and services  
e) Selection of products and services  
f) Fulfillment of products and services 

 Part III: Suggestions (optional) 
C. Data Collection 
Data are collected as following steps;  

1) Study theory and concepts of customer behavior, 
customer satisfaction and the aspects of attractions to 
accommodate tourists.  

2) Collect data during January to February 2020  
3) The questionnaire was distributed to tourists at 

Huamum market for 203 and another 199 was distributed 
online to people who have visited this market within a month. 

 
D. Data Analysis  
 The collected data was analyzed using SPSS program. The 
result of calibration from frequency, percentage, mean, 
standard deviation, T-test, One-way ANOVA and Scheffe 
analysis. 

RESEARCH RESULTS 
The results of general information are shown that the 

majority of respondents are female (68.2%), the age group 
between 20-30 years old (40.8%), income > 35,000 (36.1%) 
and rate of tourists revisiting quite high (66.4%), Thai tourists 
have high level of total satisfaction (Mean=3.76, SD=0.71) 

 
Table 1 shows the number of respondents define by gender.  

 

 
Table 2 shows the number of respondents define by age. 

 
Table 3 shows the number of respondents define by income. 

 
Table 4 shows the number of respondents define by frequency of visiting. 

 
Table 5 shows Mean ( ) and Standard Deviation (SD.) of total satisfaction. 

 
 
Table 6 shows the comparison between ages and satisfaction aspects of 
tourists; location, public transportation, parking space, variety of products and 
services, selection of products and services, fulfillment of tourist demand.  

 
The aspects of satisfaction in public transportation to the 

market, parking space at the market, products and services 
fulfillment for customers’ demands, accessibility, total 
satisfaction of products and services and total satisfaction are 

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Male 128 31.8 31.8 31.8
Female 274 68.2 68.2 100.0
Total 402 100.0 100.0

Gender

 

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
< 20 32 8.0 8.0 8.0
20-30 164 40.8 40.8 48.8
31-40 119 29.6 29.6 78.4
41-50 54 13.4 13.4 91.8
51-60 27 6.7 6.7 98.5
>60 6 1.5 1.5 100.0
Total 402 100.0 100.0

Valid

Age

 

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
no income 51 12.7 12.7 12.7

<15,000 34 8.5 8.5 21.1
15,001-25,000 101 25.1 25.1 46.3
25,001-35,000 71 17.7 17.7 63.9
>35,000 145 36.1 36.1 100.0
Total 402 100.0 100.0

Income

 

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
first time visit 135 33.6 33.6 33.6

<1 time 121 30.1 30.1 63.7
1-2 times 84 20.9 20.9 84.6
3-4 times 18 4.5 4.5 89.1
> 4 times 44 10.9 10.9 100.0
Total 402 100.0 100.0

Frequency

 

Valid

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Location 402 1 5 3.90 .912
Public 
Transportation

402 1 5 3.29 1.053

Parking 402 1 5 3.68 .965
Variety 402 1 5 3.92 .834
Selection 402 1 5 3.90 .852
Fulfillment 402 1 5 3.86 .862
Accessibility 402 1 5 3.62 .802
ProductsServices 402 1 5 3.89 .783
TOTAL 
SATISFACTION

402 1 5 3.76 .705

Valid N (listwise) 402

Descriptive Statistics

Location
Public 

Transportation Parking Variety Selection Fulfillment Accessibility
Products 
Services

TOTAL 
SATISFACTION

Mean 4.16 4.00 4.03 4.31 4.25 4.41 4.06 4.32 4.19
N 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Std. Deviation .723 .718 .782 .592 .622 .615 .642 .539 .531
Mean 3.85 3.27 3.81 3.98 4.02 3.90 3.64 3.97 3.81
N 164 164 164 164 164 164 164 164 164
Std. Deviation 1.025 1.121 .931 .840 .836 .845 .873 .752 .731
Mean 3.84 3.04 3.40 3.78 3.76 3.71 3.43 3.75 3.59
N 119 119 119 119 119 119 119 119 119
Std. Deviation .844 1.069 1.019 .894 .909 .940 .737 .853 .694
Mean 4.17 3.52 3.81 3.94 3.85 3.85 3.83 3.88 3.86
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54
Std. Deviation .694 .885 .973 .738 .787 .737 .732 .722 .653
Mean 3.59 3.19 3.41 3.74 3.63 3.67 3.40 3.68 3.54
N 27 27 27 27 27 27 27 27 27
Std. Deviation .971 .834 .844 .813 .742 .734 .704 .731 .598
Mean 3.83 3.17 3.83 3.67 3.17 3.33 3.61 3.39 3.50
N 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Std. Deviation .753 .753 .753 .816 1.169 1.211 .491 1.042 .715
Mean 3.90 3.29 3.68 3.92 3.90 3.86 3.62 3.89 3.76
N 402 402 402 402 402 402 402 402 402
Std. Deviation .912 1.053 .965 .834 .852 .862 .802 .783 .705

Total

< 20

20-30

31-40

41-50

51-60

>60

Location PublicTransportation Parking Variety Selection Fulfillment Accessibility ProductsServices TOTALSATISFACTION  * Age
Age
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different in each age range, a statistically significant 
difference at the level of .05. 
Table 7 shows the significant difference between ages and satisfaction 
aspects.  
 

 

 

 

 

 
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
 
 
 
 

Lower 
Bound

Upper 
Bound

20-30 .726* .199 .022 .06 1.39
31-40 .958* .205 .001 .27 1.64
41-50 .481 .229 .492 -.28 1.25
51-60 .815 .268 .103 -.08 1.71
>60 .833 .457 .650 -.69 2.36
< 20 -.726* .199 .022 -1.39 -.06
31-40 .232 .124 .619 -.18 .65
41-50 -.244 .161 .807 -.78 .29
51-60 .089 .213 .999 -.62 .80
>60 .108 .427 1.000 -1.32 1.54
< 20 -.958* .205 .001 -1.64 -.27
20-30 -.232 .124 .619 -.65 .18
41-50 -.477 .169 .159 -1.04 .09
51-60 -.143 .219 .994 -.88 .59
>60 -.125 .430 1.000 -1.56 1.31
< 20 -.481 .229 .492 -1.25 .28
20-30 .244 .161 .807 -.29 .78
31-40 .477 .169 .159 -.09 1.04
51-60 .333 .242 .863 -.48 1.14
>60 .352 .442 .986 -1.13 1.83
< 20 -.815 .268 .103 -1.71 .08
20-30 -.089 .213 .999 -.80 .62
31-40 .143 .219 .994 -.59 .88
41-50 -.333 .242 .863 -1.14 .48
>60 .019 .464 1.000 -1.53 1.57
< 20 -.833 .457 .650 -2.36 .69
20-30 -.108 .427 1.000 -1.54 1.32
31-40 .125 .430 1.000 -1.31 1.56
41-50 -.352 .442 .986 -1.83 1.13
51-60 -.019 .464 1.000 -1.57 1.53

Dependent 
Variable

(I) Age (J) Age
Mean 

Difference 
 (I-J) Std. Error Sig.

95% Confidence Interval

>60

31-40

41-50

51-60

Public 
Transportation

< 20

20-30

20-30 .220 .183 .918 -.39 .83
31-40 .628 .188 .051 .00 1.26
41-50 .216 .211 .958 -.49 .92
51-60 .624 .247 .274 -.20 1.45
>60 .198 .421 .999 -1.21 1.61
< 20 -.220 .183 .918 -.83 .39
31-40 .408* .114 .027 .03 .79
41-50 -.004 .148 1.000 -.50 .49
51-60 .404 .196 .519 -.25 1.06
>60 -.022 .393 1.000 -1.34 1.29
< 20 -.628 .188 .051 -1.26 .00
20-30 -.408* .114 .027 -.79 -.03
41-50 -.411 .155 .221 -.93 .11
51-60 -.004 .202 1.000 -.68 .67
>60 -.430 .396 .946 -1.75 .89
< 20 -.216 .211 .958 -.92 .49
20-30 .004 .148 1.000 -.49 .50
31-40 .411 .155 .221 -.11 .93
51-60 .407 .223 .648 -.34 1.15
>60 -.019 .407 1.000 -1.38 1.34
< 20 -.624 .247 .274 -1.45 .20
20-30 -.404 .196 .519 -1.06 .25
31-40 .004 .202 1.000 -.67 .68
41-50 -.407 .223 .648 -1.15 .34
>60 -.426 .427 .963 -1.85 1.00
< 20 -.198 .421 .999 -1.61 1.21
20-30 .022 .393 1.000 -1.29 1.34
31-40 .430 .396 .946 -.89 1.75
41-50 .019 .407 1.000 -1.34 1.38
51-60 .426 .427 .963 -1.00 1.85

41-50

51-60

>60

Parking < 20

20-30

31-40

20-30 .504 .163 .093 -.04 1.05
31-40 .692* .168 .005 .13 1.25
41-50 .554 .188 .126 -.08 1.18
51-60 .740* .221 .049 .00 1.48
>60 1.073 .376 .151 -.18 2.33
< 20 -.504 .163 .093 -1.05 .04
31-40 .188 .102 .636 -.15 .53
41-50 .051 .133 1.000 -.39 .49
51-60 .236 .175 .875 -.35 .82
>60 .569 .351 .757 -.61 1.74
< 20 -.692* .168 .005 -1.25 -.13
20-30 -.188 .102 .636 -.53 .15
41-50 -.138 .139 .964 -.60 .33
51-60 .048 .180 1.000 -.55 .65
>60 .381 .353 .948 -.80 1.56
< 20 -.554 .188 .126 -1.18 .08
20-30 -.051 .133 1.000 -.49 .39
31-40 .138 .139 .964 -.33 .60
51-60 .185 .199 .973 -.48 .85
>60 .519 .364 .844 -.70 1.73
< 20 -.740* .221 .049 -1.48 .00
20-30 -.236 .175 .875 -.82 .35
31-40 -.048 .180 1.000 -.65 .55
41-50 -.185 .199 .973 -.85 .48
>60 .333 .381 .979 -.94 1.61
< 20 -1.073 .376 .151 -2.33 .18
20-30 -.569 .351 .757 -1.74 .61
31-40 -.381 .353 .948 -1.56 .80
41-50 -.519 .364 .844 -1.73 .70
51-60 -.333 .381 .979 -1.61 .94

41-50

51-60

>60

Fulfillment < 20

20-30

31-40

Lower 
Bound

Upper 
Bound

20-30 .418 .152 .182 -.09 .93
31-40 .634* .156 .006 .11 1.16
41-50 .229 .175 .887 -.36 .81
51-60 .667 .205 .062 -.02 1.35
>60 .451 .349 .892 -.72 1.62
< 20 -.418 .152 .182 -.93 .09
31-40 .216 .094 .391 -.10 .53
41-50 -.189 .123 .797 -.60 .22
51-60 .249 .163 .800 -.30 .79
>60 .033 .326 1.000 -1.06 1.12
< 20 -.634* .156 .006 -1.16 -.11
20-30 -.216 .094 .391 -.53 .10
41-50 -.405 .129 .081 -.84 .03
51-60 .034 .167 1.000 -.53 .59
>60 -.183 .328 .997 -1.28 .91
< 20 -.229 .175 .887 -.81 .36
20-30 .189 .123 .797 -.22 .60
31-40 .405 .129 .081 -.03 .84
51-60 .438 .185 .347 -.18 1.06
>60 .222 .337 .994 -.91 1.35
< 20 -.667 .205 .062 -1.35 .02
20-30 -.249 .163 .800 -.79 .30
31-40 -.034 .167 1.000 -.59 .53
41-50 -.438 .185 .347 -1.06 .18
>60 -.216 .354 .996 -1.40 .97
< 20 -.451 .349 .892 -1.62 .72
20-30 -.033 .326 1.000 -1.12 1.06
31-40 .183 .328 .997 -.91 1.28
41-50 -.222 .337 .994 -1.35 .91
51-60 .216 .354 .996 -.97 1.40

51-60

>60

Accessibility < 20

20-30

31-40

41-50

Dependent 
Variable

(I) Age (J) Age Mean 
Difference 

 (I-J) Std. Error Sig.

95% Confidence Interval

20-30 .353 .149 .343 -.14 .85
31-40 .569* .153 .018 .06 1.08
41-50 .440 .171 .255 -.13 1.01
51-60 .644 .201 .070 -.03 1.32
>60 .934 .342 .191 -.21 2.08
< 20 -.353 .149 .343 -.85 .14
31-40 .216 .093 .366 -.09 .53
41-50 .087 .121 .991 -.32 .49
51-60 .290 .160 .652 -.24 .82
>60 .581 .319 .654 -.49 1.65
< 20 -.569* .153 .018 -1.08 -.06
20-30 -.216 .093 .366 -.53 .09
41-50 -.129 .126 .958 -.55 .29
51-60 .074 .164 .999 -.47 .62
>60 .365 .322 .936 -.71 1.44
< 20 -.440 .171 .255 -1.01 .13
20-30 -.087 .121 .991 -.49 .32
31-40 .129 .126 .958 -.29 .55
51-60 .204 .181 .938 -.40 .81
>60 .494 .331 .816 -.61 1.60
< 20 -.644 .201 .070 -1.32 .03
20-30 -.290 .160 .652 -.82 .24
31-40 -.074 .164 .999 -.62 .47
41-50 -.204 .181 .938 -.81 .40
>60 .290 .347 .983 -.87 1.45
< 20 -.934 .342 .191 -2.08 .21
20-30 -.581 .319 .654 -1.65 .49
31-40 -.365 .322 .936 -1.44 .71
41-50 -.494 .331 .816 -1.60 .61
51-60 -.290 .347 .983 -1.45 .87

>60

31-40

41-50

51-60

Products Services < 20

20-30

20-30 .386 .133 .137 -.06 .83
31-40 .602* .137 .002 .14 1.06
41-50 .335 .153 .447 -.18 .85
51-60 .656* .180 .022 .05 1.26
>60 .693 .306 .402 -.33 1.72
< 20 -.386 .133 .137 -.83 .06
31-40 .216 .083 .239 -.06 .49
41-50 -.051 .108 .999 -.41 .31
51-60 .270 .143 .613 -.21 .75
>60 .307 .286 .949 -.65 1.26
< 20 -.602* .137 .002 -1.06 -.14
20-30 -.216 .083 .239 -.49 .06
41-50 -.267 .113 .349 -.64 .11
51-60 .054 .147 1.000 -.44 .54
>60 .091 .288 1.000 -.87 1.05
< 20 -.335 .153 .447 -.85 .18
20-30 .051 .108 .999 -.31 .41
31-40 .267 .113 .349 -.11 .64
51-60 .321 .162 .561 -.22 .86
>60 .358 .296 .917 -.63 1.35
< 20 -.656* .180 .022 -1.26 -.05
20-30 -.270 .143 .613 -.75 .21
31-40 -.054 .147 1.000 -.54 .44
41-50 -.321 .162 .561 -.86 .22
>60 .037 .310 1.000 -1.00 1.07
< 20 -.693 .306 .402 -1.72 .33
20-30 -.307 .286 .949 -1.26 .65
31-40 -.091 .288 1.000 -1.05 .87
41-50 -.358 .296 .917 -1.35 .63
51-60 -.037 .310 1.000 -1.07 1.00

41-50

51-60

>60

TOTAL 
SATISFACTION

< 20

20-30

31-40
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Table 8 shows the significant difference between ages and satisfaction of 
public transportation. 
 
Public Transportation 

 
 
From table 8 states the aspect of satisfaction in public 
transportation significantly difference in different ages at the 
level .05. Age under 20 are more satisfied in public 
transportation to Huamum night market than age between 20-
30 and age between 31-40.  
 
Table 9 shows the significant difference between ages and satisfaction of 
parking space. 
 
Parking space 

  
 

 From table 9 states the aspect of satisfaction in parking 
space significantly difference in different ages at the level .05. 
Age between 20-30 are more satisfied in parking space at 
Huamum night market than age between 31-40.  
 
Table 10 shows the significant difference between ages and satisfaction of 
fulfillment of products and services. 
 
Fulfillment of products and services 

 
 
 From table 10 states the aspect of satisfaction in fulfillment 
of products and services significantly difference in different 
ages at the level .05. Age under 20 are more satisfied in 
fulfillment of products and services to Huamum night market 
than age between 20-30 and age between 31-40.  
 
Table 11 shows the significant difference between ages and total satisfaction 
of accessibility. 
 
Total satisfaction of accessibility   

 

 From table 11 states the aspect of total satisfaction of 
accessibility significantly difference in different ages at the 
level .05. Age under 20 are more satisfied in accessibility to 
Huamum night market than age between 31-40.  
 
Table 12 shows the significant difference between ages and satisfaction. 
Total satisfaction 
 
Total satisfaction of products and services  

  
 
Table 13 shows the significant difference between ages and total satisfaction. 
 

 
 
 From table 12 states the aspect of total satisfaction of 
products and services significantly difference in different ages 
at the level .05. Age under 20 are more satisfied in products 
and services at Huamum night market than age between 31-
40.  

From table 13 states the total satisfaction significantly 
difference in different ages at the level .05. Age under 20 are 
more satisfied in totally satisfaction to Huamum night market 
than age between 31-40 and age between 51-60.  
 

From the suggestion part, the results indicate as follow. 
 
                                                                             Frequency  
The variety of products and services are low  4 
Parking space is not enough   4 
Parking fee is expensive    4 
Should have more toilets    1 
Not enough garbage trash    1 
Difficult to access to the market   1 
Should open earlier than 17.30    1 
Each shop should have promotion   1 
Should have playground for kids   1 

 
V. DISCUSSION AND CONCLUSION  

The results of general information are shown that the 
majority of respondents are female (68.2%), the age group 
between 20-30 years old (40.8%), income > 35,000 (36.1%) 
and rate of tourists revisiting quite high (66.4%), Thai tourists 
have high level of total satisfaction (Mean=3.76, SD=0.71) 

The aspects of satisfaction in public transportation to the 
market, parking space at the market, products and services 
fulfillment for customers’ demands, accessibility, total 
satisfaction of products and services and total satisfaction are 

<20 20-30 31-40
4.00 3.27 3.04

<20 4.00 - 0.73* 0.96*
20-30 3.27 - 0.23
31-40 3.04 -

Age �̅�

20-30 31-40
3.81 3.40

20-30 3.81 - 0.41*
31-40 3.40 -

Age �̅�

<20 20-30 31-40
4.41 3.71 3.67

<20 4.41 - 0.70* 0.74*
20-30 3.71 - 0.04
31-40 3.67 -

Age �̅�

<20 31-40
4.06 3.43

<20 4.06 - 0.63*
31-40 3.43 -

Age �̅�

<20 31-40
4.32 3.75

<20 4.32 - 0.57*
31-40 3.75 -

Age �̅�

<20 31-40 51-60
4.19 3.59 3.54

<20 4.19 - 0.60* 0.65*
31-40 3.59 - 0.05
51-60 3.54 -

Age �̅�
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different in each age range, a statistically significant 
difference at the level of .05. 

From table 8 states the aspect of satisfaction in public 
transportation significantly difference in different ages at the 
level .05. Age under 20 are more satisfied in public 
transportation to Huamum night market than age between 20-
30 and age between 31-40.  

From table 9 states the aspect of satisfaction in parking 
space significantly difference in different ages at the level .05. 
Age between 20-30 are more satisfied in parking space at 
Huamum night market than age between 31-40.  

From table 10 states the aspect of satisfaction in fulfillment 
of products and services significantly difference in different 
ages at the level .05. Age under 20 are more satisfied in 
fulfillment of products and services to Huamum night market 
than age between 20-30 and age between 31-40.  

From table 11 states the aspect of total satisfaction of 
accessibility significantly difference in different ages at the 
level .05. Age under 20 are more satisfied in accessibility to 
Huamum night market than age between 31-40.  

From table 12 states the aspect of total satisfaction of 
products and services significantly difference in different ages 
at the level .05. Age under 20 are more satisfied in products 
and services at Huamum night market than age between 31-
40.  

From table 13 states the total satisfaction significantly 
difference in different ages at the level .05. Age under 20 are 
more satisfied in totally satisfaction to Huamum night market 
than age between 31-40 and age between 51-60.  

From calibration of analysis, there are some aspects should 
be improved in order to satisfy tourists in many ages. From 
different level of ages and satisfaction shows that the facilities 
and products and services provided to tourists are not varied 
enough for each age range. The Huamum night market should 
provide more variety of products and services especially for 
tourists age > 31. And from suggestions, parking space and 
parking fee should be improved as well. 
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บทคัดย่อ – ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีทีdทันสมัยมากมายทีdสะดวกต่อ
การศกึษาหาขอ้มลูเกีdยวกบัแหล่งทอ่งเทีdยวและกจิกรรมต่างๆรวมทั mงขอ้มลู
การเดนิทางไดง้่ายขึmนทําใหอุ้ตสาหกรรมการท่องเทีdยวเป็นอุตสาหกรรมทีd
ขยายตัวสูงโดยอุตสาหกรรการท่องเทีdยวมีบทบาทสําคัญต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศผู้วิจ ัยจึงให้ความสนใจกับการ
ทอ่งเทีdยวดว้ยตนเองวา่มปัีจจยัใดบา้งทีdสง่ผลต่อการเลอืกทีdพกั จงึไดนํ้ามา
ศกึษาวจิยัในครั mงนีm 

งานวิจัยครั mงนีmมีจุดประสงค์เพืdอศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิาร (7Ps) และ ปัจจยัประชากรศาสตร ์สง่ผลต่อการตดัสนิใจ
เลอืกทีdพกัสาํหรบันกัท่องเทีdยวชาวไทยประเภทการเดนิทางท่องเทีdยวดว้ย
ตนเอง(ท่องเทีdยวดว้ยตนเอง)ในประเทศญีdปุ่ นในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลแตกต่างกันหรือไม่ เพืd อ ให้ทราบถึงความต้องการของ
นกัท่องเทีdยวไดด้ยีิdงขึmนและสามารถนําผลการวจิยัไปประยุกตเ์ป็นแนวทาง
ในการปรบัปรุงและพฒันาทีdพกัเพืdอใหต้อบโจทยผ์ูบ้รโิภค รวมถงึเพิdมขดี
ความสามารถใหผู้ป้ระกอบการใหส้ามารถแข่งขนัได ้โดยดําเนินการเกบ็
รวบรวมขอ้มูลตวัอย่างผ่านแบบสอบถามและวเิคราะห์ขอ้มูลด้วยการใช้
การ ประมวลผลจากโปรแกรมสาํเรจ็รปู  

ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีdมผีลต่อ
การตดัสนิใจเลอืกทีdพกัสําหรบันักท่องเทีdยวชาวไทยประเภทการเดนิทาง
ท่องเทีdยวด้วยตนเอง(ท่องเทีdยวด้วยตนเอง)ในประเทศญีdปุ่ นในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั mนส่งผลสอดคล้องกับปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์โดย เพศ อายุ และ ระดบัการศกึษา โดยให้เหน็ว่าทั mง3
ปัจจยันั mนส่งผลต่อการตดัสนิใจเลือกทีdพกัสําหรบันักท่องเทีdยวชาวไทย
ประเภท การเดินทางท่องเทีdยวด้วยตนเอง (ท่องเทีdยวด้วยตนเอง) ใน
ประเทศญีdปุ่ น 
 
คาํสาํคญั - นกัทอ่งเทีdยวชาวไทย, โรงแรม, โฮมสเตย,์ โรงแรมแคปซลู 
 
Abstract- Currently, there is much modern technology that is 
convenient for studying and finding information about tourist spots and 

activities. Including easier travel information, making the tourism 
industry a highly expanding industry, with the tourism industry playing 
an important role in the country's economic growth. Self-travel That 
there are many factors that affect accommodation selection Therefore 
bring to study this time 

The purpose of this research is to study the factors of the service 
marketing mix (7Ps) and demographic factors. Affecting the decision to 
select accommodations for Thai tourists, Free and Independent in Japan In 
Bangkok and perimeter Different or not In order to better understand the 
needs of tourists And able to apply the research results as a guideline for 
improvement and development of accommodations To meet the needs of 
consumers Including increasing the capacity for entrepreneurs to be able to 
compete By collecting the sample data through questionnaires And analyze 
the data by using Processed from the program  

The results of the research showed that Service marketing mix factors 

affecting the decision to select accommodations for Thai tourists in the การ 

Free and Independent in Japan in Bangkok and perimeter That results in 
accordance with demographic factors by gender, age and education level 
Which shows that all 3 factors affect the decision to choose accommodations 
for Thai tourists in Free and Independent type in Japan 

Keywords Thai Travelers, hotels, homestays, capsule hotels. 
 

I. บทนํา 
ในปัจจุบนัมเีทคโนโลยทีีdทนัสมยัมากมายทีdสะดวกต่อการศกึษาหา

ขอ้มลูเกีdยวกบัแหล่งท่องเทีdยวและกจิกรรมต่างๆรวมทั mงขอ้มลูการเดนิทาง
ไดง้่ายขึmนทําใหอุ้ตสาหกรรมการท่องเทีdยวเป็นอุตสาหกรรมทีdขยายตวัสูง
โดยอุตสาหกรรมการท่องเทีdยวมบีทบาทสําคญัต่อการเจรญิเติบโตทาง
เศรษฐกจิของประเทศเนืdองจากเป็นแหล่งทีdมาของรายไดก้ารจา้งงาน การ
เตบิโตของธุรกจิและบรกิารต่างๆทีdเกีdยวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการท่องเทีdยว 
ไดแ้ก่โรงแรม รา้นอาหาร บรษิทันําเทีdยว เป็นต้น รวมไปถงึ การกระจาย
ความเจรญิในดา้นต่างๆเช่น การคมนาคมขนส่ง เทคโนโลย ีไปสู่ภูมภิาค
ทอ้งถิdนนั mนๆ 
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ในชว่งทีdผา่นมาทศิทางภาคการทอ่งเทีdยวโลกมแีนวโน้มเตบิโตมาโดย
ตลอดคาดวา่จะมคีนไทยไปทอ่งเทีdยวต่างประเทศ ประมาณ 10.55 - 10.75 
ล้านคน ซึdงสูงทีdสุดในรอบ 6 ปี เติบโตขึmน 5.4% - 7.4% จากปี 2561 
โดยเฉพาะในช่วงเดอืนเมษายนของทุกปีจะมคีวามคกึคกัมากเป็นพเิศษ 
และคาดว่าในเดือนเมษายน 2562 นีm มีคนไทยเดินทางท่องเทีdยว
ต่างประเทศประมาณ 970,000 คน เพิdมขึmนประมาณ 8.2% เมืdอเทยีบกบั
ช่วงเวลาเดยีวกนักบัปีทีdแลว้ซึdงภูมภิาคทีdนักท่องเทีdยวใหค้วามนิยมในการ
เดนิทางมาท่องเทีdยวไดแ้ก่ ภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก เอเชยีแปซฟิิก และ
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใตแ้ละประเทศทีdนักทองเทีdยวชาวไทยนิยมเดนิทาง
ไปทองเทีdยวมากทีdสุดได้แก่  ญีdปุ่ น  เกาหลีใต้  สิงคโปร์  เวียดนาม 
ออสเตรเลยี 
 

II. วตัถปุระสงคแ์ละวรรณกรรมปริทศัน์ 
1. เพืdอศกึษาปัจจยัทางประชากรศาสตร์ทีdส่งผลต่อการตดัสนิใจเดนิทาง
ท่องเทีdยวต่างประเทศรูปแบบการเดินทางท่องเทีdยวด้วยตนเองของ
นกัทอ่งเทีdยวชาวไทย 
2. เพืdอศกึษาปัจจยัทีdมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกทีdพกัสําหรบันักท่องเทีdยว
ชาวไทยประเภทการเดนิทางทอ่งเทีdยวดว้ยตนเองในประเทศญีdปุ่ น 

 

III. ทฤษฎีและแนวคิด และงานวิจยัที;เกี;ยวข้อง 
III.I การทอ่งเทีdยวแบบสะพายเป้ (การเดนิทางทอ่งเทีdยวดว้ยตนเองing)  

เป็นรปูแบบการทอ่งเทีdยว และวถิชีวีติแบบหนึdงทีdมกัจะถกูจดัประเภท
ใหม้คีวามความแตกต่างอยา่งชดัเจนจากการทอ่งเทีdยวกระแสหลกั การ
ทอ่งเทีdยวแบบนีmมกีารผลติระบบของตวัเองผา่นสถาบนัต่าง ๆ เชน่ ระบบ
คมนาคม หนงัสอืนําเทีdยว เสน้ทางการทอ่งเทีdยว เทคโนโลยกีารสืdอสาร 
รวมทั mงพืmนทีdบางประเภท [1] ในชว่งหลายปีทีdผา่นมาการทอ่งเทีdยวลกัษณะ
ดงักลา่วเริdมเป็นทีdนิยมมากขึmน ซึdงเหน็ไดจ้ากการเพิdมขึmนของการแบง่ปัน
ประสบการณ์ในการทอ่งเทีdยวสะพายเป้บนโลกออนไลน์ ซึdงเป็นหนึdงใน
พืmนทีdทีdเหลา่นกัทอ่งเทีdยวสะพายเป้ใชเ้ป็นทีdแลกเปลีdยนประสบการณ์การ
ทอ่งเทีdยวของตนเองกบัคนอืdน 
 
III.II ความสาํคญัของอุตสาหกรรมทอ่งเทีdยว 

อุตสาหกรรมทอ่งเทีdยว (Tourism Industry) ซึdงประกอบดว้ยธรุกจิ
หลายประเภท ทั mงธรุกจิทีdเกีdยวขอ้งโดยตรง และธรุกจิทีdเกีdยวขอ้งทางออ้ม 
หรอืธรุกจิสนบัสนุนต่าง ๆ การซืmอบรกิารของนกัทอ่งเทีdยวชาวต่างประเทศ 
ถอืไดว้า่เป็น การสง่สนิคา้ออกทีdมองไมเ่หน็ดว้ยสายตา (Invisible Export) 
เพราะเป็นการซืmอดว้ยเงนิตราต่างประเทศ การผลติ สนิคา้ คอื บรกิาร   
ต่าง ๆ ทีdนกัทอ่งเทีdยวซืmอกจ็ะตอ้งมกีารลงทนุ ซึdงผล ประโยชน์จะตกอยูใ่น
ประเทศและจะชว่ยใหเ้กดิ งานอาชพีอกีหลายแขนง เกดิการหมนุเวยีนทาง
เศรษฐกจิ นอกจากนีmทางดา้นสงัคมการทอ่งเทีdยวเป็นการพกัผอ่นคลาย 
ความตงึเครยีด พรอ้ม กบัการไดร้บัความรู ้ความเขา้ใจในวฒันธรรมทีdผดิ
แผกแตกต่างออกไปอกีครั mง อุตสาหกรรม ทอ่งเทีdยวเป็นแหลง่ทีdมาของ
รายไดใ้นรปูเงนิตราต่างประเทศ ซึdงจะมสีว่นชว่ยสรา้งเสถยีรภาพใหก้บั
ดลุการชาํระเงนิได ้เป็นอยา่งมาก นอกจากนีm การทอ่งเทีdยวยงัมบีาทบาท
ชว่ยกระตุน้ใหม้กีารนําเอาทรพัยากรของประเทศมาใชป้ระโยชน์อยา่ง
กวา้งขวาง ทีdผูอ้ยูใ่นทอ้งถิdนไดเ้กบ็มาประดษิฐเ์ป็นหตัถกรรมพืmนบา้น ขาย
เป็นของทีdระลกึสาํหรบันกัทอ่งเทีdยว ซึdงสรปุไดว้า่บทบาทและความสาํคญั
ของอุตสาหกรรมการทอ่งเทีdยวต่อเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม 
ธรรมชาตแิละสิdงแวดลอ้ม [2]  
 
 

III.III กระบวนการตดัสนิใจซืmอสนิคา้ของผูบ้รโิภค 
การตดัสนิใจ (Decision Making) หมายถงึ กระบวนการในการเลอืก

ทีdจะกระทาํสิdงใดสิdงหนึdงจากทางเลอืกต่างๆทีdมอียู ่ซึdงผูบ้รโิภคมกัจะตอ้ง
ตดัสนิใจในทางเลอืกต่างๆของสนิคา้และบรกิารอยูเ่สมอ โดยทีdเขาจะเลอืก
สนิคา้หรอืบรกิารตามขอ้มลูและขอ้จาํกดัของสถานการณ์ การตดัสนิใจจงึ
เป็นกระบวนการทีdสาํคญัและอยูภ่ายในจติใจของผูบ้รโิภค 
 
III.IV งานวจิยัทีdเกีdยวขอ้ง 
      [3] เกศมณ ีเหลอืงฐติกิาญจนา ไดศ้กึษาเรืdองพฤตกิรรมในการเดนิทาง
ท่องเทีdยวและปัจจัยทีdมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเทีdยวประเทศ
ไต้หวนัของนักท่องเทีdยวชาวไทย พบว่า นักท่องเทีdยวชาวไทยส่วนใหญ่
เคยเดนิทางไปท่องเทีdยวประเทศไต้หวนัมาก่อน นิยมเดนิทางท่องเทีdยว
ด้วยตนเอง มีระยะเวลาในการเดินทาง 5-7 วัน/ครั mง ค่าใช้จ่ายในการ
เดนิทางเฉลีdยไม่เกนิ 15,000 บาท/ครั mง มกีารตดัสนิใจเดนิทางดว้ยตนเอง 
มีวตัถุประสงค์เพืdอท่องเทีdยว โดยเดินทางท่องเทีdยวไปพร้อมกบัเพืdอน 
นอกจากนีmกลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่ทราบมาก่อนว่ามกีารยกเวน้วซ่ีาเดนิทาง
ท่องเทีdยวประเทศไตห้วนัใหแ้ก่นักท่องเทีdยวชาวไทย และการยกเวน้วซ่ีา
สําหรบัเดินทางท่องเทีdยวมีผลต่อการตัดสินใจ โดยทําให้กลุ่มตัวอย่าง
ตัดสินใจเดินทางไปท่องเทีdยวประเทศไต้หวันเพิdมมากขึmนผลการ
เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการเดนิทางทอ่งเทีdยวประเทศไตห้วนัในอนาคตของ
นักท่องเทีdยวชาวไทยระหว่างกลุ่มทีdเคยและไม่เคยเดินทางท่องเทีdยว
ประเทศไตห้วนัมาก่อน พบวา่มพีฤตกิรรมการเลอืกระดบัราคาตั Çวเครืdองบนิ
โดยสารเพยีงเรืdองเดียวทีdไม่มคีวามแตกต่างกนั สาหรบัพฤติกรรมการ
ท่องเทีdยวดา้นอืdนๆ พบว่า มคีวามแตกต่างกนัทั mงสิmน ไม่ว่าจะเป็นวธิกีาร
เดนิทางระยะเวลาเดนิทาง ค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง กจิกรรมทีdทาใหส้นใจ
ท่องเทีdยวประเทศไต้หวัน เป็นต้นเนืdองจากนักท่องเทีdยวกลุ่มหนึdงมี
ประสบการณ์เดินทางท่องเทีdยวประเทศไต้หวันมาก่อน จึงทาให้มี
(2)พฤตกิรรมการท่องเทีdยวทีdแตกต่างจากอกีกลุ่มหนึdงได ้เช่น กลุ่มทีdเคย
ไปท่องเทีdยวประเทศไต้หวนัมาก่อน หากต้องไปท่องเทีdยวซ้าอีกครั mงใน
อนาคตอาจเลือกวิธีเดินทางด้วยตนเองแทนการใช้บริษัทนาเทีdยว มี
ระยะเวลาในการเดินทางทีdยาวนานขึmนกว่าเดิม สิdงทีdทาให้สนใจไป
ทอ่งเทีdยวนอกจากสถานทีd ทอ่งเทีdยวยอดนิยมแลว้ยงัใหค้วามสนใจในเรืdอง
อืdนๆ เชน่ อาหาร เทคโนโลย ีชอ้ปปิmง เป็นตน้ผลการเปรยีบเทยีบปัจจยัทีdมี
ผลต่อการตดัสนิใจเดนิทางท่องเทีdยวประเทศไตห้วนัของนักท่องเทีdยวชาว
ไทย พบวา่ ปัจจยัทีdมผีลต่อการตดัสนิใจเดนิทางทอ่งเทีdยว ประเทศไตห้วนั
ของนกัทอ่งเทีdยวชาวไทยในแต่ละกลุ่มสว่นใหญ่ไมม่คีวามแตกต่างกนั โดย
ปัจจยัเรืdองความปลอดภยัของสถานทีdท่องเทีdยว ปัจจยัเรืdองการยกเวน้วซ่ีา
เดนิทางท่องเทีdยวประเทศไตห้วนัแก่นักท่องเทีdยวชาวไทยและปัจจยัเรืdอง
ค่าพาหนะในการเดนิทางท่องเทีdยว ลว้นเป็นปัจจยัทีdมผีลต่อการตดัสนิใจ
เดินทางท่องเทีdยวประเทศไต้หวนัของนักท่องเทีdยวชาวไทยมากทีdสุด
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์และการตัดสินใจ
เดนิทางท่องเทีdยวประเทศไตห้วนัของนักท่องเทีdยวชาวไทย พบว่า ปัจจยั
เรืdองเพศ ปัจจยัเรืdองระดบัรายได ้และปัจจยัเรืdองอาชพี โดยนกัท่องเทีdยวทีd
มเีพศหญงิ อาชพีขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ พนักงานบรษิทัเอกชน
และระดบัรายไดไ้ม่เกนิ 35,000 บาท/เดอืน มคีวามเป็นไปไดท้ีdจะตดัสนิใจ
เดนิทางไปท่องเทีdยวประเทศไต้หวนัมากกว่านักท่องเทีdยวกลุ่มอืdนๆ ผล
การศกึษาครั mงนีmทาใหท้ราบถงึพฤตกิรรมการท่องเทีdยวและปัจจยัทีdมผีลต่อ
การตัดสินใจท่องเทีdยวประเทศไต้หวันของนักท่องเทีdยวชาวไทย ซึdง
สามารถนาไปประยกุตใ์ชป้ระโยชน์ต่อไปได ้โดยเป็นแนวทางขอ้มลูพืmนฐาน
ในการรองรบัความต้องการของนักท่องเทีdยวชาวไทยใหแ้ก่ธุรกจิต่างๆ ทีd
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เกีdยวขอ้งกบัการท่องเทีdยวประเทศไตห้วนั เชน่ ธุรกจิบรษิทันาเทีdยว ธุรกจิ
โรงแรม ธรุกจิสายการบนิ เป็นตน้ 
      [4] ภทัรพงศ ์ชารเ์มอืงกุล ไดศ้กึษาเรืdองความคดิเหน็ของนกัทอ่งเทีdยว
ชาวไทยเกีdยวกบัการตดัสนิใจเดนิทางทอ่งเทีdยวต่างประเทศ โดยไมเ่ลอืกใช้
บรกิารผ่านบรษิทันําเทีdยว จากผลการวจิยัพบว่าผูต้อบแบบสอบส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพโสด มรีะดบั
การศกึษาปรญิญาตร ีมอีาชพีพนักงาน/ลูกจา้งบรษิทัเอกชน มรีายไดต่้อ
เดือน 10,000-30,000 บาท และมภีูมลิําเนาต่างจงัหวดั ผลการวจิยัโดย
ภาพรวมของแต่ละด้านอยู่ในระดบัมาก และเมืdอพจิารณารายด้านต่างๆ 
แล้วพบว่า ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืdอสารอยู่ในระดับมาก 
รองลงมา ได้แก่ ด้านแหล่งท่องเทีdยว ด้านประสบการณ์การท่องเทีdยว
ต่างประเทศ ดา้นศกัยภาพในการเปิดรบัขอ้มลูขา่วสาร และดา้นค่าใชจ้่าย
ในการท่องเทีdยว ยกเวน้ดา้นกระบวนการการใหบ้รกิารบรษิทันําเทีdยว มี
ความคดิเหน็อยูใ่นระดบัปานกลาง 
[5] พรกมล ลิmมโรจน์นุกูล ได้ศึกษาเรืdองทัศนคติและพฤติกรรมการใช้
บรกิารของผู้ใช้บรกิารจองห้องพกัผ่านตวักลางออนไลน์ ปัจจยัลกัษณะ
ประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ ดา้นอาย ุระดบัการศกึษา และรายได ้รวมถงึปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ทีdมผีลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารจอง
หอ้งพกัผ่านตวักลางออนไลน์ นามาซึdงขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ในการเพิdม
ขดีความสามารถในการแขง่ขนัและสรา้งรายไดใ้หก้บัธุรกจิไดอ้ยา่งยั dงยนืใน
ระยะยาว ซึdงผู้วิจ ัยดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม โดยกลุ่ม
ตวัอย่างทีdเป็นชาวไทยทีdเคยใช้บรกิารจองห้องพกัผ่านตวักลางออนไลน์ 
และนํามาประมวลผลด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติสาเร็จรูป จากก
ผลงานวจิยัพบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ ดา้นอายุ ระดบัการศกึษา 
และรายไดท้ีdแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารจองหอ้งพกัผ่าน
ตวักลางออนไลน์ไม่แตกต่างกนั อย่างไรกต็ามปัจจยัดา้นการเปรยีบเทยีบ
ราคา โปรโมชั dน ความรวดเรว็ในการแกปั้ญหาและการรกัษาความลบัของ
ขอ้มลู และปัจจยัดา้นประชาสมัพนัธแ์ละความตอ้งการเฉพาะบุคคล สง่ผล
ต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารจองหอ้งพกัผา่นตวักลางออนไลน์  
 
III.V กรอบแนวคดิการวจิยั 

 
สมมติฐานของงานวิจยั 

สมมตฐิานทีdเกีdยวขอ้งกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์
สมมตฐิานทีd 1 (H1) : ปัจจยัประชากรศาสตรด์า้นเพศทีdแตกต่างกนัมี

ความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเลือกทีdพักสําหรับนักท่องเทีdยวชาวไทย
ประเภท การเดนิทางทอ่งเทีdยวดว้ยตนเอง ในประเทศญีdปุ่ น 

สมมตฐิานทีd 2 (H2) : ปัจจยัประชากรศาสตรด์า้นอายุทีdแตกต่างกนัมี
ความคดิเหน็ต่อการตดัสนิใจนักท่องเทีdยวชาวไทยประเภท การเดนิทาง
ทอ่งเทีdยวดว้ยตนเอง ในประเทศญีdปุ่ นนเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล
ทีdแตกต่างกนั 

สมมตฐิานทีd 3 (H3) : ปัจจยัประชากรศาสตร์ด้านระดบัการศกึษาทีd
แตกต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อการตดัสนิใจนักท่องเทีdยวชาวไทยประเภท 

การเดนิทางท่องเทีdยวดว้ยตนเอง ในประเทศญีdปุ่ นในเขตกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑลทีdแตกต่างกนั 

สมมตฐิานทีd 4 (H4) : ปัจจยัประชากรศาสตรด์า้นอาชพีทีdแตกต่างกนั
มีความคิดเห็นต่อการตดัสินใจของนักท่องเทีdยวชาวไทยประเภท การ
เดนิทางท่องเทีdยวดว้ยตนเอง ในประเทศญีdปุ่ นในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑลทีdแตกต่างกนั 

สมมติฐานทีd 5 (H5) : ปัจจยัประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉลีdยต่อ
เดอืนทีdแตกต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารทีdพกัทีdแตกต่าง
กนัของนกัทอ่งเทีdยวชาวไทยประเภท การเดนิทางทอ่งเทีdยวดว้ยตนเอง ใน
ประเทศญีdปุ่ นในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลทีdแตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวิจยั 

ขอบเขตด้านเนืmอหาดําเนินการศึกษาปัจจยัทีdมผีลตอการตดัสนิใจ
เดนิทางไปท่องเทีdยวญีdปุ่ นดว้ยตนเองของนักทองเทีdยวชาวไทย ขอบเขต
ด้านเนืmอหาดําเนินการศึกษาปัจจัยทีdมีผลตอการตัดสินใจเดินทางไป
ท่องเทีdยวญีdปุ่ นด้วยตนเองของนักทองเทีdยวชาวไทย โดยใช้ปัจจยัด้าน
ประชากรศาสตรเ์ป็น และใชท้ฤษฏ ี7Ps เป็น ประกอบดว้ย 1. สนิคา้และ
บรกิาร 2. ราคา 3. ช่องทางการจดัจําหน่าย 4. การส่งเสรมิการตลาด 5. 
บุคลากร 6. กระบวนการใหบ้รกิาร 7. องคป์ระกอบทางกายภาพ 

ขอบเขตด้านประชากรผู้วิจ ัย ได้กํ าหนดประชาการ  ได้แ ก่  
นั ก ท่ อ ง เ ทีd ย ว ช า ว ไ ท ย ทีd เ ดิน ท า ง ไ ป  ญีd ปุ่ น ด้ ว ย ต น เ อ ง ใ น เ ข ต
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 

ประชากรเป้าหมาย ประชากรทีdใชใ้นงานวจิยัครั mงนีm คอื กลุม่ประชากร
ทีdเคยใช้บริการทีdพักของนักท่องเทีdยวชาวไทยประเภท การเดินทาง
ทอ่งเทีdยวดว้ยตนเอง  

กลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มตวัอยา่ง คอื ผูเ้คยใชบ้รกิารทีdพกัของนกัท่องเทีdยว
ชาวไทยประเภท การเดนิทางท่องเทีdยวดว้ยตนเอง ในประเทศญีdปุ่ นในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 405 คน โดยขนาดตวัอย่างหาไดจ้ากการ
คาํนวนโดยใชต้ารางทาโร ่ยามาเนะ 
 

III. ระเบยีบวิธีวิจยั 
 งานวจิยันีmเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) โดยใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครืdองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยผูว้จิยัไดท้าํการแบง่แบบสอบถามออกเป็น สว่นทีd 1 เป็นสว่นของขอ้มลู
ดา้นพฤตกิรรมทั dวไป เกีdยวกบัทศันคต ิพฤตกิรรม และ ประสบการณ์การ
เลือกใช้บริการการตัดสินใจใช้บริการทีdพักของนักท่องเทีdยวชาวไทย
ประเภท การเดินทางท่องเทีdยวด้วยตนเอง ในประเทศญีdปุ่ นในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยแบบสอบถามแบบตรวจรายการ 
(Checklist) ส่วนทีd 2 เป็นคําถามเพืdอประเมนิความคดิเหน็ทีdเกีdยวขอ้งกบั
ปัจจยัทางการตลาดบรกิาร ทีdส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารทีdพกั
ประเภทโรงแรมของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบรกิาร ปัจจยั
ด้านราคา ปัจจยัทําเลทีdตั mง ปัจจยัด้านการส่งเสรมิการตลาด ปัจจยัด้าน
บุคลากร ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอทางกายภาพ และปัจจยัด้าน
กระบวนการ รวมไปถงึการตดัสนิใจ เลอืกใชบ้รกิารทีdพกัประเภทโรงแรม
ของนกัท่องเทีdยว โดยแบบสอบถามในสว่นนีmเป็นแบบมาตราสว่นประมาณ
คา่ (Rating Scale) ซึdงมเีกณฑก์าร กาํหนดคา่นํmาหนกัการประเมนิ 5 ระดบั
คาํตอบตามวธิไีลเคอรท์สเกล (Likert Scale) 

ในการวเิคราะห์ขอ้มูลและการทดสอบสมมติฐานของงานวจิยัเรืdอง 
การตดัสนิใจทีdพกัของนกัทอ่งเทีdยวชาวไทยประเภท การเดนิทางทอ่งเทีdยว
ด้วยตนเอง ในประเทศญีdปุ่ นในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ซึdง
กําหนดระดบัความเชืdอมั dนไว้ทีd 95% การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 

ลกัษณะ
ประชากรศาสตร ์

• อายุ 

• เพศ 

• ระดบั
การศกึษา 

• อาชพี 

•

ส่วนประสมทางการตลาด 
1. ผลติภณัฑ์และบรกิาร 
2. ราคา 
3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย 
4. การส่งเสรมิการตลาด 
5. บุคลากร 
6. สภาพแวดล้อ
มทางกายภาพ 
7. กระบวนการ 
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( Descriptive Statistics) สํ า ห รั บ ก า ร อ ธิ บ า ย ลั ก ษ ณ ะ ท า ง ด้ า น
ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง พฤตกิรรมการใช้บรกิาร ระดบัความ
คดิเหน็เกีdยวกบัปัจจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด และระดบัการตดัสนิใจ
ใทีdพกัของนักท่องเทีdยวชาวไทยประเภทการเดนิทางท่องเทีdยวดว้ยตนเอง
ในประเทศญีdปุ่ น โดยศึกษาและนําเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจง
ความถีd (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีdย (Mean) และค่า
ส่วนเบีdยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
อนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการศกึษาขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างและ
ทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติ ซึdงการวิจยัครั mงนีmจะใช้เครืdองมือในการวิเคราะห์ผลทางสถิติ การ
วเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) เพืdอเปรยีบเทยีบ
ความแตกต่างระหว่างตวัแปรมากกว่า 2 ตวั ระยะเวลาในการดําเนินการ
วจิยัเดอืนตุลาคม – มกราคม พ.ศ. 2563 
 
IV. ผลการวิจยัและข้อวิจารณ์ 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างสามารถได ้แบ่งเป็น 
เพศชาย 37.5% และเพศหญิง 51%  เป็นเพศทางเลือก10.8%  และ ไม่
ต้องการระบุเพศสภาพ 0.8 โดยส่วนใหญ่มอีายุอยู่ระหว่าง 25-29 ปี คดิ
เป็น 25% รายไดต้่อเดอืนของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 25,001–
30,000 บาท คดิเป็น 27%  

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีคดิ
เป็น 63.3% และมอีาชพีคอื พนกังานบรษิทัเอกชน คดิเป็น 27.8% 

ขอ้มลูเกีdยวกบัความคดิเหน็จากการใชบ้รกิารทีdพกัในประเทศญีdปุ่ น 
จากการเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 400 

ชดุ สามารถนํามา สรปุคา่เฉลีdยและสว่นเบีdยงเบนมาตรฐานของระดบัความ
คดิเห็นต่อการตดัสนิใจเลอืกทีdพกัสําหรบันักท่องเทีdยวชาวไทยประเภท 
ตามปัจจยัทั mงหมด 7 ปัจจยั ดงัรายละเอยีด ดงันีm  

เมืdอพจิารณาปัจจยัย่อยของปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
ทั mงหมด �¤ ปัจจยั  ปัจจยัอสิระทีdมคี่าเฉลีdยของระดบัความคดิเหน็สงูสุด 5 
อนัดบัแรกโดย เรยีงลาํดบัจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา ในเรืdองมี
การกําหนดราคาหอ้งพกั/ทีdพกั และบรกิาร ต่างๆ อย่างชดัเจน (ค่าเฉลีdย 
4.4700: เหน็ดว้ยมากทีdสุด)  ปัจจยัดา้นผลติภณัฑใ์นเรืdองของความสะอาด
เรยีบรอ้ยของหอ้งพกั/ทีdพกั (ค่าเฉลีdย 4.4050: เหน็ดว้ยมากทีdสุด)  ปัจจยั
ดา้นสิdงแวดลอ้มทางกายภาพในเรืdองของทีdพกัมรีะบบรกัษาความปลอดภยั
อย่าง เหมาะสม (ค่า เฉลีdย  4.3700: เห็นด้วยมากทีdสุด ) ปัจจัยด้าน
สิdงแวดล้อมทางกายภาพในเรืdองของสภาพแวดล้อมของทีdพกัมีความ
ปลอดภยัสงู (คา่เฉลีdย 4.3625: เหน็ดว้ยมากทีdสดุ)  

นอกจากนีmเมืdอพจิารณาในแต่ละปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 7Ps 
สามารถสรปุผล การศกึษาของแต่ละปัจจยัไดด้งันีm  

ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์โดยกลุ่มตวัอย่างมคี่าเฉลีdยระดบัความคดิเหน็
ในเรืdองการความสะอาดเรยีบร้อยของห้องพกั/ทีdพกั มากทีdสุด (ค่าเฉลีdย 
4.4050: เหน็ดว้ยมากทีdสดุ) รองลงมาคอื สิdงอาํนวยความสะดวกในหอ้งพกั/
ทีdพกั (คา่เฉลีdย 4.0375: เหน็ดว้ยมาก)  

ปัจจยัดา้นราคา โดยกลุม่ตวัอยา่งมคีา่เฉลีdยระดบัความคดิเหน็ในเรืdอง
เมืdอพจิารณาโดย ภาพรวม มกีารกําหนดราคาหอ้งพกั/ทีdพกั และบรกิาร 
ต่างๆ อย่างชัดเจน  มากทีdสุด (ค่าเฉลีdย 4.4700:  เห็นด้วยมากทีdสุด) 
รองลงมาคอื ราคาหอ้งพกั/ทีdพกัมคีวามเหมาะสม เมืdอเทยีบกบัทีdพกัแหง่อืdน 
(คา่เฉลีdย 4.2475:  เหน็ดว้ยมากทีdสดุ) 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย โดยกลุ่มตวัอย่างมคี่าเฉลีdยระดบั
ความคดิเหน็ในเรืdอง การเดนิทางไปทีdพกัมคีวามสะดวกสบาย  มากทีdสุด 

(ค่าเฉลีdย 4.4000:  เหน็ดว้ยมากทีdสุด) รองลงมาคอื ทําเลทีdตั mงอยู่ใกลก้าร
คมนาคม อาท ิรถไฟฟ้า รถบสั (คา่เฉลีdย 4.3475:  เหน็ดว้ยมากทีdสดุ)  

ปัจจยัด้านการส่งเสรมิการตลาด โดยกลุ่มตวัอย่างมคี่าเฉลีdยระดบั
ความคดิเหน็ในเรืdอง มสี่วนลดจากการจองผ่าน Application ต่าง ๆ อาท ิ
Booking, Traveloka, Agoda เป็นต้น มากทีdสุด (ค่าเฉลีdย 4.2475: เห็น
ด้วยมากทีdสุด)รองลงมาคือ มีส่วนลดค่าห้องพัก/ทีdพัก เมืdอมีการจอง
ลว่งหน้า (คา่เฉลีdย 3.9575: เหน็ดว้ยมาก)  

ปัจจยัด้านบุคคล โดยกลุ่มตวัอย่างมคี่าเฉลีdยระดบัความคดิเหน็ใน
เรืdองพนักงานใหบ้รกิารดว้ยมติรไมตร ีมคีวามยิmมแยม้ แจ่มใส สุภาพ และ
เป็นมิตร มากทีdสุด (ค่าเฉลีdย 4.3575: เห็นด้วยมากทีdสุด) รองลงมาคือ 
พนกังานใหบ้รกิารลกูคา้อยา่งเทา่เทยีมกนั (คา่เฉลีdย 4.3225: เหน็ดว้ยมาก
ทีdสดุ) 

ปัจจยัด้านสิdงแวดล้อมกายภาพ โดยกลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉลีdยระดบั
ความคดิเหน็ในเรืdอง ทีdพกัมรีะบบรกัษาความปลอดภยัอยา่งเหมาะสม เชน่ 
กลอ้งวงจรปิด ระบบป้องกนัอคัคภียั มากทีdสดุ (คา่เฉลีdย 4.3700 : เหน็ดว้ย
มากทีdสุด) รองลงมาคอื สภาพแวดลอ้มของทีdพกัมคีวามปลอดภยัสูง เช่น 
ทางเดนิเขา้-ออก มรี ั mวกั mน มไีฟฟ้าสว่าง (ค่าเฉลีdย 4.3625: เหน็ด้วยมาก
มากทีdสดุ) 

ปัจจยัดา้นกระบวนการ โดยกลุม่ตวัอยา่งมคีา่เฉลีdยระดบัความคดิเหน็
ในเรืdอง ขั mนตอนบรกิารในการ  Check in/Out สะดวกรวดเร็ว (ค่าเฉลีdย 
4.3550: เหน็ด้วยมากทีdสุด) รองลงมาคอื ทีdพกัมรีะบบการจองห้องพกัทีd
รวดเรว็และแมน่ยาํ (คา่เฉลีdย 4.2950: เหน็ดว้ยมากทีdสดุ) 

 การวิเคราะห์เพืdอหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะทาง
ประชากรศาสตรก์บัการตดัสนิใจ ใชบ้รกิาร ทีdพกัสาํหรบันักท่องเทีdยวชาว
ไทยประเภท การเดนิทางท่องเทีdยวดว้ยตนเอง (ท่องเทีdยวดว้ยตนเอง) ใน
ประเทศญีdปุ่ น  

ในการทดสอบสมมตฐิานของงานวจิยั ในส่วนนีmจะเป็นการศกึษาเพืdอ
ทดสอบลกัษณะ ทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอยา่ง อนัไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
รายไดต่้อเดอืน ระดบัการศกึษา อาชพี ส่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิาร ทีd
พกัสาํหรบันกัท่องเทีdยวชาวไทยประเภท การเดนิทางทอ่งเทีdยวดว้ยตนเอง 
(ท่องเทีdยวด้วยตนเอง) ในประเทศญีdปุ่ นในเขตกรุงเทพ นั mนแตกต่างกนั 
หรอืไม ่โดยไดแ้บง่การวเิคราะหแ์ต่ละปัจจยั ดงันีm  

เพศกับการตัดสินใจใช้บริการ ทีdพกัสําหรบันักท่องเทีdยวชาวไทย
ประเภท การเดินทางท่องเทีdยวด้วยตนเอง (ท่องเทีdยวด้วยตนเอง) ใน
ประเทศญีdปุ่ น  

กาํหนดระดบันยัสาํคญั .05 และกาํหนดสมมตฐิานทีd 1 ดงันีm  
สมมตฐิานทีd 1 ปัจจยัประชากรศาสตรด์า้นเพศทีdแตกต่างกนั สง่ผลต่อ

การ ตดัสนิใจใช้บรกิาร ทีdพกัสําหรบันักท่องเทีdยวชาวไทยประเภท การ
เดนิทางท่องเทีdยวดว้ยตนเอง (ท่องเทีdยวดว้ยตนเอง) ในประเทศญีdปุ่ น ใน
เขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล แตกต่างกนัอยา่งม ีนยัสาํคญั  
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ตารางทีd I ผลการวเิคราะหก์ารตดัสนิใจใชบ้รกิาร ทีdพกัสาํหรบันกัทอ่งเทีdยว
ชาวไทยประเภท การเดินทางท่องเทีdยวด้วยตนเอง ของกลุ่มตัวอย่าง
จาํแนกตามเพศ    

เพศ 

การตดัสินใจเลือกที4พกัสาํหรบันักท่องเที4ยวชาวไทยประเภท 
การเดินทางท่องเที4ยวด้วยตนเอง 

 
N 

ค่ า เ ฉ ลี4 ย ก า ร
ตดัสินใจ(Mean) 

ส่วนเบี4ยงเบนมาตรฐาน
(Std.Deviation) 

t sig 

ชาย 150 3.94 .481  
5.404 

 
.001 

หญงิ 204 4.14 .489 

LGBT 43 3.96 .429 

ไ ม่ ต้ อ ง ก า ร
ระบุเพศสภาพ 3 4.13 .658 

 
จากตารางทีd I เมืdอพจิารณาเปรยีบเทยีบการตดัสนิใจใชบ้รกิาร ทีdพกั

สาํหรบันกัท่องเทีdยวชาวไทยประเภทการเดนิทางทอ่งเทีdยวดว้ยตนเองของ
กลุ่มตัวอย่างโดยจําแนกตามเพศ โดยทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทาง เดยีว (One-Way ANOVA)  พบวา่ ไดค้า่ Sig. เทา่กบั .001 

ซึdงมคี่าน้อยกว่าค่าระดบันัยสาํคญั (α) .05 ดงันั mนจงึสรุปไดว้่า ปัจจยัดา้น
เพศทีdแตกต่างกนั มคีวามคดิเห็นต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารทีdพกัสําหรบั
นักท่องเทีdยวชาวไทยประเภท การเดินทางท่องเทีdยวด้วยตนเอง ที;
แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทีdระดบั .05 เนืdองจากเพศเป็นปัจจยัทีdส่งผล
ต่อความคดิ การดาํเนิน ชวีติ ทศันคต ิและพฤตกิรรมการบรโิภคทีdแตกต่าง
กนั ดงันั mนผูบ้รโิภคทีdมเีพศทีdแตกต่างกนั จงึมคีวามคดิเหน็ต่อการตดัสนิใจ
ใชบ้รกิารทีdแตกต่างกนั 
 
ตารางทีd II ผลการวเิคราะหก์ารตดัสนิใจใชบ้รกิาร ทีdพกัสาํหรบันกัทอ่งเทีdยว
ชาวไทยประเภท การเดินทางท่องเทีdยวด้วยตนเอง ของกลุ่มตัวอย่าง
จาํแนกตามอาย ุ 

อาย ุ

การตดัสินใจเลือกทีSพกัสาํหรบันักท่องเทีSยวชาวไทยประเภท 
การเดินทางท่องเทีSยวด้วยตนเอง 

N 
ค่ า เ ฉ ลีS ย ก า ร
ตดัสินใจ (Mean) 

ส่ ว น เ บีS ย ง เ บ น
ม า ต ร ฐ า น           
(Std. Deviation) 

t sig 

ตํLากวา่ 20 ปี 8 4.09 .428 

3.483 .004 

20-24 ปี 87 4.05 .49 

25-29 ปี 100 3.96 .438 

30-34 ปี 88 4.02 .476 

35-39 ปี 42 3.94 .517 

39 ปีขึMนไป 75 4.24 .516 

 
จากตารางทีd II เมืdอพจิารณาเปรยีบเทยีบการตดัสนิใจใชบ้รกิาร ทีdพกั

สําหรบันักท่องเทีdยวชาวไทยประเภท การเดนิทางท่องเทีdยวด้วยตนเอง 
ของกลุ่มตวัอย่างโดยจําแนกตามอายุ โดยทดสอบดว้ยการวเิคราะหค์วาม
แปรปรวนทาง เดยีว (One-Way ANOVA)  พบวา่ ไดค้า่ Sig. เทา่กบั .004 

ซึdงมคี่าน้อยกว่าค่าระดบันัยสาํคญั (α) .05 ดงันั mนจงึสรุปไดว้่า ปัจจยัดา้น
อายุทีdแตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารทีdพกัสาํหรบั

นักท่องเทีdยวชาวไทยประเภท การเดินทางท่องเทีdยวด้วยตนเอง ที;

แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทีdระดบั .05 เนืdองจากอายุเป็นปัจจยัทีdส่งผล
ต่อความคดิ การดาํเนินชวีติ ทศันคต ิและพฤตกิรรมการบรโิภคทีdแตกต่าง
กนั ดงันั mนผูบ้รโิภคทีdมเีพศทีdแตกต่างกนั จงึมคีวามคดิเหน็ต่อการตดัสนิใจ
ใชบ้รกิารทีdแตกต่างกนั 

เมืdอพจิราณาค่าเฉลีdยของการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารทีdพกัทีdแตกต่าง
กันด้วยวิธี Least Significant Difference (LSD) ตามตารางทีd  IV เพืdอ
เปรยีบเทยีบคา่เฉลีdยของการตดัสนิใจใช ้ทีdพกัสาํหรบันกัทอ่งเทีdยวชาวไทย
ประเภท การเดนิทางทอ่งเทีdยวดว้ยตนเอง ทลีะคู ่โดยพจิารณาจากคา่ Sig. 

ทีdน้อยกว่าระดบันยัสาํคญั (α) .05 พบว่า อายุตํdากว่า 20-39 ปี มคีวามคดิ
และทศันคตติ่อการใชบ้รกิารทีdไม่แตกต่างกนั แต่ ช่วงอายุ 39 ปีขึmนไป นั mน
มคีวามคดิและทศันคตต่ิอการใชบ้รกิารทีdไม่แตกต่างกนั เนืองจาก ความ
ห่างของช่วงอายุทีdมากจึงทําให้การตัดสินใจ เลือกทีdพกัทีdต้องมีความ
สะดวกสบายทีdมากขึmน 

ระดับการศึกษากับการตัดสินใจใช้บริการ ทีdพักสําหรับ
นักท่องเทีdยวชาวไทยประเภทการเดนิทางท่องเทีdยวด้วยตนเอง กําหนด
ระดบันยัสาํคญั .05 และกาํหนดสมมตฐิานทีd 3 ดงันีm  

สมมติฐานทีd 3 ปัจจยัประชากรศาสตร์ด้านระดบัการศึกษาทีd
แตกต่างกนั สง่ผล ต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิาร ทีdพกัสาํหรบันกัทอ่งเทีdยวชาว
ไทยประเภท การเดนิทางท่องเทีdยวด้วยตนเอง ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล แตกต่างกนัอยา่งม ีนยัสาํคญั 
 
ตารางทีd  III ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจใช้บริการ ทีdพักสําหรับ
นักท่องเทีdยวชาวไทยประเภท การเดนิทางท่องเทีdยวดว้ยตนเอง ของกลุ่ม
ตวัอยา่งจาํแนกตามระดบัการศกึษา (ต่อ) 

ระดบัการศึกษา 

การตัดสินใจเลือกทีSพักสําหรับนักท่องเทีSยวชาวไทย
ประเภท การเดินทางท่องเทีSยวด้วยตนเอง 

N 

ค่ า เ ฉ ลีS ย ก า ร
ตั ด สิ น ใ จ 

(Mean) 

ส่ ว น เ บีS ย ง เ บ น
ม า ต ร ฐ า น
(Std.Deviation) 

t sig 

มธัยมศกึษาตอนปลาย
หรอืเทยีบเทา่ 

17 4.19 .455 

10.02 .000 
อนุปรญิญา/ปวส.หรอื
เทยีบเทา่ 

38 3.66 

.436 

ปรญิญาตร ี 253 4.06 .463 

ปรญิญาโทหรอืสงูกวา่ 92 4.13 .517 

 
จากตารางทีd III เมืdอพิจารณาเปรียบเทียบการตดัสนิใจใช้บริการ ทีdพกั
สําหรบันักท่องเทีdยวชาวไทยประเภท การเดนิทางท่องเทีdยวด้วยตนเอง 
ของกลุ่มตวัอย่างโดยจําแนกตามระดบัการศึกษา โดยทดสอบด้วยการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทาง เดียว (One-Way ANOVA)  พบว่า ได้ค่า 

Sig. เทา่กบั .000 ซึdงมคีา่น้อยกวา่คา่ระดบันยัสาํคญั (α) .05 ดงันั mนจงึสรปุ
ได้ว่า ปัจจยัด้านระดบัการศึกษา ทีdแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารทีdพกัสาํหรบันักท่องเทีdยวชาวไทยประเภท การเดนิทาง

ทอ่งเทีdยวดว้ยตนเอง ที;แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทีdระดบั .05 เนืdองจาก
ระดบัการศึกษาทีdแตกต่างจะทําให้ความคดิ การตดัสนิใจ และความรู้ทีd
แตกต่างกนั ทาํใหม้คีวามคดิเหน็ต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารทีdแตกต่าง
กนั 
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ตารางทีd IV ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีdยและส่วนเบีdยงเบนมาตรฐานของ
การตดัสนิใจใช้บรกิาร ทีdพกัสําหรบันักท่องเทีdยวชาวไทยประเภท การ
เดนิทางทอ่งเทีdยวดว้ยตนเอง ทีdมรีะดบัการศกึษาต่างกนั 

ระดบัการศึกษา 
Mean 
Difference 

Std. Error Sig. 

มัธยมศึกษาตอน
ป ล า ย ห รื อ
เทยีบเท่า อนุปรญิญา/ปวส.หรอืเทยีบเท่า .527 .138 .000 

 ปรญิญาตร ี .126 .118 .289 

 ปรญิญาโทหรอืสงูกวา่ .055 .125 .655 

อนุปริญญา/ปวส.
หรอืเทยีบเท่า 

มธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่า -.527 .138 .000 

 ปรญิญาตร ี -.401 .082 .000 

 ปรญิญาโทหรอืสงูกวา่ -.471 .091 .000 

ปรญิญาตร ี มธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่า -.126 .118 0.289 

 อนุปรญิญา/ปวส.หรอืเทยีบเท่า .401 .082 .000 

 ปรญิญาโทหรอืสงูกวา่ -.070 .057 .224 

ปรญิญาโทหรอืสูง
กวา่ 

มธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่า -.055 .125 .655 

 อนุปรญิญา/ปวส.หรอืเทยีบเท่า .471 .091 .000 

 ปรญิญาตร ี .070 .057 .224 

เมืdอพจิราณาค่าเฉลีdยของการตดัสนิใจเลือกใช้บริการทีdพกัทีd
แตกต่างกนัด้วยวธิ ีLeast Significant Difference (LSD) ตามตารางทีd IV 
เพืdอเปรยีบเทยีบคา่เฉลีdยของการตดัสนิใจใช ้ทีdพกัสาํหรบันกัทอ่งเทีdยวชาว
ไทยประเภท การเดนิทางท่องเทีdยวดว้ยตนเอง ทลีะคู ่โดยพจิารณาจากคา่ 

Sig. ทีdน้อยกว่าระดบันัยสําคญั (α) .05 พบว่า ระดบัการศึกษา มธัยม
ปลายหรอืเทยีบเท่า ปรญิญาตร ีและปรญิญาโทหรอืสงูกวา่ มคีวามคดิและ
ทศันคตทิีdไม่แตกต่างกนั แต่ อนุปรญิญา/ปวส.หรอืเทยีบเท่า มคีวามคดิ
และทศันคตทิีdแตกต่างกบัระดบัการศกึษาทั mงหมด 

อาชพีกบัการตดัสนิใจใช้บรกิารทีdพกัสําหรบันักท่องเทีdยวชาว
ไทยประเภท การเดนิทางทอ่งเทีdยวดว้ยตนเอง  

กาํหนดระดบันยัสาํคญั .05 และกาํหนดสมมตฐิานทีd 4 ดงันีm  
สมมตฐิานทีd 4 ปัจจยัประชากรศาสตรด์า้นอาชพีทีdแตกต่างกนั 

สง่ผลต่อการ ตดัสนิใจใชบ้รกิารทีdพกัสาํหรบันกัท่องเทีdยวชาวไทยประเภท 
การเดนิทางท่องเทีdยวดว้ยตนเอง ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
แตกต่างกนัอยา่งม ีนยัสาํคญั 
ตารางทีd  V ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจใช้บริการ ทีdพักสําหรับ
นักท่องเทีdยวชาวไทยประเภท การเดนิทางท่องเทีdยวดว้ยตนเอง ของกลุ่ม
ตวัอยา่งจาํแนกตามอาชพี 

อาชีพ 

การตดัสินใจเลือกทีSพกัสาํหรบันักท่องเทีSยวชาวไทย
ประเภท การเดินทางท่องเทีSยวด้วยตนเอง 

N 

ค่าเฉลีSยการ
ตดัสินใจ 

(Mean) 

ส่วนเบีSยงเบน
มาตรฐาน

(Std.Deviation) 

t sig 

นกัเรยีน/นกัศกึษา 76 4.02 .462 

1.284 .257 
ขา้ราชการ 51 4.1 .402 

พนกังานบรษิทัเอกชน 111 4.11 .527 

ธุรกจิสว่นตวั 73 3.99 .501 

อาชพีอสิระ 61 3.93 .462 

แมบ่า้น/พอ่บา้น 9 3.99 .542 

เกษยีณอาย ุ 10 4.24 .553 

อืLนๆ 9 4.07 .568 

จากตารางทีd V เมืdอพจิารณาเปรยีบเทยีบการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร
ทีdพกั ของกลุม่ตวัอยา่งโดยจาํแนกตามอาชพี โดยทดสอบดว้ยการวเิคราะห์
ความแปรปรวนทาง เดียว (One-Way ANOVA)  พบว่า ได้ค่า Sig. 

เท่ากบั .257 ซึdงมคี่ามากว่าค่าระดบันัยสาํคญั (α) .05 ดงันั mนจงึสรุปไดว้่า 
ปัจจยัด้านอาชีพทีdแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บรกิารทีdพกั ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทีdระดบั .05 เนืdองจากอาชพี
ทีdแตกต่างกัน ก็มีความคิดเห็นว่าสามารถเลือกทีdพกัได้หรือไม่ได้ทีdไม่
แตกต่างกนั 
 
ตารางทีW VI ผลการวเิคราะหก์ารตดัสนิใจใชบ้รกิาร ทีWพกัสาํหรบันกัทอ่งเทีWยวชาว
ไทยประเภท การเดนิทางทอ่งเทีWยวดว้ยตนเอง ของกลุม่ตวัอยา่งจาํแนกตาม
รายได ้

รายได้ 

การตดัสินใจเลือกที4พกัสาํหรบันักท่องเที4ยวชาวไทย
ประเภท การเดินทางท่องเที4ยวด้วยตนเอง 

N 
ค่าเฉลี4ยการ

ตดัสินใจ
(Mean) 

ส่วนเบี4ยงเบน
มาตรฐาน

(Std.Deviation) 

t sig 

ตํ6ากวา่ 15,000 บาท 42 4.16 .529 

1.777 .116 

15,000 – 25,000 บาท 94 3.97 .467 

25,001 – 30,000 บาท 108 3.99 .452 

30,001 – 35,000 บาท 42 4.05 .482 

35,001 – 40,000 บาท 32 4.05 .454 

40,000 บาทขึ#นไป 82 4.14 .541 

 
จากตารางทีd VI เมืdอพจิารณาเปรยีบเทยีบการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร

ทีdพกั ของกลุม่ตวัอยา่งโดยจาํแนกตามรายได ้โดยทดสอบดว้ยการ
วเิคราะหค์วามแปรปรวนทาง เดยีว (One-Way ANOVA)  พบวา่ ไดค้า่ 

Sig. เทา่กบั .116 ซึdงมคีา่มากวา่คา่ระดบันยัสาํคญั (α) .05 ดงันั mนจงึสรปุ
ไดว้า่ ปัจจยัดา้นรายไดท้ีdแตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการตดัสนิใจ
เลอืกใชบ้รกิารทีdพกั ไม่แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทีdระดบั .05 
เนืdองจากรายไดท้ีdแตกต่างกนั กส็ามารถเลอืกทีdพกัไดห้รอืไมไ่ด ้ไม่
แตกต่างกนั เนืdองจากการทอ่งเทีdยวแบบดว้ยตนเองนั mน สว่นใหญ่จะไมเ่น้น
ไปทางดา้นทีdพกัจงึทาํใหก้ารมรีายไดท้ีdแตกต่างกนั แต่การตดัสนิใจเลอืกทีd
พกัไมไ่ดแ้ตกต่างกนั  

 
V.การอภิปรายผล 

ข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง ในภาพรวม
พบว่าลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชาย 37.5% 
เพศหญงิ 51% และ LGBT 10.8% ไมร่ะบุเพศสภาพ 0.8% ระดบัการศกึษา
สงูสดุ คอื ปรญิญาตร ี63.3% โดยสว่นใหญ่มอีายรุะหวา่ง 25-29 ปี คดิเป็น 
25% อาชพีส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอย่าง คอื พนักงานบรษิทัเอกชน คดิเป็น 
27.8% และรายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ใน 25,001 – 
30,000 บาท คดิเป็น 27% 

ขอ้มลูเกีdยวกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของกลุม่ตวัอยา่ง 
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พฤตกิรรมการจองหอ้งพกัของนกัทอ่งเทีdยวชาวไทยในญีdปุ่ น ของกลุม่
ตวัอยา่งโดยสรุป ความถีdและจาํนวนผูร้ว่มทรปิในการเดนิทางมาท่องเทีdยว
ทีdญีdปุ่ นของกลุ่มตัวอย่าง อันดับแรก คือ เดิน 2-3 คน คิดเป็น 43.3% 
รองลงมาคือ 4-5 คน คิดเป็น 24.2% และ คนเดียว คิดเป็น 20.3% 
ตามลาํดบั 

ระยะเวลาในการมาทอ่งเทีdยวทีdประเทศญีdปุ่ น ของกลุม่ตวัอยา่ง อนัดบั
แรก คอื มากกว่า6วนั 42.8% รองลงมาคอื 5-6 วนัคดิเป็น 38% และ 3-4 
วนั คดิเป็น 15.8% ตามลาํดบั 

กําหนดค่าใช้จ่ายสําหรบัทีdพกัโดยเฉลีdยต่อ 1 คนื ของกลุ่มตวัอย่าง
อนัดบัแรกคอื 2000-2999  คดิเป็น 34% รองลงมาคอื 1000-1999 คดิเป็น 
26.7% และ 3000-3999 คดิเป็น 18% ตามลาํดบั 

วธิใีนการจองหอ้งพกัทีdเลอืกใชบ้รกิารบ่อยทีdสดุกลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่
จะเลอืกจอง แอพพเิคชั dน คดิเป็น 48.3% รองลงมาคอื เวบ็ไซต์ คดิเป็น 
41.3% และ เดนิทางจองเอง คดิเป็น 8% ตามลาํดบั 

ผูม้อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจในการทอ่งเทีdยวในญีdปุ่ น กลุม่ตวัอยา่งสว่น
ใหญ่จะเลอืกใชบ้รกิาร ตวัท่านเอง คดิเป็น 40.5% รองลงมาคอื เพืdอน คดิ
เป็น 17.8 % และ ผูร้ว่นเดนิทางมาดว้ย คดิเป็น 14.8% ตามลาํดบั 

 
VI.ข้อเสนอแนะ 

 
ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะสาํหรบังานวจิยัต่อเนืdอง ดงันีm 
เนืdองจากบางข้อมูลนั mนไม่สามารถเก็บได้จากวิธีการสํารวจด้วย

แบบสอบถาม ดงันั mนการวจิยัในครั mงต่อไป จงึควรเพิdมเครืdองมอือืdน ๆ ใน
การเกบ็ขอ้มลูร่วมดว้ย การสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) เพืdอให้
ไดข้อ้มลูทีdมคีวามหลากหลายหรอืเฉพาะเจาะจงมากยิdงขึmน  

ควรศกึษาพฤตกิรรมและปัจจยัการตดัสนิใจของนกัทอ่งเทีdยวชาวไทย
ทีdคดิจะเดนิทางไปท่องเทีdยวยงัประเทศญีdปุ่ นในด้านอืdนๆเป็นการเฉพาะ
เชน่ วฒันธรรม ประเพณ ีผูค้นพืmนเมอืง แหลง่ทอ่งเทีdยวทีdเป็นเอกลกัษณ์ 

ควรศกึษาแรงจงูใจของนกัเทีdยวชาวไทยทีdมต่ีอการทอ่งเทีdยว ประเทศ
ญีdปุ่ น 
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บทคดัย่อ 
จากการศึกษาวิจยัแนวทางการส่งเสริมการท่องเทีgยวเชิงศาสนา 

เพืgอรองรบัผู้เดินทางมาวดัประยงค์กิตติวนาราม กรุงเทพมหานคร  มี
วตัถปุระสงค์เพืgอศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเทีgยวทีgเดินทางมา  และ
ศึกษาศกัยภาพของวดัประยงคกิ์ตติวนาราม เพืgอรองรบัผู้เดินทางมาวดั
ประยงค์กิตติวนาราม กรุงเทพมหานคร  เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ
(Qualitative)  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจําแนกออกเป็น 2 กลุ่มคือ 1) กลุ่มผู้ให้
ข้อมลูสาํคญั  ได้แก่   เจ้าอาวาสวดัประยงคกิ์ตติวนาราม พระสงฆภ์ายใน
วดั แม่ชี ผู้มาปฎิบติัธรรม  และคนในชุมชน  และ 2) กลุ่มผู้มากราบไหว้
บูชาสิg งศักดิ� สิทธิ� ภายในวัดและผู้ ทีgมาปฏิบัติธรรม จํานวน �� คน  
ผลการวิจยัพบว่า  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีสถานภาพการสมรส โสด ทีgมี
อายุ ��-�� ปี โดยประกอบอาชีพ พนักงานบริษทัเอกชน/ลูกจ้าง  และมี
รายได้เฉลีgยต่อเดือน ��,000 – 20,��� บาท โดยกลุ่มผู้ทีgเดินทางมาวดั
ประยงค์กิตติวนารามเพืgอมากราบไหว้บูชาสิgงศกัดิ� สิทธิ� ภายในวดัและ
ทาํบุญ  โดยมีค่าใช้จ่ายทั �งหมดในการเดินทางมาต่อครั �ง ต่อ� คน) ��� - 
��� บาท  เดินทางมาในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และใช้เวลาอยู่ ทีg ว ัด
โดยประมาณครึgงวนั        โดยไม่มีการพกัแรก หากพกักจ็ะเลือกทีgวดัเป็น
ส่วนใหญ่ (ปฏิบติัธรรม) และจากการศึกษาศกัยภาพของวดัประยงคกิ์ตติ
วนาราม พบว่า ศกัยภาพโดยรวมของวดัอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลีgย
เท่ากับ �.��,S.D. �.��  หากพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านทีg มี
ความสาํคญัเป็นลาํดบั แรกคือ ด้านพื�นทีgอยู่ในระดบัปานกลางมีค่าเฉลีgย
เท่ากบั �.��,S.D. �.��  สาํหรบัแนวทางการส่งเสริมการท่องวดัควรจดัทาํ
โปรแกรมทวัรไ์หว้พระให้กบักลุ่มทีgสนใจร่วมทาํกิจกรรมกบัวดัประยงค์
กิตติวนาราม  เช่น  การทาํบญุ ไหว้พระ  และมีการเรียนรู้เกีgยวกบัศาสนา  
หรือจดัทาํเส้นทางการท่องเทีgยวทีgมีความเชืgอมโยงกบัแหล่งท่องเทีgยว
อืgนๆ เพืgอให้กลุ่มนักท่องเทีgยวทีgเดินทางมาได้รู้จกัแหล่งท่องเทีgยวอืgนๆ  
เพิgมมากขึ�น  และวดัควรเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้นําเสนอสินค้าของ
ชุมชน ให้กบักลุ่มทีgเดินทางมา เพืgอเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้กบั
คนในชมุชน    

คาํสาํคญั แนวทางการส่งเสริม, การท่องเทีgยวเชิงศาสนา,  เพืgอ
รองรบัผูเ้ดินทางมาวดัประยงคกิ์ตติวนาราม 
 

ABSTRACT  
The objective of this research is to study the behavior of 

tourists traveling, and study the potential of Wat Prayong 

Kittiwanaram to accommodate travelers to Wat Prayong Kittiwanaram 

in Bangkok.  This study is a qualitative study from the group of 

informants divided into 2 groups which are 1) abbot, monks and nuns 

of Wat Prayong Kittiwanaram, accompanied by the dharma 

practitioners and the community. 2) the group of 80 worshipers in the 

temple and the Dharma practitioners. The results showed that most 

of female are 20-30 year-of-age, single, private company employee, 

average monthly income of 10,000 - 20,000 baht and 200-300 baht per 

person will cover all their expenses for the trip, travelled on weekends 

and stayed half a day in the temple without break, most will choose 

to stay at the temple with practice Dharma. The result was found that 

the overall potential of the temple is at a medium level 3.34 (S.D. 0.82), 

if considered in each aspect, the first important, the area aspect was 

at a medium level 3.43 (S.D. 0.91).  The guidelines to promote the 

temple tour, a Buddhist worship tour program should be provided for 

those interested in participating in the Prayong Kittiwanaram temple 

activities, such as making merit and paying respect to religion, and 

create tourism routes that are linked to other destinations. So that 

traveling tourists should know more about other tourist spots and the 

temple should allow people in the community to present their 

products for the traveling group in order to create a career and 

income for the people in the community. 

Keywords promotional guidelines, religious tourism, 
accommodating travelers, Wat Prayong Kittiwanaram in Bangkok 

 
I. บทนํา 

เนืd องจากทรัพยากรการท่องเทีdยวประเภทประวัติศาสตร์และ
ศลิปวฒันธรรมนั mน  เป็นทรพัยากรทีdมคีณุคา่ของชนชาตทิีdสะทอ้นใหเ้หน็
ถงึอารยธรรม ภูมปัิญญา วถิชีวีติ และเทคโนโลยกีารจดัการของผูค้นใน
สงัคมเป็นแหล่งรวมศลิปวทิยาการในสาขาต่างๆ ทั mงในดา้นโบราณคด ี
วฒันธรรม จารตีประเพณี  สถาปัตยกรรม ศลิปกรรม ฯลฯ โดยเฉพาะ
แหล่งท่องเทีdยวประเภทวดันั mน นับว่ามคีุณค่าและมบีทบาททีdสําคญัยิdง 
เพราะวดัเป็นแหล่งทีdเชืdอมโยงเรืdองราวความเป็นมาของวฒันธรรมกบั
ชุมชนและเป็นสถานทีdรวบรวมมรดกศลิปวฒันธรรม และศลิปกรรมอนั
วิจิตรงดงามเพียบพร้อมด้วยคุณค่าทางศิลปะทีdแสดงให้เห็นถึงภูมิ
ปัญญาและความเป็นอจัฉรยิะของบรรพบุรุษ อนัเปรยีบเสมอืนสะพาน
เชืdอมโยงสายใยของอดตีกบัปัจจบุนัไมใ่หข้าดออกจากกนั นอกจากนีm วดั
บางแห่งยงัประกอบด้วยสภาพแวดล้อมทั mงทางภูมสิถาปัตยกรรมและ
ทางธรรมชาติทีdสวยงาม วัดจึงเป็นทรัพยากรการท่องเทีdยวทีdมี
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ความสําคญัทางประวตัศิาสตรแ์ละมคีุณค่าทางศลิปะทีdนักท่องเทีdยวให้
ความสนใจต่อการท่องเทีdยวเชงิพุทธและการเรยีนรูท้ีdเป็นการเดนิทาง
เพืdอการศึกษาและแสวงหาคุณค่าทางด้านคุณธรรม/จริยธรรม และ
คุณค่าทางศลิปวฒันธรรม อนันําไปสู่การประพฤตปิฏบิตัใินแนวทางทีd
ถูกต้องทั mงแก่เพืdอนมนุษย์และต่อสิdงแวดล้อมในลกัษณะทีdก่อให้เกิด
ประโยชน์เกืmอกูลต่อกนัและกนั กอปรในช่วงทีdผ่านมา โดยได้รบัการ
สนับสนุนจาก  การท่องเทีdยวแห่งประเทศไทยซึdงได้ประเมนิภาพรวม
และการตลาดของการท่องเทีdยวภายในประเทศไทยว่า ในปัจจุบนัการ
ทอ่งเทีdยวไดร้บัผลกระทบจากปัจจยัต่างๆหลายดา้นสง่ผลใหก้ารเกดิการ
ชะลอตวัในภาคอุตสาหกรรมท่องเทีdยว ฉะนั mนจงึมคีวามจําเป็นทีdจะตอ้ง
ใช้มาตรการกระตุ้นการท่องเทีdยวด้วย แผนกลยุทธ์ต่างๆเพืdอให้การ
ท่องเทีdยวเกดิการตืdนตวั และมแีนวโน้มทีdดขี ึmนในไตรมาสต่อไปโดยเน้น
การทําตลาดผ่านการท่องเทีdยวในรูปแบบ การท่องเทีdยวในระยะใกล้ 
และการท่องเทีdยวในแบบเชืdอมโยงระหว่างภูมิภาค เพืdอให้เกิดการ
หมุนเวยีนและกระจายตวัไปทุกภูมภิาคโดยการส่งเสรมิการท่องเทีdยว
ทําบุญไหว้พระ ในจังหวดัทีdเป็นแหล่งท่องเทีdยวทางวฒันธรรมทาง
ศาสนาภายใตโ้ครงการกระตุน้การทอ่งเทีdยวทีdชืdอวา่ “เตมิบุญสขุใจ เทีdยว
ไทยครึกครืmน”   โดยนําร่องทีdจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และจงัหวดั
ฉะเชงิเทรา  เป็นพืmนทีdแรก  (การทอ่งเทีdยวแหง่ประเทศไทย, 2559)   

สําหรบัวดัประยงคก์ติตวินาราม เป็นวดัอกีแห่งในพระพุทธศาสนา 
ทีdยดึหลกัแนวทางการปฏบิตัวิปัิสสนากรรมฐาน จากพระอาจารย์สาย
กรรมฐาน โดยมพีระปลดัอรยิธ์ชั เตชวโร ตั mงอยู ่แขวงคลองสบิสอง เขต
หนองจอก กรุงเทพมหานคร ซึdงก่อนทีdจะไดร้บัการแต่งตั mงวสิุงคามสมีา
เป็นวดั  เดมิทพีืmนทีdนีm เป็นป่ากกและบ่อปลา ซึdง พระครูวนิัยธร พชร 
ฐานกโร หรอืพระอาจารยเ์พชร ไดม้า ณ สถานทีdแห่งนีm เมืdอ พ.ศ. 2549 
โดยมศีษิยานุศษิยไ์ดแ้นะนําใหรู้จ้กักบัเจา้ของทีdดนิ คอื คณุประยงค ์เหม
กรณ์  ดว้ยความเลืdอมใสศรทัธาจงึไดบ้รจิาคทีdดนิจํานวน 9 ไร่  3  งาน 
78 ตารางวา เพืdอตั mงสํานักสงฆ์ โดยอุทศิส่วนกุศลให้กบัคุณกติต ิเหม
กรณ์ ซึdงเป็นลกูชาย  ดว้ยเหตุนีmจงึใชช้ืdอว่า"สาํนกัสงฆป์ระยงคก์ติตวินา
ราม"  ต่อมากเ็ปลีdยนจากสาํนักสงฆเ์ป็นวดัชืdอวดัประยงคก์ติตวินาราม
ในปี 2553  โดยนักท่องเทีdยว จะเดนิทางมาสกัการบูชาหลวงพ่อทวด
เหยยีบนํmาทะเลจดื องคใ์หญ่ทีdสุดในกรุงเทพมหานครจํานวนมาก  และ
วดัแห่งนีmสง่เสรมิการปฏบิตัธิรรม ไม่มใีนเรืdองของพุทธพาณิชยแ์ต่อย่าง
ใด เนืdองจากตอ้งดําเนินการตามเจตนารมณ์ ของผูบ้รจิาคทีdดนิสรา้งวดั
ประยงค์กิตติวนาราม ในการดํารงสืบต่อพระพุทธศาสนาของ นาย
ประยงคแ์ละนางบุญลอ้ม เหมกรณ์และเครอืญาตติระกูลเหมกรณ์  และ
ในปัจจุบนัวดัประยงค์กิตติวนารามมสีิdงก่อสร้างทีdเป็นปฏิมากรรมใน
พระพุทธศาสนาหลายอย่างด้วยกนั และเป็นสถานทีdท่องเทีdยวในเชงิ
พุทธธรรมอย่างลงตวัและผสมผสานกลมกลนือย่างคาดไม่ถงึ เช่นพระ
อุโบสถทีdงดงามทรงไทยประยุกตภ์ายในประดษิฐานพระพุทธปาฏหิารย์
ศรอีรยิเมตไตรย ทรงเครืdองใหญ่ผนงัตดิอกัขระภาษาขอมโบราณรปูปัmน
หลวงปู่ ทวดองค์ใหญ่ประดษิฐานท่ามกลางแมกไมล้านนํmาพุและต้นไม้
น้อยใหญ่ทีdให้ความร่มรืdนร่มเยน็กบัสวนไม้ดอกในพุทธประวตัิ กราบ
สกัการบูชาพระพุทธรปูปางประทานความสาํเรจ็สมปรารถนา บูชาองค์
พระพฆิเนศวร พญานาคราชพ่อปู่ ศรสีุทโธอุโมงค์เลขยนัต์อกัขระขอม
โบราณ เหล่านีmถูกสรา้งจากแรงศรทัธาของพุทธศาสนิกชนทีdร่วมบรจิาค
ตามกํ าลังทรัพย์ศรัทธา  เพืd อ เ ป็นประโยชน์ ในการทํ า นุบํ า รุ ง
พระพทุธศาสนา(วดัประยงคก์ติตวินาราม,2561) 

จากความสําคญัดงักล่าว ผูว้จิยัจงึสนใจทีdจะศกึษาถงึแนวทางการ
ส่งเสรมิการท่องเทีdยวเชงิศาสนา เพืdอรองรบัผู้เดนิทางมาวดัประยงค์
กิตติวนาราม กรุงเทพมหานคร  ทีdมีความสําคัญทั mงทางด้านมรดก

ศลิปวฒันธรรม และการเรยีนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนา โดยจะศกึษา
และวิเคราะห์ถึงรูปแบบกระบวนการของวัดทีd เ ป็นแหล่งเรียนรู้
พระพุทธศาสนาและการปฏบิตัธิรรม ชุมชน และหน่วยงานทีdเกีdยวขอ้ง 
รวมถงึการวเิคราะหผ์ลกระทบจากการทีdผูม้ากราบไหวบู้ชาสิdงศกัดิ £สทิธิ £
ภายในวดัและผูท้ีdมาปฏบิตัธิรรม ทีdมต่ีอวฒันธรรมทางพระพุทธศาสนา 
จะทาํใหท้ราบถงึแนวทางการสง่เสรมิการท่องเทีdยวทางพระพุทธศาสนา
ทีdเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรมของวดั  
 

II. วตัถุประสงค ์
1.  เพืdอศกึษาพฤตกิรรมของผูม้ากราบไหวบู้ชาสิdงศกัดิ £สทิธิ £ภายใน

วดัและผู้ทีdมาปฏิบตัิธรรม ในการเดนิทางมาวดัประยงค์กิตติวนาราม 
กรงุเทพมหานคร   

2. เ พืd อ ศึ ก ษ า ศั ก ย ภ า พ ข อ ง วั ด ป ร ะ ย ง ค์ กิ ต ติ ว น า ร า ม 
กรงุเทพมหานคร  เพืdอรองรบักลุม่ผูม้ากราบไหวบ้ชูาสิdงศกัดิ £สทิธิ £ภายใน
วดัและผูท้ีdมาปฏบิตัธิรรม 

3. เพืdอศึกษาแนวทางการส่งเสริมการท่องเทีdยวเชิงศาสนา เพืdอ
รองรบัผูเ้ดนิทางมาวดัประยงคก์ติตวินาราม กรงุเทพมหานคร   

 
III. กรอบแนวคดิทีdใชใ้นการศกึษา 

จากการทบทวนแนวคดิทฤษฎแีละเอกสารทีdเกีdยวขอ้ง สามารถ
นํามาเขยีนกรอบแนวคดิในงานวจิยั ดงันีm 
 

 
รปูทีd p กรอบแนวคดิในการวจิยั 

IV.  วธิดีาํเนินการวจิยั 
เป็นการวจิยัเชงิคณุภาพ(Qualitative Research)  ผูว้จิยัไดก้าํหนด

แนวทางขั mนตอน และวธิกีารดาํเนินการวจิยัไวด้งันีm 
 
กลุม่ตวัอยา่งในการวจิยัเชงิคณุภาพ 
การวจิยัเชงิเชงิคณุภาพ  (Qualitative Research)  กลุม่ผูใ้หข้อ้มลู

จาํแนกออกเป็น w กลุม่คอื p) กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั ไดแ้ก่ เจา้อาวาสวดั

ข้อมูลส่วนบุคคลของ
นักท่องเที5ยว 

1. เพศ 
2. สถานภาพการสมรส 
3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
4. อาชีพ 
5. รายได้เฉลีOยต่อเดือน 

พฤติกรรมของผู้มากราบไหว้บูชาสิ5ง
ศกัดิC สิทธิC ภายในวดัและผู้ที5มาปฏิบติัธรรม 
1.วตัถุประสงค์ในการเดินทางมา  วดัประยงค์
กิตติวนาราม กรุงเทพมหานคร  ครั [งนี[  
2.ค่าใช้จ่ายทั [งหมดในในการเดินทางมา  วดั
ประยงค์กิตติวนาราม กรุงเทพมหานคร  
(เฉลีOยต่อครั [ง ต่อ1 คน)  
3. ท่านเดินทางมาวดัประยงค์กิตติวนาราม 
กรุงเทพมหานคร  ในช่วงเวลาใด 
4. กิจกรรมของวดัประยงค์กิตติวนาราม 
กรุงเทพมหานคร  ทีOท่านสนใจมากทีOสุด (ตอบ
เพียงข้อเดียว) 
5. ระยะเวลาในการเดินทางมาวดัประยงค์กิตติ
วนาราม กรุงเทพมหานคร  แต่ละครั [ง 
6. ท่านเคยพกัแรมหรือไม่ 

7. สถานทีOทีOท่านมกัใช้บริการพกัแรมใน
ครั [งนี[    

ศกัยภาพของวดัประยงค์กิตติวนาราม 
เพื5อรองรบักลุ่มผู้มากราบไหว้บูชาสิ5ง
ศกัดิC สิทธิC ภายในวดัและผู้ที5มาปฏิบติั

ธรรม 
1. ด้านพื[นทีO 
2. ด้านการจดัการ 

3. ด้านกิจกรรมและกระบวนการ 

4. ด้านการมส่ีวนร่วม 

 

แนวทางการส่งเสริมการท่องเที5ยวเชิงศาสนา เพื5อรองรบัผู้เดินทางมาวดัประยงค์กิตติ
วนาราม กรุงเทพมหานคร 
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ประยงคก์ติตวินาราม พระสงฆภ์ายในวดั แมช่ ีผูม้าปฎบิตัธิรรม และคน
ในชมุชน  และ w) กลุม่ผูม้ากราบไหวบ้ชูาสิdงศกัดิ £สทิธิ £ภายในวดัและผู้
ทีdมาปฏบิตัธิรรม จาํนวน ¦� คน   

 
V. เครืdองมอืทีdใชใ้นการวจิยั 

เครืdองมอืทีdใชใ้นการวจิยัครั mงนีmไดแ้ก่ 
1. แบบสอบถาม (Questionnaire) สําหรบัผู้มากราบไหว้บูชาสิdง

ศกัดิ £สทิธิ £ภายในวดัและผูท้ีdมาปฏบิตัธิรรมในการเดนิทางมา  วดัประยงค์
กติตวินาราม กรงุเทพมหานคร  แบง่ออกเป็น 4  ตอน 

ตอนทีd  1 แบบสอบถามเกีdยวกบัขอ้มลูลกัษณะปัจจยัสว่นบุคคลของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพการสมรส ระดบัการศกึษา
สูงสุด อาชีพ รายได้เฉลีdยต่อเดือน ซึdงลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Check-List) 

ตอนทีd  แบบสอบถามเกีdยวกบั  2 พฤตกิรรมของผูม้ากราบไหวบู้ชา
สิdงศกัดิ £สทิธิ £ภายในวดัและผู้ทีdมาปฏิบตัิธรรม ในการเดินทางมา  วดั
ประยงคก์ติตวินาราม กรุงเทพมหานคร  ซึdงลกัษณะแบบสอบถามเป็น
แบบสอบถามตรวจสอบรายการ(Check-List) 

ตอนทีd 3  แบบสอบถามเกีdยวกบัศกัยภาพของวดัประยงคก์ติตวินา
ราม เพืdอรองรบัผู้มากราบไหว้บูชาสิdงศกัดิ £สิทธิ £ภายในวดัและผู้ทีdมา
ปฏบิตัธิรรม 

ตอนทีd 4  ข้อเสนอแนะอืdนเกีdยวกับแนวทางการส่งเสริมการ
ท่องเทีdยวเชงิศาสนา เพืdอรองรบัผูม้ากราบไหวบู้ชาสิdงศกัดิ £สทิธิ £ภายใน
วดัและผูท้ีdมาปฏบิตัธิรรม ในการเดนิทางมา  วดัประยงค์กติตวินาราม 
กรงุเทพมหานคร  ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-End 
Questionnaire) 

2. การสมัภาษณ์ (Interview)  แบบกึdงโครงสรา้ง (Semi-Structured 
Interview)ใชส้มัภาษณ์สําหรบัผูใ้หข้อ้มูลสําคญั  ไดแ้ก่   เจา้อาวาสวดั
ประยงค์กติตวินาราม พระสงฆภ์ายในวดั แม่ช ีผูม้าปฎบิตัธิรรม  และ
คนในชมุชน 

VI. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
การเกบ็รวบรวมข้อมลูการวิจยัเชิงคณุภาพ 
 ผูว้จิยัไดท้าํการเกบ็ขอ้มลูจากการเกบ็แบบสอบถามจากกลุ่ม

ตัวอย่างโดยการเก็บแบบสอบ (Questionnaire) และการสัมภาษณ์ 
(Interview)  โดยใช้วธิกีารคดัเลอืกผู้ให้ขอ้มูลสําคญัเลอืกแบบเจาะจง 
(Purposive Selection) โดยวธิกีารบนัทกึเสยีงและการจดบนัทกึ  เพืdอ
ประมวลผลขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลูเพืdอนําเสนอต่อไป  ในชว่งวนัจนัทร์
ถงึวนัศุกร ์และวนัหยดุเสาร-์อาทติย ์ณ วดัประยงคก์ติตวินาราม  กลุ่มผู้
มากราบไหวบู้ชาสิdงศกัดิ £สทิธิ £ภายในวดัและผูท้ีdมาปฏบิตัธิรรม จํานวน 
¦� คน โดยทําการเก็บรวมรวมข้อมูลตั mงแต่เดือน มกราคม 2562 – 
มถุินายน 2562 

 
VII. สถติทิีdใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคณุภาพ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถีd 
(Frequency) รอ้ยละ (Percentage) คา่เฉลีdย 

2. การจําแนกชนิดข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนืm อหา (Content 
Analysis) และนําผลทีdได้ประมวลเป็นผลการวจิยัโดยผู้วจิยัได้ทําการ
วเิคราะหข์อ้มลูเชงิคณุภาพจากการสมัภาษณ์ตามทฤษฎขีอง Miles and 
Huberman (p  � อ้างอิงใน ชาย โพธิสิตา, 2554, หน้า ¤¤¥) โดย
ประกอบดว้ย ¤ ขั mนตอน ดงันีm 

 2 1.  การจัดระเบียบข้อมูล (Data Organizing) เป็นการจัด
ขอ้มูลอย่างเป็นระบบอยู่ในสถานะทีdพรอ้มจะนําไปใชง้านไดท้นัท ีโดย

การจดัระเบยีบขอ้มลูซึdงแบง่ออกเป็น2  ดา้น ไดแ้ก่  
  2.1.1.  ขอ้มลูดา้นกายภาพ ไดแ้ก่ ผูว้จิยัไดท้าํการ

บนัทกึเสยีงและจดบนัทกึโดยมกีารถอดขอ้ความและจดัระเบยีบเกบ็ไว ้
เนืdองจากหากจําเป็นตอ้งมกีารแกไ้ขขดัเกลาขอ้มลู เพืdอความเหมาะสม
สละสลวยในภาษากส็ามารถแกไ้ขไดแ้ต่จะตอ้งยงัคงความหมายเดมิและ
อารมณ์ของผูใ้หข้อ้มลูไว ้

  2.1.2 ขอ้มลูดา้นเนืmอหา ผูว้จิยัไดท้าํการศกึษาและ
รวบรวมนําขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ จากเอกสารแบบสอบถามทีdยงัไมไ่ด้
ตคีวามหรอืวเิคราะหม์าจดัเรยีบเรยีงจดัประเภทหรอืเปรยีบเทยีบ เพืdอ
นํามาวเิคราะหว์า่ขอ้มลูต่าง ๆ มคีวามหมายอะไรทีdน่าจะตรงประเดน็กบั
เรืdองงานวจิยั 

2.2 การแสดงข้อมูล (Data Display) ผู้วิจ ัยมีการนําเสนอ
ขอ้มูลโดยวธิกีารพรรณนา หลงัจากขั mนตอนการจดัระเบยีบขอ้มูลและ
การเชืdอมโยงข้อมูลเสร็จเรยีบร้อยแล้ว ก็ทําการจดักลุ่มข้อมูลและใช้
ตารางในการแสดงขอ้มลู 

 2 3.  การหาขอ้สรุป ผูว้จิยัทําการสรุปจากการสมัภาษณ์เพืdอ
เป็นการกาํหนดแนวทางการสง่เสรมิการทอ่งเทีdยวเชงิศาสนา เพืdอรองรบั
ผูเ้ดนิทางมาวดัประยงคก์ติตวินาราม กรงุเทพมหานคร 

 
VIII.  ผลการวจิยั 

ส่วนที;  �  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี;ยวกบัข้อมูลลกัษณะปัจจยั
ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ สถานภาพการ
สมรส ระดบัการศึกษาสงูสดุ อาชีพ รายได้เฉลี;ยต่อเดือน 

 ผูต้อบแบบสอบถาม จํานวน ¦0 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ  
คดิเป็นรอ้ยละ x¥.�� มสีถานภาพการสมรส โสด คดิเป็นรอ้ยละ x�.� มี
อาย ุw�-¤� ปี คดิเป็นรอ้ยละ ��.¦�  มรีะดบัการศกึษาสงูสดุมธัยมศกึษา
ตอนต้นคดิเป็นร้อยละ xx.x� ประกอบอาชพี พนักงานบรษิทัเอกชน/
ลูกจ้าง  คิดเป็นร้อยละ66.80 และมีรายได้เฉลีdยต่อเดือน p�,��� – 
w�,��� บาท ¥¦.x�    

ส่วนที;  �  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี;ยวกบัพฤติกรรมของผู้มา
กราบไหว้บชูาสิ;งศกัดิª สิทธิª ภายในวดัและผูที้;มาปฏิบติัธรรม ในการ
เดินทางมา  วัดประยงค์กิตติวนาราม กรุงเทพมหานคร  มี
รายละเอียดดงันีD  

p).วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาวัดประยงค์กิตติวนาราม 
กรุงเทพมหานคร  ครั mงนีm  คอื มากราบไหวบู้ชาสิdงศกัดิ £สทิธิ £ภายในวดั  
คดิเป็นรอ้ยละx¥.¦�   

w).ค่าใช้จ่ายทั mงหมดในการเดินทางมาวดัประยงค์กิตติวนาราม 
กรงุเทพมหานคร  (เฉลีdยต่อครั mง ต่อp คน) 200 - 300 บาท  คดิเป็นรอ้ย
ละ31.50   

¤). ท่านเดินทางมาวดัประยงค์กิตติวนาราม กรุงเทพมหานคร  
ในชว่งเวลาใด  วนัหยดุเสาร-์อาทติย ์ คดิเป็นรอ้ยละ 57.00   

�). กจิกรรมของวดัประยงคก์ติตวินาราม กรุงเทพมหานคร  ทีdท่าน
สนใจมากทีdสดุ (ตอบเพยีงขอ้เดยีว) ทาํบุญ  คดิเป็นรอ้ยละ 57.00   

x ) .  ระยะเวลาในการเดินทางมาวัดประยงค์กิตติวนาราม 
กรงุเทพมหานคร  แต่ละครั mง  ครึdงวนั คดิเป็นรอ้ยละ70.80  y). ทา่นเคย
พกัแรมหรอืไม่  ไม่เคย  คดิเป็นรอ้ยละ ¦p.w�  ¥). สถานทีdทีdท่านมกัใช้
บรกิารพกัแรมในครั mงนีm คอื  วดัประยงคก์ติตวินาราม กรุงเทพมหานคร    
คดิเป็นรอ้ยละp¦.¦� 
ตอนที; 3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเกี;ยวกบัศกัยภาพ
ของวดัประยงค์กิตติวนาราม เพื;อรองรบัผู้มากราบไหว้บูชาสิ; ง
ศกัดิª สิทธิª ภายในวดัและผูที้;มาปฏิบติัธรรม 
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ตารางทีd I.  แสดงคา่เฉลีdย (  x ̅  ) และมคีา่เบีdยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
ศกัยภาพของวดัประยงคก์ติตวินาราม เพืdอรองรบัผูม้ากราบไหวบ้ชูา
สิdงกดิ £สทิธิ £ภายในวดัและผูท้ีdมาปฏบิตัธิรรม โดยรวมทกุดา้น 

ศกัยภาพของวดัประยงคก์ติตวินาราม เพืRอ
รองรบัผูม้ากราบไหวบ้ชูาสิRงศกัดิ cสทิธิ cภายใน
วดัและผูท้ีRมาปฏบิตัธิรรม 

 

x̅ 

 
S.D 

 
แปลผล 

j. ดา้นพืWนทีR 3.43 0.91 มาก 
k. ดา้นการจดัการ 3.23 0.80 ปานกลาง 
l. ดา้นกจิกรรมและกระบวนการ 3.31 0.75 ปานกลาง 
m. ดา้นการมสีว่นรว่ม 3.40 0.85 มาก 

รวม 3.34 0.82 ปานกลาง 

 
จากตารางทีd I  พบวา่ ศกัยภาพของวดัประยงคก์ติตวินาราม เพืdอรองรบั
ผูม้ากราบไหวบ้ชูาสิdงศกัดิ £สทิธิ £ภายในวดัและผูท้ีdมาปฏบิตัธิรรม โดยรวม
อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีdยเท่ากบั ¤.¤4,S.D. 0.82  หากพจิารณา
เป็นรายดา้นพบว่าดา้นทีdมคีวามสําคญัเป็นลําดบั แรกคอื ดา้นพืmนทีdอยู่
ในระดบัปานกลางมคี่าเฉลีdยเท่ากบั ¤.43,S.D. 0.91  รองลงมาคอื ดา้น
การมสี่วนร่วมอยู่ในระดบัมาก  มคี่าเฉลีdยเท่ากบั ¤.�0,S.D. �.¦x  ดา้น
กิจกรรมและกระบวนการอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลีdยเท่ากับ 
3.31,S.D. 0.7x  และดา้นการจดัการอยู่ในระดบัปานกลาง  มคี่าเฉลีdย
เทา่กบั ¤.23,S.D. 0.80  ตามลาํดบั 
 

ตารางทีL II แสดงคา่เฉลีLย (  x̅  ) และมคีา่เบีLยงเบนมาตรฐาน (S.D) ศกัยภาพของวดั
ประยงคก์ติตวินาราม เพืLอรองรบัผูม้ากราบไหวบ้ชูาสิLงศกัดิ �สทิธิ �ภายในวดัและผูท้ีLมา
ปฏบิตัธิรรม ดา้นพืMนทีL 

ศกัยภาพของวดัประยงค์กิตติวนาราม เพืUอ
รองรบัผู้มากราบไหว้บูชาสิUงศกัดิ] สิทธิ] ภายใน
วดัและผูที้Uมาปฏิบติัธรรม 

ระดบัการตดัสินใจ 

𝒙" S.D. แปลผล 

1. ด้านพืfนทีU 
j.j วดัมวีถิชีวีติ ความเป็นธรรมชาต ิ
j.k วดัมเีอกลกัษณ์เฉพาะทีRแตกต่างจากวดัอืRนๆ 
j.l วดัมทีรพัยากรทีRมคุีณค่าทางประวตัศิาสตร์
และวฒันธรรม 
j.m เสน้ทางทีRใชใ้นการเดนิทางไดง้า่ยและไม่
ยุง่ยากปลอดภยั 
1.5 ลกัษณะทีRตั WงของวดัสามารถเชืRอมโยงไปยงั
แหล่งท่องเทีRยวอืRนๆได ้
1.6 ศกัยภาพของพืWนทีRในการพฒันาในอนาคต 

 
3.68 
3.58 
3.45 
3.38 
3.19 

 
3.27 

 
0.90 
0.96 
0.92 
0.91 
0.94 

 
0.86 

 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

รวม 3.43 0.91 มาก 

จากตารางทีdII พบวา่ศกัยภาพของวดัประยงคก์ติตวินาราม เพืdอรองรบัผู้
มากราบไหวบ้ชูาสิdงศกัดิ £สทิธิ £ภายในวดัและผูท้ีdมาปฏบิตัธิรรม ดา้นพืmนทีd
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลีdยเท่ากัน ¤.�3, S.D. �. p  เมืdอ
พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่  ดา้นวดัมวีถิชีวีติ ความเป็นธรรมชาตอิยูใ่น
ระดบัมาก  มคี่าเฉลีdยเท่ากนั 3.68, S.D. 0.90  รองลงมาคอืด้านวดัมี
เอกลกัษณ์เฉพาะทีdแตกต่างจากวดัอืdนๆอยู่ในระดบัมาก  มีค่าเฉลีdย
เท่ากนั ¤.58, S.D. 0.96  วดัมทีรพัยากรทีdมคีุณค่าทางประวตัศิาสตร์
และวัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลีdยเท่ากัน ¤.�5, S.D. 0.92  
เส้นทางทีdใช้ในการเดนิทางได้ง่ายและไม่ยุ่งยากปลอดภยัอยู่ในระดบั
ปานกลาง  มคี่าเฉลีdยเท่ากนั ¤.38, S.D. �. p  ศกัยภาพของพืmนทีdใน
การพฒันาในอนาคตอยูใ่นระดบัปานกลาง  มคีา่เฉลีdยเทา่กนั ¤.27, S.D. 
0.86  และลกัษณะทีdตั mงของวดัสามารถเชืdอมโยงไปยงัแหล่งท่องเทีdยว
อืdนๆได้อยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลีdยเท่ากัน ¤.19, S.D. 0.94  
ตามลาํดบั 
 

ตอนที;  4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะอื;นเกี;ยวกบัแนว
ทางการส่งเสริมการท่องเที;ยวเชิงศาสนา เพื;อรองรบัผูม้ากราบไหว้
บูชาสิ;งศกัดิª สิทธิª ภายในวดัและผู้ที;มาปฏิบติัธรรม ในการเดินทาง
มา  วดัประยงคกิ์ตติวนาราม กรงุเทพมหานคร   
 จากกลุ่มตวัอย่าง จํานวน  80 คน มผีูเ้สนอแนะเกีdยวกบั
แนวทางการส่งเสรมิการท่องเทีdยวเชงิศาสนาจํานวน  11 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 13.75  พบวา่กลุม่ผูท้ีdเดนิมากราบไหวบ้ชูาสิdงศกัดิ £สทิธิ £ภายในวดั
และผู้ทีdมาปฏบิตัิธรรมมกีารนําเสนอ ในด้านพืmนทีd คอื วดัวดัประยงค์
กติตวินาราม มกีจิกรรมทีdสาํคญัทางศาสนา เช่น  การทําบุญ  ไหวพ้ระ  
และการทําวตัรเยน็  ทีdเป็นประจําทุกวนั  รวมถงึการทํากจิกรรมในวนั
สาํคญัต่างๆ  เชน่  การทาํบุญขา้วประดบัดนิ  เป็นตน้  
 
การสมัภาษณ์ (Interview)   
 การสมัภาษณ์ (Interview)  แบบกึ6งโครงสร้าง (Semi-Structured 
Interview)ใชส้มัภาษณ์สาํหรบัผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั  ไดแ้ก่   เจา้อาวาสวดัประยงคก์ติติ
วนาราม พระสงฆภ์ายในวดั แมช่ ีผูม้าปฎบิตัธิรรม  และคนในชมุชน 
 

ผูใ้ห้ข้อมลู
สาํคญั 

 ท่านมีความคิดเหน็เกี ;ยวกบัแนวทางการส่งเสริมการ
ท่องเที ;ยวเชิงศาสนา เพื ;อรองรบัผูม้ากราบไหว้บชูา
สิ;งศกัดิ Fสิทธิ Fภายในวดัและผูที้ ;มาปฏิบติัธรรม ในการ
เดินทางมา  วดัประยงคกิ์ตติวนาราม 
กรงุเทพมหานคร  (ด้านพืPนที ;)  อย่างไร 

เจา้อาวาสวดั
ประยงคก์ติติ
วนาราม 

 วดัมพีืfนที (สาํหรบัพทุธสนิกชนในการประกอบพธิี
กรรมการทางดา้นศาสนา ไดแ้ก่ ศาลา โบสถ ์วหิาร และ
บรเิวณโดยรอบวดั  

พระสงฆภ์ายใน
วดั 

 วดัมสีถานที (สาํหรบัชาวพทุธทุกทา่นในการประกอบ
พธิกีรรมทางศาสนาในดา้นต่างๆ  

แมช่ ี  วดัมสีถานที (และกจิกรรมจดัเตรยีมไวใ้หก้ลุ่มที (เดนิทางมา
วดั บางทา่นเดนิทางมาครั fงแรกกจ็ะยงัไมเ่ขา้ใจ กส็ามารถ
สอบถามกบัเจา้หน้าที (ที (วดัได ้

ผูม้าปฎบิตัธิรรม    ทางวดัมสีถานที (ไวร้องรบักลุ่มผูท้ี (เดนิทางมาทาํกจิกรรม
ทางศาสนา และยงัมกีารทาํประชาสมัพนัธบ์อกถงึขอ้
ปฎบิตั ิและเวลาในจุดต่างๆ  ไวด้ว้ย 

คนในชุมชน  ที (วดันีfมสีถานที (ใหท้าํกจิกรรมต่างๆไดห้ลายจุด เชน่ หอ้ง
ปฎบิตัธิรรมสาํหรบักลุม่ที (เดนิทางมาปฎบิตัธิรรม  ศาลา
สาํหรบัการทาํบุญ พระพทุธรปูในจุดต่างๆ บรเิวณวดั
เพื (อใหไ้ปกราบไวส้กัการะ และถ่ายรปู เป็นตน้ 

ผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั  ทา่นมคีวามคดิเหน็เกี (ยวกบัแนวทางการสง่เสรมิการ
ทอ่งเที (ยวเชงิศาสนา เพื (อรองรบัผูม้ากราบไหวบ้ชูาสิ (ง
ศกัดิ|สทิธิ|ภายในวดัและผูท้ี (มาปฏบิตัธิรรม ในการเดนิทาง
มา  วดัประยงคก์ติตวินาราม กรงุเทพมหานคร  (ดา้น
กจิกรรมและกระบวนการ)  อยา่งไร 

เจา้อาวาสวดั
ประยงคก์ติติ
วนาราม 

 อยา่งที (เจา้อาตมาไดแ้จง้ไวแ้ลว้วา่  วดัเป็นศนูยร์วมจติใจ
ของชาวพทุธทุกคน ใหม้าประกอบพธิกีรรมทางศาสนาได้
เป็นประจาํ มไิดจ้ดัทาํขึfนเพื (อพทุธพาณิชย ์ดงันั fนทุกทา่น
สามารถมารว่มประกอบพธิกีรรมทางศาสนาได ้

พระสงฆภ์ายใน
วดั 

 ทางวดัมกีารจดักจิกรรมทางศาสนาอยูแ่ลว้ดงันั fนชาวพทุธ
ทุกท่านสามารถเขา้รว่มกจิกรรมทาํบุญตกับาตร และ
ประกอบพธิกีรรมทางศาสนาในวนัสาํคญัต่างๆได ้

แมช่ ี  วดัมกีจิกรรมมปีระเพณี ในวนัสาํคญัต่างๆ อยูแ่ลว้ ดงันั fน
ทุกท่านสามารถเขา้รว่มกจิกรรมต่างๆ ได ้และในทุกๆ
กจิกรรมจะมเีจา้หน้าที (ชว่ยดแูล และแนะนําขั fนตอนต่างๆ  

ผูม้าปฎบิตัธิรรม    ในวนัสาํคญัต่างๆ  กจ็ะมารว่มทาํกจิกรรมกบัทางวดัหาก
ไมไ่ดม้าปฎบิตัธิรรมกจ็ะมารว่มทาํบุญในวนัสาํคญัต่างๆ 

คนในชุมชน  ที (วดัจะมกีารทาํบุญตกับาตรเป็นประจาํทุกวนั  คนใน
ชุมชนกจ็ะมารว่มกนัทาํบุญ จดัสถานที (  และคอยอาํนวย
ความสะดวกใหค้นที (เดนิทางมาที (วดั 
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ผูใ้ห้ข้อมูลสาํคญั  ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็เกี >ยวกบัแนว
ทางการส่งเสริมการท่องเที >ยวเชิงศาสนา เพื >อรองรบัผูม้า
กราบไหว้บูชาสิ>งศกัดิ Fสิทธิ Fภายในวดัและผูที้ >มาปฏิบติัธรรม 
ในการเดินทางมา  วดัประยงคกิ์ตติวนาราม 
กรงุเทพมหานคร  (ด้านการมีส่วนร่วม)  อย่างไร 

เจา้อาวาสวดั
ประยงคก์ติตวินา
ราม 

 ทางวดัมเีพจที :ชาวบา้นหลายๆท่านช่วยกนัดแูล และป้าย
ประชาสมัพนัธอ์ยูใ่นจุดต่างๆ  และทุกครั Fงที :มงีานใหญ่ที :ทางวดั
จดัขึFนกจ็ะมกีารประชุมกนั หลายฝ่ายเพื :อเตรยีมความพรอ้มใน
กจิกรรม 

พระสงฆภ์ายใน
วดั 

 ทุกครั Fงที :มกีจิกรรมของทางวดั กจ็ะมกีารประชุมและแบ่งความ
รบัผดิชอบในจุดต่างๆ  โดยที :จะมคีนในชุมชนมารว่มวางแผนทาํ
กจิกรรมดว้ย 

แมช่ ี  โดยปกตวิดัจะมกีจิกรรมในวนัสาํคญัต่างๆ เป็นประจาํ  และจะมี
คนในชุมชนมารว่มเตรยีมงาน และอาํนวยความสะดวกในทุกๆ
กจิกรรม 

ผูม้าปฎบิตัธิรรม    โดยสว่นใหญ่กจ็ะมาช่วยที :วดัเตรยีมงานและช่วยประชาสมัพนัธ ์

คนในชุมชน  สว่นใหญ่ คนในชุมชนกจ็ะมาช่วยงานกบัทางวดัเป็นประจาํอยู่
แลว้  ไมว่า่จะเป็นจดัสถานที :  แนะนะและประชาสมัพนัธ ์

 

สรปุผลจากการสมัภาษณ์ 
จากการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั  ไดแ้ก่   เจา้อาวาสวดัประยงคก์ติติ
วนาราม พระสงฆภ์ายในวดั แมช่ ีผูม้าปฎบิตัธิรรม  และคนในชมุชน การ
กําหนดแนวทางการส่งเสริมการท่องเที Wยวเชิงศาสนา เพื Wอรองรบัผู้
เดนิทางมาวดัประยงคก์ติตวินาราม กรงุเทพมหานคร  พบวา่  วดัมพีื�นที W
สาํหรบัรองรบักลุ่มที Wเดนิทางมาท่องเที Wยวโดยที Wมสีิ Wงอํานวยความสะดวก  
ไดแ้ก่  หอ้งนํ�า รา้นสวสัดกิาร  กจิกรรม  และบรเิวณโดยรอบของวดัเป็น
ที Wสําหรบัจอดรถได้  แต่ในช่วงที Wมกีารจดังานพื�นที Wไม่เพยีงพอและอาจ
เกิดอนัตรายได้  ดงันั �นทางวดัควรมกีารจดัพื�นที Wสําหรบัจอดรถและมี
เจา้หน้าที Wคอยดูแลความปลอดภยัไวด้ว้ย  สาํหรบัในวนัสาํคญัต่างๆ  ที W
ทางวดัจะจดัขึ�นกจ็ะไดร้บัความร่วมมอืจากคนในชุมชน  เจา้หน้าที Wและ
หน่วยงานต่างๆ  มาร่วมเตรยีมงานจดัสถานที W  ดงันั �นทางวดัควรมกีาร
ทําประชาสมัพนัธ์ผ่านสื Wอต่างๆ  รวมถงึการอํานวยความสะดวกในการ
เขา้ออกวดัดว้ย เนื Wองจากวดัอยูใ่นซอยและไมม่รีถโดยสารธารณะเขา้ถงึ   
โดยทางวดัจะมกีจิกรรมทางศาสนาใหก้ลุ่มนักท่องเที Wยวไดร้่วมทําเป็น
ประจําทุกวนั  คือ  การทําบุญตักบาตร  และการกราบไหว้สกัการะ
พระพุทธรปูภายในวดั  รวมถงึการมาปฎบิตัธิรรม  และในช่วงวนัสาํคญั
ต่างๆ  ทางวดักจ็ะมกีจิกรรมนั �นๆ ดว้ย 
 

IX. อภปิรายผล 
ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน ¦� คน สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ  คดิเป็น

รอ้ยละ x¥.�� มสีถานภาพการสมรส โสด คดิเป็นรอ้ยละ x�.� มอีายุ 
w�-¤� ปี คดิเป็นร้อยละ ��.¦�  มรีะดบัการศึกษาสูงสุดมธัยมศึกษา
ตอนต้นคดิเป็นร้อยละ xx.x� ประกอบอาชพี พนักงานบรษิทัเอกชน/
ลูกจ้าง  คิดเป็นร้อยละyy.¦� และมีรายได้เฉลีdยต่อเดือน p�,000 – 
20,��� บาท ¥¦.x�   สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอารยี ์นยัพนิิจ และคณะ 
(wxxy)  พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิจํานวน wy  คน คดิ
เป็นร้อยละ y¥.w ทีdโดยอายุกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ ¤p- �� ปี 
จาํนวน p�¦ คน คดิเป็นรอ้ยละ ¤¥ ทั mงนีmกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่สถานภาพ
สมรส จํานวน w¤p คน คดิเป็นรอ้ยละ x¥.¥x ระดบัการศกึษาของกลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่คอื ปรญิญาตร ีจํานวน px� คน โดยกลุ่มผูท้ีdเดนิทาง
มาวดัประยงคก์ติตวินารามมพีฤตกิรรมทีdพบว่า  p).วตัถุประสงคใ์นการ
เดนิทางมาวดัประยงค์กติตวินาราม กรุงเทพมหานคร  ครั mงนีm  คอื มา
กราบไหวบ้ชูาสิdงศกัดิ £สทิธิ £ภายในวดั  คดิเป็นรอ้ยละx¥.¦�  w).คา่ใชจ้า่ย
ทั mงหมดในการเดนิทางมาวดัประยงค์กิตติวนาราม กรุงเทพมหานคร  
(เฉลีdยต่อครั mง ต่อp คน) w�� - ¤�� บาท  คดิเป็นรอ้ยละ¤p.x�  ¤). ทา่น

เดนิทางมาวดัประยงค์กติตวินาราม กรุงเทพมหานคร  ในช่วงเวลาใด  
วนัหยดุเสาร-์อาทติย ์ คดิเป็นรอ้ยละ x¥.��  �). กจิกรรมของวดัประยงค์
กติตวินาราม กรุงเทพมหานคร  ทีdท่านสนใจมากทีdสุด (ตอบเพยีงขอ้
เดยีว) ทาํบุญ  คดิเป็นรอ้ยละ x¥.��  x). ระยะเวลาในการเดนิทางมาวดั
ประยงค์กติตวินาราม กรุงเทพมหานคร  แต่ละครั mง  ครึdงวนั        คดิ
เป็นรอ้ยละ¥�.¦�  y). ท่านเคยพกัแรมหรอืไม่  ไม่เคย  คดิเป็นรอ้ยละ 
¦p.w�  ¥). สถานทีdทีdท่านมกัใชบ้รกิารพกัแรมในครั mงนีm คอื  วดัประยงค์
กิตติวนาราม กรุงเทพมหานคร    คิดเป็นร้อยละp¦.¦�  โดยพบว่า
ศกัยภาพของวดัประยงคก์ติตวินาราม เพืdอรองรบัผูม้ากราบไหวบู้ชาสิdง
ศกัดิ £สทิธิ £ภายในวดัและผูท้ีdมาปฏบิตัธิรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
มคีา่เฉลีdยเท่ากบั ¤.¤�,S.D. �.¦w  หากพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้น
ทีdมีความสําคญัเป็นลําดบั แรกคือ ด้านพืmนทีdอยู่ในระดบัปานกลางมี
ค่าเฉลีdยเท่ากบั ¤.�¤,S.D. �. p  รองลงมาคอื ดา้นการมสี่วนร่วมอยู่ใน
ระดับมาก  มีค่าเฉลีdยเท่ากับ ¤.��,S.D. �.¦x  ด้านกิจกรรมและ
กระบวนการอยู่ในระดบัปานกลาง  มคี่าเฉลีdยเท่ากบั ¤.¤p,S.D. 0.75  
และดา้นการจดัการอยู่ในระดบัปานกลาง  มคี่าเฉลีdยเท่ากบั ¤.w¤,S.D. 
�.¦�  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอารยี ์นยัพนิิจ และคณะ (2556)  พบวา่
การวเิคราะหศ์กัยภาพขององคป์ระกอบการท่องเทีdยวเชงิศาสนาของวดั
ในกลุ่ม จงัหวดัร้อยแก่นสารสนิธุ์ พบว่าองค์ประกอบด้านสิdงดงึดูดใจ 
สถานทีdท่องเทีdยวเชิงศาสนาในกลุ่ม จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์มี
องคป์ระกอบดา้นสิdงดงึดดูใจคอื ศาสนสถาน โบราณสถาน การมชีืdอเสยีง
ของเกจอิาจารย ์และสถานทีdท่องเทีdยวคอืวดัเองทีdใหค้วามรูส้กึทางจติใจ
ในดา้นบวกเชน่ ความสงบ ความสบายใจเป็นตน้ 
 
การกําหนดแนวทางการส่งเสริมการท่องเที;ยวเชิงศาสนา เพื;อ
รองรบัผูเ้ดินทางมาวดัประยงคกิ์ตติวนาราม กรงุเทพมหานคร 
1. ด้านพืDนที; 
 1.1 วดัควรจดัทาํโปรแกรมทวัรไ์หวพ้ระใหก้บักลุ่มทีdสนใจ
ร่วมทํากจิกรรมกบัวดัประยงคก์ติตวินาราม  เช่น  การทําบุญ ไหวพ้ระ  
และมกีารเรยีนรูเ้กีdยวกบัศาสนา 
 1.2  ควรมกีารจดัทําแผนทีdหรอืเสน้ทางการท่องเทีdยวทีdมี
ความเชืdอมโยงกับแหล่งท่องเทีdยวอืdนๆ เพืdอให้กลุ่มนักท่องเทีdยวทีd
เดนิทางมาไดรู้จ้กัแหลง่ทอ่งเทีdยวอืdนๆ  เพิdมมาขึmน 
�. ด้านการมีส่วนร่วม 
1.1  วดัควรเปิดโอกาสใหค้นในชุมชนไดนํ้าเสนอสนิคา้ของชุมชน ใหก้บั
กลุม่ทีdเดนิทางมา เพืdอเป็นการสรา้งอาชพีและรายไดใ้หก้บัคนในชมุชน    
�. ด้านกิจกรรมและกระบวนการ 
 3.2. วดัมกีจิกรรมทีdสําคญั  คอื  การปฎิธรรม  ดงันั mนวดั  
และหน่วยงานทีdเกีdยวขอ้งควรทาํการประชาสมัพนัธ ์การปฎธิรรมใหก้บั
ผูท้ีdสนใจกจิกรรมนีmผา่นทางสืdอต่างๆ  ใหม้ากยิdงขึmน   
 3. หน่วยงานทีdเกีdยวข้องควรมกีารให้การสนับสนุนด้าน
การเดนิทางมาวดัประยงคก์ติตวินาราม เพืdอใหผู้ท้ ีdสนใจมาทาํบุญ  ไหว้
พระ  และการทาํวตัรเยน็ เดนิทางไดส้ะดวกยิdงขึmน  
 2. ด้านการจดัการ 
 2.1.  วดัควรมกีารจดัการพืmนทีdสําหรบัจอดรถไวใ้หก้บัผูท้ีd
เดนิทางมาวดัประยงค์กติตวินารามอย่างชดัเจน  และควรมเีจ้าหน้าทีd
คอยอาํนวยความสะดวก เพืdอความปลอดภยั 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  งานวจิยัเล่มนีmสาํเรจ็และสมบูรณ์ลง  เจา้อาวาสวดัประยงคก์ติตวินา
ราม พระสงฆภ์ายในวดั แม่ช ีผูม้าปฎบิตัธิรรม  และคนในชุมชน  ทีdให้
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การสนบัสนุนทางดา้นขอ้มลู ความร่วมมอืในการช่วยแจกแบบสอบถาม  
โดยเฉพาะอยา่งยิdงขอขอบพระคุณผูส้อบตอบแบบสอบถามงานวจิยัครั mง
นีmทุกท่าน ซึdงมสี่วนให้การวจิยัสําเร็จลุล่วงด้วยดผีู้วจิยัรู้สกึซาบซึmงใน
ความกรณุา และกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว ้ณ โอกาสนีm 
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ดัชนีผู้เขียน (Author Index) 
 

 

Achaya Klavaech IT-5 

Annop Monsakul IT-9 

Atit Tamtrakarn EN-3 

Benyatip Sansi IT-5 

Boonyada Nasomboon IT-11 

Boonyada Nasomboon BA-6 

Chatchasorn Chuntamara BA-8 

Kanokwan Somsong IT-5 

Korakot Wichitsa-nguan Jetwanna BA-13 

Kosawat Ratanothayanon BA-11 

Luxsanaree Udompanyaworakul IT-2 

Methaporn Chengtham IT-10 

Nacha Zawping IT-8 

Nantaporn Phujariphat IT-11 

napat aruntana IT-12 

Natchaya Srikhoon IT-6 

Nattagit Jiteurtragool IT-2 

Nattapat Pitpreecha BA-7 

Ornthasa Wateemongkonkan BA-12 

Panyanat Poonsawat BA-9 

Pichit Ngamjarussrivichai IT-6 

Pongsawat Deekhot EN-6 

Prajak Chertchom IT-2,IT-10 

Prarita Sillapapaopun BA-6 

Saprangsit Mruetusatorn BA-7 

Saprangsit Mruetusatorn IT-8 

Sirawit Towatakawanit EN-10 

Soikanok Srisawat BA-13 

Suddhiborn Setthitanand BA-8 

Sukrit Kirtsaeng BA-13 

Supatsorn Jindathai LA-2 

Supita Wipatkitpaisal EN-12 

Teerapol Silawan EN-10 

Wiroj Thasana EN-6 

Wut Sookcharoen BA-9 

กชกร จิตรัตน์ BA-1 

กัญญาพัชร วุฒิยา EN-8 

กานต์ วัฒนวิจิตร EN-5 

จักริน ชีพสัจญาณ BA-4 

ชัชชาลี รักษ์ตานนท์ชัย EN-5 

ชาคร เหลืองบารมี BA-10 

ชาญชัย ทับเกตุ BA-10 

ชาตรี ทองวรรณ EN-2 

ฐาปะนีย์ สามัคคี IT-4 

ณัฐกิตต์ิ จิตรเอ้ือตระกูล BA-4, IT-3,  

IT-4 

ณิชารีย์ สุธนอดิศรวงศ์ EN-4 

ดำรงเกียรติ รัตนอมรพิน EN-11 

ดุษฎี จันทรจิโรจน์กุล EN-7 

ธงชัย แก้วกิริยา IT-3 

ธนทัต จันทร์เกตุ LA-1 

ธันยพร กณิกนันต์ BA-3 

นฐพล ไกรศักดาวัฒน์ BA-5 

นัชชา สีสุก BA-1 

นิติรุจน์ อติไชยทักษ์ IT-3 

ประจักษ์ เฉิดโฉม 

BA-14, EN-12, 

IT-4 

ปรัชญา แสงภู่ IT-7 

ปวเรศ เจียเจริญ BA-3 

ปัณณทัต จอมจักร์ IT-7 

ปาลีรัฐ เลขะวัฒนะ BA-5 

พงศ์ศรัณย์ วงศ์ชนเดช BA-1 

พิชชา โชติวิเชียร EN-4 

พิชามญช์ุ ฉิมบรรเทิง EN-7 

พิมพ์เพชร สระทองอุ่น EN-4 

พีรยา เศรษฐพัฒน์ BA-10 

มนสิชา รัตนแก้วมณี BA-3 



วัฒน์ มาศฉมาดล BA-1 

วาทิต เบญจพลกุล BA-2 

วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์ EN-9 

วิโรช ทัศนะ EN-5 

วุทธิพงศ์ ปุพเพตะนันท์ BA-2 

ศรายุทธ นนท์ศิริ BA-3 

สมชาย พานิชเจริญ EN-9 

สห ธิติถามวัต BA-14 

สันติ มีสุข EN-7 

สุพิตา วิพัฒน์กิจไพศาล IT-4 

อดิศักด์ิ เสือสมิง EN-1 

อรรถพันธ์ จันทรกานต์สกุล EN-11 

 

 

  



ดัชนีคำสำคัญ (Keyword Index) 
 

 

4MAT BA-14 

Accessibility BA-12 

ASEAN Green Hotel Standard BA-8 

Automatic Screening Machine EN-6 

Brand Positioning BA-9 

Business Intelligence IT-10 

CAD/CAM EN-5 

Clustering IT-2 

Cognitive strategies LA-2 

Color Image Scale LA-1 

Color Scheme LA-1 

Colorblind IT-10 

Correlation Based-Algorithm IT-8 

Customers’ Demand BA-12 

Data visualization IT-10 

Deep learning BA-7 

Eco-conscious visitor BA-8 

English listening strategies LA-2 

English proficiency test LA-2 

Fruit bruise BA-7 

Generation X IT-5 

Google Analytics IT-3 

Green Hotel BA-8 

Greenhouse BA-4 

heating and cooling treatment BA-7 

Hybrid filtering IT-2 

Hypermarket IT-5 

Identification IT-8 

Image Processing IT-8 

Inverter-based Oapmp EN-3 

IoT BA-4 

Jig and Figure IT-6 

K-means IT-2 

Linear regression EN-10 

Loyalty IT-5 

Machine Design EN-6 

Metacognitive strategies LA-2 

mileage EN-10 

Motivation BA-11 

Multi-dimensional positioning BA-9 

NDVI BA-4 

Night Market BA-12 

object detection BA-7 

Object Detection EN-6 

Peer-to-peer (P2P) lending EN-12 

PLC EN-6 

PLC คอนโทรลเลอร ์ EN-4 

prediction EN-10 

Products and Services BA-12 

Pseudo Differential EN-3 

recommendation system EN-10 

Recommender Model IT-2 

RMS Measurement EN-3 

RMS-to-DC EN-3 

Satisfaction BA-11, 

BA-12 

Service marketing IT-5 

service quality IT-5 

Sigma-Delta Modulator EN-3 

Smart farm BA-4 

Soap BA-9 

Strategy inventory for language learning LA-2 

Street Food BA-11 

Sustainability BA-8 

Template Matching IT-8 

Thai Food Menus IT-2 



The Importance-Performance Matrix IT-6 

Thermal camera BA-7 

Three Pillars of Sustainability BA-8 

Tires rotation EN-10 

Vision Systems EN-6 

กระบวนการประกอบ EN-7 

กลยุทธ์การปรับปรุงธุรกิจ IT-6 

การเข้ารหัส IT-12 

การเข้ารหัส IT-12 

การเข้ารหัสเว็บ EN-2 

การจำแนกข้อมูลความเป็นส่วนตัว IT-12 

การโจมตีด้วย XSS EN-2 

การชำระเงินผ่านช่างทางอิล็คทรอนิกส ์ BA-1 

การตัดสินใจของนักลงทุน EN-12 

การตัดสินใจใช้บริการ BA-1 

การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ BA-13 

การท่องเที่ยวเชิงศาสนา EN-8 

การทำเหมืองข้อมูล EN-12 

การบริหารการผลิตแบบญี่ปุ่น IT-11 

การแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมีน BA-2 

การแบ่งกลุ่มพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของบ้านพัก

อาศัย BA-2 

การประหยัดพลังงาน EN-9 

การปรับให้เรียบเอ็กโพเนนเชียลแบบโฮลท-์วิน

เทอร ์ EN-11 

การผลิตแบบความต้องการเฉพาะของลูกค้า EN-11 

การผิดนัดชำระหนี ้ EN-12 

การพยากรณ ์ EN-11 

การเพิ่มประสิทธิภาพ IT-7 

การยอมรับเทคโนโลย ี BA-1 

การวิเคราะห์โครงการ IT-7 

การส่งมอบ IT-11 

การส่งเสริมการลงทุน IT-7 

การสร้างรูปร่างการเคลื่อนที ่ EN-5 

กิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง BA-6 

ความชื้นสัมพัทธ ์ IT-9 

ความปลอดภัยของเว็บ EN-2 

ความสูญเปล่า EN-7 

คาราคุร ิ EN-7 

คุณภาพ IT-11 

คุณภาพการให้บริการ BA-5 

เครื่องกัดซีเอ็นซี 5 แกนขนาดเล็ก EN-5 

เครื่องเก็บชิ้นงานอัตโนมัต ิ EN-7 

โครงข่ายประสาทเทียม BA-13 

โครงข่ายประสาทเทียม EN-11 

ชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ EN-11 

ซีซีอาร์ดีซ ี EN-9 

ต้นทุน IT-11 

ทักษะการเรียนรู ้ BA-14 

เทคนิคการสุ่มเพิ่มตัวอย่างกลุ่มน้อย IT-4 

เทคนิคป่าแบบสุ่ม IT-4 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร EN-1 

ธุรกิจบริการซ่อมและบำรุงรักษา

เครื่องปรับอากาศ BA-5 

นักท่องเที่ยวชาวไทย BA-10 

น้ำท่า BA-13 

น้ำฝน BA-13 

แนวคิด SERVQUAL BA-5 

แนวทางการส่งเสริม EN-8 

แบบจำลองคาโน BA-5 

แบบจำลองพยากรณ ์ EN-12 

แบบจำลองพยากรณ ์ IT-4 

ประชากรศาสตร ์ BA-1 

ประเมินค่า EN-1 

ประสิทธิภาพการดำเนินงาน BA-6 

ประสิทธิภาพการผลิต EN-4 

ประสิทธิภาพพลังงาน EN-9 

ปัญญาประดิษฐ ์ IT-9 

ป่าแบบสุ่ม BA-14 

ผลิตภัณฑ์รองเท้า LA-1 

ผลิตภาพ IT-11 

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ของประเทศไทย พ.ศ. 2562 

IT-12 

พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของบ้านพักอาศัย BA-2 



พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ LA-1 

เพื่อรองรับผู้เดินทางมาวัดประยงค์กิตติวนา

ราม EN-8 

ฟาร์มแม่นยำสูง IT-9 

ภาพถ่าย LA-1 

ภาวะโลกร้อน BA-3 

มาตรการการตอบสนองด้านโหลด BA-2 

ระบบการผลิตแบบอัตโนมัต ิ EN-4 

ระบบเก็บข้อมูลการลดขยะ BA-3 

ระบบทำความเย็น EN-9 

ระบบแนะนำบทความ IT-3 

รูปแบบแนะนำ BA-14 

โรงแรม BA-10 

โรงแรมแคปซูล BA-10 

ลอร่าส่วนบุคคล IT-9 

วัดประสิทธิภาพ EN-1 

วิธีการคัดกรองข้อมูลแบบพึ่งพาผู้ใช้ร่วม IT-3 

วิธีการคัดกรองข้อมูลแบบอิงเนื้อหา IT-3 

วินิจฉัยองค์กร IT-6 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม EN-1 

เว็บแอปพลิเคชัน BA-3 

เว็บแอปพลิเคชัน EN-1 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก EN-9 

หุ่นยนต์แขนกลแนวตั้ง EN-4 

เหมืองข้อมูล BA-14 

อัตราส่วนทางการเงิน IT-4 

อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoTs) EN-4 

อินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง IT-9 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย IT-7 

เอ็นซีโค๊ด EN-5 

เอส-เชฟ EN-5 

โฮมสเตย ์ BA-10 
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