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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 ภายใต้ชื่อ TNIAC (Thai-Nichi
Institute of Technology: Academic Conference) โดยเริ่มจัดการประชุมครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 และจัดติดต่อกันมาแล้ว 5
ครั้ง
ในปี พ.ศ. 2563 นี ้ ทางสถาบั น เทคโนโลยี ไ ทย-ญี ่ ป ุ ่ น ได้ จ ั ด การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ 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
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นำเสนอผลงานวิจัย Parallel Sessions A
เวลา
A1
09.30 – 10.00
EN-1
10.00 – 10.15
EN-2
10.15 – 10.30
EN-3
10.30 – 10.45
EN-4
10.45 – 11.00

11.30-12.30 น.

พัก

12.30-14.00 น.

นำเสนอผลงานวิจัย Parallel Sessions B
เวลา
B1
12.30 – 13.00
EN-9
13.00 – 13.15
EN-10
13.15 – 13.30
EN-11
13.30 – 13.45
EN-12
13.45 – 14.00
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A2

A3

A4

A5

ช่วงเวลาเตรียมความพร้อม
EN-5

IT-1

IT-5

BA-1

EN-6

IT-2

IT-6

BA-2

EN-7

IT-3

IT-7

BA-3

EN-8

IT-4

IT-8

BA-4

B2

B3

B4

B5

ช่วงเวลาเตรียมความพร้อม
IT-9

BA-5

BA-9

BA-13

IT-10

BA-6

BA-10

BA-14

IT-11

BA-7

BA-11

LA-1

IT-12

BA-8

BA-12

LA-2

รายละเอียดตารางการนำเสนอ
Session A1
Chair: ดร. ไพศาล สุดวิลัย
ID
หัวข้อ (Title)
การแบ่งกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อการขอความร่วมมือในการดำเนินมาตรการการ
EN-1
ตอบสนองด้านโหลดได้อย่างเหมาะสมโดยการใช้ปัญญาประดิษฐ์
EN-2 ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมสำหรับฟาร์มแม่นยำสูง ด้วยลอร่าส่วนบุคคล
A 1.8V RMS-to-DC Converter by Half-Period Bias Locking
EN-3
Inverter-Based Sigma-Delta Modulator
EN-4

การพัฒนาเครื่องเคลื่อนย้ายชิ้นงานแบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์แขนกลแบบ
6 แกน

Session A2
Chair: ผศ. ดร. พรชัย นิเวศน์รังสรรค์
ID
หัวข้อ (Title)
EN-5

การปรับปรุงคุณภาพเอ็นซีโค๊ดบนพื้นฐานการสร้างรูปร่างการเคลื่อนที่ของ
เครื่องกัดซีเอ็นซี 5 แกนขนาดเล็ก

EN-6

การออกแบบและสร้างเครื่องตรวจสอบจุดพกพร่องบนชิ้นงานเหล็ก
อัตโนมัติด้วยระบบวิชั่น

EN-7

การลดความสูญเปล่าของกระบวนการประกอบหัวฉีดโดยเครื่องเก็บชิ้นงาน
อัตโนมัติ

EN-8

โมเดลการศึกษาปัจจัยและวิเคราะห์ผลที่มีต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของ
พืช กรณีศึกษา ดัชนีความต่างพืชพรรณ

Session A3:
Chair: ดร. ศรายุทธ นนท์ศิริ
ID

หัวข้อ (Title)

IT-1

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์
หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง
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A Study of Students Recalling Basic Japanese Structures
through their Self-Assessment
1st Hitomi YAMAGUCHI
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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 (𝑥̅ = 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.

บทคัด ย่ อ —การวิ จยั ครัง* นี* มีวตั ถุประสงค์เพื9 อศึ กษาว่ านั กศึ กษาที9
เรียนวิ ชาภาษาญี9ปุ่นธุรกิ จ 1 ภาคเรียนที9 1/2562 หลังจากปิ ดภาคเรียนช่วง
ระยะเวลาหนึ9 ง เมื9อเปิ ดภาคเรียนที9 2 นักศึกษาสามารถระลึก (Recall) รูป
ประโยคต่ าง ๆ เป็ นภาษาญี9ปุ่นที9 เกี9 ยวกับเป้ าหมายการเรียน (Can-do) ใน
แต่ละข้อได้มากน้ อยเพียงใด การวิ จยั ครัง* นี* นําทฤษฎีการประมวลผล (Level
of processing) 3 ระดับ ได้แก่ 1.การประมวลผลระดับโครงสร้าง (Structural
processing) 2.การประมวลระดับ เสี ย ง (Phonemic processing) 3.การ
ประมวลผลระดับ ความหมาย (Semantics processing) มาใช้ โดยการ
ประมวลผลระดับความหมายจะทําให้ ผ้เู รียนมีความทรงจําเกี9 ยวกับสิ9 งที9
เรียนหลงเหลืออยู่ กลุ่มตัวอย่างที9 ใช้ในการวิ จยั ครัง* นี* ได้แก่ นักศึกษาชัน* ปี
ที9 1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี9ปุ่น ลงทะเบียนเรียนวิ ชาภาษาญี9ปุ่นธุรกิ จ 2
ภาคเรียนที9 2/2562 จํานวน 502 คน
เครื9องมือที9 ใช้ ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามชนิ ดมาตรา
ส่ วนประมาณค่ า 5 ระดับ สถิ ติที9ใช้ การวิ เคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ความถี9 ค่ า
ร้อยละ ค่าเฉลี9ย ค่าเบี9ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิ จยั พบว่า ผูเ้ รียนส่วน
ใหญ่สามารถระลึกรูปประโยคต่าง ๆ ที9เกี9ยวกับเป้ าหมายการเรียนในแต่ละ
ข้อโดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.84) แต่ มีเป้ าหมายการเรี ยนบางข้อที9
ผูเ้ รียนไม่สามารถระลึกรูปประโยคได้เป็ นอย่างดี
สําหรับผลของการศึกษางานวิ จยั นี* สามารถนํ าไปพัฒนาสื9 อการสอน
ใหม่ หรือพัฒนาการเรียนการสอน เพื9อให้ผเู้ รียนมีความสามารถทางทักษะ
ภาษาญี9ปนมากขึ
ุ่
น* และนําภาษาญี9ปนไปใช้
ุ่
กบั สถานการณ์จริ งได้

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

I. บทนํา
ผูว้ จิ ยั สอนวิชาภาษาญีปM ่ นุ สังกัดทีสM าํ นักวิชาพืนV ฐานและภาษา สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญีปM ่ ุน ซึงM สถาบันฯ ได้จดั การเรียนการสอนวิชาภาษาญีปM ่ ุน
เป็ นวิชาบังคับ โดยนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาญีปM ่ ุนจํานวน 5
รายวิชา ในแต่ละภาคเรียนนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียน 1 รายวิชา เมือM จบ
ภาคเรียนทีM 1 จะมีชว่ งปิ ดภาคเรียนประมาณ 1 เดือน และเมือM จบภาคเรียน
ทีM 2 จะมีชว่ งปิ ดภาคเรียนประมาณ 3 เดือน ในช่วงปิ ดภาคเรียน 3 เดือน มี
นั ก ศึก ษาบางส่ ว นเรีย นภาคเรีย นทีM 3 หรือ ภาคเรีย นฤดู ร้ อ น และมี
นักศึกษาบางส่วนไปแลกเปลียM นระยะสันV ทีปM ระเทศญีปM ่ นุ ซึงM มีจาํ นวนไม่มาก
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีMป่ ุน เป็ นสถาบันทีMก่อตังV ขึVนในประเทศไทย
และจัด การเรีย นการสอนภาษาญีMป่ ุนในฐานะภาษาต่ า งประเทศ ดัง นันV
สภาพแวดล้อมรอบตัวนักศึกษาเป็ นสภาพแวดล้อมทีMอยู่ในประเทศไทย
ทังV สิVน ไม่ ม ีส ิMง ทีMเ กีMย วข้อ งกับ ประเทศญีM ป่ ุ น นั ก ศึก ษาจะได้ ส ัม ผัส กับ
ภาษาญีMป่ ุนโดยตรงจากการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็ นส่วนใหญ่ เมืMอมี
ช่วงปิ ดภาคเรียน อาจจะทําให้นกั ศึกษาลืมสิงM ทีเM รียนในห้องเรียนได้
การเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศเป็ นกระบวนการการเรียนรูภ้ าษาเป้ าหมาย
ในกรณีนVีคอื ภาษาญีMป่ ุน โดยการพัฒนาอันตรภาษา (Interlanguage) ของ
ผู้ เ รีย น หรือ ภาษาทีMเ กิ ด ขึVน ในช่ ว งของการพัฒ นาจากภาษาแม่ ไ ปสู่
ภาษาเป้ าหมาย ประกอบด้วยกฎเกณฑ์ความรูเ้ กียM วกับภาษาเป้ าหมายทีM
ยังไม่สมบูรณ์ แต่เนืMองจากมีชว่ งปิ ดภาคเรียน ทําให้นกั ศึกษาไม่มโี อกาสใน
การใช้ภาษาญีปM ่ ุน ไม่สามารถรับข้อมูลเกียM วกับภาษาญีปM ่ ุนทีจM าํ เป็ นสําหรับ
การพัฒนาอันตรภาษาได้ ถึงแม้ว่าจะไม่มกี ารป้ อนข้อมูลทีจM ําเป็ นสําหรับ

คําสําคัญ — เป้ าหมายการเรียน (Can-do), การระลึก (Recall), การ
ประเมิ นตนเอง(Self-assessment), ระดั บ การประมวลผล (Levels of
processing), การประมวลผลระดับความหมาย (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
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การพัฒนาอันตรภาษา แต่เพือM ให้ผเู้ รียนยังคงรักษาอันตรภาษาต่อไปได้ จึง
จําเป็ นต้องพัฒนาการสอนในรูปแบบทีMจะทําให้ผูเ้ รียนสามารถจดจําสิงM ทีM
เรียนไปแล้วได้
รายวิชาภาษาญีMป่ ุนทีMผู้วจิ ยั สอน ใช้หนังสือเรียนของสถาบันฯ ตังV แต่
สถาบันฯ ก่อตังV มา ซึงM เป็ นระยะเวลากว่า 10 ปี โครงสร้างของหนังสือเรียน
ในแต่ละบทเรียนจะมีชMอื หัวข้อ สถานการณ์จาํ ลองทีเM กียM วกับหัวข้อนันV และ
เป้ าหมายของการเรียนในบทนันV ในแต่ละบทจะมีเป้ าหมายการเรียนเพียง
1 เรืMองเท่านันV และเป็ นเป้ าหมายอย่างกว้าง ๆ อีกทังV เป้ าหมายการเรียนทีM
ระบุไว้นนั V มีบางบททีไM ม่สมั พันธ์กบั ไวยากรณ์ดว้ ย ดังนันV ผูว้ จิ ยั จึงปรับปรุง
หัวข้อในแต่ละบทและระบุเป้ าหมายการเรียน หรือ Can-do ให้เป็ นรูปธรรม
และชัดเจนมากขึนV นอกจากนันV ยังนํากระบวนการการเรียนรูภ้ าษาทีสM องมา
ปรับ ปรุ ง เนืV อ หาและจัด ทํา เป็ น เอกสารประกอบการสอนวิช า JPN-101
ภาษาญีMป่ ุ นธุ กิจ 1 (Workbook) ซึMง เริMม ใช้ใ นภาคเรีย นทีM 1 ปี ก ารศึก ษา
2562
Can-do ทีใM ช้ในการเรียนการสอนภาษาญีปM ่ นุ มาจากการทีเM จแปนฟาวน์
เดชันได้
M จดั ทํากรอบมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาญีปM ่ นุ (JF Standard)
ในปี 2010 โดยอ้างอิงมาจากแนวคิดของการเรียนการสอนภาษาในยุโรป
ห รื อ CEFR (Common European Framework of Reference for
Languages: Learning, Teaching, Assessment) ซึMง Can-do นีV จะเขีย น
ให้อยู่ในรูป “สามารถ...ได้” ดังนันV ผูเ้ รียนจะได้ทําความเข้าใจความหมาย
ในแต่ละ Can-do หลังจากนันV สามารถนึกภาพออกได้อย่างง่ายว่าจะนํารูป
ประโยคไปใช้อย่างไร ผูเ้ รียนจะสามารถเชือM มโยงรูปประโยคกับความหมาย
ได้อย่างง่าย
กระบวนการการเรียนรู้ภาษาทีMสอง ได้แก่ 1.ข้อมูลรับเข้า (Input) 2.
การสังเกต (Noticing) 3. การทําความเข้าใจ (Comprehension) 4. ข้อมูล
ซึ ม ซับ (Intake) 5. การบู ร ณาการ (Integrating) และ 6. ข้อ มู ล ส่ ง ออก
(Output) [1] นอกจากนันV การเรีย นรู้ภ าษาทีMส องเป็ น ความสัม พัน ธ์ทMีไ ม่
สามารถแยกออกจากกระบวนความจําได้ กระบวนความจํา มี ” ขันV ตอน
คือ “จํา เก็บ นึกออก” หรือเรียกว่า กระบวนการจํา กระบวนการเก็บข้อมูล
กระบวนการระลึก
จากทฤษฎีทเMี ก็บความจํา 2 ชนิด ของ Atkinson และ Shiffrin คือ ทีเM ก็บ
ความจําในระยะสันV และทีเM ก็บความจําในระยะยาวนันV [2] ในขันV ตอนของ
Intake หรือข้อมูลซึมซับ หัวข้อทีเM รียนจะถูกเก็บไว้ในส่วนของความจําระยะ
สันV พอมีการฝึ กฝนหลายครังV จะถูกโอนไปเก็บไว้ในส่วนของความทรงจํา
ระยะยาว ซึM ง การฝึ กฝน หรื อ Rehearsal มี อ ยู่ 2 วิ ธี วิ ธี แ รก คื อ
Maintenance Rehearsal เป็ นการพูดคําหรือรูปประโยคหลาย ๆ ครังV วิธที Mี
สอง คือ Elaborative Rehearsal เป็ นการฝึ กฝนรูปประโยคทีเM ชืMอมโยงกับ
สถานการณ์ แ ละความหมาย จากทฤษฎี ก ารประมวลผล (Level of
processing) ” ระดับ ได้แก่ ˜.การประมวลผลระดับโครงสร้าง (Structural
processing) ™.การประมวลระดับ เสีย ง (Phonemic processing) ”.การ
ประมวลผลระดับความหมาย (Semantics processing) โดยการประมวลผล
ระดับความหมายจะทําให้ผเู้ รียนมีความทรงจําเกียM วกับสิงM ทีเM รียนหลงเหลือ
อยู่ [3] การทีMจ ะทํา ให้อ นั ตรภาษาของผู้เ รีย นยัง คงอยู่แ ละพัฒ นาได้นันV
Elaborative Rehearsal ถือว่าเป็ นสิงM ทีจM ําเป็ น การเรียนการสอนทีมM ุ่งเน้น
เพียงไวยากรณ์ และมีการฝึ กฝนเพียงแค่ระดับโครงสร้าง และระดับเสียง
จะทําให้ผู้เรียนมีความทรงจําเกีMยวกับสิงM ทีMเรียนหลงเหลืออยู่น้อย แต่ใน
กรณีทนMี ํ าเป้ าหมายการเรียน (Can-do) เข้ามาใช้ จะมีการฝึ กฝนไปจนถึง
ระดับ ความหมาย ซึMง เป้ า หมายการเรีย นทีMม ีก ารประมวลผลในระดับ
ความหมาย ถึงแม้วา่ ผูเ้ รียนไม่ได้สมั ผัสกับภาษาเป้ าหมายในช่วงระยะเวลา
หนึMง ความทรงจําของสิงM นันV ก็ยงั คงอยูอ่ ย่างดี ผูเ้ รียนสามารถระลึก (Recall)
ถึงรูปประโยคต่าง ๆ ทีเM คยเรียนมาแล้วได้

งานวิ จ ั ย ครังV นีV จึ ง ศึ ก ษาเกีM ย วกั บ การนํ า เป้ าหมายการเรี ย นมา
ประยุกต์ใช้ และศึกษาว่าผู้เรียนสามารถระลึกรูปประโยคต่าง ๆ ได้มาก
น้อยเพียงใด ผ่านการประเมินตนเองของผูเ้ รียน
II. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
˜. เพือM ศึกษาว่านักศึกษาทีเM รียนวิชาภาษาญีปM ่ ุนธุรกิจ ˜ ภาคเรียนทีM ˜
ปี การศึกษา ™š›™ หลังจากปิ ดภาคเรียน ไม่ได้สมั ผัสกับภาษาญีMป่ ุนใน
ระยะเวลาหนึMง เมืMอเปิ ดภาคเรียนทีM ™ นักศึกษาสามารถระลึกรูปประโยค
ต่าง ๆ เป็ นภาษาญีปM ่ นุ ทีเM กียM วกับเป้ าหมายการเรียนในแต่ละข้อได้มากน้อย
เพียงใด โดยผ่านการประเมินความสามารถในแต่ละเป้ าหมายการเรียนของ
ตนเอง
™. เพือM ศึกษาลักษณะพิเศษของผลการประเมินตนเองของนักศึกษาใน
ข้อทีMมผี ลประเมินเป้ าหมายการเรียนสูง และข้อทีMมผี ลประเมินเป้ าหมาย
การเรียนตํMา
III. วิธดี าํ เนินการวิจยั
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งทีM ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย ในครังV นีV ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาสถาบั น
เทคโนโลยีไทย - ญีMป่ ุน ทีลM งทะเบียนเรียนรายวิชา JPN-˜œ™ ภาษาญีMป่ ุน
ธุรกิจ 2 จํานวน šœ™ คน นักศึกษาส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษาชันV ปี ทMี ˜ แต่ใน
จํานวน šœ™ คน มีนักศึกษาบางคนทีMเป็ นนักศึกษาชันV ปี อMนื ทีMลงทะเบียน
เรียนวิชา JPN-˜œ™ ด้วย
สถาบัน เทคโนโลยีไ ทย - ญีM ป่ ุ นมีนั ก ศึ ก ษา ” คณะ ได้ แ ก่ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นนักศึกษาของทังV ” คณะ
เมือM เปิ ดภาคเรียนทีM 2 ปี การศึกษา 2562 ก่อนจะเข้าสูบ่ ทเรียนใหม่ของ
รายวิช า JPN-102 ผู้ว ิจ ัย ได้ใ ห้นั ก ศึก ษาทํ า แบบสอบถามเพืMอ ประเมิน
ตนเองและทบทวนว่าตนเองสามารถระลึกรูปประโยคต่าง ๆ ทีMเกีMยวกับ
เป้ าหมายการเรียนในแต่ละข้อทีอM ยู่ในรายวิชา JPN-101 ในภาคเรียนทีM 1
ปี การศึกษา 2562 ได้มากน้อยเพียงใด
IV. เครือM งมือทีใM ช้ในการวิจยั
เครือM งมือทีใM ช้ในการวิจยั ครังV นีV เป็ นแบบสอบถามทีผM วู้ จิ ยั ได้สร้างขึนV จาก
การศึก ษางานวิจ ยั ของ SUZUKI (2014,2015) เรืMอ งการประเมิน ตนเอง
เกียM วกับ Can-do [4,5] เพือM สอบถามการระลึกรูปประโยคต่าง ๆ ทีเM กียM วกับ
เป้ าหมายการเรียนในแต่ละบทของรายวิชา JPN-101 ซึงM มีทงั V หมด 10 บท
ดังนีV 1.ภาษาญีMป่ ุน (ตัวอักษรและคําทักทาย) 2.การแนะนํ าตัวเอง 3. การ
แนะนําสถานทีM 4.เวลา 5.การเดินทาง 6.การซือV ของ 7.คํากริยาต่าง ๆ 8.สิงM
ทีชM อบ 9.การชักชวน 10.ความรูส้ กึ ซึMงในแต่ละบทจะมีการระบุเป้ าหมาย
การเรียนหรือ Can-do เอาไว้เป็ นข้อ ๆ อย่างชัดเจน และมีเป้ าหมายการ
เรียนทังV สินV จํานวน 33 ข้อย่อย โดยแบบสอบถามเป็ นแบบมาตรประมาณ
ค่ า (Rating Scale) ตามแบบของลิเ คอร์ ท (Likert) มี 5 ระดับ กํ า หนด
เกณฑ์ดงั นีV
5
หมายถึง มีความมันใจว่
M าทําได้
4
หมายถึง ไม่คอ่ ยมันใจแต่
M
คดิ ว่าทําได้
3
หมายถึง คาดว่าน่าจะทําได้
2
หมายถึง คาดว่าน่าจะทําไม่ได้
1
หมายถึง ทําไม่ได้แน่นอน

V. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ข้อมูลเพืMอสอบถามการระลึกรูปประโยคต่าง ๆ ทีMเกีMยวกับเป้ าหมาย
การเรียนในแต่ละข้อของวิชา JPN-˜œ˜ ซึงM นักศึกษาได้เรียนไปแล้วในภาค

3

LA-1
นักศึกษาชันV ปี ทMี ” จํานวน ¥ คน คิดเป็ นร้อยละ œ.§œ และ นักศึกษาชันV ปี ทMี
¥ จํานวน ˜ คน คิดเป็ นร้อยละ œ.™œ

เรียนทีM ˜ ปี การศึกษา ™š›™ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลียM (mean: 𝑥̅) และ
ส่วนเบียM งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการแปลความหมายค่าเฉลียM กําหนดเกณฑ์
ดังนีV [›]
ค่าเฉลียM ¥.™˜ – š.œœ หมายถึง การระลึกรูปประโยคต่าง ๆ ทีเM กียM วกับ
เป้ าหมายการเรียนในแต่ละข้อ ของวิชา JPN-˜œ˜ ซึงM นักศึกษาได้เรียนไป
แล้วในภาคเรียนทีM ˜ ปี การศึกษา ™š›™ อยูใ่ นระดับมากทีสM ดุ
ค่าเฉลียM ”.¥˜ – ¥.™œ หมายถึง การระลึกรูปประโยคต่าง ๆ ทีเM กียM วกับ
เป้ าหมายการเรียนในแต่ละข้อ ของวิชา JPN-˜œ˜ ซึงM นักศึกษาได้เรียนไป
แล้วในภาคเรียนทีM ˜ ปี การศึกษา ™š›™ อยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลียM ™.›˜ – ”.¥œ หมายถึง การระลึกรูปประโยคต่าง ๆ ทีเM กียM วกับ
เป้ าหมายการเรียนในแต่ละข้อ ของวิชา JPN-˜œ˜ ซึงM นักศึกษาได้เรียนไป
แล้วในภาคเรียนทีM ˜ ปี การศึกษา ™š›™ อยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลียM ˜.§˜ – ™.›œ หมายถึง การระลึกรูปประโยคต่าง ๆ ทีเM กียM วกับ
เป้ าหมายการเรียนในแต่ละข้อ ของวิชา JPN-˜œ˜ ซึงM นักศึกษาได้เรียนไป
แล้วในภาคเรียนทีM ˜ ปี การศึกษา ™š›™ อยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลียM ˜.œœ – ˜.§œ หมายถึง การระลึกรูปประโยคต่าง ๆ ทีเM กียM วกับ
เป้ าหมายการเรียนในแต่ละข้อ ของวิชา JPN-˜œ˜ ซึงM นักศึกษาได้เรียนไป
แล้วในภาคเรียนทีM ˜ ปี การศึกษา ™š›™ อยูใ่ นระดับน้อยทีสM ดุ

ตอนทีM 2 ผลการวิเคราะห์การระลึกรูปประโยคต่าง ๆ ทีเM กียM วกับ
เป้ าหมายการเรียนในแต่ละข้อ
ตารางทีM 2 แสดงค่าเฉลียM และส่วนเบียM งเบนมาตรฐาน การระลึกรูป
ประโยคต่าง ๆ ทีเM กียM วกับเป้ าหมายการเรียนในแต่ละข้อ

บทข้อ
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
2-1

VI. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตอนทีM 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไป
M
ตารางทีM 1 แสดงจํานวนและร้อยละ
ของกลุม่ ตัวอย่าง จําแนกตามเพศ คณะทีศM กึ ษาและปี ทศMี กึ ษา
ข้อมูลทัวไป
9
1. เพศ
- ชาย
- หญิง
รวม
2. คณะทีศ> กึ ษา
- วิศวกรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม
3. ปี ทศ>ี กึ ษา
- ปี N
- ปี O
- ปี P
- ปี Q
รวม

จํานวน

ร้อยละ

310
192
502

61.75
38.25
100.00

154
162
186
502

30.68
32.27
37.05
100.00

488
9
4
1
502

97.21
1.79
0.80
0.20
100.00

2-2
2-3
2-4
2-5
3-6
3-1
3-2
3-3
3-4
4-1
4-2

จากตารางทีM ˜ พบว่านักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย - ญีMป่ ุน กลุ่ม
ตัวอย่างมีจาํ นวน šœ™ คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน ”˜œ คน คิดเป็ น
ร้อยละ ›˜.¨š และเป็ นเพศหญิง จํานวน ˜©™ คน คิดเป็ นร้อยละ ”§.™š
ด้านคณะทีศM กึ ษา เป็ นคณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน ˜š¥ คน คิดเป็ น
ร้อยละ ”œ.›§ เป็ นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จํานวน ˜›™ คน คิดเป็ นร้อย
ละ ”™.™¨ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน ˜§› คน คิด
เป็ นร้อยละ ”¨.œš
ด้านชันV ปี ทศMี กึ ษา ส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษาชันV ปี ทMี ˜ จํานวน ¥§§ คน คิด
เป็ นร้อยละ ©¨.™˜ นักศึกษาชันV ปี ทMี ™ จํานวน © คน คิดเป็ นร้อยละ ˜.¨©

4-3
5-1
5-2

4

เป้ าหมายการเรียน (Can-do)

𝑥̅

S.D

ระดับ

สามารถพูดทักทายเป็ นภาษาญีป> ่ นุ ได้
สามารถพูดแนะนําตัวเป็ นภาษาญีป> ่ นุ ได้

4.12
4.32

0.88
0.77

สามารถเข้าใจคําสังภาษาญี
>
ป> ่ นุ ของ
อาจารย์ทใ>ี ช้ในห้องเรียนได้
สามารถเขียนชือ> ตัวเองด้วยตัวอักษรคะตะ
คะนะได้
สามารถฟั งเสียงพิเศษ เสียง maru ○,
เสียง tenten, เสียงควบ, เสียงยาว เป็ นต้น
ฟั งแล้วเข้าใจว่าคือเสียงอะไร
สามารถพิมพ์ตวั อักษรฮิระงะนะได้
สามารถพูดชือ> และอาชีพเป็ นภาษาญีป> ่ นุ
ตอนแนะนําตัวได้
สามารถถามชือ> และอาชีพเป็ นภาษาญีป> ่ นุ
ได้
สามารถตอบชือ> และอาชีพเป็ นภาษาญีป> ่ นุ
ได้เมือ> ถูกถาม
สามารถพูดชือ> และอาชีพของเพือ> น เพือ>
แนะนําเพือ> นให้คนอืน> รูจ้ กั ได้
สามารถอ่านคําศัพท์เกีย> วกับการแนะนํา
ตัวด้วยตัวอักษรฮิระงะนะได้
สามารถแนะนําสถานทีใ> นสถาบันฯ เป็ น
ภาษาญีป> ่ นุ ได้
สามารถสอบถามเกีย> วกับสถานทีเ> ป็ น
ภาษาญีป> ่ นุ ได้ เช่น ห้องนํmาอยูท่ ไ>ี หน
สามารถตอบได้วา่ สถานทีน> นั m ๆ อยู่
ตรงไหน ชันm ไหน
สามารถอ่านคําศัพท์ฮริ ะงะนะเกีย> วกับ
สถานทีไ> ด้
สามารถอ่านคําศัพท์คะตะคะนะเกีย> วกับ
สถานทีไ> ด้
สามารถถามและบอกเกีย> วกับเบอร์
โทรศัพท์เป็ นภาษาญีป> ่ นุ ได้
สามารถถามและบอกเกีย> วกับเวลาเป็ น
ภาษาญีป> ่ นุ ได้
สามารถถามเกีย> วกับตารางเวลาเรียนเป็ น
ภาษาญีป> ่ นุ ได้ เช่น เรียนภาษาญีป> ่ นุ กีโ> มง
→ เรียน 9.30 - 11.00 น.
สามารถพูดเกีย> วกับเวลานอนและเวลาตื>น
นอนได้
สามารถถามตอบเกีย> วกับการเดินทางได้
เช่น ไปทีไ> หน ไปอย่างไร ไปกีโ> มง เป็ นต้น

3.72

0.83

มาก
มาก
ทีส> ดุ
มาก

4.18

1.06

มาก

3.71

0.98

มาก

4.15
3.97

1.00
0.86

มาก
มาก

3.72

0.93

มาก

3.91

0.95

มาก

3.49

0.94

มาก

4.21

2.41

3.64

0.92

มาก
ทีส> ดุ
มาก

3.77

0.99

มาก

3.74

0.94

มาก

4.06

0.98

มาก

3.61

1.09

มาก

3.87

0.90

มาก

3.86

0.89

มาก

3.82

0.96

มาก

4.04

0.92

มาก

3.74

0.95

มาก

LA-1
6-1
6-2
6-3
7-1
7-2
7-3
8-1
8-2
9-1
9-2

10-1
10-2

สามารถถามและตอบเกีย> วกับสิง> ทีไ> ม่รแู้ ละ
เป็ นสิง> ทีอ> ยูต่ รงหน้าได้ เช่น นี>คอื อะไร →
นี>คอื ทุเรียน
สามารถถามและตอบเกีย> วกับราคาได้
สามารถสังซื
> อm สิง> ของต่าง ๆ ด้วย
ภาษาญีป> ่ นุ อย่างง่ายได้ เช่น เอาเค้ก 3 ชินm
เป็ นต้น
สามารถถามและตอบกับเพือ> นได้วา่ จะกิน
อะไร จะกินทีไ> หน
สามารถถามและตอบกับเพือ> นได้วา่ จะทํา
อะไร หรือทําอะไรไปแล้วเมือ> วันก่อน
สามารถแจ้งอาจารย์เรือ> งลาหยุดได้ เช่น
พรุง่ นีmหยุดเรียนนะคะ/นะครับ
สามารถถามและตอบเกีย> วกับอาหารที>
ชอบได้
สามารถถามและตอบเกีย> วกับสิง> อืน> ๆ ที>
ชอบได้ เช่น กีฬา เพลง เป็ นต้น
สามารถพูดชักชวนได้ และเมือ> ถูกชักชวน
สามารถตอบรับหรือตอบปฏิเสธได้อย่าง
เหมาะสม
สามารถพูดเสนอสิง> ต่าง ๆ ให้ผอู้ น>ื ได้ และ
เมือ> ถูกเสนอ สามารถตอบรับหรือตอบ
ปฏิเสธได้อย่างเหมาะสม เช่น เสนอ →
เชิญดืม> ชาค่ะ/ครับ ตอบรับ →ขอบคุณ
ค่ะ/ครับ ตอบปฏิเสธ →ขอบคุณค่ะ/ครับ
แต่พอแล้วค่ะ/ครับ
สามารถพูดแสดงความรูส้ กึ เกีย> วกับสิง> ต่าง
ๆ ได้ เช่น อาหารญีป> ่ นุ อร่อย เรียน
ภาษาญีป> ่ นุ สนุก เป็ นต้น
สามารถถามและตอบเกีย> วกับลักษณะของ
สิง> ต่าง ๆ ได้ เช่น อาจารย์ทส>ี อน
ภาษาญีป> ่ นุ เป็ นอย่างไร →ใจดี
รวม

3.99

2.00

มาก

3.69
3.48

1.01
0.97

มาก
มาก

3.76

0.95

มาก

3.68

1.00

มาก

3.19

1.00

4.16

0.93

ปาน
กลาง
มาก

4.11

0.93

มาก

3.65

0.94

มาก

3.66

0.96

มาก

3.94

0.93

มาก

3.89

0.95

มาก

3.84

0.24

มาก

โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅ = 3.84) จึงสามารถสรุปได้วา่ นักศึกษาทีเM รียน
โดยใช้ Workbook ทีมM กี ารนํ าเอาเป้ าหมายการเรียนมาประยุกต์ใช้ดว้ ยนันV
ถึงแม้ว่าจะมีช่วงปิ ดภาคเรียนทีนM ักศึกษาไม่ได้สมั ผัสกับภาษาญีปM ่ ุนในช่วง
ระยะเวลาหนึMง แต่นักศึกษาก็ยงั สามารถระลึกรูปประโยคต่าง ๆ เกียM วกับ
เป้ าหมายการเรียนในแต่ละข้อนันV ได้
2. จากเป้ าหมายการเรียนทังV หมด 33 ข้อ ข้อทีMมคี ่าเฉลีMยสูงสุดอยู่ใน
ระดับ มากทีMสุ ด (𝑥̅ = 4.32) ได้แ ก่ บททีM 1 เป้ า หมายการเรีย น ข้อ 2
“สามารถพูดแนะนําตัวเป็ นภาษาญีปM ่ ุนได้ ” รองลงมาคือ บททีM 2 เป้ าหมาย
การเรียน ข้อ 5 “สามารถอ่านคําศัพท์เกียM วกับการแนะนําตัวด้วยตัวอักษรฮิ
ระงะนะได้ ” มีคา่ เฉลียM สูงสุดอยูใ่ นระดับมากทีสM ดุ (𝑥̅ = 4.21) และข้ออืนM ๆ
มีค่าเฉลียM อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อทีมM คี ่าเฉลียM ตํMาสุดอยู่ในระดับปานกลาง
(𝑥̅ = 3.19) คือ บททีM 7 เป้ าหมายการเรียน ข้อ 3 “สามารถแจ้งอาจารย์
เรือM งลาหยุดได้ เช่น พรุง่ นีVหยุดเรียนนะคะ/นะครับ” จากเป้ าหมายการเรียน
ทังV หมด 33 ข้อย่อย มีเพียงบททีM 7 เป้ าหมายการเรียน ข้อ 3 เพียงข้อ
เดียวทีMนักศึกษาสามารถระลึกรูปประโยคต่าง ๆ เกีMยวกับเป้ าหมายการ
เรียนนีVอยูใ่ นระดับปานกลาง
3. โครงสร้างของหนังสือ Workbook นันV ในหน้าแรกของแต่ละบทจะมี
ชืMอ หัว ข้อ และรูป ภาพทีMเ กีMย วข้อ งกับ หัว ข้อ นันV ๆ ในหน้ า ถัด ไปจะชีVแ จง
เป้ าหมายการเรียนทีนM ักศึกษาจะสามารถทําได้เมืMอเรียนในบทนีV หลังจาก
ชีVแ จงผู้เ รีย นเกีMย วกับ หัว ข้อ และเป้ า หมายการเรีย นแล้ว ในหน้ า ต่ อ จาก
เป้ าหมายการเรียนจะเป็ นเนืVอหาต่าง ๆ ดังต่อไปนีV 1. การนําเข้าสูบ่ ทเรียน
ด้วยการฟั งสถานการณ์ทเMี กีMยวกับหัวข้อในบทนันV 2.บทพูดแบบสมบูรณ์
ของการฟั งเพืMอตรวจสอบเนืVอหาทีไM ด้ยนิ 3. คําศัพท์ 4. ไวยากรณ์ 5. แบบ
ฝึ กฝนไวยากรณ์ 6.แบบฝึ กพูด นอกจากนันV หน้าสุดท้ายของแต่ละบทจะมี
การชีแV จงเป้ าหมายการเรียนอีกครังV ในเป้ าหมายการเรียนทังV 33 ข้อ ทุกข้อ
มีเนืVอหาการเรียนตามโครงสร้าง Workbook ทีไM ด้กล่าวไปข้างต้น ยกเว้น
เป้ าหมายการเรียนข้อทีมM คี า่ เฉลียM ตํMาสุด คือ บททีM ¨ เป้ าหมายการเรียน ข้อ
3 “ สามารถแจ้งอาจารย์เรือM งลาหยุดได้ เช่น พรุง่ นีVหยุดเรียนนะคะ/นะครับ”
เพียงข้อเดียวทีMแตกต่าง ไม่ได้ทําตามโครงสร้างข้างต้น กล่าวคือ มีการ
นํ าเข้าสู่บทเรียนด้วยการฟั ง แต่บทพูดของการฟั งเพืMอตรวจสอบเนืVอหาทีM
ได้ยนิ นันV ไม่ได้เขียนเนืVอหาให้นกั ศึกษาได้ดทู งั V หมด เป็ นบทพูดทีมM ชี อ่ งว่าง
เพืMอ ให้นั ก ศึก ษาฟั ง แล้ว เติม เนืV อ หาให้ส มบู ร ณ์ ด้ว ยตนเอง และไม่ ม ีรูป
ประโยค ไวยากรณ์ แบบฝึ ก ฝนไวยากรณ์ และแบบฝึ ก พู ด จึง ทํ า ให้
นักศึกษาระลึกรูปประโยคในเป้ าหมายการเรียนข้อนีVได้ยาก

จากตารางทีM 2 พบว่า นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย - ญีMป่ ุน มีการ
ระลึกรูปประโยคต่าง ๆ ทีเM กียM วกับเป้ าหมายการเรียนในแต่ละข้อโดยรวม
33 ข้อ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅=3.84) เมืMอพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อทีมM ี
ค่าเฉลียM สูงสุดอยู่ในระดับมากทีสM ุด (𝑥̅=4.32) ได้แก่ บททีM 1 เป้ าหมายการ
เรียน ข้อ 2 “สามารถพูดแนะนําตัวเป็ นภาษาญีปM ่ นุ ได้” รองลงมาคือ บททีM 2
เป้ าหมายการเรียน ข้อ 5 “สามารถอ่านคําศัพท์เกียM วกับการแนะนําตัวด้วย
ตัวอักษรฮิระงะนะได้” มีคา่ เฉลียM สูงสุดอยูใ่ นระดับมากทีสM ดุ (𝑥̅=4.21) ส่วน
ข้อทีมM คี า่ เฉลียM ตํMาสุดอยูใ่ นระดับปานกลาง (𝑥̅=3.19) คือ บททีM 7 เป้ าหมาย
การเรียน ข้อ 3 “สามารถแจ้งอาจารย์เรืMองลาหยุดได้ เช่น พรุ่งนีVหยุดเรียน
นะคะ/นะครับ” ซึMงเป็ นเพียงข้อเดียวทีMนักศึกษาสามารถระลึกรูปประโยค
ต่าง ๆ เกียM วกับเป้ าหมายการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง จึงอาจสรุปได้ว่า
นักศึกษาระลึกรูปประโยคในหัวข้อนีVได้ยาก

VIII. อภิปรายผล
จากสรุปผลการวิจยั มีประเด็นสําคัญทีนM ํามาอภิปรายผลการวิจยั ดังนีV
จากโครงสร้า งของ Workbook และการประเมิน เป้ า หมายการเรีย น
ด้วยตนเองของผู้เรียน พบว่า สิงM ทีMทําให้ความทรงจําในเรืMองทีMผู้เรียนได้
เรีย นไปแล้ว ยัง คงหลงเหลือ อยู่ หรือ สิMง ทีMส ามารถทํา ให้ผู้เ รีย นระลึก รูป
ประโยคต่าง ๆ เป็ นภาษาญีMป่ ุนได้ คือการนํ าเป้ าหมายการเรียนมาใช้ไป
พร้อม ๆ กับการเรียนหัวข้อไวยากรณ์ต่าง ๆ ตามกระบวนการการเรียนรู้
ภาษาทีสM อง ได้แก่ 1.ข้อมูลรับเข้า 2. การสังเกต 3. การทําความเข้าใจ 4.
ข้อมูลซึมซับ 5. การบูรณาการ และ 6. ข้อมูลส่งออก สําหรับเป้ าหมายการ
เรียน บททีM 7 ข้อ 3 “สามารถแจ้งอาจารย์เรืMองลาหยุดได้ เช่น พรุ่งนีVหยุด
เรียนนะคะ/นะครับ” ในหนังสือ Workbook มีเพียงแค่ขอ้ มูลรับเข้า และการ
สังเกตเท่านันV ไม่มีการ Elaborative Rehearsal หรือการฝึ กฝนรูปประโยค
ทีเM ชือM มโยงกับสถานการณ์และความหมาย
สําหรับเป้ าหมายการเรียนทีมM คี า่ เฉลียM สูง หนังสือ Workbook จัดทําขึนV
ตามโครงสร้างของกระบวนการการเรียนรู้ภาษาทีMสอง และมีการฝึ กฝน
แบบ Elaborative Rehearsal ซึMง เป็ น การประมวลผลทังV ระดับโครงสร้าง

VII. สรุปผลการวิจยั
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญีปM ่ ุนทีมM ตี ่อการระลึกรูปประโยคต่าง ๆ ทีเM กียM วกับเป้ าหมายการเรียน
ในแต่ละข้อ สรุปผลได้ดงั นีV
1. นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย - ญีMป่ ุน กลุ่มตัวอย่างจํานวน 502
คน มีการระลึกรูปประโยคต่าง ๆ ทีเM กียM วกับเป้ าหมายการเรียนในแต่ละข้อ
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ระดับเสียง ระดับความหมาย นอกจากนันV เป้ าหมายการเรียนในบททีM ˜
“สามารถพู ด แนะนํ า ตัว เป็ นภาษาญีMป่ ุ นได้ ” เมืMอ เข้า สู่ บ ทเรีย นบททีM ™
นักศึกษาก็ยงั มีโอกาสได้ฝึกฝนรูปประโยคแนะนําตัวทีเM รียนในบททีM ˜ ด้วย
ดังนันV เป้ าหมายการเรียนข้อนีVจงึ ถือได้วา่ ผ่านกระบวนการการเรียนรูภ้ าษา
ทีสM องถึงสองครังV ซึงM มากกว่าเป้ าหมายการเรียนในข้ออืนM ๆ ส่วนเป้ าหมาย
การเรีย นในบททีM ™ “สามารถอ่ า นคํา ศัพ ท์เ กีMย วกับ การแนะนํ า ตัว ด้ว ย
ตัวอักษรฮิระงะนะได้” ซึMงเป็ นเนืVอหาทีเM ชืMอมโยงกับเป้ าหมายการเรียนใน
บททีM ˜ “สามารถพูดแนะนํ าตัวเป็ นภาษาญีMป่ ุนได้” นักศึกษาจึงได้เรียน
เกียM วกับเรืMองนีVและมีโอกาสได้ฝึกฝนหลายครังV ซึงM มากกว่าหัวข้ออืMน ๆ อีก
ด้วย
การทีหM วั ข้อการเรียนต่าง ๆ มีเป้ าหมายการเรียน และมีการฝึกฝนตาม
การประมวลผลระดับโครงสร้าง ระดับเสียง และระดับความหมายทําให้
ผูเ้ รียนมีความทรงจําเกียM วกับสิงM ทีเM รียนหลงเหลืออยู่ การนํ าเป้ าหมายการ
เรียนมาใช้ ถือเป็ นการประมวลผลในระดับความหมาย จึงทําให้สงิM ทีเM รียน
ไปถูกถ่ายโอนจากความทรงจําระยะสันV เป็ นความทรงจําระยะยาว การ
ระลึกได้ จึงเป็ นเรืMองทีงM ่าย หากมีเป้ าหมายการเรียน แต่มกี ารฝึ กฝนเพียง
แค่ระดับโครงสร้าง และระดับเสียง จะทําให้ผูเ้ รียนมีความทรงจําเกียM วกับ
สิงM ทีเM รียนหลงเหลืออยูน่ ้อย ถึงแม้วา่ สิงM ทีเM รียนไปถูกถ่ายโอนจากความทรง
จําระยะสันV เป็ นความทรงจําระยะยาวก็ตาม แต่การระลึกก็ทาํ ได้ยาก
สามารถสรุปได้ว่า การนํ าเป้ าหมายการเรียนมาประยุกต์ใช้ในหนังสือ
Workbook ทําให้ผูเ้ รียนสามารถระลึกรูปประโยคต่าง ๆ ได้เป็ นส่วนใหญ่
ถึงแม้วา่ ผูเ้ รียนจะไม่ได้สมั ผัสกับภาษาญีปM ่ นุ ในช่วงระยะเวลาหนึMงก็ตาม แต่
ไม่ใช่เป้ าหมายการเรียนทุกข้อทีผM เู้ รียนจะสามารถระลึกรูปประโยคต่าง ๆ
ได้เป็ นอย่างดี การระลึกได้นันV มีความแตกต่างกันออกไปตามโครงสร้าง
แบบฝึกหัดต่าง ๆ ในหนังสือ

เพืMอพัฒนาให้ผเู้ รียนมีความสามารถทางทักษะภาษาญีMป่ ุนมากขึนV และนํ า
ภาษาญีปM ่ นุ ไปใช้กบั สถานการณ์จริงได้
เอกสารอ้างอิ ง
[1] Kaoru KOYANAGI, Language Acquisition Theories for Teachers of
Japanese, Three A Network, 2004.
[2] Atokinson, R.C. & Shiffrin, R.M., “Human memory: A proposed system
and its control processes,” In k. W. Spence & J. t. Spence (Eds.), The
psychology of learning and motivation; Advances in research and theory,
vol 2. Academic Press, 1968.
[3] Norio MATSUMI, 「言語学習と記憶」『講座・日本語教育学』
pp.128-160, Three A Network, 2006.
[4] Mika SUZUK, Hiroko FUJIMORI,「Can-do リスト開発プロセスに
おける学習者の自己評価とその分析」『留学生日本語教育
センター論集』40, pp.53-68, 東京外国語大学, 2014.

[5] Mika SUZUKI「違いのわかる Can-do
ー学習者

Can-do

リストの作成に向けて

自己評価のデーターに基づくリストの

検討ー」『留学生日本語教育センター論集』 41,
東京外国語大学, 2015.

pp.121-136

[6] ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์, สถิตพิ นmื ฐาน พร้อมตัวอย่างการวิเคราะห์ดว้ ย
โปรแกรม MINITAB SPSS/ PC+ และ SAS, ภาควิชาสถิตคิ ณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, O¤P¥

IX. ข้อเสนอแนะ
การทีจM ะพัฒนาอันตรภาษาให้ใกล้เคียงกับภาษาเป้ าหมายได้นันV สิงM ทีM
สําคัญคือการทีMจะทําอย่างไรให้ความทรงจําเกีMยวกับสิงM ทีMได้เรียนไปแล้ว
ยังคงอยู่ ยิงM มีความทรงจําทีดM เี ท่าไหร่ จะยิงM ทําให้เกิดการระลึกข้อมูลต่าง ๆ
ได้งา่ ย ดังนันV สามารถเรียกข้อมูลหรือสิงM ทีเM รียนไปแล้วทีเM ก็บอยูใ่ นความทรง
จําระยะยาวออกมาได้ หลังจากนันV ข้อมูลต่าง ๆ จะถูกนําออกมาใช้ ดังนันV
สามารถระลึกข้อมูลต่าง ๆ ได้หรือไม่นนั V จึงเป็ นเรือM งทีสM าํ คัญ
การเรียนการสอนในสถาบันฯ จะมีช่วงเวลาปิ ดภาคเรียนในแต่ละเทอม
ในกรณีทเMี รียนภาษาต่างประเทศนันV ช่วงเวลาทีปM ิ ดภาคเรียนไปอาจจะทํา
ให้ก ารคงอยู่ และการพัฒ นาอัน ตรภาษาลดลง แต่ ก ารทีMม ี Elaborative
Rehearsal ทีMส อดคล้อ งตามทฤษฎีก ารประมวลผล ” ระดับ คือ ระดับ
โครงสร้าง ระดับเสียง และระดับความหมายจะสามารถทําให้การคงอยู่ และ
การพัฒนาอันตรภาษาไม่ลดลง
งานวิจยั นีVศกึ ษาเพียงการระลึกรูปประโยคต่าง ๆ ทีเM กียM วกับเป้ าหมาย
การเรียนในแต่ละข้อเท่านันV ไม่ได้ศกึ ษาว่านักศึกษาสามารถนํ าข้อมูลต่าง
ๆ ออกมาใช้ได้จริงหรือไม่ ดังนันV จําเป็ นทีจM ะต้องศึกษาการระลึกและการ
นําเอาออกมาใช้ไปพร้อม ๆ กัน เมือM ศึกษาทังV ™ เรือM ง จะทําให้ทราบว่า เมือM
ผูเ้ รียนไม่ได้เรียนภาษาเป้ าหมายในช่วงระยะเวลาทีปM ิ ดภาคเรียน การนํ า
เป้ าหมายการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ทําให้อนั ตรภาษา
ของผูเ้ รียนคงอยูไ่ ด้หรือไม่
หลังจากเรียนจบบทเรียน นอกจากจะมีการบ้านท้ายบทเรียนแล้ว หาก
เพิมM เป้ าหมายการเรียนในบทนันV ๆ ให้ผเู้ รียนได้ประเมินตนเองหลังจากทีM
ทําในส่วนของการบ้านแล้ว ในมุมมองของผูว้ จิ ยั เป็ นวิธที จMี ะทําให้ผูเ้ รียน
ตระหนักและสามารถระลึกรูปประโยคต่าง ๆ ได้ สําหรับผลของการศึกษา
งานวิจยั นีV สามารถนํ าไปพัฒนาสืMอการสอนใหม่ หรือการเรียนการสอนได้
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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.

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 highability and low-ability leaners (p<0.05). The study could provide
insight information for English lecturers in order to assist lowability 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
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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?

(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 nonproficient 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.

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
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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 thirdyear 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.

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)
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

Listening Strategies

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).

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

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.

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.
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.
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.
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

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.
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Mean

S.D.

3.84

0.90

3.76

0.85

3.68

0.92

4.17

0.89

4.16

0.84

3.81

0.96

3.90

0.91

3.89

0.90

3.46

1.00

4.23

0.83

3.91

0.86

3.82

0.89
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Listening Strategies
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.
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

Mean

S.D.

3.94
3.90

0.93
0.87

3.45

1.19

3.76

1.13

3.38

1.03

3.05

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

Listening Strategies

Mean

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

3.40

S.D.

4.50

0.69

3.95

1.15

3.90

0.91

4.10
3.10

0.91
1.62

2.50

1.19

3.95

1.47

3.25

1.02

2.70

1.38

STUDENTS CLASSIFIED BY PROFICIENCY LEVEL

Listening
strategies
Memory Strategies
Cognitive Strategies
Compensation Strategies
Metacognitive Strategies

Affective Strategies
Social Strategies
Overall

High-Ability
Learners
(n=20)

Low-Ability
Learners
(n=28)

Mean

S.D.

Mean

S.D.

3.39
3.62
3.97
3.87
3.17
3.30
3.56

0.54
0.61
0.59
0.77
0.91
0.98
0.56

3.17
3.12
3.32
3.41
3.29
2.99
3.21

0.64
0.53
0.69
0.71
0.75
0.79
0.51

tvalue

pvalue

1.278
3.064
3.392
2.153

0.208
0.004*
0.001*
0.037*
0.632
0.228
0.030*

-0.483

1.222
2.244

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
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.
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.
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.
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.
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.
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.

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

Mean

S.D.

4.15

0.88

4.05

0.76

4.05

0.94

4.50

1.10

4.35

0.81

4.20

0.83
0.68

4.40
0.85
4.10
0.88

10

Mean

S.D.

3.32

0.77

3.32

1.44

3.29

0.66

3.75

0.75

3.57

0.74

3.21

0.83

3.43

0.79

3.29

0.85

3.25

0.89

3.75

0.97

3.64

0.68

3.50

0.92

3.61
3.46

1.13
0.84

3.46

0.96

3.32
2.89

0.90
0.88

2.75

1.04
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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, selfmanaging 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

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 selfstudying 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 substrategy. 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 highability 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
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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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I. บทนํา
ในปั จ จุ บ ัน เว็บ ไซต์ ถือ เป็ นเครืRอ งมือ สํ า คัญ สํ า หรับ องค์ ก รในการ
เผยแพร่ ส ารสนเทศทีRเ กีRย วกับ ข่ า วสารขององค์ ก ร ผลงาน และการ
ประชาสัมพันธ์กจิ กรรม นอกจากทําให้สาธารณชนทราบความเคลืRอนไหว
ขององค์ก รแล้ว ยัง ช่ว ยสร้า งภาพลัก ษณ์ ทRีดีแ ละความน่ า เชืRอ ถือ ให้ก ับ
องค์กร ซึงR การเผยแพร่สารสนเทศผ่านเว็บไซต์สามารถลดค่าใช้จา่ ยในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ข้อดีอกี ประการหนึRงของเว็บไซต์ คือ กลุม่ เป้ าหมาย
สามารถเข้าถึงสารสนเทศทีเR ผยแพร่ได้ตลอดเวลาและทุกสถานทีโR ดยผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และในขณะทีบR ุคคลมีพฤติกรรมและความต้องการ
สารสนเทศเพืRอ ใช้ใ นชีว ิต ประจํา วัน หรือ ใช้เ พืRอ การประกอบอาชีพ โดย
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของบุคคลทีเR กิดมาจากความต้องการใน
เรืRองใดเรืRองหนึRง ทําให้เกิดการแสวงหาสารสนเทศหลากหลายขันo ตอน ทังo
การสํา รวจ เรีย บเรีย ง ดึง สารสนเทศ และสรุป สารสนเทศเพืRอ นํ า มาใช้
ประโยชน์หรือตัดสินใจทีตR รงกับความต้องการ [q] โดยในปั จจุบนั ถือว่าอยู่
ในยุคทีRอนิ เทอร์เน็ตนับเป็ นขุมทรัพย์ของข้อมูลทีRมจี ํานวนมหาศาล และ
เป็ นเครือ ข่ า ยทีRร วดเร็ว และทรงประสิท ธิภ าพสู ง สุ ด ในโลก [t] ความ
เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปั จจุบนั ทําให้การพัฒนาเว็บไซต์สามารถ
ทําได้งา่ ย สะดวก ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย การออกแบบ
เว็บไซต์ให้มคี วามน่ าสนใจและตอบสนองความต้องการของบุคคลได้เป็ น
อย่ า งดี จึง เอืo อ ต่ อ การแสวงหาสารสนเทศของบุ ค คล เพืRอ ให้ เ ข้ า ถึ ง
สารสนเทศได้ต ามต้อ งการ สะดวก และรวดเร็ว มากกว่ า การใช้แ หล่ ง
สารสนเทศทีเR ป็ นสิงR พิมพ์ บุคคล หรือประเภทอืนR ๆ
ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์เป็ นเรืRองสําคัญสํา หรับการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ มีการกล่าวถึงคุณลักษณะของความสามารถนีo
ไว้หลากหลาย โดยแนวคิดพืนo ฐานมาจากมาตรฐาน ISO 9241-210 ซึงR เป็ น
มาตรฐานทีRร ะบุ เ กีRย วกับ ข้อ กํา หนดเรืRอ งการทํา งานระหว่า งมนุ ษ ย์แ ละ
คอมพิ ว เตอร์ นงราม เหมื อ นฤทธิ € [•] ได้ ก ล่ า วถึ ง คุ ณ สมบั ติ ข อง
ความสามารถในการใช้งานทีสR าํ คัญไว้ 3 คุณสมบัตดิ งั นีo คือ ประสิทธิผลใน
การใช้งาน (Effectiveness) โดยพิจารณาเกียR วกับความสมบูรณ์และความ
แม่นยําในการทํางานของผูใ้ ช้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ประสิทธิภาพใน
การใช้งาน (Efficiency) พิจารณาถึงความรวดเร็วในการทํางานให้ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และความพึงพอใจในการใช้งาน (Satisfaction) พิจารณาจาก
การปราศจากความรูส้ กึ ไม่สะดวกสบายในการใช้งาน และทัศนคติทดRี ตี ่อ

บทคัด ย่ อ — การวิ จ ัย นี, มี จุ ด ประสงค์ เ พื9 อ ศึ ก ษาปั จ จัย ที9 ส่ ง ผลต่ อ
ความสามารถในการใช้ งานของเว็บไซต์หน่ วยงานภาครัฐระดับกระทรวง
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที9 ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย ได้ แ ก่ เว็บ ไซต์ ห น่ วยงานภาครัฐ ระดับ
กระทรวงในประเทศไทย จํานวน 20 เว็บไซต์ และประชาชนผูเ้ คยเข้าใช้งาน
เว็บไซต์ จํานวน 427 คน เครื9องมือที9 ใช้ในการวิ จยั ครัง, นี, คือ แบบสอบถาม
ผลการวิ จ ยั พบว่ า ประชาชนผู้เ คยเข้ า ใช้ ง านเว็บ ไซต์ ส่ ว นใหญ่ มี ค วาม
คิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จัย ที9 ส่ ง ผลต่ อ ความสามารถในการใช้ ง านของเว็บ ไซต์
หน่ วยงานภาครัฐ ระดับ กระทรวงโดยรวมอยู่ ใ นระดับ มาก ค่ า เฉลี9 ย
เท่ า กับ 3.88 และพบว่ า ปั จ จัย ที9 ส่ ง ผลต่ อ ความสามารถในการใช้ ง านมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการใช้งานอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติ ที9 ระดั บ .01 โดยพบว่ า มี ปั จจั ย 5 ด้ านที9 มี ความสั ม พั น ธ์ ก ั บ
ความสามารถในการใช้ ง านในระดับ ปานกลาง ได้ แ ก่ ปั จ จัย ด้ า นการ
ให้บริ การของหน่ วยงาน ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัจจัยด้าน
คุณลักษณะที9 ควรมี ปัจจัยด้านความมันคงปลอดภั
9
ยสําหรับเว็บไซต์ ปัจจัย
ด้ า นการประกาศนโยบาย ส่ ว นปั จ จัย อื9 น ๆ มี ค วามสัม พัน ธ์ ใ นระดับ
ค่อนข้างตํา9
คํ า สํ า คั ญ — เว็ บ ไซต์ ห น่ วยงานภาครัฐ , การวิ เคราะห์ เ ว็ บ ไซต์ ,
ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์
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
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การใช้งาน สอดคล้องกับกรีน และเพียร์สนั [ˆ] ได้กล่าวถึงความสามารถใน
การใช้ง านไว้ 5 คุ ณ สมบัติ โดยได้ใ ช้ค วามสามารถในการใช้ง านเป็ น
แนวทางสํา หรับ การพัฒ นาเว็บ ไซต์ อีค อมเมิร์ซ (E-Commerce) ได้แ ก่
ประสิทธิผลในการใช้งาน ประสิทธิภาพในการใช้งาน ระดับของการมีสว่ น
ร่วม ความผิดพลาดคลาดเคลืRอน และง่ายต่อการเรียนรู้ ขณะทีมR วูนกี และ
ทอซซี [‹] กล่าวถึงคุณสมบัตขิ องความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์
ไว้ ได้แก่ มีประสิทธิภาพในการใช้งาน มีความง่ายทีจR ะเรียนรู้ สามารถกูค้ นื
อย่างรวดเร็วจากความผิดพลาดทีเR กิดขึนo ง่ายต่อการจดจํา เป็ นทีสR บายต่อ
การมอง และเป็ นทีสR นุกสนานในการใช้ โดยสํานักส่งเสริมและพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืRอสาร ซึRงเป็ นหน่ วยงานภายใต้การกํากับ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืRอสาร [Œ] ได้
เป็ นผูก้ ําหนดแนวทางการจัดทําเนืoอหาเว็บไซต์ทRที ุกคนเข้าถึงได้สําหรับ
ประเทศไทยปี 2553 (Thai Web Content Accessibility Guidelines 2010;
TWCAG2010) อ้างอิงตามแนวทางทีอR งค์การเวิลด์ ไวด์ เว็บ World Wide
Web Consortium (W3C) ได้เ ริRม ประกาศใช้ Web Content Accessibility
Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) เมืRอวันทีR 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ปั จจุบนั
คือรุ่น 2.0 ซึงR แนวทางการจัดทําเนืoอหาเว็บไซต์ททRี ุกคนเข้าถึงได้นoี จะต้อง
สามารถรองรับกลุ่มผูใ้ ช้ทนRี อกเหนือไปจากคนปกติคอื ผูพ้ กิ าร โดยมีความ
เชือR มโยงกับคุณสมบัตขิ องความสามารถในการใช้งานดังนีo q) สามารถรับรู้
ได้ (Perceivable) คือ ผูใ้ ช้สามารถเห็นหรือได้ยนิ เนืoอหา จัดให้มขี อ้ ความ
ทดแทนส่วนทีเR ป็ นรูปภาพ ตัวอักษรมีขนาดใหญ่ขนoึ t) สามารถใช้งานได้
(Operable) คือ ผูใ้ ช้สามารถเข้าถึงทุกส่วนและการใช้งานในหน้าเว็บไซต์
ด้ว ยการใช้แ ป้ น พิม พ์ จัด หาวิธีก ารให้ผู้ใ ช้ส ามารถท่ อ งหน้ า เว็บ ค้น หา
เนืoอหาและทราบว่าตนเองอยูใ่ นตําแหน่งใดในเว็บไซต์ •) สามารถเข้าใจได้
(Understandable) คือ ผูใ้ ช้สามารถอ่านและเข้าใจเนืoอหาทีเR ป็ นข้อความได้
หรือช่วยให้ผใู้ ช้หลีกเลียR งความผิดพลาดและแนะนําวิธแี ก้ปัญหา 4) คงทน
ต่อความเปลียR นแปลง (Robust) เพิมR ความสามารถในการรองรับเทคโนโลยี
เว็บไซต์ทหRี ลากหลายทังo ในปั จจุบนั และอนาคตได้ สรุปได้ว่าความสามารถ
ในการใช้งานของเว็บไซต์นoีถอื เป็ นสิงR ทีจR ะเป็ นคุณลักษณะทีผR ใู้ ช้จะประเมิน
เว็บไซต์นนั o โดยถือเอาประโยชน์ทเRี อือo ต่อการใช้งานเป็ นหลัก หากเว็บไซต์
มีการประเมินความสารถในการใช้งานเว็บไซต์ สามารถนําผลการประเมิน
ไปใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ให้มปี ระสิทธิภาพได้ดขี นoึ [3-6]
อีกทังo หน่ วยงานภาครัฐของประเทศไทย มีภารกิจหลักในการปฏิบตั ิ
ราชการและเป็ นกลไกสําคัญในการขับเคลือR นประเทศ มีการพัฒนาเว็บไซต์
เพืRอเผยแพร่สารสนเทศและข้อมูลต่างๆ ของหน่ วยงาน ประกอบกับมติ
คณะรัฐมนตรี เรืRอง แนวทางยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านบริการ
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ภ าครัฐ เมืRอ วัน ทีR 23 เมษายน พ.ศ. 2556 ทีRเ ห็น ชอบให้
หน่ วยงานภาครัฐนํ า “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government website
standard)” ทีRสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็ นผู้
กําหนดขึนo ซึงR มาตรฐานนีoมวี ตั ถุประสงค์เพือR ให้เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐมี
ความเหมาะสมทังo ด้านรูปแบบ เนืoอหา และการบริการ โดยทุกหน่ วยงาน
ต้ อ งนํ า เอามาตรฐานเว็บ ไซต์ ภ าครัฐ นีo ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้เ ป็ นแนวทางใน
ออกแบบพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่ วยงานของตนให้เป็ นไปใน
ทิศ ทางเดีย วกัน เพืRอ ก้า วไปสู่จุ ด มุ่ง หมายของการบูร ณาการเชืRอ มโยง
หน่ วยงานภาครัฐทีสR มบูรณ์แบบอย่างแท้จริง [˜] มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
ได้กําหนดถึงรายละเอียดเกียR วกับเว็บไซต์ภาครัฐ เช่น การตังo ชืRอเว็บไซต์
ข้อ มูล พืoน ฐานเกีRย วกับ หน่ ว ยงาน ข้อ มูล เปิ ด ภาครัฐ การให้บ ริก ารของ
หน่ ว ยงาน การมีส่ว นร่ว มของประชาชน ความมันคงปลอดภั
R
ย สํา หรับ
เว็บไซต์ การประกาศนโยบาย เป็ นต้น เว็บไซต์ของหน่ วยงานภาครัฐนันo มี
วัตถุประสงค์เพืRอให้บริการและเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชน ซึงR ถือ

เป็ นการเผยแพร่ ส ารสนเทศ ประชาสัม พัน ธ์ ห น่ ว ยงานและให้บ ริก าร
ประชาชนตามภารกิจของหน่วยงานแบบออนไลน์ จากความสําคัญดังกล่าว
ทําให้เกิดคําถามว่า ปั จจัยใดทีRส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานของ
เว็บไซต์หน่ วยงานภาครัฐระดับกระทรวง การศึกษานีoจงึ เป็ นการศึกษาและ
ทําความเข้าใจเกีRยวกับปั จจัยทีRส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานของ
เว็บไซต์หน่ วยงานภาครัฐระดับกระทรวง เพืRอผลทีRได้จะสามารถนํ าไป
พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐให้เอือo ประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งานมากทีสR ดุ
II. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
ในการวิจยั ครังo นีoผวู้ จิ ยั ตังo ความมุง่ หมายไว้ เพือR ศึกษาปั จจัยทีสR ง่ ผลต่อ
ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่ วยงานภาครัฐระดับกระทรวง
ซึงR ผลจากการวิจยั ครังo นีoจะทําให้ทราบคําตอบทีเR ป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ภาครัฐ ระดับ กระทรวง เพืRอ นํ า ไปพัฒ นาเว็บ ไซต์ใ ห้ไ ด้ต ามมาตรฐานทีR
ภาครัฐกําหนดไว้
III. วิธดี าํ เนินการวิจยั
III.I. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
III.I.I. ประชากรทีใK ช้ในการวิจยั
1. เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวงในประเทศไทย จํานวน
20 เว็บไซต์ ได้แก่ เว็บไซต์กระทรวงกลาโหม เว็บไซต์กระทรวงการคลัง
เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ เว็บไซต์กระทรวงการท่องเทีRยวและ
กีฬ า เว็บ ไซต์ ก ระทรวงการพัฒ นาสัง คมและความมันR คงของมนุ ษ ย์
เว็บไซต์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม เว็บไซต์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เว็บไซต์กระทรวงคมนาคม เว็บไซต์กระทรวง
ดิจทิ ลั เพืRอเศรษฐกิจและสังคม เว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงR แวดล้อม เว็บไซต์กระทรวงพลังงาน เว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์ เว็บไซต์
กระทรวงมหาดไทย เว็บไซต์กระทรวงยุตธิ รรม เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน
เว็บ ไซต์ ก ระทรวงวัฒ นธรรม เว็บ ไซต์ ก ระทรวงศึก ษาธิก าร เว็บ ไซต์
กระทรวงสาธารณสุข เว็บไซต์กระทรวงอุตสาหกรรม และเว็บไซต์สํานัก
นายกรัฐมนตรี
2. ประชาชนไทยผูเ้ คยเข้าใช้งานเว็บไซต์หน่ วยงานภาครัฐระดับ
กระทรวง
III.I.II. กลุม่ ตัวอย่างทีใK ช้ในการวิจยั
1. เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวงในประเทศไทย จํานวน
20 เว็บไซต์
t. ประชาชนผู้เ คยเข้า ใช้ง านเว็บ ไซต์ ห น่ ว ยงานภาครัฐ ระดับ
กระทรวง ทังo นีoผูว้ จิ ยั ไม่สามารถทราบจํานวนทีแR น่ นอนของผูท้ เRี คยเข้าใช้
งานเว็บไซต์หน่ วยงานภาครัฐระดับประทรวงได้ ผูว้ จิ ยั จึงกําหนดตัวอย่าง
ในกรณีไม่ทราบข้อมูลจํานวนประชากร ซึงR ผูว้ จิ ยั ได้คาํ นวณขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างจากสูตรของคอแครน [8] ด้วยการกําหนดระดับความแปรปรวน
ของตัวแปรทีRมคี ่ามากทีRสุด คือ p = 0.5 โดยมีระดับความเชืRอมันที
R R 95%
และสามารถยอมรับความคลาดเคลืRอนจากการสุ่มตัวอย่างได้ 5% หรือ
0.05 จากการคํานวณพบว่า ในกรณีทไRี ม่ทราบจํานวนประชากรในการวิจยั
ทีRแ น่ น อน ณ ระดับ ความเชืRอ มันที
R R 95% จะได้ข นาดของกลุ่ม ตัว อย่า งทีR
เหมาะสมจํานวน 385 คน แต่เพืRอป้ องกันความผิดพลาดทีอR าจจะเกิดขึนo
จากการตอบแบบสอบถามทีRไ ม่ค รบถ้ว นของกลุ่ ม ตัว อย่า ง ผู้ว ิจ ยั จึง ได้
กํา หนดกลุ่ ม ตัว อย่า งเพิRม ขึoน จากเดิม อีก ร้อ ยละ 5 โดยรวมจํา นวนกลุ่ ม
ตัวอย่างทีใR ช้ในการวิจยั นีoทงั o สินo 405 คน
16
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III.II. เครือK งมือทีใK ช้ในการวิจยั
ในการวิจยั นีoใช้แบบสอบถามเกียR วกับปั จจัยทีสR ง่ ผลต่อความสามารถใน
การใช้งานของเว็บไซต์หน่ วยงานภาครัฐระดับกระทรวงเป็ นเครืRองมือใน
การวิจยั ประกอบด้วย ตอนทีR 1 รายละเอียดทัวไปเกี
R
ยR วกับเว็บไซต์ ได้แก่
ชืRอหน่ วยงาน ทีอR ยู่เว็บไซต์ของหน่ วยงาน วันทีทR ําการวิเคราะห์ ตอนทีR 2
ปั จจัยทีRส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์ ซึRงกําหนดให้
สอดคล้องตามข้อกําหนดและองค์ประกอบทีRระบุไว้ในมาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ โดยแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจรายการ ลักษณะของ
แบบสอบถามนีoเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนีo
5 หมายถึง ระดับความสัมพันธ์ทสRี ง่ ผลต่อความสามารถในการใช้
งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง อยูใ่ นระดับมากทีสR ดุ
4 หมายถึง ระดับความสัมพันธ์ทสRี ง่ ผลต่อความสามารถในการใช้
งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง อยูใ่ นระดับมาก
3 หมายถึง ระดับความสัมพันธ์ทสRี ง่ ผลต่อความสามารถในการใช้
งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง อยูใ่ นระดับปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความสัมพันธ์ทสRี ง่ ผลต่อความสามารถในการใช้
งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง อยูใ่ นระดับน้อย
1 หมายถึง ระดับความสัมพันธ์ทสRี ง่ ผลต่อความสามารถในการใช้
งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง อยูใ่ นระดับน้อยทีสR ดุ

IV. ผลการวิจยั
จากการศึกษาครังo นีo พบผลการวิจยั ทีนR ่าสนใจ ดังนีo
ตารางที' I. ค่าเฉลีย' และส่วนเบีย' งเบนมาตรฐานของปั จจัยทีส' ง่ ผลต่อ
ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง รายด้าน
ปัจจัยที9ส่งผลต่อ
ระดับความคิ ดเห็น
ลําดับ
ความสามารถในการ
S.D.
แปลผล
ใช้งานฯ
1
ปั จจัยด้านการตังL ชือ'
3.98
0.659
มาก
เว็บไซต์ภาครัฐ
2
ปั จจัยด้านข้อมูลพืนL ฐาน
3.90
0.644
มาก
เกีย' วกับหน่วยงาน
3
ปั จจัยด้านข้อมูลเปิ ด
3.88
0.719
มาก
ภาครัฐ
4
ปั จจัยด้านการให้บริการ
3.92
0.819
มาก
ของหน่วยงาน
5
ปั จจัยด้านการมีสว่ นร่วม
3.94
0.711
มาก
ของประชาชน
6
ปั จจัยด้านคุณลักษณะที'
3.92
0.648
มาก
ควรมี
7
ปั จจัยด้านความมันคง
'
3.78
0.759
มาก
ปลอดภัยสําหรับเว็บไซต์
8
ปั จจัยด้านการประกาศ
3.69
0.813
มาก
นโยบาย
รวมทุกปัจจัย
3.88
0.501
มาก

III.III. การจัดกระทําข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้ ว ิ จ ั ย ดํ า เนิ น การจั ด กระทํ า ข้ อ มู ล และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยนํ า
แบบสอบถามทีRไ ด้ร บั คืน กลับ มาทังo หมด จํา นวน 427 ชุ ด โดยเกิน จาก
จํานวนของกลุ่มตัวอย่างทีตR งั o ไว้ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าข้อมูลทังo หมดเป็ นประโยชน์
อย่างยิงR สําหรับการวิจยั นีo จึงนําทังo หมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการ
ตอบ กําหนดการให้คะแนนคําตอบของแบบสอบถาม เป็ นลักษณะแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนีo
ระดับความคิดเห็นมากทีสR ดุ
กําหนดให้ 5 คะแนน
ระดับความคิดเห็นมาก
กําหนดให้ 4 คะแนน
ระดับความคิดเห็นปานกลาง
กําหนดให้ 3 คะแนน
ระดับความคิดเห็นน้อย
กําหนดให้ 2 คะแนน
ระดับความคิดเห็นน้อยทีสR ดุ
กําหนดให้ 1 คะแนน
จากนันo นํ าผลคะแนนทีRได้จากแบบสอบถาม มาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
วิธกี ารทางสถิติ

จากนันo ทําการวิเคราะห์หาสัมประสิทธิ €สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ระหว่าง
ปั จจัยด้านต่าง ๆ เป็ นรายด้าน กับความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์
หน่ ว ยงานภาครัฐ ระดับ กระทรวง ผลการศึก ษาปรากฏดัง ตารางทีR 2
ตารางที' II. ค่าสัมประสิทธิสหสั
a มพันธ์ระหว่างปั จจัยทีส' ง่ ผลต่อความสามารถใน
การใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวงรายด้าน กับ
ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง
ความสามารถ
ปัจจัยที9ส่งผลต่อ
ในการใช้งาน
ความสามารถในการใช้งาน
ลําดับ
ของเว็บไซต์หน่ วยงานภาครัฐ สัมประสิ ทธิ€
ระดับ
ระดับกระทรวง
สหสัมพันธ์ ความสัมพันธ์
1
ปั จจัยด้านการตังชือ' เว็บไซต์
0.401**
ค่อนข้างตํ'า
ภาครัฐ
2
ปั จจัยด้านข้อมูลพืนL ฐานเกีย' วกับ
0.345**
ค่อนข้างตํ'า
หน่วยงาน
3
0.354**
ค่อนข้างตํ'า
ปั จจัยด้านข้อมูลเปิ ดภาครัฐ

III.IV. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลงานวิจยั ครังo นีo ผูว้ จิ ยั เลือกใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา
เพืRอ สรุป และบรรยายผลการวิจ ยั ได้แ ก่ ความถีR ร้อ ยละ ค่า เฉลีRย ส่ว น
เบียR งเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ €สหสัมพันธ์
การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิส€ หสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทีRส่งผลต่อ
ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่ วยงานภาครัฐระดับกระทรวง
รายด้า น กับ ความสามารถในการใช้ง านของเว็บ ไซต์ห น่ ว ยงานภาครัฐ
ระดับกระทรวง ผูว้ จิ ยั ใช้การวิเคราะห์หาสัมประสิทธิ €สหสัมพันธ์แบบเพียร์
สัน (Pearson Correlation) ในการวิเ คราะห์ ข้อ มู ล โดยใช้เ กณฑ์ ใ นการ
วิเคราะห์คา่ สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ [ ] ดังนีo
0.81 ขึนo ไป
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับ สูง
0.61 – 0.80
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับ ค่อนข้างสูง
0.41 – 0.60
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับ ปานกลาง
0.20 – 0.41
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับ ค่อนข้างตํRา
0.20 ลงไป
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับ ตํRา

4
5
6
7
8

ปั จจัยด้านการให้บริการของ
หน่วยงาน
ปั จจัยด้านการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชน
ปั จจัยด้านคุณลักษณะทีค' วรมี
ปั จจัยด้านความมันคงปลอดภั
'
ย
สําหรับเว็บไซต์
ปั จจัยด้านการประกาศนโยบาย

**มีนยั สําคัญทางสถิติ .¤q
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0.426**

ปานกลาง

0.425**

ปานกลาง

0.487**

ปานกลาง

0.499**

ปานกลาง

0.547**

ปานกลาง
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V. สรุปและอภิปรายผล
จากตารางทีR q ผลการวิจ ัย พบว่ า ประชาชนผู้เ คยเข้า ใช้เ ว็บ ไซต์
หน่ วยงานภาครัฐระดับกระทรวง ส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นต่อปั จจัยทีสR ง่ ผล
ต่ อ ความสามารถในการใช้ ง านของเว็บ ไซต์ ห น่ ว ยงานภาครัฐ ระดับ
กระทรวงโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึRงสามารถจําแนกระดับความคิดเห็น
โดยเรียงลําดับจากด้านทีมR คี า่ เฉลียR สูงสุดไปหาน้อยทีสR ดุ ได้ดงั นีo ปั จจัยด้าน
การตังo ชืRอเว็บไซต์ภาครัฐ ปั จจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ปั จจัย
ด้านการให้บริการของหน่ วยงาน ปั จจัยด้านคุณลักษณะทีคR วรมี ปั จจัยด้าน
ข้อมูลพืนo ฐานเกีRยวกับหน่ วยงาน ปั จจัยด้านข้อมูลเปิ ดภาครัฐ ปั จจัยด้าน
ความมันคงปลอดภั
R
ยสําหรับเว็บไซต์ ปั จจัยด้านการประกาศนโยบาย
และจากตารางทีR t ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยทีสR ่งผลต่อความสามารถ
ในการใช้งานของเว็บไซต์หน่ วยงานภาครัฐระดับกระทรวงมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับ
กระทรวง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทRีระดับ .01 โดยมีปัจ จัย 3 ด้านทีRม ี
ความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่ วยงานภาครัฐ
ระดับกระทรวงในระดับค่อนข้างตํRา ได้แก่ ปั จจัยด้านการตังo ชืRอเว็บไซต์
ภาครัฐ ปั จจัยด้านข้อมูลพืoนฐานเกีRยวกับหน่ วยงาน ปั จจัยด้านข้อมูลเปิ ด
ภาครัฐ และมีปัจจัย 5 ด้านทีมR คี วามสัมพันธ์กบั ความสามารถในการใช้งาน
ของเว็บไซต์หน่ วยงานภาครัฐระดับกระทรวงในระดับปานกลาง ได้แก่
ปั จ จัย ด้า นการให้บ ริก ารของหน่ ว ยงาน ปั จ จัย ด้า นการมีส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน) ปั จจัยด้านคุณลักษณะทีคR วรมี ปั จจัยด้านความมันคงปลอดภั
R
ย
สําหรับเว็บไซต์ ปั จจัยด้านการประกาศนโยบาย
จากผลการวิจยั จะเห็นได้ว่าการพัฒนาองค์ประกอบของเว็บไซต์ใน
ด้านต่างๆ มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานของ
เว็บไซต์ โดยการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่ วยงานภาครัฐระดับ
กระทรวงควรสอดคล้องกับแนวทางการจัดทําเนืoอหาเว็บไซต์ททRี กุ คนเข้าถึง
ไ ด้ สํ า ห รั บ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ปี 2553 (Thai Web Content Accessibility
Guidelines 2010; TWCAG2010) ทีR สํ า นั ก ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืRอสาร สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสืRอสาร [6] ได้แก่ สามารถรับรู้ได้ สามารถใช้งานได้
สามารถเข้าใจได้ และคงทนต่อการเปลียR นแปลง โดยหากเมืRอมีการพัฒนา
องค์ป ระกอบต่ า ง ๆ ของเว็บ ไซต์ห น่ ว ยงานภาครัฐ ระดับ กระทรวงนีo ใ ห้
ครอบคลุม ครบถ้วน และสอดคล้องแล้วจะช่วยให้เกิดการบูรณการข้อมูล
และสารสนเทศระหว่างหน่ วยงาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ โจว; เหว่ย
และหวัง [10] ทีRไ ด้ก ล่ า วถึง วิธีก ารออกแบบและพัฒ นาให้เ ว็บ ไซต์เ ป็ น
เครืR อ งมื อ ทีR จํ า เป็ นในการสร้ า งเว็ บ ไซต์ ร ั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทRี ม ี
ประสิทธิภาพ ทังo นีoการพัฒนาองค์ประกอบต่าง ๆ ควรคําถึงคุณลักษณะ
ของเว็ บ ไซต์ ทRีดี ได้ แ ก่ ความเรีย บง่ า ย ความสมํR า เสมอ ความเป็ น
เอกลักษณ์ เนืoอหามีคุณภาพ ระบบนําทางง่ายต่อการใช้งาน และคุณภาพ
ในการออกแบบ [qq, qt] และสอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ อาบู ก ัด ดีม ;
อัลลัซซาม; ฮาดีฟ; และอัลซักโฮอุล [13] ทีพR บว่าความสามารถในการใช้
งานของเว็บไซต์เป็ นหนึRงในปั จจัยทีสR ําคัญทีสR ุด ทีสR ่งผลสําคัญต่อคุณภาพ
ของเว็บไซต์ ซึงR สอดคล้องไปกับการนําเสนอข้อมูลทีตR อ้ งกระชับและชัดเจน

[1]
[2]
[3]
[4]

[5]

[6]
[7]
[8]
[9]
[10]

[11]
[12]

[13]

กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนีoสําเร็จลุล่วงได้เพราะได้รบั ความร่วมมือจากหน่ วยงาน
ภาครัฐ และประชาชนผูเ้ คยเข้าใช้งานเว็บไซต์ทRไี ด้ให้ขอ้ มูลทีRสําคัญและ
ก่อให้เกิดประโยชน์สาํ หรับการวิจยั ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
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บริโภคจากร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า หรือร้านอาหารข้างทาง ซึงR จาก
สํา นัก งานดัช นี เ ศรษฐกิจ การค้า สํา นัก งานนโยบายและกลยุท ธศาสตร์
การค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่าสถิติดชั นี ราคาผู้บริโภคทัวไป
R ตังo แต่ ปี
พุทธศักราช t‹‹•-t‹Œt ในหมวดอาหารและเครือR งดืมR ไม่มแี อลกอฮอล์ อยู่
ทีรR ะหว่าง °q.• ถึง q¤ˆ.ˆ มีการสูงเพิมR ขึนo เรืRอยๆในแต่ละปี และเทียบเท่า
กับค่าดัชนีราคาพืนo ฐาน ดังกราฟทีแR สดงต่อไปนีo

บทคัดย่อ — การพัฒนาออกแบบระบบการแนะนํ านี5 แสดงถึง
สารอาหารที เ; หมาะสมกับ กลุ่ ม เป้ าหมาย ที ไ; ด้ จ ากการรวมข้ อ มู ล
ปริ มาณพลังงาน สารอาหารบางชนิ ด จากเมนู อาหารไทย เพือ; มา
ประยุกต์ทาํ ให้ เกิ ดเมนูอาหารไทยจากส่ วนประกอบที ผ; ้บู ริ โภคมีอยู่
แล้ ว โดยมี วิ ธี ข นั 5 ตอนดํา เนิ นงานต่ อ ไปนี5 R) ศึ ก ษาหาปั ญ หาและ
ความสําคัญของปั ญหา W) ศึกษาทฤษฎี และบทความที เ; กี ย; วข้อง Z)
รวบรวมข้อมูล ตัวแปร ส่วนประกอบจากอาหารไทย [) ศึกษา เรียนรู้
เทคนิ ควิ ธีการที เ; หมาะสมกับการวิ จยั สําหรับการพัฒนาออกแบบ
ระบบการแนะนํ า ผู้บ ริ โ ภค ด้ ว ยเทคนิ ค Clustering เพื อ; จัด กลุ่ ม
ประเภทอาหาร และประเภทของผู้บริ โภค อย่างเทคนิ ควิ ธี K-mean
เทคนิ คการแนะนํ า แบบผสม หรื อ Hybrid filtering ที มี ก ารรวมวิ ธี
ของการแนะนําแบบอิ งเนื5 อหา และ ส่วนร่วม
คํ า สํ า คั ญ — Recommender Model , เมนู อ าหารไทย , การ
แนะนําแบบผสม , การจัดกลุ่มข้อมูล , K-means

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทัวไป
1 หมวดอาหารและเครือ1 งดืม1 ไม่มแี อลกอฮอล์ และดัชนี
ราคาผูบ้ ริโภคพืนD ฐาน พ.ศ. HIIJ - HILH
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หมวดอาหารและเครือ9 งดืม9 ไม่มแี อลกอฮอล์

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

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคพืนM ฐาน

รูปทีR I. ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทัวไป
R หมวดอาหารและเครือR งดืมR ไม่ม ี
แอลกอฮอล์ และดัชนีราคาผูบ้ ริโภคพืนo ฐาน พ.ศ. t‹‹• – t‹Œt
แหล่งทีมK า : สํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้า กระทรวงพาณิชย์
และการผลการสํ า รวจภาวะเศรษฐกิ จ และสัง คมของครัว เรือ น
สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ กระทรวงดิจทิ ลั เพือR เศรษฐกิจและสังคม จากข้อมูล
สถิตขิ องรายได้เฉลียR ต่อเดือนต่อครัวเรือน ทัวราชอาณาจั
R
กรไทย ตังo แต่ปี
พุทธศักราช t‹ˆ‹ ถึง t‹Œ¤ อยู่ทรRี ะหว่าง q•,736 – 26,946.43 บาทต่อq
ครัวเรือนดังกราฟต่อไปนีo

รายได้โดยเฉลีย, ต่อเดือนต่อครัวเรือน
30,000.00
20,000.00
10,000.00

I. บทนํา
I.I ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
เนืRองด้วยปั จจุบนั มีทางเลือกในการรับประทานอาหารหลากหลายทาง
ผูค้ นส่วนใหญ่ทRตี ้องการความ สะดวกมักจะเลือกรับประทานจากการซืoอ

0.00
2545 2547 2549 2550 2552 2554 2556 2558 2560

รูปทีR II. รายได้โดยเฉลียR ต่อเดือนต่อครัวเรือน พ.ศ. t‹ˆ‹– t‹Œ¤
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แหล่งทีมK า : การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงาน
สถิตแิ ห่งชาติ กระทรวงดิจทิ ลั เพือK เศรษฐกิจและสังคม
จากสถิตกิ ราฟรูปภาพทีR I.และรูปภาพทีR II. รายได้โดยเฉลียR ต่อเดือน
ต่ อ q ครัว เรือ น อาจไม่ เ พีย งพอต่ อ การเลีoย งดู ต่ อ ปั จ จัย ต่ า งๆภายใน
ครอบครัว อีกทางเลือกทีสR ามารถประหยัดค่าใช้จ่ายนันo ก็คอื การเลือกปรุง
อาหารเอง เมนูอาหารไทยมีความหลากหลายทางรสชาติ ได้รบั ความนิยม
จากทังo นอกและภายในประเทศไทย ทีสR ามารถพบการสอนกรรมวิธกี ารปรุง
การแนะนําอาหารไทย ได้จากสือR ช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ประเทศไทย
เป็ นประเทศทีเR หมาะสมในการทําอาหารไทย ทังo ในเรืRองส่วนประกอบ ใช้
สมุนไพรทําให้เกิดกลินR และ รสชาติทเRี ป็ นเอกลักษณ์ ด้วยเพราะเหตุนoีทาํ ให้
อาหารไทยเป็ นอาหารทีทR าํ ได้ทงั o ง่ายและยาก ผูบ้ ริโภคหลายคนไม่ทราบว่า
จากวัตถุดบิ ทีตR นมีอยู่ สามารถประกอบอาหารไทยอะไรได้บา้ ง อาหารนันo ๆ
สามารถให้ปริมาณพลังงานทีRเหมาะสมกับตนเองหรือไม่ พร้อมทังo กลุ่ม
ผู้บ ริโ ภคบางกลุ่ ม มีร สนิ ย มหรือ พฤติก รรมในเรืRอ งรสชาติทRีแ ตกต่ า งกัน
ออกไป
ซึRง ทํ า ให้ผู้ว ิจ ัย ได้ แ รงบัน ดาลใจในการทํ า วิจ ัย สร้า งระบบค้น หา
เมนู อาหาร ไทยจากส่วนประกอบ ซึRงเป็ นวัตถุดบิ ส่วนประกอบทีสR ามารถ
หาได้ง่ายในประเทศไทยหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และคัดกรองความ
เหมาะสมแก่ผทู้ าน ว่าผูน้ ันo ต้องได้รบั โภชนาการในการบริโภคในแต่ละมือo
ขันo ตํRาเท่าไร ตามกําหนดโภชนาการอาหารสุขภาพ ตามการคํานวณดัชนี
มวลกาย (BMI)
I.II วัตถุประสงค์ของานวิจยั
q) พัฒนาระบบการค้นหาเมนูอาหารจากส่วนประกอบ เครืRองปรุง
เพือR นําไปใช้ Recommend Model แนะนําการปรุงอาหาร
t) ศึกษาและรวบรวมส่วนประกอบอาหารไทยทีRได้รวบรวมมา
สําหรับสร้างระบบการค้นหาเมนูอาหาร
•) นํ า เสนอเมนู ทRีเ ป็ น ประโยชน์ และตรงต่ อ ความต้อ งการของ
ผู้บริโภค โดยการนํ าเสนอผ่านระบบแนะนํ าการค้นหาเมนู อาหารไทยทีR
เหมาะสมกับกลุม่ บริโภคแต่ละคน
I.III ขอบเขตของการวิจยั
q) ขอบเขตด้านกลุม่ ข้อมูล
ข้อมูลเมนู โภชนาการอาหารไทยสําหรับกลุ่มตัวอย่าง ทีอR ยู่ในช่วงวัย
ทํางานทีอR ายุระหว่างช่วงอายุ t¤-Œ¤ ปี ควรจะได้รบั ประกอบขึนo จากวัตถุ
พืนo ฐานของอาหารไทยทีสR ามารถหาซือo ได้งา่ ยในประเทศไทย
t) ขอบเขตทางด้านเทคนิค
ระบบการค้นหาเมนู อาหารไทยจากส่วนประกอบเพืRอแนะนํ าความ
เหมาะสมให้แ ก่ ผู้บ ริโ ภค จะใช้เ ทคนิ ค การแนะนํ า หมวดหมู่ อ าหารทีR
เหมาะสมกับ ผู้บ ริโ ภคคนนั นo ๆ โดยจะใช้ก ารจัด กลุ่ ม ผู้บ ริโ ภคว่ า ควร
รับประทานอาหารประเภทไหนจากการตังo ค่าโปรไฟล์ของผูบ้ ริโภค
I.IV ประโยชน์ทคี K าดว่าจะได้รบั
q) ได้นําเสนอ ระบบการค้นหาเมนูไทยอาหารจากส่วนประกอบ ให้แก่
ผูบ้ ริโภค
t) นําเสนอข้อมูลประเภท และสารอาหารไทยเพือR จัดกลุ่มประเภทของ
อาหาร ทีผR บู้ ริโภคละกลุม่ ควรจะได้รบั
3) สามารถนํ าไปต่อยอดในงานวิจยั อืRนๆ ทีมR คี วามเกีRยวข้องกับเรืRอง
การแนะนําอาหาร หรือการแนะนํา ผูบ้ ริโภคได้
I.V นิยามศัพท์เฉพาะ
โปรไฟล์ (Profile) ข้อมูลส่วนบุคคลหรือประวัตโิ ดยย่อ ในทีนR oีหมายถึง
ข้อ มูล ส่ว นตัว ตนในระบบเครือ ข่า ย จะมีส่ว นประกอบพืoน ฐาน เช่น ชืRอ

นามสกุ ล อายุ ทีRอ ยู่ ฯลฯ ซึRง ในแต่ ล ะระบบเครือ ข่ า ย สามารถสร้ า ง
ส่วนประกอบเพิมR ได้ เช่น ความชอบส่วนตัว
โภชนาการ คื อ การคั ด เลื อ กอาหารและจั ด เตรี ย มอาหาร ทีR ม ี
คุณประโยชน์ต่อร่างกาย ประกอบไปด้วย โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน ทีR
อยู่ในหมวดให้พลังงาน และ เกลือแร่ วิตามินอยู่ในหมวดการซ่อมแซม
ร่างกาย ซึงR นักโภชนาการขันo สูงได้ วางแผนปริมาณสารอาหารแต่ละมือo ทีR
เหมาะสมให้แก่ผคู้ นแต่ละวัย แต่ละเพศ
II. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเR กียR วข้อง
II.I แนวคิดทฤษฏี
II.I.I. หลักเกณฑ์ปริมาณสารอาหาร
หลัก เกณฑ์ป ริม าณสารอาหาร ทีRค นไทยควรบริโ ภคต่ อ วัน [7] การ
ประเมินคุณค่าทางหลักโภชนาการทีRเหมาะสมกับร่างกาย ได้อ้างอิงจาก
ปริ ม าณสารอาหารทีR แ นะนํ า ให้ บ ริ โ ภคต่ อ วัน สํ า หรับ คนไทย (Thai
Recommended Daily Intake : Thai RDI) ได้ม ีก ารจัด แบ่ ง ประเภทของ
อาหารตามรูปแบบการรับประทาน เช่น อาหารมืoอหลัก ขนมหรืออาหาร
ว่างและเครือR งดืRม พร้อมทังo แบ่งแยกคุณสมบัตเิ ฉพาะขออาหารจําพวก นม
ผลไม้ เพราะเป็ นอาหารทีคR วรมีการส่งเสริมให้รบั ประทานสําหรับสังคมไทย
จากนันo ได้ทาํ การกําหนดสัดส่วนของสารอาหารทีคR วรได้รบั อาหารประเภท
ต่างๆ ภายใน q หน่วยบริโภค (Serving Size) ตามรายละเอียดตารางทีR I
ตารางทีR I หลักเกณฑ์ปริมาณสารอาหาร ทีคR นไทยควรบริโภคต่อวัน
ประเภทของ
พลังงาน
หมายเหตุ
อาหาร
ร้อย
กิ โล
ละ แคลอรี
ขนมและอาหาร
10
200
2 ครังo ต่อวัน
ว่าง
เครือR งดืมR
2
40
q แก้ว
(t¤¤ มล.)
นม
6
120
q แก้ว
(t¤¤ มล.)
ผลไม้
10
200
•-ˆ ส่วน (‹¤-˜¤
Kcal ต่อวัน
อาหารเช้า
24
480
อาหารกลางวัน
24
480
อาหารเย็น
24
480
รวม
100
2,000
% RDI
100
แหล่งทีมK า : ข้อมูลจากคณะทํางานกําหนดเกณฑ์พลังงานและสารอาหาร
ผูเ้ ชียR วชาญทางด้านโภชนาการได้มกี ารเปรียบเทียบโภชนาการต่อ q
หน่ วยบริโภคของอาหารชนิดนันo ๆ จากสัดส่วนสารอาหารทีRควรจะได้รบั
จากอาหารประเภทต่ า งๆ ตามตารางทีR t.q.t ผู้เ ชีRย วชาญได้แ บ่ ง กลุ่ ม
อาหารทีRม ีป ริม าณพลัง งานของอาหารเหมาะสมกับ คนไทยในแต่ ล ะมืoอ
อาหาร โดยมี พลังงาน นํoาตาล ไขมันรวม ไขมันอิมR ตัว ในการคัดเลือก และ
แบ่งกลุม่
II.I.II. ระบบแนะนํา
จากข้อมูลจํานวนมาก ทีถR ูกสร้างขึนo ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การดึง
หรือค้นหาข้อมูลนันo เป็ นสิงR ทียR ากมาก ระบบแนะนํ ากลายเป็ นเครืRองมือทีมR ี
ประสิทธิภาพในการดึงข้อมูลเหล่านันo ทําให้เกิดกากาการนํ าเสนอทีRเกิด
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ประโยชน์ให้แก่ผใู้ ช้งานระบบ ระบบแนะนําจะมีการทํานายตังo แต่การตังo ค่า
ของผูใ้ ช้งาน และจัดอันดับ ทําการแนะนํารายการใหม่ๆ
เทคนิคการแนะนํ าสําหรับบุคคล สําหรับผูแ้ นะนํ าและผูใ้ ห้บริการการ
แนะนําสินค้าผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ เพือR ให้ตอบสนองแก่ผบู้ ริโภคได้
ดีทสRี ุด สําหรับงานวิจยั เรืRองระบบการแนะนํ าอาหารเพืRอสุขภาพ ได้คน้ พบ
วิธีก ารแก้ปั ญ หาทีRม ีป ระสิท ธิภ าพ ช่ว ยให้ผู้ใ ช้ง านได้ร บั ข้อ มูล เกีRย วกับ
อาหาร สูตรวิธกี ารทํา และโภชนาการสําหรับบุคคลนันo ๆ ซึงR ใช้การนําเสนอ
เทคนิคพืนo ฐานในการแนะนํา
1) การแนะนําแบบมีสว่ นร่วม Collaborative Filtering (CF) [5][6]
เทคนิคนีoได้รบั ความนิยมมากทีใR นหมวดของระบบการแนะนํา แนวคิด
ของวิธนี oี จะวิเคราะห์ตามความคิดเห็นของผูใ้ ช้งานหลายๆคนภายในระบบ
ทีมR ปี ั จจัยเหมือนกันหรือคล้ายกัน โดยผูใ้ ช้งานอืRนจะให้คะแนนและทําการ
จัดอันดับ (Rating) และนํ าไปวิเคราะห์หาขอบเขตกลุ่มสมาชิกข้างเคียง
(Neighbors) ทีR ม ี ค วามชอบเหมื อ นกัน เพืRอ ทีR จ ะทํ า การแนะนํ า ให้ แ ก่
กลุม่ เป้ าหมายนันo ๆ
2) การแนะนําแบบอิงเนืoอหา Content-based (CB) [5][6]
ระบบนีoสร้างจากการแนะนําส่วนบุคคล เทคนิคนีoจะพิจารณาจากข้อมูล
ส่วนตัวพืนo ฐาน เช่นเพศ อายุ และอาชีพ เป็ นต้น ซึงR ระบบสามารถวิเคราะห์
ได้ จ ากการตังo ค่ า ข้ อ มู ล ผู้ ใ ช้ ง าน (Profile) อี ก ทังo พิ จ ารณาจากข้ อ มู ล
พฤติกรรมการแสดงความพึงพอใจต่อชินo งานหรือบริการนันo ๆเพือR วิเคราะห์
รายละเอีย ดและนํ า ไปอ้า งอิง ในการหาขอบเขตการแนะนํ า เช่ น ข่า ว
เว็บไซต์ หนังภาพยนตร์ เพลง อาหาร ฯลฯ มีวธิ กี ารทีแR นะนําในการทําการ
กรองสารสนเทศโดยดูจากเนืoอหา เช่น Information Retrieval หรือ การทํา
เหมืองข้อมูล (Machine Learning algorithms)
3) การแนะนําแบบผสม Hybrid Filtering (HF) [5][6]
ระบบแนะนํ า แบบผสม ซึRง ผสมผสานทังo Content-based (CB) และ
Collaborative Filtering (CF) เพืRอส่งเสริมจุดเด่น และลดจุดด้อยไป เช่น
สมมติว่า ระบบการทํางานแบบ Content-based เกิดปั ญหาขึนo ในขณะทีR
Collaborative Filtering สามารถทํ า งานได้ อ ย่ า งมีป ระสิท ธิ ภ าพในจุ ด
เดียวๆกัน ซึRงระบบแนะนํ าแบบผสมนีoจะช่วยหลีกเลีRยงข้อผิดพลาดของ
ระบบแนะนําทังo สองก่อนหน้านีoได้ โดยวิธกี ารแนะนําแบบผสมสามารถแบ่ง
วิธกี ารได้ดงั นีo
• Combining Separate Recommenders การแยกส่วนของระบบ
การแนะนํ า โดยนํ าผลลัพธ์ของทังo สอง แล้วใช้วธิ กี าร Linear หรือ
Vote เพือR หาผลลัพธ์ทดRี ที สRี ดุ
• Adding Content-Based Characteristics to Collaborative
Models คือการทีRนําคุณสมบัติเฉพาะของวิธีการแนะนํ าแบบอิง
เนืoอหา มาใช้งานร่วมในแบบผสม
• Adding Collaborative Characteristics to Content-Based
Models การนํ าคุณสมบัตเิ ฉพาะของวิธกี ารแนะนํ าแบบส่วนร่วม
นํ ามาใช้ในแบบอิงเนืoอหา นิยมใช้ในการลดความเป็ นมิตขิ องกลุ่ม
ข้อมูลผูใ้ ช้งานตามอ้างอิงเนืoอหา
• Developing a Single Unifying Recommendation Model สร้าง
โมเดลทางคณิตศาสตร์ จากคุณสมบัตเิ ฉพาะของทังo สองเทคนิค
คือ การแนะนําแบบอิงเนืoอหา และแบบส่วนร่วม
II.I.III. การจัดกลุม่ (Clustering)[2][9]
ทฤษฎีการจัดกลุ่ม (Clustering) เป็ นเทคนิคพืoนฐานในการวิเคราะห์
คลังข้อมูลทางสถิตเิ พืRอนํ าไปใช้ในด้านต่างๆ รวมไปถึงการเรียนรูข้ องการ
ทํ า เหมือ งข้อ มู ล ในการจัด การกลุ่ ม ข้อ มู ล ทีRค ล้ า ยกัน มีคุ ณ ลัก ษณะ
เหมือนกัน แล้วนํ ามาจัดอยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน โดยมีหลักเกณฑ์ในการ

แบ่งดังนีo “ให้หน่ วยเดียวกันทีRมลี กั ษณะทีRสนใจเหมือนกันหรือคล้าย แต่
หน่ วยทีอR ยู่ต่างกลุ่มกันจะมีลกั ษณะทีสR นใจต่างกัน” โดยวัตถุประสงค์ของ
การจัดกลุ่ม คือใช้ในการจัดกลุ่มทีไR ม่ทราบมาก่อนว่าควรมีกกRี ลุ่ม ควรแบ่ง
ตามค่าของตัวแปรทีนR ํามาใช้ในการแบ่งอย่างไร
q) ตัวแปรทีอR ยู่ในกลุ่มเดียวกัน จะมีความสัมพันธ์กนั มากกว่า ตัวแปร
จากกลุม่ อืนR หรือไม่เหมือนกันกลุม่ อืนR เลย
t) ตั ว แปรทีR อ ยู่ ต่ า งกลุ่ ม กั น จะไม่ ค วามสัม พัน ธ์ ก ั น เลย หรื อ มี
ความสัมพันธ์น้อย
ตารางทีR II ตารางแสดงค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร
ตัวแปรทีR ตัวแปรทีR ตัวแปรทีR ตัวแปรทีR
1
2..
k..
p
หน่วยทีqR X11
X12
X1k
X1p
:
หน่วยทีtR X21
X22
X2k
X2p
:
.
.
.
.
.
หน่วยทีR j Xj1
Xj2
Xjk
Xjp
:
.
.
.
.
.
หน่ วยทีR Xn1
Xn2
Xnk
Xnp
n
:
ค่าของ X คือ ค่าสมมติ ทีแR ทนค่าในตัวแปรนันo ๆ
โดยทีR Xjk หมายถึง การวัดค่าครังo ทีR j ของตัวแปร k จะพบได้ว่าในแต่
ละหน่ ว ยถู ก วัด ด้ว ยตัว แปร p ตัว หน่ ว ยทีRใ นทีRนoี ก็ค ือ สิRง ๆนั นo ในการ
วิเคราะห์จดั กลุ่ม อาจจะมีการเรียกทับศัพท์ ว่า Item Case หรือ Object
เป็ นต้น
สํ า หรับ วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการจัด กลุ่ ม ของงานวิจ ัย เรืRอ ง การพัฒ นา
ออกแบบระบบการค้นหาเมนูอาหารไทยจากส่วนประกอบเพือR แนะนําความ
เหมาะสมให้แก่ผบู้ ริโภค จะเป็ น 2 วัตถุประสงค์ คือ
q) การจัดกลุม่ ประเภทของผูบ้ ริโภค
แบ่งกลุ่มผู้บริโภคด้วยจากการตังo ค่าข้อมูลส่วนตัว โดยดูจากข้อมูล
โภชนาการพืนo ฐานในแต่ละช่วงอายุ เพศ ความชอบของประเภทอาหร เป็ น
ต้น ทีกR ลุม่ ผูบ้ ริโภคนันo ๆควรจะได้รบั
t) การจัดกลุม่ ประเภทอาหาร
จัดกลุ่มตามข้อมูลโภชนาของอาหารนันo ๆ เช่น ปริมาณแคลอรี โปรตีน
ไขมัน เพือR ให้เหมาะสมกับการแนะนํากลุม่ ผูบ้ ริโภค
II.II. เอกสารและงานวิจยั ทีเK กียK วข้อง
II.II.I. งานวิจยั เกียK วระบบกับการแนะนํา
ระบบการแนะนํ า ถูกนํ ามาใช้งานในธุรกิจหลายประเภท เช่น ธุรกิจ
การค้ า ธุ ร กิ จ ให้ คํ า ปรึก ษา ฯลฯ เพืRอ การนํ า เสนอสิน ค้ า บริก ารทีRม ี
คุณสมบัตติ อบโจทย์กบั ความต้องการของผูใ้ ช้บริการ โดยระบบการแนะนํา
จะเก็บข้อมูลพืนo ฐานและประวัตขิ องผูใ้ ช้บริการในการวิเคราะห์
A.Felfernig et al.[1] และคณะ เสนอบทความเรืRอ ง Recommender
Systems โดยได้กล่าวถึงงานภาพรวมของระบบการแนะนําผลิตภัณฑ์ดว้ ย
เทคนิคทีทR าํ งานแตกต่างกัน เช่น Content-Based Filtering, Collaborative
Filtering และ การคัดกรองข้อมูลจากองค์ความรู้ แนวทางการใช้เทคนิค
การคัดกรองข้อมูลทีเR หมาะสมกับรูปแบบการใช้งาน
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พัชรลัย มีใย และ กาญจนา วิรยิ ะพันธ์ [2] ประยุกต์ใช้ระบบสนับสนุ น
การตัดสินใจในการสังซื
R อo ADSL Modem ของบริษทั ทีโอที จํากัด(มหาชน)
โดยได้ใช้เทคนิค Clustering ซึงR เป็ นเทคนิคการเรียนรูแ้ บบ Unsupervised
Learning ทีใR ช้การจัดกลุ่มข้อมูลทีทR ราบจํานวนกลุ่มแน่ นอนอยู่แล้ว ในการ
แก้ไขปั ญหาการสังซื
R oอและลดการระบุจํานวนผลิตภัณฑ์ผดิ พลาด และรวม
ไปถึงการตัดสินใจทีไR ม่มหี ลักเกณฑ์ของผูท้ มRี หี น้าทีสR งซื
ั R oอผลิตภัณฑ์ ผ่าน
โดยระบบการค้นหาข้อมูลและส่งออกรายงานในรูปแบบรายเดือนและรายปี
ได้ ซึงR ผลลัพธ์ทําให้การวิเคราะห์ในการตัดสินใจสังซื
R oอมีความถูกต้องมาก
ขึนo
รุง่ โรจน์ สุบรรณจุย้ [3] ทําการพัฒนาระบบสนับการตัดสินใจในการซือo
เครืRอ งคอมพิว เตอร์ โดยใช้เ ทคนิ ค Decision Trees ในการแบ่ ง เกณฑ์
ประสิทธิภาพของเครืRองคอมพิวเตอร์เป็ น Low , Medium , High โดยใช้
องค์ประกอบของเครือR งคือ Processor, Memory, MemoryType, Harddisk,
Graphic Adaptor ในการวิ เ คราะห์ ผู้ ใ ช้ ง าน สามารถค้ น หาโดยระบุ
วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการใช้ง านและงบประมาณลงไปในระบบเท่ า นั นo ไม่
จํ า เป็ นต้ อ งระบุ ค วามต้ อ งการอืR น อี ก เช่ น ยีRห้ อ นํo า หนั ก ของเครืR อ ง
คอมพิวเตอร์ และ ขนาดหน้าจอคอมพิวเตอร์
ศุภชาต นิพทั ธ์นนั ทพร [4] เสนอการพัฒนาระบบการแนะนําการเลือก
สารปรุงแต่ง กลินR รส ในผลิตภัณฑ์ลกู อม โดยใช้เทคนิคต้นไม้ เพือR ทราบถึง
ปั จจัยในการเลือกซืoอผลิตภัณฑ์(เพศ อายุ รายได้ ภูมลิ ําเนา) และนํ าไป
วิเคราะห์แนวโน้ มความต้องการในอนาคต โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างจากทางเว็บอินเทอร์เฟส ภาษา PHP ในการติดต่อกับ
ผูใ้ ช้ระบบ และแบ่งจําแนก สารปรุงแต่งกลินR รส ในผลิตภัณฑ์ลกู ทังo หมด 3
กลินR รส ได้แก่ 1. สารปรุงแต่งกลินR รสผลไม้ 2. สารปรุงแต่งกลินR รสกาแฟ 3.
สารปรุงแต่งกลินR รสมินต์
Christoph Trattner และ David Elsweiler [5] ได้ ศึ ก ษาระบบการ
แนะนํ า รายการอาหาร และการปรุ ง อาหาร ภายในร้ า นอาหารหรือ
ผลิตภัณฑ์ภายในร้านซุปเปอร์มาเก็ต ทําให้รวู้ ่าพวกเขาสามารถช่วยเหลือ
ผูบ้ ริโภคให้มสี ขุ ภาพทีดR ขี นoึ ผ่านการสร้างระบบแนะนําทีรR วบรวมข้อมูลทาง
โภชนาการทีเR ป็ นประโยชน์แก่ผบู้ ริโภค
รศ.ดร. นุ ชรี เปรมชัยสวัสดิ € [6] ได้เสนอระบบแบบหลายเกณฑ์ด้วย
วิธกี ารรวบรวมข้อมูลความชอบผูใ้ ช้โดยทางอ้อม เพืRอแก้ปัญหาทีเR กิดจาก
การรวบรวมแบบโดยตรง โดยเสนอวิธีก ารรวบรวมข้อ มูล แบบ Hybrid
filtering จากข้อมูลเดิมทีมR อี ยูแ่ ล้วของผูใ้ ช้ แล้วจึงมาทําการแนะนําไอเทมทีR
เหมาะสมทีสR ดุ ให้กบั ผูใ้ ช้เป็ นรายเฉพาะบุคคล
จิรวรรณ ไพบูลย์วรชาติ และ นัท กุลวานิช [9] ทําการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพวิธกี ารจัดกลุ่มข้อมูล ˆ วิธี สําหรับข้อมูลทีมR กี ารแจกแจงปกติ
แบบผสม ดังนีo q.Ward linkage 2.K-mean 3.การจัดกลุ่มแบบฟั ซซีRซีมนี
และ ˆ.การจัดกลุ่มแบบอังกอริทมึ EM โดยใช้ข้อมูลมีค่าเฉลีRยของการ
ซ้อนทับกันทีR q¤% 20% 30% และ ˆ¤% มีจํานวนตัวแปรศึกษา t และ •
ตัวแปร ข้อมูลมีขนาด q¤¤ ตัวอย่าง จํานวนกลุ่มของการจัดกลุ่มเท่ากับ t
• และ ˆ กลุ่ม เปรียบเทียบประสิทธิภาพโดยวิธกี ารวัดค่าความต่างของ
ข้อมูลในกลุ่ม (RMSSTD) และวิธกี ารวัดค่าความต่างของข้อมูลระหว่าง
กลุ่ม (RS) พบว่าจํานวนตัวแปร เท่ากับ tวิธคี อื แบบ K-mean และการจัด
กลุ่มแบบฟั ชชีซR มี นี มีประสิทธิภาพของการจัดกลุ่มใกล้เคียงกัน ถ้าจํานวน
ตัวแปรศึกษา เท่ากับ • วิธกี ารจัดกลุ่มแบบ K-mean มีประสิทธิภาพของ
การจัดกลุม่ ดีทสRี ดุ
จากการศึกษาทฤษฎี ทบทวนวรรณกรรมทีเR กียR วกับระบบการแนะนํ า
ผูว้ จิ ยั ได้เลือกใช้เทคนิคการจัดกลุม่ นิยมใช้กนั คือ K-mean และเทคนิคการ
แนะนํ า คือ ระบบการแนะนํ า แบบผสม (Hybrid Filtering) เนืR อ งจากเป็ น

เทคนิคการแนะนํา ทีมR กี ารผสมผสานของอีกสองเทคนิค คือ แบบอิงเนืoอหา
และ แบบส่วนร่วม ทําให้มเี สริมข้อดีในจุดทีอR าจจะมีปัญหาเกิดได้ ทังo ยังมี
ข้อดีของทังo สองเทคนิคต่างๆ
II.II.I. งานวิจยั เกียK วกับการศึกษาสารอาหารทีเK หมาะสมกับคนไทย
สํ า นั ก งานพัฒ นานโยบายสุ ข ภาพระหว่ า งประเทศ [7 ]ได้ พ ัฒ นา
หลักเกณฑ์การจําแนกอาหาร โดยแบ่งเกณฑ์จาํ แนกออกเป็ น t กลุม่ คือ q)
กลุ่มควรมีการควบคุมการบริโภค ประกอบด้วย พลังงาน ไขมันรวม ไขมัน
อิRม โซเดีย ม นํo าตาล และโคเลสเตอรอล t) กลุ่มทีRควรส่งเสริมให้มกี าร
บริโภค ประกอบด้วยโปรตีน ใยอาหาร ธาตุเหล็ก แคลเซียม วิตามินเอ ซี
บี1 และบี2 โดยเปรียบเทียบจากปริมาณสารอาหารในอาหารชนิดใดๆ q
หน่ วยปริโภค ต่อปริมาณสารอาหารทีแR นะนําต่อวัน (Thai Recommended
Daily Intake , Thai RDI) แบ่ ง ระดั บ ปริ ม าณของสารอาหารเป็ น •
หลักเกณฑ์คอื พึงประสงค์ พอใช้ และต้องระมัดระวัง
III. วิธดี าํ เนินการวิจยั
การวิจยั เรืRอการพัฒนาออกแบบระบบการค้นหาเมนู อาหารไทยจาก
ส่วนประกอบเพือR แนะนําความเหมาะสมให้แก่ผบู้ ริโภค
สํ า หรับ การศึก ษาเพืRอ พัฒ นาระบบแนะนํ า ความเหมาะสมให้ แ ก่
ผูบ้ ริโภค ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตามขันo ตอน ดังนีo
เริมR
ศึกษาหาปัญหาและความสําคัญของ
ศึกษาทฤษฎีและบทความที:
เกี:ยวข้อง
รวบรวมข้อมูล ตัวแปร ส่วนประกอบ
จากอาหารไทย
ศึกษา เรียนรู้เทคนิควิธกี ารที:เหมาะสมกับการวิจยั
ออกแบบระบบงานวิจยั
พัฒนาและแก้ไขระบบ
ทดสอบและประเมินผล

จบ
รูปทีR III แผนภาพขันo ตอนการทํางาน
III.I ศึกษาหาปั ญหาและความสําคัญของปั ญหา
ทํ า การศึก ษาเพืRอ หาปั ญ หาทีRเ กิด ขึoน ซึRง ผู้ว ิจ ัย เล็ง เห็น ปั ญ หาจาก
ผู้บริโภคไม่ทราบถึงเมนู อาหาร จากส่วนประกอบทีRตนมีอยู่ และพบถึง
ปั ญหาเรือR งสุขภาพ ทีผR บู้ ริโภคหลายคนไม่ได้รบั ประทานอาหารทีเR หมาะสม
กับตนเอง
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III.II ศึกษาหาทฤษฎีและบทความทีเK กียK วข้อง
ศึกษาและเรียนรูจ้ ากวิจยั ก่อนหน้ า เพืRอเลือกเทคนิคการแนะนํ าและ
การจัดกลุม่ เพือR ใช้ในการทํางาน พัฒนาและแก้ไขปั ญหาทีดR ที สRี ดุ
III.III รวบรวมข้อมูล ตัวแปร ส่วนประกอบจากอาหารไทย
การรวบรวมข้อมูล ส่วนประกอบและสารอาหารทีสR าํ คัญในอาหารไทย
ได้อ้างอิงจากหนังสือตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการอาหารไทย ของ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณาสุข ได้วเิ คราะห์นําตัวแปรสําคัญ อย่าง
สารอาหารประเภทให้พลังงาน ได้แก่ โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต ต่อq¤¤
กรัมของอาหารทีไR ด้บริโภคเข้าไป
ตารางทีR III ตารางแสดงส่วนประกอบและสารอาหาร ของเมนูอาหารไทย
เมนูอาหารไทย

ชื/อ

ส่วนประกอบ

กระเพา
ะปลา

กระเพาะปลา
แ ห้ ง ,นํL า
ซุป,เห็ดหอม
พริกแกง
ใต้,หยวกกล้วย
อ่อน,ไก่,กะทิ
กระดูกอ่อน,
กวางตุง้ ,ปลาร้า

แกงไก่
ใส่หยวก
กล้วย
แกง
ผักกาด
จอ
แกงส้ม
ผักรวม
กับปลา

ก๋วยเตียS ว
ผัดไทยใส่
ไข่

ก๋วยเตียS ว
เส้นใหญ่
ราดหน้า
กุง้

4) วนกลับไปทําในข้อ 2) ใหม่จนกว่าค่าเฉลียR ในแต่ละกลุ่มจะไม่
เปลียR นแปลงหลังจากทําการจัดกลุม่ และแบ่งประเภทของอาหารแล้ว จึงทํา
การเข้าสูก่ ระบวนการแนะนําผูบ้ ริโภค โดยใช้เทคนิค Hybrid Filtering
III.IV.II เทคนิคการแนะนําแบบ Hybrid Filtering [6]
q) รวบข้อ มู ล ความชอบของผู้ บ ริโ ภคต่ อ กลุ่ ม ไอเทม (ในทีRนoี
หมายถึงประเภทของอาหาร) และรวมเข้ากับคุณลักษณะขอกลุม่ นันo ๆ
t) หา global criteria weights(นํo าหนักเกณฑ์สากล) ทีอR ธิบายถึง
ความชอบของกลุม่ บริโภคนันo ๆต่อคุณลักษณะทัวไปของไอเทมนั
R
นo
•) ทําการวิเคราะห์และสร้างข้อมูลความชอบ ความเหมาะสมของ
ผูบ้ ริโภคต่อคุณลักษณะของไอเทมนันo
ˆ) ทําการวัดค่าระดับความเข้มข้นของแต่ละคุณลักษณะทีRเกิดขึนo ใน
เนืoอหาของไอเทม
IV. บทสรุป
การพัฒ นาการสร้า งระบบการแนะนํ า ผู้บ ริโ ภค จากการทบทวน
งานวิจ ัย เกีRย วข้อ งและศึก ษาทฤษฎีต่ า งๆ ซึRง สรุ ป รอบการทํ า งานของ
งานวิจยั ได้ว่า สารการทีสR ําคัญตามหลักเกณฑ์ตามความต้องการของคน
ไทย ซึงR ประกอบด้วย พลังงานหรือแคลอรี นํoาตาล ไขมันรวม ไขมันอิมR ตัว
[7] และขอบเขตการศึกษาในกลุ่มคนตัวอย่าง คือ กลุ่มวัยทํางานทีRมอี ยู่
ระหว่าง t¤-Œ¤ ปี [8]จําเป็ นต้องรับประทานอาหารให้หลากหลายและอย่าง
พอดี ซึงR จะขึนo อยูก่ บั อายุในแต่ละช่วง เพศ และกิจกรรม เนืRองจากถ้าได้รบั
พลังงานมากเกินไป ร่างกายจะใช้ไม่หมด ทําให้เกิดสะสมและเป็ นโรคอ้วน
ได้ ปริมาณพลังงานโดยประมาณทีผR ใู้ หญ่วยั ทํางานควรได้รบั ใน q วัน ตาม
ตารางข้อมูลทีR IV.
ตารางข้อมูลทีR IV. ปริมาณพลังงานทีผR ใู้ หญ่วยั ทํางาน ควรได้รบั ต่อวัน
เพศ
อายุ (ปี )
พลังงาน
(แคลอรี)

องค์ประกอบของสารอาหารต่อ 122 กรัมส่วน
ที9บริ โภคได้
พลังงาน
โปรตีน
ไขมัน คาร์โบไฮ
(กิ โล
(กรัม)
(กรัม)
เดรต
แคลอรี)
(กรัม)

83

7.3

5.2

1.8

117

6.7

10.0

0

56

2.8

3.2

4.3

พริกแกง
ส้ม,ปลา,ผักรวม

24

2.0

0.5

29

เส้นจันทร์,นํMามัน,
เต้าหูเ้ หลือง,ไข่
ไก่,นํMา
มะขามเปี ยก,
ถัวงอก,ผั
9
กกุยช่าย
ก๋วยเตียS วเส้น
ใหญ่,กุง้ แช่

239

7.7

12.3

24.3

ชาย
109

2.4

2.7

12.4

หญิง

บ๊วย,ผัก,นํLาซุป,
นํLามันพืช,แป้ ง
ข้าวโพด

2150

31-60

2100

20-60

1750

แหล่งทีมK า : กรมอนามัย กระทรวงสาธารสุข
V. การศึกษาวิจยั ในอนาคต
ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจยั ในอนาคต ดังนีo
q. ศึก ษาตัว แปรเรืRอ งรสชาติ ข องอาหาร เพืRอ วิเ คราะห์ แ ละช่ ว ย
สนับสนุ นการตัดสินใจของผูบ้ ริโภค เช่น รสชาติเผ็ด ซึงR เป็ นอาการเผ็ดร้อน
ผูบ้ ริโภคบางคนไม่สามารถรับประทานในปริมาณมากได้
t. ศึกษาตัวแปรเรืRองภูมภิ าคของอาหารชนิดนันo ๆ ว่าอยู่ภูมภิ าคใด
และควรใช้วตั ถุจาํ เฉพาะในภูมภิ าคนันo ๆ
•. ศึกษาตัวแปรในสารอาหาร หรือรสชาติต่างๆทีมR ปี ั จจัยสําคัญทีทR าํ ให้
เกิดสําแดงในโรคส่วนตัวของผู้บริโภค ไม่ควรแนะนํ าอาหารจําพวกนันo
ให้แก่ผปู้ ่ วย

แหล่ง ทีมK า: ตารางแสดงคุณ ค่า ทางโภชนาการอาหารไทย กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณาสุข
III.IV ศึกษา เรียนรูเ้ ทคนิควิธกี ารทีเK หมาะสมกับการวิจยั
III.IV.I เทคนิคอัลกอริทมึ K-means
เทคนิคอัลกอริทมึ K-means เป็ นวิธกี ารจําแนกจัดกลุ่มทีRได้รบั ความ
นิ ยม เนืRองจากมีวธิ ีการทีRง่ายและเข้าใจไม่ยาก มีหลักการคือ แบ่งกลุ่ม
ออกเป็ น K กลุ่ม (Partition) แทนแต่ละกลุ่มด้วยค่าเฉลียR ของกลุ่ม และใน
การวัดระยะห่างของข้อมูลในกลุ่มเดียวกัน จะใช้ค่าเฉลียR นันo เป็ นศูนย์กลาง
(Centroid) ของกลุม่ แล้วดําเนินการดังนีo
1) ทําการสุม่ ค่าเริมR ต้น จํานวน k ค่า Cluster Center (Centroid)
2) หาค่าระยะห่างระหว่างข้อมูลกับจุดศูนย์กลางมาทีRสุด หากข้อมูล
ไหนใกล้คา่ จุดศูนย์กลางk มากทีสR ดุ จะอยูใ่ นกลุม่ นันo ดังแสดงในสมการ
Distance(a,b) = | X2 - X1 | + | Y2 - Y1 |
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เป็ นบทความล่าสุดเมืRออ่านจบแล้วจะพบว่าเว็บไซต์ส่วนใหญ่จะเสนอแนะ
บทความล่าสุดให้อา่ นซึงR ไม่ตรงใจกับผูอ้ า่ นบทความเพราะว่าต้องใช้เวลาใน
การค้นหา บางคนตัดใจไม่เลือกหรือปิ ดเว็บไซต์ไม่อ่านไปเลยเพราะหาอ่าน
บทความทีชR อบไม่เจอ แต่ถ้ามีระบบแนะนํ าบทความ หน้าทีขR องระบบคือ
ระบบจะเก็บประวัตใิ นการเลือกอ่านของผูใ้ ช้งานไว้ เช่นถ้าผูใ้ ช้งานมักจะ
อ่ า นบทความเรืRอ งการตลาด ระบบแนะนํ า ก็จ ะแสดงรายการบทความ
ทังo หมดทีเR กีRยวข้องกับบทความการตลาดทีมR อี ยู่ทงั o หมดในเว็บไซต์ให้คุณ
โดยคุ ณ ไม่ จํ า เป็ น ต้อ งจํ า ชืRอ เรืRอ งของบทความได้ หรือ ไม่ จํ า เป็ นต้อ ง
เสียเวลาค้นหา
ระบบแนะนํ า บทความคือ ระบบค้น บทความให้ต รงกับ บทความทีR
ต้องการของผูใ้ ช้โดยใช้เทคนิคการค้นบทความร่วมกับข้อมูลผูใ้ ช้สามารถ
ทราบได้ว่ามีตวั เลือกอะไรบ้าง ซึRงนอกจากจะช่วยแนะนํ าให้ผูใ้ ช้ทมRี ขี อ้ มูล
ผูใ้ ช้ในระบบ สามารถได้รบั ข้อมูลได้ตรงตามความสนใจของผูใ้ ช้แล้ว ระบบ
แนะนํ าข้อมูลยังสามารถช่วยให้ผูใ้ ช้ทไRี ม่มคี วามรูป้ ระสบการณ์ช่วยในการ
ตัดสินใจได้รบั ข้อมูลได้ตรงตามความต้องการ โดยทําการวิเคราะห์ความ
ต้ อ งการของผู้ ใ ช้ ซึR ง ระบบแนะนํ า ข้ อ มู ล โดยทั วR ไปมัก ใช้ คํ า สํ า คัญ
(Keyword) ทีผR ูใ้ ช้ใส่เข้ามาในระบบไปเปรียบเทียบกับคําสําคัญในเอกสาร
เพือR หาเอกสารทีเR กียR วข้อง แล้วนํารายการเอกสารทีเR กียR วข้องมาแสดงให้กบั
ผูใ้ ช้
ปั จ จุบ นั ได้ม กี ารทํา วิจ ยั และพัฒ นาเกีRย วกับ ระบบแนะนํ า สิน ค้า หรือ
บริการเพือR นําเสนอต่อผูบ้ ริโภคมากขึนo เช่น ระบบนําเสนอภาพยนต์ ระบบ
นําเสนอการท่องเทียR ว ระบบนําเสนอสินค้าออนไลน์ต่างๆ เช่น [q] งานวิจยั
การพัฒนาระบบแนะนํ าการเลือกสาขาเพืRอศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษาโดย
ใช้เทคนิคการคัดกรองข้อมูลแบบผสมระหว่างการคัดกรองข้อมูลแบบอิง
เนืoอหากับการคัดกรองข้อมูลแบบพึงR พาผูใ้ ช้ร่วม งานวิจยั นีoเป็ นการวิจยั ใน
เชิงคุณภาพโดยได้ทาํ การใช้ผเู้ ชียR วชาญและผูใ้ ช้งานในการประเมิน สรุปได้
ว่ า ระบบทีR พ ัฒ นาขึoน นีo ม ี ค วามเหมาะสมในระดับ ดี แ ละสามารนํ า ไป
ประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีความเหมาะสม [t] งานวิจยั และพัฒ นาระบบ
แนะนํ าร้านอาหารอัตโนมัตบิ นสมาร์ทโฟนโดยใช้ขอ้ มูลเชิงตําแหน่ งและ
รายการอาหาร โดยเทคนิ ค ส่ว นการคัด กรองข้อ มูล แบบอิง เนืo อ หา โดย
งานวิจ ัย นีo กล่ า วว่ า แอปพลิเ คชัน บนสมาร์ท โฟนส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ส ามารถ

บทคัดย่อ — จากข้อมูลสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิ กส์
ได้จดั ทํา รายงานผลการสํารวจพฤติ กรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ ตในประเทศไทย
ร้อยละ ƒ„.…% ให้ ความสําคัญกับการอ่ านหนั งสื อหรือบทความออนไลน์
ดัง นั น, ผู้ใ ช้ อิ น เทอร์เ น็ ต จึ ง ให้ ค วามสํา คัญ กับ การเลื อ กอ่ า นหนั ง สื อ หรื อ
บทความออนไลน์ โดยเลือกอ่านในสิ9 งที9ผ้ใู ช้อินเทอร์เน็ ตสนใจมากขึน, การ
เลื อ กอ่ า นหนั ง สื อ หรื อ บทความออนไลน์ ใ นเว็บ ไซต์ ใ ดเว็บ ไซต์ ห นึ9 ง ที9 มี
หนังสือหรือบทความออนไลน์ เป็ นจํานวนมากมีความยุ่งยากไม่สะดวกและ
ไม่รวดเร็วปั จจุบนั มีเทคโนโลยีที9เรียกว่า ระบบแนะนํ าบทความอัตโนมัติ
(Recommendation system) เป็ นเครื9 อ งมื อ ที9 ช่ ว ยให้ ผู้อ่ า น หนั ง สื อ หรื อ
บทความออนไลน์ บนเว็บไซต์ ได้รบั ข้อมูลที9 ต้องการค้นหาได้รวดเร็วขึ,น
โดยระบบพยายามที9 จะแนะนํ าหนั งสื อหรือบทความออนไลน์ ให้ ตรงกับ
ความสนใจของผู้อ่า น ผู้วิจ ยั จึ ง มี แนวคิ ดในการออกแบบระบบเว็บไซต์
แนะนํา บทความอัตโนมัติบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ธุรกิ จสื9อโฆษณาโดยการใช้
ขัน, ตอนวิ ธีการคัดกรองข้อมูลแบบอิ งเนื, อหา กับการคัดกรองข้อมูลแบบ
พึ9งพาผู้ใช้ ร่วม ดังนัน, บทความวิ จยั นี, จะเสนอระบบแนะนํ าข้อมูลบทความ
ด้านการตลาดออนไลน์ เฉพาะบุคคล โดยใช้ประโยชน์ จากข้อมูลบน Google
Analytic ช่ วยวิ เคราะห์หาความสนใจของผู้ใช้ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพบน
พืน, ฐานความต้องการของผูใ้ ช้ระบบได้
คําสําคัญ — ระบบแนะนําบทความ, วิ ธีการคัดกรองข้อมูลแบบอิ ง
เนื, อหา, วิ ธีการคัดกรองข้อมูลแบบพึ9งพาผูใ้ ช้ร่วม, Google Analytic

I. บทนํา
ปั จจุบนั เว็บไซต์บทความ ข้อมูล ข่าวสาร เข้ามามีบทบาทกับชีวติ เรา
เป็ นอย่างมาก ไม่วา่ จะเป็ นการให้ขอ้ มูล การค้นหาข้อมูล หรือการทําธุรกิจ
เว็บไซต์เป็ นทีRเก็บข้อมูลและรวบรวมความรู้ทุกอย่าง ซึRงข้อมูลต่างๆได้
เพิมR ขึนo มากจนทําให้ผใู้ ช้ยากทีจR ะหาบทความทีตR วั เองสนใจได้
เครือR งมือค้นหาทีดR จี งึ ต้องสามารถแสดงคําตอบทีตR รงกับใจของผูค้ น้ หา
และช่วยผูค้ น้ หาในกรณีทRไี ม่สามารถนึกถึงคีย์เวิร์ดทีRแม่นยําได้ เพืRอทีRจะ
แก้ปัญหาเหล่านีo ระบบแนะนํ า (Recommendation System)ได้ถูกคิดค้น
และสร้างขึoนมา ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการอ่านบทความให้ความรู้ทRมี ี
ความเกียR วข้องกัน ก่อนเข้าไปนึกได้ว่าอยากอ่านเรืRองการตลาดออนไลน์ทRี
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แนะนํารายการอาหารจากรายการอาหารส่วนประกอบและรสชาติได้และไม่
สามารถค้นหาร้านอาหารจากรายการอาหารทีตR อ้ งการได้ ดังนันo ผูว้ จิ ยั จึงมี
แนวคิดในการพัฒนาระบบเพือR แก้ไขปั ญหาดังกล่าว [•] งานวิจยั และพัฒนา
ระบบแนะนํ าแหล่งท่องเทียR วของจังหวัดมหาสารคาม โดยใช้วธิ กี ารกรอง
ข้อมูลแบบผสมผสาน โดยงานวิจยั นีo เป็ นการวิจยั ในเชิงคุณภาพโดยได้ทาํ
การใช้ผเู้ ชียR วชาญและผูใ้ ช้งานในการประเมิน สรุปได้วา่ ระบบทีพR ฒ
ั นาขึนo นีo
สามารถให้คําแนะนํ ากับผูใ้ ช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งานทีงR ่าย สะดวก
รวดเร็ว สามารถนํ าไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีความเหมาะสม [ˆ] ระบบ
ให้คําแนะนํ าภาพยนตร์ดว้ ยวิธกี ารผสมผสาน ซึRงระบบแนะนํ าข้อมูลยังมี
ปั ญหาผูใ้ ช้ใหม่และสินค้าใหม่ งานวิจยั นีoเสนอวิธกี ารแบบผสมผสานแบบ
ใหม่ เ พืRอ พัฒ นากรอบความคิด ในการแนะนํ า ภาพยนตร์ ด้ ว ยวิธี ก าร
ผสมผสานทีเR กียR วข้องกับผูใ้ ช้ใหม่และข้อมูลภาพยนตร์ใหม่ เป็ นการเตรียม
ข้อมูลจากการประมาณค่ากลุ่มเป็ นการคํานวนผลรวมทังo หมดภายในกลุ่ม
ยกกําลังสองเพืRอให้ได้การจัดกลุ่มทีดR ที สRี ุด การจัดกลุ่มแบบฟั ซซีซR มี นี เพืRอ
ลดความซับซ้อนของข้อมูลและเพิมR ความเกียR วข้องของค่าคะแนนของผูใ้ ช้
กับ ภาพยนตร์ และการหาค่าความใกล้เคียงด้วยวิธกี าร Item based การ
ประมวลผลการแนะนํ าข้อมูล เป็ นการหาค่าเพืRอนบ้านทีใR กล้ทสRี ุดและรวม
นํo าหนั ก วั ด ประสิ ท ธิ ภ าพด้ ว ยค่ า ความแม่ น นํ า (Precision) และค่ า
คลาดเคลืRอ นสมบู ร ณ์ เ ฉลีRย (Mean Absolute Error : MAE) ผลการวิจ ัย
พบว่า การแก้ปัญหา ผูใ้ ช้ใหม่ ประสิทธิภาพของค่าความแม่นยําร้อยละ °‹
ค่ า คลาดเคลืRอ นสมบู ร ณ์ เ ฉลีRย t.q¤qq และการ แก้ ปั ญ หาข้อ มู ล ใหม่
ประสิทธิภาพของค่าความแม่นยําร้อยละ °˜ ค่าคลาดเคลืRอนสมบูรณ์เฉลียR
t.¤¤•q โดยสรุป วิธกี ารแบบผสมผสานทีพR ฒ
ั นาขึนo สามารถแนะนํ าข้อมูล
ภาพยนตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บทความวิจยั นีoนําเสนอแนวทางการพัฒนาระบบแนะนําข้อมูลบทความ
ด้านการตลาดออนไลน์เฉพาะบุคคล โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลบน Google
Analytic ช่วยวิเคราะห์หาความสนใจของผูใ้ ช้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพบน
พืoนฐานความต้องการของผู้ใช้ระบบได้ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษทั
การตลาดออนไลน์แห่งหนึRง จะเป็ นการเพิมR โอกาสทีขR อ้ มูลจะไปถึงลูกค้าได้
รวดเร็ว และมากยิRง ขึoน ทํ า ให้ผู้ใ ช้ง านสามารถนํ า ข้อ มู ล เหล่ า นีo ไ ปใช้
ประโยชน์ ไ ด้อ ย่ า งรวดเร็ว ระบบแนะนํ า เป็ นเครืRอ งมือ หนึR ง ในการทํ า
การตลาดออนไลน์ และถูกใช้เป็ นตัวแปรในการเลือกการนําเสนอบทความ
ใหม่ทRีต รงกับ ความต้อ งการผู้ใ ช้ง านในแง่ก ารตลาด ทํา ให้เ ข้า ใจความ
ต้องการจริงของผูใ้ ช้งานทีเR ป็ นรายบุคคลมากขึนo ซึRงจะมีความแม่นยํากว่า
การนําเสนอแบบภาพรวม

รูปทีR I. วิธกี ารกรองแบบมีเนืoอหา (Content-based Filtering)
วิธกี ารคัดกรองข้อมูลแบบพึงR พาผูใ้ ช้รว่ ม (Collaborative Filtering)
เป็ นวิธกี ารทีนR ิยมใช้มากทีสR ดุ วิธกี ารนีoจะเป็ นการแนะนําข้อมูลให้กบั ผูใ้ ช้
โดยพิจารณาจากประวัตกิ ารค้นหาของผูใ้ ช้คนอืนR ทีมR พี ฤติกรรมคล้ายกัน
ซึงR เคยค้นหาและทําการประเมินหรือให้คา่ คะแนนความนิยมกับข้อมูลนันo ๆ
ไว้ก่อนหน้านีoแล้ว [ˆ],[8]

รูปทีR II. การคัดกรองข้อมูลแบบพึงR พาผูใ้ ช้รว่ ม (Collaborative
Filtering)
วิธกิ ารกรองแบบผสม (Hybrid Filtering) ซึงR เป็ นวิธี การทีผR สมผสาน
ระหว่างสองวิธกี ารข้างต้นเข้าด้วยกัน อาทิ การใช้วธิ กี ารกรองแบบมีเนืoอหา
รวมกับวิธกี ารคัดกรองข้อมูลแบบพึงR พาผูใ้ ช้รว่ ม เพือR แก้ไขปั ญหาทีอR าจจะ
เกิด (Cold-start problem) หรือความเบาบางของข้อมูล และช่วยเพิมR
ประสิทธิภาพของระบบขึนo อีกด้วย [ˆ],[9]

II. ทฤษฎีทเRี กียR วข้อง

II.I ทฤษฎีระบบแนะนํา (Recommendation System)

รูปทีR III. วิธกิ ารกรองแบบผสม (Hybrid Filtering)

วิธกี ารกรองแบบมีเนืoอหา (Content-based Filtering) เป็ นวิธขี องการ
กรองข้อมูลเพืRอหาความคล้ายคลึง การทํางานของเทคนิควิธนี oี คือ จะ ให้
ความสําคัญต่อเนืoอหาของข้อมูลเป็ นสําคัญ เพือR ค้นหาข้อมูลทีผR ใู้ ช้แต่ละคน
สนใจ ซึR ง วิธีนoี จ ะทํ า การคํ า นวณหาค่ า ความคล้ า ยคลึง กัน (Similarity
Measure) ระหว่า งข้อ มูล หรือ สิน ค้า ทีRร ะบบมีอ ยู่ก ับ ความต้อ งการในตัว
ข้อมูลหรือสินค้าทีผR ใู้ ช้ตอ้ งการ สําหรับการให้คะแนนความชอบต่อข้อมูลยัง
ไม่ทวถึ
ั R งหรือยังไม่ได้ให้คะแนนความชอบแก่ขอ้ มูลนันo ๆ จะไม่สง่ ผลกระทบ
ต่อเทคนิควิธนี oี [t],[7]

II.II ทฤษฎีการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language
Processing)

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ [q¤] หรื อ Natural Language
Processing(NLP) คื อ กระบวนการรับ ข้ อ มู ล ทีR เ ป็ นข้ อ ความต่ อ เนืR อ ง
กระบวนการวิเ คราะห์ร ะดับ คํา วิเ คราะห์ช นิ ด คํ า วิเ คราะห์โ ครงสร้า ง
ไวยากรณ์และความหมายของข้อความ โดยใช้ฐานความรู้ เพืRอจัดเก็บเข้า
คอมพิวเตอร์และเรียกใช้ฐานข้อมูลเพืRอแสดงผลเป็ นไปตามเป้ าหมายทีR
ต้องการ
การตัดคําและการกรองคําหยุด (Word Segmentation and StopWord
Filtering) การตัดคําภาษาไทยคือการแยกแต่ละคําในประโยคในเอกสาร
ภาษาไทยซึงR มีการเขียนคําติดกัน การตัดคํานันo จําเป็ นจะต้องมีเพือR นําไปใช้
ประโยชน์ ในด้านประมวลผลภาษาธรรมชาติเช่น การแปลภาษา เป็ นต้น
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วิธกี ารตัดคําทีนR ิยมใช้กนั มานานได้แก่วธิ กี ารตัดคําโดยใช้กฎ วิธกี ารตัดคํา
โดยใช้พจนานุ กรม และวิธกี ารตัดคําโดยใช้คลังข้อความ ปั จจุบนั มีวธิ กี าร
ตัดคําโดยใช้ NLP (Natural Language Processing) ซึงR เป็ นสาขาหนึRงของ
เทคโนโลยีปั ญ ญาประดิษ ฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) มาช่ ว ยลด
ระยะเวลาและการค้น คํ า ทีRไ ม่ ม ีใ นระบบได้ถู ก ต้อ งและแม่ น ยํ า มากขึoน
ในขณะทีกR รองคําทีไR ม่เกียR วข้องหรือ คําหยุด (Stopword) เป็ นการนํ าคําทีR
ไม่สํา คัญ ออกโดยทีRไ ม่ทํา ให้ค วามหมายของเอกสารเปลีRย นแปลง หรือ
หมายถึงคําทีใR ช้กนั โดยทัวไปที
R
ไR ม่มคี วามหมายสําคัญต่อเอกสาร เมืRอตัด
ออกจากเอกสารแล้วไม่ทาํ ให้ใจความของเอกสารเปลียR นแปลง เช่น จึง ซึงR
นีo เป็ นต้น
การประเมินค่าความสําคัญของวลี (TFIDF Calculate) [5] การประเมิน
ค่า ความสํา คัญ ของวลี เป็ น การคํา นวณค่า ความสํา คัญ ทีRแ ต่ ล ะวลีม ีต่ อ
เอกสาร พิจารณาความสําคัญของวลีและตําแหน่ งของวลีในเอกสาร การ
คํานวณค่าความถีR ใช้เทคนิคการกําหนดค่าความสําคัญให้กบั คําในการ
แทนทีเR อกสารเป็ นแบบจําลองเวคเตอร์ (Vector-Space Model) คือค่าผล
คูณระหว่าง TF (Term Frequency) และ (Inverse Document Frequency)
ซึRง เป็ น การเปรีย บเทีย บความถีRข องวลีใ นเอกสารกับ ความถีRข องวลีใ น
เอกสารอืนR ดังสมการ

พัฒนาระบบแนะนําบทความอัตโนมัตบิ นเว็บไซต์ได้นนั o ผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบ
ระบบสร้างแบ่งหมวดหมูย่ อ่ ยของบทความด้วย Keyword โดยใช้ขอ้ มูลจาก
เว็บไซต์ของบริษัทธุรกิจสืRอโฆษณาแห่งหนึR ง ซึRงประกอบด้วยบทความ
ทังo หมด ‹ˆ บทความ ซึRงขันo ตอนการหา Keyword สําหรับแบ่งหมวดหมู่
ย่อยของบทความมีการทํางานดังรูปทีR V

รู ป ทีR V ขันo ตอนการหา Keyword สํ า หรับ แบ่ ง หมวดหมู่ ย่ อ ยของ
บทความ
กระบวนการแบ่ ง หมวดหมู่ย่อ ยของบทความเริRม จากการนํ า ข้อ มูล
บทความทังo หมด ‹ˆ บทความ มาเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ txt ทังo หมด ‹ˆ
ไฟล์ เพืRอ นํ า เข้า กระบวนการการตัด คํ า โดยใช้ชุ ด คํ า สังR ของไลบลารีR
PythaiNLP จากนันo จึงเป็ นกระบวนการกรองคําทีไR ม่เกียR วข้อง (Stopword)
และในขันo ตอนสุดท้ายจึงเป็ นกระบวนการหาความถีขR องคําหรือการประเมิน
ค่าความสําคัญของวลี (TFIDF Calculate) เพืRอ นํ า มาเป็ น คํา สํา คัญ หรือ
keyword สําหรับจัดหมวดหมู่ย่อยของบทความเพืRอใช้สาํ หรับสืบค้นข้อมูล
บทความและพัฒนาระบบแนะนําบทความ
ตัวอย่างบทความทีRนํามาจากเว็บไซต์สามารถกําหนดหมวดหมู่หลัก
ทังo หมด4 หมวด1.SEO/SEM 2.Website 3.Social Media 4.Marketing และ
นํ าคําสําคัญของหมวดหมู่ย่อยใส่เข้าไปในหมวดหมูหลัก เช่น บทความ
เรือR ง “เตือนภัย เมือR Page Facebook ปลิว” คําสําคัญคือคําว่า “Facebook”
ก็จะนําคํานีoไปใส่ในหมวดหมูห่ ลักชือR Social Media เป็ นต้น
การสร้างฐานข้อมูลผูใ้ ช้งาน เพืRอให้คําแนะนํ าผูใ้ ช้ได้อย่างถูกต้องจึง
ต้องมีการสร้างฐานข้อมูลผูใ้ ช้งาน โดยเป็ นการนํ าข้อมูลผูใ้ ช้งานเว็บไซต์
จากข้อมูลย้อนหลังเพือR การจัดกลุม่ ผูใ้ ช้งานตามหมวดหมูข่ องบทความ โดย
มีขนั o ตอนดังนีo
นํ าเข้าข้อมูลผูใ้ ช้งานเว็บไซต์จากข้อมูลย้อนหลัง ซึRงเป็ นข้อมูลย้อนหลัง
ระยะเวลา 1 ปี จาก Google Analytic โดยมีข้อ มู ล รหัส ผู้ใ ช้ง าน และ
ข้อ มูล ทีRผู้ใ ช้ง านเข้า ไปดู บ ทความทีRต้อ งการอ่ า นและนํ า ข้อ มูล ผู้ใ ช้ง าน
เว็บ ไซต์ บ ริษัท มาเก็บ ไว้ทRี Database โดยมีโ ครงสร้า งตามตารางทีR I
ตารางทีR I ตารางข้อมูลการอ่านบทความของผู้ใช้เบืoองต้นสําหรับระบบ
แนะนําบทความอัตโนมัติ
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

(1)
โดยทีR

D คือ เอกสาร
P คือวลี
freq(P,D) คือ ความถีทR พRี บวลี P ในเอกสาร D
np คือ จํานวนเอกสารในฐานข้อมูลทีพR บวลี P
N คือจํานวนเอกสารทังo หมดในฐานข้อมูล

III. การพัฒนาระบบแนะนําบทความอัตโนมัตบิ นเว็บไซต์ของบริษทั
ของธุรกิจสือR โฆษณา
ในบทนีo เ ป็ นการเสนอระบบแนะนํ า ข้อ มู ล บทความด้า นการตลาด
ออนไลน์เฉพาะบุคคล ซึงR ผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบกระบวนการทํางานของระบบ
แนะนําบทความอัตโนมัติ โดยมีการนําข้อมูลผูใ้ ช้งานทีเR ข้าไปอ่านบทความ
ในเว็บไซต์ของบริษทั ธุรกิจสืRอโฆษณาแห่งหนึRง จํานวน q¤,000 Record
มาจาก Google Analytics เพืRอสร้างเป็ นประวัตกิ ารใช้งาน และ กับข้อมูล
บทความ มาเก็บในดาต้าเบส และนําข้อมูลบทความในเว็บไซต์ทงั o หมด ‹ˆ
บทความ มาจัดทําเป็ นหมวดหมู่ สําหรับใช้ในการแนะนํ าบทความให้กบั
ผูอ้ า่ น ดังทีแR สดงในรูปทีR IV

ตารางข้อมูลการอ่านบทความของผูใ้ ช้เบืoองต้นสําหรับระบบแนะนํ า
บทความอัตโนมัติ
การนํ าข้อมูลผูใ้ ช้งานเว็บไซต์ยอ้ นหลัง มาประมวณผลใน Database
เพืRอ จัด กลุ่ ม ว่ า แต่ ล ะ User ชอบอ่ า นบทความหมวดหมู่ ไ หน จัด ลํ า ดับ
บทความแต่ละหมวดหมู่ เป็ นต้น สําหรับนําไปใช้งานต่อไป
ระบบแนะนําบทความอัตโนมัตบิ นเว็บไซต์ของบริษทั ธุรกิจสือR โฆษณา
โดยภายในระบบแนะนํ าบทความจะทํางานทีRอ้างอิงจาก User Profile ใน
Google Analytic ซึRงแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ ผู้ใช้งานใหม่และผู้ใช้ทRเี คยมี
ประวัตกิ ารเข้าใช้
กรณี ผู้ใ ช้ง านทีRไ ม่ม ี User Profile ใน Google Analytic มาก่ อ น หรือ
เป็ นผูใ้ ช้งานใหม่ ระบบจะทําการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลทีจR ดั อันดับหนึRงถึง
ห้าทีRมคี นอ่านมากทีRสุดของบทความในแต่ละหมวดหมู่เพืRอแนะนํ าให้กบั
ผู้ใช้งานกลุ่มนีoทRยี งั ไม่มปี ระวัตกิ ารอ่านบทความมาก่อน และทําการเก็บ

รูปทีR IV ภาพรวมของระบบแนะนําบทความอัตโนมัติ
การพัฒนาระบบแนะนํ าโดยอ้างอิงจากคําสําคัญและกลุ่มของผูใ้ ช้งาน
หรื อ ความชอบของผู้ ใ ช้ ง านคนนั oน เป็ นการพั ฒ นาโดยใช้ เ ทคนิ ค
Content-Based Filtering หรื อ Collaborative Filtering ซึR ง ผู้ ว ิ จ ัย พัฒ นา
โดยใช้โปรแกรมภาษา PHP หรือ Python และใช้ระบบฐานข้อมูลมายเอส
คิวแอล (MySql) ในการเก็บข้อมูล
การสร้า งแบ่ ง หมวดหมู่ย่ อ ยของบทความ ด้ว ย Keyword เพืRอ ทีRจ ะ
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ข้อมูล
กรณีม ี User Profile ระบบจะแนะนํ าบทความตามความต้องการของ
ผูใ้ ช้งาน เช่น ผูอ้ ่านต้องการอ่านบทความเกีRยวข้องกับหมวดหมู่เว็บไซต์
ระบบสามารถแนะนํ าบทความทีRมคี วามคล้ายคลึงกับความต้องการของ
ผู้อ่ า นได้ โดยใช้เ ทคนิ ค Content-based Filtering ทํ า ให้ผู้ใ ช้ง านเข้า ถึง
บทความทีตR อ้ งการได้มากยิงR ขึนo ตอบสนองความต้องการได้ทุกทีทR ุกเวลา
ลดความยุง่ ยากในการเข้าถึงข้อมูลดังรูปทีR VI

ด้าน Usability Test เป็ นการประเมินเพือR ดูวา่ ระบบทีไR ด้พฒ
ั นาขึนo นันo มี
ความง่ายต่อการใช้งานมากน้อยเพียงใดและมีความเหมาะสมในการใช้งาน
แค่ไหน
เกณฑ์ก ารพิจ ารณาความพึง พอใจของระบบ วัด จากคะแนนการ
ประเมินผลของ กลุ่มตัวอย่างทีไR ด้ทําแบบประเมิน โดยต้องมีคะแนนเฉลียR
การประเมินในระดับดีขนoึ ไป จึงจะยอมรับว่าผูป้ ระเมินมีความพึงพอใจต่อ
การใช้งานระบบ และสามารถนํ าระบบไปใช้งานได้จริงตาม ขอบเขตทีR
กําหนดไว้ เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็ น ‹ ระดับ ดังแสดงในตารางทีR II
ตารางทีR II. แสดงเกณฑ์การพิจารณาความพึงพอใจของระบบ

รูปทีR VI การทํางานระบบแนะนําบทความอัตโนมัตดิ ว้ ยเทคนิค Contentbased Filtering

การแปลผลการประเมิน โดยกํ า หนดการแปลความหมายของช่ ว ง
คะแนนดังแสดงในตารางทีR III
ตารางทีR III แสดงเกณฑ์การแปลผลการประเมิน

ร ะ บ บ แ น ะ นํ า บ ท ค ว า ม อั ต โ น มั ติ โ ด ย ใ ช้ เ ท ค นิ ค User-Based
Collaborative Filtering ใช้ใ นกรณี ม ี User Profile โดยระบบจะนํ า ข้อ มูล
Profile ของผู้อ่า นบทความท่า นอืRน มาเปรีย บเทีย บและแนะนํ า บทความ
ให้กบั ผูอ้ า่ นเป้ าหมายลดความยุง่ ยากในการเข้าถึงข้อมูลดังรูปทีR VII

V. สรุป
งานวิจยั ชิoนนีoเป็ นการนํ าเสนอแนวคิดและกรอบแนวทางสําหรับการ
พัฒนาระบบแนะนํ าบทความอัตโนมัตสิ ําหรับเว็บไซต์ของบริษทั ธุรกิจสืRอ
โฆษณา เพืRอ ให้ผู้ใ ช้ง านสามารถค้น พบบทความ หรือ ข้อ มูล ทีRม ีค วาม
น่ า สนใจได้ ง่ า ยมากขึoน รวมถึ ง มีก ารนํ า เสนอแนวทางการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบแนะนํ าบทความ เพืRอช่วยเป็ นแนวทางสําหรับการ
พัฒนาและปรับปรุงระบบให้มปี ระสิทธิภาพมากขึoน และนอกจากนีo ด้วย
แนวโน้ ม ความสํา คัญ ของเทคโนโลยีใ นอนาคตทีRกํา ลัง จะเกิด ขึoน ผู้ว ิจ ยั
เล็งเห็นถึงประโยชน์ ของระบบแนะนํ าบทความอัตโนมัติ ทีสR ามารถนํ าไป
พั ฒ 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 อี ก ม า ก ม า ย
นอกเหนื อ ไปจากประโยชน์ ใ นธุ ร กิจ ออนไลน์ อาทิเ ช่ น ระบบแนะนํ า
ภาพยนต์ หนังสือ ร้านอาหาร เป็ นต้น

รูปทีR VII การทํางานระบบแนะนําบทความอัตโนมัตดิ ว้ ยเทคนิค
IV. แนวทางการประเมินผล
การทดสอบแบบแอลฟ่ า (Alpha Test) เป็ นการทดสอบเพืR อ หา
ข้อบกพร่องหรือปั ญหาทีเR กิดขึนo กับระบบ ดําเนินการทดลองใช้ขนั o ต้น โดย
ผูว้ จิ ยั เอง หลังจากนันo จึงทําการแก้ไข ระบบให้มคี วามสมบูรณ์ยงิR ขึนo
การทดสอบแบบเบต้า (Beta Test) เป็ นการทดสอบความสมบูรณ์ของ
ระบบ โดย ผูว้ จิ ยั ได้นําระบบไปทําการทดสอบความพึงพอใจต่อคุณภาพ
ของระบบ โดยกลุ่มผูเ้ ชียR วชาญ ทางด้านระบบแนะนํ าหนังสือ จํานวน q¤
คน หลังจากนันo ผู้ วิจยั ได้ทาํ การทดสอบ เพือR หาความพึงพอใจของกลุม่ ผูใ้ ช้
จํานวน •¤ คน และเมือR ทดสอบความพึงพอใจของกลุม่ ผูใ้ ช้แล้ว ผูว้ จิ ยั ได้นํา
ข้อมูลไปแก้ไขปรับปรุงระบบให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ ให้ม ี
ความสมบูรณ์ยงิR ขึนo หลังจากทีไR ด้ทาํ การพัฒนาระบบแล้ว ผูพ้ ฒ
ั นาระบบได้
สร้างแบบสอบถามทีนR ํามาใช้ในการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานทีมR ี
ต่อระบบแนะนําบทความบนเว็บไซต์นoี คือ แบบสอบถามเพือR ประเมินความ
พึงพอใจของระบบทีพR ฒ
ั นาขึนo โดยแบ่งการประเมินระบบตามลักษณะการ
ทดสอบระบบออกเป็ น • ด้าน ดังนีo
ด้าน Function Requirement Test เป็ นการประเมินเพือR ดูวา่ ระบบทีไR ด้
พัฒนาขึนo นันo มีความถูกต้องและมีความพึงพอใจตามความต้องการของ
ผูใ้ ช้มากน้อยเพียงใด
ด้าน Functional Test เป็ นการประเมินเพือR ดูวา่ ระบบทีไR ด้พฒ
ั นาขึนo นันo
มีความถูกต้องและมีความพึงพอใจสามารถทํางานได้ตามหน้าทีทR มRี อี ยู่ใน
ระบบมากน้อยเพียงใด
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เว็บแอปพลิเคชันเพื0อวัดประสิทธิภาพของ SME ในการนํา ICT มา
ใช้ในองค์กร
Web application to measure the efficiency of SME in
implementing ICT in the organization.
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บทคัดย่อ --- งานวิจยั นีoเป็ นการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสําหรับธุรกิจ
SME สําหรับใช้ประเมินประสิทธิภาพของตัวเองในการนํ าเอา ICT มาใช้
งานในองค์กร โดยระบบจะเริมR จากการลงทะเบียนและกรอกข้อมูลพืนo ฐาน
ของ SME จากนันo จะมีการประเมินในประเด็นต่าง ๆ จากบุคลากรในหลาย
ฝ่ าย และระบบสามารถแสดงผลการประเมินความสามารถในการนํ า ICT
มาใช้งานในองค์กร เปรียบเทียบกับ SME อืRน ทีมR คี วามใกล้เคียงกันทังo ใน
ประเด็นเรือR ง ประเภทธุรกิจ , จํานวนพนักงาน และ เงินทุน โดยงานวิจยั นีo
ได้มศี กึ ษาความพึงพอใจ ในประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ จากการใช้งานระบบ
โดยได้รบั ผลประเมินโดยรวมในระดับมาก
คํ า สํ า คัญ --- เว็ บ แอปพลิ เ คชัน , ประเมิ น ค่ า , วัด ประสิท ธิ ภ าพ ,
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม , เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือR สาร
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.

)Service) ทีปR ั จจุบนั คิดเป็ น 95% ของธุรกิจในประเทศไทย จึงเป็ นกลุ่มทีมR ี
ความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในด้านต่างๆ เช่น ช่วยสร้าง
งาน , สร้างมูลค่าเพิมR , สร้างเงินตราต่างประเทศ
และ สร้างความเข้มแข็งให้กบั ระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป็ นต้น
ดังนันo ในช่วงทีมR กี ารแข่งขันกันทางเศรษฐกิจอย่างสูงในปั จจุบนั SME
จึงควรใช้งาน ICT เพืRอเป็ นการเพิมR ประสิทธิภาพในการทํางาน ลดต้นทุน
และเพิมR โอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจให้มากทีสR ุด โดยการพัฒนาแอปลิ
เคชันนี
R o จ ะช่ว ยให้ SME สามารถประเมิน ตัว เอง ทํา ให้เ ห็น จุ ด อ่ อ น ทีRจ ะ
นํ าไปสู่การปรับปรุงและให้ความสําคัญมากขึนo ในการนํ าเอา ICT มาใช้ใน
องค์กรโดย แอปพลิชนสามารถเปรี
ัR
ยบเทียบในประเด็นต่าง ๆ กับ SME
อืนR ทีใR กล้เคียงกัน จึงเป็ นเหตุผลให้งานวิจยั นีoเกิดขึนo
II. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
งานวิจยั ครังo นีoมวี ตั ถุประสงค์หลักสองข้อ เพือR 1) พัฒนาเว็บแอปพลิเค
ชันเพืRอช่วย SME ในการวัดประสิทธิ €ภาพการนํ า ICT มาใช้งานในองค์กร
และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานเว็บแอปพลิเคชัน
III. วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
III.I ขอบเขตการวิ จยั
III.I.I พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพือR วัดประสิทธิภาพของ SME ในการนํา ICT
เข้ามาใช้ในองค์กร
ระบบถูกพัฒนาขึนo เพืRอให้ SME สามารถวัดประสิทธิ €ภาพการนํ าเอา
ICT มาใช้งาน ในประเด็นทีสR ําคัญ ๆ เช่น การสืRอสาร (Communication),
การประเมินความเสียR ง (Risk assessment), การวางแผน (Planning) เป็ น
ต้น โดยประเด็นดังกล่าวได้จากการสัมภาษณ์ บุคลากรในภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม [1]
ระบบสามารถแบ่งสิทธิของผูใ้ ช้ตามบทบาท เช่น Admin ของ SME ทีR
เป็ นผูบ้ นั ทึกข้อมูลพืoนฐานของ SME และกําหนดคนทีจR ะทําแบบประเมิน
โดยผูท้ าํ การประเมินจะใช้บุคลากรสามฝ่ ายในหน่ วยงานทีมR หี น้าทีแR ตกต่าง
กัน คือ หน่วยงานด้าน IT , หน่วยงานด้านธุรกิจ และ หน่วยงานด้านสือR สาร
กับลูกค้า โดยผลการประเมิน
ของ SME สามารถดูโดยเปรียบเทียบกับ SME ทีใR กล้เคียงกันในประเด็น
ประเภทธุรกิจ , จํานวนพนักงาน และปริมาณเงินทุน ได้

Keywords --- Web Application, Evaluation, Performance
measurement, Small and Medium Enterprise or SME / SMEs,
Information and Communication Technology or ICT
I. บทนํา
ปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืRอสาร หรือ ICT เป็ นเครืRองมือ
สําคัญทีธR ุรกิจ ใช้เพือR เพิมR ประสิทธิภาพการแข่งขันให้ธุรกิจ เพือR ให้สามารถ
อยูร่ อดได้ ในยุคทีมR กี ารแข่งขันกันสูงในปั จจุบนั ความสําคัญดังกล่าวไม่ได้
จําเป็ นเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ ทีมR เี งินทุนสูงเท่านันo สําหรับ SME (SMEs)
หรือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ก็จําเป็ นเช่นกัน เนืRองจากธุรกิจ
SME ซึRง มีค วามหมายรวมถึง อุ ต สาหกรรมการผลิต )Manufacturing)
กิจ การค้ า ส่ ง และค้ า ปลีก )Whole sale and Retail) และกิจ การบริก าร

III.I.II ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานเว็บแอปพลิเคชัน
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ผู้ทํา วิจ ยั ได้ทํา การออกแบบคํา ถาม และ เกณฑ์ก ารให้ค ะแนนโดย
กระจายแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตามภาคธุรกิจ เช่นการค้า , การผลิต
อุตสาหกรรม , การผลิตเกษตร และการบริการของ SME ในประเทศไทย
โดยกระจายตามสัดส่วนทีมR ใี นประเทศ [2] จํานวน 40 ชุด จากนันo จึงรวบรวม
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ผลทางสถิติ

III) การประเมิน ด้า นความสะดวกและความง่ า ยต่ อ การใช้ง านระบบ
(Usability) เป็ น การประเมินความสามารถของโปรแกรมว่ามีความ
ง่ายต่อการใช้งานมากน้อยเพียงใด
โดยกลุ่ม ตัว อย่า งทีRทํา แบบสอบถาม คือ ผู้ใ ช้ง านระบบทีRเ ป็ น SME
จํานวน 40 ชุด โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ เพืRอหาค่าเฉลียR เลขคณิต
)Arithmetic Mean หรือ X ) และค่ า ส่ ว นเบีRย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation หรือ S.D.)

III.II วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
III.II.I พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพืRอวัดประสิทธิ €ภาพของ SME ในการนํ า
ICT มาใช้งานในองค์กร
ได้ทํ า การพัฒ นาตามรู ป แบบ System Development Life Cycle: SDLC
ซึงR ประกอบด้วย 7 ขันo ตอน คือ
I) การกําหนดปั ญหา (Problem Definition) ซึRงคือขอบเขตของการวิจยั
ข้อ 3.1.1 ทีไR ด้กาํ หนดไว้
II) การวิเคราะห์ (Analysis) ได้ศึกษาข้อมูลของ SME ในประเทศไทย
จากหน่ วยงานราชการ เช่น ข้อมูลพืนo ฐานของ SME ในประเทศไทย
[2] และ ข้อมูลการลงทะเบียนผูป
้ ระกอบการ SME จาก สํานักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) [3]
III) การออกแบบ (Design) เป็ นการออกแบบเว็บแอปลิเคชันทีRเน้ นการ
พั ฒ นาในรู ป แบบ Responsive Web Design ทีR เ ป็ นเทคนิ ค การ
ออกแบบเว็ บ ไซต์ ทRี จ ะมี ก ารปรับ เปลีR ย นขนาดของเว็ บ ไซต์ ใ ห้
เหมาะสมกับการแสดงผลบนหน้าจอ บนอุปกรณ์ทแRี ตกต่างกัน เช่น
คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค หรือ โทรศัพท์มอื ถือได้ สําหรับฐานข้อมูลได้
ออกแบบด้วยแนวคิดของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS)
IV) การพัฒ นา (Development) ดํ า เนิ น การสร้า งเว็บ แอปพลิเ คชัน ใน
รูปแบบ Responsive Web Design โดยใช้ภาษา PHP และ Bootstrap
โดยใช้ MySQL เป็ นฐานข้อมูล
V) การทดสอบ (Testing) นํ า แอปพลิเ คชัน ทีRพ ฒ
ั นามาทํา การทดสอบ
ตามทีRไ ด้อ อกแบบไว้ และหากมีก ารทํา งานผิด พลาดก็นํา ไปแก้ไ ข
จนกว่าจะได้แอปพลิเคชันตามทีไR ด้วเิ คราะห์และออกแบบไว้
VI) การติดตังo (Implementation) นํ าเว็บ แอปพลิเคชันติดตังo บน Server
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปR ่ นุ ทีR https://sme-research.tni.ac.th
VII) การบํารุงรักษา (Maintenance) การตรวจสอบข้อมูลความผิดพลาดทีR
เกิดขึนo ระหว่างใช้งานและดําเนินการแก้ไข โดยใช้ผลศึกษาความพึง
พอใจของผูใ้ ช้งานเว็บแอปพลิเคชันเป็ นข้อมูลประกอบด้วย

IV. ผลการวิ จยั
IV.I พัฒนาเว็บแอปพลิ เคชันเพืOอวัดประสิ ทธิP ภาพของ SME ในการนํา
ICT มาใช้งานในองค์กร
I) หน้ า Home page ของงานอยู่ทRี https://sme-research.tni.ac.th โดย
ในหน้ า แรกผู้ ใ ช้ ส ามารถลงทะเบี ย น, แก้ ไ ข password และการแจ้ ง
password ในกรณีทลRี มื ตามรูปทีR I

รูปทีR I Home page ของระบบ
II) หลังจากผูล้ งทะเบียนเข้าไปได้แล้ว จะมีสถานะเป็ น Admin ของ SME
โดยสามารถกรอกข้อมูลพืนo ฐาน และดูผลประเมินประสิทธิ €ภาพการนํา ICT
มาใช้งานในองค์กรตัวเองได้ ตามรูปทีR II

III.II.II ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานเว็บแอปพลิเคชัน
ผูว้ จิ ยั พัฒนาแบบสอบถามเพืRอประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน
เว็บแอปพลิเคชัน โดยออกแบบให้เป็ นรูปแบบสํารวจรายการ (Checklist)
ทีแR บ่งระดับประสิทธิภาพเป็ น 5 ระดับ คือ น้อยมาก (1 คะแนน), น้อย (2
คะแนน), ปานกลาง (3 คะแนน), มาก (4 คะแนน) และ มากทีRสุ ด (5
คะแนน) โดยแบบสอบถามได้สอบถามกลุ่มตัวอย่างเกียR วกับประสิทธิภาพ
ของระบบ ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนีo
I) การประเมิน ด้า นการทํ า งานตามฟั ง ก์ ช ันR (Functional) เป็ น การ
ประเมินความสามารถของโปรแกรมว่าสามารถทํางานตามหน้ าทีR
ได้มากน้อยเพียงใด
II) การประเมินด้านความเร็วในการประมวลผล (Performance) เป็ นการ
ประเมิน ความสามารถของโปรแกรมว่ามีเร็วในการประมวลผลมาก
น้อยเพียงใด

รูปทีR II หน้าจอหลักของ Admin ของ SME
III) Admin ของ SME สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลพืนo ฐานของธุรกิจ ตัวเอง
เช่น ทีตR งั o , รูปแบบธุรกิจ, เงินทุนจดทะเบียน, จํานวนพนักงาน ฯลฯ โดย
ระบบมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนบันทึกทุกครังo ตามรูปทีR
III
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รูปทีR VI หน้าจอแสดงผลประเมินของธุรกิจ SME
รูปทีR III หน้าจอกรอกข้อมูลพืนo ฐานของ SME

VII) การแสดงผลเว็บ แอปลิเ คชัน จะมีคุ ณ สมบัติ Responsive Design ทีR
สามารถดูผลได้อย่างสวยงามในโทรศัพท์มอื ถือ ตามรูปทีR VII

IV) เมือR กรอกข้อมูลพืนo ฐานเรียบร้อย Admin ของ SME สามารถ
กําหนดบุคคลทีตR อ้ งการให้ประเมินได้โดยกําหนด E-mail และ เลือกว่าเป็ น
บุคคลกลุ่มใด โดยกําหนดให้เป็ นบุคลากร 3 หน่ วยงานคือ หน่ วยงานด้าน
IT, หน่ วยงานด้านธุรกิจ และ หน่ วยงานด้านสืRอสารกับลูกค้า โดยระบบจะ
ทําการส่ง E-mail พร้อม Password ไปยังบุคคลทีรR ะบุไว้เพืRอให้เข้ามาทํา
แบบประเมิน ตามรูปทีR IV

รูปทีR VII ตัวอย่างการแสดงผลแบบ Responsive Design บนมือถือ
IV.II ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานเว็บแอปพลิ เคชัน
ผลการวิเ คราะห์ แ บบสอบถามจากกลุ่ ม ตัว อย่ า ง โดยผลประเมิน
โดยรวมเกีRยวกับความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของระบบ ในด้านต่างๆ
แสดง ตามรูปทีR VIII

รูปทีR IV หน้าจอ Admin ของ SME กําหนดคนทําประเมิน
V) คนในหน่ วยงาน SME ทีถR ูกกําหนดให้ทําแบบประเมิน จะได้รบั ข้อมูล
ทาง E-mail และสามารถเข้าไปทําการประเมินได้ ตามรูปทีR V

รูปทีR VIII ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมต่อ
ประสิทธิภาพของระบบในด้านต่างๆ

รูปทีR 5 หน้าจอทําแบบประเมิน

จากผลการประเมินประสิทธิภาพโดยรวม “ความสะดวกและความง่าย
ต่อการใช้งานระบบ” ได้ค่าเฉลีRยสูงสุด ทีR 4.38 รองลงมาคือ “การทํางาน
ตามฟั งก์ ช ันK ” ได้ ค่ า เฉลีR ย 4.21 และด้ า นทีR ไ ด้ ค่ า เฉลีR ย น้ อ ยทีR สุ ด คื อ
“ความเร็วในการประมวลผล” ได้ 3.90
ทําให้ภาพรวมแล้ว ความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน ได้
ค่าเฉลียR 4.16 (S.D. = 0.50) ซึงR อยูใ่ นระดับ มาก และเมือR ดูรายละเอียดของ
ผลประเมินแต่ละด้าน จะมีผลดังนีo

VI) Admin ของ SME สามารถเข้ า มาดู ผ ลประเมิ น ของธุ ร กิ จ ตั ว เอง
เปรีย บเทีย บกับ ธุ ร กิจ อืRน ทีRอ ยู่ใ นธุ ร กิจ เดีย วกัน , เงิน ทุ น และ จํ า นวน
บุคลากรอยู่ในระดับเดียวกัน โดยแสดงในรูปแบบ Radar Chart และ Line
Chart ตามรูปทีR VI
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I) การประเมินด้านการทํางานตามฟั งก์ชนั R (Functional)
ได้ผล ตามรูปทีR IX

รูปทีR XI ผลการประเมินด้านความสะดวกและความง่ายต่อการใช้งาน
ระบบ (Usability)
จากผลการประเมิน ด้า นความสะดวก และ ความง่า ยต่ อ การใช้ง าน
ระบบ ประเด็น “คําอธิบายบนหน้าจอสือK ความหมายกับ ผูใ้ ช้ได้ชดั เจน” ได้
ค่า เฉลีRย สูง สุด ทีR 4.58 รองลงมาคือ “สามารถใช้คู่มอื เรียนรู้การ ใช้งาน
ระบบได้ดว้ ยตนเอง” ได้คา่ เฉลียR 4.39 และ “ความง่ายในการ ใช้โปรแกรม”
ได้ค่าเฉลีRย 4.32 โดยประเด็นทีRได้ค่าเฉลีRยน้ อยทีRสุดคือ “ความเหมาะสม
ของการออกแบบ หน้าจอ” ได้ 4.21

รูปทีR IX ผลการประเมินด้านการทํางานตามฟั งก์ชนั R
จากผลการประเมินด้านการทํางานตามฟั งก์ชนั R ประเด็น “การทําการ
ประเมิน” ได้คา่ เฉลียR สูงสุด ทีR 4.48 รองลงมาคือ “ทํางานกับข้อมูล (บันทึก ,
แก้ไข , ลบ , ตรวจสอบความถูกต้อง)” ได้คา่ เฉลียR 4.31 ตามมาด้วย “มีการ
แบ่งสิทธิŒ และใช้งานของผู้ใช้” ได้ค่า เฉลีRย 4.27 และ “ดูผลลัพธ์การจาก
ประเมิ น ” ได้ ค่ า เฉลีR ย 4.12 โดยประเด็ น ทีR ไ ด้ ค่ า เฉลีR ย น้ อ ยทีR สุ ด คื อ
“ลงทะเบีย น (สมัค ร , แก้ไ ข Password , แจ้ง อัต โนมัติด้ว ย E-mail)” ได้
3.87

V. สรุปและอภิ ปรายผล
ปั จจุ บ ัน เว็ บ แอปพลิ เ คชัน สามารถใช้ ง านได้ จ ริ ง ทีR https://smeresearch.tni.ac.th โดยจากการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานเว็บแอป
พลิเคชัน และได้รบั คําแนะนําเพิมR เติมจากกลุ่มตัวอย่างทําให้พบประเด็นทีR
น่าสนใจ ดังนีo
1.) ความเร็วในการประมวลผลระบบ ทีRได้ค่าเฉลีRยความพึงพอใจเพียง
3.90 ผู้ว ิจ ยั พบว่า ในช่ว งแรกของการเปิ ด ใช้ร ะบบ มีปั ญ หาในการ
ปรับแต่งค่าของ Web Server ยังไม่เหมาะสมต่อการใช้งานจํานวน
มาก ซึงR ได้แก้ไขแล้ว
2.) ระบบตอบรับอัตโนมัตดิ ว้ ย E-mail ยังพบปั ญหาในเรืRองความเร็ว และ
ความถู ก ต้อ ง ซึRง ได้แ ก้ไ ขด้ว ยปรับ การตังo ค่า และแก้ไ ขโปรแกรม
เรียบร้อยแล้ว
3.) ระบบในส่วนของการกรอกข้อมูลพืนo ฐานของ SME จะมีความซํoาซ้อน
กับ ระบบสมาชิกของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม(สสว.) [3] ซึงR SME ส่วนใหญ่เป็ นสมาชิกอยูแ่ ล้ว ถ้าระบบปั จจุบนั
สามารถไปดึง ข้อ มู ล จากระบบสมาชิก ดัง กล่ า วได้ก็จ ะเป็ นการดี
ซึงR ประเด็นนีoผวู้ จิ ยั เห็นด้วย โดยวางแผนทีจR ะนําเสนอในงานวิจยั
ขันo ถัดไป

II) การประเมินด้านความเร็วในการประมวลผล (Performance) ได้ผลตาม
รูปทีR X

กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั ชิoนนีoประสบความสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความกรุณาของ
ศูนย์สารสนเทศและการสืRอสาร สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีRป่ ุน ทีRได้ช่วย
ติดตังo เว็บแอปพลิเคชันบนเซิร์ฟเวอร์ของสถาบัน ตลอดจนถึงการติดตังo
ระบบ E-mail อัตโนมัติ และแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ให้ลุล่วงมา ทางผูท้ ําวิจยั
ขอขอบคุณมา ณ. ทีนR oีดว้ ย

รูปทีR X สรุปผลการประเมินด้านความเร็วในการประมวลผล
การประเมินด้านความเร็วในการประมวลผล ประเด็น “การส่งข้อมูล
ระหว่างหน้า Page” ได้ค่าเฉลีRยสูงสุด ทีR 4.12 รองลงมาคือ “การแสดงผล
ข้อมูล” ได้ค่าเฉลีRย 3.99 และ “การทํางานของโปรแกรมในภาพรวม” ได้
ค่าเฉลียR 3.81 โดยประเด็นทีไR ด้ค่าเฉลียR น้อยสุดคือ “ใช้งานผ่านบราวเซอร์
(Browser) ทีแK ตกต่าง” ได้ 3.67

เอกสารอ้างอิ ง
[1] Prajak Churchdom, Senshu Yoshii, Patsama Charoenpong and

III) การประเมินด้านความสะดวกและความง่ายต่อการใช้งานระบบ
(Usability) ได้ผลตามรูปทีR XI

Tanasin Yatsungnoen, Strategic approach to adopt ICT in SMEs, TNI
Journal of Engineering and Technology, 1 Jan - June 2019, P.73
[2] สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.), (ออนไลน์),
เข้าถึงได้ท'ี https://www.sme.go.th, สืบค้นวันที' 1 พ.ย. 2562
[3] สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.), “แบบคําขอ
ลงทะเบียน SME เพือ' เข้ารับบริการ” (ออนไลน์), เข้าถึงได้ท'ี
https://members.sme.go.th/newportal/
res_member.aspx, สืบค้นวันที' 1 พ.ย. 2562

33

IT-5

แนวทางการปรับปรุงภาพถ่าย และพืน| หลัง ของผลิตภัณฑ์รองเท้า
สําหรับธุรกิจออนไลน์ ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ
Guidelines for improving photography and alternative background of
shoe products for online businesses using image processing techniques
ธนทัต จันทร์เกตุ
Thanatouch Chanket

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปK ่ นุ
Faculty of Information Technology, Thai-Nichi Institute of Technology
Bangkok, Thailand
ch.thanatouch_st@tni.ac.th
บทคัด ย่ อ — ยุ ค แห่ ง เทคโนโลยี ดิ จิ ทัล ทํา ให้ ก ารซื, อ ขายออนไลน์
Commerce ไทยปี 2561 พบว่ามีอตั ราการเติบโตขึนo ถึง 14.04% [1]
เติ บโตอย่ างรวดเร็ว เช่ น การใช้ อินเทอร์เน็ ตในชี วิตประจําวัน เพิ9 มการ
ธุรกิจ E-Commerce หมายถึง การทําธุรกรรมผ่านสืRออิเล็กทรอนิกส์ใน
อํา นวยความสะดวกต่ า งๆ ให้ แ ก่ ผู้ใ ช้ ผู้บ ริ โ ภคถูก กระตุ้ น ให้ ส นใจหรื อ
ทุกช่องทางทีRเป็ นอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ อินเทอร์เน็ต และระบบเครือข่าย
ตัดสิ นใจเลือกซื,อสิ นค้าจากการนํ าเสนอสิ นค้าด้วยภาพถ่าย งานวิ จยั นี, จึง
คอมพิ ว เตอร์ การพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สามารถกระทํ า ผ่ า น
มุ่งเน้ นการศึกษาแนวทางการปรับปรุงภาพถ่ายซึ9งสามารถเข้าถึงได้ทกุ ที9ทกุ
โทรศัพท์เคลืRอนทีR การโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ การโฆษณาในอินเทอร์เน็ต
คน เพื9 อเพิ9 มความดึ งดูดการซื, อผลิ ตภัณฑ์รองเท้ าผ่านช่ องทางออนไลน์
การซืoอขายออนไลน์ [2] ในยุคดิจทิ ลั ทุกคนสามารถเป็ นเจ้าของธุรกิจร้าน
โดยการวิ เคราะห์ภาพถ่ายเพื9อแยกวัตถุและพื,นหลัง และทําการปรับปรุง
ภาพ สี พืน, หลังเพื9อสื9ออารมณ์ ด้วยโทนสีที9เหมาะสมกับผลิ ตภัณฑ์ ตามหลัก
ขายสินค้าออนไลน์ได้ง่ายมากขึนo เพียงแค่มสี มาร์ทโฟน กล้องถ่ายรูปและ
จิ ต วิ ท ยา รวมถึ ง ตามหลัก Color Scheme และ Color Image Scale ของ
อินเทอร์เน็ต การใช้สมาร์ทโฟนในการถ่ายรูปสินค้าจึงเป็ นทีนR ิยมมากขึนo
Shigenobu Kobayashi
เพราะสามารถถ่ า ยภาพได้ทุ ก ทีRอ ย่ า งรวดเร็ว ทัน เวลา พกพาสะดวก
ผลิ ตภัณฑ์รองเท้าเมื9อมีการปรับปรุงสีพื,นหลังโดยการเลือกสีที9เข้ากัน
สามารถเชือR มต่ออินเตอร์เน็ตเพือR นํารูปทีถR ่ายอัพโหลด เพือR ขายออนไลน์ได้
ช่วยส่งเสริ มโทนสีผลิ ตภัณฑ์ ผ่านสีรองเท้า และสีพืน, หลัง ช่วยให้ผลิ ตภัณฑ์
ในทันที
มี ความโดดเด่ น ดึ งดูด น่ าสนใจ มี ผลต่ อการเลื อกซื, อ และกระบวนการ
ผู้ค้าผลิตภัณฑ์รองเท้าบางรายมีปัญหาการนํ าเสนอสินค้าด้วยภาพ
ตัดสิ นใจซื,อของลูกค้ามากยิ ง? ขึCน
เนืRองจากไม่มคี วามรู้ ความชํานาญด้านการถ่ายภาพ การตกแต่งภาพ
หรือ บางสถานการณ์ทาํ ให้ภาพถ่าย หรือพืนo หลังทีถR ่ายมีความไม่สวยงาม
คํา สํา คัญ — ภาพถ่ า ย, Color Scheme, Color Image Scale, พาณิ ชย์
ไม่เข้ากับสินค้า เด่นชัดกว่าตัวสินค้าทีตR อ้ งการเสนอ รวมถึงปั ญหาของการ
อิ เล็กทรอนิ กส์, ผลิ ตภัณฑ์รองเท้า
สือR ความหมายของผลิตภัณฑ์รองเท้ามีหลากหลายประเภท สี ลักษณะการ
ABSTRACT — E-commerce and online shopping are getting
ใช้งาน จึงควรมีการปรับแต่งพืนo หลัง เพือR ทําให้สนิ ค้าดูน่าสนใจ โดดเด่นขึนo
noticeable growth rapidly as more like using the internet in everyday life.
เพือR ดึงดูดความต้องการของลูกค้า
Most consumers make a decision to purchase merchandise based on
ภาพถ่ายทีRสวยงาม คือหัวใจสําคัญของการขายสินค้าออนไลน์ [3]
photograph. Purpose of this paper to focus increase the attractiveness
รูปภาพมีความสวยงาม สีสนั และโทนสีของภาพ ตรงตามจุดประสงค์ของ
the image of products by extract background image to matching
ตัวสินค้า เสริมความน่ าดึงดูดก็จะช่วยสร้างความประทับใจแรก และส่งผล
background color Used by Color scheme and Color Image Scale
ให้ผซู้ อoื ตัดสินใจได้งา่ ย เมือR มีการเปรียบเทียบกับร้านค้ารายอืนR ๆ ภาพถ่าย
developed by Japan's leading color psychologist, Shigenobu
สินค้าทีRสวยงามก็จะมีผลต่อการตัดสินใจสังซื
R oอสินค้าด้วยเช่นกัน เพราะ
Kobayashi.
The Different colours of the background impact our Mood Tone and
รูปภาพถือเป็ นตัวดึงดูดผูซ้ oอื ในการตัดสินใจสังซื
R oอได้ง่ายมากขึนo รวมถึง
matching colour background improves Mood Tone of shoe and emotion
จากผลสํา รวจส่ว นมาก ผู้ค นทีRเ ข้า มาซืoอ จะให้ค วามสนใจทีRรูป ภาพของ
of the customer feel and the image with balance theme with product and
สินค้าเป็ นอันดับต้นๆ [4-6]
colour background affects online transactions and customer decisionmaking process.

II. วัตถุประสงค์ของงานวิจยั
งานวิจยั ฉบับนีoมวี ตั ถุประสงค์เพืRอแนะนํ าแนวทางการพัฒนาปรับปรุง
ภาพถ่าย เพิมR ความน่ าสนใจ และดึงดูด สําหรับการทําภาพธุรกิจออนไลน์
โดยใช้เรือR งทฤษฎีของสีเข้ามาช่วย รวมถึง ศิลปศาสตร์ และจิตวิทยาในการ
สร้างความน่ าดึงดูดให้กบั รูปผลิตภัณฑ์รองเท้า รวมถึงแนวทางการใช้ส ี
การประยุกต์สพี นoื หลัง กับตัว ผลิตภัณฑ์รองเท้า เพือR สือR อารมณ์ เพิมR ความ
น่าสนใจให้มากขึนo

Keywords — Images, Color Scheme, Color Image Scale, Ecommerce, Shoe

I. บทนํา
ในปั จจุบนั การทําธุรกิจต่างๆ ได้มกี ารเติบโตและเปลียR นแปลงไปอย่าง
รวดเร็วรวมถึงการขายสินค้าออนไลน์ สอดคล้องกับผลสํารวจ ETDA หรือ
สํ า นั ก งานพัฒ นาธุ ร กรรมทางอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ จากผลสํ า รวจมู ล ค่ า E34
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III. ทฤษฎีทเRี กียR วข้อง
ร้า นค้า ออนไลน์ ม ีห น้ า ทีRนํ า เสนอสิน ค้า ให้ก ับ ลู ก ค้า ผ่ า นทาง
หน้ า จอมือ ถือ หรือ หน้ า จอคอมพิว เตอร์ ลู ก ค้า ไม่ ส ามารถจับ ต้อ งหรือ
มองเห็นสินค้าจริงได้ สิงR ทีรR า้ นค้าจะต้องทําอย่างต่อเนืRองคือการกระตุน้ ให้
ลูกค้ามีความสนใจในสินค้า มีความต้องการสินค้า และมีความเชืRอมันใน
R
ร้านค้าว่าจะได้รบั สินค้าทีดR มี คี ุณภาพ รูปสินค้ามีสว่ นสําคัญอย่างมาก เพือR
ประกอบการตัดสินใจของลูกค้าว่าจะคลิกเข้าไปทําการซืoอหรือไม่ [3] แต่
ปั ญหาของร้านค้าออนไลน์สว่ นใหญ่ใช้รปู ถ่ายทีไR ม่ดพี อ หรือถ่ายโดยไม่จดั
องค์ประกอบ โดยไม่ให้ความสําคัญกับรูปสินค้า รูปภาพทีRดสี ามารถเพิมR
ยอดขายให้กบั ธุรกิจออนไลน์ได้ [6] ลูกค้าไม่สามารถจับต้องสินค้าได้ สิงR
แรกทีจR ะสามารถดึงสายตาลูกค้าไว้ได้คอื รูปภาพของสินค้า ควรใช้รูปทีมR ี
คุณภาพดี [4] ดัง Lee & Turban [7] ได้กล่าวว่ารูปแบบความไว้วางใจ
ในพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์คอื สถานะในด้านจิตวิทยาของทังo สองฝ่ ายทีกR ําลัง
ติดตามปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน เนืRองจากผูข้ ายและผูซ้ อoื ไม่ได้มกี ารพบหน้า
กัน ผูซ้ อoื ได้เห็นเพียงแค่รปู ภาพของสินค้าแต่ไม่เห็นตัวสินค้าจริงๆ รูปภาพ
จึง เป็ น ส่ว นทีRช่ว ยตัด สิน ใจว่า ผู้ข ายมีค วามจริง จัง จริง ใจกับ การค้า ขาย
ออนไลน์หรือไม่ นับเป็ นปั จจัยหนึRงทีจR ะดึงดูดสายตา ส่งเสริมการขาย สร้าง
ความน่ าเชืRอถือให้กบั ร้านค้าได้ [5] รวมถึงองค์ประกอบสีสนั ของสินค้า สี
ของสินค้า สีของฉากพืนo หลัง ต้องมีความสัมพันธ์กนั ตามทฤษฎีส ี และ คู่ส ี
Color Scheme สีต่างๆสามารถใช้สอRื อารมณ์ได้ความสัมพันธ์ระหว่างสี
แต่ละสี ซึงR รูปภาพส่วนใหญ่ มักจะถูกแต่งแต้มด้วยสีแดง เขียว และ นํoาเงิน
(RGB) สีเหล่านีoคอื แม่ส ี ซึRงเมืRอนํ ามารวมกันจะเกิดสีต่างๆ คู่สที Rนี ิยมใช้
ของสี คือ สีข้างเคียง (Analogous) , สีเอกรงค์ (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) ยึดหลักวงล้อของสี [8]

หลัก Color Scheme มีส่วนช่วยในการออกแบบเว็บไซต์ โดยใช้สเี ป็ น
หลัก ช่วยในการเข้าถึงข้อมูลได้งา่ ย อ่านสบายตา หาเมนูได้รวดเร็ว สีช่วย
แยกแยะปุ่ ม หรือ จุ ด สํ า คัญ ของเว็บ ไซต์ โ ดยกํ า หนดแนวทางเพืRอ การ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ตามหลัก WCAG2.1 มาตรฐานสากล การ
ออกแบบเว็บ ไซต์ โดยเว็บ ไซต์จ ะสามารถทํา การอ่ า นเนืo อ หาข้อ มูล ได้
สมบูรณ์ นันo จําเป็ นทีR จะต้องถูกพัฒนาขึoนตามแนวทางการพัฒนาเว็บทีR
เ รี ย ก ว่ า WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) [10]
ของ W3C (World Wide Web Consortium) [11] โดยคํ า นึ ง ถึ ง ผู้ อ่ า น
ผูใ้ ช้งาน ร่วมถึงผูพ้ กิ ารทางสายตา [12]
โคบายาชิ (Kobayashi) ได้สร้างระบบ Color Image Scale ขึนo มาเพืRอ
เป็ นเครืRองมือในการแยกแยะคุณสมบัติต่างๆของสีทRใี ช้ในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ สีพoนื หลัง แต่ละสีมคี วามละเอียดอ่อน มีความหมายเป็ นของ
ตัวเอง รวมถึงการสือR อารมณ์ผา่ นสี ส่งผลกระทบต่ออารมณ์ความรูส้ กึ ของผู้
พบเห็น การใช้สใี นงานออกแบบคือการสืRอสารทีRสามารถบ่งบอกอารมณ์
ของงานได้มากทีสR ุด ซึงR ในระบบของ Japanese Industrial Standard จะมี
อยู่ 10 สีทใRี ช้เป็ นพืนo ฐานในการผสมสีต่างๆ โดยแต่ละสีจะมีความแตกต่าง
ของโทนสีดว้ ย 2 ปั จจัยหลัก คือ ความสว่างของสี Value และ ความอิมR ตัว
ของสี ระบบการไล่ระดับสีของ Kobayashi ขึนo อยูก่ บั ระยะระหว่างสีในสเกล
ทีสR ง่ ผลต่อภาพลักษณ์ของสี ดังเช่น สีขาว สีแดง และสีดาํ ทีมR รี ะยะห่างไกล
จากกัน ทําให้ภาพลักษณ์ของสียงิR แตกต่างกันมากขึนo ในทางตรงข้าม สีทมRี ี
ระยะห่างใกล้เคียงกันก็จะทําให้ภาพลักษณ์คล้ายคลึงกัน [13]

รูปทีR II. Color Image Scale
รูปทีR I. วงล้อสี

IV. วิธดี าํ เนินการวิจยั
งานวิจยั นีoได้ศกึ ษาและพัฒนาเทคนิคการปรับปรุง ตกแต่งภาพ และสี
พืoน หลัง สํา หรับธุร กิจ ออนไลน์ เพืRอ เพิมR ความน่ า สนใจให้กบั ผลิต ภัณ ฑ์
รองเท้า โดยมีแนวทางการปรับปรุงภาพดังรูปทีR III

Analogous สีขา้ งเคียง หรือสีทอRี ยูต่ ดิ กันของวงล้อสีเป็ นโทนสีทใRี ช้สี
ถัดไปในวงล้อสี สีชดุ นีoสามารถสร้างงานออกแบบทีนR ่าสนใจได้
Monochromatic ใช้สเี ดียวในภาพ ช่วยเพิมR ความโดดเด่นให้กบั งาน
และเพิมR อารมณ์ของสีลงไปในงานได้ สีเหล่านีoมคี วามแตกต่างกันในเฉดสีทRี
อยูใ่ นกลุม่ สีเดียวกัน ซึงR แต่ละสีจะอยูใ่ นแถบสีเดียวกันของวงล้อสี
Monotone การใช้คู่สที เRี ป็ นเฉดหรือสีเดียวกัน แต่มคี วามสดของสีทRี
ต่างกัน ซึRงความสดของสีนันo ไม่ได้เกิดจากการผสมสีกบั สีอRนื แต่เกิดจาก
การปรับค่าเปอร์เซ็นต์ความอ่อนหรือเข้มของสี
Complementary สีคู่ตรงข้ามสามารถสร้างความโดดเด่นกระตุ้น
อารมณ์ โดยเลือกสีคตู่ รงข้ามกันในวงล้อสี เพือR ให้ได้สที แRี ตกต่างจากสีหลัก
ออกมาให้ดโู ดดเด่นยิงR ขึนo [9]

รูปทีR III. Flowchart วิธกี ารดําเนินการวิจยั
IV.I การแบ่งแยกส่วนวัตถุ
นํ า รูป ภาพรองเท้า เข้า โปรแกรม Photoshop เพืRอ ทํา การวิเ คราะห์
รูปภาพ โดยการเพิมR ค่าความสว่าง Brightness และ Shadow +10 เพือR เพิมR
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ประสิทธิภาพของ Photoshop Select Subject AI ในการตัดพืoนหลัง เพืRอ
แยกตัวรองเท้าออกมา ดังรูปทีR IV

รูปทีR IV. รองเท้าทีผR า่ นการตัดพืนo หลังออก
IV.II Extract Color
นํ ารูปภาพรองเท้า ดังรูปทีR IV Extract สีด้วยโปรแกรม Adobe Color
โปรแกรมวิเคราะห์ได้ Representative color ทังo หมด 4 สีในแต่ละคู่
รูปทีR VII. ตัวอย่างผลทดสอบ Colour Contrast Analyzer (WCAG2.1)
จากการทดสอบสีกบั ผลิตภัณฑ์รองเท้าในหลายๆคู่ เมืRอแบ่งรองเท้าตาม
วรรณะสี Cold & Warm ได้ผ ลลัพ ธ์ส ีพoืน หลัง ทีRเ หมาะสมกับ ผลิต ภัณ ฑ์
รองเท้า ดังในตารางทีR I
ตารางทีR I. ทดสอบสี
Color Scheme
Analogous
Monochromatic
Monotone
Complementary

รูปทีR V. รองเท้าทีR Extract ได้ Representative color 4 สี
IV.III วิเคราะห์ส ี
การวิเคราะห์สเี พืRอเพิมR ความน่ าดึงดูด น่ าสนใจ แบ่งได้ 2 แนวทาง
Color scheme และ Color Image scale

CCCC
/
/

WWWW WWWC CCCW

/

/

/

/

CCWW
/
/
/
/

โดยผลลัพ ธ์ รู ป ผลิต ภัณ ฑ์ ร องเท้า ทีRไ ด้ จ ากหลัก Color Scheme จะถู ก
เรียงลําดับตามค่า Lightness ของสีพนoื หลัง ในกรณีในแต่ละColor Scheme
มีสพี oนื หลังทีRผ่านการทดสอบเกิน 1 สี จากการทดสอบส่วนมาก สีทRมี คี ่า
Lightness สู ง จะช่ ว ยคุ ม โทนของตัว รองเท้ า ได้ ดี โดยพืoน หลัง ทีRม ีค่ า
Lightness ตํRาควรเพิมR Effect เข้าไปเพืRอทําให้พoนื หลังดูมมี ติ แิ ละ เข้ากับ
ผลิตภัณฑ์ ดังในรูปทีR VIII

IV.III.I Color scheme
เมือR ได้รปู ทีR V นํามาแยกโทนสี ตามวรรณะสี Cold & Warm ดังรูปทีR VI

รูปทีR VI. แยกวรณะสี Cold & Warm
จึงนํามาทดสอบกับสีพนoื หลัง ทีไR ด้มาจาก Color Scheme ได้แก่ Analogous,
Monochromatic, Monotone, Complementary ตรวจสอบสีผา่ นโปรแกรม
Colour Contrast Analyzer มาตรฐานของ WCAG2.1 ในหมวด Non-Text
Contrast (AA) เพือR ตรวจค่าการตัดกันของสี ระหว่าง Representative color
ของรองเท้าและสีพนoื หลัง เช่น ผลทีไR ด้ตามหมวดวรรณะสี CCCC เหมาะสม
กับสีพนoื หลังในหมวด Analogous, Monochromatic, Complementary ดัง
รูปทีR VII

รูปทีR VIII. รูปผลลัพธ์ สีทผRี า่ น WCAG
นํามาเรียงตามค่า Lightness มาก ไป น้อย
IV.III.II Color Image scale
เมืRอผ่านขันo ตอนการแบ่งแยกส่วนวัตถุ และได้ Representative color
ทั งo หมด 4 สี ใ นแต่ ล ะคู่ ด ั ง รู ป ทีR V นํ า Representative color 4 สี มา
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Matching กับ สีใ กล้ เ คีย งในตาราง Color Image Scale ทีRค ัด เลือ กจาก
อารมณ์สขี องรองเท้าในแต่ประเภทดังรูปทีR IX จะได้ Theme อารมณ์ส ี ของ
รองเท้า

V. ผลการวิจยั
จากการดํา เนิ น งานหมวด Color Scheme ทดสอบสีก ับ ผลิต ภัณ ฑ์
รองเท้าในหลายๆคู่ เมือR แบ่งรองเท้าตามวรรณะสี Cold & Warm และนําไป
ทดสอบด้วยโปรแกรม Colour Contrast Analyzer เพืRอทําการหาค่าตัดกัน
ของ Color Scheme ซึงR แบ่งเป็ น Analogous, Monochromatic, Monotone,
Complementary โดยทดสอบจากสีพนoื หลังของแต่ละหมวด เมือR ได้ผลลัพธ์
สีพนoื หลังอาจมีมากกว่า 1 สี จึงใช้ Lightness ช่วยในการตัดสินใจรูปภาพ
พืนo หลังควรออกสีโทนอ่อน ส่วนของหมวด Color Image Scale เมืRอเลือก
โทนสีร องเท้า ทีR Matching ได้เ หมาะสมกับ Theme อารมณ์ ส ีใ นตาราง
Color Image Scale จึงนํามาเปรียบเทียบค่า Delta E นําค่าความแตกต่าง
ของสีทRีน้อยทีRสุดมาเป็ นสีพoนื หลัง จึงได้สพี oนื หลังใน Theme ของ Color
Image Scale โดยสีพoืน หลัง สามารถมีห ลายสีทRี เ หมาะสมใน Theme
เดียวกัน ต่อรองเท้า 1 คู่

รูปทีR IX. Theme อารมณ์สรี องเท้าทีคR ดั เลือกจาก Color Image Scale
นํ าค่าสี Lab ของ Representative color และ Themeอารมณ์ ส ี มาหาค่า
Delta E CIE-76 เพือR เทียบค่าความแตกต่ า งของสี ตามสมการทีR (1)
∗
𝛥𝐸!"
= $(𝐿∗$ − 𝐿∗% )$ + (𝑎$∗ − 𝑎%∗ )$ + (𝑏$∗ − 𝑏%∗ )$
(1)
∗
𝛥𝐸!" ค่าความต่างสีทไRี ด้จากการคํานวณ
𝐿∗
ค่าความสว่าง (Brightness) ของสี
𝑎∗
ค่าความอิมR ตัว (Saturation) ของสี
∗
𝑏
ค่าความต่าง (Hue) ของสี

VI. สรุป
งานวิจยั นีo เสนอแนวทางการปรับปรุงภาพถ่ายสําหรับธุรกิจออนไลน์
โดยมุ่ ง เน้ น การเลือ กใช้ สีพoืน หลัง ให้ก ับ ผลิต ภัณ ฑ์ร องเท้า โดยมีก าร
ประยุกต์ใช้ส ี ทฤษฎีส ี วรรณะของสี หลักColor Scheme และตารางColor
Image Scale เข้ า มา รวมถึ ง ใช้ เ ทคโนโลยี แ ละโปรแกรม Adobe
Photoshop, Adobe Color, Colour Contrast Analyzer ในการวิ เ คราะห์
รูปภาพ สีต่างๆ การวัดค่า Contrast ในการแสดงผลต่างๆบนหน้าเว็บไซต์
โดยสีทผRี ่านกระบวนการทดสอบ มาช่วยส่งเสริมให้ตวั ผลิตภัณฑ์รองเท้าดู
โดดเด่น มีความน่ าสนใจมากยิงR ขึoนด้วยการใช้ สีพoนื หลังเข้ามาช่วย สืRอ
อารมณ์ ส ีข องผลิ ต ภัณ ฑ์ ร องเท้ า และ วิธี ก ารใช้ รู ป ภาพสิน ค้ า ให้ ม ี
ประสิทธิภาพสูงสุด สืRออารมณ์ สร้างสีสนั ทําให้ผู้มคี วามบกพร่องทาง
สายตาเกีRยวกับเรืRองสี สามารถเข้าถึงได้สะดวกขึนo ด้วยการทดสอบผ่าน
มาตรฐาน WCAG ในการทํ า เว็ บ ไซต์ ผู้ ใ ช้ เ ล็ ง เห็ น แนวทางการขาย
ผลิตภัณฑ์รองเท้า ผ่านช่องทางออนไลน์ทเRี พิมR มากขึนo การลงรูปขายสินค้า
ทีRง่ายมากขึนo รวมถึงผลิตภัณฑ์อRนื ๆ ทีRสามารถปรับปรุงให้เข้ากับการใช้
งาน และมีประโยชน์ในธุรกิจออนไลน์ต่างๆ ได้มากยิงR ขึนo
ผู้ว ิจ ัย มีค วามเห็น ว่ า กระบวนการวิเ คราะห์ส ีย ัง มีค วามยุ่ ง ยากและ
ซับซ้อนอยู่บา้ ง อาจพัฒนาปรับปรุงให้ง่าย และสามารถนํ าไปต่อยอด และ
พัฒ นาความสามารถ ความแม่น ยํา ในการวิเ คราะห์ใ ห้ส ะดวก รวดเร็ว
ยิงR ขึนo หรือ พัฒนาระบบการจัดการสีแบบอัตโนมัติ รวมถึง ปรับปรุงให้เข้า
กับการใช้งานในธุรกิจออนไลน์ต่างๆได้

รูปทีR X. รูปตัวอย่าง ผลลัพธ์คา่ ความแตกต่ า งของสี
นํ าค่าจากสมการทีR (1) มาคํานวณด้วยการกําหนดค่า L*1, a*1, b*1 เป็ นค่า
ของชุ ด สี Representative Color ทีR Extract ออกมา และค่ า L*2, a*2, b*2
เป็ นค่าของชุดสีใน Theme อารมณ์สที เRี ลือกมาจาก Color image scale โดย
เมืRอได้ค่า Delta E นํ าค่าความแตกต่างของสีทนRี ้อยทีสR ุดมาเป็ นสีพนoื หลัง
โดยทุกสีอยู่ในกลุ่มของ Theme อารมณ์ ส ี ทีRได้ Matching กับรองเท้าเช่น
หมวด Romantic สีพนoื หลังก็จะเป็ น สีทอRี ยู่ในหมวดหมู่ Romantic ทังo หมด
ดังรูปทีR IX
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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.

บทคัดย่อ — พระราชบัญญัตคิ ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย
พ.ศ. °±²° มีผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการในทุกองค์กรทีจ' ําเป็ นต้องเตรียมความ
พร้อมเพือ' ให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของกฎหมาย โดยมุง่ เน้นทีอ' งค์กรแผนกหรือ
นิ ติบุคคลให้ม ี "มาตรฐาน" ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอกับข้อมูลส่วนบุคคล กระบวนการทีส' าํ คัญทีส' ดุ คือวิธกี ารจัดหมวดหมูส่ ว่ น
บุคคลเพื'อปกป้ องข้อมูลและป้ องกันการเข้าถึงข้อมูลที'ไม่ได้รบั อนุ ญาตรวมถึง
ป้ อ งกัน การเปลี'ย นแปลงข้อ มูล โดยไม่ม ีส ทิ ธิ a ซึ'ง กระบวนการทังL หมดนีL ต้อ งใช้
เทคโนโลยีท'ซี บั ซ้อนและงบประมาณลงทุนจัดทําระบบอย่างมาก งานวิจยั นีLขอ
นํ าเสนอกรณีศกึ ษาการจําแนกข้อมูลความเป็ นส่วนตัวโดยใช้เทคนิคการเข้ารหัส
และการแฮช เพือ' จัดประเภทข้อมูลความเป็ นส่วนตัวอย่างง่าย และการเก็บข้อมูล
ในฐานข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้รวมฟั งก์ชนั การกําหนดอัตลักษณ์ของข้อมูล และเข้ารหัสที'
จําเป็ น เพื'อเพิม' ประสิทธิภาพของการทํางาน และการจัดการข้อมูล การจําแนก
ข้อมูล ในกรณีทข'ี อ้ มูลในฐานข้อมูลถูกจัดเก็บในทีไ' ม่เหมาะสม ถูกโจรกรรม หรือ
ถูกทําสําเนา ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านันL ก็ยงั คงปลอดภัย โดยเจ้าของข้อมูล หรือ
ผู้ควมคุมข้อมูลยังสามารถตราจสอบข้อมูลได้ผู้เดียว จากผลการทดลองพบว่า
สามารถครอบคลุมการจําแนกประเภทข้อมูลส่วนบุคคลทีจ' าํ เป็ นทังL หมด และยังคง
ความถูกต้องของข้อมูลก่อน และ หลัง การประมวลผลข้อมูลได้ดี อีกทังL รูปแบบ
การทํางานนีLยงั แสดงให้เห็นอีกว่าสอดคล้องกับแนวปฏิบตั เิ พื'อปกป้ องข้อมูลหลัก
ปกปิ ดและป้ องกันการเข้าถึงข้อมูลต่างๆโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต ขณะทีง' บประมาณ
การจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวมีคา่ ใช้จา่ ยเล็กน้อย เมือ' เทียบกับการลงทุนในระบบอื'นที'
มีจาํ หน่ายในท้องตลาด

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

I. บทนํา
เมืRอ มีก ารนํ า เทคโนโลยีเ ข้า มาใช้ทํา งานในรูป แบบของเทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิว เตอร์จึง มีบ ทบาททีRสํา คัญ ในการจัด เก็บ ข้อ มูล และ
บันทึกข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ข้อมูลการใช้งานของผูใ้ ช้ รวมถึงข้อมูลส่วน
บุคคล เช่น ชืRอ ทีอR ยู่ เบอร์โทรศัพท์ พฤติกรรมการติดต่อสาร หรืออืRนๆ ทีR
สามารถระบุถงึ เจ้าของข้อมูลได้ เมือR รวบรวมอย่างดีกจ็ ะมีมลู ค่ามหาศาลต่อ
ผู้ป ระกอบการสามารถนํ า ข้อ มู ล ต่ า งๆเหล่ า นีo ม าวิเ คราะห์ พ ฤติก รรม
ผูบ้ ริโภค เพืRอนํ าเสนอสินค้าและบริการ ซึงR ข้อมูลเหล่านีoถอื เป็ นข้อมูลส่วน
บุคคล ทีเR จ้าของข้อมูลต้องการปกปิ ดข้อมูลไม่ตอ้ งการให้ผอู้ Rนื สืบค้นและนํา
ข้อมูลไปแสวงหาผลประโยชน์ หรือเปิ ดเผยโดยไม่ได้รบั ความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูล ดังนันo จึงได้มกี ารตราพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. t‹Œt (Personal Data Protection Act B.E. t‹Œt (t¤q ) หรือ
PDPA) และจะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบในวันทีR t° พฤษภาคม พ.ศ.
2563
ปั จจุบนั ได้มกี ารพัฒนาระบบ Software ต่างๆเพืRอการป้ องกันเข้าถึง
ข้อมูล แต่การทํามาใช้ในทางธุรกิจยังมีราคาสูงอยู่มาก ในกรณีของธุรกิจ
ขนาดเล็ก ยัง ไม่ ส ามารถทีRจ ะจัด หามาใช้เ พืRอ การปกป้ อ งข้อ มู ล ได้ต าม
พระราชบัญญัตดิ งั กล่าว
งานวิจยั นีoได้ศกึ ษาแนวทางการจําแนกข้อมูลความเป็ นส่วนตัวโดยใช้
เทคนิคการเข้ารหัสเพืRอป้ องการการสืบค้นไปยังข้อมูลต้นทางของเจ้าของ
ข้อมูล และการแฮช ซึRงเป็ นการปกปิ ดข้อมูลผ่านขันo ตอนทางคณิตศาตร์
แบบทางเดียว โดยจะทําให้ขอ้ มูลมีความปลอดภัยสูง การเข้าถึงข้อมูลยาก
โดยการแปลงข้อความทีรR ะบุถงึ ตัวตนของเจ้าของข้อมูลเป็ นข้อมูลของแฮท
และสามารถทีRจ ะอ้า งอิง ค่ า แฮทนันo ไปยัง เจ้า ของข้อ มูล ได้ ซึRง ชุ ด ข้อ มูล
ดังกล่าวทีถR กู เก็บไว้ในระบบหลังทําการเข้ารหัสและแฮทแล้ว จะไม่สามารถ
ระบุ ถึง เจ้า ของข้อ มูล ได้ นันR หมายถึง ในกรณีทRีข้อ มูล รัวไหลออกไปจาก
R
ระบบ ผูท้ Rมี รี หัสในการถอดเท่านันo จะเป็ นผูท้ Rสี ามารถเข้าถึงข้อมูล และ
ทราบถึงข้อมูลทีแR ท้จริงของเจ้าของข้อมูลได้

คําสําคัญ — พระราชบัญญัติค้มุ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ
ไทย พ.ศ. ›œ•›, การจําแนกข้อมูลความเป็ นส่วนตัว, การเข้ารหัส, การแฮช
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
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วัตถุประสงค์
1. เพือR ศึกษาวิธกี ารเข้ารหัสและการแฮชในการจําแนกข้อมูลความเป็ น
ส่วนตัว
2. เพือR ศึกษาวิธกี ารเข้ารหัสและการแฮชในการปกปิ ดข้อมูล
3. เพือR ศึกษาความถูกต้องในการสืบค้นข้อมูลต้นทาง

ตารางทีR I. เครือR งมือ รูปแบบการทํางานของ Hash

ขอบเขตของการวิจยั
1. ศึกษาและออกแบบวิธคี ดั แยก และการแยกเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ให้
เป็ นข้อมูลทีไR ม่สามารถบ่งบอกตัวตนของผูเ้ ป็ นเจ้าของข้อมูล
2. ศึกษาและออกแบบวิธกี ารป้ องกันการเปลีRยนแปลงข้อมูลโดยการทํา
hashing และ indexing รวมถึงการเข้ารหัส hashing เพือR ปกป้ อง index
ข้อมูล
3. วิเคราะห์และเปรียบเทียบความปลอดภัยในกรณีทขRี อ้ มูลรัวไหลเพื
R
อR ให้
สอดคล้อง และสามารถนําไปใช้ได้จริงตามพระราชบัญ ญัตคิ มุ้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

หมายเหตุ : อักษรตัวหนา หรือรูปแบบทีใR ช้การทํา HASH และการเข้ารหัส
ในการทดลองครังo นีo

II. งานวิจยั และทฤษฎีทเRี กียR วข้อง
II.I พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data
Protection Act B.E. 2562 (2019) หรือ PDPA)[1]
พระราชบัญญัตนิ oีมบี ทบัญญัตบิ างประการเกียR วกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล เหตุผลและความจําเป็ นในการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตเิ พือR ให้การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
มีประสิทธิภาพและเพือR ให้มมี าตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจาก
การถูกละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลทีมR ปี ระสิทธิภาพ ซึงR การตราพระราช
บัญญัตนิ oีสอดคล้องกับเงือR นไขทีบR ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว

II.III SALT

ค่า SALT เป็ น ค่า คงทีRใ นฐานข้อ มูล ทีRถูก สร้า งขึoน โดยการสุ่ม
เพืRอจะใช้กบั ข้อมูลแต่ละรายการ[4] เพืRอใช้ร่วมกับฟั งค์ชนั R HASH โดยค่า
SALT ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ตัว เลข หรือ ตัว อัก ษรทีRถู ก สร้า งขึoน เพืRอ นํ า ไปใช้
ร่วมกับกระบวนการทํา HASH การเพิมR ค่า SALT เข้าไปในกระบวนการ
HASH โดยการนํ ามาต่อกันกับค่า HASH ทําให้ค่าตังo ต้นทีอR าจจะมีการซํoา
กัน จะมีผ ลหลัง จากการทํา HASH จะมีค่ า ของผล HASH ต่ า งกัน เพืRอ
ป้ องกันผลของ HASH ซํoากัน โดยง่ายต่อการคาดเดาค่าตังo ต้นได้ โดยส่วน
ใหญ่จะใช้ในการเก็บรหัสผ่านเพราะโอกาสทีบR ุคคลจะใช้พาสเวิรด์ ซํoาอาจจะ
มีอยู่ โดยการทําเช่นนีo ผูบ้ ุกรุกจะไม่สามารถเดาได้จากค่า HASH ทีตR รงกัน
และสามารถป้ องกันการโจมตี HASH ทีRคํานวณไว้ล่วงหน้ าได้ เนืRองจาก
SALT เป็ นค่าสุม่ ทีมR คี วามแตกต่างกันในแต่ละกรณี การใช้ SALT จึงถือว่า
เป็ นการปกป้ องรหัสผ่านทีRใช้กนั ทัวไป
R หรือผูใ้ ช้ทRใี ช้รหัสผ่านเดียวกันใน
หลายๆ ไซต์ได้

II.II Hashing
การแฮชคือฟั งก์ชนั ทางคณิตศาตร์ ซึงR อยูใ่ นหัวข้อหนึRงของหลัก
ทฤษฎี Cryptography[2] โดยการทํางานของแฮช เป็ นขันo ตอนการนํ าเข้า
ข้อมูลทีมR คี วามยาวต่างกัน เพืRอให้ได้มาซึงR ค่าตัวเลขทีมR ขี นาดจํานวนหลัก
เท่ากัน เพือR ไว้ใช้อา้ งอิงข้อมูลต้นทาง[3] หรือใช้อา้ งอิงข้อมูลการระบุตวั ตน
จากต้น ทางได้ ซึRง เป็ น การคํา นวนตัว เลขคณิต ศาสตร์ท างเดีย วทีRแ ปลง
ข้อความทีชR ดั เจนเป็ นข้อความตัวเลข ข้อความตัวเลขทีไR ด้จะไม่ถูกถอดค่า
และเรียกว่า hash, hash value หรือ digest ของข้อความ มันอาจดูแปลกทีR
ไม่ ม ีกุ ญ แจในการทํ า งาน แต่ ก าร HASH สามารถทํ า หน้ า ทีRข องมัน ได้
ข้อความทีชR ดั เจนสามารถถูกแฮชอีกครังo ในเวลาใดก็ได้และเปรียบเทียบกับ
แฮชดังo เดิม โดยจะสามารถรูว้ ่ามีการเปลียR นแปลงใด ๆ กับความสมบูรณ์
ของข้อความทีRตงั o ต้น ข้อมูลอินพุตสามารถเปลีRยนแปลงความยาวได้ใน
ขณะทีคR วามยาว HASH ได้รบั การแก้ไข ดังตัวอย่างรูปแบบการทํางานของ
Hash ในตารางทีR I.

II.IV Encryption and Decryption
การเข้ารหัสและการถอดรหัส
เป็ นส่วนหนึRงของหลักทฤษฏี
Cryptography[2] เพือR ความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล ความปลอดภัย
ของข้อมูลเป็ นสิงR สําคัญมาก มีอลั กอริธมึ การเข้ารหัสมากมาย มีการใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ตามความสําคัญ การเข้ารหัสมีอลั กอริธมึ หลายประเภท
เช่น อัลกอริธมึ แบบสมมาตร Symmetric, อัลกอริธมึ แบบอสมมาตร
Asymmetric การวิเคราะห์เปรียบเทียบพารามิเตอร์ทสRี าํ คัญ[5] โดยการ
เข้ารหัสเป็ นเทคนิคการรักษาความปลอดภัย
ทีเR ปลียR นแปลงข้อมูลจาก
สถานะปกติทสRี ามารถเข้าใจได้ เรียกว่า ข้อมูลทีชR ดั เจน Clear Text เป็ น
ข้อมูลทีถR กู เข้ารหัส Cipher Text โดยอาจจะมีการใช้กุญแจ Key ใน
กระบวนการเข้ารหัสและถอดรหัส
โดยผูท้ จRี ะถอดรหัสได้ตอ้ งผูท้ ไRี ด้รบั
อนุญาต หรือผูท้ มRี กี ุญแจเท่านันo ถึงจะสามารถถอดรหัสและอ่านข้อมูลได้
โดยรูปแบบการเข้ารหัสแบบ Symmetric แสดงในตารางทีR II.
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ตารางทีR II. เครือR งมือ และรูปแบบเทคนิคการเข้ารหัสแบบ Symmetric

ในการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องเพือR ให้สามารถเข้าถึงข้อมูล
ทีรR ะบุถงึ ตัวบุคคลได้ จะต้องมีกุญแจในการถอดรหัสค่าในฐานข้อมูลชุดทีR
สอง เพือR ให้ได้มาซึงR ค่าแฮท โดยหลังจากทีไR ด้คา่ แฮท ก็สามารถนําค่าแฮท
ไปตรวจสอบกับข้อมูลในฐานข้อมูลชุดทีหR นึRง ซึงR จะได้มาซึงR ข้อมูลทีรR ะบุถงึ
ตัวบุคคล โดยมีขนั o ตอนการทํางานแสดงตามรูปทีR 1
โดยส่วนประกอบการทํางาน ดังแสดงในขันo ตอนก่อนการนําเข้า
ข้อมูลผ่านขันo ตอนการประมวลผล และหลังจากการนําข้อมูลทีไR ด้จากการ
ผ่านขันo ตอนการประมวลผล ได้แสดงในแผนภาพตามรูปทีR 2

หมายเหตุ : อักษรตัวหนา หรือรูปแบบทีใR ช้การทํา HASH และการเข้ารหัส
ในการทดลองครังo นีo
II.V Pseudonymization
กระบวนการจัด การข้อ มูล โดยระบุ ว ิธีก ารลบ หรือ การแทนทีR
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เช่นชืRอ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลข
บัตรประจําตัวประชาชน จากชุดข้อมูล แต่อาจจะปล่อยข้อมูลส่วนอืRนไว้ใน
ตําแหน่ งทีRสามารถระบุบุคคลทางอ้อมได้ เป็ นกระบวนการเพืRอควบคุม
ความปลอดภัย ของข้อ มูล ส่ว นบุ ค คล เพืRอ ป้ อ งกัน การเข้า ถึง ข้อ มูล ส่ว น
บุคคลจากผูไ้ ม่ได้รบั อนุ ญาต ทังo นีoความเป็ นส่วนตัว รวมถึงสิทธิของบุคคล
และองค์กร อาจจะการส่งต่อไปยังผูอ้ Rนื ทีตR อ้ งการใช้ขอ้ มูลบางส่วน การใช้
เทคนิค Pseudonymization สามารถให้การปกป้ องความเป็ นส่วนตัวทีRดี
ทีสR ดุ โดยการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลลักษณะนีo สามารถช่วยในการจัดกลุ่มของ
ข้อมูลทีรR วบรวมในช่วงเวลาทีแR ตกต่างกัน เพือR เปรียบเทียบได้[6]
II.VI Kutools
Kutools เป็ นเครืRองมือทีรR วบรวมการทํางาน สําหรับการใช้งาน
ร่วมกับโปรแกรม Microsoft Excel ทีมR ปี ระโยชน์พร้อมคุณสมบัตขิ นั o สูงกว่า
300 รายการเพืRอ ลดความซับ ซ้อ นของงานทีRซ ับ ซ้อ นหลายประเภทให้
กลายเป็ น Excel เพียงไม่กRคี ลิก ตัวอย่างเช่นการเข้ารหัสเซลล์ และการ
ถอดรหัสเซลล์ ด้วยการใช้งานนีoสามารถเข้ารหัสเซลล์ทเRี ลือก โดยเลือกช่วง
ทีตR ้องการเข้ารหัสหรือถอดรหัส คลิก "เข้ารหัสเซลล์ หรือถอดรหัสเซลล์"
และใส่รหัสผ่าน ซึงR จะช่วยให้การใช้ Excel ประหยัดเวลาในการทํางานและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานอย่างมาก

รูปทีR q ขันo ตอนการทํางาน

III. ระเบียบวิธวี จิ ยั

III.I ระเบียบวิธวี จิ ยั
กระบวนการทํางานเริมR จากการนําข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทีอR ยู่
บนอินเทอร์เน็ต โดยการนํามาเก็บไว้ในรูปแบบ Microsoft Excel ทําการ
จัดแบ่งข้อมูลออกเป็ นหมวดหมู่ ทําการจัดเก็บข้อมูลทีรR ะบุถงึ ตัวบุคคล(ชือR
นามสกุล) และข้อมูลอืนR ๆ เช่น เลขทีบR ตั รประจําตัวประชาชน อายุ ทีอR ยู่
แยกกันอยูใ่ นแต่ละคอลัมน์ หลักจากนันo เติมค่าข้อมูลเข้าไปร่วมกับข้อมูลทีR
ระบุถงึ ตัวบุคคล โดยค่าข้อมูลดังกล่าวเรียกว่า Salt เพือR ป้ องกันข้อมูล ใน
กรณีทมRี ี ชือR นามสกุล ซํoากันในฐานข้อมูล ขันo ตอนต่อจากการเติมค่าข้อมูล
Salt คือการนําข้อมูลไปผ่านกระบวนการ การทําแฮท เพือR ทําการสร้างอัต
ลักษณ์ให้กบั ข้อมูลทีรR ะบุถงึ ตัวบุคคล
และจัดข้อมูลให้อยูใ่ นรูปแบบ
Indexing ต่อจากนันo ทําการเข้ารหัสข้อมูลทีไR ด้อกี ครังo เพือR เป็ นการป้ องกัน
การสืบค้นข้อมูล ไปยังข้อมูลทีรR ะบุถงึ ตัวบุคคลได้ เมือR ได้ขอ้ มูลดังกล่าว
หลังจากการเข้ารหัสแล้ว จะทําการแยกฐานข้อมูลออกเป็ น 2 ชุด โดยชุดทีR
หนึRง เป็ นข้อมูลใช้สาํ หรับการอ้างอิง ทีปR ระกอบไปด้วยค่าแฮท และข้อมูลทีR
ระบุถงึ ตัวบุคคล (ชือR นามสกุล) และชุดทีสR อง คือข้อมูลทีปR ระกอบไปด้วยค่า
การเข้ารหัสของแฮช และข้อมูลอืนR ๆ ทีปR ระกอบด้วย วัน เดือน ปี เกิด อายุ
ทีอR ยู่ โดยสามารถนําไปใช้ในการวิเคราะห์ วิจยั ต่อไปได้

รูปทีR 2 ส่วนประกอบการทํางาน
IV. การทดลอง
IV.I การออกแบบการทดลอง
การทดลองนีoกระทําในสภาพแวดล้อมเครือข่ายจําลองโดยการ
เลือกใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการนําเข้าฐานข้อมูลการจ่ายเงินของ
เบียo ยังชีพคนชรา ทีไR ด้จากทะเบียนประกาศของทางราชการ และรายชือR
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมของสถานพยาบาลทีมR กี ารเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต เพือR
นํามาเป็ นกลุม่ ตัวอย่างฐานข้อมูลตังo ต้นในการทดลองประมวลผล โดยการ
ทํางานผ่านขบวนการ Hashing และ Encryption เพือR สร้างเป็ นฐานข้อมูล
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Indexing ใหม่ และผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การเปรียบเทียบความถูกต้องของข้อมูลทีไR ด้
จากการนําข้อมูลมาประมวลผล และนําข้อมูลกลับมา Decryption เพือR
เปรียบเทียบกับฐานข้อมูลตังo ต้นในการทดสอบ ประสิทธิภาพความแม่นยํา
ของการประมวลผล และตรวจสอบถึงข้อมูลรายชือR ของบุคคลในทะเบียน ว่า
ถูกต้องหรือไม่
IV.II ติดตังo ระบบ
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ร่วมกับการใช้คาํ สังR
Macro จาก Blog codedocu.com โดยใช้การประมวลผลด้วยฟั งก์ชนั
HASH SHAt‹Œ ซึงR ก่อนทําการประมวลผล ผูว้ จิ ยั ได้สร้างค่า Salt เพิมR เข้า
ไปในการทดลอง
เนืRองจากการใช้ขอ้ มูลทะเบียนรายชือR ของตัวอย่าง
ฐานข้อมูลตังo ต้นอาจจะมีรายชือR ทีซR oาํ กัน การเพิมR ค่า Salt เข้าไปจะมีผลทํา
ให้การประมวลผลมีความแม่นยํามากขึนo โดยการประมวลผลข้อความด้วย
ด้วยฟั งก์ชนั HASH SHAt‹Œ เป็ นค่าทีผR นวก จะถูกแทรกลงในแมโคร vba

ตารางที' IV ตัวอย่างตารางข้อมูลของค่า HASH กับ ENCRYPTION (Indexing)
และข้อมูลส่วนบุคคล

= get_HASH_SHA256 (Cell Index)

ซึงR ข้อมูลจากตารางทีสR อง เป็ นข้อมูลทีสR ามารถเผยแพร่ หรือนําไปเก็บยังทีR
ต่างๆได้ โดยข้อมูลดังกล่าวจะไม่มคี วามเชือR มโยงต่อกัน ผูท้ เRี ข้าถึงข้อมูลจะ
ไม่สามารถทราบได้วา่
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เกียR วโยงกับรายชือR
เจ้าของข้อมูลใดโดยข้อมูลทังo สองจะกลับมาเชือR มโยงกันได้ จะต้องมีรหัสใน
การ Decryption ซึงR โดยปกติแล้วผูท้ ดRี แู ลข้อมูล (Data Controller) จะเป็ นผู้
ทีเR ก็บรหัสในการ Decryption ไว้ ซึงR จะเป็ นผูเ้ ดียวทีจR ะสามารถทราบถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลได้
โดยกระบวนการ การทํา Decryption โดยการใช้กุญแจการ
ถอดรหัส จะได้คา่ แฮทตังo ต้นกลับมา ซึงR สามารถนําค่าดังกล่าวมาตรวจสอบ
และเปรียบเทียบกับตาราง Indexing ในตารางทีหR นึRง โดยผูว้ จิ ยั ได้ใช้
Function ของ VLOOKUP ทีมR อี ยูใ่ นโปรแกรม Microsoft Excel เพือR
ตรวจสอบข้อมูลทีไR ด้ กับฐานข้อมูลตังo ต้นว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่

ซึงR ผลของค่า HASH (Indexing) จะแสดงในรูปแบบของเลขฐาน qŒ จํานวน
Œˆ ตัวอักษร(ไบต์) หรือเท่ากับ t‹Œ บิต โดยจํานวนจะเท่ากันหมดสําหรับ
ทุกข้อมูลทีผR า่ นกระบวนการ HASH
ผูว้ จิ ยั ยังได้ทาํ การติดตังo เครือR งมือในการเข้ารหัสโดยใช้ปลักอิ
Å น
ชือR Kutools ทีใR ช้สาํ หรับโปรแกรม Microsoft Excel เพือR ทําการเข้ารหัสจาก
ค่า HASH SHA256 (Indexing) ทีไR ด้จากกระบวนการแรก โดยการเข้ารหัส
ของโปรแกรม Kutools จะใช้การเข้ารหัสแบบ Symmetric Key DES
หลังจากทีไR ด้ผลลัพท์ของการผ่านกระบวนการดังกล่าวนันo ทาง
ผูว้ จิ ยั ได้จดั ทําตารางของข้อมูลใหม่ โดยแยกประเภทของตารางเป็ นดังนีo
1. ข้อมูลของค่า HASH (Indexing) และรายชือR ตารางทีR III
2. ข้อมูลส่วนค่า HASH กับ ENCRYPTION (Indexing) และข้อมูลส่วน
บุคคล

V. ผลการทดลอง
เพือR ให้ในการออกแบบระบบมีความเหมาะสม ผูว้ จิ ยั ได้ทดลองใช้งาน
ระบบทีไR ด้รบั การออกแบบตามรูปทีR t โดยการสร้างระบบจําลองทังo ระบบ
ขึนo มาโดยใช้ตวั อย่างฐานข้อมูลตังo ต้น ˆ ชุด และใช้ขอ้ บังคับพืนo ฐานทีรR ะบบ
ควรทําได้คอื การเก็บข้อมูล การใช้ขอ้ มูล และการเปิ ดเผยข้อมูล พบว่า
สามารถนํามาใช้ในกระบวนคัดแยกสําหรับสิทธิการขอเข้าถึงและขอสําเนา
ข้อมูลได้อย่างดี และในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างความมันใจให้
R
กบั ทังo
Data Subject (เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล) และ Data Controller (ผูค้ วบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล) ว่าข้อมูลถูกเข้ารหัสไว้ทงั o หมด ในกรณีทเRี หตุการณ์ไม่
คาดคิดเกิดขึนo เช่น หากมีขอ้ มูลรัวไหลออกไปจากระบบด้
R
วยเหตุสดุ วิสยั
ข้อมูลนันo จะไม่สามารถนําไปใช้งาน
หรือไม่สามารถส่งผลกระทบใดต่อ
เจ้าของข้อมูลได้ ซึงR ถือว่าเป็ นการสร้างความมันคงปลอดภั
R
ยให้กบั ข้อมูลใน
ระบบทังo หมด

ตารางที' III ตัวอย่างตารางข้อมูลของค่า HASH และ รายชือ'
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การศึกษาไปทําเป็ นผลิตภัณฑ์ทางการค้าได้ รวมถึงสามารถจะนําไปใช้ใน
การเผยแพร่ขอ้ มูลส่วนบุคคลโดยไม่ต้องระบุเจ้าของข้อมูลในการทํางาน
วิจยั ทางด้านสถิตติ ่างๆได้อกี ด้วย
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VI. สรุป
ผลการศึกษาการจําแนกข้อมูลความเป็ นส่วนตัวโดยใช้เทคนิคการเข้ารหัส
และการแฮชนีo สามารถจําแนก แยกเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็ นข้อมูลทีไR ม่
สามารถบ่งบอกตัวตนของผูเ้ ป็ นเจ้าของข้อมูลเทียบกับความถูกต้องแม่นยํา
กับ ข้อ มูล จํา นวนมาก และยัง สามารจํา แนกประเภทข้อ มูล ส่ว นบุ ค คลทีR
จําเป็ นทังo หมดได้ดกี ว่ารูปแบบเดิมทีใR ช้คนในการจําแนกข้อมูล นอกจากนีo
เมืRอวิเคราะห์ผลของการทดสอบแล้ว รายงานผลสรุปได้แสดงให้เห็นว่า
รูปแบบการทํางานนีoสอดคล้องกับแนวปฏิบตั เิ พืRอปกป้ องข้อมูลทีจR าํ เป็ นได้
โดยไม่มคี วามผิดปกติของข้อมูลทีถR อดรหัสกลับมาได้ถกู ต้องแม่นยํา q¤¤%
ซึRงเพียงพอสําหรับการปกป้ องข้อมูลหลักและป้ องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้
รับอนุ ญาต ในขณะเดียวกันจากรายงานของการพบข้อมูลรัวไหลของโลก
R
ปั จจุบนั แสดงให้เห็นว่า ผลการศึกษานีoสามารถแก้ไขปั ญหาการเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลได้ดี และสามารถนํ าไป ปรับใช้กบั งานทีRต้องการเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคล เช่นข้อมูลสถิตทิ างการแพทย์ อายุของผู้ป่วย โรคของ
ผูป้ ่ วย ผลเลือดของผูป้ ่ วย โดยปกปิ ดชืRอ นามสกุลของเจ้าของข้อมูล หรือ
สามารถนํ าไปใช้กบั ข้อมูลทางการเงินการธนาคาร การวงเงินการกู้เงิน
วัตถุประสงค์การกูเ้ งิน โดยอาจนํามาวิเคราะห์รว่ มกับ AI ในการประยุกค์ใช้
เพือR คาดการณ์ความเป็ นไปได้ในอนาคต ทังo นีoสามารถนําผลการทดลองไป
ใช้งานร่วมกับระบบทีRต้องการแบ่งปั นข้อมูล ในการทําวิจยั อืRนๆ โดยไม่
จําเป็ นต้องทราบถึงเจ้าของข้อมูล ด้วยข้อมูลทีนR ํามาทดลองจํานวนพันกว่า
รายการ แสดงให้เห็นว่าสามารถแก้ไขการจัดเก็บข้อมูลให้เป็ นไปตามข้อ
ปฏิบตั ภิ ายใต้กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทีRจะมีผลบังคับใช้ในวัน
พฤหัสบดีทRี t° พฤษภาคม t‹Œ• ด้วยงบประมาณทีอR าจจําเป็ นต้องใช้ใน
การเก็บข้อมูลให้มคี วามปลอดภัย งานวิจยั นีoสามารถนําไปศึกษาค้นคว้าต่อ
ยอดในเรือR งประสิทธิภาพต่างๆ ระยะเวลา ความเร็วของการใช้เทคนิคแฮท
การเข้ารหัสประเภทอืRนๆ เพือR ทดสอบประสิทธิภาพในฐานข้อมูลชนิดต่างๆ
โดยใช้การทดสอบในสภาพแวดล้อมทีตR ่างกันเช่น ความเร็วของระบบ ชนิด
ของหน่ ว ยประมวลผล ขนาดหน่ ว ยความจํา ชนิ ด ของหน่ ว ยเก็บ ข้อ มูล
รวมถึง ความเร็ว ในการเขีย นอ่า นข้อ มูล ตลอดจนนํ า Cloud Computing
หรือ การประมวลผลแบบคลาวด์ม าต่ อ ยอดใช้ใ นงานวิจ ัย ด้ว ยเพืRอ ให้
ครอบคลุมทุกความต้องการของทุกภาคส่วนต่อไป และยังสามารถนํ าผล
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I. บทนํา
อุทกภัยเป็ นปั ญหาทีปR ระเทศไทยประสบเป็ นประจําทุกปี ส่งผลให้เกิด
ความเสียหายต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชนเป็ นจํานวนมาก ย้อนหลัง
ไปเมืRอปี พ.ศ. 2554 ได้เกิดมหาอุทกภัย ซึRงนับเป็ นเหตุการณ์ นoํ าท่วมทีR
รุน แรงทีRสุด ของประเทศไทยในรอบกว่า กึRง ศตวรรษ เหตุ ก ารณ์ นoํ า ท่ว ม
ดังกล่าวครอบคลุมพืนo ทีกR ว่า 1 ใน 3 ของจังหวัดในประเทศไทย ก่อให้เกิด
ความเสียหายทางเศรษฐกิจและพืนo ทีเR กษตรกรรมอย่างหนัก [1]
ลุ่ ม นํo า ทะเลสาบสงขลาเป็ นทีRร าบลุ่ ม ขนาดใหญ่ ตังo อยู่ ภ าคใต้ ฝั งR
ตะวันออกของประเทศไทย ได้รบั อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ทีพR ดั ผ่านทะเลจีนใต้และอ่าวไทย เป็ นผลให้ลุม่ นํoาทะเลสาบสงขลารับเอาไอ
นํo าเข้ามาทําให้มปี ริมาณนํo าฝนค่อนข้างสูงในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม
ของทุกปี จากการแปลผลวิเคราะห์ขอ้ มูลดาวเทียม THEOS และดาวเทียม
LANDSAT-5 TM เมืRอปี พ.ศ.2552 พบว่าพืนo ทีทR มRี โี อกาสเกิดนํo าท่วมส่วน
ใหญ่จะเป็ นบริเวณพืนo ทีรR าบลุม่ โดยเฉพาะพืนo ทีรR าบลุม่ รอบลุม่ นํoาทะเลสาบ
สงขลา [2]
ในปั จจุบนั นักวิจยั ได้นําตัวแบบทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์
ทางด้านอุทกวิทยากันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะ ข้อมูลปริมาณนํo าท่า
(Runoff) ซึRงเป็ นข้อมูลพืoนฐานทางอุทกวิทยาทีRสําคัญสําหรับนํ าไปแก้ไข
ปั ญหาทางอุทกภัย ดังนันo หากเราสามารถพยากรณ์ปริมาณนํo าท่าได้อย่าง
ถู ก ต้ อ ง จะช่ ว ยให้ ส ามารถจัด การทรัพ ยากรนํo า ให้ เ ป็ นไปได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และจะช่วยลดปั ญหาทางอุทกภัยได้ รวมทังo จะช่วยในการ
ตัดสินใจล่วงหน้าในการทําการเกษตรภายในประเทศ [3]
การศึกษาในต่างประเทศหลาย ๆ งาน พบว่าตัวแบบการพยากรณ์
ปริมาณนํo าท่า (Rainfall-Runoff Model) ส่วนใหญ่จะเป็ นตัวแบบโครงข่าย
ประสาทเทียม (Artificial Neural Network) [4] ซึงR ตัวแบบโครงข่ายประสาท
เทีย มเป็ นตัว แบบทาง Machine Learning ทีRเ ลีย นแบบการทํ า งานของ
สมองมนุ ษย์เพืRอใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลและแก้ปัญหาทีมR คี วามซับซ้อนค่อนข้าง
สูง
จากปั ญหาข้างต้น ผู้จดั ทําจึงมีแนวคิดทีRจะนํ าตัวแบบทางสถิตมิ าใช้
เป็ นเครืRอ งมือ ในการพยากรณ์ ป ริม าณนํo า ท่ า เพืRอ ศึ ก ษาตัว แบบทีR ม ี
ประสิทธิภาพสําหรับการพยากรณ์ ปริมาณนํo าท่า โดยมีวตั ถุประสงค์เพืRอ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณและตัว

บทคัดย่อ — การพยากรณ์ ปริ มาณนํ,าท่ามีความสําคัญต่อการจัดการ
ทรัพ ยากรนํ, า และการพยากรณ์ ก ารเกิ ด อุ ท กภัย ซึ9 ง เป็ นประเด็น ทาง
ธรรมชาติ ที9ส่งผลกระทบในวงกว้ าง การศึ กษาครัง, นี, มีวตั ถุประสงค์เพื9 อ
เปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพการพยากรณ์ ป ริ ม าณนํ, า ท่ า รายวัน ในลุ่ ม นํ, า
ทะเลสาบสงขลาโดยตัว แบบการถดถอยเชิ งเส้ น พหุคู ณ และตัว แบบ
โครงข่ า ยประสาทเที ย ม โดยใช้ ข้ อ มู ล ปริ ม าณนํ, า ฝนและปริ ม าณนํ, า ท่ า
รายวัน แบ่งออกเป็ น › ส่วน คือ ) ข้อมูลปริ มาณนํ, าฝนและปริ มาณนํ, าท่า
รายวันตัง, แต่ ตงั , แต่ วนั ที9 ƒ มิ ถนุ ายน พ.ศ.›œ• ถึงวันที9 ›œ ธันวาคม พ.ศ.
›œ• เพื9 อ ใช้ ใ นการสร้ า งตัว แบบการพยากรณ์ (Calibration) ›) ข้ อ มู ล
ปริ มาณนํ, าฝนและปริ มาณนํ, าท่ ารายวันตัง, แต่ วนั ที9 ›• ธันวาคม พ.ศ.›œ•
ถึ ง วัน ที9 … ตุ ล าคม พ.ศ.›œ•› เพื9 อ ใช้ ใ นการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพการ
พยากรณ์ ข องตัว แบบ (Validation) โดยใช้ ค่ า สถิ ติ ค่ า สัม ประสิ ท ธิ€ การ
ตั ด สิ นใจ (R2) รากของค่ า คลาดเคลื9 อ นกํ า ลัง สองเฉลี9 ย (RMSE) และ
สั ม ประสิ ทธิ€ ประสิ ทธิ ผลของ Nash และ Sutcliffe (ENS) เป็ นตั ว วั ด
ประสิ ทธิ ภาพในการพยากรณ์ ของตัวแบบ ผลการศึกษา พบว่าตัวแบบการ
ถดถอยเชิ งเส้นพหุคณ
ู มีประสิ ทธิ ภาพในการพยากรณ์ ปริ มาณนํ, าท่ าในลุ่ม
นํ,าทะเลสาบสงขลาดีกว่าตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียม
คําสําคัญ — นํ,าท่า, นํ,าฝน, การถดถอยเชิ งเส้นพหุคณ
ู , 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
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แบบโครงข่ายประสาทเทียมในการพยากรณ์ปริมาณนํoาท่ารายวันในลุ่มนํoา
ทะเลสาบสงขลา

รายวันตังo แต่วนั ทีR 4 มิถุนายน พ.ศ.2561 ถึงวันทีR 31 ตุลาคม พ.ศ.2562
และนํ าข้อมูลมาแบ่งเป็ น 2 ส่วน ดังนีo 1) ข้อมูลปริมาณนํo าฝนและนํo าท่า
รายวันตังo แต่วนั ทีR 4 มิถุนายน พ.ศ.2561 ถึงวันทีR 25 ธันวาคม พ.ศ.2561
เพืRอใช้ในการสร้างตัวแบบการพยากรณ์ (Calibration) 2) ข้อมูลปริมาณ
นํo า ฝนและนํo า ท่ า รายวัน ตังo แต่ ว นั ทีR 26 ธัน วาคม พ.ศ.2561 ถึง วัน ทีR 31
ตุลาคม พ.ศ.2562 เพือR ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพการพยากรณ์ของตัว
แบบ (Validation) ซึRง ข้อ มู ล ปริม าณนํo า ฝนและปริม าณนํo า ท่ า ได้ร ับ การ
อนุ เคราะห์จากระบบบริการสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยาและระบบบันทึก
ระดับนํoา ของศูนย์ป้องกันวิกฤตนํoา กรมทรัพยากรนํoา ตามลําดับ

II. ผลงานทีเR กียR วข้อง
งานวิจยั ทีRเกีRยวข้องกับการสร้างตัวแบบเพืRอพยากรณ์ ปริมาณนํo าท่า
ประกอบด้วย การศึกษาความสามารถของตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียม
ต่อการพยากรณ์ ปริมาณนํo าท่า [4] โดยใช้ขอ้ มูลนํ าเข้าเปรียบเทียบกัน t
ชุด นันR คือข้อมูลปริมาณนํo าฝนรายวันเพียงอย่างเดียวและข้อมูลปริมาณ
นํoาฝนและปริมาณนํoาท่า พบว่าตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียมทีใR ช้ปริมาณ
นํoาฝนและปริมาณนํoาท่ารายวันเป็ นข้อมูลนําเข้าสามารถให้คา่ พยากรณ์ของ
ปริมาณนํo าท่าได้แม่นยํากว่าใช้ขอ้ มูลนํ าเข้าเป็ นปริมาณนํo าฝนเพียงอย่าง
เดียว ในการศึกษาประสิทธิภาพการพยากรณ์ ปริมาณนํo าท่าของตัวแบบ
โครงข่ายประสาทเทียมและตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ [5] สรุปได้
ว่ า ตัว แบบโครงข่า ยประสาทเทีย มมีป ระสิท ธิภ าพในการการพยากรณ์
ปริมาณนํo าท่าได้ดกี ว่าตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ โดยในงานวิจยั
บางฉบับใช้รปู แบบการเรียนรูใ้ นตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียม (Training
Algorithms) ‹ ชนิด ได้แก่ Momentum, Conjugate Gradient, Levenberg
Marquardt, Delta Bar Delta และ Quickprop [6] เพืR อ เปรี ย บเที ย บหา
วิธกี ารเรียนรูท้ ดRี ที สRี ุดสําหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณนํoาท่า
และปริมาณนํo าฝน ซึงR ส่วนใหญ่จะใช้ค่าสัมประสิทธิ €การตัดสินใจ (RH) ราก
ของค่าคลาดเคลืRอนกําลังสองเฉลียR (RMSE) และสัมประสิทธิ €ประสิทธิผล
ของ Nash และ Sutcliffe (ENS) เป็ นตัววัดประสิทธิภาพในการพยากรณ์
ของตัวแบบ [4] [5] [6]
III. วิธดี าํ เนินการวิจยั
การศึก ษาครังo นีo เ ป็ นการเปรีย บเทีย บประสิท ธิภ าพการพยากรณ์
ปริมาณนํo าท่าในพืนo ทีลR ุ่มนํo าทะเลสาบสงขลา ระหว่างตัวแบบการถดถอย
เชิง เส้น พหุ คูณ (Multiple Linear Regression Model: MLR) และตัว แบบ
โครงข่ า ยประสาทเทีย ม (Artificial Neural Network Model: ANN) โดย
ขันo ตอนการศึกษาสามารถแบ่งได้ดงั ขันo ตอนต่อไปนีo 1. รวบรวมและทํา
ความสะอาดข้อ มู ล ปริม าณนํo า ฝนและปริม าณนํo า ท่ า จากระบบบริก าร
สารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยาและระบบบันทึกระดับนํo า ของศูนย์ป้องกัน
วิกฤตนํo า กรมทรัพยากรนํo า ตามลําดับ 2. แบ่งข้อมูลทีRพร้อมสําหรับการ
วิเคราะห์ออกเป็ น 2 ส่วน คือ ข้อมูลทีใR ช้ในการสร้างตัวแบบการพยากรณ์
(Calibration) และข้อมูลทีใR ช้ในการทดสอบประสิทธิภาพการพยากรณ์ของ
ตัวแบบ (Validation) 3. วิเคราะห์หาตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคณ
ู และ
ตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียม 4. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการพยากรณ์
ปริมาณนํoาท่าระหว่างตัวแบบทังo สอง
III.I พืน– ทีศK กึ ษา (Study Area)
ลุ่มนํo าทะเลสาบสงขลาเป็ นลุ่มนํo าแห่งเดียวในประเทศไทย ทีRมรี ะบบ
ทะเลสาบแบบลากูน (Lagoon) ขนาดใหญ่ เป็ นแอ่งรองรับนํo าจืด (นํo าฝน
นํo าจืดจากคลอง และนํo าหลาก) โดยมีนoํ าเค็มจากนํo าทะเลไหลเข้ามาผสม
ตังo อยูร่ ะหว่างเส้นละติจดู 6°45¢ ถึง 8°00¢ เหนือและเส้นลองติจดู 99°30¢
ถึง 100°45¢ ตะวันออก พืนo ทีปR ระมาณ 8,484.35 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็ น
แผ่น ดิน (รวมเกาะ) ประมาณ 7,652.81 ตารางกิโ ลเมตร และเป็ น พืoน ทีR
ทะเลสาบประมาณ 831.54 ตารางกิโลเมตร พืoนทีRส่วนใหญ่ครอบคลุม 3
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (อําเภอชะอวดและอําเภอหัวไทร
บางส่ ว น) จัง หวัด พัท ลุ ง และจัง หวัด สงขลา (ยกเว้น พืoน ทีRอํ า เภอนาทวี
อําเภอจะนะ อําเภอเทพาและอําเภอสะบ้าย้อย) รวม 147 ตําบล 26 อําเภอ
แสดงได้ดงั รูปทีR I ลุ่มนํo าทะเลสาบสงขลามีพoนื ทีRรบั นํo าประมาณ 3,368.4
ตารางกิโลเมตร [7] โดยการศึกษาครังo นีoใช้ขอ้ มูลปริมาณนํo าฝนและนํo าท่า

รูปทีR I. แผนทีแR สดงขอบเขตลุม่ นํoาทะเลสาบสงขลา
แหล่งทีมK า : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ–าและการเกษตร (องค์การ
มหาชน) [7]
III.II ตัวแบบทีใK ช้ในการศึกษา (Models)
งานวิจ ยั ฉบับ นีo เ ป็ น การศึก ษาตัว แบบทีRม ีป ระสิท ธิภ าพสํา หรับ การ
พยากรณ์ปริมาณนํo าท่า โดยมีวตั ถุประสงค์เพืRอเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคณ
ู และตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียม
ในการพยากรณ์ ป ริม าณนํo า ท่ า รายวัน ในลุ่ ม นํo า ทะเลสาบสงขลา ซึR ง
รายละเอียดของตัวแบบทีใR ช้ในการศึกษา มีดงั นีo
III.II.I ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคณ
ู (Multiple Linear Regression
Model: MLR)
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) เป็ น
การวิเคราะห์เชิงสถิตเิ กียR วข้องกับตัวแปรตามทีมR คี วามสัมพันธ์กบั ตัวแปร
อิ ส ระมากกว่ า 1 ตัว ถ้ า ความสัม พัน ธ์ ด ัง กล่ า วมีล ัก ษณะเชิ ง เส้ น ใน
พารามิเ ตอร์ แ ล้ ว นั นR คือ การถดถอยเชิง เส้น พหุ คู ณ (Multiple Linear
Regression) [8] ตัว แบบการถดถอยเชิง เส้น พหุ คูณ เขีย นได้ด งั สมการ
ต่อไปนีo
Yi = b0 + b1xi1 + b 2 xi 2 + ! + b pxip + e i
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แทน ตัวแปรสุม่
แทน สัมประสิทธิ €การถดถอย (พารามิเตอร์)
แทน ตัวแปรทีเR ป็ นอิสระต่อกัน และมีคา่ คงตัว
แทน พจน์คา่ คลาดเคลือR นสุม่

(1)
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III.II.I ตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network
Model: ANN)
โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network) เป็ นเทคนิคแขนง
หนึRงของปั ญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ทีจR ําลองการทํางานของ
ระบบประสาทในสมองของมนุ ษย์ โครงสร้างของโครงข่ายประสาทเทียม
แสดงได้ดงั ภาพต่อไปนีo

(3)

III.III.III สั ม ประสิ ท ธิŒ ป ระสิ ท ธิ ผ ลของ Nash และ Sutcliffe (NashSutcliffe Coefficient Efficiency: ENS)
คือ ดัช นี ทRีนิ ย มใช้ใ นการบอกค่ า ความแม่ น ยํ า ของตัว แบบ (Model
Performance) ในทางอุทกวิทยา โดยมีสตู รคํานวณดังนีo

ENS = 1 -

n

2

i =1
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รูปทีR II. โครงสร้างของโครงข่ายประสาทเทียม
โครงสร้างของโครงข่ายประสาทเทียมประกอบด้วย ˆ องค์ประกอบ
ดังต่อไปนีo 1. ข้อมูลนํ าเข้า (Input) 2. ข้อมูลส่งออก (Output) 3. ชันo ซ่อน
เร้น (Hidden Layer) และ ˆ. ค่านํoาหนัก (Links) ดังรูปทีR II
โครงข่ายประสาทเทียมเป็ นตัวแบบซึRงจําลองการทํางานของระบบ
ประสาทของมนุ ษ ย์ จะมีห น่ ว ยการทํ า งานหลายหน่ ว ยมาประมวลผล
ร่วมกัน มีการส่งค่าในแต่ละหน่ วยเพืRอใช้ในการคํานวณผลลัพธ์ ตัวแบบ
โครงข่ายประสาทเทียมเป็ นตัวแบบทีมR กี ารปรับเปลียR นตัวเองระหว่างการ
เรียนรู้ จึงถูกนํ ามาใช้ในการหาตัวแบบเพืRออธิบายความพันธ์ทRซี บั ซ้อน
ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม [9]
III.III ค่าสถิตทิ ใี K ช้ในการวัดประสิทธิภาพ (Performance Evaluation)
ค่าสถิตทิ ใRี ช้ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ของตัวแบบในการศึกษาครังo
นีo ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ €การตัดสินใจ (R2) รากของค่าคลาดเคลือR นกําลังสอง
เฉลียR (RMSE) และสัมประสิทธิ €ประสิทธิผลของ Nash และ Sutcliffe (ENS)
III.III.I ค่าสัมประสิทธิกŒ ารตัดสินใจ (Coefficient of determination: R2)
คือความผันแปรของตัวแปรตอบสนองทีสR ามารถอธิบายได้มอี ยู่ในตัว
แบบเชิงเส้นนีoได้รอ้ ยละเท่าไร โดยมีสตู รคํานวณดังนีo

i

แทน ค่าสังเกต (Observed Value) ทีR i เมือR i มีคา่ อยู่
ระหว่าง 1 ถึง n
แทน ค่าพยากรณ์ทไRี ด้จากตัวแบบ
แทน ค่าเฉลียR ของ Yi
แทน ค่าเฉลียR ของ Ŷi

IV. ผลและการอภิปรายผล
การศึกษาครังo นีo มีตวั แปรต้น (Input Variables) เป็ นปริมาณนํo าท่า ณ
เวลาย้อนหลัง 1 วัน ปริมาณนํo าท่า ณ เวลาย้อนหลัง 2 วัน ปริมาณนํo าท่า
ณ เวลาย้อนหลัง 3 วัน ปริมาณนํo าฝน ณ เวลาปั จจุบนั ปริมาณนํo าฝน ณ
เวลาย้อนหลัง 1 วัน ปริมาณนํo าฝน ณ เวลาย้อนหลัง 2 วัน และปริมาณ
นํo าฝน ณ เวลาย้อนหลัง 3 วัน ซึRงแทนดัวย Qt-1, Qt-2, Qt-3, Pt , Pt-1, Pt-2
และ Pt-3 ตามลํ า ดับ และมีต ัว แปรตาม (Output Variables) คือ ปริม าณ
นํoาท่า ณ เวลาปั จจุบนั (Qt)
ความหมายของคําว่า “ณ เวลาปัจจุบนั ” คือ ข้อมูลของวันทีศR กึ ษา
ความหมายของคําว่า “ณ เวลาย้อนหลัง ] วัน” คือ ข้อมูลก่อนหน้า
วันทีศR กึ ษา q วัน
ความหมายของคําว่า “ณ เวลาย้อนหลัง ^ วัน” คือ ข้อมูลก่อนหน้า
วันทีศR กึ ษา t วัน
ความหมายของคําว่า “ณ เวลาย้อนหลัง _ วัน” คือ ข้อมูลก่อนหน้า
วันทีศR กึ ษา • วัน
ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวแบบจากการใช้ขอ้ มูลในส่วน
แรก (ตั oง แต่ ว ั น ทีR 4 มิ ถุ น ายน 2561 ถึ ง วั น ทีR 25 ธั น วาคม 2561:
Calibration) มาสร้างตัวแบบเพือR พยากรณ์ปริมาณนํoาท่าในลุ่มนํoาทะเลสาบ
สงขลา พบว่ า ตัว แบบโครงข่ า ยประสาทเทีย มมีป ระสิท ธิภ าพในการ
พยากรณ์ ป ริม าณนํo า ท่ า ในลุ่ ม นํo า ทะเลสาบสงขลาได้ดีก ว่ า ตัว แบบการ
ถดถอยเชิงเส้นพหุคณ
ู ซึงR ค่าสถิตทิ ใRี ช้ในการวัดประสิทธิภาพสามารถแสดง
ได้ ดังตารางทีR I
ตารางทีR I. ค่าสถิตทิ ใRี ช้ในการวัดประสิทธิภาพของ (Calibration)
Model
R2
ENS
RMSE
MLR
0.9386
0.8788
0.2235
ANN
0.9854
0.9584
0.1309
จากตารางทีR I อธิ บ ายได้ ว่ า ตั ว แบบโครงข่ า ยประสาทเที ย มมี
ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ ปริมาณนํo าท่าในลุ่มนํo าทะเลสาบสงขลาได้

2

é n
ˆ ˆ ù
ê å (Yi -Y ) (Yi -Y ) ú
û
R2 = n ë i =1
n
2
é
2ùé
ˆ ˆ ù
ê å (Yi -Y ) ú ê å (Yi -Y ) ú
ë i =1
û ë i =1
û

(4)

(2)

III.III.II รากของค่าคลาดเคลือK นกําลังสองเฉลียK (RMSE)
คือค่ารากทีสR องของค่าความคลาดเคลือR นกําลังสองเฉลียR มีสมการดังนีo
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ดีก ว่ า ตัว แบบการถดถอยเชิง เส้น พหุ คูณ เนืR อ งจากค่ า สถิติทRีใ ช้อ ธิบ าย
ความสามารถในการพยากรณ์ ข องตัว แบบ ซึRง ก็ค ือ ค่ า สัม ประสิท ธิก€ าร
ตัด สิน ใจ (R2) และค่ า สัม ประสิท ธิป€ ระสิท ธิผ ลของ Nash และ Sutcliffe
(ENS) ของตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียมมีค่าสูงกว่าตัวแบบการถดถอย
เชิงเส้นพหุคูณ และค่าสถิตทิ บRี ่งชีoเกีRยวกับความคลาดเคลืRอนของตัวแบบ
นั นR คือ รากของค่ า คลาดเคลืRอ นกํ า ลัง สองเฉลีRย (RMSE) ของตัว แบบ
โครงข่ายประสาทเทียมมีคา่ ตํRากว่าตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคณ
ู
ผลการทดสอบประสิทธิภาพการพยากรณ์ปริมาณนํoาท่าใช้ขอ้ มูลส่วนทีR
สอง (ตังo แต่วนั ทีR 26 ธันวาคม 2561 ถึง วันทีR 31 ตุลาคม 2562: Validation)
พบว่า ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณให้ประสิทธิภาพการพยากรณ์
ปริมาณนํoาท่าได้ดกี ว่าตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียม ซึงR ค่าสถิตทิ ใRี ช้ในการ
วัดประสิทธิภาพสามารถแสดงได้ ดังตารางทีR II
ตารางทีR II. ค่าสถิตทิ ใRี ช้ในการวัดประสิทธิภาพ (Validation)
Model
R2
ENS
RMSE
MLR
0.9071
0.8185
0.1334
ANN
0.4679
-2.0387
0.5460

จากตารางทีR II อธิบ ายได้ว่ า ตัว แบบการถดถอยเชิง เส้น พหุ คูณ มี
ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ ปริมาณนํo าท่าในลุ่มนํo าทะเลสาบสงขลาได้
ดีก ว่ า ตัว แบบโครงข่ า ยประสาทเทีย ม เนืR อ งจากค่ า สถิ ติ ทRีใ ช้ อ ธิบ าย
ความสามารถในการพยากรณ์ ข องตัว แบบ ซึRง ก็ค ือ ค่ า สัม ประสิท ธิก€ าร
ตัด สิน ใจ (R2) และค่ า สัม ประสิท ธิป€ ระสิท ธิผ ลของ Nash และ Sutcliffe
(ENS) ของตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณมีค่าสูงกว่าตัวแบบโครงข่าย
ประสาทเทียม และค่าสถิตทิ Rบี ่งชีoเกีRยวกับความคลาดเคลืRอนของตัวแบบ
นันR คือ รากของค่าคลาดเคลืRอนกําลังสองเฉลีRย (RMSE) ของตัวแบบการ
ถดถอยเชิงเส้นพหุคณ
ู มีค่าตํRากว่าตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียม จึงกล่าว
ได้ว่า ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์
ปริมาณนํo าท่าในลุ่มนํo าทะเลสาบสงขลาได้ดกี ว่าตัวแบบโครงข่ายประสาท
เทียม
ผูจ้ ดั ทําได้ทําการเปรียบเทียบค่าพยากรณ์ และค่าสังเกตของปริมาณ
นํo าท่าในลุ่มนํo าทะเลสาบสงขลาระหว่างตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ
และตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียม ซึงR แสดงได้ดงั ภาพทีR III เพือR ให้เห็นถึง
ความแตกต่างของค่าพยากรณ์ทไRี ด้จากตัวแบบทังo สองได้ชดั เจนยิงR ขึนo

ภาพทีR III. ค่าพยากรณ์ปริมาณนํoาท่าเทียบกับค่าสังเกตปริมาณนํoาท่าในลุม่ นํoาทะเลสาบสงขลา
จากภาพทีR III เป็ นกราฟเส้นเปรียบเทียบค่าพยากรณ์ทไRี ด้จากตัวแบบ ใช้คา่ สถิตทิ ใRี ช้ในการวัดประสิทธิภาพ ซึงR ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ €การตัดสินใจ
การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณและตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียมของกับค่า (R2) รากของค่าคลาดเคลืRอนกําลังสองเฉลียR (RMSE) และค่าสัมประสิทธิ €
สัง เกตปริม าณนํo า ท่า ในลุ่ม นํo า ทะเลสาบสงขลา ตังo แต่ ว นั ทีR 26 ธัน วาคม ประสิทธิผลของ Nash และ Sutcliffe (ENS) ในการทดสอบประสิทธิภาพ
2561 ถึงวันทีR 31 ธันวาคม 2562 พบว่าค่าพยากรณ์ ทไRี ด้จากตัวแบบการ การพยากรณ์ ข องตัว แบบ พบว่ า ตัว แบบการถดถอยเชิง เส้น พหุ คูณ มี
ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (เส้นสีแดง) มีค่าใกล้เคียงกับค่าสังเกต (เส้นสีดํา) ประสิทธิภาพการพยากรณ์ปริมาณนํoาท่าในลุ่มนํoาทะเลสาบสงขลาดีกว่าตัว
ปริมาณนํo าท่าในลุ่มนํo าทะเลสาบสงขลามากกว่าค่าพยากรณ์ ทRไี ด้จากตัว แบบโครงข่ายประสาทเทียม
แบบโครงข่ายประสาทเทียมอย่างเห็นได้ชดั ซึRงต่างจากค่าพยากรณ์ทไRี ด้
จากการศึกษาครังo นีo พบว่าข้อมูลปริมาณนํoาฝนและปริมาณนํoาท่าความ
จากตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียม (เส้นสีเหลือง) ทีเR มือR เทียบกับค่าสังเกต ซับ ซ้ อ น ทํ า ให้ม ีล ัก ษณะไม่ เ หมาะสํ า หรับ การวิเ คราะห์ เ ท่ า ทีRค วร ใน
พบว่ามีบางช่วงทีมR คี า่ แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชดั
การศึก ษาครังo ถัด ไป ควรมีก ารแปลงข้อ มูล (Transformation) เพืRอ ปรับ
จากการศึกษาครังo นีo พบว่า ผลทีRได้ไม่ตรงกับงานวิจยั ส่วนใหญ่ทRไี ด้ ข้อมูลให้มลี กั ษณะทีเR หมาะสมสําหรับการวิเคราะห์ และควรใช้ขอ้ มูลมาก
อ้ า งอิง ไว้ข้า งต้ น ซึRง อาจจะเป็ นผลมาจากวิธีก ารเลือ กข้อ มู ล นํ า เข้า ทีR ขึนo และศึกษาตัวแปรทีRส่งผลต่อปริมาณนํo าท่าเพิมR เพืRอประสิทธิภาพการ
แตกต่างกัน หรือมีลกั ษณะภูมปิ ระเทศทีแR ตกต่างกัน ซึงR ทําให้ปัจจัยทีสR ง่ ผล พยากรณ์ทชRี ดั เจนขึนo
ต่อปริมาณนํoาท่าในพืนo ทีศR กึ ษาต่างกัน
การศึกษาครังo นีoเป็ นการศึกษาตัวแปรทีมR อี ทิ ธิพลต่อปริมาณนํo าท่าแค่
เพียง q ตัวแปร ดังนันo เพือR ความแม่นยําทีเR พิมR มากขึนo จึงควรศึกษาตัวแปร
V. สรุปผล
ทีRม ีอิท ธิพ ลต่ อ ปริม าณนํo า ท่ า ให้ม ากขึoน เช่ น ปริม าณการไหลของนํo า
การพยากรณ์ ปริมาณนํo าท่ารายวันในลุ่ม นํo าทะเลสาบสงขลาด้วยตัว ปริมาณการสะสมของนํoาในดิน อัตราการระเหยของนํoา การใช้ทดRี นิ (Land
แบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคณ
ู และตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียม โดยใช้ Use) [10] [11] เป็ นต้น
ข้อมูลในช่วงการทดสอบประสิทธิภาพการพยากรณ์ (Validation) และการ
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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.

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.

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%

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

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.

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 20192020. [4]

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]

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%

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.

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.

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

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.

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.

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.

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
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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.

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. 0of
the template image (x, y) as the focus of the image, starting
from 0. 0of the experimental image W-w + 1H-h + 1as the
number of times of 1template 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. 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.

Fig. 3 Structural Similarity Index Measuring Formular

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:

Fig.4 Root Mean Square (RMS)

1) 45 images of eye contour modeling

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

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).
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3.3 Defining groups of eye shape features in cat breeds

1

Large Almond

4
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Ocicat

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.
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Oriental
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8
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American Shorthair

2

Almost Round

8

14

American Wirehair

2

Almost Round

8

14

Birman

2

Round

6

14

Bombay

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.
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Head Shape
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Eye Shapes
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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 Breeds
Quantity Total

Breeds

1

Almond

9

14

Abyssinian

4
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6
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6
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0

-

1
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9
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Colorpoint
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1

Large Almond

4

14

Egyptian Mau

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

Negative, and True Positive as shown in the results of Figure
8.

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.

Accuracy

84.44%

/

45

Breeds

Predicted Class
10

0

0

4

round

0

12

2

0

oval

0

1

10

0

fruits

0

0

0

6

Precision

F1

Actual Class

almond

Group

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 PixelBase 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.

Recall

almond

71.43%

100%

83.33%

round

85.71%

92.31%

88.89%

oval

90.91%

83.33%

86.96%

fruits

100%

60%

75.00%

Accuracy

84.44%

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%

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

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.

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.

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

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

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
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[16] Simoncelli, E.P.; Bovik, A.C. (2003-11-01),“Multiscale structural

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

similarity for image quality assessment.”, Conference Record of the
Thirty-Seventh Asilomar Conference on Signals, Systems and
Computers, 2004.
[17] Simoncelli, E.P.; Bovik, A.C. (2003-11-01),“Multiscale structural
similarity for image quality assessment.”, Conference Record of the
Thirty-Seventh Asilomar Conference on Signals, Systems and
Computers, 2004.
[18] Mathworks, “Similarity Index Between Different Size Images”,
[Online]. Available: ww2.mathworks.cn. [Accessed: 3 Jan, 2020]. [68]
Mathworks, “SSIM”, [Online]. Available: ww2.mathworks.cn.
[Accessed: 3Jan, 2020].
[19] Imatest, “Confusion Matrix”, ”, [Online]. Available: www.imatest.com
[Accessed: 9 Jan, 2019].
[20] Mathworks, “SSIM: Structural Similarity Index”, [Online]. Available:
ww2.mathworks.cn. [Accessed: 9 Jan, 2020].
[21] Mathworks, “Display Separated Color Channels of An RGB Image”,
[Online]. Available: ww2.mathworks.cn. [Accessed: 3 May, 2019].

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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บทคัดย่อ — จากผลการสํารวจภาวการณ์ ทาํ งานของประชากรจาก
สํานั กงานสถิ ติแห่ งชาติ ในปี พุทธศักราช ›œ•› พบว่า จํานวนผู้ว่างงานที9
สําเร็จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรีมีอตั ราการว่างงานมากกว่าค่าเฉลี9ย
อัตราการว่างงานในทุกระดับการศึกษา สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกผู้สมัครงาน ซึ9งให้ความสําคัญกับทักษะและประสบการณ์ มากกว่า
วุฒิการศึกษา งานวิ จยั นี, จึงเสนอรูปแบบการแนะนํางานสําหรับองค์กรและ
ผู้สมัครตามทักษะการเรียนรู้ด้วยเทคนิ คป่ าแบบสุ่ม (Random Forest) ซึ9 ง
การนํ าเสนอเทคนิ คป่ าแบบป่ าสุ่มนี, ได้ผลมาจากผลการเปรียบเที ยบทาง
เทคนิ คและการสร้างโมเดลแนะนํา โดยแบ่งการเปรียบเทียบแบ่งออกเป็ น ›
ครัง, ได้แก่ ครัง, ที9 เป็ นการสังเคราะห์โมเดลด้วยข้อมูลผู้มีงานทําจํานวน
›© ราย และครัง, ที9 › เป็ นการสังเคราะห์โมเดลด้ วยข้อมูลนั กศึ กษาที9 ถกู
พยากรณ์ รวม , œ ราย โดยการเปรียบเที ยบประสิ ทธิ ภาพโมเดลพบว่า
Random Forest มี ค่ า ความแม่ น ยํา มากที9 สุ ด (74.17%) ส่ ว น Naïve Bays
และ Deep Learning ไม่ เ หมาะกับ การนํ า มาใช้ ทํา นายในงานวิ จ ยั ครัง, นี,
เนื9 องจากมีค่าความแม่นยําน้ อยมาก

การว่างงาน (Unemployment) หรือภาวการณ์ทบRี ุคคลในวัยแรงงานทีR
พร้ อ มจะทํ า งานแต่ ไ ม่ ส ามารถหางานทํ า ได้ โดยตัว เลขการว่ า งงาน
นอกจากเป็ นเครือR งมือทีบR ่งชีอo ตั ราการว่างงานในประเทศยังเป็ นเครือR งชีวo ดั
ภาวะเศรษฐกิจซึงR ถือเป็ นปั จจัยอย่างหนึRง ซึงR จากรายงานสรุปผลการสํารวจ
ภาวการณ์ทํางานของประชากร สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ กระทรวงดิจทิ ลั
เพืRอ เศรษฐกิจ และสัง คม ตังo แต่ เ ดือ นมกราคมถึ ง เดือ นกัน ยายนในปี
พุทธศักราช t‹Œt [q] เมืRอจําแนกตามการศึกษาทีสR ําเร็จพบว่า จํานวนผู้
ว่างงานทีสR ําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมอี ตั ราการว่างงานมากกว่า
ค่าเฉลียR อัตราการว่างงานในทุกๆ เดือน และเมือR เทียบตามระดับการศึกษา
พบว่า ตังo แต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนมีจํานวนถึง ‹ เดือนทีมR อี ตั รา
การว่างงานของผูท้ จRี บปริญญาตรีมากทีสR ดุ
สอดคล้องกับมุมขององค์กร เมือR หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผูส้ มัครงาน
[t] ให้ความสําคัญกับการรับพนักงานจากทักษะและประสบการณ์มากกว่า
วุฒกิ ารศึกษา และในมุมมองของผูส้ มัครทีRเป็ นนักศึกษาจบใหม่ การรูจ้ กั
ประเมินตนเอง ในด้านบุคลิกภาพ ทักษะ ประสบการณ์อาจยังไม่สามารถ
แสดงให้องค์กรได้รบั รูม้ ากนัก โดยเมืRอกล่าวถึงบุคลิกภาพ (Personality)
คือ ผลรวมของอิทธิพลทีอR ธิบายว่าทําไมบุคคลถึงกระทําพฤติกรรมใดๆ ใน
สถานการณ์หนึRง โดยการประเมินบุคลิกภาพจึงเป็ นกระบวนการของการ
วัดอิทธิพลเหล่านันo ในเชิงปริมาณ [•] เช่นเดียวกับรูปแบบความต้องการใน
การเรียนรูเ้ ชิงประสบการณ์ (Experiential Learning Cycles) และรูปแบบ
การเรียนรูใ้ นฐานะปั จจัยทางจิตวิทยาสําคัญในการช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
ให้มปี ระสิทธิภาพ ซึงR การวิเคราะห์ผเู้ รียน จะทําให้ทราบถึงพฤติกรรมของ
ผูเ้ รียน ความสนใจ และความต้องการต่างๆ โดยยึดหลักว่าเมือR บุคคลพร้อม
ทีจR ะทําแล้วได้ทาํ จะย่อมเกิดความพอใจและพร้อมทีจR ะปฏิบตั ติ าม
จากทีRก ล่ า วมา ผู้ว ิจ ยั มีค วามประสงค์ใ นการนํ า เสนอวิธีก ารพัฒ นา
รูปแบบการแนะนํ างานสําหรับองค์กรและผูส้ มัครตามทักษะบุคลิกภาพใน
การเรีย นรู้ (Personality Skills) โดยการผสมผสานเทคนิ ค ป่ าแบบสุ่ ม
(Random Forest) เพืRอ พัฒ นาระบบผู้แ นะนํ า จากข้อ มูล ผลเกรดเฉลีRย ใน
ระดับอุดมศึกษา มาใช้ในการสนับสนุ นวิเคราะห์นักศึกษาจบใหม่หรือลด
จํานวนผูว้ ่างงานทีไR ม่เคยทํางานมาก่อนให้มงี านทําด้วยรูปแบบการเรียนรู้
ในสภาพแวดล้อมทีเR หมาะสม

คําสําคัญ — 4MAT, ป่ าแบบสุ่ม, รูปแบบแนะนํา, ทักษะการเรียนรู้,
เหมืองข้อมูล
ABSTRACT — According to the National Statistical Office as at
2019, the results of Labor Force Survey showed that there is highunemployed 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.

II. วัตถุประสงค์ของงานวิจยั
q. เปรีย บเทีย บเทคนิ ค วิธีก ารทางด้า นการทํา เหมือ งข้อ มูล ในการ
สังเคราะห์โมเดล

Keywords — 4MAT, Random Forest, Recommendation Model,
Learning Skills, Data Mining
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2. สังเคราะห์รปู แบบการแนะนํ างานจากผลคะแนนทางการศึกษาและ
รูปแบบการเรียนรู้
•. วิเคราะห์และนํ าเสนอ เทคนิคและแนะนํ าโมเดลทีRสงั เคราะห์จาก
ข้อมูลนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศทีจR บการศึกษา มาเพืRอใช้จดั ทํา
ระบบ Job Recommendation System

1. การแนะนํ าแบบอิงเนืoอหา โดยมีหลักการแนะนํ ารายการทีมR เี นืoอหา
ใกล้เคียงกับทีผR ูใ้ ช้เป้ าหมายต้องการ [8] ทีใR ห้ความสนใจกับคุณภาพของ
ข้อมูลจากการจับคูร่ ะหว่างคนและความต้องการของลักษณะงาน
2. การแนะนํ าแบบมีส่วนร่วม เป็ นวิธกี ารหาความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ช้
กับ ผู้ใ ช้ทRีค ล้า ยกัน ซึRง มีร สนิ ย มเดีย วกัน กับ ผู้ใ ช้เ ป้ า หมายและแนะนํ า
รายการตามสิงR ทีผR ใู้ ช้คนอืนR ชอบ โดยใช้ขอ้ มูลของสินค้าและผูใ้ ช้จาํ นวนมาก
เพือR คาดการณ์วา่ ผูใ้ ช้ทไRี ม่เคยใช้สนิ ค้านันo จะชอบสินค้านันo หรือไม่
3. การแนะนํ า ซึRง กัน และกัน เป็ น ระบบแนะนํ า พิเ ศษ [9] ของระบบ
ความพึง พอใจของทังo สองผู้ใ ช้ทRีม ีส่ ว นเกีRย วข้อ ง เป็ นผลให้เ กิด ความ
ได้เปรียบสําหรับทังo ผูใ้ ช้และปรับปรุงความถูกต้องของระบบแนะนํา
4. การแนะนํ าแบบผสม ทีRรวมเอาสองระบบคือ การแนะนํ าแบบอิง
เนืoอหา และการแนะนํ าแบบมีส่วนร่วม มาทํางานช่วยกัน [10] โดยระบบ
แบบผสมนีoไม่มขี นั o ตอนตายตัว ซึงR ช่วยเลียR งข้อจํากัดของเทคนิคทังo สองได้
แต่มคี วามซับซ้อนและการใช้ทรัพยากรสูง โดยในงานวิจยั ได้ใช้เทคนิค ใน
การสร้า งโมเดลทางคณิ ต ศาสตร์ จากคุณ สมบัติเ ฉพาะของเทคนิ ค การ
แนะนําทังo สองวิธี

III. หลักการพืนo ฐาน ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเR กียR วข้อง
III.I ปั จจัยในการเลือกผูส้ มัครเข้าทํางาน
จากงานวิจยั ของ Caldwell และคณะ [ˆ] ได้อธิบายถึงความสําคัญของ
การเลือก ปั จจัยหรือความแตกต่างของคุณลักษณะส่วนบุคคลทีทR ําให้เกิด
ความแตกต่างทีสR าํ คัญในการบรรลุผลลัพธ์ในองค์กรสมัยใหม่ ซึงR เสนอแนะ
เกีRยวกับการปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคลากรไว้ Œ ปั จจัย ได้แก่ q)
ความรักและความอุตสาหะ t) การตีความกระบวนการสูก่ ารปฏิบตั ิ •) พืนo
ฐานความรู้ ˆ) ความฉลาดทางอารมณ์ ‹) ความซืRอสัตย์ และ Œ) ประสิทธิผล
การสือR สาร โดยสังเกตได้วา่ ปั จจัยส่วนใหญ่ยากต่อการพิจารณาก่อนรับเข้า
ทํางานและจะรับรูไ้ ด้เมืRอเข้าทํางานแล้ว นอกจากพืนo ฐานความรูท้ สRี ามารถ
รับรูไ้ ด้จากผลการเรียน

III.IV เทคนิคป่ าแบบสุม่ (Random Forest)
เป็ นการสุ่มเลือกแอตทริบวิ ต์ ออกมาเป็ นหลายๆ ชุดและสร้างโมเดล
ด้วยเทคนิค Decision Tree มีวธิ กี ารทีคR ล้ายกับ Bagging แต่เพิมR การสร้าง
ความหลากหลายของโมเดลด้วยการสุ่มแอตทริบวิ ต์แทนทีจR ะเป็ นการสุ่ม
เฉพาะข้อ มู ล ตัว อย่ า งเพีย งอย่ า งเดีย ว ซึRง มีข้อ ดีคือ ลดค่ า correlation
ระหว่าง Tree เริมR จากการสุ่มตัวอย่างชุดใหม่จากจํานวนข้อมูลทังo หมด
(Bootstrapping) ใช้วธิ สี ุม่ แบบแทนทีใR ห้ได้ออกมาชุดจํานวนทีตR อ้ งการโดย
มีลกั ษณะไม่เหมือนกันมาสร้างโมเดลต้นไม้ตดั สินใจ (Decision Tree) [11]
โดยนิ ยามเอนโทรปี (Entropy) หลั ก จากนั o น ทํ า การหาผลลั พ ธ์
(Aggregation) จากแต่ละโมเดล (Bagging) เช่น การโหวต (Voting)
III.V งานวิจยั ทีเK กียK วข้องด้านระบบแนะนํางาน
Siting Zheng และคณะ [qt] ได้ทํ า การสํา รวจระบบแนะนํ า งานซึRง
มุง่ เน้นไปทีขR อ้ มูลผูใ้ ช้และเทคโนโลยีระบบแนะนําเพือR เพิมR ความแม่นยําและ
ประสิท ธิภ าพ โดยกล่ า วว่ า เทคนิ ค แนะนํ า ซึRง กัน และกัน (Reciprocal
Recommender) เป็ นอีกเทคนิคหนึRงทีไR ด้รบั ความสนใจมากขึนo จากนักวิจยั
เนืR อ งจากข้อ ได้เ ปรีย บและประสิท ธิภ าพของผู้แ นะนํ า จะถู ก นํ า ไปใช้ใ น
โดเมนได้ทกุ ประเภทนอกเหนือจากโดเมนการสรรหางาน
Minh-Luan Tran และคณะ [13] ได้ทํา การศึก ษาเปรีย บเทีย บระบบ
แนะนํ าผูส้ มัครงาน โดยทําการรวบรวมข้อมูลจาก 3 เว็บไซต์ผูใ้ ห้บริการ
ประกอบด้วย 7,623 งานทีRแยกออกมาสําหรับใช้งานการทดสอบ มีผู้ใช้
ทังo หมด 59 รายทีมR สี ว่ นร่วมในการจัดอันดับงานรวมทังo ให้ขอ้ เสนอแนะเพือR
ประเมินประสิทธิภาพของวิธกี ารต่างๆ โดย ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า
วิธกี าร Content-Based ทีใR ช้เนืoอหาเป็ นแบบ ดีกว่าวิธกี ารอืนR ๆ
Jorge Martinez-Gil และคณะ [14] นํ า เสนอคํา แนะนํ า อัต โนมัติข อง
ข้อเสนองาน จากการเปรียบเทียบเทคนิ ค Random Forest และเทคนิ ค
Support Vector Machine การประเมิ น เชิ ง ประจั ก ษ์ ได้ แ สดงให้ เ ห็ น
ข้อเท็จจริงทีนR ่ าสนใจ ได้แก่ 1. ทังo สองเป็ นอัลกอริทมึ การเรียนรูท้ แRี ม่นยํา
มากในบริบทของการแนะนํางานอัตโนมัติ 2. ทังo สองมีความสามารถจัดการ
กับตัวแปรต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องทิoงตัวแปรใดๆ และ 3. Random Forest
สามารถให้ขอ้ มูลเชิงลึกทีมR ปี ระโยชน์เพือR ทําความเข้าใจการโต้ตอบระหว่าง
ตัวแปรต่างๆ ในทางกลับกัน SVM มีความแม่นยํามากกว่าแต่ยากต่อการ
ตีความแบบจําลองโดยมนุษย์
อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าในแต่ละงานวิจยั ต่างมีขอ้ ดี ข้อเสียและมี
เอกลัก ษณ์ ใ นการนํ า ไปประยุ ก ต์ใ ช้ทRีห ลากหลาย ซึRง เมืRอ วิเ คราะห์แ ล้ว

III.II ทฤษฎีรปู แบบการเรียนรู้ ™MAT
รูป แบบความต้อ งการในการเรีย นรู้เ ชิง ประสบการณ์ (Experiential
Learning Cycles) รูป แบบการเรีย นรู้ทRีม ีอิท ธิพ ลมากทีRสุ ด ทฤษฎีห นึR ง ทีR
ได้ร บั การพัฒ นาโดย David Kolb ในช่ว งต้น ทศวรรษ q ˜¤ ทฤษฎีก าร
เรียนรูจ้ ากประสบการณ์ และเครืRองมือทีRคดิ ค้นขึนo เพืRอทดสอบทฤษฎี LSI
(Learning Style Inventory) [‹] จากการตังo ข้อ สัง เกตว่ า ผู้เ รีย นบางคนมี
ความชอบทีแR น่นอนสําหรับกิจกรรมบางอย่าง
ต่อมา McCarthy ได้พฒ
ั นาวิธกี ารสอนทีเR รียกว่า ˆMAT [Œ] ทีอR งิ ตาม
ทฤษฎีของ Kolb's cycle of learning โดยมุ่งส่งเสริมความถนัดของผูเ้ รียน
และส่งเสริมการใช้สมอง t ซีกอย่างสมดุลกัน อันจะส่งผลให้การเรียนรูเ้ กิด
ประสิทธิภาพและผูเ้ รียนได้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โดยโมเดล
4MAT เสนอแนวคิ ด ทางการศึ ก ษา โดยเสนอกิ จ กรรมและรู ป แบบ
พฤติก รรมทีRบุ ค คลสามารถใช้ค วามเรีย นรู้ไ ปบู ร ณาการอย่ า งประสบ
ความสําเร็จ โดยเสนอประเภทรูปแบบการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนดังนีo
1. ผู้เ รีย นถนัด การใช้จิน ตนาการ (Imaginative Learners) รับ รู้ผ่ า น
ประสาทสัมผัสและความรูส้ กึ และสามารถประมวลกระบวนการเรียนรูไ้ ด้ดี
ยิงR ในภาวะทีตR นเองได้มโี อกาสเฝ้ ามอง
2. ผูเ้ รียนถนัดการวิเคราะห์ (Analytic Learners) รับรูใ้ นลักษณะการ
สัง เกตและนํ า สิRง ทีRร บั รู้ม าประมวลผลจนเกิด เป็ น ความคิด พร้อ มทังo มุ่ง
วิเคราะห์จนเกิดเป็ นองค์ความความรูใ้ หม่
3. ผู้เ รีย นถนั ด ใช้ส ามัญ สํา นึ ก (Commonsense Learners) รับ รู้โ ดย
ผ่านกระบวนความคิดและสิงR ทีเR ป็ นนามธรรม โดยการประมวลความรูน้ ันo
จะต้องผ่านการทดลองหรือกระทําจริง
4. ผู้ เ รี ย นทีR ส นใจค้ น พบความรู้ ด้ ว ยตนเอง (Dynamic Learners)
ผูเ้ รียนจะรับรูผ้ า่ นสิงR ทีเR ป็ นรูปธรรมและการกระทํา สามารถถักทอความคิด
ให้ขยายกว้างขวางและเสาะหาการวิเคราะห์เพือR ให้เกิดการเปลียR นแปลง
III.III ระบบผูแ้ นะนํา (Recommender System)
ระบบผูแ้ นะนํ าถูกสร้างขึนo เพืRอแก้ปัญหาเรืRองข้อมูลจํานวนมากและได้
ถูกนําไปใช้กนั อย่างแพร่หลายในหลายๆ ด้าน [˜] ระบบแนะนํางานสําหรับ
ส่วนการสรรหางานได้เกิดขึนo และมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว อีกทังo นิยมใช้ใน
การวิจยั ในสถาบันการศึกษาและนํามาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึงR
เทคนิคในการทําระบบผูแ้ นะนําแบ่งได้ดงั นีo
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ผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่าเทคนิคป่ าแบบสุ่มแก้ไขปั ญหาโครงสร้างความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรต่างๆ และข้อจํากัดการแนะนํ าแบบมีส่วนร่วมในโดเมนสรรหางาน
โดยเป็ นการเพิมR ประสิทธิภาพโมเดลแบบรวมกลุ่มทีมR คี วามแม่นยําแต่อาจ
พบปั ญหา Cold-Start เนืRองจากข้อมูลเริมR ต้นของงานวิจยั น้อยเกินไป

ความแม่นยําทังo ส่วนองค์กรและผูส้ มัครงาน รวมถึงได้คดั เลือกผูเ้ ชียR วชาญ
ทางเพืRอช่วยในการหาค่าความสอดคล้องระหว่างหลักสูตรและรูปแบบการ
เรียน ˆMAT จึงได้กาํ หนดกรอบแนวคิด ตามภาพทีR III
IV.II แบบฟอร์มและวิธกี ารสําหรับหาค่าความสอดคล้อง
ออกแบบฟอร์มสอบถามด้วยเครือR งมือ Google Sheet ด้วยเหตุผลง่าย
ต่อการส่งแบบฟอร์มและใส่ค่าความสอดคล้องจากรายวิชาทีมR จี ํานวนมาก
รวมถึงแบ่งกลุ่มอย่างง่ายจากคําสําคัญ โดยกําหนดค่าในการกรอกข้อมูล
และแสดงตัวอย่างได้ตามตารางทีR I เมือR กําหนดค่า 1 สําหรับคําตอบทีแR น่ใจ
ว่ารายวิชานันo ตรงกับหมวดใดหมวดหนึRง กําหนดค่า 0 สําหรับ คําตอบไม่
แน่ ใจ ว่าอยู่ในหมวดใดและกําหนดค่า -q สําหรับคําตอบทีแR น่ ใจว่าไม่ตรง
กับหมวดใดเลย

IV. วิธกี ารดําเนินการวิจยั
IV.I วิเคราะห์ปัญหาและกําหนดกรอบแนวคิด
ผู้ว ิจ ยั ได้ดํา เนิ น การวิเ คราะห์ปั ญ หาและข้อ มูล ปั จ จัย ต่ า งๆ ทีRส่ง ผล
กระทบต่ อ การว่า งงานของนัก ศึก ษาจบใหม่ทRีไ ม่เ คยผ่า นประสบการณ์
ทํางานและการคัดเลือกผูส้ มัครงานของฝ่ ายทรัพยากรบุคคล จากการศึกษา
ข้อมูลและสัมภาษณ์ผเู้ ชียR วชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคลเกียR วกับความ
คิดเห็น ปั จจัยทีRใช้ในการคัดเลือกผู้สมัครงานและผู้ทRที ํางานในด้านการ
พัฒนาระบบจัดหางานให้ได้แนวคิดในการพัฒนาระบบการแนะนํ างานทีมR ี

รูปทีR III. กรอบการทํางานรูปแบบการแนะนํางานสําหรับองค์กรและผูส้ มัคร
IV.III แบ่งกลุม่ ตําแหน่งทีใK ช้ในงานวิจยั
เทีย บได้ก ับ ส่ ว นการจํ า แนกตํ า แหน่ ง งาน (Job List Classification) IV.IV สังเคราะห์รปู แบบแนะนํางาน
จากการกําหนดขอบเขตตําแหน่ งงานทีใR ช้ในการวิจยั ได้แก่ ตําแหน่ งงาน
เทีย บได้ก ับ ส่ว นการสร้า งโมเดล (Modeling) ทํา หน้ า ทีRส ร้า งโมเดล
ด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศโดยแบ่ ง ออกเป็ น t ระดับ คือ กลุ่ ม งานและ สํ า หรับ ทํ า นายผลเพืRอ นํ า ค่ า ทีRทํ า นายไปแนะนํ า งานโดยนํ า ข้อ มู ล จาก
ตําแหน่งงานเมือR กรองจากฐานข้อมูลทีใR ช้ [q‹] จํานวน ˜ กลุ่ม tŒ ตําแหน่ง ฐานข้อมูลทังo 3 ส่วนมาทําการจัดเตรียมข้อมูล (Data Preparation) เป็ น
ตามตารางทีR I
ฐานข้อมูลรายละเอียดงาน (Job Profile) ได้แก่ 1) ฐานข้อมูลรายวิชาทีรR ะบุ
ค่าความสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ 4MAT 2) ฐานข้อมูลตําแหน่ งงาน
ตารางทีR I กลุม่ งานและตําแหน่งทีใR ช้ในงานวิจยั
ซึงR กําหนดเป็ นค่าทํานายและ 3) ฐานข้อมูลเกรดเฉลียR รายวิชาทีไR ด้จากการ
กลุ่มงาน
เก็บข้อมูลตังo ต้นจํานวน 120 รายและการเก็บข้อมูลเพิมR เติมจากผูส้ มัครงาน
1. Computer Network Specialists
ทีไR ด้รบั การตอบรับจากผูจ้ า้ งงานเมืRอทีการใช้งานจริง ซึRงในงานวิจยั ได้ใช้
2. Computer Support Specialist
โปรแกรม Rapidminer เครือR งในการทําเหมืองข้อมูลในการสร้างโมเดลและ
3. Database Administrator
วัดผลประสิทธิภาพ โดยกําหนดรายละเอียดการตังo ค่าเทคนิคป่ าแบบสุ่ม
4. Information Security Specialist
6. Software/Application Developer
ตามตารางทีR II
7. Web Developer
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IV.V ปรับปรุงข้อมูลเพิมK เติม
เที ย บได้ ก ับ ส่ ว นการนํ า ไปใช้ แ ละเพิRม ประสิท ธิ ภ าพ (Apply and
Evaluate) ผูว้ จิ ยั ได้นําผลการทํานายกลุ่มงานจากการนําข้อมูลนักศึกษามา
ทดลองในการเพิมR ข้อมูลสําหรับสังเคราะห์โมเดล จํานวน 995 ราย และได้
นําเทคนิคในการทําเหมืองข้อมูล 3 เทคนิค ได้แก่ Naïve Bayes, Decision
Tree แ ล ะ Deep Learning ซึR ง เ ป็ น เ ท ค นิ ค ป ร ะ เ ภ ท จํ า แ น ก ข้ อ มู ล
(Classification) เพืRอ เปรีย บเทีย บประสิท ธิภ าพก่ อ นหลัง นํ า เข้า ข้อ มู ล
เพิมR เติม

โดยเมืRอทําการประมวลผลจากขันo ตอนทีไR ด้เตรียมไว้ สามารถส่งออก
ผลลัพธ์ประสิทธิภาพโมเดลตามตารางทีR III อธิบายได้ว่า การสังเคราะห์
โมเดลแนะนํ า งานจํ า นวน 7 กลุ่ ม งานด้ ว ยเทคนิ ค ป่ าแบบสุ่ ม มี ค่ า
ประสิทธิภาพความแม่นยํา 56.67% ค่าเฉลียR ความเทียR ง 47.10% ค่าเฉลียR
ความระลึก 53.21% และค่า F-Measure 49.97%

V. ผลการวิจยั
V.I สังเคราะห์รปู แบบแนะนํางาน
การศึกษาวิจยั เรืRอง การพัฒนารูปแบบการแนะนํ างานสําหรับองค์กร
และผูส้ มัครตามทักษะการเรียนรูด้ ว้ ยเทคนิคป่ าแบบสุม่ (Random Forest)
มีว ัต ถุ ป ระสงค์ ห ลัก ในการสัง เคราะห์ รู ป แบบการแนะนํ า งานสํ า หรับ
วิเคราะห์ศกั ยภาพของนักศึกษาจบใหม่จากผลคะแนนทางการศึกษาและ
รูปแบบการเรียนรู้ โดยผูว้ จิ ยั ดําเนินการจัดเตรียมข้อมูลก่อนการสังเคราะห์
โมเดล โดยสามารถสรุปรายละเอียดจํานวนข้อมูลได้ตามตารางทีR II
ตารางทีR II กลุม่ งานและตําแหน่งทีใR ช้ในงานวิจยั
รายการ
ข้อมูล
รายวิชา
779
995
นักศึกษาทีจR บการศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายวิชาทีสR อดคล้องกับผูเ้ รียนประเภท Imaginative
73
รายวิชาทีสR อดคล้องกับผูเ้ รียนประเภท Analytic
389
339
รายวิชาทีสR อดคล้องกับผูเ้ รียนประเภท Common Sense
447
รายวิชาทีสR อดคล้องกับผูเ้ รียนประเภท Dynamic
7
กลุม่ งาน
บุคคลทีทR าํ งานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
120

รูปทีR V. ขันo ตอนการสังเคราะห์โมเดลส่วนปฏิบตั กิ าร 5 Cross Validation
ตารางทีR III ประสิทธิภาพของรูปแบบแนะนํางานครังo ต้น
ตัวชีeวดั ประสิ ทธิ ภาพโมเดล
ค่าประสิ ทธิ ภาพ
1
2
3
4

Accuracy
Weighted mean precision
Weighted mean recall
F-Measure

55.83%
45.33%
53.57%
49.11%

V.II เปรียบเทียบประสิทธิภาพโมเดล
หลัง จากผู้ว ิจ ัย ทํ า การวัด ประสิท ธิภ าพของโมเดลแล้ ว จึง ทํ า การ
สัง เคราะห์โ มเดลเพิRม เติม เพืRอ ทํ า การเปรีย บเทีย บประสิท ธิภ าพ ด้ว ย
โปรแกรม Rapidminer โดยแสดงผลตามตารางทีR IV อธิบ ายได้ว่า เมืRอ
กําหนดให้ กลุ่มงาน เป็ นป้ ายกํากับในการทํานาย พบว่าเทคนิค Random
Forest มีค่ า ความแม่ น ยํ า มากทีRสุ ด คือ 56.67% ลํ า ดับ สองคือ เทคนิ ค
Decision Tree คือ 50.83% ตามลําดับ
ตารางทีR IV เปรียบเทียบประสิทธิภาพของแต่ละอัลกอริทมRึ
Accuracy
Precision
อัลกอริ ทึOม

ผู้วจิ ยั ได้ใช้โปรแกรม Rapid miner ในการสังเคราะห์รูปแบบและวัด
ประสิทธิภาพของโมเดลการแนะนํ างานด้วยอัลกอริทมRึ ป่ าแบบสุ่ม โดยใน
ขันo ตอนแรกเป็ นการนําเข้าข้อมูลรายละเอียดงาน (Job Profile) ทีไR ด้ทาํ การ
จัดเตรียมจํานวน 120 รายการ ต่อไปกําหนดให้ กลุ่มงาน เป็ นป้ ายกํากับทีR
ใช้ในการทํานาย นํ าเข้าสู่กระบวนการ 5 Cross Validation แสดงขันo ตอน
การสังเคราะห์โมเดลได้ตามภาพทีR IV

Random Forest
Naïve Bayes
Decision Tree
Deep Learning

56.67%
27.50%
50.83%
28.33%

47.10%
09.20%
41.38%
11.25%

Recall
53.21%
18.33%
46.79%
22.86%

V.III วิเคราะห์ผลการแนะนํางาน
เมืRอทําการวัดเปรียบเทียบประสิทธิภาพโมเดลด้วยเทคนิคป่ าแบบสุ่ม
และเทคนิคอืRนๆ แล้วพบว่าประสิทธิภาพของโมเดลยังมีคา่ ความแม่นยําใน
ระดับ น้ อ ย โดยผู้ว ิจ ัย มีค วามสนใจในการนํ า เข้า ข้อ มู ล นั ก ศึก ษาทีRจ บ
การศึกษาแล้วมาทํานายผลการแนะนํ ากลุ่มงาน จํานวน 995 ราย ซึRงมี
กระบวนการตามตารางทีR V และแสดงผลลัพธ์การทํานายตามรูปทีR VII
ตารางทีR V ขันo ตอนการทํานายผลการแนะนํากลุม่ งานของนักศึกษา
Accuracy
กลุ่มงาน

รูปทีR IV. ขันo ตอนการสังเคราะห์โมเดลด้วยโปรแกรม RapidMiner

Database Administrator
Software/Application Developer
Information Security Specialist
Computer Network Specialist
Web Developer
Computer Support Specialist
Information Technology Analysts

โดยในส่วนปฏิบตั กิ าร 5 Cross Validation มีองค์ประกอบ 2 ส่วนได้แก่
1. ส่ ว นการฝึ ก (Training) โดยใช้อ ัล กอริทRึม ในการทํ า นายป่ าแบบสุ่ ม
รับเข้าข้อมูลและส่งออกโมเดลสู่ส่วนทีR 2 คือส่วนการทดสอบ (Testing)
โดยใช้ต ัว ปฏิบ ัติก าร Apply Model สํา หรับ การนํ า โมเดลทีRไ ด้ไ ปใช้ ซึRง
รับเข้าโมเดลและข้อมูลจากการแบ่งข้อมูล หลังจากนันo ทําการส่งข้อมูลป้ าย
กํากับไปยังส่วนวัดประสิทธิภาพโมเดล แสดงตามภาพทีR V
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460
223
97
78
76
36
25
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เนืRองจากมีค่าความแม่นยําน้อยมาก เมืRอมีฐานข้อมูลเป็ นตัวเลขทีมR คี วาม
แปรปรวนตํRาและระยะความกว้างของข้อมูลน้อย
อย่ า งไรก็ต าม ชุ ด ข้อ มู ล ในการสร้า งโมเดลตังo ต้ น และทํ า นายเพืRอ
สังเคราะห์โมเดลในครังo ทีR 2 นํามาจากสถาบันการศึกษาเพียง 2 แห่งและมี
ขอบเขตของอาชีพ ด้ า นเทคโนโลยีส ารสนเทศเท่ า นั นo ดัง นั นo ความ
หลากหลายของกลุ่ ม งาน ตํา แหน่ ง งานและความสอดคล้อ งรายวิช าต่ อ
รูปแบบการเรียนรู้ อาจไม่สามารถนําไปใช้ในวงกว้างได้และในปั จจุบนั ได้ม ี
เทคนิ ค ในการวิเ คราะห์ข้อ มูล จํา นวนมากทีRม ีป ระสิท ธิภ าพ ซึRง มีค วาม
น่ าสนใจในการค้นคว้าเช่นเทคนิค Gradient Boosted Trees ทีใR ช้หลักการ
ของ Ensemble Meta-Algorithm หรือรู้จกั กันในวงการว่า Weak Learner
มาใช้ในการศึกษาในงานถัดไป

รูปทีR VI. ขันo ตอนการทํานายผลการแนะนํากลุม่ งานของนักศึกษา
V.IV ปรับปรุงประสิทธิภาพโมเดล
เมืRอนํ าผลลัพธ์ทRไี ด้จากการทํานายมาใช้เพิมR ข้อมูลรายละเอียดงาน
(Job Profile) สํา หรับ จํา ลองการเพิมR ขึoน ของข้อ มูล จากการกระทํา ของผู้
ว่าจ้าง แล้วนํ ามาสังเคราะห์โมเดลใหม่โดยเปรียบเทียบอัลกอริทมRึ แสดง
ตามตารางทีR VI
ตารางทีR VI เปรียบเทียบประสิทธิภาพของแต่ละอัลกอริทมRึ
Accuracy
Precision
อัลกอริ ทึOม
Random Forest
Naïve Bayes
Decision Tree
Deep Learning

74.17%
53.54%
71.58%
58.21%

66.73%
29.53%
61.14%
33.96%

เอกสารอ้างอิง
[1] สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ กระทรวงดิจทิ ลั เพือ: เศรษฐกิจและสังคม, “ภาระการทํางาน
ของประชากร ghig,” [Online]. Available:
http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib€•/ด้านสังคม/สาขาแรงงาน/ภาวะการ
ทํางานของประชากร/ภาวะการทํางานของประชากรig [Accessed: gƒ ตุลาคม
2019].
[2] ณัฐวุฒิ พงศ์สริ ,ิ “ทิศทาง HR การบริหารงานปี ghhˆ,” HR society magazine, ฉบับ
ที: €•, เลขที: €ig, หน้า ƒ-€€, มิถุนายน, 2559.
[3] K. F. Geisinger, et al. “APA handbook of testing and assessment in
psychology, Vol. 2: Test theory and testing and assessment in industrial and
organizational psychology,” American Psychological Association, vol.2, no. 1,
pp. 9-15, January 2013.
[4] C. Caldwell, et al. "Selecting for flair factors: improving the selection process,"
Business and Management Research, vol.7, no.1, pp. 1-10, January 2018.
[5] D. A. Kolb, “Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and
Development” New Jersey: FT press, 2014.
[6] B. McCarthy, et al., “Teaching around the 4MAT® Cycle: Designing
Instruction for Diverse Learners with Diverse Learning Styles,” Toronto:
Corwin Press, 2006.
[7] W. Chen, et al., “Hybrid deep collaborative filtering for job recommendation,”
2017 2nd IEEE International Conference on Computational Intelligence and
Applications, ICCIA 2017, Beijing, China, September 8-11, 2017, pp. 275-280.
[8] Z. Siting, et al., “Advancement of personalized recommender systems,” 2012
7th International Conference on Computer Science & Education, ICCSE 2012,
Melbourne, VIC, Australia, July 14-17, 2012, pp. 920-924.
[9] L. Pizzato, et al., “Reciprocal recommender system for online dating,”
Proceedings of the fourth ACM conference on Recommender systems, ACM
RecSys 2010, Barcelona, Spain, September 21, 2010, pp. 353-354.
[10] นลินี โสพัศสถิต, “การใช้ระบบแนะนําสนับสนุนการตัดสินใจ,” รายงานการวิจยั ,
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา, กรุงเทพฯ, 2555.
[11] L. Breiman, “Random forests,” Machine Learning, vol. 45, no 1, pp. 5-32,
January 2001.
[12] Z. Siting, et al., “Job recommender systems: a survey,” 2012 7th International
Conference on Computer Science & Education, ICCSE 2012, Melbourne,
Australia, July 14-17, 2012, pp. 920-924.
[13] M. L. Tran, et al., “A comparison study for job recommendation,” 2017
International Conference on Information and Communications, ICIC 2017,
Hanoi, Vietnam, June 26-28, 2017, pp. 199-204.
[14] Z. Siting, et al., “Job recommender systems: a survey,” 2012 7th International
Conference on Computer Science & Education, ICCSE 2012, Melbourne,
Australia, July 14-17, 2012, pp. 920-924.
[15] A. Doyle, “IT Jobs: Career Options, Job Titles, and Descriptions,” [Online].
Available: https://www.thebalancecareers.com/list-of-information-technology-itjob-titles-2061498 [Accessed: Nov 1 2018].

Recall
63.19%
33.39%
60.21%
34.75%

เห็นได้วา่ ค่าความแม่นยํา ของเทคนิค Random Forest ซึงR ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ
การวิเคราะห์ผลลัพธ์จาํ นวนโมเดลและเงือR นไข ตามตารางทีR VII อธิบายได้
ว่า เทคนิค Random Forest มีจํานวนโมเดลจํานวน ‹ โมเดล และจํานวน
เงือR นไข q,285 เงือR นไข
ตารางทีR VII เปรียบเทียบจํานวนโมเดลและจํานวนเงือR นไข
ต้นไม้
Tree 1
Tree 2
Tree 3
Tree 4
Tree 5

รวม

โมเดล

Random Forest
1
1
1
1
1

5

เงือR นไข

225
257
271
277
255

1,285

V. สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ทีเR กีRยวข้อง เนืRองจากรูปแบบความ
ต้อ งการในการเรีย นรู้เ ชิง ประสบการณ์ แ ละวิธีก ารสอนโดยแบ่ ง ผู้เ รีย น
ออกเป็ น 4 แบบหรือ 4MAT ได้แสดงถึงรูปแบบทีบR ุคคลมีความถนัดในการ
หาความรูใ้ หม่ๆ ในแบบต่างๆ เช่นเดียวกับในแต่ละอาชีพงานทีมR รี ูปแบบ
ศึกษาทีมR ุ่งเน้นการเรียนรูท้ แRี ตกต่างกัน เพียงแต่รูปแบบการเรียนรูไ้ ด้เป็ น
ส่ ว นหนึR ง ในการสร้า งประสบการณ์ ใ นแต่ ล ะอาชีพ งานได้อ ย่ า งรวดเร็ว
เช่นกัน
โดยในงานวิจ ัย นีo ผู้ว ิจ ัย เพีย งนํ า เสนอเทคนิ ค การสร้า งโมเดลทาง
คณิตศาสตร์ มาใช้ในการแนะนําเพือR แก้ปัญหาข้อจํากัดต่างๆ ไม่มากก็น้อย
และเพือR สร้างความหลากหลายทางด้านวิธกี ารแนะนําทีมR ปี ระสิทธิภาพ ซึงR
มีผลการประเมินประสิทธิภาพการการสังเคราะห์รูปแบบการแนะนํ างาน
จากผลคะแนนทางการศึก ษาและรูป แบบการเรีย นรู้ พบว่ า 1. เทคนิ ค
Random Forest มีค่าความแม่นยํามากทีสR ุด 2. เทคนิค Naïve Bays และ
เทคนิค Deep Learning ไม่เหมาะกับการนํ ามาใช้ทํานายในงานวิจยั ครังo นีo
59
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ได้อย่างต่อเนืRองและสามารถเข้าถึงได้จากเกือบทุกพืนo ทีดR ว้ ยการเชืRอมต่อ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตทําให้เราสามารถสือR สาร ทํางานหรือแม้แต่ใช้งานเพือR
ความบันเทิงได้ตลอดเวลา
เนืRองจากเว็บแอปพลิเคชันเป็ นโปรแกรมทีถR ูกพัฒนาแล้วนํ าไปจัดเก็บ
รวบรวมเอาไว้บนเซิร์ฟเวอร์ (server) การเข้าถึงสามารถเข้าถึงได้ผ่าน
เบราว์เซอร์ โดยทัวไปแล้
R
วเว็บแอปพลิเคชันจะประกอบด้วยโปรแกรมทีR
พัฒนาเพือR ให้ทาํ งานในฝั งR เซิรฟ์ เวอร์ (server-side) ทีอR าจจะพัฒนาขึนo ด้วย
ภาษาโปรแกรม PHP หรือ ASP หรือ JSP และอืRนๆ เพืRอใช้ในการจัดการ
ข้อ มู ล และโปรแกรมทีRพ ัฒ นาให้ทํ า งานในฝั งR ไคลเอ็น ต์ (client-side) ทีR
อาจจะพัฒนาขึนo ด้วยภาษาโปรแกรม HTML หรือ CSS หรือ JavaScript
เพือR ใช้ในการจัดแสดงหน้าเว็บ ตกแต่งหน้าเว็บให้สวยงามและสามารถตอบ
โต้กบั ผูใ้ ช้งานได้
อย่ า งไรก็ ต ามเว็ บ แอปพลิ เ คชัน มัก ถู ก พัฒ นาขึoน มา จากหลาย
เทคโนโลยี หลายภาษาโปรแกรมจึงส่งผลให้มชี อ่ งโหว่มากมายทีผR ไู้ ม่หวังดี
ใช้ในการโจมตี เพือR ขโมยข้อมูลทีมR คี วามละเอียดอ่อน ทําให้องค์กรต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายทีสR งู เพืRอรักษาปลอดภัยจากช่องโหว่เหล่านีo จากสถิตขิ ององค์กร
ไม่ แ สวงหาผลกํ า ไร OWASP ได้ จ ัด 10 อัน ดับ ความเสีRย งด้ า นความ
ปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชันในปี 2017 พบว่า XSS เป็ นหนึRงในช่องโหว่
ของเว็บแอพพลิเคชันอันดับต้นๆ ซึงR สามารถจําแนกรูปแบบการโจมตีดว้ ย
XSS ได้ส ามรู ป แบบคือ การโจมตี XSS สะท้อ นกลับ (Reflected XSS
attack) การโจมตี XSS เก็บไว้ (Stored XSS attack) และการโจมตี XSS
บนพืนo ฐานของ DOM (DOM-based XSS attack)

บทคัดย่อ — ในทุกวันนี, เว็บแอปพลิ เคชันได้ถกู นํ ามาใช้ เพื9ออํานวย
ความสะดวกในการดําเนิ นชีวิตในด้านต่างๆ เช่น การเงิ น, สังคมและอื9นๆ
เนื9 อ งจากเว็บ แอปพลิ เ คชัน สามารถเปิ ดให้ บ ริ ก ารได้ อ ย่ า งต่ อ เนื9 อ งและ
สามารถเข้าถึงได้จากเกือบทุกพื,นที9 อย่างไรก็ตามเว็บแอปพลิ เคชันมักถูก
พัฒนาขึน, มาจากหลายเทคโนโลยีจึงส่งผลให้มีช่องโหว่มากมายที9ผไู้ ม่หวังดี
ใช้ในการโจมตี เพื9อขโมยข้อมูลที9 มีความละเอียดอ่อน จากสถิ ติขององค์กร
ไม่แสวงหากําไร OWASP ได้จดั © อันดับความเสี9 ยงด้านความปลอดภัย
ของเว็บแอปพลิ เคชันในปี ›© ® พบว่าการโจมตี ด้วยครอสไซต์สคริ ปติ, ง
(XSS : Cross-Site Scripting) เป็ นหนึ9 งในช่ อ งโหว่ ข องเว็บ แอพพลิ เ คชัน
อัน ดับ ต้ น ๆ ในการโจมตี XSS นั ,น ผู้ไ ม่ ห วัง ดี พ ยายามนํ า เอาสคริ ป ต์
(script) ที9เป็ นอันตรายไปฝังไว้ในหน้ าเว็บ (webpage) เป้ าหมาย โดยทัวไป
9
สคริ ปต์ที9เป็ นอันตรายนิ ยมเขียนขึน, ด้วยภาษา JavaScript ในบทความวิ จยั
นี, เราได้ นําเสนอวิ ธีการใหม่ในการตรวจสอบและป้ องกันการโจมตี XSS
โดยได้นําวิ ธีการเข้ารหัสและตรวจสอบความถูกต้ องของข้อมูลมาใช้ เป็ น
เครื9 อ งมื อ ในการตรวจสอบและป้ องกัน ผลการทดลองแสดงให้ เ ห็น ว่ า
วิ ธีการใหม่ทาํ งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
คําสําคัญ — การโจมตี XSS, การเข้ารหัสเว็บ, ความปลอดภัยของเว็บ
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.

II. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
วัตถุประสงค์ของงานการวิจยั นีo เพืRอศึกษาการโจมตี XSS พร้อมกับ
นํ าเสนอวิธกี ารใหม่ในการตรวจสอบและป้ องกันการโจมตี XSS ทังo สาม
รูปแบบ คือ การโจมตี XSS สะท้อนกลับ การโจมตี XSS เก็บไว้ และการ
โจมตี XSS บนพืนo ฐานของ DOM ด้วยการนําเอาวิธกี ารเข้ารหัสข้อมูลและ
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล มาใช้เป็ นเครืRองมือในการตรวจสอบ
และป้ องกัน
III. การโจมตีดว้ ย XSS
การโจมตี ด้ ว ย XSS ผู้ ไ ม่ ห วัง ดีจ ะพยายามนํ า เอาสคริป ต์ ทRีเ ป็ น
อันตรายไปวางเอาไว้บนหน้าเว็บของผูต้ กเป็ นเหยืRอ (victim) โดยทัวไป
R
แล้วสคริปต์ทเRี ป็ นอันตรายมักจะถูกเขียนขึนo ด้วยภาษา JavaScript เมืRอผู้
ตกเป็ นเหยืRอเข้าเยียR มชมหน้ าเว็บทีRมกี ารฝั งสคริปต์ทRเี ป็ นอันตรายเอาไว้
ผ่านเบราว์เซอร์ของผู้ตกเป็ นเหยืRอเอง หน้ าเว็บพร้อมกับสคริปต์ทRีเป็ น
อันตรายก็จะถูกโหลดมาประมวลผลทีเR บราว์เซอร์ของผูต้ กเป็ นเหยืRอ เพืRอ
ขโมยข้อมูลของผูต้ กเป็ นเหยือR เช่น คุกกีo (cookie) หมายเลขบัตรเครดิต

Keywords — XSS attacks, Web encryption, Web security.

I. บทนํา
ทุกวันนีoเว็บแอปพลิเคชันกลายเป็ นส่วนสําคัญของการดําเนินชีวติ ของ
คนเรา โดยเราได้นําเอาเว็บแอปพลิเคชันมาใช้งานเพือR อํานวยความสะดวก
ในการดําเนินชีวติ ในด้านต่างๆ เช่น การเงิน, สังคม, สุขภาพ, การศึกษา,
ความบันเทิงและข่าวสาร เนืRองจากเว็บแอปพลิเคชันสามารถเปิ ดให้บริการ
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รหัสผ่าน (password) และอืRนๆ [1] รูปทีR q แสดงมุมมองการโจมตี XSS
ในลักษณะทัวไป
R
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รูปทีR 1. มุมมองการโจมตีดว้ ย XSS ในลักษณะทัวไป
R

5
4

รูปทีR 2. การโจมตี XSS สะท้อนกลับ

จากรูปทีR q ด้านบนนีoแสดงให้เห็นมุมมองการโจมตี XSS ในลักษณะ
ทัวไป
R ทีผR ูไ้ ม่หวังดีพยายามนํ าเอาสคริปต์ทเRี ป็ นอันตรายไปฝั งไว้บนหน้ า
เว็บเป้ าหมายและเมืRอผู้ตกเป็ นเหยืRอเข้าเยีRยมชมหน้ าเว็บ สคริปต์ทRเี ป็ น
อันตรายก็จะใช้ประโยชน์ จากข้อมูลของผูต้ กเป็ นเหยืRอ โดยแอบขโมยเอา
ข้อมูลของผูต้ กเป็ นเหยืRอ เช่น คุกกีo หมายเลขบัตรเครดิต รหัสผ่าน และ
อืRน ๆ เป็ นต้น สําหรับกระบวนการโจมตี XSS ทีแR สดงในรูปทีR q มีขนั o ตอน
ดังนีo :
1. เมืRอผูไ้ ม่หวังดีคน้ พบช่องโหว่ในหน้าเว็บทีตR ้องการ ผูไ้ ม่หวังดีกจ็ ะ
นํ าเอาสคริปต์ทRเี ป็ นอันตรายไปฝั งไว้บนหน้ าเว็บหรือนํ าไปจัดเก็บไว้บน
ฐานข้อมูล ผ่านช่องโหว่ทคRี น้ พบ
2. ผูต้ กเป็ นเหยืRอเข้าเยียR มชมหน้าเว็บ เบราว์เซอร์ของผูต้ กเป็ นเหยืRอ
จะทําการส่งคําร้องขอหน้าเว็บทีฝR ั งสคริปต์ทเRี ป็ นอันตรายเอาไว้
3. เมือR เว็บเซิรฟ์ เวอร์ (web server) ได้รบั คําร้องขอก็จะทําการส่งหน้า
เว็บพร้อมสคริปต์ทเRี ป็ นอันตรายกลับไปให้ผตู้ กเป็ นเหยือR
4. สคริปต์ทเRี ป็ นอันตรายก็จะถูกประมวลผลภายใต้เบราว์เซอร์ของผู้
ตกเป็ นเหยือR โดยสคริปต์ทเRี ป็ นอันตรายจะแอบขโมยเอาข้อมูลของผูต้ กเป็ น
เหยืRอ เช่น คุกกีo หมายเลขบัตรเครดิต รหัสผ่าน และอืRน ๆ ส่งกลับไปให้ผู้
ไม่หวังดี
เมืRอผูไ้ ม่หวังดีได้รบั ข้อมูลทีตR ้องการแล้วผูไ้ ม่หวังดีกจ็ ะนํ าเอาข้อมูลทีR
ได้ไปใช้งานทีอR าจจะนํ าไปใช้งานในทางไม่ดที อRี าจจะส่งผลกระทบหรือผล
เสียหายต่อผูต้ กเป็ นเหยือR
ดังนันo เพืRอทีRจะให้สามารถจัดการกับปั ญหาของการโจมตีด้วย XSS
อย่างมีประสิทธิภาพผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การสํารวจและเรียนรูว้ ธิ กี ารโจมตี XSS ซึงR
วิธกี ารโจมตี XSS ทีมR หี ลากหลายวิธกี ารดังนีo
ก า ร โ จ ม ตี XSS ส ะ ท้ อ น ก ลั บ ( Reflected XSS attack) [1][2][3]
บางครังo จะเรียกอีกอย่างว่าการโจมตีแบบไม่ถาวร (non-persistent attack)
เกิดขึนo เมือR สคริปต์ทเRี ป็ นอันตรายถูกสะท้อนออกจากเว็บแอปพลิเคชันไปยัง
เบราว์เซอร์ของผูต้ กเป็ นเหยืRอ ซึงR สคริปต์ทเRี ป็ นอันตรายมักถูกส่งผ่านการ
ร้องขอไปกับยูอาร์แอล (URL) ทีไR ม่ได้รบั การตรวจสอบหรือป้ องกันทีดR พี อ
ซึงR การเผยแพร่สคริปต์ทเRี ป็ นอันตรายนีo ผูไ้ ม่หวังดีมกั จะฝั งยูอาร์แอลไว้ใน
อีเมลหรือเว็บไซต์บุคคลทีสR าม (เช่นส่วนแสดงความคิดเห็นหรือในสือR สังคม
ออนไลน์) ยูอาร์แอลมักถูกฝั งอยูภ่ ายในข้อความทีกR ระตุน้ ให้ผตู้ กเป็ นเหยือR
คลิก เมืRอผู้ตกเป็ นเหยืRอคลิกเบราว์เซอร์ก็จะส่งคําร้องขอไปยังเว็บไซต์
(website) ทีมR ชี ่องโหว่ทมRี กี ารฝั งสคริปต์ทเRี ป็ นอันตรายเอาไว้ ซึงR สคริปต์ทRี
เป็ นอันตรายก็จะถูกสะท้อนกลับไปโจมตีผตู้ กเป็ นเหยือR เอง ดังรูปทีR 2

จากรูปทีR t ด้านบนนีoแสดงให้เห็นการโจมตี XSS สะท้อนกลับ ทีผR ไู้ ม่
หวังดีมวี ตั ถุประสงค์เพืRอขโมยข้อมูลของผูต้ กเป็ นเหยืRอ ซึRงมีขนั o ตอนการ
โจมตีดงั นีo :
q. ผูไ้ ม่หวังดีนําเอายูอาร์แอลทีเR ชือR มโยงไปยังสคริปต์ทเRี ป็ นอันตรายฝั ง
ไว้ใ นเว็บ ไซต์บุ ค คลทีRส าม (ในส่ว นแสดงความคิด เห็น หรือ ในสืRอ สัง คม
ออนไลน์) ภายในข้อความทีกR ระตุน้ ให้ผตู้ กเป็ นเหยือR คลิก
2. เมือR ผูต้ กเป็ นเหยือR เข้าเยียR มชมหน้าเว็บดังกล่าว เบราว์เซอร์จะส่งคํา
ร้องขอหน้าเว็บทีฝR ั งยูอาร์แอลทีเR ป็ นอันตรายเอาไว้
3. เว็บเซิรฟ์ เวอร์ได้รบั คําร้องขอก็จะส่งหน้าเว็บทีรR อ้ งขอกลับไปให้ผทู้ Rี
ตกเป็ นเหยือR
4. เมืRอ ผู้ต กเป็ น เหยืRอ คลิก ลิง ค์ (link) ทีRเ ชืRอ มโยงไปยัง สคริป ต์ทRีเ ป็ น
อันตราย เบราว์เซอร์ของผูต้ กเป็ นเหยืRอจะส่งคําร้องขอไปยังเว็บไซต์ของผู้
ไม่หวังดี
5. เมืRอ เว็บ เซิร์ฟ เวอร์ข องผู้ไ ม่ ห วัง ดีไ ด้ร ับ คํา ร้อ งขอก็จ ะทํ า การส่ ง
สคริปต์ทเRี ป็ นอันตรายกลับไปให้ผตู้ กเป็ นเหยือR
6. สคริปต์ทเRี ป็ นอันตรายก็จะถูกประมวลผลภายใต้เบราว์เซอร์ของผู้
ตกเป็ นเหยือR โดยสคริปต์ทเRี ป็ นอันตรายจะแอบขโมยเอาข้อมูลของผูต้ กเป็ น
เหยือR ส่งกลับไปให้ผไู้ ม่หวังดี
การโจมตี XSS เก็บไว้ (Stored XSS attack) [1][2][3] บางครังo จะเรียก
อีกอย่างว่าการโจมตีแบบถาวร (persistent attack) เกิดขึนo เมืRอผูไ้ ม่หวังดี
ได้ส่งสคริปต์ทRเี ป็ นอันตรายไปจัดเก็บไว้บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ (web server)
หรือ ฐานข้อมูล ทีอR าจจะอยูใ่ นรูปแบบของไฟล์ (file) หรืออาจจะฝั งสคริปต์
ทีเR ป็ นอันตรายไว้ในแท็กเอชทีเอ็มแอล (HTML tag) เช่น แท็กความคิดเห็น
(comment tag) เป็ นต้น และจะถูกเรียกขึนo มาทํางานในภายหลังเมืRอผูต้ ก
เป็ นเหยือR เข้าเยียR มชมหน้าเว็บดังกล่าว ดังรูปทีR 3
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รูปทีR 3. การโจมตี XSS เก็บไว้
การโจมตี XSS เก็บไว้ ถือเป็ นรูปแบบการโจมตีรปู แบบหนึRงทีพR บบ่อย
ทีสR ุด เนืRองจากเว็บไซต์ส่วนใหญ่จะอนุ ญาตให้ผใู้ ช้สามารถแชร์เนืoอหาหรือ
แชร์วดิ โี อ รวมไปถึงการแสดงความคิดเห็นได้ โดยเฉพาะอย่างยิงR สือR สังคม
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ออนไลน์ ทีอR นุ ญาตให้ผใู้ ช้งานสามารถแชร์เนืoอหาต่อๆ ไปได้ ทําให้มผี ตู้ ก
เป็ นเหยือR การโจมตีจาํ นวนมาก จากรูปทีR 3 มีขนั o ตอนการโจมตีดงั นีo :
q. ผูไ้ ม่หวังดีพยายามนําสคริปต์ทเRี ป็ นอันตรายไปบันทึกเก็บไว้บนเว็บ
เซิรฟ์ เวอร์หรือฐานข้อมูลของเว็บไซต์เป้ าหมายผ่านช่องโหว่ทคRี น้ พบ
t. ผูต้ กเป็ นเหยืRอเข้าเยียR มชมหน้าเว็บดังกล่าว เบราว์เซอร์ของผูต้ ก
เป็ นเหยือR จะทําการส่งคําร้องขอหน้าเว็บ
•. เมือR เว็บเซิรฟ์ เวอร์ได้รบั คําร้องขอก็จะทําการค้นหาหน้าเว็บทีรR อ้ งขอ
หรือ เว็ บ เซิ ร์ ฟ เวอร์ จ ะส่ ง คํ า สังR SQL ไปดึง ข้อ มู ล จากฐานข้อ มู ล มา
ประมวลผลแล้วส่งหน้าเว็บกลับไปให้ผรู้ อ้ งขอ
ˆ. สคริปต์ทเRี ป็ นอันตรายก็จะถูกประมวลผลภายใต้เบราว์เซอร์ของผู้
ตกเป็ นเหยือR แล้วส่งข้อมูลของผูต้ กเป็ นเหยือR กลับไปให้ผไู้ ม่หวังดี
การโจมตี XSS บนพืoน ฐานของ DOM (DOM-based XSS attack)
[1][2][3] เป็ น รูป แบบการโจมตี XSS ทีRอ าจจะถูก ใช้ใ นการโจมตีทงั o การ
โจมตี XSS สะท้อนกลับ และ การโจมตี XSS เก็บไว้ เนืRองจาก DOM เป็ น
แพลตฟอร์ม (platform) ทีเR ป็ นกลางทีอR นุญาตให้เขียนโปรแกรมหรือสคริปต์
เข้าถึงและปรับปรุงโครงสร้างเอกสาร HTML แบบไดนามิก (dynamic) ได้
ดัง นั นo ผู้ไ ม่ ห วัง ดีจึง ใช้คุ ณ สมบัติข อง DOM ในการเขีย นสคริป ต์ ทRีเ ป็ น
อัน ตรายในการเข้า ถึง และปรับ ปรุ ง โครงสร้า งเอกสาร HTML ให้เ ป็ น
รูปแบบทีผR ูไ้ ม่หวังดีต้องการ จากนันo ก็ทําการส่งสคริปต์ทเRี ป็ นอันตรายไป
ประมวลผลทีเR บราว์เซอร์ของผูท้ ตRี กเป็ นเหยือR อาจจะใช้วธิ กี ารโจมตีรปู แบบ
การโจมตี XSS สะท้อนกลับ หรือ การโจมตี XSS เก็บไว้ ก็ได้ ตัวอย่าง
สคริปต์ทเRี ป็ นอันตรายทีใR ช้คณ
ุ สมบัตขิ อง DOM ดังรูปทีR 4

Twana Assad TAHA และ Murat KARABATAK [3] ได้นํ า เสนอแนว
ทางการป้ องกัน การโจมตี XSS ด้ ว ยการใช้ ง านฟั ง ก์ ช ันR PHP ในการ
ตรวจจับและป้ องกันการโจมตี XSS ทีปR ระกอบด้วยสองวิธกี าร คือ วิธแี รก
ใช้งานนิพจน์ ปรกติ (regular expression) ในการตรวจสอบข้อมูลทีRป้อน
จากผู้ใช้งานและวิธีทRีสองใช้งานนิ พจน์ ปรกติอRืนในการตรวจสอบข้อมูล
นําเข้าทุกรายการทีมR คี วามเป็ นไปได้ทจRี ะเผชิญกับสคริปต์ทเRี ป็ นอันตราย
Kunal Gupta, Rajni Ranjan Singh และ Manish Dixit [4] ได้นําเสนอ
วิธีก ารตรวจจับ การโจมตี XSS ด้ว ยระบบตรวจจับ การบุ ก รุ ก (IDS :
intrusion detection system) โดยระบบตรวจจับการบุกรุกจะคอยตรวจสอบ
แพ็กเก็ต (packets) ทีRส่งออกไปและส่งกลับเข้ามายังเครือข่ายและสร้าง
ล็อก (log) สําหรับแพ็กเก็ตทีมR คี วามเสียR งต่อการโจมตี XSS หรือ มีความ
เสียR งตามกฎทีกR าํ หนด
Abdalla Wasef Marashdih, Zarul Fitri Zaaba แ ล ะ Khaled Suwais
[5] ได้นําเสนอวิธกี ารตรวจหาการโจมตี XSS ใน PHP เว็บแอปพลิเคชัน
ด้วยการตรวจหาช่องโหว่ทงั o หมดภายในซอร์สโค้ด (source code) ของเว็บ
แอปพลิเคชันก่อนทีจR ะนําเว็บแอปพลิเคชันขึนo สูร่ ะบบหรือก่อนทีผR ไู้ ม่หวังดี
จะค้นพบช่องโหว่ดงั กล่าว โดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ซอร์สโค้ดทีปR ระกอบไป
ด้วย การวิเคราะห์แบบคงทีR (static analysis) และ การวิเคราะห์แบบไดนา
มิก (dynamic analysis)
Gurpreet Kaur , Bhavika Pande , Ayushi Bhardwaj , Gargi Bhagat
และ Shashank Gupta [6] ได้นําเสนอสถาปั ตยกรรมในการตรวจสอบและ
ป้ อ งกัน การโจมตี XSS ทีRป ระกอบไปด้ว ย 2 ขันo ตอน ขันo ตอนแรกเป็ น
ขันo ตอนแบบออฟไลน์ (Offline) จะเป็ นการแยก JavaScript ออกจากหน้า
เว็บแล้วนําไปจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลเพือR ใช้ในการตรวจสอบต่อไป ขันo ตอน
ทีสR องเป็ นขันo ตอนแบบออนไลน์ (online) เป็ นขันo ตอนในการตรวจจับการ
โจมตี XSS โดยทุกการตอบกลับจาการร้องขอหน้ าเว็บจะมีการแยกเอา
JavaScript ออกจากหน้าเว็บแล้วนํามาตรวจสอบกับ JavaScript ทีจR ดั เก็บ
ไว้ในฐานข้อมูล
จากทีRท างผู้ว ิจ ยั ได้ทํา การศึก ษางานวิจ ยั ทีRเ กีRย วข้อ งต่ า งๆ พบว่ า
งานวิจ ัย เหล่ า นั นo ได้ นํ า เสนอแนวทางการตรวจสอบและป้ องกัน การ
โจมตีXSS ทีRยงั ไม่ครอบคลุมการโจมตีในหลายกรณี ดังนันo ผูว้ จิ ยั จึงได้
นําเสนอวิธกี ารใหม่ทมRี คี วามสามารถในการตรวจสอบและป้ องกันการโจมตี
XSS ทีคR รอบคลุมทุกกรณี

<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>

รูปทีR 4. การโจมตี XSS บนพืนo ฐานของ DOM

V. วิธกี ารใหม่สาํ หรับป้ องกันการโจมตี XSS
ในการออกแบบวิธกี ารใหม่ในการตรวจสอบและป้ องกันการโจมตี XSS
ประกอบไปด้วย 2 ส่วนการทํางาน ดังรูปทีR 5
ส่ว นทีR 1 เป็ น ส่ว นกํา หนดค่า เริRม ต้น ทํา งานแบบออฟไลน์ สํา หรับ
กําหนดค่าเริมR ต้นทีจR าํ เป็ นในการตรวจสอบการโจมตี XSS ดําเนินการโดย
ผูด้ แู ลระบบ ประกอบด้วยส่วนของการทํางานย่อยๆ ดังนีo
Valid JavaScript: นํา JavaScript ต้นแบบทีมR ใี ช้งานในแต่ละหน้าเว็บ
ทังo หมด มาผ่านฟั งก์ชนั แฮช (hash function) จากนันo นํ ารหัสแฮช (hash
code) ทีไR ด้ไปจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล (repository)
Valid domain names: กํา หนดชืRอ โดเมน (domain names) ต่ า งๆ ทีR
อนุญาตให้มกี ารร้องขอทรัพยากร เช่น รูปภาพ ไฟล์และอืนR ๆ จากภายนอก
จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล (Whitelist)
D & V Rule : ข้อกําหนดหรือกฎทีจR ําเป็ นในการตรวจสอบยูอาร์แอล
หรือค่าของแอตทริบิวต์ (attribute) เช่น อักขระพิเศษหรือฟั งก์ชนั ของ
JavaScript ทีไR ม่อนุญาตให้ใช้งาน
ส่วนทีR 2 ทํางานแบบออนไลน์ จะตรวจสอบทุกๆ ยูอาร์แอลของการ
ร้องและทุกการตอบกลับ (response) ประกอบด้วยส่วนการทํางานย่อย 2
ส่วน ดังนีo

จากรูปทีR 4 แสดงเอกสาร HTML ทีปR ระกอบไปด้วยยูอาร์แอลทีเR ชือR ม
โยงไปยัง เว็บ ไซต์ข อง "w3schools" และสคริป ต์ ทRีเ ขีย นขึoน ด้ว ยภาษา
JavaScript เริมR ต้นเมืRอนํ าเอาเอกสาร HTML นีoไปดําเนินการประมวลผล
บนเบราว์เซอร์ ยูอาร์แอลจะชีแo ละเชือR มโยงไปยังเว็บไซต์ของ "w3schools"
แต่เมือR ทําการรันสคริปต์ ยูอาร์แอลจะถูกเปลียR นให้เชืRอมโยงไปยังเว็บไซต์
"www.reru.ac.th/" แทน ด้วยคุณสมบัติ ของ DOM ทําให้เราสามารถ
เข้าถึงและปรับปรุงโครงสร้างเอกสาร HTML ได้อย่างง่ายดาย
IV. งานวิจยั ทีเR กียR วข้อง
ในการแก้ปัญหาการโจมตี XSS มีนักวิจยั ได้นําเสนอแนวทางแก้ไข
มากมายสําหรับการแก้ปัญหาดังกล่าว ในส่วนนีoทางผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การศึกษา
ผลงานวิจยั เหล่านีoพร้อมทังo ทําการศึกษาข้อดีและข้อเสีย ทีปR ระกอบด้วย
Arun Prasath Sivanesan, Akshay Mathur และ Ahmad Y Javaid [2]
ได้นําเสนอวิธีการตรวจจับการโจมตี XSS ในเว็บไซต์ทRใี ช้ HTML5 โดย
พัฒนาส่วนขยายเบราว์เซอร์ (browser extension) ในการตรวจจับการ
โจมตี XSS และแจ้งเตือนผูใ้ ช้เมือR ใดก็ตามทีอR าจจะเกิดการโจมตี XSS
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รูปทีR 5. วิธกี ารใหม่สาํ หรับป้ องกันการโจมตี XSS
การทํ า งานย่ อ ยส่ ว นทีR 1 สํา หรับ ตรวจสอบในส่ ว นของการร้อ งขอ
ทรัพยากรต่างๆ ของเบราว์เซอร์ ประกอบด้วย
URI Detector: ทําหน้าทีใR นการตรวจสอบชืRอโดเมนว่าเป็ นชืRอโดเมนทีR
อนุญาตให้รอ้ งขอหรือเชือR มโยงหรือไม่
Decode: ทําหน้ าทีRในการถอดของรหัสอักขระเอชทีเอ็มแอล (HTML
character codes) [7][8] ทีRอาจจะอยู่ในรูปแบบของฐานสิบหก หรือ ฐาน
อืนR ๆ ให้อยูใ่ นรูปแบบข้อความปกติ
Parameter Detector: จะเป็ นการดําเนินการตรวจสอบค่าพารามิเตอร์
ทีสR ง่ มาพร้อมกับยูอาร์แอลโดยใช้นิพจน์ปรกติ
Action module: ดําเนินการจัดเก็บล็อก (log) และส่งต่อหน้าเว็บไปให้
เบราว์เซอร์ หน้าเว็บทีสR ง่ ต่อจะถูกกําจัดสคริปต์ทเRี ป็ นอันตรายออก
การทํางานย่อยส่วนทีR 2 จะตรวจสอบและคัดกรองการตอบกลับจาก
เว็บเซิรฟ์ เวอร์ก่อนทีเR บราว์เซอร์จะนํ าเอาหน้าเว็บไปแปลความหมายเพืRอ
แสดงผล ประกอบด้วย
JavaScript Extractor: คัดแยก JavaScript และแอตทริบวิ ต์ทอRี าจจะมี
สคริปต์ทเRี ป็ นอันตราย เช่น src, href , onload, onerror และอืนR ๆ
hash function: ฟั งก์ชนั แฮชแบบเดียวกันทีใR ช้ในการกําหนดค่าเริมR ต้น
URI and Attribute Detector: นําเอายูอาร์แอลทีมR กี ารเชือR มโยงในหน้า
เว็บมาทําการตรวจสอบกับชืRอโดเมนในฐานข้อมูลพร้อมทังo นํ าเอากฎหรือ
ข้อกําหนด (D & V Rule) มาทําการตรวจสอบยูอาร์แอลและค่าของแอตทริ
บิวต์วา่ มีอกั ขระต้องห้ามหรือคําต้องห้ามหรือไม่
Sanitizer: [9] กําจัดสคริปต์หรือยูอาร์แอลทีเR ป็ นอันตรายทิงo
Compare: ทําหน้ าทีRในการเปรียบเทียบรหัสแฮชทีRได้กบั รหัสแฮชทีR
จัดเก็บไว้บนฐานข้อมูล
Anomaly Detector: ทํ า หน้ า ทีRใ นการตัด สิน ใจ ถ้ า ผลลัพ ธ์ จ ากการ
ดําเนินงานมีความผิดปกติจะส่งหน้าเว็บไปให้ Sanitizer กําจัดสคริปต์หรือ
ยูอาร์แอลทีRเป็ นอันตรายทิoง แต่ถ้าไม่มคี วามผิดปกติจะส่งหน้ าเว็บไปให้
เบราว์เซอร์แสดงผล

VI. สภาพแวดล้อมของการทดลอง
ในการทดลองการตรวจสอบและคัดกรองการโจมตี XSS ผู้วจิ ยั ได้ม ี
การพัฒนาและจัดสภาพแวดล้อมในการทดลอง ดังรูปทีR 6

User

Chrome

Chrome Extension

Website

รูปทีR 6. สภาพแวดล้อมของการทดลอง
ในการพัฒนาและจัดสภาพแวดล้อมในการทดลองการตรวจสอบและ
คัดกรองการโจมตี XSS ผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาส่วนของการทํางานในรูปแบบของ
ส่วนขยายเบราว์เซอร์ทปRี ระกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนีo
เว็บเบราว์เซอร์ทใRี ช้ในการพัฒนาและทดลองการโจมตี XSS ทางผูว้ จิ ยั
ได้เลือกใช้งานเบราว์เซอร์ในส่วนของ chrome
ส่วนการทํางานในการตรวจสอบและคัดกรองการโจมตี XSS ผูว้ จิ ยั ได้
พัฒนาอยู่ในรูปแบบของส่วนขยายเบราว์เซอร์ ในทีนR oีพฒ
ั นาด้วย chrome
extension และภาษาโปรแกรมทีRใ ช้ใ นการพัฒ นาส่ว นขยายเบราว์เ ซอร์
ประกอบไปด้วย ภาษา HTML, CSS, JavaScript และ AJAX
เว็บ แอปพลิเ คชัน ทีRใ ช้สํา หรับ ติด ต่ อ และเข้า ถึง ข้อ มูล ในฐานข้อ มูล
พัฒ นาด้ว ยภาษา PHP เวอร์ ช ัน 5.6.30 ติด ตังo อยู่ บ นระบบปฏิบ ัติก าร
Windows 10
เว็บเซิรฟ์ เวอร์ททRี ําหน้าทีคR อยให้บริการแก่ผใู้ ช้ทเRี รียกชมหน้าเว็บทาง
ผูว้ จิ ยั เลือกใช้งาน Apache เวอร์ชนั t.ˆ.t‹
ฐานข้อมูลทีRใช้ในการจัดเก็บข้อมูลทีRสําคัญในการทดลอง ทางผู้วจิ ยั
เลือกใช้งาน MySQL เวอร์ชนั 5.0.11
การกําหนดกฎหรือข้อกําหนดทีจR ําเป็ นในการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล ซึงR กฎหรือข้อกําหนดเหล่านีoจะถูกนํามาใช้ในการตรวจสอบยูอาร์
แอลและแอตทริบวิ ต์ทไRี ม่อนุญาตให้ม ี ดังตารางทีR 1
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ตารางทีR 1. กฎหรือข้อกําหนดในการตรวจสอบข้อมูล

Rules
คําสําคัญต้องห้าม เช่น eval, alert, script,
javascript, document และอืน' ๆ
อักขระต้องห้าม เช่น /, *, -, &, #, :,% เป็ นต้น

นําเอาคําสําคัญต้องห้ามและอักขระต้องห้ามทีไR ด้กําหนดไว้มาสร้างเป็ นกฎ
หรือข้อกําหนดร่วมกับนิพจน์ปรกติในการตรวจสอบ ดังรูปทีR 10

ใช้ในการตรวจสอบ
ใช้ในการตรวจสอบยู
อาร์แอลและแอตทริ
บิวต์

var pt1 = /(eval | alert | script | javascript | - | & | # | : | %)/i;
if( pt1.test( url ) ) { alert('attack'); }
if( pt1.test( attribute ) ) { alert('attack'); }

ฟั งก์ชนั แฮช จะเป็ นการนําเอา JavaScript มาทําการเข้ารหัส ซึงR ทาง
ผูว้ จิ ยั ได้เลือกใช้อลั กอริทมึ แบบ SHA-1 ทีมR คี วามปลอดภัยและความเร็วใน
การเข้ารหัส
การกํ า หนดชืRอ โดเมน โดยชืRอ โดเมนเหล่ า นีo จ ะถู ก นํ า มาใช้ใ นการ
ตรวจสอบการเชือR มโยงหรือร้องขอทรัพยากรจากภายนอก เพือR ป้ องกันการ
เชือR มโยงจากแหล่งทีไR ม่ปลอดภัย ดังตารางทีR 2

รูปทีR 10. ตัวอย่างการตรวจสอบและคัดกรองข้อมูล
VIII. ผลการทดลองและอภิปรายผล
จากการทดลองในการโจมตี XSS ซึRงผลทีRได้จากการทดลองในการ
ตรวจสอบคัดกรองการโจมตีในรูปแบบต่างๆ สรุปได้ดงั นีo

ตารางทีR 2. ตัวอย่างชือR โดเมน

ตัวอย่างชื9อโดเมนที9อนุญาตให้เชื9อมโยง
https://www.reru.ac.th/
https://admission.reru.ac.th/
https://grad.reru.ac.th/

รูปทีR 11. โหลดส่วนขยายกําหนดให้กบั เบราว์เซอร์ (chrome)

VII. การทดลองการโจมตี
ในการทดลองการโจมตี ทางผู้วจิ ยั ได้กําหนดรูปแบบต่างๆ ในการ
ทดลองการโจมตีแต่ละรูปแบบ ดังนีo
การทดลองการโจมตี XSS สะท้อนกลับ ทางผู้วจิ ยั ได้มกี ารกําหนด
รูปแบบการเชือR มโยงในลักษณะต่างๆ ทีเR ป็ นไปได้ ดังรูปทีR 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

รูปทีR 12. ผลลัพธ์ของค้นหาและคัดกรองยูอาร์แอล
รูป ทีR 11 แสดงการโหลดส่ว นขยายทีRพ ฒ
ั นาขึoน มาใช้ใ นการทดลอง
ตรวจสอบและป้ องกันการโจมตี XSS เพืRอกําหนดให้เบราว์เซอร์และรูปทีR
12 แสดงการค้นหาและคัดกรองยูอาร์แอล ผลปรากฎว่าวิธกี ารใหม่สาํ หรับ
ป้ อ งกัน การโจมตี XSS ทีRท างผู้ว ิจ ยั ได้นํา เสนอนีo ส ามารถตรวจสอบเจอ
ทังo หมด

รูปทีR 7. รูปแบบการเชือR มโยง
การทดลองการโจมตี XSS เก็บไว้ ทางผูว้ จิ ยั ได้มกี ารกําหนดรูปแบบ
ของการโจมตีทเRี ป็ นไปได้ โดยนํ าไปบันทึกเก็บไว้ในฐานข้อมูลเพืRอรอถูก
เรียกใช้งานในภายหลัง ดังรูปทีR 8
">><<img src="#" onerror="alert(1);//">>
<iframe src="javascript : alert(1);" />
--><script>alert("zz");</script><!--

รูปทีR 8. ตัวอย่างการทดลองโจมตี XSS เก็บไว้
การทดสอบการโจมตี XSS บนพืนo ฐานของ DOM ทางผูว้ จิ ยั ได้มกี าร
ได้เขียนสคริปต์ โดยใช้คุณสมบัตขิ อง DOM เพืRอเข้าถึงโครงสร้างเอกสาร
HTML จากนันo ได้นําเอาสคริปต์ไปจัดวางในส่วนต่างๆ ของเอกสาร HTML
ทีเR ป็ นไปได้ ดังรูปทีR 9

รูปทีR 13. ผลลัพธ์ของการตรวจสอบคัดกรองการโจมตี XSS
รูปทีR 13 แสดงผลลัพธ์การทดลองในการตรวจสอบและคัดกรองการ
โจมตี XSS ผลปรากฏว่า วิธีก ารใหม่สํา หรับ ตรวจสอบและป้ อ งกัน การ
โจมตี XSS สามารถตรวจสอบเจอทังo หมด

var x = document.getElementsByTagName ( "a" );
x[ 0 ].href="https://www.reru.ac.th/";

IX. สรุป
บทความวิจ ัย นีo เ ป็ นการนํ า เสนอวิธีก ารใหม่ ใ นการตรวจสอบและ
ป้ องกันการโจมตี XSS ทังo สามรูปแบบ คือ การโจมตี XSS สะท้อนกลับ
การโจมตี XSS เก็บไว้ และการโจมตี XSS บนพืนo ฐานของ DOM ด้วยการ

รูปทีR 9. ตัวอย่างการทดลองโจมตี XSS เก็บไว้
ในกรณีการตรวจสอบคัดกรองยูอาร์แอลและแอตทริบวิ ต์ทางผูว้ จิ ยั ได้
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นําเอาวิธกี ารเข้ารหัสข้อมูลและการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล มาใช้
เป็ นเครืRองมือในการตรวจสอบและป้ องกัน วิธกี ารใหม่นoีประกอบไปด้วย t
ส่วนการทํางาน คือ ส่วนทีR 1 ทํางานแบบออฟไลน์สาํ หรับกําหนดค่าเริมR ต้น
ทีRจํ า เป็ นในการตรวจสอบและส่ ว นทีR 2 ทํ า งานแบบออนไลน์ สํ า หรับ
ตรวจสอบและป้ องกั น การโจมตี XSS สํ า หรั บ การพั ฒ นาและจั ด
สภาพแวดล้อมในการทดลองผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาส่วนของการทํางานในรูปแบบ
ของส่ว นขยายเบราว์เ ซอร์ จากการทดลองเบืoอ งต้น พบว่า วิธีก ารใหม่ทRี
นํ าเสนอนีoมคี วามสามารถในการตรวจสอบและป้ องกันการโจมตี XSS ได้
อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ แต่เนืRองจากว่าวิธกี ารใหม่ในการตรวจสอบและ
ป้ องกันการโจมตี XSS จะใช้ค่าเริมR ต้นทีถR ูกกําหนดโดยผูด้ ูแลระบบมาใช้
ในการตรวจสอบ ดังนันo ถ้าการกําหนดค่าเริมR ต้นไม่ครอบคลุมทุกกรณีทRี
เป็ นไปได้กอ็ าจส่งผลต่อการตรวจสอบและป้ องกันการโจมตี XSS ได้

[8] Jinkun Pan and Xiaoguang Mao, "Detecting DOM-Sourced Cross-Site
Scripting in Browser Extensions," 2017 IEEE International Conference
on Software Maintenance and Evolution, pp.24-34, Sept. 2017.
[9] Abdalla Wasef Marashdih and Zarul Fitri Zaaba, "Detection and
Removing Cross Site Scripting Vulnerability in PHP Web Application,"
2017 International Conference on Promising Electronic Technologies,
pp.26-31, Oct. 2017.
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หน้าทีตR รวจรับแสง ภาพสีดาํ ขาวและเฉดเทา เซลล์รปู กรวยแต่ละเซลล์จะ
มีสารสีหรือโปรตีนออปซินทําหน้าทีรR บั คลืRนแสงสี แดง เขียว และนํoาเงินซึงR
มีคลืRนแสงยาว ปานกลาง และสันo ตามลําดับ เมืRอแสงผ่านเข้ามายังนัยน์ตา
เซลล์รูปแท่งและรูปกรวยทีRอยู่ผนังด้านในจะส่งผลไปยังสมอง สมองจะ
ประมวลผลเพือR บอกให้เรารูว้ ่าสีทเRี ราเห็นนันo มีสอี ะไรบ้าง เซลล์รปู กรวยทังo
สามชนิดจะทําหน้าทีรR ่วมกันแล้วส่งไปยังสมองให้รายงานผลออกมา เช่น
เมือR เซลล์รปู กรวยสีนoําเงินกับสีแดงทําหน้าทีรR บั ภาพได้ทงั o คู่ สมองก็จะบอก
เราว่าสีนนั o คือสีมว่ ง เป็ นต้น
[5] เซลล์รปู กรวยไวต่อแสงน้อยกว่าเซลล์รปู แท่งในจอตา (ซึงR สนับสนุน
การเห็น ในระดับ แสงตํR า ) แต่ ทํ า ให้ร ับ รู้ส ี นอกจากนีo ยัง สามารถรับ รู้
รายละเอียดชัดกว่าและการเปลียR นแปลงภาพรวดเร็วกว่า เพราะเวลาการ
สนองต่อสิงR เร้าเร็วกว่าของเซลล์รปู แท่ง เซลล์รปู กรวยปกติเป็ นหนึRงในสาม
ชนิด แต่ละชนิดมีสารสีต่างกัน คือ เซลล์รูปกรวย-เอส เซลล์รูปกรวย-เอ็ม
และเซลล์รูปกรวย-แอล ฉะนันo เซลล์รูปกรวยแต่ละเซลล์จงึ ไวต่อความยาว
คลืRนของแสงทีมR องเห็นได้ซงRึ สอดคล้องกับแสงความยาวคลืRนสันo ความยาว
คลืRนกลางและความยาวคลืRนยาว เนืRองจากมนุ ษย์ปกติมเRี ซลล์รปู กรวยสาม
ชนิดทีมR โี ฟตอปซิน (Photopsin) ต่างกัน

บทคัด ย่ อ — ในปั จ จุบ นั การแข่ ง ขัน ทางด้ า นธุร กิ จ มี ม ากขึ, น
หน่ วยงานต่างๆ มีการใช้เครื9องมิ อในการวิ เคราะห์และนําเสนอข้อมูลมาก
ขึ, น เครื9 อ งมื อ ที9 นิ ยมในปั จ จุ บ นั ได้ แ ก่ Tableau, Power BI หรื อ จะเป็ น
เครื9องมือที9เป็ นส่วนคําสังในแพลตฟอร์
9
ม (Platform) ของภาษาที9ใช้สาํ หรับ
การเขี ยนโปรแกรม เช่ น ภาษาไฟธอน (Python) ภาษาอาร์ (R) นอกจาก
การออกแบบการนําเสนอให้ดสู วยงาม เข้าใจง่ายแล้ว สิ9 งที9ควรคํานึ งถึงอีก
หนึ9 ง อย่ า งคื อ จะออกแบบอย่ า งไรให้ ผู้ที9 มี ปั ญ หาในด้ า นการมองเห็น สี
ผิ ดปกติ สามารถเข้าใจการนํ าเสนอข้อมูลได้ การวิ จยั ครัง, นี, มีวตั ถุประสงค์
เพื9 อเป็ นแนวทางในการออกแบบการนํ าเสนอข้ อมูลให้ เหมาะสมกับผู้มี
ภาวะตาบอดสีสาํ หรับผู้ใช้งานเครื9องมือวิ เคราะห์ข้อมูลด้านธุรกิ จอัจฉริ ยะ
ให้มีความเหมาะสมมากยิ9 งขึน,
คําสําคัญ — การนําเสนอ, โปรแกรมธุรกิ จอัจฉริ ยะ,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 colorblindness 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
อาการตาบอดสีเป็ นอาการของคนทีไR ม่สามารถแยกแยะสีสนั ได้
เหมือนกับคนทัวไปไม่
R
ถอื เป็ นความผิดปกติและสามารถใช้ชวี ติ ได้เหมือน
คนทัวไป
R แต่อาจพลาดโอกาสบางอย่างในชีวติ [1] โดยเฉพาะข้อจํากัดใน
เรือR งของการเลือกประกอบอาชีพ ความสําคัญของการมองเห็นสีต่าง ๆ ถือ
เป็ นความสามารถทีRจะช่วยให้แยกแยะและจัดหมวดหมู่สงิR ต่าง ๆ ได้[2]
โดยกลไกการมองเห็นสีนันo เริมR ต้นจากการรับแสงจากเซลล์รบั ภาพทีRจอ
ประสาทตา มีการประมวลผลหลัก ๆ 3 สี ได้แก่ เซลล์สแี ดง เซลล์สเี ขียว
และเซลล์สนี oํ าเงิน เมืRอเซลล์ถูกแสงกระตุ้นจะทําการส่งข้อมูลไปยังสมอง
เพือR ประมวลผลและแยกแยะสีต่าง ๆ ตามลําดับ
[3] ระดับความรุนแรงของอาการตาบอดสีแบ่งออกเป็ น แบ่งออกเป็ น 3
ลําดับคือ ระดับความรุนแรงเล็กน้อย, ระดับความรุนแรงปานกลาง และ
ระดับความรุนแรงมาก
II. ทฤษฎีทเRี กียR วข้อง
II.I ทฤษฎีตาบอดสี
เราเห็นแสงสีจากเซลล์รปู แท่ง (Rod cell) และรูปกรวย (Cone cell) ทีR
บุอยู่ตรงเปลือกลูกตาชันo ใน[4] นัยน์ตาแต่ละข้างจะมีเซลล์รปู แท่งประมาณ
120 ล้านเซลล์ และเซลล์รปู กรวยประมาณ 6-7 ล้านเซลล์ เซลล์รปู แท่งทํา

II.II ประเภทของตาบอดสี
ดังนีo [6]

ประเภทของตาบอดสีสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท รายละเอียด

ตาบอดสีแ ดง (Protanomaly) ตาบอดสีแ ดงเป็ น การบกพร่อ ง
ตรงเซลล์รปู โคนเป็ นเซลล์รบั แสงสีแดงหรือมีสารสีทดRี ดู กลืนความยาวคลืRน
ทียR าวในทีนR oีคอื แสงสีแดง ความสว่างของสีแดงสีสม้ และสีเหลือง จะลดลง
อย่า งมากเมืRอ เทีย บกับ ภาวะปกติบุ ค คลผู้ทRีม ีอ าการตาบอดสีแ บบนีo จะ
สับสนในเรืRองสีระหว่างสีแดงและสีดําหรือสีเทาเข้มจะทําให้มองไม่เห็นสี
แดงของสัญญาณไฟจราจรโดยทียR งั สามารถแยกสีแดงออกจากสีเขียวและสี
เหลืองได้โดยอาศัยความสว่างของสี แต่ก็ไม่สามารถแยกได้ทุกสี เช่น สี
ม่วง (สีไวโอเล็ต) สีมว่ งอ่อน (สีลาเวนเดอร์) และสีมว่ งเข้ม (สีเพอร์เพิล) ไม่
สามารถแยกโดยใช้ความสว่างของสีได้เพราะว่ามีส่วนประกอบของสีแดง
เรืRอ ๆ เช่น ดอกไม้ส ีช มพูจ ะสะท้อ นทังo แสงสีแ ดงและแสงสีนoํ า เงิน ทํา ให้
มองเห็นเป็ นสีนoําเงิน
อาการตาบอดสีแดง ไม่สามารถแยกสีดงั ต่อไปนีo
• เห็นสีแดงทุกเฉดเป็ นสีดาํ
• คู่สที อRี นั ตรายคือ คู่สนี oํ าตาลเข้มกับสีเขียวเข้ม, คู่สสี ม้ เข้มกับสี
แดงเข้ม
• คูส่ นี oําเงินบางเฉดกับสีแดงบางเฉด, คูส่ มี ว่ งกับสีชมพูเข้ม
• คูส่ เี ขียวกับสีสม้
ตาบอดสีเขียว (Deuteranopia) ตาบอดสีเขียวเป็ นการบกพร่อง
ตรงเซลล์รูปโคนทีเR ป็ นเซลล์รบั แสงสีเขียวหรือมีสารสีทดRี ูดกลืนความยาว
คลืRนกลางๆ ในทีนR oี คือ แสงสีเขียว ตาบอดสีเขียวจะยากในการหาลักษณะ
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เด่นทีตR ่างกันระหว่างสีเขียวกับสีแดงทีมR สี นี oําเงินปนเข้าไปด้วย ในเงือR นไขนีo
บางครังo อาจจะอ้างถึงข้อบกพร่องในการมองเห็นสีเขียว/แดง บุคคลผูท้ มRี ี
อาการตาบอดสีเขียวจะมีปัญหาในการแบ่งแยกสี เหมือนกับผูท้ มRี อี าการตา
บอดสีแดง แต่ไม่มคี วามผิดปกติทางด้านความสว่างของสี ชืRอของสีแดง สี
ส้ม สีเหลือง และสีเขียว ในทีRนoีหมายถึงจะมีสตี ่างไปเล็กน้ อยจากสีจริงๆ
โดยทีRแต่ละคนอาจจะเห็นสีแตกต่างกันไปทํานองเดียวกับสีม่วง (สีไวโอ
เล็ต) สีมว่ งอ่อน (สีลาเวนเดอร์) สีมว่ งเข้ม (สีเพอร์เพิล) และสีนoําเงินทีมR ชี Rอื
เพิมR ขึนo มานันo จะสอดคล้องกับสีทคRี ล้ายๆกันทีเR ห็น
อาการตาบอดสีเขียว ไม่สามารถแยกสีดงั ต่อไปนีo
• คูส่ แี ดงกับสีเขียว
• สีนoําเงินกับสีเขียวกับสีเทาและสีชมพู
• คูส่ เี ขียวสว่างกับสีเหลือง
• คูส่ ชี มพูออ่ นกับสีเทาอ่อน
• คูส่ ฟี ้ าอ่อนกับสีมว่ ง (สีมว่ งดอกไลลัก)

แคบกว่านีo) ความยาวคลืRนนีoหมายถึงความถีชR ่วงประมาณ 430–750 เทระ
เฮิรตซ์
[9] คลืRนแสงจะมีความยาวคลืRนในช่วงทีแR ตกต่างกันออกไป โดยความ
ยาวคลืRนแสงทีสR นั o ทีสR ุดทีตR ามนุ ษย์สามารถมองเห็นได้ คือ ความยาวคลืRน
ประมาณ 400 นาโนเมตรซึRงเป็ นสเปกตรัมของแสงสีม่วง และความยาว
คลืRน ทีRย าวทีRสุด ทีRต าของมนุ ษ ย์ส ามารถมองเห็น ได้ คือ ความยาวคลืRน
ประมาณ 700 นาโนเมตร ซึRงเป็ นสเปกตรัมของแสงสีแดง โดยเรียกช่วง
คลืนR แสงซึงR อยูใ่ นขอบเขตทีกR ล่าวมานีoวา่ สเปกตรัมทีตR ามองเห็นได้ (Visible
Spectrum)
[10] คลืRนแสงทีมR ขี นาดยาวกว่า 700 นาโนเมตร ได้แก่ แสงอินฟราเรด
(Infrared ray) คลืRนไมโครเวฟ (Microwave ray) คลืRนวิทยุ คลืRนโทรทัศน์
ส่วนคลืRนทีสR นั o กว่า 400 นาโนเมตร ได้แก่ แสงอัลตราไวโอเลตหรือแสงยูว ี
(Ultra violet light หรื อ UV light) รั ง สี เ อ็ ก ซ์ (X-ray) และรั ง สี แ กมมา
(Gamma ray) ซึงR ตาคนเรามองไม่เห็นเนืRองจากจอตาคนเราไม่มเี ซลล์รบั รู้
การเห็นสีนนั o ๆ

ตาบอดสีนoํ าเงิน (Tritanomaly) ตาบอดสีนoํ าเงินเป็ นไดโครเมท
ชนิดหนึRงทีบR กพร่องตรงเซลล์รปู โคนทีเR ป็ นเซลล์รบั แสงสีนoําเงินหรือมีสารสี
ทีดR ูดกลืนความยาวคลืRนสันo ๆในทีนR oีกค็ อื แสงสีนoํ าเงิน ตาบอดสีนoํ าเงิน เป็ น
ชนิดของตาบอดสีทพRี บเจอได้ยากมากทีสR ดุ
อาการตาบอดสีนoําเงิน ไม่สามารถแยกสีดงั ต่อไปนีo
• คูส่ ฟี ้ าอ่อนกับสีเทา
• คูส่ มี ว่ งเข้มกับสีดาํ
• คูส่ เี ขียวกับสีนoําเงิน
• คูส่ สี ม้ กับสีแดง

รูปทีR 1 ความยาวคลืนR แสง [11]
II.IV แนวทางในการออกแบบสําหรับคนตาบอดสีตามมาตรฐานการเข้าถึง
เว็บไซต์ (Web Accessibility)
1.ออกแบบแผนภูม แิ ละกราฟต่ า งๆด้ว ยความระมัด ระวัง [12]
ตรวจสอบให้ม นใจว่
ั R า การใช้ข้อ ความต่ า งๆหรือ การเน้ น ข้อ ความสํา คัญ
ต่างๆ เช่น การใช้ชอ่ งว่าง, รูปทรงต่างๆ
ข้อความทีRอยู่บนภาพควรมีอตั ราส่วนการตัดกันของสีทRี 4.5:1 เป็ นอย่าง
น้อย และใช้ขอ้ ความเท่าทีจR าํ เป็ น
2. คํานึงถึงการใช้ขอ้ ความและพืนo หลังทีเR หมาะสม
3. สําหรับตัวอักษรขนาดปกติ ให้มอี ตั ราส่วนการตัดกันของสี
อย่างน้อย 7:1
4.ตัวอักษรขนาดใหญ่ (มากกว่า 18 พ้อยต์/24 พิกเซลหรือ 14
พ้อยต์/19 พิกเซลแบบตัวหนา) มีขนาดของอัตราส่วนอย่างน้อย 3:1
5.สําหรับข้อความทีเR ป็ นลิoงค์ให้มขี นาดอย่างน้อย 3:1 และมีตวั
บ่งชีo (เช่น เส้นใต้) และควรปรากฎลิงo ค์เมือR ใช้เม้าส์ชทoี เRี หนือข้อความ

ในตําราของต่างประเทศจะแบ่งประเภทการบอดสีออกเป็ น 3 ประเภท และ
แต่ละประเภทจะมีการแบ่งตามอาการบอดสี ได้แก่ [7]
I) ประเภทบอดสีแดง-สีเขียว
• ตาบอดสีเขียว (Deuteranomaly)
• ตาบอดสีแดง (Protanomaly)
• ตาบอดสีเขียว แบบไม่สามารถแยกสีแดง,สีสม้ และสีเขียว
ได้ (Deuteranopia)
• ตาบอดสีแดง แบบมองเห็นความสว่างของสีแดงกับสีสม้
ลดลงจากสีเดิม (Protanopia)
II) ประเภทบอดสีนoําเงิน-สีเหลือง
• ตาบอดสีนoํ าเงิน-สีเหลือง แบบแยกคลืRนความถีRของแสงสี
ทังo สองไม่ได้ (Tritanopia)
• ตาบอดสีนoําเงิน (Tritanomaly)
III) ประเภทตาบอดสีโดยสมบูรณ์ (Complete color-blindness)
ตาบอดสีโดยสมบูรณ์ คือ ไม่สามารถรับรูส้ ใี ดๆ ได้ จะมองเห็น
วัตถุต่างๆ เป็ นสีขาวและเฉดสีเทา (Grey Scale)
II.III แสง
แสง ในความหมายทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง [8] เป็ นการแผ่รงั สี
แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ าในบางส่ ว นของสเปกตรัม แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า คํ า นีo ป กติ
หมายถึง แสงทีมR องเห็นได้ ซึงR ตามนุ ษย์มองเห็นได้และทําให้เกิดสัมผัสการ
รับรูภ้ าพ แสงทีมR องเห็นได้ปกตินิยามว่ามีความยาวคลืRนอยู่ในช่วง 400–
700 นาโนเมตร ระหว่างอินฟราเรด (ทีมR คี วามยาวคลืRนมากกว่าและมีคลืRน
กว้างกว่านีo) และอัลตราไวโอเล็ต (ทีRมคี วามยาวคลืRนน้ อยกว่าและมีคลืRน

II.IV การออกแบบสําหรับคนตาบอดสี
ปั ญหาในการออกแบบสําหรับคนตาบอดสีโดยเฉพาะเรือR งการใช้
สีนันo เป็ น สิRง ทีRผู้อ อกแบบควรให้ค วามสํา คัญ ไม่ว่า ผู้อ อกแบบจะอยู่ใ น
อุตสาหกรรมด้านไหนก็ตาม ผูอ้ อกแบบควรคํานึงการออกแบบทีสR ามารถ
ทําให้คนทีเR ป็ นและไม่เป็ นตาบอดสีสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้เท่าเทียม
กัน
[13] ผูอ้ อกแบบควรพิจารณาการใช้ส ี ในกรณีทใRี ช้สสี อRื ความหมาย
•
•
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ลิoงค์ : ใช้สที Rแี ตกต่างกันเพืRอเน้ นให้ผูใ้ ช้ทราบว่าเป็ นลิoงค์เข้าสู่
เว็บไซต์ แนะนําผูอ้ อกแบบให้ใช้การขีดเส้นใต้
แผนภูมแิ ละกราฟ : การใช้กราฟและแผนภูมมิ กั จะใช้สเี พืRอเป็ น
การเน้ น แยกข้อ มูล ควรใช้พoืน ผิว ลายต่ า งๆ (เช่น เส้น ,จุ ด ,
เครือR งหมายแฮช (#) และอืนR ๆ) แทนการใช้ส ี

IT-11
•
•

•
•

แผนทีR : แผนทีสR ่วนใหญ่จะใช้สใี นการแสดงข้อมูลเส้นทางของ
รถประจําทาง, ทางด่วน และทางหลวงชนบท
เกม : ส่วนใหญ่ในเกมต่างๆ จะใช้สใี นการแบ่งทีมของผูเ้ ล่นหรือ
เพืRอบอกความแตกต่างในระบบเกม ผู้ออกแบบควรพิจารณา
การออกแบบเกมด้ว ยการเพิRม ข้อ บ่ ง ชีo (Indicator) เพืRอ แยก
ความแตกต่ า งระหว่ า งวัต ถุ (Object) ระหว่ า งทีม ของผู้เ ล่ น
(Team) และอืนR ๆ

•
•
•

ผูอ้ อกแบบสามารถนําตัวชีวo ดั นีoมาใช้ในการออกแบบ
•

ไม่ควรใช้สผี สมกัน เช่น สีแดงกับสีเขียว, สีเขียวกับสีนoําตาล, สี
นํo าเงินกับสีม่วง, สีเขียวกับสีนoํ าเงิน, สีเขียวอ่อนกับสีเหลือง, สี
นํoาเงินกับสีเทา, สีเขียวกับสีเทา และสีเขียวกับสีดาํ
• ใช้สที Rมี คี วามตัดกันสูง คนตาบอดสีสามารถแยกเฉดสี, ความ
สว่างของสี และค่าความบริสทุ ธิ €ของสีได้ดกี ว่า
• ใช้พนoื ผิว ลายต่างๆ ในการใช้แผนที,R แผนภูม,ิ กราฟ และอินโฟ
กราฟิ ก ควรประกอบด้วยพืoนผิว (เช่น เส้น, จุด, เครืRองหมาย
แฮช (#)) เพิมR ลงไปในการใช้สเี พือR สือR ความหมาย
• ออกแบบชินo งานในมุมมองของคนทีเR ป็ นตาบอดสี

สําหรับการใช้สเี ขียวให้ใช้ส ี Bluish Green (สีเขียวอมนํoาเงิน)
การใช้สมี ว่ งให้เลือกใช้ส ี Reddish purple แทนการใช้สมี ว่ ง
เพราะในสีมว่ งมีสนี oําเงินผสมอยูด่ ว้ ย
ระหว่างสี Vermilion (สีแดงส้ม) กับสีเหลือง มีความแตกต่างกัน
อย่างชัดเจน สามารถเลือกนํามาใช้ได้
สีฟ้ากับสีนoําเงินต้องให้ทงั o สองสีนoีมคี า่ ความสว่างและความอิมR ตัว
แตกต่างกันจนสังเกตเห็นได้ชดั
ไม่ว่าจะเป็ นผูท้ ไRี ม่ได้มอี าการตาบอดสี แต่การทีจR ะให้มาดูเส้นทีR
เล็กและบางกับตัวอักษรตัวเล็กทีเR ป็ นสีเหลืองและสีนoําเงินก็อ่าน
ยากแล้ว ถ้าจะให้เส้นและตัวอักษรในลักษณะนีoควรใช้สนี oํ าเงิน
เข้มหรือสีสม้

II.IV วิธกี ารเลือกสีให้สามารถสังเกตได้งา่ ย [17]
หลังจากทีRออกแบบรูปแบบการนํ าเสนอได้รูปแบบอย่างทีRกล่าวมา
ก่อนหน้านีoแล้ว มาถึงขันo ตอนการเลือกใช้สใี นการนํ าเสนอให้อ่านง่ายมาก
ขึนo สีไม่ใช่ปัจจัยเดียวทีนR กั ออกแบบต้องใส่ใจการเลือกให้เหมาะสมกับผูท้ มRี ี
อาการตาบอดสีเท่านันo การเลือกใช้สกี บั รูปทรง สัญลักษณ์ทแRี ตกต่างกันก็
ช่วยทําให้อ่านง่ายขึนo ใช้เวลาในการทําความเข้าใจน้อยลงและนักออกแบบ
ยังสามารถนําวิธกี ารต่างๆนําไปประยุกต์ใช้ได้กบั ทุกคนอีกด้วย หลักการมี
ทังo หมด 4 ข้อดังนีo
1. หลีกเลียR งทีจR ะใช้สใี นการเน้นข้อมูลเพียงอย่างเดียว
2. หลีกเลียR งการใช้ขอ้ ความหรือวัตถุทมRี สี กี ลมกลืนกับพืนo หลัง
ตัวอย่างเช่น ตัวอักษรสีแดงบนพืนo หลังสีเขียว หรือตัวอักษรสี
สว่างบนพืนo หลังสีเข้ม เป็ นต้น
3. ใช้ตวั อักษรและสัญลักษณ์ให้หนาหรือใหญ่เท่าทีจR ะเป็ นไปได้
เพราะเวลาคนเรามองวัตถุทเRี ล็ก เซลล์รปู กรวยจะทํางานเพียง
บางส่วน ผูท้ มRี อี าการตาบอดสีจะมองข้อความหรือสัญลักษณ์ทRี
เล็กได้ยากมาก สําหรับการเลือกใช้รปู แบบตัววอักษรควรใช้
รูปแบบ Arial, Helvetica, Times หรือ New York
4. ระมัดระวังในการใช้สแี ดง สําหรับผูท้ ไRี ม่มอี าการตาบอดสีจะรูส้ กึ
ว่าสีแดงเป็ นสีทสRี ว่าง สดใส แต่สาํ หรับผูม้ อี าการตาบอดสี
โดยเฉพาะผูม้ อี าการตาบอดสีแดงจะเห็นสีแดงเป็ นสีทอRี อกไป
ทางสีนoําเงินหรือสีเขียวเข้ม เพราะผูท้ มRี อี าการตาบอดสีแดงไม่
สามารถมองเห็นคลืนR ความยาวของสีแดงได้ และจะเห็นสีแดง
เข้มเป็ นสีออกไปทางสีดาํ ดังนันo นักออกแบบควรหลีกเลียR งการ
ใช้ตวั อักษรสีแดงบนพืนo หลังสีดาํ

รูปทีR 2 การนําเสนอข้อมูลทีเR หมาะสมกับคนทีเR ป็ นตาบอดสี [14]
จากในรูปทีR 2 นันo เป็ นการทํานําเสนอข้อมูลทีเR หมาะสมกับคนทีR
เป็ นตาบอดสี เพราะมีการใส่รายละเอียดต่างๆ เช่น ลายเส้น, ลายพืนo ผิว
ต่างๆ เพือR ให้สงั เกตได้งา่ ย เห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน ถึงแม้วา่ คน
เป็ นตาบอดสีเห็นข้อมูลชุดนีoกส็ ามารถเข้าใจได้
II.V การใช้สใี ห้เหมาะสมกับผูม้ อี าการตาบอดสี

ฟอนต์สามารถแบบออกได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ[18] คือแบบมีเชิง (Serif)
และแบบไม่มเี ชิง (San Serif) ซึงR รูปแบบของเชิงตัวอักษรจะเป็ นขีดเล็กๆ
อยูท่ ปRี ลายตัวอักษร จะทําให้รสู้ กึ ถึงความสง่างามและเป็ นทางการ หรือถ้า
พิมพ์ตวั เล็กก็จะดูสวยงามเพราะมีชอ่ งว่างตัวหนังสืออยูม่ าก ฟอนต์แบบไม่
มีเชิงนันo จะตรงข้ามกันคือจะไม่มขี ดี ทีปR ลายตัวอักษร ให้ความรูส้ กึ เรียบง่าย
และทันสมัย หากพิมพ์ตวั ใหญ่กจ็ ะดูหนักแน่น เหมาะทีจR ะใช้เป็ นหัวเรือR ง
หรือชือR เรือR ง
ฟอนต์แบบไม่มเี ชิงได้แก่ Calibri, Arial, Verdana, Century Gothic
• Calibri เป็ นอักษรทีมR ขี นาดเล็ก ดูภมู ฐิ าน และดูเป็ นงานเป็ นการ
• Arial เป็ นสีทใRี ช้ได้ในเกือบทุกสถานการณ์

รูปทีR 3 สีทเRี หมาะสมสําหรับคนทีเR ป็ นตาบอดสี [15]
คําอธิบายสําหรับรูปทีR 3 [16]
• สีแดงสําหรับให้ผมู้ อี าการตาบอดสีโดยเฉพาะสีแดงให้ใช้ส ี
Vermilion (สีแดงอมส้ม เป็ นสีแดงทีมR สี สี ม้ มาเจือจาง)
หลีกเลียR งการใช้สเี หลืองกับสีเขียวด้วยกัน
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กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณาจารย์ทใRี ห้โอกาสในการนํ าเสนอแนวคิดในการทํางาน
วิจยั ตามความสนใจของผูว้ จิ ยั ทังo ได้ให้คาํ ปรึกษาด้านแนวคิดและทฤษฎีทRี
เกียR วข้องตลอดระยะเวลาในการทํางานวิจยั จนสามารถกําหนดขอบเขตของ
งานวิจยั ได้อย่างเหมาะสม และสามารถนําไปพัฒนาต่อไปได้ในอนาคต

Verdana เป็ นตัวอักษรทีดR สู ะอาดตา และพบเห็นได้บอ่ ย แต่
น้อยกว่า Arial เพียงล็กน้อย แต่มคี วามคลาสสิกอยูใ่ นตัว
Century Gothic แบบอักษรดังo เดิม ดูทนั สมัย ภูมฐิ าน และดูม ี
ความมันใจ
R
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วิเคราะห์และสรุปผลการ
ค้นคว้าเพื9อเป็นแนวทาง
สําหรับนักออกแบบ

รูปทีR 4 กรอบแนวคิดวิจยั

IV. สรุป
แนวทางสําหรับการออกแบบรูปแบบการนําเสนอข้อมูลให้เหมาะสมกับคน
ตาบอดสี สรุปได้ดงั นีo
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)
VII)

ไม่ควรใช้คู่สอี นั ตรายสําหรับคนตาบอดสี เช่น สีแดงกับสีเขียว, สี
แดงกับสีดาํ
ใช้สที ตRี ดั กันมากๆ สีทใRี ช้แต่ละสีต้องมีค่าความอิมR ตัว (Saturation
Value) ทีแR ตกต่างกันมากจนสังเกตเห็นได้ชดั
เพิRม ลวดลายต่ า งๆ เช่ น จุ ด ,เส้น , รูป ทรงเรขาคณิ ต ในการทํา
แผนภูม ิ กราฟต่างๆ เพือR ให้สงั เกตได้งา่ ย
หลีก เลีRย งการใช้ส ีพoืน หลัง กับ สีต ัว อัก ษรเป็ นคู่ ส ีอ ัน ตราย เช่ น
ตัวอักษรสีแดงพืนo หลังสีดาํ เป็ นต้น
ขนาดของตัวอักษร ขนาดอักษรปกติควรใช้ขนาดอักษรมากกว่า
18 พ้อยต์ และแบบตัวหนาขนาด 14 พ้อยต์
การเลือกใช้รูปแบบตัวอักษรแบบมีเชิง (Serif) ควรเลือกใช้แบบ
Times และ New York หรือแบบไม่มเี ชิง (San Serif) อย่าง Arial
และ Helvetica
ให้ผอู้ อกแบบคิดอยูเ่ สมอว่าให้ใช้สเี พือR ให้สงั เกตข้อมูลได้งา่ ย ไม่ใช้
สีในการสืRอความหมายของข้อมูล แต่ถา้ ใช้สใี นการสืRอความหมาย
ของข้อมูลให้มสี ญ
ั ลักษณ์ หรือข้อความสันo ๆบอกความหมายของ
ข้อมูลกํากับไว้ดว้ ย
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บทคัด ย่ อ —การทํานายราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เป็ นเรื9 องที9
น่ าสนใจในแง่ของผลตอบแทนการลงทุน โดยนักลงทุนพยายามคาดการณ์
แนวโน้ มราคาหลักทรัพย์โดยการติ ดตามความเคลื9อนไหวของราคาวันต่อ
วัน การพิ จารณาข้อมูลในงบการเงิ น หรือแม้แต่การเปรียบเทียบอัตราส่วน
ทางการเงิ นของบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ9งทัง, หมดนัน, เป็ นการตัดสิ นใจ
เลือกลงทุนโดยใช้การคาดการณ์ของนักลงทุนเอง
งานวิ จัย ชิ, นนี, จึ ง ประยุ ก ต์ ใ ช้ โ มเดลเพื9 อ พยากรณ์ แ นวโน้ มราคา
หลัก ทรัพ ย์ ด้ ว ยอัต ราส่ ว นทางการเงิ น ของบริ ษัท จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลอัตราส่วนทางการเงิ นที9สะท้อนถึง
ผลการดําเนิ นงานของธุรกิ จ ได้ แก่ อัตราหนี, สินต่ อทุน, อัตรากําไรสุทธิ ,
อัต ราผลตอบแทนจากสิ นทรัพ ย์ , อัต ราผลตอบแทนจากทุ น , อัต รา
หมุนเวี ยนของสิ นทรัพย์ถาวร และอัตราหมุนเวี ยนของสิ นทรัพย์ทงั , หมด
ย้ อ นหลัง ƒ ปี และแนวโน้ มการเปลี9 ย นแปลงของราคา ได้ แ ก่ ราคา
หลักทรัพย์เพิ9 มขึน, มากกว่า œ©%, ราคาหลักทรัพย์เพิ9 มขึน, ระหว่าง ©% - œ©%,
ราคาหลักทรัพย์ลดลง ©% - œ©% และราคาหลักทรัพย์ลดลงมากกว่า œ©%
โ ด ย ใ ช้ โ ม เ ด ล Random Forest ร่ ว ม กั บ Synthetic Minority
Oversampling Technique (SMOTE) ในการพยากรณ์ พบว่ า โมเดล
Random Forest สามารถพยากรณ์ แ นวโน้ มราคาหลัก ทรัพ ย์ โดยใช้
อัต ราส่ ว นทางการเงิ น ของบริ ษัท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย ได้แม่นยําถึง ®›%
คําสําคัญ — แบบจําลองพยากรณ์, อัตราส่วนทางการเงิ น, เทคนิ คป่ า
แบบสุ่ม, เทคนิ คการสุ่มเพิ9 มตัวอย่างกลุ่มน้ อย

ratios of the listed companies in SET factors such as Debt-toEquity (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
เมืRอ พิจ ารณาถึง การลงทุ น ในตลาดหลัก ทรัพ ย์ ใ นปั จ จุ บ ัน ทีR
มุ่งเน้ นถึงผลตอบแทนของการลงทุน มีนักวิเคราะห์พยายามใช้เครืRองมือ
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นการใช้วทิ ยาการข้อมูล การสร้างโมเดลการพยากรณ์
เพืRอคาดการณ์ผลตอบแทนการลงทุน แต่อย่างไรก็ตามพบว่า งานวิจยั ใน
การสร้างโมเดลเพือR คาดการณ์แนวโน้มราคาหุน้ ส่วนใหญ่ มักใช้จะใช้ขอ้ มูล
ราคาซืoอขายหลักทรัพย์เป็ นปั จจัยหลักในการคิดวิเคราะห์ โดยปกติแล้ว
ราคาหุน้ มักจะมีแนวโน้มแปรผันตามปั จจัย t ประการ ได้แก่ ผลตอบแทนทีR
คาดว่าจะได้รบั ทังo ในรูปแบบเงินปั นผลหรือส่วนต่างราคา และความเสียR งทีR
นัก ลงทุ น ต้อ งแบกรับ ในการลงทุ น ซึRง แนวโน้ ม การทํา กํ า ไรในอนาคต,
รูป แบบการดํา เนิ น กิจ การของบริษัท , ฐานะทางการเงิน รวมทังo ปั จ จัย
ภายนอกอืRน ๆ จะกําหนดทิศทางของราคาหุน้ และจะสะท้อนถึงความเสียR ง
จากการลงทุน ทังo นีoงานวิจยั ในการสร้างโมเดลทีRผ่านมา มิได้คํานึงถึงผล
ประกอบการของบริษทั และมิได้นําข้อมูลในงบการเงิน หรืออัตราส่วนทาง

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
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การเงิน มาเป็ นปั จจัยในการสร้างโมเดลเพืRอทํานายและจัดกลุ่มหลักทรัพย์
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
งานวิจยั ชิoนนีoจงึ รวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ผ่านเว็บไซต์ SETSMART (https://www.setsmart.com)
ประกอบด้วยข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินทีสR ะท้อนถึงผลการดําเนินงานของ
ธุรกิจ ได้แก่ อัตราหนีoสนิ ต่อทุน, อัตรากําไรสุทธิ, อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์, อัตราผลตอบแทนจากทุน, อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร
และอัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ทงั o หมด ย้อนหลัง ˆ ปี และแนวโน้มการ
เปลียR นแปลงของราคา ได้แก่ ราคาหลักทรัพย์เพิมR ขึนo มากกว่า ‹¤%, ราคา
หลักทรัพย์เพิมR ขึนo ระหว่าง ¤% - ‹¤%, ราคาหลักทรัพย์ลดลง ¤% - ‹¤%
และราคาหลักทรัพย์ลดลงมากกว่า ‹¤% รวมทังo สินo • ˆ หลักทรัพย์ เพืRอ
นํ ามาเปรียบเ และนํ าข้อมูลดังกล่าวมาเป็ นข้อมูลในการสร้างแบบจําลอง
เพืRอคาดการณ์แนวโน้มราคาหลักทรัพย์ในอนาคต เพืRอเพิมR ประสิทธิภาพ
ความถู ก ต้ อ งและผลตอบแทนการลงทุ น อี ก ทังo สามารถคาดการณ์
หลักทรัพย์ทมRี แี นวโน้มขาดทุน เพืRอเพิมR ความระมัดระวังในการลงทุน และ
ช่วยในการวางแผนการลงทุนในอนาคต แก่นักลงทุนทัวไปให้
R
มขี อ้ มูลใน
การตัดสินใจได้รอบคอบชัดเจนขึนo โดยมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั เพืRอ
สร้ า งแบบจํ า ลองสํ า หรับ การพยากรณ์ แ นวโน้ ม ราคาหลัก ทรัพ ย์ ด้ ว ย
อัต ราส่ ว นทางการเงิน ของบริษัท จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย
II. ทฤษฎีทเRี กียR วข้อง
II.I การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การลงทุน หมายถึงการนํ าเอาทรัพย์สนิ หรือเงินสดทีบR ุคคลถือ
อยู่หรือเก็บสะสมไว้ไปดําเนินการเพืRอก่อให้เกิดมูลค่าเพิมR หรือให้ได้รบั
ผลตอบแทนกลับคืนมาในช่วงเวลานันo ๆ ภายใต้เงืRอนไข ข้อจํากัด หรือ
ความเสีRย งทีRบุ ค คลนั นo จะยอมรับ ได้ การลงทุ น ในหลัก ทรัพ ย์ ถู ก ดู แ ล
ควบคุมโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึงR เป็ นองค์กรทีจR ดั ตังo ขึนo โดย
พระราชบัญญัตติ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 เพือR ทําหน้าทีR
เป็ นแหล่ ง ระดมเงิ น ทุ น ระยะยาวทีR ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประกอบด้ ว ย
องค์ป ระกอบทีRสํา คัญ ของการลงทุ น ได้แ ก่ หลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบีย น ใน
งานวิจยั ชินo นีoจะหมายถึง หลักทรัพย์ทอRี อกโดยบริษทั มหาชน จํากัด ทีจR ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นักลงทุน หมายถึงผูท้ เRี ข้าซือo
หลักทรัพย์ โดยสังซื
R อo ผ่านบริษทั สมาชิกทีไR ด้รบั ใบอนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ
นายหน้าค้าหลักทรัพย์
II.II งบการเงินและสัดส่วนทางการเงิน
งบการเงิน หมายถึง รายงานทางการเงิน ทีRแ สดงฐานะทาง
การเงิน และผลการดําเนินงานของกิจการ ในระยะเวลาใดเวลาหนึRง ณ วัน
สินo งวดบัญชี อาจจะเป็ นระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี ส่วนประกอบ
ของงบการเงิน ควรประกอบด้วย งบดุล (Balance Sheet) งบกําไรขาดทุน
(Profit and Loss Statement) งบแสดงการเปลียR นแปลงในส่วนของเจ้าของ
(Statement of changes in owner’s equity) งบกระแสเงินสด (Cash Flow
statement) และหมายเหตุ ป ระกอบเงิ น การเงิ น (Note to Financial
Statement) เพืRอเป็ นหลักฐานในการบันทึกรายการบัญชี ทําให้ทราบผล
การดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ โดยให้ขอ้ มูลแสดงผลกระทบ
ทางการเงินจากเหตุการณ์ในอดีตและผลกระทบทีจR ะเกิดในอนาคต ซึงR เป็ น
ประโยชน์ต่อตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงิน
อัต ราส่ ว นทางการเงิน เป็ นเครืRอ งมือ ในการวิเ คราะห์ ง บการเงิน ให้ ม ี
ประสิทธิภาพมากขึนo โดยคํานวณได้จากรายการในงบการเงินของบริษทั
อาทิ งบกํ า ไรขาดทุ น งบดุ ล และงบกระแสเงิน สด สามารถแสดงเป็ น
รายการเปรีย บเทีย บระหว่ า งปี ปั จ จุ บ ัน กับ ปี ก่ อ นหน้ า เพืRอ ให้เ ห็น ถึง

แนวโน้ มของธุรกิจ อีกทังo อาจแสดงเป็ นรายการเปรียบเทียบกับระหว่าง
บริษทั กับบริษทั อืRน ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพืRอเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงาน และแนวโน้มการดําเนินกิจการในอนาคต
II.III ทฤษฎีทเRี กียR วข้องกับการสร้างแบบจําลอง
Random Forest เป็ นโมเดลทีทR ําการสุ่มเลือกคุณสมบัตอิ อกมา
จากชุดข้อมูล จากนันo นํ าเอาชุดของคุณสมบัตเิ หล่านันo มาสร้างแบบจําลอง
ด้วยเทคนิคต้นไม้ตดั สินใจหลาย ๆ ต้น โดยจะถูกควบคุมด้วย 3 ปั จจัยคือ
ต้น ไม้แ ต่ ล ะต้น จะถู ก สอน (Train) โดยการใช้เ ซตข้อ มูล ย่ อ ยจากข้อ มูล
ตัวอย่าง โดยจะค้นหาโนด (Node) แต่ละโนดทีอR ยู่ในกิงR ทีดR ที สRี ุดของต้นไม้
โดยใช้การสุม่ เลือกคุณสมบัตจิ าก N คุณสมบัติ โดยไม่มกี ารตัดออก จนได้
ผลลัพธ์ทRดี ที Rสี ุด หลังจากการสร้างป่ า แล้วทําการให้คะแนน (Vote) หาก
ต้นไม้ต้นใดได้คะแนนสูงสุด ก็จะนํ าเอาต้นไม้นันo ออกมาสร้างเป็ นโมเดล
ตามสมการทีR 1
E (x, M) =

sMs

(1)

S คือ จํานวนชุดของโมเดลพืนo ฐาน
M คือ แบบจําลองทํานายของแต่ละโมเดลพืนo ฐาน
s คือ สัดส่วนนํoาหนักของโมเดลพืนo ฐานในโมเดลสุดท้าย
เทคนิคการสุม่ เพิมR ตัวอย่างกลุม่ น้อย (Synthetic Minority Oversampling Technique: SMOTE) ใช้เพืRอแก้ปัญหาข้อมูลทีRนํามาเรียนรู้ไม่
สมดุล กล่าวคือ มีขอ้ มูลประเภทใดประเภทหนึRงมีจํานวนน้ อยกว่าข้อมูล
ส่วนใหญ่ในชุดข้อมูล ทําให้เกิดความไม่สมดุล เมือR นํามาเรียนรูด้ ว้ ยโมเดลก็
จะมีแนวโน้ มให้ผลเอียงเอนไปตามข้อมูลส่วนใหญ่ ดังนันo เทคนิคการสุ่ม
เพิมR ตัวอย่างกลุม่ น้อย (SMOTE) จึงเป็ นวิธกี ารเพิมR จํานวนข้อมูลทีมR จี าํ นวน
น้อยให้เพิมR ปริมาณข้อมูลให้มสี ดั ส่วนใกล้เคียงกับข้อมูลทังo หมด ดังสมการ
(2)
คือ ข้อมูลใหม่
คือ ข้อมูลทีสR มุ่ ในครังo แรก
คือ ข้อมูลทีสR มุ่ มาอีก
คือ ค่าสุม่ ตังo แต่ 0 - 1
วันวิสาข์ นนท์ปัญญา (2553) ทําการศึกษาเรืRองความสัมพันธ์
ระหว่างอัตราส่วนทางการเงิน กับราคาหลักทรัพย์บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดย
ใช้อตั ราส่วนทางการเงินในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ ผลการวิจยั พบว่า
อัตราส่วนทีRมคี วามสัมพันธ์กบั ราคาหลักทรัพย์ ได้แก่ อัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ อัตราส่วนมูลค่าทาง
บัญ ชีต่ อ หุ้น และอัต ราส่ว นราคาหุ้น ต่ อ ราคาตามบัญ ชี มีค วามสัม พัน ธ์
เป็ นไปในทิศทางเดียวกับราคาหลักทรัพย์
สุร ชัย จัน ทร์จ รัส และคณะ (2556) ทํา การศึก ษาเรืRอ งการวัด
ประสิท ธิภ าพการพยากรณ์ ข องแบบจํ า ลองเครือ ข่ า ยประสาทเทีย ม :
กรณีศกึ ษาดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ขอ้ มูลราคา
ปิ ดของดัชนีราคาหลักทรัพย์รายวันของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จํานวนข้อมูลทังo สิoน 1,672 วัน พบว่าแบบจําลองเครือข่ายประสาทเทียม
เครือข่าย 27-50-1 ให้คา่ MAPE ในการพยากรณ์ขอ้ มูล 32 วัน ได้ใกล้เคียง
ค่าจริงมากทีสR ดุ
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ปรเมษฐ์ ธัน วานนท์ และคณะ (t‹Œ¤) ได้ทํา การศึก ษาการ
ประยุกต์ใช้โมเดลการเรียนรูแ้ บบรวมกลุ่มเพืRอพยากรณ์แนวโน้มของราคา
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยศึกษาปั จจัย ˆ ปั จจัย
คือ ข้อมูลราคาซืoอขายหลักทรัพย์, ข้อมูลดัชนีชoวี ดั ทางเทคนิค(indicators
data), จํานวนวันทีถR อื (holding days) และจํานวนวันทีใR ช้ในการคํานวณค่า
ดัช นี ชoีว ัด ทางเทคนิ ค (indicator days) และได้ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคนิ ค การ
วิเคราะห์การเรียนรูข้ องเครืRอง (Machine Learning) ˆ เทคนิค และเทคนิค
การเรียนรู้แบบรวมกลุ่ม (Ensemble Model) เพืRอพยากรณ์ แนวโน้ มของ
ราคาหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วง
มกราคมt‹‹ˆ - ธันวาคม t‹‹ จากผลการวิจยั พบว่าเทคนิค Ensemble
Model ด้วยวิธกี ารถ่วงนํo าหนักสามารถเพิมR ประสิทธิในการพยากรณ์ได้ถงึ
‹% - qˆ % เพิมR ผลตอบแทนการลงทุน q% - •% นอกจากนีoขอ้ มูลดัชนีชoี
วั ด ทางเทคนิ ค และจํ า นวนวั น ทีR ถื อ เป็ นปั จจั ย สํ า คั ญ ในการเพิR ม
ประสิทธิภาพในการพยากรณ์และผลตอบแทนในการลงทุน
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Random Forest Model
+
SMOTE

TEST set

Comparison

III. วิธกี ารดําเนินวิจยั
III.I การเตรียมข้อมูลอัตราส่วนทางการเงิน จากการทบทวน
งานวิจ ยั ทีRเ กีRย วข้อ ง ผู้ว ิจ ยั เลือ กเก็บ ข้อ มูล อัต ราส่ว นทางการเงิน รายปี
ตังo แต่ปี 2558 – 2561 ได้แก่ อัตราหนีoสนิ ต่อทุน, อัตรากําไรสุทธิ, อัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์, อัตราผลตอบแทนจากทุน, อัตราหมุนเวียนของ
สินทรัพย์ถาวร และอัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ทงั o หมด และเตรียมข้อมูล
ราคาหลักทรัพย์ จํานวน 394 หลักทรัพย์ ระหว่างวันทีR 30 ส.ค. 2562 และ
วัน ทีR 30 ส.ค. 25621 โดยคิด คํ า นวณอัต ราการเปลีRย นแปลงของราคา
จากนันo จึงนําไปจัดช่วงของอัตราการเปลียR นแปลงของราคา ได้ผลลัพธ์ดงั นีo

รูปทีR l แผนผังวิธดี าํ เนินวิจยั
III.II การประยุกต์ใช้โมเดล จากตารางทีR l จะเห็นได้ว่า จํานวน
หลักทรัพย์ ในช่วงราคาหลักทรัพย์เพิมR ขึนo มากกว่า ‹¤% มีสดั ส่วนทีนR ้อย
เมืRอ เทีย บกับ จํา นวนหลัก ทรัพ ย์ท งั o หมด ผู้ว ิจ ยั จึง ใช้เ ทคนิ ค การสุ่ม เพิRม
ตั ว อ ย่ า ง ก ลุ่ ม น้ อ ย ( Synthetic Minority Over-sampling Technique:
SMOTE) เพืRอ แก้ปั ญ หาความไม่ ส มดุ ล ของข้อ มู ล จากนั นo จึง ใช้โ มเดล
Random Forest เพืR อ สร้ า งแบบจํ า ลองในการทํ า นายแนวโน้ ม การ
เปลีRยนแปลงของราคาหุ้นของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
IV. ผลการทดลอง
จากการศึ ก ษาผ่ า นแบบจํ า ลองเพืR อ ทํ า นายแนวโน้ ม การ
เปลีRยนแปลงของราคาหุ้นของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ด้ ว ยวิธี เ หมือ งข้ อ มู ล ประเภท Random Forest ร่ ว มกับ
SMOTE ทีRใช้ในการจําลองข้อมูลทีRมจี ํานวนน้ อยกว่า ให้มจี ํานวนเพิมR ขึนo
เพือR แก้ปัญหา Imbalanced Data พบว่าผลการทดลอง เป็ นดังนีo

ตารางทีR l ข้อมูลช่วงของอัตราการเปลียR นแปลงของราคา
ช่วงของอัตราการเปลียR นแปลงของราคา
จํานวนหลักทรัพย์
ราคาหลักทรัพย์เพิมR ขึนo มากกว่า ‹¤%
3
ราคาหลักทรัพย์เพิมR ขึนo ระหว่าง ¤% - ‹¤%
78
ราคาหลักทรัพย์ลดลง ¤% - ‹¤%
289
ราคาหลักทรัพย์ลดลงมากกว่า ‹¤%
24
การศึก ษาแบบจํ า ลองสํ า หรับ การพยากรณ์ แ นวโน้ ม ราคา
หลัก ทรัพ ย์ด้ว ยอัต ราส่ ว นทางการเงิน ของบริษัท จดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ดาํ เนินการตามขันo ตอน ดังภาพทีR I

จากตารางด้านบน พบว่าแบบจําลองนีo สามารถทํานายผลได้
ถูกต้อง 72% โดยเฉพาะกับหุ้นกลุ่มทีRมแี นวโน้ มของราคาลดลงในช่วง 50% ถึง 0% ทีสR ามารถทํานายได้ถกู ต้องถึง 74%
ตารางทีR lll แสดงตัวแปรทีมR คี วามสําคัญและสามารถใช้ทํานาย
ผลของแบบจําลองได้ดที สRี ดุ 5 อันดับแรก
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

ตารางทีR ll ตารางแสดงผลความถูกต้องของแบบจําลอง จําแนกตามกลุ่ม
ของการเปลียR นแปลงของราคาหุน้
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%

นอกจากนีo จากตารางด้านบน ยังพบว่าตัวแปรทีสR ามารถทํานายได้ดี
และมีป ระสิท ธิภ าพ สํา หรับ แบบจํ า ลองนีo เพืRอ ใช้ทํ า นายแนวโน้ ม การ
เปลีRยนแปลงของราคาหุ้นของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
72

IT-12
ประเทศไทยในปี นoี (ราคา ณ วันทีR 30 ส.ค. 2562 เทียบกับราคา ณ วันทีR
30 ส.ค. 2561) ได้แก่
• อัตราหนีoสนิ ต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) ย้อนหลัง 1 ปี
• อัตราการทํากําไร (Net Profit Margin) ย้อนหลัง 1 ปี
• อัตราผลตอบแทนจากทุน (Return on Equity) ย้อนหลัง 2 ปี
• อัตราหนีoสนิ ต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) ย้อนหลัง 2 ปี
• อัตราการทํากําไร (Net Profit Margin) ย้อนหลัง 4 ปี

การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[7] สุรชัย จันทร์จรัส, ระวี มุสกิ โปดก, จีรนันท์ เขิมขันธ์ (2013). การวัด
ประสิทธิภาพการพยากรณ์ของแบบจําลองเครือข่ายประสาทเทียม:
กรณีศกึ ษาดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารวิชาการ
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี ท'ี 23 ฉบับที' 3. pp.706-714. Sep – Dec 2013
[8] ปรเมษฐ์ ธันวานนท์, ชัยกร ยิง' เสรี;วรพล พงษ์เพ็ชร;ธนภัทร ฆังคะจิตร.
(2017) Predict stock price trends in Stock Exchange of Thailand using
Ensemble Model. Journal of Information Science and Technology,7,
12-21.

V. สรุป
จากการศึกษาแบบจําลองเพือR ทํานายแนวโน้มการเปลียR นแปลง
ของราคาหุ้นของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยวิธเี หมืองข้อมูลประเภท Random Forest ร่วมกับ SMOTE ผ่านการ
ทํานายจากอัตราส่วนทางการเงิน ได้แก่ อัตราหนีoสนิ ต่อทุน, อัตรากําไร
สุทธิ, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์, อัตราผลตอบแทนจากทุน, อัตรา
หมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร และอัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ทงั o หมด
ย้อนหลัง 4 ปี พบว่าแบบจําลองนีo สามารถทํานายผลการเปลียR นแปลงของ
ราคาหุ้ น ในตลาดหลั ก ทรัพ ย์ ไ ด้ ถึ ง 72% โดยเฉพาะกลุ่ ม ของราคา
หลักทรัพย์ทคRี าดว่าลดลง 0% - 50% ทีสR ามารถทํานายได้ถูกต้องถึง 74%
ซึRงจะทําให้เป็ นประโยชน์ ต่อนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ทีRจะสามารถ
คาดการณ์ ไ ด้ว่ า หุ้น ตัว ใดทีRจ ะมีแ นวโน้ ม ของราคาลดลง และสามารถ
หลีกเลียR งการลงทุนได้ จากอัตราส่วนทางการเงินทีอR อกมาในแต่ละปี ซึงR จะ
ทําให้นักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนรายย่อย สามารถลดอัตราการขาดทุน
และเพิRม อัต ราการอยู่ ร อดในตลาดได้ม ากขึoน ซึRง จะส่ ง ผลให้บ ริษัท จด
ทะเบียนในตลาด สามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์จากนักลงทุนได้
เพิมR ขึนo และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของไทยอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม สําหรับการศึกษาในอนาคต ผูท้ าํ การทดลองอาจ
ศึกษาตัวแปรเพิมR เติมในแง่มุมอืRน ๆ เช่น ระดับธรรมาภิบาลของบริษทั ใน
ตลาดหลักทรัพย์จดทะเบียน (CSR Score) ความสามารถของผูบ้ ริหารของ
บริษทั จดทะเบียน ขนาดของบริษทั สภาพคล่องของหุน้ แต่ละตัว เป็ นต้น
นอกจากนีo อาจศึก ษาเพิRม เติม เกีRย วกับ วิธีก ารอืRน ๆ ทางเหมือ งข้อ มูล
นอกเหนื อ จากวิธีทRีใ ช้ใ นงานวิจ ยั นีo (Random Forest ร่ ว มกับ SMOTE)
เพือR เพิมR ประสิทธิภาพในการทํานายแนวโน้มการเปลียR นแปลงของราคาหุน้
ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของแบบจําลอง
เอกสารอ้างอิ ง
[1] ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, "ปั จจัยทีมR ผี ลกระทบต่อราคาหุน้ ",

[Online]. Available: https://www.set.or.th/education/th/begin/stock_
content02.pdf [Accessed: September 1, 2019].
[2] ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, “รายชือ' บริษทั /หลักทรัพย์”, [Online].
Available: https://www.set.or.th/th/company/companylist.html
[Accessed: September 7, 2019].
[3] ดร.กฤษฎา เสกตระกูล. (2557). คัมภีรว์ เิ คราะห์งบการเงิน”. กรุงเทพฯ :
บริษทั อมรินทร์พรินL ติงL แอนด์พบั ลิชชิง' จํากัด (มหาชน)
[4] Biau, G., 2012. Analysis of a random forests model. Journal of Machine
Learning Research,13(Apr), pp.1063-1095.
[5] N. V. Chawla, K. W. Bowyer, L. O. Hall, and W. P. Kegelmayer. “SMOTE:
Synthetic Minority Over- Sampling Technique.” Journal of Artificial Intelligent
Research, pp.321-357, 2002.
[6] วันวิสา นนท์ปัญญา. (2010). ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทาง
การเงินกับราคาตลาดของหลักทรัพย์บริษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์.
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บทคัดย่อ — งานวิ จยั ฉบับนี. นําเสนอการแบ่งกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้ าประเภททีE
1 (บ้านอยู่อาศัย) ในเขตพื.นทีEให้บริ การของการไฟฟ้ านครหลวงเพืEอการขอ
ความร่ ว มมื อ ในการดํา เนิ นมาตรการการตอบสนองด้ า นโหลดได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมโดยการใช้ปัญญาประดิ ษฐ์ด้วยวิ ธีการแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมีน
จากการวิ เ คราะห์ ก ารใช้ ไ ฟฟ้ าของบ้ า นพัก อาศัย WX หลัง ในเขตพื. น ทีE
ให้บริ การของการไฟฟ้ านครหลวงโดยพิ จารณาจากค่าการใช้ไฟฟ้ าตําE ทีE สุด
และค่าการใช้ไฟฟ้ าสูงทีEสดุ เทียบกับค่าการใช้ไฟฟ้ าตามช่วงเวลาต่างๆ ของ
วัน พบว่าสามารถแบ่งออกได้เป็ น ] กลุ่มทีE แตกต่ างกัน เมืEอพิ จารณาการ
ดําเนิ นมาตรการการตอบสนองด้านโหลดในช่วงเวลาทีE มีการใช้ไฟฟ้ าสูง ^
ชัวโมงของวั
E
นได้แก่ X.`a - X^.`a น., Xd.XX - `e.XX น., `^.XX - `W.XX น. และ
eX.`a - e^.`a น. ผลการจําลองสถานการณ์ ขอความร่วมมือบ้านพักอาศัย
ทัง. WX หลัง ดัง กล่ า วให้ เ ปิ ดใช้ เ ครืE อ งปรับ อากาศทีE อุณ หภูมิ 27°C ซึE ง อยู่
ในช่ วงอุณหภูมิทีEยอมรับได้ด้านความสบายของคนไทยพบว่าสามารถลด
การใช้ไฟฟ้ าในช่วงเวลาดังกล่าวได้ eX.l เปอร์เซ็นต์, eX.` เปอร์เซ็นต์, 19.7
เปอร์เซ็นต์ และ e`.^ เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ
คําสําคัญ — พฤติ กรรมการใช้ ไฟฟ้ าของบ้านพักอาศัย, การแบ่งกลุ่ม
พฤติ กรรมการใช้ ไฟฟ้ าของบ้านพักอาศัย, 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
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- 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, Kmeans clustering, Demand Response Program

I. บทนํา
พลัง งานไฟฟ้ า เป็ น ปั จ จัย พืMน ฐานทีPสํา คัญ สํา หรับ การดํา รงชีว ิต ของ
มนุ ษย์และการขับเคลืPอนของสังคมในทุกๆ ด้าน แต่ในปั จจุบนั เมืPอสังคมมี
ความเจริญก้าวหน้ามากขึนM ทําให้มกี ารใช้ไฟฟ้ าทีสP งู ยิงP ขึนM ส่งผลให้ฝังP ด้าน
การผลิตกําลังไฟฟ้ าและฝั งP ด้านการใช้ไฟฟ้ าเกิดความไม่สมดุลกันในบาง
เวลาทีมP กี ารใช้ไฟฟ้ าทีสP งู อย่างมาก [1] จึงได้มมี าตรการการตอบสนองด้าน
โหลด (Demand Response) เป็ นมาตรการทีขP อความร่วมมือผูใ้ ช้ไฟฟ้ าให้
เปลียP นแปลงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ าของตัวเอง ณ ช่วงเวลาหนึPงไม่ให้สูง
มากเกินไปเพือP แก้ปัญหาดังกล่าว
การแบ่งกลุ่มผูใ้ ช้ไฟฟ้ าสามารถช่วยเพิมP ประสิทธิภาพในการดําเนิน
มาตรการการตอบสนองด้านโหลดได้ เนืPองจากสามารถกําหนดกลไกใน
การดําเนินมาตรการทีเP หมาะสมกับพฤติกรรมของผูใ้ ช้ไฟฟ้ าแต่ละกลุม่
ในอดีต LI Kangping et.al [2] ได้พ ฒ
ั นาวิธีก ารแบ่ ง กลุ่ ม ข้อ มูล แบบ
เคมีน เพืPอ การแบ่ ง กลุ่ ม ผู้ ใ ช้ ไ ฟฟ้ าประเภทบ้ า นพัก อาศัย ในประเทศ
สหรัฐ อเมริก าพบว่า มีพ ฤติก รรมการใช้ไ ฟฟ้ า ทีPแ ตกต่ า งกัน • แบบ, [3]
Gianfranco Chicco et.al ได้มกี ารเปรียบเทียบการแบ่งกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้ าทีP
ไม่ใ ช่ บ้า นพัก อาศัย ด้ว ยวิธีก ารต่ า งๆ พบว่า วิธี Hierarchical Clustering
แบบ Average Distance Linkage criterion มีผลการแบ่งกลุ่มทีดP ที สPี ุด, [4]
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III.II. การคิดค่าการใช้ไฟฟ้ าฐาน (Based Line)
การใช้ไฟฟ้ าฐาน คือ ค่าการใช้ไฟฟ้ าทีใP ช้เป็ นตัวเปรียบเทียบกับค่าการ
ใช้ไฟฟ้ าในวันทีPดําเนินมาตรการการตอบสนองด้านโหลดกับผู้ใช้ไฟฟ้ า
งานวิจยั สําหรับมาตรการ Emergency Demand Response Program คิด
จากค่าเฉลียP ของข้อมูลการใช้ไฟฟ้ าของผูใ้ ช้ไฟฟ้ าเป็ นเวลา —• วัน (แยกวัน
ธรรมดากับวันหยุด) ก่อนวันและเวลาดําเนินมาตรการการตอบสนองด้าน
โหลดกับผูใ้ ช้ไฟฟ้ ารายนันM ๆ [6]
ดังนันM การคิดค่าการใช้ไฟฟ้ าฐานของบ้านทังM Œ• หลังจะคํานวณจาก
ค่าการใช้ไฟฟ้ าของวันทีP •-ž มิถุนายน พ.ศ. ›•Œ› และ —•-—• มิถุนายน
พ.ศ.›•Œ› เป็ นวันจันทร์-ศุกร์ (วันธรรมดาและไม่มวี นั หยุดนักขัตฤกษ์) โดย
จะคํา นวณค่า เฉลีPย การใช้ไ ฟฟ้ า ทังM —• วัน ของบ้า นทังM Œ• หลัง ผลการ
คํานวณค่าการใช้ไฟฟ้ าฐานของบ้านทังM Œ• หลัง แสดงได้ดงั รูปทีP I

Bishnu Nepal et.al ได้พฒ
ั นาวิธกี ารแบ่งกลุม่ ข้อมูลแบบเคมีนเพือP การแบ่ง
พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ าของอาคารใน Chubu University พบว่ามีพฤติกรรม
การใช้ไฟฟ้ าทีแP ตกต่างกัน Œ แบบโดยมีความแม่นยําอยูท่ Pี •Ž.• เปอร์เซ็นต์
และ [5] Haoyang Shen ได้มกี ารจําลองการใช้ไฟฟ้ าของบ้านพักอาศัยจาก
ข้ อ มู ล Building-Integrated Fuel Cell ของประเทศแคนาดาและใช้ ว ิ ธี
Hierarchical Clustering ในการแบ่งกลุ่มการใช้ไฟฟ้ าทีจP ําลองได้ดงั กล่าว
พบว่าสามารถคาดเดาพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ าทีแP ตกต่างกัน • แบบ
งานวิจยั ในอดีตแบ่งกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้ าโดยพิจารณาจากปริมาณการใช้
ไฟฟ้ ามาก-น้ อยของผูใ้ ช้ไฟฟ้ าทังM หมดโดยรวมทีPนํามาแบ่งกลุ่มเทียบกับ
การใช้ไฟฟ้ าของผู้ใช้ไฟฟ้ าแต่ละราย ทําให้ผลการแบ่งกลุ่มทีPได้ไม่เห็น
ความแตกต่างเท่าทีคP วร เนืPองจากผูใ้ ช้ไฟฟ้ าทีมP ปี ริมาณการใช้ไฟฟ้ าไกล้
เคีย งกัน จะถู ก แบ่ ง กลุ่ ม อยู่ด้ว ยกัน ถึง แม้จ ะมีพ ฤติก รรมการใช้ไ ฟฟ้ า ทีP
แตกต่างกันก็ตาม โดยปั ญหานีMจะเกิดกับกลุ่มผูใ้ ช้ไฟฟ้ าทีมP ปี ริมาณการใช้
ไฟฟ้ าสูงและตํPามากอย่างเห็นได้ชดั เมืPอเทียบกับผูใ้ ช้ไฟฟ้ ารายอืPนๆ เพืPอ
แก้ปัญหาดังกล่าวงานวิจยั ฉบับนีMได้นําเสนอการแบ่งกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้ าโดย
พิจารณาจากค่าการใช้ไฟฟ้ าตํPาทีสP ดุ และค่าการใช้ไฟฟ้ าสูงทีสP ดุ เทียบกับค่า
การใช้ไฟฟ้ าตามช่วงเวลาต่างๆ ของวันของบ้านหลังนันM
งานวิจยั ฉบับนีMนําเสนอการแบ่งกลุ่มผูใ้ ช้ไฟฟ้ าโดยใช้วธิ กี ารแบ่งกลุ่ม
ข้อมูลแบบเคมีนเพราะ 1) เป็ นวิธกี ารทีสP ามารถประมวลผลการจัดกลุ่มได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเมืPอข้อมูลมีจํานวนมาก 2) จาก [2] การ
แบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมีนสามารถรวมข้อมูลไม่เข้าพวกกับกลุ่มอืPนๆ ให้มา
รวมอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ และ 3) กลุ่มข้อมูลกลุ่มทีแP บ่งได้จะแยกจากกัน
อย่างชัดเจน ไม่มสี ่วนใดส่วนหนึPงเกีPยวข้องหรือซ้อนทับกัน (ไม่เป็ นแบบ
ลําดับชันM ) จากเหตุผลในข้อ —) – 3) ทําให้วธิ กี ารแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมีน
เหมาะสมทีสP ดุ กับวิธกี ารแบ่งกลุม่ ผูใ้ ช้ไฟฟ้ าทีงP านวิจยั ฉบับนีMนําเสนอ

รูปทีP I การใช้ไฟฟ้ าฐานของบ้านทังM Œ• หลังในพืนM ทีใP ห้บริการ
ของการไฟฟ้ านครหลวง

II. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
งานวิจยั ฉบับนีMนําเสนอการแบ่งกลุ่มพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ าของผูใ้ ช้
ไฟฟ้ าประเภททีP 1 บ้านอยู่อาศัยในเขตพืนM ทีใP ห้บริการของการไฟฟ้ านคร
หลวงเพืPอการขอความร่วมมือในการดําเนินมาตรการการตอบสนองด้าน
โหลดได้อย่างเหมาะสมด้วยวิธกี ารใช้ปัญญาประดิษฐ์ และมีการจําลอง
สถานการณ์การดําเนินมาตรการการตอบสนองด้านโหลดจากข้อมูลกลุ่ม
ผู้ ใ ช้ ไ ฟฟ้ าทีP แ บ่ ง กลุ่ ม ได้ ด ัง กล่ า วด้ ว ยการขอความร่ ว มมื อ ให้ ม ี ก าร
ปรับเปลียP นพฤติกรรมการใช้เครือP งปรับอากาศในช่วงเวลาทีมP กี ารใช้ไฟฟ้ า
สูง 3 ชัวโมงของวั
P
นเพือP การคํานวณการลดการใช้ไฟฟ้ าในช่วงเวลาดังกล่าว
สําหรับการจําลองสถานการณ์การดําเนินมาตรการการตอบสนองด้าน
โหลด งานวิ จ ัย ฉบับ นีM นํ า เสนอแบบ Emergency Demand Response
Program เนืP อ งจากเป็ น แบบทีPต้อ งมีก ารแจ้ง สังP การล่ ว งหน้ า ก่ อ นเวลา
ดําเนินมาตรการ ›• ชัวโมง
P
[6] ทําให้ทางฝั งP ผูใ้ ช้ไฟฟ้ าสามารถวางแผน
พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ าล่วงหน้าได้ ต่างจากแบบอืPนๆ ทีเP ป็ นการแจ้งสังการ
P
แบบฉับพลัน จึงเหมาะกับบ้านอยูอ่ าศัยทีสP ดุ

ผลรวมการใช้พลังงานไฟฟ้ าจากค่าการใช้ไฟฟ้ าฐานของบ้านทังM Œ•
หลังทุกช่วงเวลาตลอดทังM วันในเขตพืนM ทีใP ห้บริการของการไฟฟ้ านครหลวง
ทีใP ช้ในการศึกษา คือ ——•—.• กิโลวัตต์
III.III. วิธกี ารแบ่งกลุม่ ผูใ้ ช้ไฟฟ้ าทีงl านวิจยั ฉบับนีnนําเสนอ
งานวิจยั ฉบับนีMได้นําเสนอการแบ่งกลุ่มผูใ้ ช้ไฟฟ้ าโดยพิจารณาจากค่า
การใช้ไฟฟ้ าตํPาทีPสุดและค่าการใช้ไฟฟ้ าสูงทีPสุดเทียบกับค่าการใช้ไฟฟ้ า
ตามช่วงเวลาต่างๆ ของวันของบ้านหลังนันM ดังสมการทีP —
X - Xmin
X' =
(1)
Xmax - Xmin
โดยทีP X' คือ ค่าการเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ า ณ เวลานันM หลัง
ผ่านการเปรียบเทียบกับค่าการใช้ไฟฟ้ าตํPาทีสP ดุ และค่าการใช้ไฟฟ้ าสูงทีสP ดุ
ของวันของบ้านหลังนันM โดยมีค่าอยู่ระหว่าง [0,1], X คือ ค่าการใช้ไฟฟ้ า
เดิม ณ เวลานันM ของบ้านหลังนันM , Xmin คือ ค่าการใช้ไฟฟ้ าตํPาทีสP ุดของวัน
ของบ้านหลังนันM และ Xmax คือ ค่าการใช้ไฟฟ้ าสูงทีสP ดุ ของวันของบ้านหลัง
นันM

III. วิธดี าํ เนินการวิจยั
III.I. การเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ไฟฟ้ า
งานวิจยั ฉบับนีMได้รวบรวมข้อมูลการใช้ไฟฟ้ าของบ้านอยูอ่ าศัย Œ• หลัง
ในเขตพืนM ทีใP ห้บริการของการไฟฟ้ านครหลวง โดยแบ่งเป็ นบ้านอยูอ่ าศัยทีP
มีการใช้ไฟฟ้ าน้อยกว่า —•• หน่วยเป็ นจํานวน —ž หลัง และบ้านอยูอ่ าศัยทีP
มีการใช้ไฟฟ้ ามากกว่า —•• หน่ วยเป็ นจํานวน •• หลัง โดยเก็บข้อมูลการ
ใช้ไฟฟ้ าของบ้านทุกหลังตังM แต่วนั ทีP — มิถุนายน พ.ศ.›•Œ› ถึงวันทีP ••
มิถุนายน พ.ศ.›•Œ› [7]

III.IV. การแบ่งกลุม่ ข้อมูลแบบเคมีน (K-means clustering)
การแบ่ ง กลุ่ ม ข้อ มู ล แบบเคมีน (เป็ นวิธีทPีอ ยู่ ใ นกลุ่ ม Unsupervised
Learning (การเรียนรูแ้ บบไม่ตอ้ งมีผสู้ อน)) ซึงP เป็ นหนึPงในวิธกี ารจัดการกับ
ข้อมูลจํานวนมากเพืPอค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลเหล่านันM
[8] มีการทํางานคือ 1) กําหนดหมายเลขเป้ าหมายจํานวนกลุ่มทีตP ้องการ
แบ่ ง K 2) สุ่ ม วางตํ า แหน่ ง ของจุ ด ศู น ย์ ก ลางในข้อ มู ล 3) พิจ ารณาค่ า
ระยะทางของทุกข้อมูลในกลุ่มข้อมูลทีตP อ้ งการแบ่งนันM ๆ ไปยังตําแหน่ งจุด
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ศู น ย์ก ลางทีPไ กล้ทPีสุ ด แล้ว มีก ารรวมกลุ่ ม ข้อ มู ล ทีPเ กาะกลุ่ ม ทีPตํ า แหน่ ง
ดังกล่าวเป็ นกลุ่มข้อมูลเดียวกัน 4) หาค่าเฉลีPยของทุกข้อมูลดังกล่าวใน
กลุ่มนันM เพือP นํามาหาค่าตําแหน่งจุดศูนย์กลางใหม่ 5) พิจารณาค่าระยะทาง
ของทุกข้อมูลในกลุ่มข้อมูลทีตP อ้ งการแบ่งนันM ไปยังตําแหน่งศูนย์กลางทีไP กล้
ทีสP ุดใหม่เพืPอเพิมP ประสิทธิภาพและความแม่นยําในการแบ่งกลุ่ม 6) ทําวน
1) – 5) แบบนีMไปเรืPอยๆ จนกว่าค่าตําแหน่ งจุดศูนย์กลางใหม่หลังการหา
ค่าเฉลียP ของทุกข้อมูลดังกล่าวในกลุ่มนันM ๆ กับค่าตําแหน่งจุดศูนย์กลางเก่า
ก่อนการหาค่าเฉลียP จะเป็ นค่าเดียวกัน และอยู่ตําแหน่ งเดียวกัน จึงจบการ
ทํางาน และรวมกลุ่มข้อมูลทีPเกาะกลุ่มตําแหน่ งจุดศูนย์กลางทีPตําแหน่ ง
นันM ๆ ให้อยูเ่ ป็ นกลุม่ ข้อมูลเดียวกัน

หลวงทังM Œ• หลัง โดยพิจารณาร่วมกับค่าเฉลียP อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้ าทีP
ตํPาทีPสุดทังM —• วันของบ้านหลังนันM ๆ เนืPองจากค่าดังกล่าวเป็ นค่าการใช้
พลังงานของอุปกรณ์ทตPี อ้ งทํางานตลอดเวลาของบ้านหลังนันM
ผลการคํานวณค่าพลังงานไฟฟ้ าทีสP ามารถลดการใช้ลงได้ทงั M หมด เมือP
บ้านทังM Œ• หลังเปิ ดเครือP งปรับอากาศทีP ›ž°C โดยใช้หลักการคํานวณของ
การไฟฟ้ า ฝ่ ายผลิต แห่ ง ประเทศไทย การคํา นวณค่ า การใช้ไ ฟฟ้ า ของ
เครือP งปรับอากาศทีอP ุณหภูม ิ ›ž°C สามารถคํานวณได้จากสมการทีP › [15]

III.V. การกําหนดจํานวนกลุม่ ผูใ้ ช้ไฟฟ้ า
จากการวิเคราะห์ลกั ษณะพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ าจากผลรวมค่าการใช้
ไฟฟ้ าของบ้านทังM Œ• หลังในเขตพืนM ทีใP ห้บริการของการไฟฟ้ านครหลวง
ตามช่วงเวลาต่างๆ พบว่ามีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ าทีเP พิมP สูงขึนM อย่างเห็นได้
ชัดเจนแบ่งออกเป็ น • ช่วงเวลา คือ •.••-••.•• น., ••.••-—Œ.•• น. และ
—Œ.•• – ›•.•• น. ดัง นันM เมืPอ วิเ คราะห์รูป แบบทีPเ ป็ น ไปได้ท งั M หมดของ
พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ าของบ้านแต่ละหลังจากพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ าทีเP พิมP
สูงขึนM และคงทีไP ม่เพิมP สูงขึนM ทังM • ช่วงเวลาดังกล่าว สามารถกําหนดจํานวน
กลุม่ รูปแบบลักษณะพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ าได้เป็ น • รูปแบบ

โดยทีP E คือ ค่ า กํ า ลัง ไฟฟ้ าจากการคํ า นวณ (กิโ ลวัต ต์ ),Y คือ ค่ า ขีด
ความสามารถทําความเย็นทีรP ะบุ (บีทยี /ู ชัวโมง)
P
และ Z คือ ค่าประสิทธิภาพ
ตามฤดูกาลทีรP ะบุ (บีทยี ู /ชัวโมง/วั
P
ตต์) โดยใช้คา่ ขีดความสามารถทําความ
เย็นสุทธิทรPี ะบุ (บีทยี /ู ชัวโมง)
P
และ ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาลทีรP ะบุ (บีทยี ู
/ชัวโมง/วั
P
ตต์) จากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย [16] ซึงP เป็ นค่าการ
ทดสอบเครืPองปรับอากาศเพืPอหาค่าดังกล่าวทีอP ุณหภูมภิ ายใน ›ž°C และ
อุณหภูมภิ ายนอก ••°C ตามมาตรฐานการทดสอบเครือP งปรับอากาศ

E=

Y
Z * 1000

(2)

IIII. ผลการวิจยั
IIII.I. การวิเคราะห์และแบ่งกลุม่ พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ าของบ้านทังn €• หลัง
ผลการวิเคราะห์และแบ่งกลุม่ พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ าของบ้านอยูอ่ าศัย
ทังM Œ• หลังในพืนM ทีใP ห้บริการของการไฟฟ้ านครหลวงด้วยวิธกี ารแบ่งกลุม่
ข้อมูลแบบเคมีน ดังแสดงในรูปทีP II ถึง IX
สามารถวิเคราะห์ลกั ษณะพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ าของแต่ละกลุม่ ได้ดงั นีM
กําหนดให้ช่วงเวลา •.••-••.••น., ••.••-—Œ.••น. และ —Œ.••-›•.••น.
เป็ นช่วงต้น, ช่วงกลาง และช่วงปลายของวันตามลําดับ
1) กลุ่มที( * ประกอบด้วยบ้าน —• หลัง มีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ าสูง
ในช่วงต้นและปลายของวัน
2) กลุ่มที( + ประกอบด้วยบ้าน › หลัง มีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ าสูง
ตังM แต่เวลาประมาณ ••.•• น. และค่อยๆลดลงในตอนต้นของช่วง
ปลายของวัน
3) กลุ่มที( , ประกอบด้วยบ้าน —• หลัง มีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ าสูง
มากและค่อ ยๆลดลงในช่ ว งต้น ก่ อ นจะมาขึMน สูง อีก ครังM ในช่ ว ง
ปลายของวัน
4) กลุ่มที( - ประกอบด้วยบ้าน ž หลัง มีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ าทีสP งู
ในช่วงเวลาประมาณ ••.••-•Œ.•• น.ของช่วงต้น ก่อนจะค่อยๆ
ลดลงมาในช่วงกลางและไปขึนM สูงอีกครังM ในช่วงปลายของวัน
5) กลุ่มที( . ประกอบด้วยบ้าน ž หลัง มีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ าสูง
และค่อยๆลดลงมาในช่วงต้น และมีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ าทีสP ูง
ในช่วงกลางและช่วงปลายของวัน
6) กลุ่มที( / ประกอบด้วยบ้าน Œ หลัง มีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ าทีสP งู
ในช่วงเวลาประมาณ ••.—•-•ž.•• น.ของช่วงต้น ก่อนจะค่อยๆ
ลดลงมาในช่วงกลางก่อนจะไปขึนM สูงอีกครังM และมีพฤติกรรมการ
ใช้ไฟฟ้ าทีคP งทีตP ลอดช่วงเวลาในช่วงปลายของวัน
7) กลุ่มที( 0 ประกอบด้วยบ้าน › หลัง มีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ าทีP
แปรปรวนอย่างมากตลอดทังM วัน
8) กลุ่มที( 1 ประกอบด้วยบ้าน • หลัง มีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ าทีสP งู
มากในช่วงกลางและค่อนข้างสูงในตอนต้นของช่วงปลายของวัน

III.VI. การปรับเปลียl นพฤติกรรมการใช้เครือl งปรับอากาศในการจําลอง
สถานการณ์การดําเนินมาตรการการตอบสนองด้านโหลด
การจําลองสถานการณ์การดําเนินมาตรการการตอบสนองด้านโหลด
นั Mน งานวิ จ ั ย ฉบั บ นีM นํ าเสนอให้ พ ิ จ ารณาทีP อ ั ต ราการใช้ ไ ฟฟ้ าของ
เครือP งปรับอากาศในบ้านหลังนันM เนืPองจากอัตราการใช้ไฟฟ้ าของผูใ้ ช้ไฟฟ้ า
ประเภทบ้านอยูอ่ าศัยในเขตการไฟฟ้ านครหลวงมีการใช้เครือP งปรับอากาศ
สูงมาก คิดเป็ น ••.• เปอร์เซ็นต์ของการใช้พลังงานไฟฟ้ าทังM หมด [9]
จากการสํารวจช่วงอุณหภูมคิ วามสะดวกสบายของคนไทยในอาคาร
พักอาศัยทีมP เี ครือP งปรับอากาศของหลากหลายงานวิจยั พบว่าช่วงอุณหภูม ิ
ดัง กล่ า วมีค่ า ดัง นีM 1) จาก [10] อยู่ ทPี ››.•-›ž.•°C (เฉพาะโซนพืMน ทีP
กรุ ง เทพมหานคร), 2) จาก [11] อยู่ทPี ›•.•-›ž.•°C (เฉพาะโซนพืMน ทีP
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) 3) จาก [12] อยู่ทPี ›•-›ž°C และ •) จาก
[13] อยูท่ Pี ››-›ž°C ดังนันM งานวิจยั ฉบับนีMได้นําเสนอการขอความร่วมมือให้
บ้านอยู่อาศัยทังM Œ• หลัง เพิมP อุณหภูมกิ ารใช้เครืPองปรับอากาศเป็ น ›ž°C
ในช่วงเวลาทีดP าํ เนินมาตรการการตอบสนองด้านโหลดเพราะเป็ นอุณหภูม ิ
ทีเP หมาะสมทีสP ดุ เนืPองจากอยูใ่ นช่วงอุณหภูมคิ วามสะดวกสบายของคนไทย
ในอาคารพักอาศัยทีมP เี ครืPองปรับอากาศทียP อมรับได้และไม่เกินค่าของการ
สํารวจช่วงอุณหภูมดิ งั กล่าวจากงานวิจยั ทุกฉบับ
III.VII. พฤติกรรมการใช้เครือl งปรับอากาศของบ้านแต่ละหลัง
จากโครงการสํารวจและปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ าเพือP
การอนุ รกั ษ์พลังงานในระยะยาว [14] ได้มกี ารสํารวจเครืPองใช้ไฟฟ้ าและ
พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ าในครัวเรือน พ.ศ.›••Œ ในการสํารวจนีMได้ดาํ เนินการ
สํารวจเครือP งใช้ไฟฟ้ า —Œ ประเภท รวมถึงเครือP งปรับอากาศ เพือP พยากรณ์
พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ าของเครือP งปรับอากาศของบ้านอยูอ่ าศัย
ง า น วิ จ ั ย ฉ บั บ 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
เครืPองปรับอากาศของบ้านอยู่อาศัยในพืนM ทีกP ารไฟฟ้ านครหลวงจาก [14]
เ พืP อ เ ป็ น ตั ว แ ท น ใ น ก า ร พิ จ า ร ณ า พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า ข อ ง
เครืPองปรับอากาศของบ้านอยู่อาศัยในพืMนทีPให้บริการของการไฟฟ้ านคร
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รูปทีP II รูปแบบพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ ากลุม่ ทีP —

รูปทีP VI รูปแบบพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ ากลุม่ ทีP 5

รูปทีP III รูปแบบพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ ากลุม่ ทีP ›

รูปทีP VII รูปแบบพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ ากลุม่ ทีP 6

รูปทีP IIII รูปแบบพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ ากลุม่ ทีP •

รูปทีP VIII รูปแบบพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ ากลุม่ ทีP 7

รูปทีP V รูปแบบพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ ากลุม่ ทีP 4

รูปทีP IX รูปแบบพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ ากลุม่ ทีP •
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ผลการวิเคราะห์และแบ่งกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้ าเพืPอการขอความร่วมมือในการ
ดําเนินมาตรการการตอบสนองด้านโหลดได้อย่างเหมาะสมในช่วงเวลา
ต่างๆ โดยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ โดยพิจารณาจากกลุ่มบ้านทีมP พี ฤติกรรม
การใช้ ไ ฟฟ้ าสู ง ในช่ ว งเวลาเดีย วกับ ทีPต้ อ งการดํ า เนิ น มาตรการการ
ตอบสนองด้านโหลด ดังแสดงในตารางทีP I
ตารางทีP I ช่วงเวลาทีดP าํ เนินมาตรการการตอบสนองด้านโหลดกับกลุม่ บ้าน
ทีพP จิ ารณาขอความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้ า
ช่วงเวลาทีดP าํ เนิน
กลุม่ บ้านทีP
มาตรการการตอบสนองด้าน
พิจารณาขอความ
โหลด
ร่วมมือ
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

1) ผลการพิจารณาทีชP ว่ งเวลา •.—• - ••.—• น.
• ค่า P0.15 - 03.15 น. คือ •—.• กิโลวัตต์
• จาก P2 ดัง นั นM การคํ า นวณค่ า PW0.15 - 03.15 น. สามารถ
คํานวณได้จากสมการทีP •
P2 ∗ P0.15 - 03.15 น.
PW0.1 5 - 03.15 น. =
(3)
P4
ผลการคํานวณพบว่ามีคา่ การใช้ไฟฟ้ า •—.• กิโลวัตต์
• จาก P3 ดัง นันM เมืPอ ดํา เนิ น มาตรการการตอบสนองด้า น
โหลดในช่ ว งเวลานีM สามารถค่ า PD0.15 - 03.15 น. ได้จ าก
สมการทีP •
P3 ∗ P0.15 - 03.15 น.
PD0.1 5 - 03.15 น. =
(4)
P4
ผลการคํานวณพบว่าสามารถลดการใช้ไฟฟ้ าลงได้ 29.9
กิโลวัตต์ คิดเป็ น ›•.• เปอร์เซ็นต์ของผลรวมค่าการใช้
พลัง งานไฟฟ้ าทังM หมดในช่ ว งเวลาดัง กล่ า ว (146.9
กิโลวัตต์)
2) ผลการพิจารณาทีชP ว่ งเวลา •Ž.•• - —›.•• น.
• ค่า P09.00 - 12.00 น. คือ •ž.› กิโลวัตต์
• ผลการคํานวณพบว่า PW09.00 - 12.00 น. คือ ž•.ž กิโลวัตต์
• เมือP ดําเนินมาตรการการตอบสนองด้านโหลดในช่วงเวลานีM
สามารถคํานวณค่า PD09.00 - 12.00 น. ได้ ›ž.• กิโลวัตต์ คิด
เป็ น ›•.— เปอร์เซ็นต์ของผลรวมค่าการใช้พลังงานไฟฟ้ า
ทังM หมดในช่วงเวลาดังกล่าว (—•Œ.• กิโลวัตต์)
3) ผลการพิจารณาทีชP ว่ งเวลา —•.•• - —Œ.•• น.
• ค่า P13.00 - 16.00 น. คือ ••.— กิโลวัตต์
• ผลการคํานวณพบว่า PW13.00 - 16.00 น. คือ žŽ.• กิโลวัตต์
• เมือP ดําเนินมาตรการการตอบสนองด้านโหลดในช่วงเวลานีM
สามารถคํานวณค่า PD13.00 - 16.00 น. ได้ ›Ž.› กิโลวัตต์ คิด
เป็ น —Ž.ž เปอร์เซ็นต์ของผลรวมค่าการใช้พลังงานไฟฟ้ า
ทังM หมดในช่วงเวลาดังกล่าว (—••.› กิโลวัตต์)
4) ผลการพิจารณาทีชP ว่ งเวลา ›•.—• - ›•.—• น.
• ค่า P20.15 – 23.15 น. คือ žŽ.— กิโลวัตต์
• ผลการคํานวณพบว่า PW20.15 – 23.15 น. คือ —›•.— กิโลวัตต์
• เมือP ดําเนินมาตรการการตอบสนองด้านโหลดในช่วงเวลานีM
สามารถคํานวณค่า PD20.15 – 23.15 น. ได้ •Œ กิโลวัตต์ คิด
เป็ น ›—.• เปอร์เซ็นต์ของผลรวมค่าการใช้พลังงานไฟฟ้ า
ทังM หมดในช่วงเวลาดังกล่าว (›—•.Ž กิโลวัตต์)

IIII.II. การใช้กาํ ลังไฟฟ้ าของเครือl งปรับอากาศทีอl ุณหภูม ิ ‚ƒ°C ของบ้านอยู่
อาศัยทังn €• หลัง
ผลรวมค่าการใช้กาํ ลังไฟฟ้ าจากเครือP งปรับอากาศเมือP บ้านอยูอ่ าศัยทังM
Œ• หลังเปิ ดเครือP งปรับอากาศทีอP ุณหภูม ิ ‚ƒ°C คือ •••.› กิโลวัตต์ คิดเป็ น
••.ž เปอร์เซ็นต์ จากผลรวมการใช้กาํ ลังไฟฟ้ าทังM หมด (——•—.• กิโลวัตต์)
จากการพยากรณ์การใช้ไฟฟ้ าของเครืPองปรับอากาศทีอP ุณหภูมติ ่างๆ
คือ ••.• เปอร์เซ็นต์ [9] ของผลรวมการใช้ไฟฟ้ าทังM หมด ดังนันM การคํานวณ
การใช้ไฟฟ้ าของเครือP งปรับอากาศทีอP ุณหภูม ิ ›ž°C คือ Œ—•.• กิโลวัตต์
เมืPอ บ้า นทังM Œ• หลัง ร่ ว มมือ กัน เปิ ด เครืPอ งปรับ อากาศทีP ›ž องศา
สามารถคํานวณการลดการใช้ไฟฟ้ าลงได้ ››Œ.— กิโลวัตต์ คิดเป็ น —Ž.Œ
เปอร์เซ็นต์ จากผลรวมการใช้ไฟฟ้ าทังM หมด
IIII.III.การคํานวณอัตราการลดการใช้ไฟฟ้ าเมือl ดําเนินมาตรการการ
ตอบสนองด้านโหลดทีชl ว่ งเวลาต่างๆ
เนืP องจากมาตรการ Emergency Demand Response Program มี
ข้อกําหนดระยะเวลาในการดําเนินมาตรการได้ครังM ละไม่เกิน • ชัวโมง
P
[6]
ดังนันM ทีชP ่วงเวลา •.•• - ••.•• น. งานวิจยั ฉบับนีMได้นําเสนอการดําเนิน
มาตรการการตอบสนองด้านโหลดในช่วงเวลา •.—• - ••.—• น., ทีชP ว่ งเวลา
••.•• - —Œ.•• น.งานวิจ ยั ฉบับ นีM ไ ด้นํ า เสนอการดํา เนิ น มาตรการการ
ตอบสนองด้านโหลดในช่วงเวลา •Ž.•• - —›.•• น. และ —•.•• - —Œ.•• น.
และทีPช่วงเวลา —Œ.•• - ›•.•• น.งานวิจยั ฉบับนีMได้นําเสนอการดําเนิน
มาตรการการตอบสนองด้านโหลดในช่วงเวลา ›•.—• - ›•.—• น. เพราะ
ช่วงเวลา • ชัวโมงดั
P
งกล่าวมีคา่ การใช้ไฟฟ้ าทีสP งู มากในช่วงเวลานันM ๆ
ผลการพิจารณาการดําเนินมาตรการการตอบสนองด้านโหลดโดยการ
ขอความร่วมมือให้บา้ นอยูอ่ าศัยเปิ ดเครือP งปรับอากาศทีP ›ž°C ในช่วงเวลา
ต่างๆ กับกลุม่ บ้านทีพP จิ ารณาขอความร่วมมือในช่วงเวลานันM ๆ เพือP คํานวณ
การลดการใช้ไฟฟ้ าทีชP ว่ งเวลาดังกล่าว มีดงั นีM
กํ า หนดให้ Pt = ผลรวมค่ า การใช้ ไ ฟฟ้ าจากเครืPอ งปรับ อากาศทีP
อุณหภูม ิ 27°C ณ ช่วงเวลา t , P2 = ค่าการพยากรณ์การใช้ไฟฟ้ าเมือP บ้าน
ทังM Œ• หลังเปิ ดเครือP งปรับอากาศทีอP ุณหภูมติ ่างๆ คือ ••.• เปอร์เซ็นต์ของ
การใช้พลังงานไฟฟ้ าทังM หมด [9] , P3 = ค่าการคํานวณการลดการใช้ไฟฟ้ า
ทีลP ดลงได้เมือP บ้านทังM Œ• หลังร่วมมือกันเปิ ดเครือP งปรับอากาศทีP ›ž°C คือ
—Ž.Œ เปอร์เซ็นต์ ,P4 คือ ผลรวมค่าการใช้กาํ ลังไฟฟ้ าจากเครือP งปรับอากาศ
เมืPอบ้านอยู่อาศัยทังM Œ• หลังเปิ ดเครืPองปรับอากาศทีPอุณหภูม ิ ‚ƒ°C คือ
• • . ž เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์ , PWt = ค่ า ก า ร คํ า น ว ณ ก า ร ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า เ มืP อ เ ปิ ด
เครืPองปรับอากาศทีอP ุณหภูมติ ่างๆ ณ ช่วงเวลา t และ PDt คือ ค่าการลด
การใช้ไฟฟ้ าทีสP ามารถลดลงได้ ณ ช่วงเวลา t

V. สรุปและอภิปรายผล
การเลือกใช้วธิ กี ารแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมีนโดยพิจารณาจากค่าการใช้
ไฟฟ้ า ตํPา ทีPสุด และค่า การใช้ไ ฟฟ้ า สูง ทีPสุด เทีย บกับ ค่า การใช้ไ ฟฟ้ า ตาม
ช่วงเวลาต่างๆ ของวันของบ้านหลังนันM และแปลงข้อมูลการใช้ไฟฟ้ าของ
บ้านทุกหลังทุกเวลาให้มคี า่ อยูร่ ะหว่าง [0,1] สามารถให้ผลลัพธ์ทแPี ก้ปัญหา
เรือP งการเกิดข้อผิดพลาดของงานวิจยั ในอดีตทีผP ใู้ ช้ไฟฟ้ าทีมP ปี ริมาณการใช้
ไฟฟ้ าไกล้เคียงกันจะถูกแบ่งกลุ่มอยู่ด้วยกันถึงแม้จะมีพฤติกรรมการใช้
ไฟฟ้ าทีแP ตกต่างกันก็ตามได้ และวิธกี ารพิจารณาทีงP านวิจยั ฉบับนีMนําเสนอ
ดังกล่าวนอกจากนํ าไปประยุกต์ใช้กบั การดําเนินมาตรการการตอบสนอง
ด้านโหลดเพืPอการคํานวณอัตราการลดการใช้ไฟฟ้ าของบ้านอยู่อาศัยด้วย
วิธกี ารลดอุณหภูมขิ องเครืPองปรับอากาศทีงP านวิจยั ฉบับนีMนําเสนอแล้ว ยัง
สามารถนํ า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ว างแผนการปลดโหลดได้ เช่ น การให้
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ปั ญญาประดิษฐ์เรียนรู้พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ าของบ้านทุกหลัง เพืPอเพิมP
ประสิทธิภาพการคํานวณของการตัดการใช้ไฟฟ้ าของบ้านทีเP หมาะสมของ
แต่ละหลัง และหลังไหนบ้างเพืPอให้พอดีกบั ปริมาณทีPทางการไฟฟ้ านคร
หลวงขอความร่วมมือดับไฟฟ้ า และพยากรณ์การใช้ไฟฟ้ าทีเP หมาะสมของ
บ้านหลังนันM โดยทีPบ้านหลังนันM อาจไม่ต้องดับไฟฟ้ าทังM หลังแค่ขอความ
ร่วมมือลดการใช้อุปกรณ์การใช้ไฟฟ้ าทีมP อี ตั ราการใช้ไฟฟ้ าสูงมาก
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ฝ่ ายควบคุมระบบไฟฟ้ าและ ฝ่ ายเศรษฐกิจพลังงานไฟฟ้ า
การไฟฟ้ านครหลวง และขอขอบคุณ ศ. ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุรยิ ะวิบูลย์ ทีPให้
ข้อ มูล ตลอดจนความรู้แ ละคํา แนะนํ า ต่ า งๆ ประกอบการทํา วิจ ยั ฉบับ นีM
ผลงานวิจยั นีMเป็ นหนึPงในผลงานของหน่ วยปฏิบตั กิ ารวิจยั ด้านเทคโนโลยี
ปั ญญาประดิษฐ์ การเรียนรูข้ องเครืPองและสมาร์ตกริดภายใต้ทุนสนับสนุ น
ของกองทุนรัชดาภิเษกสมโภชจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอขอบคุณมา
ณ โอกาสนีMดว้ ย
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I. บทนํา
ผลิตภัณฑ์ทPไี ด้จากรังนกแอ่นกินรังเป็ นสินค้าทีPได้รบั ความนิยมจาก
ชาวจีนทีอP าศัยอยู่ทุกมุมโลก ซึงP มีรายงานว่าในปี พ.ศ. 2562 มีมลู ค่าสูงถึง
120,000 ล้านบาท ทังM นีMรงั นกแอ่นกินรังมีราคาจําหน่ ายอยูร่ ะหว่าง 100,00
ถึง 200,00 บาท ขึนM อยูก่ บั คุณภาพผลผลิต รูปร่าง ประเภท และแหล่งเก็บ
รังนก (รังนกถํMาหรือรังนกบ้าน) จากมูลค่าของอุตสาหกรรมรังนกแอ่นกินรัง
ทีมP มี ูลค่าสูง ทําให้หน่ วยงานภาครัฐของประเทศไทย ได้มกี ารผลักดันให้
การทําฟาร์มนกแอ่นกินรังถูกต้องตามกฏหมาย
อย่างไรก็ดี การส่งออกรังนกยังพบปั ญหาของการตรวจพบสิงP ปนเปืM อน
วัตถุกนั เสีย แบคทีเรีย จุลนิ ทรีย์ อะฟลาท็อกซิน บี 1 ยีสต์และรา สารหนู
ตะกัวP ทองแดง สังกะสี เหล็ก ดีบุก ชัลเฟอร์ไดออกไซต์ สารไนเตรทและ
สารไนไตรท์ จึงเป็ นอีกโจทย์ทสPี ําคัญของคุณภาพผลผลิต ทังM ผลผลิตจาก
รัง นกถํM า (ระบบสัม ปทาน) และรัง นกบ้า น ดัง นันM การนํ า แนวทางของ
เกษตรแม่นยําสูง (Precision Agriculture) [1] ด้วยเทคโนโลยีขอ้ มูลมหา
ภาค (Big Data) วิทยาการข้อมูล (Data Science) อินเทอร์เน็ตสําหรับทุก
สรรพสิPง (Internet of Things) [2] เซ็ น เซอร์ ไ ร้ ส าย (Wireless Sensor
Network) เทคโนโลยีล อร่า ส่ว นบุ ค คล (Private LoRa) ปั ญ ญาประดิษ ฐ์
(Artificial Intelligence) การเรีย นรู้ข องเครืPอ ง (Machine Learning) และ
การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
ฟาร์ม [3] ก็จ ะทํา ให้เ พิมP โอกาสประสบความสํา เร็จ ทังM ในแง่ม าตราฐาน
ผลผลิต (GMP) และคุณภาพผลผลิตระดับสูงต่อไป

บทคัดย่อ — การทําฟาร์มแม่นยําสูงเป็ นแนวทางทีE ช่วยเพิE มผลผลิ ต
จํานวนมากให้ได้คณ
ุ ภาพ ความสําคัญกับสิE งแวดล้อม ปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค
และใช้ทรัพยากรคุ้มค่าทีEสดุ โดยการนําเทคโนโลยีและการจัดการข้อมูลมา
ใช้ ภ ายในฟาร์ม ให้ เ หมาะสมและแม่ น ยํา บทความวิ จ ัย นี. ได้ เ สนอการ
ออกแบบระบบควบคุมสภาพแวดล้อมของฟาร์มนกแอ่ นกิ นรังแม่นยําสูง
ด้วยเทคโนโลยีลอร่าส่วนบุคคล ด้วยการใช้ เซ็นเซอร์ตรวจสภาพอุณหภูมิ
และความชื.น เพืEอคํานวณหาค่าความชื.นสัมพัทธ์ ค่าความชื.นสัมบูรณ์ และ
จุดไอนํ. ากลันตั
E ว ภายในฟาร์มทีE เหมาะสมสําหรับการทํารังวางไข่ของนก
แอ่นกิ นรัง ซึEงอุปกรณ์ ทาํ ความชื.น และพัดลมระบายอากาศ จะทํางานแบบ
ปรับ เปลีE ย นอัต โนมัติ ตามการประมวลผลของเครืE อ งแม่ ข่ า ยภายใต้
กระบวนการทํ า งานของเทคโนโลยี อิ นเทอร์ เ น็ ต สํ า หรับ ทุ ก สรรพสิE ง
ปั ญญาประดิ ษฐ์ การเรียนรู้ของเครืEอง และการเรียนรู้เชิ งลึก ทีE เกษตรกร
สามารถบริ การจัดการผ่านเว็บไซต์และแอปพลิ เคชัน อย่างไรก็ดี ผลการ
ทดลองกับ ฟาร์ม ตัว อย่ า งส่ ง ผลทํา ให้ จ ํา นวนรัง นกเพิE ม ได้ ถึ ง 10 เท่ า ใน
ระยะเวลา 6 เดือน และมีอตั ราการเติ บโตอย่างมีนัยสําคัญ
คําสําคัญ — ฟาร์มแม่นยําสูง, ลอร่าส่วนบุคคล, อิ นเทอร์เน็ ตสําหรับ
ทุกสรรพสิE ง, ความชื.นสัมพัทธ์, ปัญญาประดิ ษฐ์
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

II. เทคโนโลยีลอร่าส่วนบุคคล (Private LoRa)
เทคโนโลยี LoRa (Long Range) ทีตP อ้ งการให้มกี ารสือP สารข้อมูลแบบ
ไร้ส ายระยะไกลและคํ า นึ ง ถึง การใช้พ ลัง งานตํP า LPWAN (Low Power
Wide Area Network) โดยมีก ารกลํM า /ผสมสัญ ญาณ (Modulation) แบบ
CSS (Chirp Spread Spectrum) ทีPมกี ารกระจายรหัสข้อมูลในแต่ละช่อง
ความถีดP ว้ ยการปรับค่ากําลังส่ง (Power) ค่าแบนด์วดิ ท์ (Bandwidth) และ
ค่า SF (Spreading Factor) ทีPม ีผ ลต่ อ เวลาทีPใ ช้ใ นการรับ ส่ง เฟรมข้อ มูล
ได้แก่ อัตราข้อมูล ความไวต่อการรับสัญญาณ ความทนทานต่อสัญญาณ
รบกวนสูง และใช้พลังงานตํPา
ปั จจุบนั เทคโนโลยีลอร่า (LoRa) เปิ ดให้บริการในประเทศไทยผ่าน
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํ า กัด (CAT) ซึPง เป็ นบริษัท เดีย วทีPเ ป็ นผู้
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ให้บริการลอร่า (LoRa) สําหรับงานสืPอสารข้อมูลระยะไกลของเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตสําหรับทุกสรรพสิงP (IoT) ในระยะทางไกล 11 กิโลเมตร ทีมP ี
อัตราข้อมูล 10 kbps พร้อมทังM การประหยัดพลังงาน รองรับปริมาณลูกข่าย
ได้มาก และค่าใช้จ่ายทีPตPํา โดยโดยใช้คลืPนความถีP 920 - 925 MHz หรือ
ย่านความถีPแบบ ISM/Unlicensed Band สามารถใช้งานได้ โดยทีไP ม่ต้อง
ขออนุ ญาต กสทช (ถ้ากําลังส่งไม่เกิน 500 mWatt ) นอกจากนีM ยังสามารถ
เชืPอ มต่ อ Gateway เข้า กับ เครือ ข่า ยอิน เทอร์เ น็ ต (Internet) เพืPอ ใช้ง าน
ร่วมกับเป็ นเครือข่ายลอร่าแวน (LoRaWAN) และเครือข่ายแบบกลุ่มเมฆ
(IoT Cloud) ได้
ดังนันM จากจุดเด่นหลายประการของเทคโนโลยีลอร่า (LoRa) ผูว้ จิ ยั จึง
ได้ศกึ ษาคุณสมบัติ วิเคราะห์ ออกแบบระบบ และรายละเอียดใช้งานของ
อุปกรณ์เทคโนโลยีลอร่าส่วนบุคคล (Private LoRa) ดังนีM
(1) ออกแบบการเชืPอมต่อเครือข่ายลอร่าส่วนบุคคล สําหรับฟาร์ม
นกแอ่นกินรังแม่นยําสูง ตามรูปทีP I (ก)
(2) อุ ป กรณ์ LoRa Module RAK•›•• ทํ า หน้ า ทีP เ ป็ นอุ ป กรณ์
ปลายทางทีPเ ชืPอ มต่ อ เซ็น เซอร์ช นิ ด ต่ า งๆ เพืPอ ส่ง ข้อ มูล ไปยัง
LoRa Gateway และประมวลผลทีPเครืPองแม่ข่ายหรือเครือข่าย
แบบกลุม่ เมฆ ตามรูปทีP I (ข)
(3) อุปกรณ์ RAK 831 LoRa Module ทําหน้าทีเP ป็ น LoRa Gateway
เพืPอรับข้อมูลจากอุปกรณ์ ปลายทางและส่งข้อมูลไปประมวลทีP
เครืPอ งแม่ข่า ยหรือ เครือ ข่า ยแบบกลุ่ม เมฆ เพืPอ วิเ คราะห์แ ละ
ตัดสินใจในการส่งสัญญาณไปควบคุมให้อุปกรณ์ ทําความชืMน
และพัดลมระบายอากาศ ตามรูปทีP I (ค)

(ค) อุปกรณ์ RAK 831 LoRa Module
รูปทีP I. รายละเอียดเทคโนโลยีลอร่า (LoRa)
อย่างไรก็ดี ในส่วนของ LoRa Gateway ยังมีหน้าทีเP ป็ นเครืPองแม่ข่าย
ส่วนบุคคล (Private Server) ซึPงผู้จยั ได้เลือกใช้อุปกรณ์ Raspberry Pi 3
Model B มาเป็ น Backhaul ทีเP ชืPอมต่อกับอินเทอร์เน็ตไปยังเครือข่ายแบบ
กลุ่มเมฆ (ด้วยเทคโนโลยี WiFi / Ethernet / 3G/4G) พร้อมทํางานร่วมกับ
อุ ปกรณ์ RAK 831 LoRa Module ตามการเชืPอมต่อระหว่างอุ ปกรณ์ ดัง
ตารางทีP I และรูปทีP II.
ตารางทีP I. แสดงตําแหน่ง Pin เชือP มต่อระหว่างอุปกรณ์

RAK 831 Pin
1
3
19
18
17
16
15

Description on silk screen
+5V
GND
RST (Resent Pin)
SCK (SPI Clock)
MISO
MOSI
CSN (Chip Select)

R-Pi Physical Pin
2
6
22
23
21
19
24

(ก) รูปแบบการเชือP มต่อเครือข่ายลอร่าส่วนบุคคล

รูปทีP II. แสดงการเชือP มต่อตามตารางทีP I
(ข) อุปกรณ์ LoRa Module RAK5205

โดย LoRa Gateway เป็ นระบบปฏิบตั กิ าร Raspbian OS ดังรูปทีP III.
ทีP ต้ อ ง ทํ า ห น้ า ทีP เ ป็ น LoRa Gateway Bridge, LoRa Network Server,
LoRa Application Server, LoRa Geo Server, LoRa Gateway OS ใ น
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การบริหารจัดการรับส่งข้อมูลจากเซ็นเซอร์ เพืPอนํ าไปวิเคาระห์และใช้งาน
ต่อไป

จากตัวแปร:

a = 17.625

b = 243.04
T คือ อุณหภูมอิ งศาเซลเซียส ( °C )
P ว ( °C )
Td คือ จุดไอนํMากลันตั

M สัมพัทธ์ ( % )
RH คือ ค่าความชืน
M สัมบูรณ์ ( g / m3 )
AH คือ ค่าความชืน
ตัวอย่างเช่น ทีอP ุณหภูม ิ ( T ) 28 องศาเซลเซียส และจุดไอนํMากลันตั
P ว(
M สามารถคํานวณค่าความชืนM สัมพัทธ์ได้ทPี
T ) 25.9 องศาเซลเซียส ดังนัน
88.4 เปอร์เซ็น และค่าความชืนM สัมบูรณ์ได้ทPี 24.06 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ผูว้ จิ ยั จะได้นําไปใช้ควบคุมสภาพแวดล้อมภายในฟาร์มนกแอ่นกินรังต่อไป
เป็ นต้น
d

รูปทีP III. ระบบปฏิบตั กิ าร Raspbian OS

วิเคราะห์และออกแบบระบบ

I.

II.

III.I เงือl นไขสภาพแวดล้อมทีเl หมาะสม
ผูว้ จิ ยั ได้ทําวิจยั เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ จากการวิเคราะห์เอกสาร
แบบสัม ภาษณ์ การสัง เกตเพืPอ การรวบรวมข้อ มูล ทีPเ ป็ น ภาพรวม และ
ประมวลผลข้อมูลแบบสถิติ จากเกษตรกรและสภาพแวดล้อมจริงภายใน
บ้า นนกแอ่ น กิน รัง จํา นวน 50 หลัง ตามแต่ ล ะจัง หวัด ได้แ ก่ นราธิว าส
ปั ตตานี สตูล สงขลา กระบีP พังงา ระนอง สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช
ชุมพร ประจวบคีรขี นั ธ์ เพชรบุร ี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ
ชลบุร ี ระยอง จันทบุร ี และตราด โดยได้ขอ้ สรุปของอุณหภูมทิ เPี หมาะสมอยู่
ทีP 27-29 องศาเซลเซียส และความชืMนทีPเหมาะสมอยู่ทPี 80-95 เปอร์เซ็น
ดัง นันM ระบบจะนํ า ค่ า อุ ณ หภู ม ิแ ละค่ า ความชืMน มาทํา การคํา นวณหาค่ า
ความชืM น สั ม พั ท ธ์ (Relative Humidity) ความชืM น สั ม บู ร ณ์ (Absolute
Humidity) และจุดไอนํMากลันตั
P ว (Dew Point) ตามสมการทีP (1) (2) และ (3)
b
T =

é aT
êb + T
ë

( )
( )
( )
d

a + ln

é
ëê

b ln
Td =

a - ln

RH

100
RH

100

aTd

-

100

RH

( )ùúû
RH

- ln

d

+

100

III.II ออกแบบระบบและติดตังn อุปกรณ์
ผู้วจิ ยั ได้ทําการออกแบบระบบระบบควบคุมสภาพแวดล้อมสําหรับ
ฟาร์ม นกแอ่ น กิน รัง แม่ น ยํา สูง ตามรูป แบบอาคารศู น ย์ก ารเรีย นรู้แ ละ
ถ่ า ยทอดเทคโนโลยีก ารทํา ฟาร์ม นกแอ่ น กิน รัง สถานี ว ิจ ยั และฝึ ก นิ ส ิต
วนศาสตร์ หาดวนกร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
ซึPง เป็ น อาคาร 4 ชันM พืMน ทีPข นาด 480 ตารางเมตร ตามรูป ทีP IV โดยทีP
จัดสร้างอาคารจะใกล้กบั เขตอุทยานแห่งชาติหาดวนกรทีมP ผี นื ป่ าสมบูรณ์
รวมถึงยังติดกับทะเลทางทิศตะวันออก และใกล้กบั เกาะจาน เกาะท้ายทรีย์
ซึPง เป็ น เกาะพืMน ทีPเ ขตสัม ปทานรัง นกทีPอ ยู่ใ นความดู แ ลรับ ผิด ชอบของ
อุทยานแห่งชาติหาดนวกร อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
จากรูปทีP V ผู้วจิ ยั ได้ออกแบบการจัดวางอุปกรณ์ ต่างๆ ทีPทําหน้ าทีP
ควบคุมสภาพแวดล้อมภายในอาคาร รวมถึงการส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย
ลอร่าส่วนบุคคลไปประมวลผลยังเครืPองแม่ขา่ ยและเครือข่ายแบบกลุ่มเมฆ
[4] เพืPอสามารถควบคุมหรือแสดงผลผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน และ
จากรูปทีP VI ได้แสดงการวางตําแหน่ งเซ็นเซอร์ภายในอาคารฟาร์มเฉพาะ
พืนM ทีคP วบคุม ในแต่ละเขตพืนM ทีขP องเซ็นเซอร์แต่ละตัว เพืPอระบบสามารถ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเฉพาะพืนM ทีคP วบคุมนันM ๆ ทําให้ระบบควบคุมสภาพแวดล้อม
ฟาร์มนกแอ่นกินรังนันM มีความแม่นยําสูง [5]

(1)

b + Td

ù
ú
b+T û

-

aT

aT

(2)

b+T

æ aTd ö
÷
b + Td ø
è
RH = 100
æ aT ö
exp ç
÷
è b +T ø
exp ç

(3)

æ 17.67 ´ T ö ´ RH ´ 2.1674
÷
è T + 243.5 ø
(4)

6.112 ´ exp ç
AH =

รูปทีP IV. แบบอาคารศูนย์การเรียนรูแ้ ละการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทําฟาร์มนกแอ่นกินรัง

243.15 + T
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โดยเงือP นไขของปั ญญาประดิษฐ์นMี จะทํางานอยูบ่ นอุปกรณ์ Raspberry
Pi เพืPอ การเรีย นรู้ร ะบบควบคุ ม สภาพแวดล้อ มด้ว ยเซลล์ป ระสาทอ่ อ น
(Single Soft Neuron) ตามเงือP นไขต่างๆ ภายในโปรแกรม (Programmed)
[6] ทีPสามารถเรียนรู้และควบคุมสภาพแวดล้อมภายในอาคารของฟาร์ม
อย่างแม่นยํา โดยเซลล์ประสาททําหน้าทีตP ดั สินใจบนพืนM ฐานของสัญญาณ
ซินแนปส์ (Synapse) ทีเP ป็ นข้อมูลขาเข้า 0 หรือ 1 (Input 0 and 1) และค่า
นํMาหนักความสําคัญ (Weight) ของสัญญาณนีM ตัวอย่างเช่น มีเซลล์ประสาท
ทีPม ีซิน แนปส์ม าจากเซ็น เซอร์อุ ณ หภู ม ิ/ ความชืMน ของอากาศ (นํM า หนั ก
(Weight) คือ เกณฑ์การกระตุ้น) ตามระดับสัญญาณทีPเซลล์ประสาทรูว้ ่า
อากาศมีคา่ อุณหภูมอิ ยูร่ ะหว่าง 27-29 องศาเซลเซียส/ปริมาณความชืนM อยู่
ระหว่าง 80-95 เปอร์เซ็น และสังให้
P เครืPองทําความชืMน/พัดลมดูดอากาศ
ทํา งาน ตามค่า พารามิเ ตอร์/ เงืPอ นไขต่ า งๆ ภายในโปรแกรมของเซลล์
ประสาท [7] ตามรหัสเทียม (Pseudo Code) ทีPแสดงขันM ตอนการทํางาน
ของอัลกอริทมึ (Algorithm) ดังนีM

รูปทีP V. การวางอุปกรณ์เพือP ควบคุมสภาพแวดล้อมภายในอาคารฟาร์ม

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

รูปทีP VI. ตําแหน่งเซ็นเซอร์เฉพาะพืนM ทีเP พือP ความแม่นยําสูง (อาคารชันM 3)
III.III เงือl นไขในการตัดสินใจด้วยปั ญญาประดิษฐ์
ผู้ ว ิ จ ั ย ไ ด้ อ อ ก แ บ บ เ งืP อ น ไ ข ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ข อ ง ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม
สภาพแวดล้ อ มนีM ด้ ว ยเซลล์ ป ระสาทเทีย ม (Artificial Neurons) ทีPเ ป็ น
ส่ ว นประกอบเบืM อ งต้ น ของเครือ ข่ า ยประสาทเทีย ม (Artificial Neural
Network) ซึงP เป็ นสาขาหนึPงของปั ญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ทีP
ทําการคํานวณข้อมูลขาเข้า (Inputs) แต่ละค่า ทีPเชืPอมโยงกับค่านํM าหนัก
(Weight) ซึPงปกติจะมีค่า 0 หรือ 1 ดังนันM ฟั งก์ชนั การรวม (Summation
Function) ก็มกั จะใช้ค่าข้อมูลขาเข้าพิเศษ q (Threshold or Bias) ทีมP คี ่า
นํMาหนักเท่ากับ 1 ตามสมการทีP (5) และรูปทีP VI

III.IV การออกแบบเครือl งแม่ขา่ ยภายใต้กระบวนการทํางานของเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตสําหรับทุกสรรพสิงl (IoT Cloud Servers)
ผูว้ จิ ยั ได้เลือกเครือข่ายลอร่าส่วนบุคคล (Private LoRa) สําหรับการ
ออกแบบระบบควบคุมฯ ด้วยเทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตสําหรับทุกสรรพสิงP
(IoT) ดังนันM ในอีกส่วนทีPสําคัญสําหรับการเก็บและประมวลผลข้อมูล คือ
เครือP งแม่ขา่ ยภายใต้กระบวนการทํางานของเทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตสําหรับ
ทุกสรรพสิงP (IoT Cloud Servers) [8] ทีทP าํ หน้าทีP ดังนีM
(1) LoRa Gateway ทําหน้าทีรP บั ข้อมูลจาก Packet Forwarding ด้วย
UDP และรับข้อมูลจาก MQTT Broker ด้วย MQTT
(2) Private Server ทําหน้าทีจP ดั การข้อมูลทีไP ด้รบั จาก LoRa Gateway
ด้วย MQTT
(3) LoRa App Server ทํ า หน้ า ทีPนํ า ข้อ มู ล ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ต ามแต่ ล ะ
Application ต่างๆ ด้วย MQTT, gRPC, JSON, REST

N

c = å AW
i i +q
i =1

(5)

โดยผู้วจิ ยั ได้ทําการติดตังM MQTT Broker ทีPชPอื ว่า Mosquitto เพืPอทํา
หน้าทีเP ป็ น LoRa Gateway [9] และออกแบบการบริหารจัดการฐานข้อมูล
ด้ว ย MongoDB, PostgreSQL และ NoSQL-net รวมถึง การพัฒ นาหน้ า
เว็บไซต์ดว้ ย HTML และ PHP ดังรูปทีP VII.
รูปทีP VI. รูปแบบประสาทเทียม
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รูปทีP VII. รูปแบบออกแบบเครืPองแม่ข่ายภายใต้กระบวนการทํางานของ
เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตสําหรับทุกสรรพสิงP (IoT Cloud Servers)

รูปทีP IX. หน้าจอแสดงผลชันM ทีP 1 ของอาคารฟาร์มนกแอ่นกินรัง

IV. ผลการทดลอง
ผลการทดลองระบบควบคุมสภาพแวดล้อมฟาร์มนกแอ่นกินรังแบบ
แม่นยําสูงด้วยลอร่าส่วนบุคคล โดยข้อมูลจากเซ็นเซอร์ส่งผ่านข้อมูลด้วย
ด้วยลอร่าส่วนบุคคล (Private LoRa) มายัง LoRa Gateway แล้วส่งต่อไป
ประมวลผลบน LoRa Server และสามารถตรวจสอบหรือบริหารจัดการ
ฟาร์มนกแอ่นกินรังผ่าน Application จากบริการของ LoRa App Server
[10] ดังรูปทีP VIII.
รูปทีP X. แสดงกราฟความชืนM ของชันM ทีP 1 ภายในอาคารฟาร์มนกแอ่นกินรัง
(12 ชัวโมง)
P
โดยระบบสามารถเลือกการแสดงผลได้ตงั M แต่ 1 ชัวโมง
P
จนถึง
1 ปี

รูปทีP XI. แสดงกราฟอุณหภูมแิ ละมวลนํM าของชันM ทีP 1 ภายในอาคารฟาร์ม
นกแอ่นกินรัง) 12 ชัวโมง
P
(โดยระบบสามารถเลือกการแสดงผลได้ตงั M แต่ 1
ชัวโมง
P จนถึง 1 ปี

รูปทีP VIII. เว็บไซต์แสดงข้อมูลของอาคารฟาร์มนกแอ่นกินรังในแต่ละชันM
ผู้ว ิจ ยั ขอแสดงตัว อย่า งของผลการทดลองเฉพาะระบบของชันM ทีP 1
ภายในอาคารฟาร์มนกแอ่นกินรัง จากรูปทีP IX - XIV ทีPแสดงค่าอุณหภูม ิ
ค่าความชืนM ค่าความชืนM สัมพัทธ์ ค่าความชืนM สัมบูรณ์ และค่าจุดไอนํMากลันP
ตัว รวมถึงกราฟแสดงผลค่าต่างๆ ในภาพรวมของระบบ และสามารถใช้
งานผ่านสมาร์ทโฟนทังM ทาง Android App. และ Line App. ดังนีM

รูปทีP XII. แสดงกราฟการทํางานเครืPองทําหมอกและพัดลมของชันM ทีP 1
ภายในอาคารฟาร์มนกแอ่นกินรัง) 12 ชัวโมง
P
(โดยระบบสามารถเลือกการ
แสดงผลได้ตงั M แต่ 1 ชัวโมง
P จนถึง 1 ปี
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Abstract— This paper presents a RMS-to-DC converter by
using sigma-delta modulator approach as a basis concept for rootmean-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.

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, lowvoltage 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.

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

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.

(a) First-order sigma-delta modulator

Fig. 1.

Block diagram of RMS-to-DC conversion.

(1)
(b) Sigma-delta signal divider
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 firstorder sigma-delta modulator as a signal divider. A simple firstorder 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.

(c) Sigma-delta modulator based RMS-to-DC converter
System block diagram of the sigma-delta based system
of Fig.1.
Fig. 2.

(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 sigmadelta 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 sigmadelta divider and then follow with an averaging low-pass filter.
Then, the output signal is expressed as eq.4.
(4)
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and VREF acts as feedback voltage from output of the sigmadelta 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
type which is reset during integrating phase.

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

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

Fig. 4.

Circuit implementation of the whole system.
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TABLE I.

IV. Simulation result

COMPARISON WITH SELECTED PREVIOUS WORK

Item
Supply voltage
Input range
%Error
Peak SNDR
ENOB (bits)

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 firstorder 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 sigmadelta 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.

Method
Power
consumption
Power
efficiency
(NENOB/mW)

This work
1.8V
±0.72V
3.03%
30.4dB
4.75
First-order
inverter-based SD
modulator

[4]
±3V (6V)
±0.56V
0.20%
54dB
8.68
Second-order
opamp-based SD
modulator

0.83mW

40mW

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 squarelaw 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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Fig. 5. Simulated SNDR versus input peak voltage.
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line revealed that the productivity was improved and manpower can be
reduced by 2 persons/day.

บทคัด ย่ อ — การใช้ ห่ ุน ยนต์ แ ละระบบอิ น เตอร์เ น็ ต เพืE อ ควบคุ ม
เครืEองจักรและเพิE มขี ดความสามารถในการแข่ งขันทางการผลิ ตกําลังมี
บทบาทอย่ า งมากในภาคอุต สาหกรรมเพืE อ ตอบรับ ยุค อุต สาหกรรม l.X
ทัง. นี. เทคโนโลยี การผลิ ตแบบอัตโนมัติดงั กล่าวไม่เพี ยงแค่ ช่วยลดต้ นทุน
การผลิ ตเท่ านัน. แต่ ยงั สามารถเพิE มคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพในการผลิ ต
ชิ. น งานของเครืE อ งจัก รอี ก ด้ ว ย ดัง นั .น ในปั จ จุ บ นั สถานประกอบการใน
ประเทศไทยจึงหันมาให้ความสนใจในเทคโนโลยี Internet of Things (IoTs)
สําหรับการนํ ามาประยุกต์ใช้ และพัฒนาโรงงานของตนให้ เข้าสู่ระบบการ
ผลิ ตแบบอัตโนมัติ วัตถุประสงค์ของงานวิ จยั นี. คือการพัฒนาสายการผลิ ต
ของ Stator Core 04 จากระบบการผลิ ตแบบกึEงอัตโนมัติเป็ นระบบอัตโนมัติ
แบบเต็ม รูป แบบด้ ว ยเครืE อ งเคลืE อ นย้ า ยชิ. น งานแบบอัต โนมัติ ซอฟแวร์
WINCAPS III และ CX-Programmer ได้ถกู นํามาใช้เพืEอพัฒนา, ควบคุมและ
เชืE อ มต่ อ หุ่น ยนต์ แ ขนกลแนวตัง. ทีE ส ามารถเคลืE อ นทีE ไ ด้ W แกนเข้ า กับ
เครืEองจักรในสายผลิ ต จากนัน. เครืEองเคลืEอนย้ายชิ. นงานและหุ่นยนต์ได้ถกู
ติ ดตัง. ทีEสายการผลิ ตแทนแรงงานคน ผลการวิ จยั พบว่าประสิ ทธิ ภาพในการ
ผลิ ตของเครืEองจักรเพิE มขึน. และสามารถลดกําลังงานคนได้ e คน/วัน

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

I. บทนํา
ในยุคอุตสาหกรรมแบบดังM เดิม (Conventional manufacturing) มนุษย์
ใช้เครืPองจักรเป็ นเครืPองมือผลิตสินค้าและบริการ ดังนันM แรงงานคนจึงเป็ น
กําลังสําคัญสําหรับภาคอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าเครืPองจักรจะ
ช่วยทุ่นแรงมนุ ษย์ในการผลิตสินค้า การควบคุมคุณภาพของสินค้าทีเP กิด
จากการผลิตด้วยแรงงานคนนันM ยังทําได้ยาก เนืPองจากความสามารถและ
ความเชียP วชาญในการใช้เครืPองจักรของแต่ละคนไม่เท่ากัน ดังนันM เพืPอทีจP ะ
แก้ปัญหาดังกล่าวผูผ้ ลิตจึงได้หนั มาใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม เพืPอทดแทน
แรงงานคนในบางกระบวนการผลิต เช่น การประกอบ, การพ่นสี เป็ นต้น
การใช้แรงงานคนร่วมกับหุ่นยนต์นันM เรียกว่า การผลิต แบบกึPงอัตโนมัติ
(Semi-autonomous manufacturing) ดังแสดงในรูปทีP 1. แต่กระนันM แล้ว
ตัว หุ่ น ยนต์ เ องก็ ย ัง ไม่ ส ามารถตัด สิน ใจได้ ด้ ว ยตนเองได้ ดัง นั นM การ
ตรวจสอบคุณภาพของชินM งานจึงยังถูกควบคุมด้วยแรงงานคน
ในปั จจุ บ ั น เทคโนโลยี Internet of Things (IoTs) ได้ ม ี บ ทบาทต่ อ
ภาคอุ ต สาหกรรมตลอดจนการบริก ารต่ า ง ๆ สืบ เนืP อ งจากเทคโนโลยี
ดัง กล่ า ว หุ่ น ยนต์ ไ ด้ถู ก พัฒ นามาเรืPอ ยๆ จนสามารถสืPอ สารกัน เองได้
รวมถึงสือP สารกับเครืPองจักรและมนุ ษย์ผา่ นระบบอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีนMี
ทําให้สงั คมอุตสาหกรรมก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) และทํา
ใ ห้ เ กิ ด ก า ร ผ ลิ ต แ บ บ อั ต โ น มั ติ เ ต็ ม รู ป แ บ บ (Fully autonomous
manufacturing) โดยการใช้ หุ่ น ยนต์ ทํ า งานทดแทนคนทั Mง หมดใน
สายการผลิต ดังแสดงในรูปทีP 1.

คําสําคัญ — ระบบการผลิ ตแบบอัตโนมัติ, หุ่นยนต์แขนกลแนวตัง. ,
ประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต,
อิ นเตอร์เน็ตของสรรพสิE ง
(IoTs),
PLC
คอนโทรลเลอร์
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
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II. วัตถุประสงค์ของงานวิจยั
งานวิจยั นีMมุ่งพัฒนาระบบการผลิตของสายการผลิต Stator Core จาก
ระบบการผลิตแบบกึงP อัตโนมัติ มาเป็ นการผลิตแบบอัตโนมัตเิ ต็มรูปแบบ
เพือP ลดต้นทุนการผลิตทีเP กิดจากการจ้างแรงงานคนและลดเวลาในการผลิต
ตลอดจนเพิP ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการผลิ ต (Productivity) โดยการใช้
โปรแกรม WINCAPS III ร่วมกับ CX-Program เพืPอควบคุมการเคลืPอนทีP
ของหุน่ ยนต์และการสือP สารของหุน่ ยนต์กบั เครือP งจักรในสายผลิต
III. ระเบียบวิธวี จิ ยั
III.I แผนการทํ า งานเพือl การปรับ ปรุ ง ซอฟแวร์ แ ละคอนโทรลเลอร์ ใ น
หุน่ ยนต์แขนกลแบบ € แกน ในสายการผลิต Stator Core
รูปทีP 1. แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบระหว่างระบบการผลิตแบบดังM เดิม
(Conventional manufacturing), ระบบการผลิต แบบกึPง อัต โนมัติ (Semiautonomous manufacturing) และระบบการผลิตแบบอัตโนมัตอิ ย่างเต็ม
รูปแบบ (Fully autonomous manufacturing)
เพืPอ ตอบรับ การเปลีPย นแปลงของสัง คมเข้า สู่ ยุ ค อุ ต สาหกรรม 4.0
ภาคอุตสาหกรรมของไทยบางส่วนจึงได้ทําการเปลีPยนสายการผลิตเป็ น
แบบอั ต โนมั ติ เ ต็ ม รู ป แบบ อย่ า งไรก็ ต ามด้ ว ยต้ น ทุ น ของหุ่ น ยนต์
อุตสาหกรรมยังคงมีราคาสูง ผูผ้ ลิตบางรายในประเทศไทยจึงค่อยๆ ทดลอง
เปลีPย นสายผลิต บางสถานี เ ป็ น การผลิต อัต โนมัติแ บบเต็ม รูป แบบ เพืPอ
ประเมิณ ประสิท ธิภ าพในการทํา งานของเครืPอ งจัก ร, ความคุ้ม ทุ น และ
ประสิทธิภาพในการผลิต
งานวิ จ ั ย นีM ถู ก เขี ย นขึM น จากโครงงานสหกิ จ ของนั ก ศึ ก ษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปP ่ นุ ทีปP ฎิบตั งิ าน ณ บริษทั เด็น
โซ่ (ประเทศไทย) จํากัด โดยกรณีศกึ ษาคือสายการผลิต Stator Core ซึPง
เป็ นสายประกอบ Core กับ Stator เข้าด้วยกัน เพืPอให้ได้ Stator สําหรับ
การผลิต เป็ น เครืPอ งผลิต ไฟฟ้ า กระแสตรงเก็บ ไว้ใ ช้ใ นแบตเตอรีPร ถยนต์
ต่อไป
จุด ประสงค์ข องงานวิจ ยั นีM ค ือ พัฒ นาสายผลิต Stator Core จากสาย
ผลิตแบบกึงP อัตโนมัติ ให้กลายเป็ นสายผลิตแบบอัตโนมัตเิ ต็มรูปแบบ โดย
การติดตังM หุ่นยนต์แขนกลทีสP ามารถเคลืPอนทีไP ด้อย่างอิสระ 6 แกน (6-axis
vertical articulated robot) เข้ า ไปในสายการผลิ ต เพืP อ ทดแทนการใช้
แรงงานคน ผลทีคP าดว่าจะได้รบั คือ ต้นทุนในการจ้างแรงงานคนลดลง ใน
ขณะเดียวกันประสิทธิภาพในการผลิตชินM งาน ทังM ด้านปริมาณและคุณภาพ
เพิมP ขึนM รวมถึงเวลาในการผลิต (Cycle time) ทีใP ช้ในการผลิตสินค้าลดลง
เนืPองจากหุ่นยนต์สามารถตัดสินใจได้เร็วกว่ามนุ ษย์ แต่กระนันM แล้วโดย
ปกติหนุ่ ยนต์แขนกลทีสP ามารถเคลือP นทีไP ด้อย่างอิสระ 6 แกน จะไม่สามารถ
กระทําการตัดสินใจด้วยตนเองได้ ดังนันM เพือP ทีจP ะพัฒนาให้หนุ่ ยนต์สามารถ
ตัดสินใจได้ดว้ ยตนเองและสามารถสืPอสารกับเครืPองจักรในสายการผลิตได้
ทางผูว้ จิ ยั จึงทําการออกแบบและพัฒนาซอฟแวร์ของหุน่ ยนต์ผา่ นโปรแกรม
WINCAPS III ร่ ว มกับ CX-Program ซึP ง เป็ นโปรแกรมการเขีย น PLC
(Programmable Logic Controller)

รูปทีP ›. แนวคิดเพืPอพัฒนาระบบการผลิตของสายผลิต Stator Core จาก
ระบบกึงP อัตโนมัตมิ าเป็ นระบบอัตโนมัติ
เพือP ทีจP ะดําเนินการปรับปรุงสายการผลิตตามแผนงาน ดังแสดงในรูปทีP
2. ผูว้ จิ ยั ได้ดําเนินการติดตังM หุ่นยนต์แขนกลแนวตังM ทีสP ามารถเคลืPอนทีไP ด้
6 แกน สําหรับเป็ นเครืPองเคลืPอนย้ายชิMนงานอัตโนมัติในสายการผลิต
Stator Core แทนการใช้แรงงานคน
ในการศึกษานีMโปรแกรม WINCAPS III ซึPงเป็ นโปรแกรมทีถP ูกพัฒนา
โดยบริษัท เด็น โซ่ [1] ได้ถูก นํ า มาใช้สํา หรับ การออกแบบซอฟแวร์เ พืPอ
ควบคุมการทํางานของหุ่นยนต์ ผูว้ จิ ยั จะสามารถออกแบบการเคลืPอนไหว
ของหุน่ ยนต์, กําหนดตําแหน่ งการเคลืPอนทีแP ละจําลองเวลาทีใP ช้ในการผลิต
ชินM งานของหุ่นยนต์ อีกทังM โปรแกรมนีMยงั สามารถรับค่าอินพุต (Input) และ
เอ้าท์พุต (Output) จากโปรแกรม PLC โดยผ่านอินพุต และ เอ้าท์พุต (I/O
Port) ของโปรแกรม WINCAPS III
อย่างไรก็ตาม ตัวหุน่ ยนต์เองนันM ไม่สามารถคิดและตัดสินใจเองได้ อาทิ
เช่น หุ่นยนต์ไม่สามารถตัดสินใจได้ว่า ตําแหน่ ง, สี หรือขนาดของชินM งาน
ได้มาตรฐานหรือไม่ ดังนันM ผูว้ จิ ยั จึงนํ าซอฟแวร์ PLC (CX-Program) ของ
บริษทั OMRON [2] มาใช้ในการศึกษานีM เพือP ช่วยกําหนดการตัดสินใจของ
หุ่ น ยนต์ ใ นส่ ว นของการตรวจสอบขนาดของร่ อ งและตํ า แหน่ ง การวาง
ชิMน งาน Core สํา หรับ เตรีย มชิMน งานเข้า สู่ส ายการประกอบเป็ น Stator
ต่อไป
และในลํ า ดับ สุ ด ท้ า ยคือ การกํ า หนดการเคลืPอ นไหวของหุ่ น ยนต์
(Teaching robots) สําหรับการบอกจุดพิกดั ในระบบพิกดั ฉากจากหน้างาน
และบันทึกจุดพิกดั (x, y, z) ลงในซอฟแวร์ WINCAPS III จากนันM ผูว้ จิ ยั จึง
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ได้ดําเนินการทดสอบและปรับปรุงแก้ไขการทํางานระหว่างหุ่นยนต์และ
เครือP งจักรทีโP รงงานสําโรง ก่อนทีจP ะนําไปติดตังM ทีโP รงงานบางปะกง

(ชินM งาน Core) ไปทดสอบตามกระบวนการของรูปทีP •.
ในส่วนทีสP อง หุ่นยนต์จะจับชิMนงาน Core เพืPอให้เซนเซอร์ตรวจสอบ
ร่อ งชิMน งานว่า ร่อ งมีข นาดตรงตามมาตรฐานหรือ ไม่ ถ้า ไม่ไ ด้ม าตรฐาน
หุน่ ยนต์จะหยิบชินM งานไปวางทีP NG tray ซึงP เป็ นถาดสําหรับเก็บชินM งานเสีย
ถ้าชินM งานได้มาตรฐาน มอเตอร์จะหยุดโดยอัตโนมัติ ลําดับต่อไปหุ่นยนต์
จะหยิบชินM งาน Core ไปวางทีทP วPี างชินM งานเพืPอเตรียมการประกอบเข้ากับ
Stator ในตําแหน่ งทีถP ูกต้อง ถ้าตําแหน่ งในการวางไม่ถูกต้องหรือหุ่นยนต์
วางชิMนงานเอียง หุ่นยนต์จะหยิบชิMนงานไปไว้ทPี NG tray เช่นเดิม แต่ถ้า
ตําแหน่งในการ วางชินM งานถูกต้อง หรือหุน่ ยนต์วางชินM งานไม่เอียง ชินM งาน
Core ก็จะถูกลําเลียงต่อไปในสายการประกอบ เมือP ได้ชนMิ งาน Stator core
ทีปP ระกอบเสร็จสินM แล้ว หุ่นยนต์จะหยิบชิMนงานไปวางในรถ AGV สําหรับ
การเคลืPอนย้ายชินM งานไปยังสถานีต่อไป ในกรณีทรPี ถ AGV มีชนMิ งานเต็ม
หรือ สายพานสําหรับการรอลําเลียงเต็ม หุ่นยนต์จะหยิบชินM งานไปเก็บไว้
ทีสP ายพานสํารอง

รูปทีP •. แบบจําลองแผนทีPตงั M ของหุ่นยนต์โดยเปรียบเทียบระหว่าง 3a)
สายการผลิตปั จจุบนั และ •b) หลังการติดตังM หุ่นยนต์ทไPี ด้รบั การปรับปรุง
ตามแนวคิดของการศึกษานีM

III.II การคํานวณอัตราการเดินเครือl ง (Operation Availability (OA)) [3]
อั ต ราการเดิ น เครืP อ งตามเวลาหรื อ Operation availability (OA)
สามารถคํานวณได้ตามสมการดังต่อไปนีM

จากรูป ทีP •. ในรูป ทางขวามือ •a) แสดงแบบจํ า ลองตํ า แหน่ ง การ
ทํางานของคน และทีตP งั M ของสายพานเพืPอประกอบชินM งาน Core ให้เข้ากับ
Stator ในสายการผลิตปั จจุบนั จะเห็นได้วา่ รูป 3a) แรงงานคนจะทําหน้าทีP
หยิบจับชิMนงานและคัดเลือกชิMนงานทีPมขี นาดร่องตามมาตรฐานและวาง
Core ให้ตรงกับตําแหน่งสําหรับประกอบเป็ น Stator
แต่ในทางกลับกัน เมืPอนํ าหุ่นยนต์แขนกลแบบ Œ แกนมาติดตังM แทน
แรงงานคนในรูป 3a) โดยการวางหุ่นยนต์ในตําแหน่ งดังแสดงในรูป 3b)
ของรูปทีP •. หุน่ ยนต์แขนกลทีไP ด้รบั การออกแบบซอฟแวร์ตามแนวคิดในรูป
ทีP ›. จะสามารถตัดสินใจแทนคนได้ และหุ่นยนต์สามารถหยิบจับชินM งานทีP
ประกอบเสร็จ สิMน แล้ ว ไปทีPส ายพานเพืPอ เคลืPอ นย้า ยชิMน งานต่ อ ไปโดย
อัตโนมัติ

(1)
Load time คือ เวลาทีเP ครือP งใช้ในไปในการปฏิบตั งิ านทังM หมดใน — วัน
หรือ — เดือน แล้วหักลบด้วยเวลาทีหP ยุดตามแผนการผลิต เช่น เวลาทีใP ช้ใน
การตรวจสอบเครือP งจักรประจําปี ฯลฯ
Operating time คือ เวลาทีเP ครืPองจักรรับภาระงานทังM หมดแล้วหักลบ
ด้วยเวลาทีPเครืPองจักรต้องหยุดทํางานอันเกิดจากกรณีต่างๆ ทีPไม่ได้เป็ น
ตามแผนการผลิต กรณีดงั กล่าวเราเรียกว่า Stop time อาทิเช่น เวลาทีใP ช้
ในการเปลีPยนใบมีด, เวลาทีPเครืPองจักรขัดข้อง, เวลาทีPใช้ในการปรับตังM
เครืPอง ฯลฯ หรืออาจกล่าวได้ว่า การคํานวณหา Operating time สามารถ
คํานวณจาก Load time – Stop time
ค่าของ OA สามารถใช้เป็ นดัชนีชวMี ดั ความพร้อมและเสถียรภาพในการ
ทํางานของเครืPองจักร ถ้าค่า OA มีค่าเข้าใกล้ —••% จะสามารถบ่งชีไM ด้ว่า
เครืPองจักรนันM มีความพร้อมและมีเสถียรภาพในการทํางานสูง เนืPองจาก
เวลาทีPสูญ เสีย ไปในการผลิต นันM มีน้ อ ย โดยทัวไปแล้
P
ว ตามมาตรฐานจะ
ยอมรับ ค่ า OA ของเครืPอ งจัก รในสายการผลิต อยู่ ทPี Ž•% ขึMน ไป [3-5]
อย่างไรก็ตามโรงงานการผลิตสามารถกําหนดค่า OA ของเครืPองจักรทีP
คาดหวังได้ตามความเหมาะสม

รูปทีP •. ขันM ตอนการทํางานของหุ่นยนต์แขนกล Œ แกนกับเครืPองจักรใน
สายการผลิต Stator Core เพือP ทดแทนแรงงานคน
สําหรับขันM ตอนการทํางานของหุ่นยนต์แขนกล Œ แกนนันM จะแบ่งเป็ น
ออกเป็ น › ส่วนหลักๆ ดังแสดงในรูปทีP •. โดยส่วนแรกคือ การทดลองวาง
ชินM งานต้นแบบเพือP ตรวจสอบความถูกต้องในการทํางานของเซนเซอร์ของ
เครืPอ งจัก รทังM สองชนิ ด คือ เซนเซอร์ต รวจจับ ร่อ งในชิMน งาน Core และ
เซนเซอร์ตําแหน่ งการวางชินM งาน Core ส่วนทีสP องคือ การเอาชินM งานจริง
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IV. ผลการศึกษา
IV.I ประสิทธิภาพด้านการทํางานและการผลิตของเครือl งจักรหลังจากติดตังn
หุน่ ยนต์แขนกลแบบ € แกน ในสายการผลิต Stator Core

เกิดการสูญเสียประเภทใดประเภทหนึPง หุ่นยนต์จะหยิบชินM งานดังกล่าวไป
ในส่วนของ NG trays เพือP แยกชินM งานทีไP ม่ได้คณ
ุ ภาพออกไป พร้อมกับนับ
จํานวนชิMนงานเสียและแสดงผลเป็ นตัวเลขทางหน้าจอแสดงผล จากการ
ทดสอบการผลิตจริงเป็ นเวลา • วัน ผูว้ จิ ยั สามารถคํานวณหาเปอร์เซ็นต์
ความสูญเสียของทังM › ประเภท ดังแสดงในรูปทีP Œ. โดยการสูญเสียแบบ
Work inclined NG มีค่ า เฉลีPย คือ •.Ž% และการสู ญ เสีย แบบ Groove
search NG มีคา่ เฉลียP คือ 1.2% ซึงP ถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ทรPี บั ได้ของบริษทั
ทังM นีMจากการทดลองผลิตชิMนงานจริงเป็ นเวลา • วัน จํานวนชิMนงาน
Stator ทีสP ามารถผลิตได้จากสายการผลิต Stator Core หลังจากการติดตังM
หุน่ ยนต์แขนกล Œ แกน มีจาํ นวน —•Œ• ชินM , —••• ชินM และ —•Ž• ชินM เรียง
ตามลําดับในวันทีPทดลองเดินสายการผลิต ถึงแม้ว่าจํานวนของชิMนงานทีP
ผลิตได้มจี าํ นวนน้อยกว่าทีบP ริษทั คาดการณ์ (บริษทั คาดการณ์ไว้วา่ จะต้อง
ผลิตชิMนงาน Stator ได้เป็ นจํานวณ —•—ž ชิMนโดยเฉลียP ต่อวัน) แต่จํานวน
ชิMน งาน Stator ทีPผ ลิต ได้ห ลัง จากทดลองเปลีPย นสายการผลิต เป็ น ระบบ
อัตโนมัตเิ ต็มรูปแบบด้วยการติดตังM หุน่ ยนต์แขนกลแทนแรงงานคนนันM ก็ยงั
มีป ริม าณชิMน งานทีPผ ลิต ได้เ กิน ว่า ความต้อ งการของสายการผลิต ถัด ไป
ดังนันM ปริมาณชินM งานทีผP ลิตได้หลังจากการติดตังM หุ่นยนต์แขนกลจึงไม่ทํา
ให้จํานวนของชินM งานทีตP อ้ งถูกส่งไปทีสP ายการผลิตถัดไปขาด จึงถือว่าอยู่
ในเกณฑ์ทผPี ผู้ ลิตยอมรับได้อกี เช่นกัน

รูปทีP 5. อัตราการเดินเครือP งตามเวลา (OA) หลังจากติดตังM หุน่ ยนต์แขนกล
แบบ 6 แกน ในสายการผลิต Stator Core
หลัง จากการติด ตังM หุ่ น ยนต์แ ขนกล 6 แกน เข้า ไปในสายการผลิต
Stator Core เพืPอทดแทนแรงงานคน และทําการทดสอบการให้ผลิตจริง
เป็ นระยะเวลา • วัน ทําให้ผวู้ จิ ยั สามารถคํานวณค่า OA เพือP ประเมินความ
พร้อมและเสถียรภาพในการทํางานของสายการผลิตดังกล่าว แต่เดิมบริษทั
ได้ต ังM เป้ า หมายของค่า OA หลัง จากการติด ตังM หุ่น ยนต์ใ นสายการผลิต
Stator Core ไว้ทPี Ž•% แต่หลังจากการทดสอบการผลิตจริงแล้ว ค่า OA
ทีคP าํ นวณได้คอื 96.6%, 95.2% และ 91.6% ดังแสดงในแผนภูมแิ ท่งในรูป
ทีP •. ดังนันM จึงสามารถคํานวณหาค่าเฉลียP ของค่า OA ได้เป็ น Ž•.•% ซึงP มี
ค่ามากกว่าค่า OA ทีทP างบริษทั ตังM เป้ าหมายไว้ในตอนแรก

IV.II เวลาในการผลิต (Cycle time) ของสายการผลิต Stator Core หลังจาก
การติดตังn หุน่ ยนต์แขนกลแบบ € แกน
จากการทดสอบการผลิตชินM งาน Stator จากสายการผลิต Stator Core
ทีถP กู ปรับปรุงเป็ นสายการผลิตแบบอัตโนมัตแิ บบเต็มรูปแบบด้วยการติดตังM
หุ่นยนต์แขนกล Œ แกนเป็ นเวลา • วัน ทางผูว้ จิ ยั สามารถเก็บข้อมูลเวลา
การผลิตชินM งาน จากหุน่ ยนต์ และแสดงผลในกราฟแท่งดังรูปทีP ž.

รูปทีP Œ. อัตราของเสียทีเP กิดจากหุน่ ยนต์วางตําแหน่งไม่ตรงกับตําแหน่งการ
วางชิMน งาน (Work inclined NG) และเซนเซอร์ไ ม่ส ามารถตรวจจับ ร่อ ง
ชินM งาน (Groove search NG) หลังจากติดตังM หุน่ ยนต์แขนกล Œ แกน
นอกจากการคํานวณค่า OA แล้ว ในการศึกษานีMยงั ทําการเก็บข้อมูล
ของการสูญเสียในกระบวนการ (Quality defect loss) [3] เทียบกับจํานวน
ชิMน งานทีPผ ลิต ได้ท งั M หมด หลัง จากการติด ตังM หุ่น ยนต์แ ขนกล Œ แกนใน
สายการผลิต Stator Core โดยแบ่งการสูญเสียในกระบวนการในการศึกษา
นีMออกเป็ น › ประเภท คือ —. อัตราของเสียทีเP กิดจากหุ่นยนต์วางชิMนงาน
Core ไม่ตรงกับตําแหน่งการวางชินM งานสําหรับการประกอบเป็ น Stator ใน
สายการประกอบถัดไป เราเรียกการสูญเสียดังกล่าวว่า Work inclined NG
และประเภททีP › คือ เลเซอร์เซนเซอร์ทPใี ช้สําหรับการตรวจหาร่องของ
ชิMนงาน Core ไม่สามารถตรวจหาร่องของชิMนงานได้ เราเรียกการสูญเสีย
ดังกล่าวว่า Groove search NG
หุ่นยนต์จะทําการตรวจสอบว่าชิMนงานเกิดการสูญเสียทังM › ประเภท
ข้างต้นหรือไม่ตามขันM ตอนทีอP อกแบบซอฟแวร์ดงั แสดงในรูปทีP •. ถ้าพบว่า

รูปทีP ž. เวลาในการผลิต (Cycle time) หลังจากการติดตังM หุ่นยนต์แขนกล
แบบ Œ แกน
จากข้อมูลในรูปทีP ž. ทําให้สามารถคํานวณเวลาในการผลิตชินM งาน —
ชินM โดยเฉลียP คือ —ž.• วินาที ซึงP ลดลงจากเวลาทีผP ผู้ ลิตคาดหวังไว้จากเวลา
ทีใP ช้ในการผลิตชินM งานด้วยระบบการผลิตแบบกึงP อัตโนมัตคิ อื —• วินาที/ชินM
อีกทังM เวลาทีPใช้ในการผลิตชิMนงานจริงหลังจากทําการติดตังM หุ่นยนต์นันM
(—ž.• วินาที) ยังมีค่าน้ อยกว่าเวลาทีPผู้ผลิตคาดการณ์ ไว้ว่าหลังจากการ
ติดตังM หุ่นยนต์แขนกล Œ แกน จะสามารถผลิตชิMนงาน — ชิMน ได้ในเวลา
—ž.• วินาที
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ทังM นีMการติดตังM หุ่นยนต์ในสายการผลิต Stator Core แทนแรงงานคน
เพืPอเปลียP นสายการผลิตจากระบบกึPงอัตโนมัตมิ าเป็ นระบบอัตโนมัตแิ บบ
เต็มรูปแบบยังสามารถช่วยลดอัตราการจ้างแรงงานคนได้ถงึ › คน/วัน และ
เมือP ทําการประเมิณจากค่าแรง, ค่าสวัสดิการต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จา่ ยอืPนๆ
ทีทP างบริษทั ต้องจ่ายให้กบั พนักงานในสายการผลิตต่อ — คน ซึPงสามารถ
ประเมิณเป็ นจํานวณเงินประมาณ ž••,000 บาท/ปี ดังนันM การทีพP นักงาน
ในสายการผลิตลดลง 2 คน/วัน จึงคิดเป็ นเงินจํานวณ —,400,••• บาท/ปี
V. บทสรุป
การเปลีPยนระบบในสายผลิต Stator Core จากระบบกึPงอัตโนมัติมา
เป็ นระบบอัตโนมัตแิ บบเต็มรูปแบบ โดยการพัฒนาซอฟแวร์ให้กบั หุ่นยนต์
แขนกล Œ แกน ด้วยโปรแกรม WINCAPS III ร่วมกับโปรแกรม PLC นันM
การพัฒนาดังกล่าวทําให้แขนกลสามารถจดจําตําแหน่ งทีวP างของชิMนงาน
และตรวจสอบร่องของชินM งานแทนการตัดสินใจของคนได้ จากการศึกษานีM
ผูว้ จิ ยั สามารถสรุปผลได้ดงั ต่อไปนีM
1) ค่ า เฉลีPย ของอัต ราการเดิน เครืPอ งจัก รตามเวลา (OA) ของ
สายการผลิ ต Stator Core หลั ง จากทีP หุ่ น ยนต์ แ ขนกลถู ก ติ ด ตั งM ใน
สายการผลิตมีค่าเฉลียP เท่ากับ Ž•.•ž% ซึPงมีค่ามากกว่าเป้ าหมายทีตP งั M ไว้
4.47%
2) หลังจากติดตังM หุน่ ยนต์ในสายการผลิต เวลาทีใP ช้ไปการผลิตโดย
เฉลีPย (Cycle time) มีค่า เท่า กับ —ž.• วิน าที ซึPง ใช้เ วลาน้ อ ยกว่า เวลาทีP
บริษทั ตังM เป้ าหมายไว้อยู่ •.› วินาที
3) การติดตังM หุ่นยนต์แขนกล Œ แกนในสายการผลิต Stator Core
สามารถทดแทนแรงงานคนได้ถงึ › คน/วัน ซึงP คิดเป็ นการช่วยลดต้นทุนใน
ส่วนของแรงงานคนได้ —,400,••• บาท/ปี
กิ ตติ กรรมประกาศ
ผู้ว ิจ ยั ขอขอบคุณ คุณ พิช ชา โชติว ิเ ชีย ร วิศ วกรจากบริษัท เด็น โซ่
(ประเทศไทย) จํากัด ทีสP นับสนุ นข้อมูลในการศึกษา และแนะนํา ตลอดจน
เสียสละเวลาในการทํางานเพืPอให้คาํ ปรึกษาแก่นักศึกษาในโครงการสหกิจ
ศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปP ่ นุ เพือP ให้โครงงานนีMสาํ เร็จลุลว่ งไปด้วยดี
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การปรับปรุงคุณภาพเอ็นซีโค๊ดบนพืนm ฐานการสร้างรูปร่างการเคลื6อนที6
ของเครื6องกัดซีเอ็นซี o แกนขนาดเล็ก
Improvement of NC-Code Quality Based on Shape Generation Motion
of Mini 5-Axis CNC Machine Tools
1st กานต์ วัฒนวิจติ ร
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บทคัดย่อ — การตัดเฉื อนชิ. นส่วนทีE ซบั ซ้อนนัน. ใช้เครืEองกัดซี เอ็นซี a แกน
ขนาดเล็กทีEใช้โปรแกรม CAM ในระบบเสมือนจริ งก่อนการตัดเฉื อนจริ งเพืEอ
ลดจํานวนการทดลองและข้อผิ ดพลาด เครืEองกัดซี เอ็นซี a แกนขนาดเล็ก
ทํา งานโดยใช้ เ อ็น ซี โ ค๊ด อย่ า งไรก็ต ามเอ็น ซี โ ค๊ด ยัง ไม่ มี ค วามถูก ต้ อ ง
แม่นยําและเทีE ยงตรงเพี ยงพอเนืE องจากยังมี คุณภาพตํEา การวิ จยั ครัง. นี. มี
วัตถุประสงค์เพืEอปรับปรุงคุณภาพของเอ็นซี โค๊ดสําหรับการกัดเอส-เชฟ
ด้วยวิ ธีการหาค่าความเบีEยงเบนการเคลืEอนทีE แบบคิ เนเมติ กส์และรูปทรง
เรขาคณิ ตของเอ็นมิ ลรวมถึงตัวแปรการตัดเฉื อนตามการเคลืEอนทีE รปู ร่าง
ของเครืEองกัดซี เอ็นซี ขนาดเล็ก a แกน การปรับปรุงเอ็นซี โค๊ด ดําเนิ นการ
โดยรับไฟล์เอ็นซี โค๊ดเก่าจาก CAM จากนัน. สร้างเอ็นซี โค๊ดใหม่ เอ็นซี โค๊ด
ใหม่จะได้รบั การตรวจสอบความถูกต้องและแม่นยําโดยการตัดเฉื อนเอสเชฟบนเครืEองกัดซี เอ็นซี ขนาดเล็ก a แกนและวัดค่ าความผิ ดพลาดก่ อน
และหลังด้วย CMM ผลการทดลองพบว่าค่าความเบีEยงเบนมาตรฐานเฉลีEย
ในแกน X ลดลง ld.d%, แกน Y ลดลง §].]%, แกน A ลดลง a§.l% และแกน
B ลดลง ^d.l%
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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, SShape, Shape Generation Motion

I. บทนํา
การผลิ ต ชิM น ส่ ว นยานยนต์ ใ นประเทศไทยมี อ ั ต ราการผลิ ต ทั Mง
ภายในประเทศและส่ ง ออกต่ า งประเทศมากขึMน —•.—% [—] ซึP ง คาดว่ า
อุตสาหกรรมชินM ส่วนยานยนต์ในปี ›•Œ—-›•Œ• จะเติบโตเฉลียP •-—›% ต่อปี
โดยเฉพาะชินM ส่วนเพือP ประกอบยานยนต์ (OEM) ตามปริมาณการผลิตรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ทPเี ติบโตต่อเนืPอง โดยประเทศไทยมีผูผ้ ลิตชิMนส่วนยาน
ยนต์ซงPึ ส่วนมากจะเป็ นผูป้ ระกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) ซึงP มี
มากกว่า —,—•• ราย ทีอP ยู่ในระดับ Tier-› และ Tier-• [›] แต่อย่างไรก็ตามใน
การผลิตของ SMEs ก็ยงั มีปัญหาด้านคุณภาพ ความถูกต้องแม่นยําและความ
เทีPยงตรง ทํ าให้เสียความน่ าเชืPอถือ ความพึงพอใจจากลู กค้า และเพืPอ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า การผลิตชิMนส่วนยานยนต์จงึ ต้องทดลอง
และตรวจวัดขนาดหลังจากการผลิต ซึPงต้องนํ าข้อผิดพลาดมาแก้ไขและ
ทดลองซํMา กระบวนการนีMจะเกิดขึนM ซํMาๆจนกว่าจะได้ชนMิ ส่วนทีมP คี วามถูกต้อง
แม่นยําและเทีPยงตรง การผลิตแบบนีMนอกจากจะเสียบุคคล เครืPองจักรและ
วัตถุดบิ แล้ว ยังต้องเสียสิงP ทีสP าํ คัญคือ “เวลา” อาจจะไม่ทนั ต่อความต้องการ
ของลูกค้าทําให้ผลิตภาพ (Productivity) ของผลผลิตมีปริมาณหรือมูลค่าไม่
สูงขึนM
ในปั จจุ บ นั ได้ม ีการเร่ งพัฒนาการผลิตชิMนส่วนยานยนต์โดยคํานึ งถึง
คุณภาพทางด้านกายภาพให้สงู ขึนM เพือP รองรับการเปลียP นแปลงการผลิตในยุค
อุ ต สาหกรรม •.• ซึP ง เครืPอ งจัก รกลการผลิต แบบสมัย ใหม่ ข องโรงงาน
อุตสาหกรรมได้มกี ารผนวกกับระบบทางกายภาพทีตP ้องการจําลองการผลิต
จาก “จริง” ไป “เสมือนจริง” ทีPใช้ระบบการผลิตแบบเสมือนจริง (Virtual
Machining System: VMS) โดยความช่วยเหลือของคอมพิวเตอร์ทางด้าน
เทคนิคการจําลองทางกายภาพของระบบการผลิตเสมือนจริงและเลียนแบบ

คําสําคัญ — CAD/CAM , เอ็นซีโค๊ด , เครืEองกัดซีเอ็นซี a แกนขนาดเล็ก ,
เอส-เชฟ , การสร้างรูปร่างการเคลืEอนทีE
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 NCCodes 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 SShape 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.
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พฤติกรรมของระบบกรรมวิธีการผลิตก่ อนทีPจะไปทําการผลิตจริงเพืPอลด
จํานวนของการทดสอบและทดลองในโรงฝึ กปฏิบตั งิ าน [•] ซึPงกระบวนการ
ผลิตชิMนส่วนยานยนต์ทPมี คี วามซับซ้อนได้มกี ารนํ าเครืPองซีเอ็นซี • แกนมา
ผลิตชินM ส่วนยานยนต์โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและผลิต (CAD/CAM)
ใน SMEs มากขึนM แต่กย็ งั พบปั ญหาด้านผลิตภาพของผลผลิตมีปริมาณหรือ
มูลค่าไม่สงู ขึนM อยูเ่ นืPองจากโปรแกรมเอ็นซีโค๊ดทีสP ง่ ไปให้เครืPองจักรทํางานยัง
มีความถูกต้องแม่นยําและเทียP งตรงไม่เพียงพอเนืPองจากโปรแกรม CAD/CAM
ไม่ชดเชยความผิดพลาดของเครืPองจักรทีPมผี ลต่อความถูกต้องแม่นยําและ
เทียP งตรงถึง ž•% [15] ทําให้ตอ้ งแก้ไขและทดลองซํMาอยู่เสมอ ทําให้เสียเวลา
กระบวนการผลิต
Soori และคณะ (›•—•) [•] ได้นําเสนอการตัดเฉือนรูปทรงเส้นโค้งส
ไปล์น ในสภาพแวดล้อ มเสมือ นจริง เทีย บกับ ผลการตัด เฉื อ นจริง โดย
พิจารณาการเบียP งเบนการเคลืPอนทีคP เิ นเมติกส์ ความผิดพลาดระบบพิกดั
ทางเรขาคณิตและการโก่งงอของเอ็นมิลบนเครืPองกัดซีเอ็นซีชนิด • แกน
พบว่าผลลัพธ์มคี วามใกล้เคียงกันทีP Ž•.• % อย่างไรก็ตามผูว้ จิ ยั ดังกล่าวยัง
ไม่ได้พจิ ารณาการสร้างรูปร่างการเคลือP นทีขP องเครือP งกัดซีเอ็นซี 5 แกน
จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นมีการศึกษาและทําการวิจยั เกียP วข้อง
กับการตัดเฉื อนเสมือนจริงด้วยวิธีการพิจารณาการเบีPยงเบนคิเนเมติกส์
อย่างไรก็ตามยังไม่มกี ารพิจารณาบนเครืPองกัดซีเอ็นซี • แกนขนาดเล็กแบบ
แนวนอนสําหรับนํ ามาปรับปรุงคุณภาพเอ็นซีโค๊ด ผู้วจิ ยั จึงมีแนวทางการ
ปรับปรุ งคุ ณภาพเอ็นซีโค๊ ดบนพืMนฐานการสร้างรู ปร่ างการเคลืPอนทีPบน
เครืPองกัดซีเอ็นซี • แกนขนาดเล็ก เพืPอแก้ไขปั ญหาความถูกต้องแม่นยําและ
เทีPยงตรงของเอ็นซีโค๊ดจาก CAD/CAM เพืPอเพิมP ผลิตภาพของกระบวนการ
ผลิตชินM ส่วนยานยนต์

II. กระบวนการกัดขึนM รูป
II.I. โมเดลการสร้างรูปร่างการเคลือl นที l
เครืPองกัดซีเอ็นซี • แกน ทีใP ช้ในอุตสาหกรรมมีโครงสร้างแตกต่างกัน
ตามแต่ละประเภท สําหรับงานวิจยั นีMเลือกศึกษาเครืPองกัดซีเอ็นซี • แกน
ขนาดเล็ก ทีมP ลี กั ษณะเป็ นเครืPองกัดแนวนอนและเป็ นประเภทชินM งานหมุน
(Workpiece Rotation Type) การโดยมีก ารเคลืPอ นทีPเ ชิง เส้น • แกน คือ
แกน X, Y, Z และมีการเคลืPอนทีเP ชิงมุม › แกน คือแกน A และแกน B ซึงP
หมุนรอบแกนเชิงเส้นแกน X และแกน Y ตามลําดับ การสร้างรูปร่างการ
เคลืPอนทีP (Shape Generation Motion) พิจารณาจากแผนผังการเคลืPอนทีP
หลัก (Main motion) และการเคลือP นทีแP นวป้ อน (Feed motion) จากชินM งาน
จนถึงปลายเอ็นมิล ดังแสดงในรูปทีP I โดยจัดให้อยู่ในรูปแบบการคํานวณ
คณิ ต ศาสตร์ ท างโฮโมจี เ นี ย สทรานสฟอร์ ม เมชั นP เมทริ ก ซ์ 4X4
(Homogeneous Transformation Matrix: HTM 4X4)
การสร้า งรูป ร่า งการเคลืPอ นทีPส ามารถแสดงได้ด งั สมการทีP (1) โดย
รายละเอีย ดของการสร้ า งรู ป ร่ า งเคลืPอ นทีPอ้ า งอิง จาก Sugimura และ
Murabe [13]
rw = A2(d1y) EBA A1(d2x) A2(d2y) EAY A1(d3x) A2(d3y)
A (d3z) EYX A3(d4z) A1(d4x) A2(d4y) EXZ A3(d5z) A2(d5y)
EZS A3(d6z) EST A3(d7z) APC A4(φ) A5(y) A6(S) EDF rt
3

(1)

ความผิดพลาดของเครืPองกัดซีเอ็นซี • แกน ขนาดเล็กในงานวิจยั นีM
พิจารณาจากมาตรฐาน ISO 10791-6:2012 [5] ประกอบด้วย —• ตัวแปร
ดังรูปทีP II ความผิดพลาดของตําแหน่งและทิศทางระหว่างในแต่ละคูแ่ กนจะ

รูปทีP I แผนผังการเคลือP นทีหP ลัก (Main motion) และการเคลือP นทีแP นวป้ อน (Feed motion) ของเครือP งกัดซีเอ็นซี • แกนขนาดเล็ก
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II.IV. รูปร่างเอส-เชฟ (S-Shape)
Sato และ คณะ (›•—•) [7] ได้นํ า รูป ร่า งเอส-เชฟใช้ใ นการทดสอบ
ความสามารถของเครืPองกัดซีเอ็นซี • แกนตามมาตรฐาน ISO 10791-7
โดยปรับปรุงคุณภาพเอ็นซีโค๊ดเปรียบเทียบการตัดเฉือนเสมือนและการตัด
เฉือนจริง เนืPองจากรูปร่างนีMตอ้ งมีการตัดเฉือนทีพP ร้อมกันทังM • แกนจึงทํา
ให้เป็ นทีนP ิยมในการนํามาทดสอบ ผูว้ จิ ยั จึงนํารูปร่างเอส-เชฟนีMมาใช้ในการ
ทดสอบความผิดพลาดและปรับปรุงบนเครืPองกัดซีเอ็นซี • แกนขนาดเล็ก
ดังแสดงในรูปทีP IV.

ถูกนํ าไปคํานวนในสมการทีP (—) โดยรายละเอียดการพิจารณาอ้างอิงจาก
Inasaki และ คณะ[14]

รูปทีP IV. โมเดลรูปร่างเอส-เชฟ
III. การปรับปรุงเอ็นซีโค๊ด
การปรับปรุงเอ็นซีโค๊ดของกระบวนการกัดรูปร่างเอส-เชฟ กระทําโดย
วัดค่าความผิดพลาดของชิMนงานก่อนการชดเชยด้วย CMM โดยพิจารณา
ความผิดพลาดตามมาตรฐาน ISO:230-1-2012 ซึงP ค่าทีไP ด้จะนํามาวิเคราะห์
เป็ นค่าความผิดพลาดเฉลียP และค่าเบียP งเบนมาตรฐานเฉลียP ของแกน X ,Y, A
และ B จากนันM สร้างโปรแกรมปรับปรุงคุณภาพเอ็นซีโค๊ดด้วยภาษาไพธอน
เนืPองจากไม่สามารถชดเชยค่าความผิดพลาดได้จากโปรแกรม CAM โดยมี
ขันM ตอน คือ รับ ข้อ มูล เอ็น ซีโ ค๊ ด เดิม จากโปรแกรม CAM เป็ น ไฟล์ .ngc
โปรแกรมจะแยกเอ็นซีโค๊ดทีตP วั แปรทีขP นMึ ต้นด้วย X, Y, A, B และเมืPอพบตัว
แปรดังกล่าวจะทําการชดเชยค่าการเบียP งเบนการเคลืPอนทีคP เิ นเมติกส์ ระบบ
พิก ัด ทางเรขาคณิ ต และการโก่ ง งอทีPป ลายของเอ็น มิล ของการตัด เฉื อ น
สําหรับเครือP งกัดซีเอ็นซี 5 แกนขนาดเล็กและได้เอ็นซีโค๊ดใหม่ทคPี า่ X, Y, A,
B ทีถP ูกชดเชยความผิดพลาดให้ความถูกต้องแม่นยํามากขึนM แล้วเพืPอนํ าไป
กัดรูปร่างเอส-เชฟดังแสดงในรูปทีP V และ VI

รูปทีP II แผนผังการพิจารณาความผิดพลาดทางโครงสร้าง
II.II. โมเดลแรงการตัดเฉือนของเอ็นมิล
วีรชาติ และ คณะ (›•—Ž) [6] ได้นําเสนอการตัดเฉือนในกระบวนการกัด
ขึนM อาศัยการเคลืPอนทีสP มั พัทธ์ระหว่างเครืPองมือตัดกับชิMนงาน เมืPอพิจารณา
แรงทีเP กิดขึนM กับเศษตัดและเอ็นมิล สามารถแยกองค์ประกอบของแรงได้สาม
รูปแบบคือ แรงในแนวสัมผัส (Tangential force: Ft) แรงในแนวรัศมี (Radial
force: Fr) และแรงในแนวแกน (Axial force: Fa) [7]
II.III. โมเดลการโก่งงอของดอกกัด
วีรชาติ และ คณะ (›•—Ž) [6] ได้นําเสนอการโก่งงอของเอ็นมิลขณะ
ดําเนินการตัดเฉือนมีอทิ ธิพลต่อคุณภาพของชินM งาน โดยการโก่งงอของเอ็นมิล
เกิดจากการตัดเฉือนเนืMอวัสดุชนMิ งานและแรงในการตัดเฉือนส่งผลทําให้เกิดการ
เบียP งเบนตําแหน่งเอ็นมิล การคํานวณระยะการโก่งงอของเอ็นมิล
สําหรับตัวแปรตามสมการทีP (1) นํ ามาจากการวัดขนาดของเครืPองกัด
ซีเอ็นซี • แกนขนาดเล็กโดยค่ามีดงั นีM 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. ค่าความผิดพลาดนํามา
จากการวัดผลการกัดชินM งานจริงก่อนการชดเชยโดยไม่พจิ ารณาค่าทีเP กียP วข้อง
กับแกน Z เนืPองจากเป็ นการเดินค่า Z คงทีP (Constant z-level) การตัดเฉือน
ใช้เอ็นมิลทําจากวัสดุเหล็กกล้ารอบสูง (HSS) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.
มุมเอียงคมตัด 30 องศา แบบ • ร่องคมตัดสัมประสิทธ์แรงตัด 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

IV. ผลการวัด CMM
จากการกําหนดจุดวัดขนาดชินM งานจํานวน •› จุดด้านบนระนาบ Z =
0 และจํา นวน •› จุ ด ด้า นล่ า งทีPร ะนาบ Z = -12 ด้ว ยเครืPอ ง CMM ยีPห้อ
Mitutoyo รุ่ น Crysta-apex s7106 ด้ว ยโปรแกรม GEOPAK V.3ดัง รู ป ทีP
VII. พบว่าค่าความเบียP งเบนมาตรฐานเฉลียP ในแต่ละแกนการเคลืPอนทีกP ่อน
การชดเชยอยู่ทPี แกน X = 0.082 มม., แกน Y = 0.041 มม., แกน A =
0.233 องศา, แกน B = 0.454 องศา และค่าความเบียP งเบนมาตรฐานเฉลียP
ในแต่ละแกนการเคลืPอนทีหP ลังการชดเชยอยู่ทPี แกน X = 0.041 มม., แกน
Y = 0.017 มม., แกน A = 0.099 องศา, แกน B = 0.275 องศา
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V. การวิเคราะห์ผล
หลังจากการทดลองตัดเฉือนรูปร่างเอส-เชฟด้วยเอ็นซีโค๊ดทีถP ูกชดเชย
ความผิด พลาดการเบีPย งเบนการเคลืPอ นทีPคิเ นเมติก ส์ ระบบพิก ัด ทาง
เรขาคณิตและการโก่งงอทีปP ลายของเอ็นมิลแล้ว ชิMนงานจะถูกวัดค่าความ
ผิดพลาดด้วย CMM และพิจารณาความผิดพลาดตามมาตรฐาน ISO:230-12012 ซึPง ค่ า ทีPไ ด้ จ ะนํ า มาวิเ คราะห์ เ ป็ นค่ า ความผิด พลาดเฉลีPย และค่ า
เบีPยงเบนมาตรฐานเฉลีPยของแกน X ,Y, A และ B โดยค่าความเบีPยงเบน
มาตรฐานทีมP คี ่าน้อยลงหมายถึงความถูกต้องแม่นยําและเทียP งตรง ดังแสดง
ทีรP ปู VIII., IX., X., XI

รูปทีP VIII. ค่าความผิดพลาดของแกน X ก่อนและหลังการชดเชย
รูปทีP V แผนผังการไหลของขันM ตอนการปรับปรุงเอ็นซีโค็ด

รูปทีP VIII. แสดงค่าความผิดพลาดของแกน X โดยเส้น Original แสดง
ค่ า ก่ อ นปรับ ปรุ ง และเส้น New แสดงค่ า หลัง ปรับ ปรุ ง ผลปรากฎว่ า ค่ า
เบีPยงเบนมาตรฐานของแกน X ก่อนปรับปรุงมีค่าเท่ากับ •.••› และค่า
เบีPยงเบนมาตรฐานหลังปรับปรุงมีค่าเท่ากับ •.••— แสดงว่าชิMนงานหลัง
ปรับปรุงมีคณ
ุ ความถูกต้องแม่นยําและเทียP งตรงมากขึนM

รูปทีP IX. ค่าความผิดพลาดของแกน Y ก่อนและหลังการชดเชย
รูปทีP IX. แสดงค่าความผิดพลาดของแกน Y โดยเส้น Original แสดง
ค่ า ก่ อ นปรับ ปรุ ง และเส้น New แสดงค่ า หลัง ปรับ ปรุ ง ผลปรากฎว่ า ค่ า
เบีPยงเบนมาตรฐานของแกน Y ก่อนปรับปรุงมีค่าเท่ากับ •.••• และค่า
เบีPยงเบนมาตรฐานหลังปรับปรุงมีค่าเท่ากับ •.•—ž แสดงว่าชิMนงานหลัง
ปรับปรุงมีคณ
ุ ความถูกต้องแม่นยําและเทียP งตรงมากขึนM
รูปทีP VI. รูปเปรียบเทียบเอ็นซีโค๊ดก่อนและหลังการชดเชย

รูปทีP X. ค่าความผิดพลาดของแกน A ก่อนและหลังการชดเชย
รูปทีP X. แสดงค่าความผิดพลาดของแกน A โดยเส้น Original แสดงค่า
ก่อนปรับปรุงและเส้น New แสดงค่าหลังปรับปรุง ผลปรากฎว่าค่าเบียP งเบน
มาตรฐานของแกน A ก่อนปรับปรุงมีค่าเท่ากับ •.›•• และค่าเบีPยงเบน
มาตรฐานหลังปรับปรุงมีค่าเท่ากับ •.•ŽŽ แสดงว่าชิMนงานหลังปรับปรุงมี
คุณความถูกต้องแม่นยําและเทียP งตรงมากขึนM

รูปทีP VII ขันM ตอนการวัดด้วย CMM
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รูปทีP XI. ค่าความผิดพลาดของแกน B ก่อนและหลังการชดเชย
รูปทีP XI. แสดงค่าความผิดพลาดของแกน B โดยเส้น Original แสดง
ค่ า ก่ อ นปรับ ปรุ ง และเส้น New แสดงค่ า หลัง ปรับ ปรุ ง ผลปรากฎว่ า ค่ า
เบีPยงเบนมาตรฐานของแกน B ก่อนปรับปรุงมีค่าเท่ากับ •.••• และค่า
เบีPยงเบนมาตรฐานหลังปรับปรุงมีค่าเท่ากับ •.›ž• แสดงว่าชิMนงานหลัง
ปรับปรุงมีคณ
ุ ความถูกต้องแม่นยําและเทียP งตรงมากขึนM
VI. สรุปผล
การปรับปรุงคุณภาพเอ็นซีโค๊ดบนพืนM ฐานการสร้างรูปร่างการเคลืPอนทีP
บนเครือP งกัดซีเอ็นซี • แกนขนาดเล็กสามารถสรุปได้ดงั นีM
1) การสร้างรูปร่างการเคลืPอนทีดP ว้ ยวิธกี ารทางคณิตศาสตร์ HTM 4x4
ค่าความผิดพลาดการเคลืPอนทีขP องเครืPองกัดซีเอ็นซี 5 แกนขนาดเล็ก การ
โก่งงอของเอ็นมิล และค่าความเบีPยงเบนคิเนเมติกส์ สามารถพิจารณาได้
จากมาตรฐาน ISO 10791-6:2012
›) การชดเชยค่าความผิดพลาดทีไP ด้พจิ ารณาแล้วสร้างเอ็นซีโค๊ดใหม่
ด้วยภาษาไพธอนเพือP ตัดเฉือนจริงสามารถวัดยืนยันผลได้ดว้ ยเครือP ง CMM
3) ค่าความเบียP งเบนมาตรฐานเฉลียP ในแกน X ลดลง •Ž.Ž%, แกน Y
ลดลง ž•.•%, แกน A ลดลง •ž.•% และแกน B ลดลง •Ž.•%
[1] M

tolerances,” JSME, Vol. 8, February 2014.
[8] ISO 230-1:2012, “Test code for machine tools - Part 1: Geometric
accuracy of machines operating under no-load or quasi-static conditions,”
ISO (2012), pp.107-109.
[9] S. Engin, and Y. Altintas, “Mechanics and dynamics of general milling
cutters part I: Helical end mills”, Int J Mach Tools Manuf, 2001, pp. 21952112.
[10] Y. Altintas, “Manufacturing automation”, 2nd ed., Cambridge, 2012,
PP.35-47.
[11] E. Budak, and A. Tekeli, “Maximizing chatter free material removal rate in
milling through optimal selection of axial and radial depth of cut pair,” Ann
CIRP, 2005, pp.353–356.
[12] R. Sato, K. Shirase, and Y. Ihara, “Influence of NC Program Quality
and Geometric Errors of Rotary Axes on S-Shaped Machining Test
Accuracy” Journal of Manufacturing and Materials Processing
[13] N. Sugimura, A. Murabe., “A study on analysis errors of 5-axis machine
tools,” The Japan Society of Mechanical Engineers, 1997.
[14] I. Inazaki, et al., Machine Tool Shape Creation Theory, Japan, 1997.
[15] P. Sratong-on et al., “Error Parameters of Milling Machine by
Measurement of
Machined Parts,” TNI Journal of Engineering and
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บทคัดย่อ — แผ่นชิ. นงานโลหะของกระบวนการเคลือบผิ วและพิ มพ์โล
โก้ผลิ ตภัณฑ์ของ บริ ษทั สแตนดาร์ดแคน จํากัด พบปั ญหารอยสี หยดบน
และด้านหลังของแผ่นโลหะและจากปั ญหาดังกล่าวจึงทําการคัดแยกออก
จากแผ่นชิ. นงานทีE มีรอยหยดสี ออกจากชิ. นงานดี ปั จจุบนั กระบวนการคัด
แยกนี. ใช้ พนั กงานสองคนคัดแยกซึE งมี ความล่าช้ าและเกิ ดความเมืEอยล้า
ดังนัน. งานวิ จยั นี. จึงมีวตั ถุประสงค์เพืEอการออกแบบและสร้างเครืEองคัดแผ่น
เหล็กแบบระบบอัตโนมัติด้วยระบบวิ ชนั E โดยใช้ระบบ PLC ควบคุมมอเตอร์
เกียร์ไฟฟ้ าสามเฟสขับเคลืEอนระบบสายพานลําเลียงและกระบอกลมระบบ
นิ วเมติ กส์ควบคุมการปล่อยแผ่นเข้าไปทีEสายพานลําเลียงแผ่นชิ. นงานผ่าน
กล้องวิ ชนตรวจสอบรอยหยดสี
ัE
ทงั . ด้านบนและหลังแผ่น โดยการใช้ กล้อง
เว็ปแคมราคาถูกในการดึงข้อมูลภาพประมวลผลภาพด้วยวิ ธีการตรวจจับ
วัตถุสีวิเคราะห์ผลด้วยบล็อบในกระบวนการตรวจสอบคัดแยก สามารถลด
พนั กงานปฏิ บตั ิ งานได้หนึE งคนและทําให้ ประสิ ทธิ ภาพการตรวจสอบของ
กระบวนการเพิE มขึน. eX%

I. บทนํา
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมและได้มกี ารใช้
เครือP งจักรกลอัตโนมัตเิ ข้ามาทํางานแทนแรงงานคน ส่งผลให้เพิมP ผลิตภาพ
การผลิตสูงขึนM และเทคโนโลยีอตั โนมัตโิ ดยใช้ระบบวิชน(Vision
ัP
system)
ได้ เ ข้ า มามี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการตรวจสอบคุ ณ ภาพชิM น งานของ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ซึPงถือเป็ นขันM ตอนหนึPงทีPสําคัญของระบบการ
ผลิต ในการตรวจสอบคุ ณ ภาพของชิMน งานแบบอัต โนมัติ [1] อาทิเ ช่ น
โครงสร้างของวัสดุ ขนาด พืMนผิว สี และรูปร่างของชิMนงาน เป็ นต้น ซึPง
อุตสาหกรรมการผลิตโดยทัวไปจะมี
P
การควบคุมคุณภาพของชิMนส่วนใน
กระบวนการผลิต เช่น ขนาดและรูปร่าง ลักษณะภายนอกของชินM งาน เป็ น
ต้น เพือP ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดความต้องการของลูกค้า ซึงP การตรวจสอบ
คุณ ภาพจํา เป็ น ต้อ งอาศัย เครืPอ งมือ อัต โนมัติช่ว ยในการตรวจสอบ เช่น
เครืPองตรวจจับของเสียอัตโนมัติ เครืPองตรวจสอบขนาดชิMนงานอัตโนมัติ
เป็ น ต้น เครืPอ งมือ ดัง ทีPก ล่ า วมาแต่ ล ะชนิ ด ล้ว นมีค วามเทีPย งตรง ความ
ถูกต้องแม่นยํา และมีราคาสูง ส่วนใหญ่นําเข้าจากต่างประเทศ ดังนันM การ
ตรวจสอบคุณภาพชินM ส่วนแบบอัตโนมัตดิ ว้ ยระบบวิชนั P จึงเป็ นเทคโนโลยี
หนึPงทีสP าํ คัญสําหรับการนํามาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เช่น
อุ ต สาหกรรมชิMน ส่ ว นยานยนต์ อุ ต สาหกรรมชิMน ส่ ว นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
อุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นต้น
ในอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภณ
ั ฑ์ ได้นําเทคโนโลยีการตรวจสอบ
บรรจุภณ
ั ฑ์ รวมถึงชินM ส่วนประกอบต่าง ๆ ของตัวบรรจุภณ
ั ฑ์ เช่น ฝาปิ ด
แนวเชืPอม รอบยุบ ฉลาก เฉดสี และคุณภาพงานพิมพ์ เป็ นต้น ซึงP บริษทั
เป็ นบริษทั หนึPงในภาคอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและบรรจุภณ
ั ฑ์ และได้
นํ าระบบการตรวจสอบคุณภาพของบรรจุภณ
ั ฑ์มาใช้งานในกระบวนการ
ผลิ ต แต่ ม ี บ างกระบวนการตรวจสอบคุ ณ ภาพทีP ไ ม่ ส ามารถใช้ ใ น
กระบวนการตรวจสอบด้ว ยระบบวิช นได้
ั P เนืP อ งจากมีข้อ จํา กัด ทางด้า น
ต้นทุนการผลิต และบางกระบวนการผลิตไม่คุม้ ค่าต่อการลงทุน อาทิเช่น
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพแผ่นเหล็ก กระบวนการคัดแยกของเสีย
เป็ นต้น ซึงP ในกระบวนการคัดแยกแผ่นเหล็กปั จจุบนั ของบริษทั ฯ ยังคงใช้
พนักงานในการคัดแยกและตรวจสอบทังM สองด้านของแผ่นเหล็กของปั ญหา
รอยถลอก ปั ญหาสีหยด ปั ญหาร่องลูกยางเบีMยว ปั ญหาสีงานพิมพ์บนผิว
แผ่นเหล็กหลังการเคลือบผิว ทําให้เกิดความสูญเปล่าในกระบวนการคัด
แยกดังแสดงข้อมูลในรูปทีP 1

คําสําคัญ — เครืEองตรวจสอบแผ่นเหล็ก, ระบบวิ ชน,
ั E PLC, การตรวจจับ
วัตถุ, อกกแบบเครืEองจักร
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
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•.— การออกแบบเครือP งคัดแผ่นเหล็กแบบระบบอัตโนมัติ
หลังจากทําการศึกษาข้อมูลของกระบวนตรวจสอบแผ่นชินM งานแล้วต่อ
จากนีMได้ทําการออกแบบเครืPองคัดแผ่นเหล็กอัตโนมัตใิ ช้โปรแกรมช่วยใน
การออกแบบ Solid work 2013 Licensed ของทาง บริษทั โดยใช้หลักการ
ออกแบบตามชิMน ส่ ว นอะไหล่ ข องเครืPอ งจัก รเก่ า ทีPไ ม่ ไ ด้ใ ช้ง านเพืPอ ลด
ค่าใช้จ่ายด้านการสร้างเครืPองจักรน้ อยทีPสุดและใช้ประโยชน์ จากอะไหล่
เครือP งจักรทีไP ม่ได้ใช้งานสูงสด และใช้พนMื ทีกP ารวางเครือP งจักรน้อยทีสP ดุ ทีจP ะ
ทําการออกแบบได้ซงPึ มีรายละเอียดดังรูปทีP •
รูปทีP — แสดงข้อมูลการคัดแผ่นชินM งานปี ›•Œ—
จากปั ญหาดังกล่าวข้างต้นบริษทั ฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานคิด
และหาแนวทางในการปรับปรุงผลิตภาพการผลิตให้มปี ระสิทธิภาพมาก
ยิP ง ขึMน ด้ ว ยการนํ า เทคโนโลยี อ ัต โนมัติ แ ละระบบวิ ช ันP เข้ า มาช่ ว ยใน
กระบวนการผลิต ดังนันM ผูว้ จิ ยั จึงได้ออกแบบและสร้างเครืPองคัดแผ่นเหล็ก
อัตโนมัตดิ ้วยระบบวิชนในกระบวนการคั
ัP
ดแยกและตรวจสอบแผ่นเหล็ก
เพืPอแก้ปัญหาความสูญเปล่าทีเP กิดขึนM เช่น ลดเวลาในการคัดแยก ลดของ
เสียทีเP กิดจากกระบวนการคัดแยก ลดความเมือP ยล้าของพนักงาน
II. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพือP ออกแบบและสร้างเครือP งคัดแยกแผ่นเหล็กอัตโนมัตดิ ว้ ยระบบวิชนของ
ัP
เทคนิควิธปี ระมวลผลภาพ ด้วยการตรวจจับวัตถุ โดยใช้ Blob Analysis ใน
กระบวนการคัดแยกและตรวจสอบแผ่นเหล็กด้วยระบบประมวลผลภาพ

รูปทีP • การออกแบบเครือP งคัดแผ่นเหล็กอัตโนมัติ
รายละเอียดของการออกแบบเครือP งคัดแผ่นเหล็กอัตโนมัติ มีทงั M หมด 3
ส่วน ประกอบด้วย
3.1.1 ชุดFeeder มีขนาดกว้าง 1.5 เมตร ยาว 0.9 เมตร และความสูง
3.6 เมตร ใช้กระบอกลมยกแผ่นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 63 มิลลิเมตร ระยะ
ชักเข้า-ออก 1.0 เมตร ทําหน้าทีจP ่ายแผ่นเหล็กเพืPอให้กล้องตรวจสอบทีลP ะ
แผ่น โดยมีร ะยะห่ า งของแผ่น ทีPห นึP ง และสองมีร ะยะห่า ง 10 เซนติเ มตร
ทํางานโดยใช้ลมดูดแผ่นชิMนงานทีPละแผ่นใช้กระบอกลมยกขึMนมาติดกับ
สายพานแม่เหล็กด้านบนแล้วเคลือP นทีสP ง่ แผ่นไปด้านหน้าทีชP ดุ Feed Table
3.1.2 ชุดFeed Table มีขนาดความกว้าง 1.3 เมตร สูง 2.0 เมตร และ
ยาว 4.0 เมตร ใช้สายพานลําเลียงแผ่นเป็ นโพลีคอตขนาด 10 มิลลิเมตร
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือบนและล่างทําหน้ าทีPรบั แผ่นจากชุดFeeder วิงP
ผ่านกล้องทีตP รวจรอยสีหยดด้านบนแผ่นแล้ววิงP ผ่านรางกลับแผ่นด้านหลัง
ไปทีชP ุดFeed Table ด้านล่างเพือP ให้กล้องตรวจจับรอยสีหยดด้านหลังแผ่น
แล้วไปทีชP ดุ เรียงแผ่น Stacker
3.1.3 ชุดStacker คือส่วนทีอP ยูด่ า้ นล่างหลังสุดทําหน้าทีเP รียงแผ่นเหล็ก
ทีPทําการตรวจสอบชิMนงานเสร็จแล้วทีP Feed Table แล้วทําการเรียงแผ่น
เหล็ก ชิMน งานให้เ ป็ นชันM ๆ ของจํ า นวนแผ่ น เหล็ก ทังM หมดทีPใ ช้ ใ นการ
ตรวจสอบคุณภาพ

III. วิธกี ารดําเนินงานวิจยั
การออกแบบและสร้างเครืPองคัดแผ่นเหล็กแบบอัตโนมัติ ด้วยระบบ
วิชนั P เพือP ช่วยในการตรวจสอบคัดแผ่นชินM งานในกระบวนการตรวจสอบ ซึงP
สามารถเขียนเป็ นลําดับขันM ตอนทําวิจยั ดังรูปทีP › ได้ดงั นีM

รูปทีP › ดําเนินงานวิจยั

รูปทีP • ขันM ตอนการสร้างและประกอบเครือP งคัดแผ่นเหล็ก
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การทดสอบการทํางานทังM ระบบของเครืPองคัดแผ่นเหล็กอัตโนมัตหิ ลัง
การแก้ไขข้อบกพร่องของเครืPองจักรแล้ว และได้ทาํ การทดสอบปล่อยแผ่น
ชิMนงานทํางานทังM ระบบได้ดแี ละความสามารถการทํางานของเครืPองจักร
ปล่อยแผ่นและเรียงแผ่นจากการจับเวลาได้ •• แผ่นต่อนาที

จากรูปทีP • เป็ นขันM ตอนการใช้เทคนิคประมวลผลภาพ ซึงP ตัวอย่างของ
ภาพชินM งานจะถูกถ่ายภาพภายในระบบดึงข้อมูลภาพทีอP อก แบบ ซึงP มีการ
กํา หนดค่า เริPม ต้น ของกล้อ งทีPใ ช้ถ่ า ยภาพดัง ตารางทีP — โดยทํา การเก็บ
ตัวอย่างแผ่นชิMนงานตามระดับคุณภาพการยอมรับของผู้ชํานาญงานคัด
แยกแผ่นชินM งานข้อมูลภาพได้จากการถูกจัดเก็บเป็ นภาพสี RGB รูปแบบ
ไฟล์ Video

•.› อุปกรณ์ของระบบการดึงข้อมูลภาพและแสงสว่าง
ระบบการดึงข้อมูลภาพถูกสร้างขึนM มาเพืPอควบคุมสภาพของแสงและ
สภาพแวดล้อ มในการถ่ า ยภาพแผ่ น เหล็ก ชิMน งานทีPม ีก ารแคลืPอ นทีPบ น
สายพานลําเลียงให้มคี วามเหมาะสม เพืPอลดปั จจัยทีไP ม่จาํ เป็ นออกไป เช่น
เพืPอลดสัญญาณรบกวน การป้ องกันแสงทีไP ม่พงึ ประสงค์ เป็ นต้น เพืPอให้
ง่ายต่อการดําเนินการ โดยทีมP สี ว่ นประกอบต่าง ๆ ดังนีM
ก) ระบบโครงสร้างของการดึงข้อมูลภาพจะมีขนาดห่างจากตัวกล้อง สูง 80
เซนติเมตร ทํามุม 48 องศา กับแผ่นเหล็กชินM งานมีการเคลือP นทีตP ลอดเวลา
ข) แหล่ ง แสงสว่ า ง จะใช้ไ ฟหลอดฟลู อ อเรสเซ็น ต์ 36 วัต ต์ 4 หลอด —
หลอดฟลูอ อเรสเซ็น ต์ •Œ วัต ต์ มีค่า แสงสว่า งประมาณ 2,690 Lumen
แสงสว่าง — Lux = 10.76 Lumen
แสงสว่างทีใP ช้ในการทดลอง คือ
= (4 x 2,690) / 10.76
= 1,000 Lux
การทดลองนีMใช้ระบบแสงสว่างของระบบกล้อง ประมาณ —,000 Lux / m2
ค) โปรแกรมเชือP มต่อระหว่างกล้องวีดโี อกับเครือP งคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม
manycam)
ง) โปรแกรมสาหรับพัฒนาเทคนิคประมวลภาพวีดโี อ (Object Detection
Blob Analysis) ในโปรแกรม MATLAB R2013a สําหรับตรวจจับการ
จําลองสีหยดลงบนแผ่นชินM งานจากภาพวีดโี อ
จ) กล้องวิดโี อ จะใช้กล้องเว็ปแคมราคาถูก KER รุน่ 177 ขนาดเซ็นเซอร์
รับภาพ —/•” ความละเอียดวีดโี อ 1,280 x 720 พิกเซล ใช้สาํ หรับบันทึก
วีดโี อ

ตารางที– q การกําหนดค่าเริม– ต้นของกล้องทีใ– ช้ถ่ายภาพบ [1]
รายละเอียด
สถานะ
ระยะทางโฟกัสของเลนส์
4.8 มิลลิเมตร
ระยะโฟกัส
G•Ÿ เซ็นติเมตร
ขนาดวีดโี อ
1280 x 720 pixels
แฟลซ
ไม่ใช้
สมดุลแสงสีขาว
Daylight
ความเร็วชัตเตอร์
G/žŸ วินาที
วิธถี ่ายภาพ
ควบคุมจากคอมพิวเตอร์
ขนาดรูรบั แสง
G/¤”

ขันM ตอนการแยกบริเวณของภาพเพือP ให้ได้ตําแหน่ งทีตP อ้ งการออกจาก
พืนM หลัง โดยจะใช้กระบวนการเลือกตําแหน่ งบริเวณทีสP นใจ เนืPองด้วยว่า
ต้องการเก็บคุณลักษณะค่าสีของตัวชิMนงานจึงจะใช้วธิ หี น้ ากากของภาพ
(Images Mask) ซึPงฟั งก์ชนั หน้ากากของภาพของการตรวจจับรอยสีหยด
บนแผ่นชิMนงานสามารถกําหนดข้อมูลในการทํางานของฟั งก์ชนั และการ
ประ มวลผลได้ดงั นีM
ก) Create from ROI ใช้การกําหนดบริเวณพืMนทีPทPสี นใจ (ROI) ของภาพ
ชินM งานทีมP รี อยหยดสีตน้ ฉบับทีตP อ้ งการตรวจจับจะสร้างเป็ นหน้ากากของ
ภาพ
ข) Inside the ROI กํ า หนดพิก เซลทังM หมดทีPม ีอ ยู่ภ ายในพืMน ทีPบ ริเ วณทีP
สนใจให้เป็ น 1
ค) Outside the ROI กําหนดพิกเซลทังM หมดทีPอยู่ภายนอกพืMนทีPบริเวณทีP
สนใจให้เป็ น 0 ดังรูปทีP Œ

• การประมวลผลภาพสําหรับการตรวจสอบรอยหยดสีบนแผ่นเหล็ก
การจํ า แนกคุ ณ ลัก ษณะรอยหยดสีบ นแผ่ น ชิMน งานโดยอาศัย ความ
แตกต่างของหยดสีทปPี รากฏบนแผ่นชินM งานการวิเคราะห์คุณลักษณะของ
การจําลองของรอยสีหยดนันM ในงานวิจยั นีMได้ทําการวัดค่าสี RGB, XYZ
และ HSV สําหรับการวัดค่าสีของรอยสีหยดเป็ นระบบสีทเPี หมาะสมกับการ
ใช้ จํ า แนกสีทPีแ ตกต่ า งจากสีข องชิMน งานและง่ า ยต่ อ การตรวจวัด ค่ า สี
ภาพรวมของการตรวจสอบคุ ณ ภาพหยดสีบ นแผ่ น ชิMน งานใช้เ ทคนิ ค
ประมวลภาพดังรูปทีP •

รูปทีP Œ ฟั งก์ชนั หน้ากากของภาพ (Images Mask)
•.— การลบสัญญาณรบกวนภาพด้วยวิธี Morphological
การลบสัญ ญาณรบกวนภาพด้ว ยวิธี Morphological จะทํา การปรับ
ภาพแบบรูปแบบของมุมมองภาพในแนวลึก ( Perspective ) เพือP ตรวจจับ
รอยหยดสีบนแผ่นชิMนงานทีเP คลืPอนทีเP ข้ามาในพืนM ทีกP ารตรวจจับ หลังจาก
นันM จะทําการแปลงภาพเป็ นภาพแบบไบนารี ซึงP ส่งผลให้บางจุดสีทคPี วรเป็ น
รอยหยดสีกลับกลาย เป็ นภาพพืนM หลังและอาจเกิดสัญญาณรบกวนภาพขึนM
ในภาพ ดัง นั นM จึง ใช้ ก ระบวนการ Morphological มาช่ ว ยแก้ ไ ขปั ญ หา
ดังกล่าวเพือP ให้กระบวนการในลําดับถัดไปทีเP ป็ นการวิเคราะห์บล็อบ ( Blob
Analysis ) สามารถทําได้แม่นยํามากขึนM [19] ดังรูปทีP ž

รูปทีP • ขันM ตอนการใช้เทคนิคประมวลผลภาพ
รูปทีP ž การลบสัญญาณรบกวนภาพด้วยวิธี Morphological
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•.› การจําแนกรอยหยดสีบนแผ่นชินM งานด้วย Blob Analysis
หลัง จากปรับ ปรุ ง ภาพลบสัญ ญาณรบกวนภาพด้ว ยกระบวนการ
Morphological จะยังคงมีสญ
ั ญาณรบกวนภาพในบางส่วนของภาพอยูบ่ า้ ง
หลังจากนันM จะเข้าสูก่ ระบวนการวิเคราะห์การตรวจจับรอยหยดสีของบล็อบ
(Blob Analysis ) ซึงP เป็ นการประมวลผลภาพหาบล็อบซึงP เป็ นตําแหน่ งของ
จุ ด รอยหยดสีทPีไ ด้ ทํ า หน้ า กากภาพโดยใช้ว ิธีก าร Flood fill มีข ันM ตอน
ดังต่อไปนีM
ก) ทําการตรวจสอบรอยจุดสีขาวไปเรือP ย ๆ เมือP เจอจุดสีขาวดังกล่าวทีP
ยังไม่ได้ตรวจสอบมาก่อน ให้ขา้ มไปทําในขันM ตอนถัดไป
ข) แสดงว่าจุดสีในภาพนันM เป็ นสีขาวของจุดสีของบล็อบใหม่
ค) ตรวจสอบรอยจุดสีทตPี รวจพบในภาพ
ง) ตรวจสอบรอยจุดสีขา้ งเคียงทังM หมดในภาพ หากรอยจุดสีใดเป็ นสี
ขาวทีPยงั ไม่ได้ผ่านมาก่อนให้วนกลับไปตรวจสอบทุกจุดสีจนไม่รอยจุดสี
ขาวอีก เป็ นอันหมดจุดสีนนั M
จ) กลับไปตรวจสอบซํMาในหัวข้อ ก จนครบทุกจุดสีบนภาพ

• การวิเคราะห์ผลการตรวจสอบรอยหยดสีบนแผ่นเหล็ก

1 งานปลิน* สี

X=

)

,Y =

*#$%&*#'(

2

โดยทีP n = จํานวนแผ่นตัวอย่าง
Z = คะแนนมาตรฐานความเชือP มันP 95% = 1.96
𝝈 = จํานวนเบียP งแบนมาตรฐาน = 750 แผ่น
e = ค่าความคาดเคลือP น = 200 แผ่น
2
𝑛=

2

(,../)%(123)

2
()33)

10.งานอาบขาว

2.งานปลิน* สีชอ็ คโกแลตนม

4. งานปลิน* สีโกโก้

5. งานอาบเงาหลังทอง

7,8 งานอาบเงา

9. งานกาแฟเขียว

3.งานปลิน* สีกาแฟสีทอง
6.งานกาแฟแดง
10.งานอาบขาว

•.›ผลการแยกบริเวณ (image segmentation)
ขันM ตอนการแยกบริเวณ ผูว้ จิ ยั ได้กําหนดบริเวณทีสP นใจเป็ นรอยหยดสี
บนแผ่นชินM งานบริเวณดังกล่าวได้ถูกแยกออกจากพืนM หลังด้วยวิธหี น้ากาก
ภาพ (image mask)สํ า หรับ การสร้ า งหน้ า กากภาพโดยใช้ โ ปรแกรม
MATLAB
•.• การหาปริมาณพืนM ทีสP หี ยดบนแผ่นชินM งาน (color classification)
—) ขันM ตอนการเรียนรู้ (training phase)
ขันM ตอนนีMเป็ นการสอนให้โปรแกรมรูจ้ กั คุณลักษณะสีทจPี ะนํามาสร้างเป็ นตัว
จําแนก (classifier) ของสีแต่ละประเภทเพืPอให้โปรแกรมสามารถจัดหมวด
หมูส่ ใี นแต่ละพิกเซลของภาพได้โดยมีขนั M ตอนดังต่อไปนีM

(2)

#2

9. งานกาแฟเขียว

6.งานกาแฟแดง

รูปที—P • ภาพรอยหยดสีบนแผ่นชินM งานจากการถ่ายภายในระบบดึง
ข้อมูลภาพ

•.• ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง (Sample size)
การคํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างทีใP ช้ในการทดสอบระบบกล้อง
ตรวจจับชินM งานเครืPองคัดแผ่นเหล็กแบบระบบอัตโนมัตคิ าํ นวณใช้ สําหรับ
กรณี ระดับความเชือP มันP 95% แผ่นชินM งานคัดต่อครังM 750 แผ่น โดยเฉลียP มี
ความคาดเคลืPอ น ± 200 แผ่ น หรือ อยู่ใ นช่ ว ง ••• - Ž•• แผ่ น ต่ อ การ
ตรวจสอบการสุม่ ตัวอย่างมาจํานวนเท่าใดจึง เหมาะสมตามสมการทีP 2
!" 2

7,8 งานอาบเงา

1 งานปลิน* สี

โดยทีP X max , X min , Y max , Y min คือค่าขอบเขตทังM 4 ด้านของบ็อบ
ดังนันM บล็อบจะช่วยในการแยกรอยหยดสีได้มากกว่าหนึPงรอยหยดบนแผ่น
ชิMนงานแม้ว่ารอยหยดสีนันM จะติดกันเป็ นแนวยาวหลาย ๆจุดและสามารถ
แสดงค่าพืนM ทีแP ละตําแหน่งของหยดสีบนแผ่นชินM งานแต่ละแผ่นได้ [19]

𝑛=

5. งานอาบเงาหลังทอง

•.— ผลการบันทึกข้อมูลภาพรอยหยดสี
แผ่นชินM งานทีใP ช้ในการทดสอบการตรวจจับรอยหยดสีจะถูกถ่ายใน
ระบบดึงข้อมูลภาพทีไP ด้ออกแบบไว้และได้ทาํ การทดสอบการปล่อยแผ่น
เข้าเครือP งคัดแผ่นเหล็กเพือP ให้ระบบวิชนตรวจสอบเก็
ัP
บตัวอย่างแต่ละชนิด
งานจากการจําแนกระดับรอยหยดสีของผูเ้ ชียP วชาญ ซึงP ระดับของเสียของ
ชินM งานทังM —• ชนิด

(1)

)

4. งานปลิน* สีโกโก้

3.งานปลิน* สีกาแฟสีทอง

รูปทีP Ž ตัวอย่างชินM งานดีทใPี ช้ในการทดสอบ

รูปทีP • การทํางานของ Blob Analysis โดยใช้วธิ ี Flood Fill [19]
หลัง จากผ่ า นกระบวนการ Flood fill จนครบแล้ว เราก็ไ ด้ข อบเขต
ของบล็อบนันM ออกมาด้วยซึงP สามารถหาตําแหน่งกลางของบล็อบ ดังสมการ
ทีP 1
"#$%&"#'(

2.งานปลิน* สีชอ็ คโกแลตนม

ตารางที6 • ค่าสีแดง,สีเขียวและสีน•ําของตัวจําแนกแต่ละประเภทสี
ตัว
จําแนก
สีเขียว
สีเขียวอ่อน
สีน3ําเงิน
ม่วง
สีฟ้าคราม
สีเหลือง
สีแดง

= 54 แผ่น
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สีแดง (R)
Mean
44
52.5
43.5
95.5
15.5
244
242.5

95% CI
(31 , 57)
(24 , 81)
(45 , 42)
(81 , 110)
(18 , 13)
(244 , 244)
(235 , 250)

สีเขียว (G)
Mean
246.5
119
14
11
107
247.5
9.5

95% CI
(252 , 241)
(98 , 140)
(14 , 0)
(10 , 12)
(90 , 124)
(248 , 247)
(14 , 5)

สีน3ําเงิน (B)
Mean
95% CI
23
(12 , 34)
34.5
(3 , 66)
226
(198 , 254)
124
(105 , 143)
152.5
(126 , 179)
344
(8 , 60)
9.5
(14 , 5)

EN-6
› ขันM ตอนการจําแนกหาพืนM ทีรP อยหยดสี (classifying phase)
บนแผ่นชินM งาน ขันM ตอนนีMเป็ นการจําแนกพืนM ทีขP องแต่ละประเภททีปP รากฎ
ในภาพโดยอาศัยข้อมูลจากตัวจําแนกประเภทสีในขันM ตอนการเรียนรู้ การ
จําแนกสีของโปรแกรมจะขึนM อยู่กบั ระยะห่างค่าสีในพิกเชลของภาพกับตัว
จําแนกทุกสี จากแผ่นชิMนงานทังM หมด —• ชนิดงาน ชนิดงานละ •• แผ่น
รวมทังM หมด ••• แผ่น แยกเป็ นชินM งานเสีย —Žž แผ่น มาทําการกักบริเวณ
และหาจํานวนพิกเชลภาพของพืนM ทีรP อยหยดสีเพือP กําหนดค่าขอบ เขตการ
ตรวจจับค่าพิกเชลของภาพจากรอยหยดสีบนแผ่นชิMนงานของโปรแกรม
การวิเ คราะห์ก ารตรวจจับ ของบล็อ บ (Blob Analysis) ให้ส อดคล้อ งกับ
เกณฑ์การยอมรับของผูเ้ ชียP วชาญแล้ว ทําให้การตรวจสอบหารอยหยดสี
บนแผ่นชินM งานของเครืPองคัดแผ่นเหล็กระบบอัตโนมัตดิ ว้ ยระบบวิชนมี
ั P ค่า
ความถูกต้องใกล้เคียงการตรวจสอบของผูเ้ ชียP วชาญอย่างมากทีสP ดุ จากการ
ทดสอบการเทียบเคียงความถูกต้องการตรวจสอบชิMนงานโดยการนํ าค่า
พิกเชลของแผ่นชิMนงานทีPมปี ั ญหารอยหยดสีมากําหนดขอบเขตของการ
ตรวจจับของบล็อบ ดังรูปที—P —

ตารางทีP • ผลการตรวจสอบด้วยเครือP งคัดแผ่นเหล็กระบบอัตโนมัติ
งานทดสอบ
C งานปลิ1นสี
I. งานปลิ1นสีโกโก้
L. งานอาบเงา (จําลองสีหยดแดง)
O. งานอาบเงา (จําลองสีหยดนํDาเงิน)
R. งานปลิ1นสีกาแฟทอง
T. งานอาบเงาหลังทอง
U. งานปลิ1นสีกาแฟเขียว
W. งานปลิ1นสีชอ็ คโกแลตนม
Z. งานปลิ1นสีกาแฟแดง
C\. งานอาบขาว
รวม

จํานวนแผ่น
ทัง1 หมด

จํานวน
แผ่นเสีย

ผูเ้ ชี:ยว
ชาญ

เครื:อง
จักร

ผิดพ
ลาด

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
540

22
20
17
19
18
22
22
18
17
20
197

22
20
17
19
20
22
22
18
17
20
197

20
20
17
18
18
22
20
18
16
20
189

2
0
0
1
2
0
2
0
1
0
8

ž สรุปผลการดําเนินงานวิจยั
งานวิจยั นีMได้ออกแบบสร้างเครืPองคัดแผ่นเหล็กอัตโนมัติด้วย
ระบบวิช ันP ทดลองการตรวจสอบรอยหยดสีบ นแผ่ น ชิMน งานให้ม ีค วาม
ถูกต้องของกระบวนการตรวจสอบคัดแยกแผ่นเหล็ก
จากการทํ า การทดสอบกระบวนการตรวจสอบรอยหยดสีบ นแผ่ น
ชิMน งานของเครืPอ งคัด แผ่ น เหล็ก อัต โนมัติด้ว ยระบบวิช ันP การวัด ความ
ถูกต้องของกระบวนการตรวจสอบรวมทังM หมด 10 ชนิดงาน 540 แผ่น ได้ม ี
การจําลองรอยหยดสีลงบนแผ่นชิMนงานทังM หมด 197 แผ่น และ สามารถ
ตรวจสอบได้ ท ังM หมด 189 แผ่ น คิด เป็ นเปอร์ เ ซ็ น ต์ ค วามถู ก ต้ อ งของ
กระบวนการ Ž•.Ž•% โดยการตรวจสอบคัด แยกไม่ส อดคล้อ งกับ การ
ตรวจสอบของผูเ้ ชียP วชาญ • แผ่น
กิ ตติ กรรมประกาศ
วิท ยานิ พ นธ์ ฉ บับ นีM สํ า เร็จ ลุ ล่ ว งได้ด้ว ยดีโ ดยได้ร ับ คํ า ปรึก ษาจาก
อาจารย์ทปPี รึกษา ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วิโรช ทัศนะ ซึงP คอยให้คาํ ปรึกษา
แนะนําอันเป็ นประโยชน์ จนกระทังวิ
P ทยานิพนธ์ฉบับนีMสาํ เร็จสมบูรณ์
ขอขอบคุณ บริษทั สแตนดาร์ดแคน จํากัด ทีใP ห้ความสนับสนุ นพืนM ทีใP น
การทําและอุปกรณ์เครือP งมือช่างรวมถึงวัตถุดบิ ทีใP ช้ในการทดสอบ
ขอขอบคุณสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปP ่ ุน และอาจารย์ทุกท่านทีใP ห้การ
สนับสนุนและให้ความรูแ้ ละคําปรึกษาในการทําวิจยั นีM
สุดท้ายขอขอบคุณ คุณพ่อ คุณแม่และครอบครัวทีPให้การเลีMยงดูมา
อย่างดี
เอกสารอ้างอิ ง

รูปทีP —— การกําหนดขอบเขตบนและล่างสุดของการวิเคราะห์บล็อบ
การกําหนดขอบเขตการตรวจจับค่าพิกเชลของภาพเพืPอให้ค่าความ
ถูกต้องให้สอดคล้องกับผูเ้ ชียP วชาญสามารถสรุปได้ดงั นีM
โดยทีP ค่ า สู ง สุ ด การตรวจจับ ของบล็ อ บ (Blob) Max = 5,000 พิก เชล
(71x71)
ค่าสูงสุดการตรวจจับของบล็อบ (Blob) Min = 200 พิกเชล (14x14)
แผ่นชิMนงานทีPมคี ่าพิกเชลภาพรอยหยดสีสูงสุด คือแผ่นทีP › = 4,881 พิก
เชล
แผ่นชินM งานทีมP คี า่ พิกเชลภาพรอยหยดสีตPาํ สุด คือแผ่นทีP •› = 4ŒŒ พิกเชล
แผ่นชินM งานดีทมPี คี า่ พิกเชลภาพในเกณฑ์การยอมรับ = 0-200 พิกเชล
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บทคัด ย่ อ — งานวิ จ ยั นี. เ ป็ นการลดความสู ญ เปล่ า ในกระบวนการ
ประกอบหัวฉี ดรถยนต์ โดยในกระบวนการประกอบด้วย 7 สถานี งาน ใน
การศึ ก ษาความสูญ เปล่ า ได้ มี ก ารศึ ก ษาการเคลืE อ นไหวการทํา งานของ
พนั กงานในแต่ ละสถานี งานจากมาตรฐานการทํางาน และจัดทําแผนภูมิ
Yamazumi พบว่าเกิ ดคอขวดทีE สถานี งานสุดท้ ายซึE งเป็ นขัน. ตอนการบรรจุ
ชิ. นงานสําเร็จรูปลงกล่อง เนืE องจากมีขนั . ตอนการทํางานทีE มากเกิ นไป เพืEอ
ลดขัน. ตอนดังกล่าว จึงได้ออกแบบเครืEองเก็บชิ. นงานอัตโนมัติ (BOX Finish
Good Auto Lifter) ซึE งเป็ นเครืEองลําเลียงกล่องเก็บสิ นค้าด้วยรางคาราคุริ
(Karakuri) ส่งผลให้รอบเวลาการทํางานของการประกอบชิ. นชิ. นงานลดลง
จากลดลงจาก 22.1 วิ น าที เป็ น 21.4 วิ น าที และกํา ลัง การผลิ ต เพิE ม ขึ. น
2,438.53 ชิ. นต่อเดือน
คําสําคัญ — กระบวนการประกอบ, ความสูญเปล่า, เครืEองเก็บชิ. นงาน
อัตโนมัติ, คาราคุริ
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I. บทนํา
อุ ต สาหกรรมยานยนต์ถือ เป็ น รากฐานสํา คัญ ในการพัฒ นา
เศรษฐกิจของประเทศไทย [1] ปั จจุบนั มีมลู ค่าถึงร้อยละ 5.8 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ นอกจากนีMอุตสาหกรรมการผลิตชินM ส่วนยานยนต์มกี าร
เติบโต พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และมีอตั ราการแข่งขันสูง ดังนันM การผลิต
ชิMนส่วนยานยนต์จําเป็ นต้องผลิตสินค้าให้มคี ุณภาพทีดP ี มีความปลอดภัย
เมือP นําไปใช้งาน และผลิตสินค้าให้ทนั เวลาเพือP ตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้า เพืPอรองรับแนวโน้มการเติบโตและการแข่งขันในอุตสาหกรรม
การผลิตชินM ส่วนยานยนต์ [2] โดยหัวฉีด (Injector) เป็ นส่วนประกอบสําคัญ
ในเครืPองยนต์ทําหน้าทีจP ่ายนํM ามันเชืMอเพลิงเข้าไปยังห้องเผาไหม้เพืPอทีจP ะ
ทําการจุดระเบิด ซึPงถูกควบคุมโดยกล่องอิเล็กทรอนิกส์ หรือกล่อง ECU
โดยการจ่ายสัญญาณให้ขดลวดทองแดงในหัวฉีดทํางาน เมืPอเข็มหัวฉีด
ยกขึนM แรงดันนํMามันเชือM เพลิงทีอP ยูท่ บPี ริเวณเข็มหัวฉีดจะสามารถฉีดออกไป
เพือP ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้โดยยึดหลัก QCDS
ในการบริห ารจัด การ ซึPง จะให้ค วามสํา คัญ กับ คุ ณ ภาพของผลิต ภัณ ฑ์
(Quality) ต้น ทุ น ของผลิต ภัณ ฑ์ (Cost) การจัด ส่ง ผลิต ภัณ ฑ์ (Delivery)
และความปลอดภัย ในการใช้ ผ ลิต ภัณ ฑ์ ข องลู ก ค้ า (Safety) จึง ใช้ [3]
กระบวนการผลิ ต แบบลี น (Lean Manufacturing) หรือ การผลิ ต แบบ
ทันเวลาพอดี (Just-in-time; JIT) เป็ นระบบในการผลิตทีPใช้ในการกําจัด
ความสูญเปล่าในการผลิต ซึงP มีหลายเครืPองมือเช่น 5ส การบํารุงรักษาทวี
ผลแบบทุ ก คนมีส่ว นร่ว ม การปรับ เปลีPย นเครืPอ งจัก รอย่า งรวดเร็ว การ
ป้ องกันการผิดพลาด และการจัดสมดุลสายการผลิต เป็ นต้น โดยเครือP งมือ
ต่าง ๆ จะมุ่งเน้นไปทีแP หล่งกําเนินความสูญเปล่าทัวP ๆ ไปในกระบวนการ
ผลิต โดยระบบการผลิตแบบลีนถูกนํ าไปประยุกต์ใช้กบั งานด้านต่าง ๆ
อย่า งแพร่ ห ลาย [4] ใช้ร ะบบการผลิต แบบลีน เพืPอ ลดความสูญ เปล่ า ใน
กระบวนการจัดซืMอของบริษทั ผลิตรถยนต์ โดยสามารถลดเวลาการทํางาน
ได้ถงึ 94 เปอร์เซ็นต์ และลดต้นทุนการใช้กระดาษเดือนละ 2,666.47 บาท

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
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[5] ได้ปรับปรุงกระบวนการหาเอกสารในโรงพยาบาลโดยการพัฒนาระบบ
บริการจัดการบนเว็บไซต์ส่งผลให้สามารถลดขันM ตอนการทํางานจาก 7
ขันM ตอนเหลือ 2 ขันM ตอน [6] ปรับ ปรุง กระบวนการผลิต พลาสติก โดยใช้
ระบบการผลิตแบบลีนลดความสูญเปล่าด้านการขนถ่ายวัสดุ ส่งผลให้รอบ
เวลาการผลิตลดลง และอัตราการผลิตเพิมP ขึนM [7] ออกแบบกล่องใส่วตั ถุดบิ
พร้อมทังM อุปกรณ์ทชPี ่วยในการประกอบตามหลักการการเคลืPอนไหวส่งผล
ให้ลดขันM ตอนการทํางานและรอบเวลาการผลิตต่อชิMนลดลงร้อยละ 29.69
หากต้องการใช้ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ (Automation) จะต้องทําการ
ลดความสูญเปล่าในกระบวนการเสียก่อน
งานวิจ ยั นีM เ ป็ น การปรับ ปรุง กระบวนการประกอบหัว ฉี ด โดย
กระบวนการดังกล่าวประกอบด้วย 7 สถานีงาน ซึPงในงานวิจยั ได้ศกึ ษา
มาตรฐานการทํา งานของแต่ ล ะสถานี ง าน และทํา การหารอบเวลาการ
ทํางานของแต่ละสถานีเพืPอหาความสูญเปล่าจากการทํางาน และลดรอบ
เวลาการผลิตในสถานีงานทีเP ป็ นคอขวด นอกจากนีMได้ใช้เทคนิคการผลิต
แบบออโตเมชันP โดยทําการออกแบบเครืPองเก็บชิMนงานอัตโนมัติ (BOX
Finish Good Auto Lifter) ด้วยหลักการเคลืPอนทีโP ดยไม่ใช้พลังงานหรือคา
ราคุ ร ิ (Karakuri) ส่ ง ผลให้ร อบเวลาการผลิต ลดลง และอัต ราการผลิต
เพิมP ขึนM

เมือP ทําการศึกษาเวลาเพือP หารอบเวลาการทํางานของแต่ละ
สถานีงานพบว่าสถานีงานทีP 7 มีรอบเวลาการทํางานเท่ากับ 22.1 วินาที
ซึงP เป็ นสถานีงานทีรP อบเวลามากทีสP ดุ ดังรูปทีP II

รูปที( II แผนภูมิ YAMAZUMI ของกระบวนการประกอบหัวฉี ด ก่อนการ
ปรับปรุง
III. การศึกษาปั ญหาและวิเคราะห์ความสูญเปล่าของกระบวนการ
จากการศึกษาเวลาพบว่าเกิดคอขวดทีPสถานีงานทีP 7 ซึPงเป็ น
สถานีงานทีใP ช้เวลาในการประกอบมากทีสP ุด เพือP ลดรอบเวลาการประกอบ
หั ว ฉี ด จึ ง ทํ า การปรั บ ปรุ ง การทํ า งานของสถานี ง านดั ง กล่ า ว ซึP ง
สภาพการณ์ ปัจจุบนั ของสถานีงานทีP 7 มีขนั M ตอนการทํางานทังM หมด 12
ขันM ตอน ดังตารางทีP I

II. การศึกษากระบวนการประกอบหัวฉีด
จากการศึกษากระบวนการประบอบหัวฉีดพบว่าในกระบวนการ
มีสถานีงานทังM สินM 7 สถานีงาน แต่ละสถานีมพี นักงานสถานีงานละ 1 คน
โดยขันM ตอนการทํางานสามารถสรุปได้ดงั รูปทีP I

ตารางที( I ขันM ตอนการประกอบของสถานี งานที( 7
ขัน. ตอนทีE
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รูปที( I กระบวนการประกอบหัวฉี ด
ในงานวิจยั ได้ศึกษาขันM ตอนการทํางานของกระบวนการจาก
มาตรฐานการทํางาน (Standardize Work) เพืPอศึกษาการเคลืPอนไหวของ
พนัก งานแต่ ล ะสถานี ใ นกระบวนการประกอบ ส่ง ผลให้ท ราบเวลาการ
ทํางานในส่วนต่าง ๆ เช่น เวลาการทํางานของพนักงาน เวลาการทํางาน
ของเครืPองจักร รวมถึงเวลาว่างของพนักงาน ทังM นีMเพืPอให้สามารถหาความ
สูญเปล่า (Waste) ได้งา่ ยขึนM

10
11
12
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องค์ประกอบงานย่อย
เช็ดมือกับเทป
หยิบงานออกจากเครือ– งเช็ครูหวั ฉีด และ นํา
งานเข้าเครือ– งหมุนน็อต
หยิบงานออกจากเครือ– งหมุนน็อต และ นํา
งานไปวางทีจ– ก¨ิ
หยิบงานออกจากเครือ– งเช็ครูหวั ฉีด และ นํา
งานไปวางทีจ– ก¨ิ
หยิบงานจากจิก¨ ไปเช็คความลึกของหัวฉีด
นํางานทีเ– ช็คเสร็จวางทีจ– ก¨ิ แล้วเดิน
นํางานทีเ– สร็จจากเครือ– งเช็คลมรัว– วางไว้ทจ–ี ก¨ิ
หยิบงานจากจิก¨ เข้าเครือ– งเช็คลมรัว–
ต่อสายลมเพือ– ตรวจเช็คลมรัว–
นํางานออกจากเครือ– งเชือ– ม ตรวจเช็คความ
เรียบร้อย และ เก็บงานลงกล่อง
หยิบงานจากจิก¨ เข้าเครือ– งเชือ– ม
ปิ ดฝากล่องชินt งาน ผลักไปตามราง หยิบ
กล่องชินt งาน เปิ ดฝา เก็บฝา เสียบคัมบัง
เวลารวม (วิ นาที)

เวลา (วิ นาที)
1.02
1.12
1.07
0.6
1.15
1.29
0.86
1.12
1.03
2.11
1.69
9.04
22.1
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จากการศึกษาขันM ตอนการทํางานของพนักงานในสถานีดงั กล่าว
แล้วนันM ได้สงั เกตความสูญเปล่าจากการทํางาน (Waste) ทีPหน้ างานจริง
พบว่าเมืPอประกอบหัวฉีดครบทังM 12 ชิMนงาน จึงจะทํางานในขันM ทีP 12 ซึPง
เป็ นการปิ ดฝากล่องทีบP รรจุหวั ฉีด และเสียบใบคัมบัง (KANBAN) เกิดการ
เคลือP นไหวมากเกินไป ขันM ตอนดังกล่าวประกอบไปด้วย 5 ขันM ตอนย่อยดังนีM
1. ปิ ดฝากล่องงาน F/G
2. ผลักกล่องส่งงงานลงชูตเตอร์
3. หยิบกล่องงานใหม่
4. เก็บฝากล่อง
5. เสียบใบคัมบัง (KANBAN)
ในการศึกษาเวลาพบว่าในขันM ตอนการปิ ดฝากล่องและเสียบ
ใบคัมบัง (KANBAN) ใช้เวลาเท่ากับ 9.04 วินาที ต่อการเก็บหัวฉีด 12 ชินM
หรือใช้เวลาเท่ากับ 0.8 วินาที ต่อการเก็บหัวฉีด 1 ชินM ดังนันM ในงานวิจยั จึง
กําหนดการกําจัดความสูญเปล่านีMเป็ นเป้ าหมายในการหาแนวทางปรับปรุง
เพือP ลดรอบเวลาการประกอบ
IV. การปรับปรุงกระบวนการ
เพืPอลดขันM ตอนการทํางานของการปิ ดกล่องชินM งาน ในงานวิจยั
จึงใช้เทคนิคการผลิตแบบอัตโนมัติ โดยอาศัยหลักการคาราคุร ิ (Karakuri)
มาช่ว ยในการออกแบบเครืPอ งเก็บ ชิMน งานอัต โนมัติ (BOX Finish Good
Auto Lifter) โดยจุดมุง่ หมายในการออกแบบ คือ เพือP ลดความสูญเปล่าจาก
การทํางานของพนักงานในสถานี งานทีP 7 และ เพืPอลดเวลาในการเก็บ
ชินM งานสําเร็จรูป
IV.I หลักการทํางานของเครือP งเก็บชินM งานอัตโนมัติ (BOX Finish Good
Auto Lifter)
การออกแบบเครืPอ งเก็บ ชิMน งานอัต โนมัติ (BOX Finish Good
Auto Lifter) เป็ นเครืPอ งช่ ว ยลํ า เลีย งกล่ อ งเก็ บ สิน ค้ า ด้ ว ยรางคาราคุ ร ิ
(Karakuri) โดยมีเ ซ็น เซอร์ (Sensor) และ ปากคีบ (Gripper Robot) ทํา
หน้ าทีPจบั ยึด เพืPอเปิ ดและปิ ดฝากล่องเก็บสินค้า ทําให้พนักงานสามารถ
ทํางานได้มปี ระสิทธิภาพมากขึMน โดยเครืPองเก็บชิMนงานอัตโนมัติ (BOX
Finish Good Auto Lifter) มีรปู แบบละหลักการทํางานดังรูปทีP III และ รูปทีP
IV ตามลําดับ
รูปที( III แบบเครื(องเก็บชิM นงานอัตโนมัติ (BOX FINISH GOOD AUTO
LIFTER)
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ล่องค้างไว้เลืPอนออกมาดังเดิม เพืPอป้ องกันความผิดพลาดจากการทํางาน
จึง ต้อ งมีเ ซ็น เซอร์เ พืPอ มิใ ห้พ นัก งานหยิบ ชิMน งานทีPย งั ไม่ไ ด้ทํา การเชืPอ ม
สถานีจากสถานีก่อนหน้ามาใส่ในกล่อง หลังจากใส่ชนMิ งานครบ 12 ชินM แล้ว
พนักงานจะหยิบใบคัมบัง (KANBAN) มาเสียบ และกดปุ่มให้ท่อลําเลียง
กล่องลงชูตเตอร์ เพือP ส่งต่อให้แมลงนํMาต่อไปในกระบวนการถัดไป
IV.I ผลการดําเนินงาน
จากการหลักการทํางานดังกล่าว ส่งผลให้ขนั M ตอนการทํางานทีP
12 ของพนักงานสถานีงานทีP 7 เหลือเพียงหยิบใบคัมบัง (KANBAN) มา
เสียบ และกดปุ่มให้ท่อลําเลียงทํางาน จากการประเมินขันM ต้นใช้เวลาเพียง
1 วินาที ต่อการเก็บหัวฉีด 12 ชินM หรือใช้เวลาเท่ากับ 0.1 วินาที ต่อการ
เก็บหัวฉีด 1 ชิMน ซึPงสามารถลดเวลาการทํางานลงได้ 0.7 วินาทีต่อการ
เก็บหัวฉีด 1 ชินM ส่งผลให้รอบเวลาการทํางานของสถานีงานทีP 7 ลดลงจาก
22.1 วินาที เป็ น 21.4 วินาที ทังM นีMหลังการปรับปรุงส่งผลให้รอบเวลาการ
ทํางานของกระบวนการประกอบหัวฉีด มีคา่ เท่ากับ 21.4 วินาที ซึงP สามารถ
สรุปได้ดงั รูปทีP V และ ตารางทีP II

รูปที( V แผนภูมิ YAMAZUMI ของกระบวนการประกอบหัวฉี ด หลังการ
ปรับปรุง
ตารางที( II ผลการปรับปรุงกระบวนการ
รายการ
รอบเวลาการผลิต (วินาที)
กําลังการผลิต (ชิน• /เดือน)
กําลังการผลิตเพิม6 ขึน• (ชิน• /เดือน)

ก่อนปรับปรุง
22.1
74,549.32

หลังปรับปรุง
21.4
76,987.85
2,438.53

สําหรับจุดคุ้มทุนอย่างง่ายสามารถคํานวณได้จากต้นทุนของ
เครืPองเก็บชิMนงานอัตโนมัติ ซึPงมีค่าเท่ากับ 418,000 บาท หารด้วยต้นทุน
การจ้างพนักงานทีลP ดลง โดยแผนการผลิตหัวฉีดต่อวันมีค่าเท่ากับ 2,380
ชินM และค่าจ้างพนักงาน 1 คนมีค่าเท่ากับ 0.046 บาท/วินาที ทังM นีMตน้ ทุน
พนักงานทีลP ดลงสามารถคํานวณได้ดงั นีM
กําลังการผลิตทีเP พิมP ขึนM ต่อปี
= 2,438.53x12
= 29,262.36 ชินM
เวลาทํางานทีลP ดลงต่อพนักงาน 1 คน
= (29,262/2,380)x20.34
= 250 ชัวโมงทํ
P
างาน/ปี
= 900,000 วินาที/ปี
ค่าจ้างพนักงานทีลP ดลงต่อ 1 คน = 900,000/0.046
= 41,400 บาท/ปี

รูปที( IV การทํางานของเครื(องเก็บชิM นงานอัตโนมัติ (BOX FINISH GOOD
AUTO LIFTER)
สําหรับการลําเลียงกล่องเปล่าเพือP ใส่ชนMิ งานสําเร็จรูปจะเป็ นการ
ลําเลียงจากด้านล่างขึนM ด้านบน เมือP กล่องเปล่ามาถึงบริเวณจุดลําเลียงขึนM ลงอัตโนมัตกิ จ็ ะถูกดันขึนM ไปชนกับปากคีบ (Gripper Robot) ซึงP ทําหน้าทีP
ดูดฝากล่อง ให้เปิ ดค้างไว้ เมืPอชิMนงานสําเร็จทําการเชืPอมจากสถานีก่อน
หน้าเสร็จแล้ว จะมีเซ็นเซอร์ สังการให้
P
แผ่นปากคีบ (Gripper Robot) ทีดP ดู
ฝาค้างไว้เลืPอนเข้าไปเพืPอให้พนักงานนํ าชิMนงานวางลงในกล่อง เมืPอวาง
ชินM งานครบเซ็นเซอร์จะสังการให้
P
แผ่นปากคีบ (Gripper Robot) ทีดP ดู ฝาก
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[5] เพ็ญวิสาข์ เอกกะยอ และ วัชรวลี ตังt คุปตานนท, “การใช้หลักการลีนเพือ– เพิม–
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บเอกสาร และออกเลขหนังสือด้วยซอฟต์แวร์เสรี
กรณี ศึก ษา สํา นั ก งานโรงพยาบาลสงขลานคริน ทร์ ”, การประชุ ม วิช าการ
นําเสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครังt ที– 13, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, หน้า
1061-1066, กุมภาพันธ์. 2555.
[6] P.Ribeiro, J.C.Sá, ,L.P.Ferreira, F.J.G.Silva, M.T.Pereira and G.Santos,
“The Impact of the Application of Lean Tools for Improvement of Process
in a Plastic Company: a case study”, Procedia Manufacturing, Volume 38,
Pages 765-775, 2019.
[7] ธนิดา สุนารักษ์, ‘การลดเวลาในกระบวนการประกอบปลัก̈ไฟฟ้ า’ การประชุม
วิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, หน้า 1004-1009, 2561.

ในการสร้างเครือP งเก็บชินM งานอัตโนมัติ (BOX Finish Good
Auto Lifter) สามารถลดการจ้างพนักงานได้ทงั M หมด 7 คน ดังนันM
ค่าจ้างพนักงานทีลP ดลงต่อ 7 คน = 41,400x7
= 289,800 บาท/ปี
จุดคุม้ ทุน
= 418,000/289,800
= 1.44 ปี
V. สรุปและวิจารณ์ผลการดําเนินงาน
งานวิจยั นีMได้ศกึ ษากระบวนการประกอบหัวฉีด ทีPประกอบไป
ด้วยสถานีงานทังM สิMน 7 สถานีงาน แต่ละสถานีมพี นักงานสถานีงานละ 1
คน โดยทําการจับเวลารอบการทํางาน (Cycle time) รอบเวลาการทํางาน
ของพนักงาน (Hand time) รอบเวลาการทํางานเครือP งจักร(Machine Time)
และ รอบเวลาการเดินของพนักงาน (Walking time) แล้วสรุปผลการจับ
เวลาด้วยตารางมาตรฐานการทํางาน (Standardize Work) และ แผนภูม ิ
Yamazumi เพืPอหาหาความสูญเปล่า (Waste) พบว่าสถานีงานทีP 7 มีรอบ
เวลาการทํางานเท่ากับ 22.1 วินาที ซึงP เป็ นสถานีงานทีมP รี อบเวลามากทีสP ดุ
และมีขนั M ตอนการทํางานทีP 12 ซึPงเป็ นการปิ ดฝากล่องทีPบรรจุหวั ฉีด และ
เสียบใบคัมบัง (KANBAN) มีความสูญเปล่าจากการเคลืPอนไหวมากเกินไป
ใช้เวลาเท่ากับ 9.04 วินาที ต่อการเก็บหัวฉีด 12 ชิMน หรือใช้เวลาเท่ากับ
0.8 วินาที ต่อการเก็บหัวฉีด 1 ชิMน เพืPอลดขันM ตอนดังกล่าว ได้ออกแบบ
เครือP งเก็บชินM งานอัตโนมัติ (BOX Finish Good Auto Lifter) เป็ นเครือP งช่วย
ลําเลียงกล่องเก็บสินค้าด้วยรางคาราคุร ิ เพือP ให้พนักงานสามารถ ทํางานได้
มีประสิทธิภาพมากขึนM ทําให้ลดขันM ตอนการทํางานของพนักงานในสถานี
งานทีP 7 ขันM ตอนการทํางานทีP 12 เหลือเพียงแค่หยิบใบคัมบัง (KANBAN)
มาเสียบ และกดปุ่มให้ท่อลําเลียง ส่งผลให้รอบเวลาการทํางานของสถานี
งานทีP 7 ลดลงจาก 22.1 วินาที เป็ น 21.4 วินาที ส่งผลให้บริษทั มีกาํ ลังการ
ผลิตเพิมP ขึนM 2,438.53 ชินM /เดือน โดยต้นทุนในการสร้างเครืPองเก็บชินM งาน
อัตโนมัติ (BOX Finish Good Auto Lifter) มีค่าเท่ากับ 418,000 บาท และ
จุ ด คุ้ม ทุ น ของการติด ตังM เครืPอ งเก็บ ชิMน งานอัต โนมัติ (BOX Finish Good
Auto Lifter) อยูท่ Pี 1.44 ปี
กิ ตติ กรรมประกาศ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ บริษทั สยาม เด็นโซ่ แมนู แฟคเจอริงP จํากัด
ทีใP ห้การสนับสนุนในทุกด้านเพือP ให้งานวิจยั ครังM นีMสาํ เร็จ ขอขอบคุณหัวหน้า
พนักงานและพนักงานทุกท่านทีใP ห้ความอนุ เคราะห์และความร่วมมือในการ
รวบรวมข้อมูลสําหรับการทําวิจยั ครังM นีM
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การทําเกษตรในปั จจุบนั นันM จากเดิมทีเP น้นเพือP การดํารงชีพเป็ นหลัก ส่วนทีP
เกินมาจึงจะนํ าไปขายเพืPอเป็ นรายได้เสริม แปรเปลีPยนไปสู่การผลิตเชิง
การค้าโดยเพิมP จํานวนผลิตให้มากยิงP ขึMน และใช้เวลาน้ อยลง เกษตรกร
บางส่วนได้นําเครือP งจักรและเทคโนโลยีมาใช้เพือP ทุ่นแรงทีใP ช้ในการเกษตร
ให้ลดลงและเพิมP ประสิทธิภาพในการทําการเกษตรให้ง่ายดายยิงP ขึนM แต่
กระนันM เทคโนโลยีทเPี กษตรกรใช้อยู่ ณ ตอนนีMส่วนใหญ่แล้วจะเป็ นการนํ า
เครืPองจักรใช้ในการเก็บเกียP วเพืPอลดแรงงานของคนลง แต่เก็บเกียP วได้เร็ว
ยิงP ขึนM หรือใช้เทคโนโลยีในการควบคุม สังการระบบอั
P
ตโนมัติ และแสดง
ผ่ า นเว็บ ไซต์ หรือ แอปพลิเ คชันP เท่ า นันM มิไ ด้ม ีก ารนํ า ข้อ มูล หรือ ปั จ จัย
เหล่านันM นํามาศึกษาและวิเคราะห์เพือP หาปั จจัยทีใP ช้ในการเพิมP ผลผลิต โดย
ปกติแล้วพืชนันM จะเจริญเติบโตได้ต้องมีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
เพืPอสร้างอาหารและพลังงานทีจP ําเป็ นต่อการเจริญเติบโตและการดํารงอยู่
ของพืช ในสภาพแวดล้อ มทีPเ หมาะสมต่ อ พืช ในแต่ ล ะชนิ ด ทางผู้ว จิ ยั ได้
เล็งเห็นถึงปั ญหาจึงได้เริมP ทําการศึกษาค้นคว้าและวิจยั ปั จจัยทีเP กียP วข้องใน
การสัง เคราะห์ด้ว ยแสงของพืช ทางเศรษฐกิจ ในบทความนีM จ ะนํ า เสนอ
โมเดลเพืPอเพิมP ประสิทธิภาพในการเจริญเติมโตของพืชเพืPอลดเวลาในการ
เก็บเกียP วผลผลิต
บทความนีMนําเสนอโมเดลในการเก็บข้อมูลเพืPอเพิมP ประสิทธิภาพใน
การเพราะปลูกพืชด้วยโรงเรือนขนาดเล็กให้เร็วยิงP ขึนM และทํานายเวลาใน
การเก็บเกียP วผลผลิตทีเP หมาะสม ทําให้เกษตรกรสามารถเพิมP ผลผลิตและ
ลดระยะเวลาในการเพราะปลูกด้วยโร งเรือนขนาดเล็ก ภายในมีระบบ
ควบคุมการให้นMํ าและแสงแก่พชื ภายในโรงเรือนและเก็บข้อมูล อุณหภูม ิ
ความชิMน สัม ผัส ,ความชิMน ภายในดิน , ความเข้ม แสง, และ NDVI ผ่ า น
เซ็นเซอร์ทตPี ดิ ตังM ไว้ภายในโรงเรือนขนาดเล็ก ซึงP พัฒนาขันM ด้วย raspberry
pi3 B+ สามารถควบคุมและติดตามข้อมูลทางสถิติเหล่านีM ผ่านทางแอป
พลิเ คชัน บนมือ ถือ ข้อ มูล ทีPเ ก็บ ผ่า นเซ็น เซอร์จ ะถูก ส่ง ขึMน ไปเก็บ อยู่บ น
ฐานข้อมูลและจึงนํ ามาวิเคราะห์เพืPอหาค่าของตัวแปลในแต่ละช่วงทีทP ําให้
พืชนันM เจริญเติบโตได้ดที สPี ดุ เพือP ให้ได้มาซึงP โมดลสําหรับการปลูกพืช

บทคัดย่อ —ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรมเนืE องจากตัง. อยู่ใน
เขตมรสุมตะวันออกเฉี ยงใต้ และมี สภาพภูมิประเทศ ทรัพยากร รวมทัง.
สภาพภูมิอากาศทีEเหมาะสมแก่การทําเกษตรกรรมในทุก ๆ ด้าน ในปัจจุบนั
แม้ ว่าจะมี เทคโนโลยี เข้ ามาช่ วยในการทําการเกษตรกรรม ซึE งมี ราคาทีE
ค่ อ นข้ า งสูง และกํา ลัง ในการใช้ จ่ า ยของเกษตรกรมี ไ ม่ ม ากนั ก จึ ง ยัง ใช้
แรงงานคนในการดูแล และเก็บเกีEยวผลผลิ ต
บทความนี. นําเสนอโมเดลสถาปั ตยกรรมการพัฒนาระบบในการเก็บ
ข้อมูลเพืEอเพิE มประสิ ทธิ ภาพในการเพราะปลูกพืชด้วยโรงเรือนขนาดเล็กให้
รวดเร็วยิE งขึ.นพร้อมทัง. ทํานายเวลาในการเก็บเกีEยวผลผลิ ตทีE เหมาะสม ทํา
ให้เกษตรกรสามารถเพิE มผลผลิ ตและย่อนระยะเวลาในการเพราะปลูกด้วย
โรงเรื อ นขนาดเล็ก ข้ อ มู ล ทีE เ ก็ บ ผ่ า นระบบจะถูก ส่ ง ขึ. น ไปเก็ บ อยู่ บ น
ฐานข้อมูลและจึงนํามาวิ เคราะห์เพืEอหาค่าของตัวแปรในแต่ละช่วงทีE ทาํ ให้
พืชนัน. เจริ ญเติ บโตได้ดีทีEสดุ ในแต่ละโมเดลการปลูกพืช
คําสําคัญ — ดัชนี ความต่างพืชพรรณ, อิ นเทอร์เน็ตของสรรพสิE ง,
โรงเรือน, สมาร์ทฟาร์ม

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
ประเทศไทยเป็ น ประเทศทางด้า นเกษตรกรรมมาตังM แต่ อ ดีต จนถึง
ปั จจุบนั เนืPองจากตังM อยู่ในเขตมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ และมีสภาพภูม ิ
ประเทศ ทรัพยากร สิงP แวดล้อม และสภาพภูมอิ ากาศทีเP หมาะสมแก่การทํา
เกษตรกรรมในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็ น การทํานา การทําสวนผลไม้ การ
ทําพืชไร่ และการทําเลียM งสัตว์ เป็ นต้น และด้วยยุคสมันทีเP ปลียP นแปลงไป

II. ทฤษฎีทเPี กียP วข้อง
II.I อินเตอร์เน็ตของสรรพสิงl
อินเตอร์เน็ตของสรรพสิงP หรือทีPรู้จกั กันในชืPอ Internet of Things
(IoT) [1] หมายความว่าการทีPสงิP ของ,อุปกรณ์, หรือเครืPองจักรสามารถ
สือP สารและเชือP มต่อหากันและกันได้ผา่ นทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่
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ว่าจะเป็ นทังM ระบบแบบมีสาย (LAN) หรือแบบไร้สาย (Wireless) โดยใช้
โปรโตคอลเฉพาะในการสืPอสาร ทําให้สามารถควบคุม ตรวจสอบ บริหาร
จัดการ หรือ สามารถระบุตวั ตนของสิงP นันM ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ ตได้
ฟั งก์ชนั ในการทํางานของอุปกรณ์ IoT อาจจะมีหลายฟั งก์ชนั หรือฟั งก์ชนั
เดียวก็ได้ ขึนM อยู่กบั จุดประสงค์ของอุปกรณ์นันM ๆ ในประเทศไทยอุปกรณ์
IoT ไม่ ค่ อ ยเป็ นทีPแ พร่ ห ลายเท่ า ไหร่ นั ก ส่ ว นใหญ่ จ ะใช้ ใ นทางด้ า น
อุตสาหกรรม, การคมนาคม, และสินค้าบางชนิด ในปั จจุบนั ทางด้านภาค
เกษตรกรรมก็เริมP นําเทคโนโลยี IoT เข้ามาช่วยในการทําการเกษตรแต่ยงั
ไม่แพร่หลายนัก สังเกตได้จากทีเP กษตรกรบางคนเริมP ทีจP ะทําระบบ Smart
farm ของตัวเองเพืPอลดต้นทุนทางด้านแรงงานคนลง การวางระบบทําให้
การดูแลพืชผลต่าง ๆ ง่ายขึนM และสามารถควบคุมและตรวจสอบแค่เพียง
ปลายนิMวเท่านันM ไม่ว่าจะเป็ นการตรวจสอบความชืMนหรืออุณหภูมภิ ายใน
ฟาร์มของตนเอง, การควบคุมการให้นMํ า, การให้แสง, หรือปริมาณแร่ธาตุ
ในกรณีทเPี ป็ นการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ เป็ นต้น นอกจากนีMยงั มีการเก็บ
ค่าทางสถิตผิ า่ นเซ็นเซอร์หลายอย่างทีตP ดิ ตังM อยูภ่ ายใน Smart farm เพือP
นํามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ภายในฟาร์มทีสP ง่ ผล
ต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือผลผลิต

พืช

ทําให้สามารถแยกพืชทีมP คี วามสมบูรณ์กบั ไม่สมบูรณ์ออกจากกันได้
โดยทีP NDVI จะมีค่าตังM แต่ -— ถึง — ยิงP ค่าNDVI เข้าใกล้ — แสดงว่าพืช
นันM มีความสมบูรณ์ การวัดปริมาณการสังเคราะห์แสงด้วยค่าดัชนีความต่าง
พืชพรรณ มีงานวิจยั สรุปออกมาแล้วว่า ค่าNDVIมีความสัมพันธ์อย่างมาก
ต่ อ อัต ราการสัง เคราะห์ ด้ว ยแสงของพืช โดยดู ทPีป ริม าณการตรึง ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) [3].
III. สถาปั ตยกรรม
ในส่วนนีMอธิบายเกียP วกับการออกแบบระบบสถาปั ตยกรรม, ฟั งก์ชนั ทีP
ใช้ใ นการจัด เก็บ ข้อ มู ล และวิธีก ารวิเ คระห์ ข้อ มู ล ได้ทํ า การออกแบบ
ฐานข้อมูลทีใP ช้จดั เก็บข้อมูลทีไP ด้รบั มาจากเซ็นเซอร์ภายในโรงเรือนขนาด
เล็ก หลังจากทีเP ก็บรวบรวมข้อมูลได้มากพอแล้วจึงนําข้อมูลทีไP ด้มาทําการ
วิเ คราะห์ โ ดยใช้ เครืPอ งมือ ทีPชPือ ว่ า RapidMiner Studio [5] ในการ
วิเ คราะห์แ ละทํา นายข้อ มูล ให้ไ ด้ม าซึPง โมเดลทีPม ีป ระสิท ธิภ าพในการ
เพาะปลูก แนวทางในการทดลองจะทําการปลูกขึนM ฉ่ ายโดยออกแบบให้ม ี
การควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนขนาดเล็กทีใP ช้ทาํ การปลูกพร้อม
ทังM มีก ารเก็บ ข้อ มุ ล จากเซ็น เซอร์ต่ า ง ๆ ภายในโรงเรือ นเพืPอ ใช้ใ นการ
วิเคราะห์ ภายในตัวโรงเรือนขนาดเล็กจะมีทงั M ระบบปรับความชืนM , ระบบรด
นํM า อัต โนมัติ, และระบบแสงทีPช่ ว ยในการเจริญ เติบ โตแก่ พ ืช สามารถ
ปรับแต่งระบบรดนํM าอัตโนมัติ, ระบบแสงรวมทังM สภาพอากาศภายในให้
เหมาะสมพืขในแต่ละชนิดได้

II.II ดัชนีความต่างพืชพรรณ

ดัช นี ค วามต่ า งพืช พรรณ หรื อ เรี ย กอี ก ชืP อ หนึP ง ว่ า Normalized
difference vegetation index (NDVI) [2] เป็ นการสังเคราะห์ขอ้ มูล
ขึMน มาใหม่โ ดยใช้ห ลัก การสะท้อ นคลืPน แม่เ หล็ก ไฟฟ้ า ทีPพ ชื สะท้อ นกลับ
ออกมา คลืPน แม่เ หล็ก ไฟฟ้ า จะมีค วามยาวคลืPน และความถีPแ ตกต่ า งกัน
ออกไปในแต่ละประเภทได้แก่ คลืPนอัลตราไวโอเลต (›••-•—•nm), คลืPน
แสงทีตP ามองเห็น (•••-ž••nm), คลืPนอินฟราเรด (—mm-750nm), คลืPน
ไมโครเวฟ ,และคลืPนวิทยุ โดยจะใช้การสะท้อนของ คลืPนอินฟราเรดใกล้
Near Infrared (NIR) กับ แสงทีPต ามนุ ษ ย์ส ามารถมองเห็น ( Visible
Light) ในการคํานวณค่าของดัชนีความต่างพืชพรรณโดยทัวไปแล้
P
วเมืPอ
แสงตกกระทบใบไม้โ ดยมี Chlorophyll a และ Chlorophyll b ทีPทํ า
หน้ าทีPคอยดูดซับแสงในช่วงสีแดงและนํM าเงินซึPงจําเป็ นต่ อกระบวนการ
สังเคราะห์ดว้ ยแสงเพืPอใช้ในการสร้างสารอาหารแก่พชื พร้อมกับสะท้อน
แสงในช่วงสีเขียวออกมา จึงเป็ นเหตุผลว่าทําไมจึงมองเห็นพืชเป็ นสีเขียว
ในส่ว นของคลืPน อิน ฟาเรดจะถู ก Carotenoid สะท้อ นกลับ ออกมา ใน
สั ด ส่ ว นทีP ค่ อ นข้ า งสู ง พื ช ต่ า งชนิ ด ต่ า งสายพั น ธุ์ จ ะสะท้ อ นคลืP น
แม่เหล็กไฟฟ้ าในสัดส่วนทีแP ตกต่างกันหรือพืชชนิดเดียวกันแต่มอี ายุหรือ
ความสมบูรณ์ ต่ างกัน การสะท้อนคลืPนแม่เหล็กไฟฟ้ าก็จะแตกต่ างด้วย
เช่นกันพืชทีสP มบูรณ์จะมีการสะท้อน NIR มากกว่าคลืPนช่วงสีแดง และพืช
ในกลุ่มทีPไม่สมบูรณ์ จะมีการสะท้อนNIR น้ อยกว่าหรือเท่ากับคลืPนช่วงสี
แดงจากการสะท้อนทีPแตกต่างกันข้างต้นจึงนํ ามาสู่การคํานวณสัดส่วน
ความแตกต่างระหว่าง › ช่วงคลืนP ดังกล่าวโดยใช้สมการดังนีM

NDVI =

!"#$%"&
!"#'%"&

NIR = ปริมาณแสง NIR ทีสP ะท้อนจากใบของพืช
VIS = ปริมาณแสง visible light ทีเP หลือจากการดูดซับโดยใบของ

III.I การออกแบบสถาปั ตยกรรมระบบภายในโรงเรือนขนาดเล็ก

ในงานวิจยั ฉบับนีMระบบสถาปั ตยกรรมภายในโรงเรือนขนาดเล็กทีเP พือP
ช่วยควบคุมและเก็บวัดค่าต่าง ๆ ในกระบวนการปลูกพืช
จากรูปทีP — แสดงให้เห็นถึงการทํางานของระบบทีใP ช้ในการเก็บข้อมูล
จากเซ็น เซอร์ เซ็น เซอร์นั นM จะประกอบไปด้ว ย เซ็น เซอร์ว ดั อุ ณ หภู ม ิ,
ความชืนM , NDVI, ปริมาณแก๊ส, ความเข้มแสง และเซ็นเซอร์วดั ความสูง
เซ็นเซอร์เหล่านีMจะติดตังM อยูบ่ นบอร์ด Raspberry pi เพือP รับค่าเข้ามาทํา
การประมวลและจะถู ก บัน ทึก ลงในฐานข้อ มูล ข้อ มูล ทีPร วบรวมมาจาก
เซ็นเซอร์จะถูกจัดเก็บอยู่ภายในฐานข้อมูล และนํามาวิเคราะห์เมือP มีขอ้ มูล
ทีปP ริมาณข้อมูลทีมP ากพอสมควรเพืPอหาโมเดลทีดP ที สPี ุดในการเพาะปลูกพืช
ในแต่ละชนิด

(1)
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III.III การควบคุมและวิเคราะห์

การออกแบบระบบควบคุมโรงเรือนอัจฉริยะ มีตวั แปลสําคัญอยู•่ อย่าง
ได้แก่ เวลา สภาพแวดล้อมภายใน ดัชนีความต่างพืชพรรณ
• เวลา เป็ นตัวแปรทีสP ําคัญตัวแปลหนึPงเนืPองจากต้องมีการกําหนด
ระยะเวลาในการให้แสงกับพืช
• สภาพแวดล้อมภายในโรงเรือน
• ไม่วา่ จะเป็ นอุณหภูมิ ความชืนM ความชืนM ภายดิน เป็ นตัวแปรทีตP อ้ ง
ได้รบั การควบคุม เพือP ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อการเพาะปลูก
• ดัชนีความต่างพืชพรรณ คือตัวบ่งชีMในการตรวจสอบพืชภายใน
โรงเรือนมีการสังเคราะห์แสงหรือไม่

VI. กระบวนการจัดเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์

ในกระบวนการนีMขอ้ มูลทีPถูกจัดเก็บมาจากเซ็นเซอร์ภานในโรงเรือน
ขนาดเล็กจะถูกส่งขึนM ไปจัดเป็ นทีฐP านข้อมูลเพืPอใช้ในการวิเคราะห์โมเดล
การเพาะปลูกพืชชนิดนันM ๆ เมือP ทําการเก็บข้อมูลไปซักช่วงระยะเวลาหนึPง
จึงเริมP ทําการวิเคราะห์เพือP หาปั จจัยทีสP ง่ ผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ค่าทีP
บัน ทึก ลงฐานข้อ มูล ได้แ ก่ วัน ,เวลา ,อุ ณ หภูม ิ, ความชืMน , ปริม าณแก๊ ส ,
ความเข้มแสง , ความสูงของพืช , และ NDVI โดยใช้ค่า NDVI เป็ นตัว
บ่ง ชีMว่า พืช มีก ารสัง เคราะห์ด้ว ยแสงเพืPอ ใช้ใ นการเจริญ เติบ โต [4] จาก
การศึกษา พบว่า ปริมาณCO2, O2 อุณหภูม,ิ ความชืนM , แสง เป็ นปั จจัย
สํา คัญ ทีPส่ง ผลต่ อ การสัง เคราะห์แ สงของพืช [6] [7] [8] การนํ า ค่า ดัช นี
ความต่ า งพืช พรรณทีPไ ด้จ ากการถ่ า ยภาพด้ว ยกล้อ งทีPม ีค วามสามารถ
ถ่ายภาพทีPมคี ลืPนแม่เหล็กไฟฟ้ าในช่วง NIR มาเข้าสมาการเพืPอทําการ
คําวณค่า NDVI ทีพP ชื มี ณ ช่วงเวลานันM เทียบกับอัตราการตรึง CO2 หรือ
อัตราการคาย O2 ของพืช และสร้างกราฟเพืPอดูความสัมพันธ์ของค่าทังM
สอง จากนันM จึงวิเคราะห์ปัจจัยทีสP ่งผลให้พชื นันM มีการสังเคราะห์แสงทีเP พิมP
มากขึนM ไม่ว่าจะเป็ นการเปรียบเทียบกันระหว่าง NDVI กับ ปริมาณแสง,
NDVI กับ ความชินM , NDVI กับ ปริมาณ CO2 หรือ O2 ภายในโรงเรือน
ขนาดเล็ก
จากสมการ NDVI ทีP ก ล่ า วไปข้ า งต้ น นั M น ในขั นM ตอนนีM มี ก าร
เปลีPยนแปลงตัวแปลภายในเล็กน้ อยเนืPองจากมีการใช้ ฟิ วเตอร์สฟี ้ า [9]
เพืPอ ช่ ว ยในการกรองแสงในย่ า นทีPไ ม่ ต้อ งการออกไป ดัง นันM สมการจึง
เปลียP นเป็ น

รูปทีP — สถาปั ตยกรรมระบบภายใน
III.II ส่วนประกอบสําคัญภายในโรงเรือน
ส่วนประกอบบทีจP าํ เป็ นของระบบฮาร์ดแวร์ทนPี ําเสนอไปในรูปทีP — นันM
ประกอบไปด้วย บอร์ดทีใP ช้ในการควบคุมระบบและรับข้อมูล, เซ็นเซอร์อุณ
ภูมแิ ละความชินM , เซ็นเซอร์ NDVI, เซ็นเซอร์แก๊ส, เซ็นเซอร์วดั ความสูง,
และเซ็นเซอร์แสง ดังรูปทีP ›
• บอร์ดควบคุม Raspberry Pi 3 b+
เป็ นบอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก มีความสามารถในการใช้งาน
ทัวไปและ
P
มีคณ
ุ สมบัตเิ ด่น คือ ติดต่อ และความคุมอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ใช้ระบบปฏิบตั กิ าร Raspbian
• เซ็นเซอร์ NDVI Pi NoIR Camera V2
คือกล้องทีมP คี วามสามารถถ่ายภาพในช่วงคลืนP แม่เหล็กไฟฟ้ าชนิด
อินฟาเรดได้ โดยนําภาพถ่ายดังกล่าวมาทําการคํานวณเชิง
คณิตศาสตร์เพือP สังเคราะห์ขอ้ มูลของง NDVI ขึนM มาโดยใช้
สมการคณิตศาสตร์
• เซ็นเซอร์แก๊ส MQ-135
เป็ นเซ็นเซอร์ทใPี ช้ในการวัดปริมาณแก๊สออกซิเจนหรือโอโซน
• เซ็นเซอร์วดั ความสูง Ultrasonic
เซ็นเซอร์ทใPี ช้คลืนP อัลตร้าโซนิคในการสะท้อนไปกลับเพือP
คํานวณหาระยะทางระหว่างเซ็นเซอร์กบั วัตถุทอPี ยูต่ รงหน้า
เซ็นเซอร์
• เซ็นเซอร์วดั อุณหภูมแิ ละความชินM DHT22
เซ็นเซอร์สภาพอากาศมีความสามารถในการวัดอุณหภูมแิ ละ
ความชินM มีชว่ งในการวัดอุณหภูมอิ ยูท่ Pี -•• ถึง •• องศาเซลเซียส
และช่วงในการวัดความชินM อย่ทPี • ถึง —•• %
• เซ็นเซอร์วดั แสง LDR
เป็ นตัวต้านทานปรับค่าตามแสง ตัวต้านทานชนิดนีMสามารถ
เปลียP นความนําไฟฟ้ าได้เมือP มีแสงมาตกกระทบ

NDVI =

#()$*+,(
#()'*+,(

(2)

โดยทีP

RED = ปริมาณแสง NIR ทีสP ะท้อนจากใบของพืช เก็บจากเซลล์รบั

แสงสีแดงของอุปกรณ์
BLUE = ปริมาณแสงสีนMําเงินทีสP ะท้อนจากใบของพืชผ่านฟิ ลเตอร์สี
นํMาเงิน
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รูปทีP › อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์สาํ หรับระบบ ตรวจสอบการเจริญเติบโตของพืช (a) Raspberry pi 3 b+, (b) Pi NoIR
Camera V2} (c) MQ-135, (d) Ultrasonic (e) DHT22, (f) LDR
[3] JOHN A. GAMON and other, “RELATIONSHIPS BETWEEN
NDVI, CANOPY STRUCTURE, AND PHOTOSYNTHESIS IN
THREE CALIFORNIAN VEGETATION TYPES,” Ecological
Applications., vol.5, no.1, pp.28–41, 1995.
[4] Piedad M. Cristiano and other, “High NDVI and Potential
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despite Seasonal Changes in Leaf Area Index and Air
Temperature,” forests., vol.5, no.2, pp.287–308, 2014.
[5] Nopparoot Kitcharoen and other, “RapidMiner Framework for
Manufacturing Data Analysis on the Cloud,” The 2013 10th
International Joint Conference on Computer Science and
Software Engineering (JCSSE), pp 149-154, 29-31 May 2013
[6] Sylvia S. Mader, “กายวิภาคและการเจริญเจิบโตของพืช,” Essentials
of biology 2.,pp 2-14, 2012
[7] จิรสั ย์ เจนพาณิชย์, “Photosynthesis,” Biology for high school
students, pp 67-76, 2009
[8] Christian Körner, “When Growth Controls Photosynthesis,”
IEEE 4th International Symposium on Plant Growth Modeling,
pp 5-7, 2012
[9] Somchai, การถ่ายภาพการสังเคราะห์แสงพืชด้วยกล้อง Raspberry Pi
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V. สรุป

งานวิจยั ชินM นีMได้นําเสนอเแนวทางในการทําวิจยั เกียP วกับการวิเคราะห์
ปั จจัยการเจริญเติบโตของพืชในแต่ละชนิดโดยใช้ดชั นีความต่างพืชพรรณ
เพืPอได้มาซึงP โมเดลทีมP ปี ระสิทธิภาพในการเพาะปลูกพืชในแต่ละชนิด โดย
การเก็บข้อมูลจากเซ็นเซอร์ทติP ดิ ตังM อยู่ภายในโรงเรือนนขนาดเล็กและจึง
นํ ามาทําการวิเคราะห์โมเดลทีPมปี ระสิทธิภาพจากการสร้างกราฟเพืPอหา
ความสัมพันธ์จากปั จจัยต่าง ๆ ภายในโรงเรือนทีกP ล่าวไปข้างต้น เพืPอให้
ได้มาซึงP โมเดลสําหรับการปลูกพืชทีลP ดระยะเวลาในการปลูกให้สนั M ลง และ
ประหยัดยิงP ขึนM สุดท้ายนีMจะนํ างานวิจยั ชินM นีMไปต่อยอดเพืPอสร้างระบบและ
โมเดลทีใP ช้งานจริงในโอกาสต่อไป
กิ ตติ ประกาศ
ขอขอบคุ ณ คณาจารย์แ ละผู้เ ชีPย วชาญทีPใ ห้โ อกาศในการนํ า เสนอ
แนวคิด ในการทํา งานวิจ ยั ตามความสนใจของผู้ทํา วิจ ยั ในครังM นีM ทังM ให้
คํา ปรึก ษาทางด้า นเทคนิ ก และ, แนวคิด , และทฤษฎีทPีเ กีPย วข้อ งตลอด
ระยะเวลาในการทํางานนวิจยั ชินM นีMจนสามารถกําหนดขอบเขตของงานวิจยั
ได้อย่างเหมาะสม และสามารถนําไปต่อยอดเพือP ทําเป็ นชินM งานจริงต่อไป
เอกสารอ้างอิ ง
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system based on internet of things,” Comput. Math. Appl.,
vol.64, no.5, pp.833–839, 2012.
[2] วลดา เดชะพงศ์ธนา, สุพรรณ กาญจนสุธรรม, แก้ว นวลฉวี และ นฤมล
อินทรวิเชียร, “ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมพิ นtื ผิวและดัชนีความแตกต่าง
พืชพรรณของพืนt ทีน– าข้าวในแต่ละช่วงการเจริญเติบโต จากข้อมูล
ดาวเทียม,” Journal of Geoinformation Technology of Burapha
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บทคัดย่อ —ระบบระบายความร้อนของศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทที่ต้องการลดการสร้าง
ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ต้องปรับอากาศทั้งห้องได้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ต้องเชื่อมโยงกับ
เซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับ ประเทศที่
พั ฒ นาแล้ ว ในปั จ จุ บ ั น ได้ ม ี ก ารใช้ ง านศู น ย์ ข ้ อ มู ล ขนาดเล็ ก แบบควบรวมกั บ แร็ ค
คอมพิวเตอร์ไว้ด้วย และขยายตัวไปสู่การใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย อาทิ โกดังสินค้า
สำนักงานชั่วคราว อีเว้นท์ต่าง ๆ ฯลฯ เครื่องปรับอากาศสามารถบูรณาการกับตู้แร็ค
คอมพิวเตอร์เพื่อการระบายความร้อนให้กับศูนย์คอมพิวเตอร์โดยตรง ดังนั้นระบบ
ระบายความร้ อ นของศู น ย์ ข ้ อ มู ล ของคอมพิ ว เตอร์ ข นาดเล็ ก (CCRDC) จะมี
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนที่สูงขึ้น
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนาระบบ CCRDC ที่เคลื่อนย้ายได้และเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ เหมาะสำหรับสภาวะอากาศแบบร้อนชื้นอย่างประเทศไทย ระเบียบวิธี
วิจัยเริ่มจากการออกแบบชุดอุปกรณ์ทดลอง การพัฒนาต้นแบบ CCRDC การเลือก
เครื่องปรับอากาศที่มีขนาดกำลังทำความเย็นที่เหมาะสมกับศูนย์คอมพิวเตอร์ขนาด
เล็ก และการบูรณาการศูนย์คอมพิวเตอร์กับเครื่องปรับอากาศเข้าด้วยกัน
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 โดยดึ ง ความร้ อนได้
2,200 Btu/hr คิดเป็นร้อยละ 32.2 ของภาระงานสูงสุดของเครื่องปรับอากาศเท่านั้น
คำสำคั ญ — ศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ ข นาดเล็ ก , ซี ซ ี อ าร์ ด ี ซี , ระบบทำความเย็ น ,
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
o
C 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

II. ลักษณะศูนย์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก

การออกแบบศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ ข นาดเล็ ก ที่ ป ระกอบด้ ว ยอุ ป กรณ์
คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ต ่ อ พ่ ว งที ่ ส ามารถติ ด ตั ้ ง ภายในตู ้ แ ร็ ค ตู ้ เ ดี ย ว
(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) ระดั บ อุ ณ หภู ม ิ แ ละความชื ้ น ที ่ อ ุ ป กรณ์ ส ามารถทำงานได้
ประสิทธิภาพดีที่สุดและประหยัดพลังงานได้ คือ 18 - 27 oC (64 – 81 oF)
และความชื ้ น สั ม พั ท ธ์ อ ยู ่ ร ะหว่ า ง 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
ฝุ่นละอองและเสียงในพื้นที่ติดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ 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

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 ความเร็ ว รอบ 1,300 rpm ที ่ ม าพร้ อ มกั บ ชุ ด ฮี ท เตอร์ จึ ง
สามารถระบายความร้อนจากกล่องฮีทเตอร์ได้ดี โดยระบบควบคุมพัดลมเป็น
แบบ Open loop และเฉพาะเปิ ด ปิ ด เท่ า นั ้ น (On/Off) ภาพถ่ า ยตู ้ ศ ู น ย์
คอมพิวเตอร์แสดงดังรูปที่ 1 โดยมีระบบเปิดตู้อัตโนมัติหากอุณหภูมิภายในตู้
เกินค่าที่กำหนดด้วย

รูปที่ 1 ลักษณะภายนอกของตูศ้ ูนย์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก

รูปที่ 2 ภาพด้านหน้าของตู้ศูนย์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กพร้อมเครื่องปรับอากาศ
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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) ของเครื่องปรับอากาศแสดงดังรูปที่ 3
แผนภาพอย่างง่ายแสดงลักษณะการไหลเวียนของอากาศภายในตู้ศูนย์
คอมพิวเตอร์กับเครื่องปรับอากาศแสดงดังรูปที่ 4 โดยอากาศเย็นและแห้งที่
ปรับสภาพจากเครื่องปรับอากาศแล้ว (ลูกศรสีเขียว) จะไหลผ่านทางด้านหน้า
ของชุดอุปกรณ์ จากนั้นจะถูกดูดให้ไหลผ่านเซิร์ฟเวอร์และยูพีเอสจำลองทำให้
ร้อนขึ้นและไหลกลับขึ้นไปทางด้านบนสู่เครื่องปรับอากาศ (ลูกศรสีแดง)
รูปที่ 5 แสดงตำแหน่งการติดตั้งเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
(T & RH) ฝั่งอากาศเย็นที่จ่ายจากเครื่องปรับอากาศ (ลูกศรสีเขียว) และฝั่ง
อากาศอุ ่ น ที ่ ร ะบายความร้ อ น (ลู ก ศรสี แ ดง) จากชุ ด อุ ป กรณ์ แ ล้ ว และไหล
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
ส่ ว นลู ก ศรสี ฟ ้ า แสดงทิ ศ ทางลมระบายความร้ อ นจากคอยล์ ร ้ อ นของ
เครื่องปรับอากาศ

รูปที่ 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

รูปที่ 4 แผนภาพแสดงลักษณะการไหลเวียนของอากาศในตูศ้ ูนย์คอมพิวเตอร์
ขนาดเล็ก

III. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลความต้องการใช้งานศูนย์คอมพิวเตอร์
ขนาดเล็ก กำลังการทำความเย็นที่ต้องการจากเครื่องปรับอากาศ และขนาดตู้
แร็คคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม จากนั้นจึงออกแบบ จัดเตรียมวัสดุ ประกอบและ
ติดตั้งตู้ เครื่องปรับอากาศที่คัดเลือกมานำเข้ามาจากบริษัท Rittal จากอิตาลี
ซึ่งปกติเครื่องนี้ใช้ระบายความร้อนจากชุดสวิตซ์บอร์ดหรืออุปกรณ์หม้อแปลง
ไฟฟ้า โดยใช้สารทำความเย็น R-134a เครื่องมีความสามารถทำความเย็น
2,000 วัตต์ความร้อน (เทียบเท่า 6,830.36 Btu/hr) กำลังไฟฟ้าสูงสุดที่ต้องการ
970 วั ต ต์ ไ ฟฟ้ า จะเห็ น ว่ า เครื ่ อ งปรั บ อากาศนี้ ม ี ข นาดทำความเย็ น ต่ ำ กว่ า
เครื่องปรับอากาศทั่วไปที่เล็กสุดที่ 9,000 Btu/hr
รูปที่ 5 ตำแหน่งการติดตั้งเครื่องมือวัดภายในตูศ้ ูนย์คอมพิวเตอร์
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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
ความร้อนรวมได้
ความเร็ ว ลมสำหรั บ การระบายความร้ อ นไม่ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ต ามมาตรฐาน
ASHRAE ดังนั้น ความเร็วลมที่ใช้จึงขึ้นกับความสามารถพัดลมระบายอากาศ
ของฮีทเตอร์ ทำให้ได้ความเร็วลมอยู่ในช่วงค่า 5.8 – 6.2 m/s งานวิจัยนี้ใช้ฮีท
เตอร์ไฟฟ้าแทนความร้อนจากเซิร์ฟเวอร์และยูพีเอส
ศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กที่พัฒนาขึ้นนี้ ในเบื้องต้นเพื่อการระบายความร้อน
จากชุ ด แร็ ค คอมพิ ว เตอร์ แ ละยู พ ี เ อสเพี ย งชุ ด เดี ย ว โดยปั จ จุ บ ั น นี ้ ศ ู น ย์
คอมพิวเตอร์นิยมใช้ Virtual Machine Ware (VM ware) ที่ใช้คอมพิวเตอร์ตัว
เดี ย วควบคุ ม และสามารถแยกโฮสต์ (Host) ได้ ทำให้ ห ้ อ งศู น ย์ ข ้ อ มู ล ของ
คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ จึงสอดคล้องอย่างยิ่งกับกรอบแนวคิด
งานวิจัยนี้ ที่จะลดความจำเป็นของการสร้างห้องเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ ซึ่งมัก
ต้องการเครื่องปรับอากาศที่มีความแม่นยำสูง (Precision Air Conditioner) ที่
ต้องมีระบบตรวจสอบตลอดเวลารวมถึงระบบดับเพลิง หากสามารถทำให้อยู่ใน
ตู้แร็คตู้เดียวได้ก็จะประหยัดได้ทั้งพืน้ ที่และพลังงาน
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
แสดงดังรูปที่ 7
เก็บข้อมูลติดต่อกันให้นานที่สุด โดยสูงสุด 24 ชั่วโมง ตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์จากคอมพิวเตอร์ ว่าอุณหภูมิแต่ละ
ตำแหน่งว่าไม่ผิดปกติ และคำนวณคุณสมบัติอากาศชื้นเพื่อตรวจสอบการ
ควบแน่นของความชื้นในอากาศ จากนั้นนำข้อมูลที่บันทึกไว้มาทำการวิเคราะห์
แสดงผล และสรุปผล

รูปที่ 6 ภาพตู้ศูนย์คอมพิวเตอร์ขณะทดสอบ

รูปที่ 7 ภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์สำหรับเก็บข้อมูลการทดสอบตู้ศูนย์
คอมพิวเตอร์
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
คอมเพรสเซอร์ ท ำงานอุ ณ หภู ม ิ อ ากาศจะลดลงและเมื ่ อ คอมเพรสเซอร์ ตั ด
อุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้น

รูปที่ 8 อุณหภูมิของอากาศทางออกเครื่องปรับอากาศสู่ภายในตู้
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ความชื ้ น สั ม พั ท ธ์ ม ี ก ารเปลี ่ ย นแปลงอยู ่ ร ะหว่ า ง 65% – 80% และมี
แนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ ดังรูปที่ 9 จากค่าสูงสุด 88% ลงมาเรื่อยๆ จนเหลือ
71% ภายใน 31 นาที เนื่องจากอุณหภูมิมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยค่าความชื้น
สัมพัทธ์จะแกว่งในลักษณะเดียวกับอุณหภูมิ

รูปที่ 11 ค่าความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศที่ย้อนกลับเข้าเครื่องปรับอากาศจาก
ภายในตู้ศูนย์คอมพิวเตอร์

อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศที่ย้อนกลับสู่เครื่องปรับอากาศ
แสดงดังรูปที่ 10 และ 11
อุณหภูมิอากาศจากภายในตู้คอมพิวเตอร์ที่เข้าสู่เครื่องปรับอากาศแปรผัน
ระหว่าง 20.9 – 37.6 oC สูงกว่า Set point โดยอุณหภูมิสุดท้ายอยู่ที่ 37 oC
และอุณหภูมิแปรผันขึ้นและลงตามจังหวะการตัดต่อของคอมเพรสเซอร์เช่นกัน
โดยความชื้นสัมพัทธ์แกว่งอยู่ระหว่าง 25% – 58% และมีแนวโน้มลดลงเรื่อย
จนมีค่าเป็น 34% เมื่อเวลาผ่านไป 35 นาที กำหนดไว้ว่าอุณหภูมิของอากาศเย็น
ทางเข้าชุดอุปกรณ์จะต้องต่ำกว่า 27 oC ผลการทดลองในวันที่ 26 ม.ค. 63 นี้
พบว่าอุณหภูมิสูงกว่าค่าที่กำหนดดังแสดงในรูปที่ 12 อย่างไรก็ดีคำนวณได้ว่า
ระบบสามารถลดความชื้นได้เล็กน้อยด้วยอัตรา 0.19 g/s ในช่วง 30 นาทีแรก

ต่อมาผู้วิจัยได้ทดสอบทดสอบอีกครั้งประมาณ 2 ชั่วโมง เมื่อ 29 มี.ค. 63
( เ ว ล า 14.12 – 16.10 น . ) ป ร ั บ ต ั ้ ง ค ่ า อ ุ ณ ห ภ ู ม ิ อ า ก า ศ ย ้ อ น ก ล ั บ สู่
เครื่องปรับอากาศเป็น 32 oC พบว่าอุณหภูมิอากาศไม่ได้แกว่งอีกต่อไป และ
ระบบเข้ า สู ่ ส มดุ ล ที ่ เ วลา 14:30 น. ผลการวั ด อุ ณ หภู ม ิ ท างเข้ า ชุ ด อุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ที่จำลองด้วยฮีทเตอร์ไฟฟ้าคงที่ได้ที่ 21.7 oC ดังรูปที่ 13 ในขณะ
ที่ความชื้นสัมพัทธ์แปรผันในช่วงแคบ ๆ ระหว่าง 62% - 63% ส่วนอุณหภูมิ
อากาศที่ไหลกลับเข้าสู่เครื่องปรับอากาศในกรณีนี้คือ 32.3 oC ดังรูปที่ 14 โดย
ความชื้นสัมพัทธ์ลดลงเหลือ 30% คงที่เช่นกัน ดังรูปที่ 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

รูปที่ 10 อุณหภูมิของอากาศที่ย้อนกลับเข้าเครื่องปรับอากาศจากภายในตู้ศูนย์
คอมพิวเตอร์

รูปที่ 12 อุณหภูมิอากาศทางเข้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กรณี Set point 35 oC

รูปที่ 9 ค่าความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศทางออกเครื่องปรับอากาศ
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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
จะประหยัดพลังงานได้มากกว่าการเปิดเครื่องปรับอากาศทั้งห้องตามแบบ
สามัญอย่างน้อยร้อยละ 20 หากคำนวนเทียบจากขนาดเครื่องปรับอากาศ
V. สรุปผลการวิจัย
รูปที่ 13 อุณหภูมิอากาศทางเข้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กรณี Set point 32 oC

การพัฒนาระบบระบายความร้อนของศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
(Compact Computer Rack Data Center: CCRDC) จากงานวิจัยนี้ สามารถ
ทำได้สำเร็จ และคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการหรือ
บริษัทที่ต้องการศูนย์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เนื่องจากไม่มีพื้นที่สำหรับสร้าง
ห้องศูนย์ข้อมูล ต้นแบบศูนย์คอมพิวเตอร์นี้เคลื่อนที่ได้และบูรณาการกับ
เครื่องปรับอากาศได้เป็นอย่างดี จากการทดสอบเบื้องต้น หากปรับตั้งอุณหภูมิ
อากาศย้อนกลับสู่เครื่องปรับอากาศที่ 32 oC สามารถทำอุณหภูมิอากาศเย็นที่
18.3 oC ส่ ง ไปเพื ่ อ ระบายความร้ อ นชุ ด อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ จ ำลอง 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

รูปที่ 14 อุณหภูมิอากาศไหลกลับเครื่องปรับอากาศ กรณี Set point 32 oC
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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.

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 moneysaving in the long run. Because, if the tires are not rotated in
the appropriate time, the tires will be unevenly

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.
Fig.1. Example of accident caused by an explosion
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II. Related Work

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.

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 5 0 - 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.

III.

The Proposed Recommendation System

The proposed system is divided into 2 parts, the frontend 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.

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.

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.

!y = mx! + c

Fig.2. Tire switching schedule calculation system

(1)

where m and c are slope and intercept, respectively. By
using least square method, we get

é n ù é n
êåy ú ê åx
ê i =1 ú = ê i =1
ê n
ú ê n 2
ê å xy ú ê å x
ë i =1 û ë i =1

ù
n ú
m
ú éê ùú .
n
ú c
xú ë û
å
i =1 û

(2)

Fig.3. The trend of car usage behavior

Determining m and c by using Cramer’s rule. Let
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Fig.4. Result after calculate by linear regression.
set to be 1 , then the date 2 4 , 2 5 , 2 6 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 , 1 6 ] and y = [1 5 0 0 , 1 6 5 0 , 1 8 9 0 ] . 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 .
! is day index, we have to change it
Because the determined x
back to normal date form which is 3/4/2022.

(4)

Moreover,
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!
By substitute m, c, and 𝑦. = 20,000 into (1), solving for x
is completed.
! solved by such procedure is in the
Step 3: Because x
! has to be changed to the original date
form of day index, x
for an user’s understanding.

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

For example, a user enters a first-time mileage data 1500
km on April 23, 2020. The day index of the first day is
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[3]

Kaussner, Yvonne, et al. "Treatment of driving fear caused by
traffic accidents–development and evaluation of exposure
therapy in the driving simulation," 2015.
[4] Angrula, M, Kaur, and N. Kaur, "Car Accident Detection and
Reporting System," International Research Journal of
Engineering and Technology (IRJET), vol. 6, no. 12, 2019.
[5] Alviz, B. A. Agustin, et al., "GPS Based Tracking Car-to-Car
Device in Preventing Accident."
[6] Domer, Christine, and S. Sarah, "Optimizing silica-filled car
tire tread performance," Rubber & Plastics News, 2019.
[7] Teertstra, J. Steven, and L. Ann, "Material composition effects
on OE car tire performance," Rubber & Plastics News, 2018.
[8] G.A.F. Seber, Linear Regression Analysis. WileyInterscience, 2003.
[9] R. Adnan, M.N. Mohamad, and H. Setan, “Multiple outliers
detection procedures in linear regression,” Matematika,
Jabatan Matematik, UTM., vol. 19, no. 1, 2003, pp. 29-45.
[10] T. Cai, P. Hall, “Prediction in Functional Linear
Regression,” Annals of Statistics, vol. 34, 2006, pp. 2159–
2179.
[11] S. Fidler, D. Skocaj, and A. Leonardis, “Combining
Reconstructive and Discriminative Subspace Methods for
Robust Classification and Regression by Subsampling,” IEEE
Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 28, no.
3, Mar 2006, pp. 337-350.

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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บทคัดย่อ—งานวิ จยั นี. มีวตั ถุประสงค์เพืEอศึกษาหาตัวแบบทีEเหมาะสม
สําหรับการพยากรณ์ ความต้ องการชิ. นส่วนเครืEองปรับอากาศ สําหรับการ
ผลิ ตแบบความต้ องการเฉพาะของลูกค้า ในการศึกษาครัง. นี. ได้นําเทคนิ ค
การพยากรณ์ 2 วิ ธี มาใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล ได้แก่ วิ ธีโครงข่ายประสาท
เที ย มแบบแพร่ ย้ อ นกลับ และวิ ธี ก ารปรับ ให้ เ รี ย บเอ็ก โพเนนเชี ย ลแบบ
โฮลท์ - วิ น เทอร์ โดยพิ จ ารณาวิ ธี ก ารพยากรณ์ ทีE เ หมาะสมจากค่ า ความ
คลาดเคลืEอนกําลังสองเฉลีEย (MSE) และค่าเฉลีEยร้อยละความคลาดเคลืEอน
สัมบูรณ์ (MAPE) ทีEตาํE ทีEสดุ ข้อมูลทีEใช้เป็ นข้อมูลทุติยภูมิ การเบิกใช้งานจริ ง
ชิ. นส่ วนประเภทมอเตอร์ของเครืEองปรับอากาศชนิ ดแยกส่ วน จํานวน 2
รายการ เป็ นกรณี ศึกษา ลักษณะข้อมูลจําแนกเป็ นรายเดือน ตัง. แต่ เดือน
มกราคม 2551 ถึ ง เดื อ นธั น วาคม 2561 จากการศึ ก ษาเปรี ย บวิ ธี ก าร
พยากรณ์ ทงั . 2 วิ ธี พบว่าวิ ธีการพยากรณ์ ทีEเหมาะสมทีE สุด คือ วิ ธีโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบแพร่ย้อนกลับ
คําสําคัญ—ชิ. นส่วนเครืEองปรับอากาศ, การพยากรณ์, การผลิ ตแบบ
ความต้องการเฉพาะของลูกค้า, โครงข่ายประสาทเทียม, การปรับให้
เรียบเอ็กโพเนนเชียลแบบโฮลท์-วิ นเทอร์
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
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I. บทนํา
การเปลีPยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลกในปั จจุบ นั เกิดขึMนอย่าง
ต่ อ เนืP องและรวดเร็ ว สภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ มี ก ารแข่ ง ขั น สู ง
ผู้ประกอบการจําเป็ นต้องหาวิธกี ารสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
เหนื อ คู่ แ ข่ ง ทางการค้า ให้ไ ด้ม ากทีPสุ ด เช่ น เดีย วกัน ในธุ ร กิจ การผลิต
เครืPองปรับอากาศก็มกี ารแข่งขันรุนแรงทังM ในเรืPองราคา และรูปแบบของ
สินค้ารวมถึงระยะเวลาในการส่งมอบ การตอบสนองทุกความต้องการของ
ลูกค้าจึงเป็ นสิงP ทีสP าํ คัญ การผลิตสินค้าทีเP หมือนกันครังM ละจํานวนมากหรือ
แบบ Mass Production ไม่สามารถตอบสนองความต้องการทีหP ลากหลาย
ในปั จ จุ บ ัน ได้ การสร้า งความได้เ ปรีย บทางการแข่ง ขัน โดยการพัฒ นา
ศักยภาพด้านการผลิตมาเป็ นแบบความต้องการเฉพาะของลูกค้า หรือ
Mass Customization ทําให้การผลิตสินค้ามีความแตกต่างในสายตาลูกค้า
ได้อย่างชัดเจน และในขณะเดียวกันก็สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าในแต่ละกลุม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ [1]
บริ ษั ท กรณี ศึ ก ษา เป็ นผู้ ป ระกอบการทีP ป ระกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต
เครืPองปรับอากาศทุกประเภท ผลิตภัณฑ์ของบริษทั มีความหลากหลาย
เข้าถึงทุกกลุ่มลูกค้าตังM แต่ เครืPองปรับอากาศทีใP ช้กบั บ้านพักอาศัย ร้านค้า
อาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม การรับคํา
สังซื
P อM มีทงั M แบบทีเP ป็ นสินค้ารุ่นมาตรฐาน และรุ่นพิเศษแบบ Customization
ตามทีลP กู ค้าต้องการ เพือP ให้สามารถตอบสนองทุกความต้องการของ ลูกค้า
ทุกกลุ่ม บริษทั ได้พฒ
ั นาการผลิตจากแบบ Mass Production มาเป็ นแบบ
Mass Customization เพืPอให้เกิดความยืดหยุ่นในกระบวนการผลิต โดย
เริPม ตังM แต่ ก ารออกแบบผลิต ภัณ ฑ์ใ หม่ ให้ส ามารถใช้ชMิน ส่ว นร่ว มกัน ได้
(common component part) ปรับปรุงสายการผลิตขันM ตอนการประกอบให้
มี ค วามยื ด หยุ่ น สามารถประกอบเครืP อ งปรับ อากาศได้ ห ลายรุ่ น ใน
สายการผลิตเดียวกันได้ และจัดทําสต็อกชิMนส่วนประกอบ (component
part inventory) เพือP ให้พร้อมสําหรับการประกอบสินค้าทังM รุน่ มาตรฐานและ
รุน่ พิเศษ เพือP ทําให้ระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าสันM ทีสP ดุ [1]
ชินM ส่วนประกอบ แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชินM ส่วนประกอบ
ทีผP ลิตขึนM เองภายใน เช่น ชินM ส่วนโครงสร้างเหล็ก ชินM ส่วนแผงคอยล์ และ
กลุม่ ชินM ส่วนมาตรฐานทีสP งซื
ั P อM มาจากภายนอก เช่น มอเตอร์ ซึงP การกําหนด
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ปริมาณการจัดเก็บชินM ส่วน แต่ละรายการมาจากเป้ าหมายการขายสินค้ารุน่
มาตรฐานในแต่ละรุ่น (sale forecasting) ซึPงไม่สอดคล้องกับการขายจริง
ซึPง มีท งั M แบบทีPเ ป็ น สิน ค้า รุ่น มาตรฐาน และรุ่น พิเ ศษแบบ customization
ตามทีPลูกค้าต้องการ ทําให้ชMนิ ส่วนบางรายการไม่เพียงพอและเกิดความ
ล่าช้าในการผลิตรวมถึงการส่งมอบ และชินM ส่วนบางรายการมีมากเกินไป
โดยชิMน ส่ ว นทีPม ีปั ญ หาคือ กลุ่ ม ชิMน ส่ ว นมาตรฐานทีPส ังP ซืMอ จากภายนอก
เนืP อ งจากมี เ งืP อ นไขในการสังP ซืM อ ได้ แ ก่ จํ า นวนสังP ซืM อ ขันM ตํP า (MOQ :
Minimum Order Quantity) และระยะเวลาการส่งมอบ (Order Lead time)
ดังนันM หากมีรูปแบบในการพยากรณ์ความต้องการชิMนส่วนทีเP หมาะสมกับ
การผลิต แบบ Mass Customization จะมีป ระโยชน์ อ ย่า งมาก ปั จ จุ บ ัน มี
เทคนิ ค การพยากรณ์ ท างสถิติ เช่ น การวิเ คราะห์ อ นุ ก รมเวลา (Time
Series) การวิเคราะห์การทดถอย (Regression) และการพยากรณ์โดยใช้
โครงข่ายประสาทเทียม เป็ นต้น [1]
การศึกษาในครังM นีM เป็ นการศึกษาต่อยอดจากงานวิจยั เรืPอง การ
พยากรณ์ ค วามต้อ งการชิMน ส่ว นเครืPอ งปรับ อากาศสํา หรับ การผลิต แบบ
Mass Customization ด้วยโครงข่ายประสาทเทียม [1] เพือP ให้ได้วธิ กี ารและ
ตัวแบบตัวแบบทีเP หมาะสมทีสP ุด งานวิจยั นีMได้นําเทคนิคการพยากรณ์โดย
วิธกี ารปรับให้เรียบเอ็กโพเนนเชียลแบบโฮลท์-วินเทอร์ มาทําการพยากรณ์
เปรีย บเทีย บ โดยใช้ค่ า ความคลาดเคลืPอ นกํ า ลัง สองเฉลีPย (MSE) และ
ค่าเฉลียP ร้อยละความคลาดเคลือP นสัมบูรณ์ (MAPE) เป็ นค่าวัดประสิทธิภาพ
และความแม่นยําของการพยากรณ์

นํ า ไปใช้สํา หรับ การแสดงผลลัพ ธ์ซPึง ฟั ง ก์ช นั P ในองค์ป ระกอบนีM เ รีย กว่ า
“Activation Function” เช่น ซิกมอยด์ฟังก์ชนั P (sigmoid function) ฟั งก์ชนั P
ไฮเปอร์โบลิกแทนเจนต์ (hyperbolic tangent function) เป็ นต้น [5]

รูปทีP 1 โครงสร้างการทํางานของโครงข่ายประสาทเทียม
โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ยอ้ นกลับ การแพร่แบบย้อนกลับเป็ น
ขันM ตอนใช้สอนโครงข่ายประสาทเทียม โดยโครงข่ายประสาทเทียมแบบ
แพร่ยอ้ นกลับ เป็ นรูปแบบโครงข่ายทีไP ด้รบั ความนิยม เนืPองจากสามารถ
แก้ปัญหาในลักษณะเชิงเส้น (linear) และไม่เป็ นเชิงเส้น (nonlinear) ได้
โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ยอ้ นกลับมีลกั ษณะสําคัญดังนีM [2]
I. เป็ นโครงข่ายแบบหลายชันM (multi-layer)
II. การเชือP มโยงในแต่ละชันM เป็ นแบบต่อถึงกันหมด (fully connected)
III. เป็ นโครงข่ายทีสP ง่ สัญญาณไปข้างหน้า (feed forward network)
IV. การเรียนรูแ้ บบแพร่ยอ้ นกลับ เพือP ปรับนํMาหนักบนเส้นเชือP มโยงระหว่าง
โหนด แสดงดังรูปทีP 2.

II. วิธกี ารวิจยั
II.I ข้อมูลในการวิจยั
ข้อ มูล ทีPนํ า มาใช้ใ นการวิจ ยั เป็ น ข้อ มูล ทุ ติย ภู ม ิร ายเดือ นจํา นวน132
เดือน ตังM แต่เดือนมกราคม 2551 ถึงเดือนธันวาคม 2561 ซึPงเก็บรวบรวม
จาก 4 แหล่ง ดังนีM
I. บริษทั กรณีศกึ ษา ได้แก่ ข้อมูลยอดการเบิกใช้ชMนิ ส่วนประเภทมอเตอร์
ของเครือP งปรับอากาศชนิดแยกส่วนแบบตังM แขวนทีใP ช้กบั บ้านพักอาศัยและ
สํานักงานขนาดตังM แต่ 12,000 บีทยี ู ถึง 60,000 บีทยี ู จํานวน 2 รายการ
ได้แก่มอเตอร์หมายเลข 1042420 และหมายเลข 1042773 เป็ นตัวแปร Y
II. กรมอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ ข้อมูลอุณหภูมเิ ฉลียP เป็ นตัวแปร X1
III. ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ
หรือ GDP. เป็ นตัวแปร X2
IV. สํา นัก งานสถิติแ ห่ ง ชาติ ได้แ ก่ ข้อ มูล พืMน ทีPส ิPง ก่ อ สร้า งทีPเ ป็ น อาคาร
โรงเรือน เป็ นตัวแปร X3

รูปทีP 2 แสดงโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ยอ้ นกลับ
ในการทํา วิจ ยั ครังM นีM ผู้ว ิจ ยั ใช้โ ปรแกรม Weka เวอร์ช นั 3.9 ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโครงข่ายประสาทเทียม โดยมีขนั M ตอนในการวิเคราะห์
ข้อมูลดังต่อไปนีM
I. แบ่งข้อมูลทีPเก็บรวบรวมเป็ น 2 ชุด คือ ชุดทีP 1 เพืPอใช้ในการฝึ กสอน
โครงข่า ยประสาทเทีย มเป็ น ข้อ มูล ตังM แต่ เ ดือ นมกราคม 2551 ถึง เดือ น
ธันวาคม 2560 จํานวน 120 เดือน และข้อมูลชุดทีP 2 เพือP ใช้วดั ประสิทธิภาพ
และความแม่นยําของโครงข่ายประสาทเทียม เป็ นข้อมูลรายเดือนตังM แต่
เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561 จํานวน 12 เดือน
II.กําหนดโครงสร้างของโครงข่ายประสาทเทียม โดยจํานวนโหนดในชันM
ข้อ มู ล นํ า เข้า (input) เท่ า กับ จํ า นวนตัว แปรอิ ส ระทังM หมดทีPใ ช้ ใ นการ
วิเคราะห์คอื 3 โหนด จํานวนโหนดในชันM ข้อมูลส่งออก (output) เท่ากับ 1
โหนด แต่เนืPองจาก การกําหนดจํานวนโหนดในชันM ซ่อน (hidden) จะได้จาก
การทดลอง สําหรับการกําหนดจํานวนโหนดในชันM ซ่อน งานวิจยั นีMจะใช้กฎ
ของ Baum and Haussle ในการกํ า หนดจํ า นวนโหนดในชันM ซ่ อ น โดย
สามารถคํานวณได้จากสมการ (1 ) ดังนีM
.!"# ×.$%&'#
𝑁&"''() ≤ 𝑁& +,- =
(1)
.$%&'# 0.('#&'#
โดยทีP 𝑁&"''() คือ จํานวนโหนดในชันM ซ่อน (hidden)
𝑁& +,- คือ จํานวนโหนดมากทีสP ดุ ในชันM ซ่อน (hidden)
𝑁123423 คือ จํานวนโหนดในชันM ข้อมูลส่งออก (output)
𝑁")423 คือ จํานวนโหนดในชันM ข้อมูลนําเข้า (input)

II.II วิธโี ครงข่ายประสาทเทียม
โครงข่ายประสาทเทียม คือแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ทพPี ฒ
ั นาขึนM เพือP
จําลองการทํางานของโครงข่ายประสาทของมนุ ษย์โครงข่ายประสาทเทียม
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนีM แสดงดังรูปทีP 1
I. ข้อมูลนําเข้า (input) เป็ นข้อมูลทีรP ะบบจะนําเข้ามาประมวลผล โดยข้อมูล
เป็ นตัวเลขเชิงปริมาณ
II. ข้อมูลส่งออก (output) คือ ผลลัพธ์ทเPี กิดขึนM จริง
III. นํMาหนัก (weight) คือ ค่าเฉพาะทีกP าํ หนดให้ขอ้ มูลนําเข้าแต่ละตัว เพือP ใช้
แยกแยะความแตกต่างของข้อมูลนําเข้า
IV. ฟั งก์ ช ันP การรวม (Summation function: S) เป็ นผลรวมของข้ อ มู ล
ป้ อนเข้าและค่านํM าหนักในแต่ละชันM เพืPอใช้สําหรับสรุปผลความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลนําเข้าทังM หมด
V. ฟั ง ชันP การแปลง (transfer function) เป็ น การคํา นวณการจํา ลองการ
ทํางานของโครงข่ายประสาทเทียม โดยการนํ าสารสนเทศมาแปลง เพืPอ
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𝑁5(3

คือ จํานวนข้อมูลในการฝึกสอน

I. รูปแบบแนวโน้มและฤดูกาลแบบบวก ใช้กบั ข้อมูลทีมP อี ทิ ธิพลของฤดูกาล
เพิมP ขึนM หรือลดลงในอัตราคงทีP มีรปู แบบสมการพยากรณ์ (2) ดังนีM

จํา นวนโหนดทีPม ากทีPสุด ในชันM ซ่ อ นมีจํา นวน 90 โหนด ในงานวิจ ยั นีM ไ ด้
กําหนดจํานวนโหนดในชันM ซ่อน เพืPอวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยแบ่งเป็ นช่วงห่าง
ช่วงละ 5 ดังนีM 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75,
80, 85, 90
III.ทําการแปลงค่าข้อมูลป้ อนเข้าให้มคี ่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 และกําหนดค่า
ถ่วงนํMาหนักให้กบั เส้นเชือP มโยงระหว่างโหนดให้มคี า่ อยูใ่ นช่วง
(-1, 1) ค่าอัตราการเรียนรูจ้ ะมีผลต่อความเร็วในการปรับแก้คา่ ถ่วงนํMาหนัก
และค่าถ่วงนํM าหนักแต่ละค่าในแต่ละรอบของการคํานวณ ถ้ากําหนดค่า
อัตราการเรียนรูส้ ูงจะทําให้เวลาในการเรียนรูเ้ ร็วขึนM แต่กอ็ าจข้ามค่าถ่วง
นํMาหนักทีเP หมาะสมไป โดยทัวไปจะกํ
P
าหนดค่าอัตราการเรียนรูต้ Pาํ ๆ ส่วนค่า
โมเมนตัมมีผลต่อการลดการสันในการปรั
P
บแก้ค่าถ่วงนํM าหนัก และค่าถ่วง
นํM า หนัก ในการเข้า สู่ค่า ถ่ ว งนํM า หนัก ทีPเ หมาะสม โดยทัวไปจะกํ
P
า หนดค่า
โมเมนตัมสูงๆ ซึงP ในงานวิจยั นีMได้กําหนดค่าอัตราการเรียนรูเ้ ป็ น 0.1, 0.2,
0.3, 0.4, 0.5 และกําหนดค่าโมเมนตัมเป็ น 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 สําหรับ
จํานวนรอบการสอนถ้ากําหนดให้สูงเกินไป ไม่ได้ทําให้โครงข่ายประสาท
เทียมเรียนรู้ได้มากไปกว่านีM ควรประมาณจํานวนรอบในการสอนทีPน้อย
เท่าทีPจําเป็ นสําหรับการแก้ปัญหาหนึPงๆ ทีPทําให้โครงข่ายเกิดการเรียนรู้
จํ า นวนรอบการสอนอาจใช้ ต ังM แต่ 20,000 ถึง 100,000 รอบขึMน อยู่ ก ับ
ลักษณะของโครงข่าย ในงานวิจยั นีM กําหนดจํานวนรอบการสอนเท่ากับ
20,000 รอบ และทรานสเฟอร์ฟังก์ชนั ทีใP ช้คอื ซิกมอยด์ฟังก์ชนั เนืPองจากมี
คุณสมบัติให้ค่าส่งออก (output) เป็ นค่าต่อเนืPองมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1
และเป็ นฟั งก์ชนั ทีPหาค่าอนุ พนั ธ์ได้ การวิจยั ครังM นีMใช้โครงสร้างโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบหลายชันM ทีมP ชี นั M ซ่อน 1 ชันM แสดงดังรูปทีP 3

𝑌G" (𝑝) = 𝑇G" (𝑡) + 𝑝𝛽N$ (𝑡) + 𝑆N" (𝑡)

(2)

II. รูปแบบแนวโน้มและฤดูกาลแบบคูณ ใช้กบั ข้อมูลทีมP อี ทิ ธิพลของฤดูกาล
เพิมP ขึนM หรือลดลงเป็ นสัดส่วนค่าเฉลียP มีรปู แบบสมการพยากรณ์ (3) ดังนีM
𝑌G" (𝑝) = (𝑇G" (𝑡) + 𝑝𝛽N$ (𝑡)) × 𝑆N" (𝑡)

โดยทีP 𝑌G" (𝑝)

𝑇G" (𝑡)
𝑝𝛽N$ (𝑡)
𝑆N" (𝑡)

(3)

คือ ค่าพยากรณ์ ณ เวลา t
คือ ค่าแนวโน้ม ณ เวลา t
คือ ค่าความลาดชัน ณ เวลา t
คือ ค่าอิทธิพลฤดูกาล ณ เวลา t

ในการวิจยั นีMใช้โปรแกรม Minitab 18 ช่วยในการสร้างกราฟอนุกรม
เวลา แล้วคํานวณหาแนวโน้มและฤดูกาล เพือP กําหนดค่าเริมP ต้นของ𝑇G" (𝑡)
𝑝𝛽N$ (𝑡) และ 𝑆N" (𝑡) ทังM การพยากรณ์แบบบวกและแบบคูณ และใช้
ฟั งก์ชนั Solver ในโปรแกรม Microsoft Excel 2016 ในการปรับค่า α γ
และδ ทีเP หมาะสมทีทP าํ ให้สมการพยากรณ์มคี า่ RMSE ตํPาทีสP ดุ
II.IV ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ยอ้ นกลับ
ได้โครงสร้างโครงข่ายประสาทเทียมทีมP คี ่า RMSE ตํPาสุดทีเP หมาะสําหรับ
การพยากรณ์ แสดงตามตารางทีP 1
ตารางทีP 1 แสดงโครงสร้างโครงข่ายประสาทเทียมทีมP คี า่ RMSE ตํPาสุด
หมายเลข
มอเตอร์
1042420

โครงสร้างตัวแบบ
พยากรณ์
3-60-1

อัตราการ
เรียนรู้
0.2

1042773

3-35-1

0.4

โมเมนตัม

RMSE

0.5

33.323

0.9

76.448

ผลการวิเคราะห์ดว้ ยวิธกี ารปรับให้เรียบเอ็กซ์โพเนนเชียลแบบโฮลท์วินเทอร์ รูปแบบการพยากรณ์ ทPเี หมาะสมคือ รูปแบบบวก มีค่า RMSE
ตํPาสุด แสดงตามตารางทีP 2
รูปทีP 3 แสดงโครงสร้างโครงข่ายประสาทเทียม

ตารางทีP 2 แสดงรูปแบบการพยากรณ์ทเPี หมาะสมโดยวิธปี รับให้เรียบเอ็กซ์
โพเนนเชียลแบบโฮลท์-วินเทอร์ ทีมP คี า่ RMSE ตํPาสุด

II. III วิธกี ารปรับให้เรียบเอ็กโพเนนเชียลแบบโฮลท์-วินเทอร์
เป็ นวิ ธี ก ารสร้ า งสมการพยากรณ์ สํ า หรับ อนุ ก รมเวลาทีP ม ี ก าร
เคลืPอนไหวทังM จากลักษณะแนวโน้ มและอิทธิพลของฤดูกาล มีทงั M รูปแบบ
แนวโน้มและฤดูกาลแบบบวกและรูปแบบแนวโน้มและฤดูกาลแบบคูณ โดย
ใช้คา่ ปรับให้เรียบ 3 ค่า คือ α γ และδ ทีมP คี า่ อยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 1 โดยทีP α
เป็ นค่าปรับนํM าหนักสําหรับค่าแนวโน้ ม γ เป็ นค่าปรับนํM าหนักสําหรับค่า
ความชัน และ δ เป็ น ค่ า ปรับ นํM า หนั ก สํา หรับ อิท ธิพ ลของฤดู ก าล ซึPง
รูปแบบของแนวโน้มและอิทธิพลของฤดูกาลแบ่งได้เป็ น 2 รูปแบบ [8]

หมายเลข
มอเตอร์
1042420
1042773
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รูปแบบการ
พยากรณ์
แบบบวก
แบบบวก

α

γ

δ

RMSE

0.1025
0.1199

0.01
0.01

0.01
0.01

39.70
16.85
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II.V การประเมินเพือP หาวิธกี ารพยากรณ์ทเPี หมาะสม
เมืPอได้ตวั แบบสําหรับการพยากรณ์ ทPเี หมาะสมแล้ว นํ ามาพยากรณ์
เปรียบเทียบกับค่าความต้องการใช้งานจริงชินM ส่วนประเภทมอเตอร์แต่ละ
รายการ จากข้อมูลชุดทีP 2 เพือP หาวิธกี ารพยากรณ์ทเPี หมาะสม โดยพิจารณา
จากค่าความคลาดเคลืPอนกําลังสองเฉลียP (MSE) และค่าเฉลียP ร้อยละความ
คลาดเคลือP นสัมบูรณ์ (MAPE) ทีตP Pาํ ทีสP ดุ โดยมีสมการ (4)(5) ดังนีM
𝑀𝑆𝐸 = ∑)3#$ 𝑒3 %
𝑀𝐴𝑃𝐸 =

โดยทีP

𝑒3
𝑌3
𝑛

"#
∑%
#*+7 7
)#

)
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× 100

(5)

คือ ค่าความคลาดเคลือP น
คือ ข้อมูลจริง
คือ จํานวนข้อมูล

III. สรุปผลการการวิจยั
ผลการประเมิน ความแม่ น ยํา ของการการพยากรณ์ ด้ว ยโครงข่า ย
ประสาทเทียมแบบแพร่ยอ้ นกลับและวิธกี ารปรับให้เรียบเอ็กโพเนนเชียล
แบบโฮลท์-วินเทอร์ โดยการคํานวณหาค่าความคลาดเคลืPอนกําลังสอง
เฉลียP (MSE) และค่าเฉลียP ร้อยละความคลาดเคลือP นสัมบูรณ์ (MAPE) แสดง
ตามตารางทีP 3
ตารางทีP 3 แสดงค่า MSE และค่า MAPE
หมายเลข วิธโี ครงข่ายประสาทเทียม
มอเตอร์
1042420
1042773

MSE
166.33
5844.57

MAPE
28.48%
40.32%

วิธปี รับให้เรียบเอ็กซ์
โพเนนเชียล
MSE
796.91
22521.25

MAPE
69.33%
91.24%

จากการเปรียบเทียบความแม่นยําของตัวแบบพยากรณ์โดยการวัดค่า
MSE และค่ า MAPE พบว่ า วิ ธี ก ารพยากรณ์ ทPี เ หมาะสมสํ า หรับ การ
พยากรณ์ ค วามต้ อ งการชิMน ส่ ว นเครืPอ งปรับ อากาศประเภทมอเตอร์
หมายเลข 1042420 และหมายเลข 1042773 คือ วิธีโ ครงข่า ยประสาท
เทียมแบบแพร่ยอ้ นกลับ เนืPองจากมีคา่ MSE และค่า MAPE ตํPากว่า
ในการศึกษาการพยากรณ์ความต้องการชินM ส่วนเครืPองปรับอากาศใน
ครังM นีM อาจมีต ัว แปรอิส ระอืPน ๆทีPเ กีPย วข้อ งทีPผู้ว ิจ ยั ไม่ ไ ด้นํ า มาใช้ใ นการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนันM ควรมีการนํ าตัวแปรอิสระอืPนๆ มาศึกษาเพิมP เติม
เพืPอให้ได้ตวั แบบพยากรณ์ทมPี ปี ระสิทธิภาพและความแม่นยํามากขึนM ถือ
เป็ นข้อเสนอแนะในแนวทางการวิจยั ในอนาคตต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ บริษทั ยูไนเต็ด เทคโนโลยี ดีเวลลอปเม้น จํากัด ผูผ้ ลิต
เครืPองปรับอากาศทุกชนิด ทีอP นุ เคราะข้อมูลเพืPอใช้เป็ นกรณีศกึ ษาในการ
วิจยั ครังM นีM
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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 applebruised 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.

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

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
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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 nonbruise 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.

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.
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.

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.

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 falsebruise area by refer to surrounding area.

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.

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.

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. 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.

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
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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.

Fig. 6, Confusion matrix for evaluate detection results, Y axis is the
prediction value. X axis is the actual value.
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บทคัดย่อ - ในปั จจุบนั การดํารงชี วิตของผู้คนเปลี; ยนไปจาก
อดี ต โดยใช้ ชีวิตแบบเร่งรีบมากขึDน เข้าถึงเทคโนโลยีมากขึDน อี ก
ทังD ยังยอมรับวัฒนธรรมที;หลากหลายมากขึนD โดยรวมไปถึงการนํา
เทคโนโลยี ม าใช้ จ่ า ยในชี วิ ต ประจํา วัน โดยเฉพาะชํา ระเงิ น ผ่า น
ช่ องทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ที; กาํ ลังเป็ นที; นิยมในปั จจุบนั อี กทังD ยังมี
ชําระเงิ นผ่านช่องทางอิ เล็กทรอนิ กส์ที;เติ บโตขึDนเรื;อยๆ ผู้วิจยั จึง
ให้ ความสนใจกับธุรกิ จชําระเงิ นผ่านช่ องทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ว่ามี
ปัจจัยตัวใดบ้างที;ส่งผลต่อการการยอมรับเทคโนโลยีที;มีผลต่อการ
ใช้ บ ริ ก ารชํา ระเงิ น ผ่า นช่ อ งทางอิ เ ล็ก ทรอนิ กส์ข องผู้บ ริ โ ภค ใน
จังหวัดกรุงเทพมหานครฯมาศึกษาวิ จยั ในครังD นีD
งานวิ จยั ครังD นีD มีจดุ ประสงค์เพื;อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
และปั จ จัย ด้ า นการยอมรับ เทคโนโลยี ที; ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจ
เลือกใช้ บริ การชําระเงิ นผ่านช่ องทางอิ เล็กทรอนิ กส์ของผู้บริ โภค
ในเขตกรุ ง เทพมหานคร เพื; อ ให้ ท ราบถึ ง ความต้ อ งการของ
ผู้บ ริ โ ภคได้ ดี ยิ; ง ขึDน และสามารถนํ า ผลการวิ จ ยั ไปประยุก ต์เ ป็ น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยี เพื;อให้ ตอบ
โจทย์ผ้บู ริ โภค รวมถึงเพิ; มขี ดความสามารถให้ ผ้ปู ระกอบการให้
สามารถแข่งขันได้ โดยดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวอย่างผ่าน
แบบสอบถาม และวิ เคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้การ ประมวลผลจาก
โปรแกรมสําเร็จรูป
ในส่วนของลักษณะประชากรศาสตร์ที;แตกต่างกันในด้านเพศ อายุ
รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษาและอาชีพ ผลการวิ จยั พบว่า ปัจจัย
ประชากรศาสตร์ที;ส่งผลต่ อการตัดสิ นใจใช้ บริ การชําระเงิ นผ่าน
ช่องทางอิ เล็กทรอนิ กส์ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่
ปัจจัยด้าน อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน
ในส่ วนของการยอมรับเทคโนโลยี ผลการวิ จยั พบว่า ปั จจัยด้ าน
คุณภาพการบริ การที;ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การชําระเงิ นผ่าน
ช่องทางอิ เล็กทรอนิ กส์ของผู้บริ โภค ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

เรียงลําดับจากมากไปน้ อย ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความ
ง่ายในการใช้งาน ความน่ าเชื;อถือจากการรับรู้ ตามลําดับ
คําสําคัญ:, ประชากรศาสตร์, การตัดสิ นใจเลื อกใช้ บริ การ,
การบริ การชําระเงิ นผ่านช่องทางอิ เล็กทรอนิ กส์
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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ทําธุรกรรมหรือการชําระเงิน เพือd เป็ นหลักฐานและตรวจสอบย้อนหลังได้
อีกด้วย การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ยงั ช่วยเพิมd ประสิทธิภาพด้าน
การบริหารเงิน ทําให้ผูร้ บั เงินสามารถรับเงินและนํ าเงินไปใช้ได้อย่าง
รวดเร็ว รวมทังm การผลักดันแนวคิด เศรษฐกิจดิจติ อลของรัฐบาลในการ
ขับเคลือd นเศรษฐกิจของประเทศ โดยการนําเอาเทคโนโลยีดจิ ติ อลเข้ามา
เพืdอเพิมd ประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิมd ทางเศรษฐกิจของประเทศ
ให้กบั สินค้าและบริการผ่านนวัฒกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ปั จจัย
เหล่านีmเป็ นโอกาสทีภd าคธุรกิจและประชาชนจะได้ใช้บริการชําระเงินผ่าน
ทางอิเล็กทรอนิกส์เพิมd มากขึนm
จากทีกd ล่าวมาข้างต้นผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจd ะศึกษาถึงการยอมรับ
ใน นวัตกรรมการบริการชําระเงินผ่านแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือการโอน
เงินพร้อมเพย์ เพืdอเป็ นแนวทางในการมาปรับใช้กบั กลยุทธ์ขององค์กร
หรือเพืdอพัฒนาศักยาภาพการแข่งขันในการตอบสนองความต้องการ
ของลู ก ค้ า ทีd ม ีแ นวโน้ ม ว่ า จะมีก ารใช้ บ ริก ารจ่ า ยเงิน ผ่ า นช่ อ งทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพิมd มากขึmนในปั จจุบนั รวมถึงเพืdอเป็ นข้อมูลให้กบั ผู้ทdี
สนใจนําไปศึกษาต่อยอดพัฒนางานวิจยั ต่อไปด้วย

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
จากวิว ัฒ นาการของเทคโนโลยีใ นยุ ค ปั จ จุ บ ัน สมาร์ท โฟนและ
อินเตอร์เน็ตกลายเป็ นส่วนหนึdงในชีวติ ประจําวันของผูบ้ ริโภค นอกจาก
ติดต่อสืdอสาร การค้นหาข้อมูล การรับข่าวสารผ่านทางสมาร์ทโฟนแล้ว
ก็ยงั มีกจิ กรรมอืdน ๆ ทีถd ูกพัฒนาและถูกนํ ามาใช้แพร่หลาย รวททังm การ
ทําธุรกรรมทางการเงินก็ได้มกี ารพัฒนาแอปพลิเคชันเพื
d dอรองรับการใช้
งานผ่านอินเตอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนเช่นกัน จากข้อมูลของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย [p] ทีไd ด้บนั ทึกสถิตขิ อ้ มูลของการชําระเงินผ่านช่องทาง
Internet Banking และ Mobile Application ใน ปี wxyw พบว่ามีการทํา
ระผ่ า นช่ อ งทางดัง กล่ า วรวมกัน x.y พัน ล้ า รายการ เพราะความ
สะดวกสบายจากการใช้งานไม่ว่าจะเป็ นการเช็คยอดคงเหลือในบัญชี
การชําระค่าบัตรเครดิต ชําระบิลค่าสาธารณูปโภค การโอนเงินระหว่าง
บุคคล หรือแม้กระทังm การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือทีเd รียกว่า
E-payment ทําให้ การทําธุรกรรมงานผ่านช่องอิเล็คทรอนิคส์ได้รบั ความ
นิยมเป็ นอย่างมาก
ในปั จจุบนั พฤติกรรมผูบ้ ริโภคมีการเปลียd นแปลงไป โดยพฤติกรรม
ดัง กล่ า วคือ ผู้บ ริโ ภคไม่ นิ ย มถือ เงิน สด หรือ ทีdเ รีย กว่ า สัง คมไร้เ งิน
(cashless society) เนืd อ งผู้บ ริโ ภคเริdม มีค วามสะดวกมากขึmน จากการ
ชําระเงินผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิคส์ จากการพัฒนาเทคโนโลยีและการ
สืdอสารของแต่ละธนาคาร ระบบแอพพลิเคชันบนสมาร์
d
ทโฟนของแต่ละ
ธนาคารนันm ได้ถูกแก้ไขปั ญหาจากเดิมทีมd คี วามซับซ้อน ใช้งานยาก และ
ปั ญหาด้านความปลอดภัยทางการเงินจากการใช้บริการ ทําให้ผบู้ ริโภค
มีค วามมันd ใจมากขึmน ต่ อ การใช้บ ริก าร และยอมรับ การใช้ง านผ่ า น
ช่องทางอิเล็คทรอนิกส์เพิมd ขึนm นอกจากนีmเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้รบั
การพั ฒ นาในเชิ ง พาณิ ช ย์ ม ากขึm น ในรู ป แบบของการพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Commerce ทีเd ป็ นการซือm ขายสินค้าผ่าน
ช่องทางอินเตอร์เน็ต ทําให้การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ทําให้ช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิมd ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ นอกจากนีm
กระบวนการธุรกรรมการพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ทจdี ะช่วยให้ธุรกรรม
มีความสมบูรณ์ มากขึmน คือ การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EPayment ทีdเป็ นการชําระเงินในรูปแบบของบัตรเคดิตผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยการใช้เทคโนโลยีเสริมสร้างความปลอดภัย หรือการใช้
วิธกี ารชําระเงินทีเd ป็ นตราสาร เช่น เช็คหรือการโอนเงินผ่านธนาคารและ
การชํ า ระเงิน ด้ว ยเงิน อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ใ นรู ป แบบดิจิต อล ทีdเ ก็บ อยู่ ใ น
สมาร์ ต การ์ ด หรื อ ฮาร์ ด ดิ ส ก์ ใ นเครืd อ งคอมพิว เตอร์ ห รื อ โทรศัพ ท์
ประโยชน์จากการใช้งานดังกล่าวจะเกิดขึนm ทังm กับผูบ้ ริโภคและส่วนของผู้
ดําเนินธุรกิจ เพราะการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้การชําระเงิน
และการรับ ชํ า ระเงิน มีค วามสะดวกมากยิdง ขึmน ทํ า ให้ไ ม่ จํ า เป็ นต้ อ ง
เดินทางไปชําระด้วยรูปเดิม ช่วยให้สามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ รวมถึงความเสียd งจาการถือเงินสด นอกจากนีmยงั มีการบันทึกการ

I.II วัตถุประสงค์งานวิจยั
• เพืdอศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีทdมี ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการชําระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
• เพืdอศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ทมdี ผี ลต่อการนใจเลือกใช้
บริการชําระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
II.ทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดงานวิจยั
งานวิจยั ฉบับนีmมจี ุดประสงค์เพือd ศึกษาเรืdอง “การยอมรับเทคโนโลยี
ทีมd ผี ลต่อการตัดสินใจใช้บริการชําระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริโภค
ในจังหวัดกรุงเทพมหานครฯ” ครังm นีmผศู้ กึ ษาได้คน้ คว้าเอกสาร บทความ
แนวคิด ทฤษฏีแ ละบทความทีdเ กีdย วข้อ ง เพืdอ ใช้เ ป็ น แหล่ ง อ้า งอิง และ
ประกอบการศึกษา
Schiffman and Wisenblit (2 0 1 5 ) [2] ไ ด้ ก ล่ า ว ว่ า ถึ ง ห ลั ก
ประชากรศาสตร์ไว้วา่ การแบ่งประชากรสามารถทําได้โดยการแบ่งกลุ่ม
ตามอายุ รายได้เ ชืmอ ชาติ เพศ อาชีพ สถานภาพสมรส และทีdตงั m ทาง
ภูมศิ าสตร์ ซึงd ตัวแปรเหล่านีm จะทําให้เราสามารถแบ่งผูบ้ ริโภคออกเป็ น
กลุ่ ม เพราะความแตกต่ า งในแต่ ล ะตัว แปรจะมีผ ลต่ อ พฤติก รรมของ
บุคคล
เกวริน ทร์ ละเอีย ดดีนั น ท์ (2559, หน้ า 15) [3] ได้ก ล่ า วว่ า การ
ยอมรับเทคโนโลยีเป็ นสิงd ทีเd กียd วข้องกับพฤติกรรมทัศนคติของผูบ้ ริโภค
ว่าก่อให้เกิดประโยชน์ ความสะดวก รวมไปถึงทําเกิดการเปลียd นแปลง
และ สามารถนํ าเทคโนโลยีมาสร้างประสบการณ์ ให้กบั ผู้บริโภค ให้ม ี
ความรูแ้ ละทักษะในการใช้งานเพิมd เติมมากยิงd ขึนm
Rogers (2003) [4] ได้กล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยีนันm เป็ นการ
ตัดสินใจทีจd ะนํ าเทคโนโลยีนันm ไปใช้อย่างเต็มทีd โดยมีการยอมรับของ
บุคคล เริมd ตังm แต่บุคคลได้สมั ผัสหรือรูจ้ กั กับเทคโนโลยี และเกิดการชัก
จูงให้ยอมรับ ตามด้วยตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธเทคโนโลยี ปฏิบตั ติ าม
การตัดสินใจ และยืนยันการปฏิบตั นิ นั m กระบวนการอาจจะใช้เวลาช้าหรือ
เ ร็ ว ขึm น อ ยู่ กั บ ปั จ จั ย ตั ว บุ ค ค ล แ ล ะ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง เ ท ค โ น โ ล ยี
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กมลภพ ทิพย์ปาละ (2555) [5] กล่าวถึงพฤติกรรมผูบ้ ริโภคว่า พฤ
คิกรรมของผูบ้ ริโภคคือ สิงd ทีทd าํ ผูบ้ ริโภคทําเพือd ตอบสนองความต้องการ
ของตน โดยแต่ละคนมีความแตกต่างกันในลักษณะของประชากรศาสตร์
ซึงd พฤติกรรมการกิน การใช้ การซืmอ และความรูส้ กึ นึกคิดของผูบ้ ริโภค
ต่อผลิตภัณฑ์จงึ มีความต่างกัน นอกจากลักษณะประชากรศาสตร์แล้ว
ยังมีปัจจัยอืนd ๆ ทีเd ป้ นอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
รณกร วรรธนะพงษ์ (wxxx) [6] พฤติกรรมและความพึงพอใจของ
ลูกค้าต่อการใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิ กส์ของธนาคารกสิกรไทย
จํากัด (มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผลจากการศึกษา
พบว่ า ปั จจัย ทีd ม ีผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจจากการใช้ บ ริ ก ารธนาคาร
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ คือ ความปลอดภัย ของระบบธนาคารอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์
ขันm ตอนการใช้งานของระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ และความซับซ้อน
ของการใช้งาน
เสาวณิต อุดมเวชสกุล (2557) [7] ได้กล่าวถึงในการศึกษาวิจยั ว่า
นอกเหนือจากการโฆษณาผ่านช่องทางสืdอต่าง ๆ อย่าง สมํdาสมอแล้ว
การประชาสัมพันธ์เรืdองความปลอดภัยของบริการ การใช้ดารานักแสดง
ทีเd ป็ นทีชd dนื ชอบ ของผูใ้ ช้บริการมาทําการโฆษณา ส่งผลให้ผูใ้ ช้บริการ
เปิ ด ใจรับ ข้อ มูล เกิด ความรู้ค วามเข้า ใจในบริก าร จนนํ า ไปสู่ค วาม
เชือd มันในบริ
d
การ

ผูว้ จิ ยั ได้นําแบบสอบถามให้อาจารย์ผูเ้ ชีdยวชาญ 3 ท่าน เป็ นผูท้ ําการ
พิจ ารณาตรวจสอบในด้า นความเทีdย งตรงของแบบสอบถาม ความ
เหมาะสมของแบบสอบถาม ซึงd ผลการวิเคราะห์คา่ ความเทียd งตรงของข้อ
คําถาม มีค่าไม่น้อยกว่า 0.60 ทุกข้อ โดย Rovinelli และ Hambleton,
(1976)[9] ได้ ก ล่ า วถึ ง ค่ า ความเทีdย งตรงของข้อ คํ า ถามว่ า ควรมีค่ า
มากกว่ า 0.50 และผู้ว ิจ ัย ได้นํ า แบบสอบถามไปใช้ก ับ กลุ่ ม ทดลอง
จํานวน 40 คน นําผลทีไd ด้มาวิเคราะห์คา่ ความเชืdอมันของแบบสอบถาม
d
ผลการวิเคราะห์ได้คา่ ความเชืdอมันมี
d คา่ อยูท่ dี 0.909 โดย สุชาติ ประสิทธิ £
รัฐสิทธิ £ (2003)[10] ได้กล่าวถึงเรือd งการคํานวณค่าความเชือd มันว่
d า ควรมี
ค่าตังm แต่ 0.7 ขึนm ไป
IV. ผลการวิ จยั
การวิจยั เรืdองนีmมวี ตั ถุประสงค์เพืdอศึกษาอิทธิพลของกลุ่มผูน้ ํ าทาง
ความคิดในการยอมรับเทคโนโลยีทมdี ผี ลต่อการตัดสินใจใช้บริการชําระ
เงิน ผ่า นอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ข องผู้บ ริโ ภคในจัง หวัด กรุ ง เทพมหานครฯ มี
วัตถุประสงค์เพืdอศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจใช้ บริการชําระเงินผ่าน
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ โดยกํ า หนดตัว แปรอิส ระ คือ ปั จ จัย ด้า นการยอมรับ
เทคโนโลยี และ ประชากรศาสตร์ หลัง จากการเก็บ ข้อ มูล จริง โดยใช้
แบบสอบถาม ได้จาํ นวนผูต้ อบแบบสอบถามทังm สินm žyx ชุด โดยตัดกลุม่
ตัวอย่างทีไd ม่เกียd วข้องแล้วเหลือแบบสอบถามทีมd จี าํ นวนข้อมูลครบถ้วน
สมบูรณ์จํานวน žŸŸ ชุด แล้วนํ าข้อมูลทีไd ด้มาวิเคราะห์และประมวลผล
ด้ว ยโปรแกรมสํา เร็จ รูป ทางสถิติ ซึdง ในการนํ า เสนอผลการวิเ คราะห์
ข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบาย โดยแบ่งผล
การวิเคราะห์ออกเป็ นส่วนต่าง ๆ ทีใd ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีดงั นีm

II.I กรอบแนวคิดงานวิจยั

ตารางทีd p ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุม่ ตัวอย่าง

รู ป ทีd II กรอบแนวคิด งานวิจ ัย การยอมรับ เทคโนโลยีทdีม ีผ ลต่ อ การ
ตัดสินใจใช้บริการชําระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในจังหวัด
กรุงเทพมหานครฯ
III. รูปแบบวิ จยั
งานวิจยั นีmเป็ นการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีทมdี ผี ลต่อการตัดสินใจใช้
บ ริ ก า ร ชํ า ร ะ เ งิ น ผ่ า น อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค ใ น จั ง ห วั ด
กรุ ง เทพมหานครฯ โดยปั จ จัย ทีdทํ า การศึก ษาประกอบด้ ว ยปั จ จัย
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน ระดับ
การศึกษา และอาชีพ และ ปั จจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ทังm นีmเป็ น
การศึกษาในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วธิ กี ารเชิงสํารวจ
(Survey) โดยใช้ ว ิ ธี ก ารแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ น
เครืdองมือในการรวบรวมข้อมูลประชากรกลุ่มเป้ าหมาย เนืd องจากไม่
ทราบกลุ่มตัวอย่างทีdใช้บริการชําระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทdี
แน่ น อน การกํ า หนดกลุ่ ม ตัว อย่ า งจึง ต้ อ งเปิ ดตารางหาขนาดกลุ่ ม
ตัวอย่างของ Yamane (1973)[8] ซึงd ได้จาํ นวนทีd žŸŸ คน โดยกําหนดค่า
ความคลาดเคลืdอนทีd Ÿ.Ÿx และมีระดับความเชืdอมันอยู
d ่ทdี x%แล้วนํ า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ดว้ ยวิธกี ารทางสถิตด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป

จากตารางทีd p ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ของกลุ่มตัวอย่างสามารถได้ แบ่งเป็ น เพศชาย ¤¥% เพศหญิง xp%
และเพศทางเลือก pw% โดยส่วนใหญ่มอี ายุอยูร่ ะหว่าง py-wx ปี คิดเป็ น
yž.y% รายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ระหว่างpŸ,001 30,ŸŸŸ บาท คิดเป็ น žx.x% กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มรี ะดับการศึกษาอยู่
ในระดับ ปริญ ญาตรีห รือ เทีย บเท่ า คิด เป็ น yy.x% และมีอ าชีพ คือ
พนักงานบริษทั เอกชน คิดเป็ น y¦.¥%
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ตารางทีd w ค่าเฉลียd และส่วนเบียd งเบนมาตรฐานของแต่ละตัววัด

การชํ า ระเงิน ผ่ า นช่ อ งทางอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ช่ ว ยเพิdม ความสะดวกใน
ชีวติ ประจําวันของท่าน (ค่าเฉลียd ž.pyw) ปั จจัยด้านการรับรูค้ วามง่ายใน
การใช้งาน การใช้บริการชําระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์ มีการ
ให้บริการครอบคลุมทุกพืmนทีd และร้านต่าง ๆทีdท่านต้องการ (ค่าเฉลีdย
ž.Ÿ¥¥) ปั จจัยด้านความน่ าเชืdอถือจากการรับรู้ ในเรืdองของท่านได้รบั
คําแนะนํ าการใช้บริการชําระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จากบุคคล
ใกล้ต ัว ถึง ความปลอดภัย และความสะดวกจากการใช้ง าน (ค่า เฉลีdย
ž.wp¥) ปั จจัยด้านพฤติกรรมผูบ้ ริโภค ในเรือd งของท่านตัดสินใจใช้บริการ
ชําระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพราะช่วยลดขึนm ตอนธุระกรรมต่าง
ๆทีธd นาคาร (ค่าเฉลียd ž.wp¥)
ปั จจัยอิสระทีdมคี ่าเฉลีdยของระดับความคิดเห็นน้ อยทีdสุด x อันดับ
สุดท้าย โดย เรียงลําดับมากไปน้ อย ได้แก่ ปั จจัยด้านการยอมรับ ใน
เรืdองของชําระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่านเล็งเห็นประโยชน์ใน
การนํ าเอาเทคโนโลยีมาใช้งาน (ค่าเฉลียd ¤. žŸ) ปั จจัยด้านการยอมรับ
ในเรืdองของการใช้บริการชําระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ มีส่วนลด
หรือสิทธิพเิ ศษ (ค่าเฉลียd ¤. ¥Ÿ) ปั จจัยด้านการรับรูค้ วามง่ายในการใช้
งาน ในเรือd งของการออกแบบระบบชําระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ใช้งานง่ายไม่ซบั ซ้อน (ค่าเฉลีdย ¤.¦p¥x) ในเรืdองของปั จจัยด้านความ
น่ า เชืdอ ถื อ จากการรับ รู้ ท่ า นได้ ร ับ สารหรือ โฆษณาเกีdย วกับ ความ
ปลอดภัย ของการใช้ง านระบบชํ า ระเงิน ผ่ า นช่ อ งทาอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์
(ค่ า เฉลีdย ž.ŸŸx) ในเรืdอ งของปั จ จัย ด้า นพฤติก รรมผู้บ ริโ ภค ท่ า น
ตัดสินใจใช้บริการชําระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพราะคําคําเชิญ
ชวนจากคนรอบข้าง (ค่าเฉลียd ¤.y¤ŸŸ)
นอกจากนีmเมือd พิจารณาในแต่ละปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
บริการ ปั จจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ปั จจัยด้านการรับรูค้ วามง่ายใน
การใช้งาน ปั จจัยด้านความน่ าเชืdอถือจากการรับรู้ และปั จจัยด้านปั จจัย
ด้านพฤติกรรมผูบ้ ริโภค สามารถสรุปผลการศึกษาของแต่ละปั จจัยได้
ดังนีm
ปั จจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี กลุ่มตัวอย่างมีคา่ เฉลียd ระดับความ
คิดเห็นในเรืdองชําระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพราะท่านเล็งเห็น
ประโยชน์ในการนํ าเอาเทคโนโลยีมาใช้งาน (ค่าเฉลียd 3.940) การชําระ
เงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ น Application บนโทรศัพท์เคลืdอนทํา
ให้สะดวกต่อการใช้งาน (ค่าเฉลีdย 4.230) การใช้บริการชําระเงินผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยแก้ปัญหาเรืdองการพกพาเงินสดของท่านได้
(ค่าเฉลีdย 4.035) การใช้บริการชําระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ มี
ส่วนลดหรือสิทธิพเิ ศษ (ค่าเฉลียd 3.970)
ปั จจัยด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งานกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลีdย
ระดับ ความคิด เห็น ในเรืdอ งการออกแบบระบบชํา ระเงิน ผ่า นช่อ งทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานง่ายไม่ซบั ซ้อน (ค่าเฉลียd 3.817) ระบบชําระเงิน
ผ่ า นช่ อ งทางอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ มีค วามสะดวกในการใช้ง าน (ค่ า เฉลีdย
3.837) ระบบชําระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มคี วามรวดเร็วในการ
ชําระสินค้าต่าง ๆ (ค่าเฉลีdย 3.830) การออกแบบระบบชําระเงินผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ใช้งานง่ายแม้จะอยูต่ ่างประเทศ (ค่าเฉลียd 3.867)
ปั จจัยด้านความน่ าเชืdอถือจากการรับรูก้ ลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลียd ระดับ
ความคิดเห็นในเรืdองท่านรับรูถ้ งึ ความเสียd ง และยอมรับได้ ของการใช้
ระบบชําระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ค่าเฉลียd 4.186) ท่านรับรูถ้ งึ
ความปลอดภัยจากการใช้งานระบบชําระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
มากกว่าการพกพาเงินสดไว้กบั ตัว (ค่าเฉลียd 4.135) ท่านทราบถึงระบบ

จากตารางทีd w เมืdอพิจารณาปั จจัยย่อยทังm w¤ ปั จจัย พบว่า ปั จจัย
อิส ระทีdม ีค่ า เฉลีdย ของระดับ ความคิด เห็น สู ง สุ ด x อัน ดับ แรก โดย
เรียงลําดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ปั จจัยด้านการยอมรับ ในเรือd งของการ
ชําระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์ ช่วยลดเวลาในการแลกเปลีdยน
สินค้าหรือบริการ (ค่าเฉลียd ž.Ÿ¥¥) ปั จจัยด้านการยอมรับ ในเรืdองของ
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ความปลอดภัย ว่ามีประสิทธิภาพสูง ในการป้ องกันเงินของท่านในระบบ
(ค่าเฉลียd 4.187)
ปั จจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลีdยระดับความ
คิ ด เห็ น ในเรืd อ งท่ า นตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารชํ า ระเงิ น ผ่ า นช่ อ งทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพราะระบบมีความเสถียร (ค่าเฉลียd 4.005) ท่านตัดสินใจ
ใช้บริการชําระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพราะลดปั ญหาจากการ
เดินทาง (ค่าเฉลียd 4.135) ท่านตัดสินใจใช้บริการชําระเงินผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพราะไม่มคี ่าธรรมเนียมใจการบริการ (ค่าเฉลียd 4.1875)
ท่านตัดสินใจใช้บริการชําระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพราะท่าน
พึง พอใจในการใช้ บ ริก ารชํ า ระเงิน ผ่ า นช่ อ งทาง (ค่ า เฉลีdย 4.092)
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท่ า นตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารชํ า ระเงิ น ผ่ า นช่ อ งทาง
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์เ พราะมีป ระสบการณ์ ใ นการใช้ง านมาก่ อ น (ค่า เฉลีdย
4.105)

ทีd ไ ด้ ใ ห้ ค วามหมายว่ า ลั ก ษณะประชากรศาสตร์ ใ ช้ ข้ อ มู ล ด้ า น
ประชากรศาสตร์ เพืdอเป็ นการแบ่งส่วนตลาดทําให้มปี ระสิทธิผลในการ
กําหนดตลาดเป้ าหมายและง่ายต่อ การวัดมากกว่าแปรอืdน ประกอบด้วย
p) เพศ (Sex) เพศหญิงและเพศชาย มีแนวโน้ม ทีจd ะมีความ แตกต่าง
กัน ในด้า นทัศ นคติแ ละพฤติก รรม w) อายุ (Age) กลุ่ ม อายุ ทdีม ีค วาม
แตกต่างกันทําให้มคี วามชืdน ชอบรสนิยมทีแd ตกต่างกัน โดยรสนิยมของ
บุคคลจะมีการเปลียd นแปลงไปตามวัยมีผลิตภัณฑ์ทสdี ามารถ ตอบสนอง
ความต้อ งการของแต่ ล ะกลุ่ ม อายุ ทdีแ ตกต่ า งกัน ¤) ระดับ การศึก ษา
(Education) ผู้ ทdี ไ ด้ ร ับ ใน ระดับ สู ง ส่ ง ผลให้ ม ี ก ารบริ โ ภคสิน ค้ า ทีd ม ี
คุ ณ ภาพดี ก ว่ า รวมถึ ง มี ร าคาสู ง กว่ า การบริ โ ภคสิ น ค้ า ของผู้ ทdี ม ี
การศึกษาในระดับต่าง ž) อาชีพ (Occupation) บุคคลทีมd อี าชีพแตกต่าง
กัน ส่ ง ผลให้ม ีค วามต้อ งการในด้า น สิน ค้า และบริก าร ทีdต่ า งกัน x)
รายได้ (Income) ผูบ้ ริโภคทีมd รี ายได้ปานกลางและมีรายได้ต่าง มีขนาด
ตลาดใหญ่กว่าผูบ้ ริโภค ทีdมรี ายได้สูง สินค้าและบริการต่างๆจึงมีการ
แบ่งส่วนตลาดตามรายได้

V. อภิ ปรายผลการวิ จยั
จากการสรุ ป ผลปั จ จัย ของด้า นการยอมรับ เทคโนโลยีใ นการใช้
บริก ารการชํ า ระเงิน ผ่ า นช่ อ งทางอิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ด้ า นการยอมรับ
เทคโนโลยี ผลของการสํารวจทีมd คี วามคิดเห็นในเรืdองการชําระเงินผ่าน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทําให้ได้ผลของข้อมูลทีมd คี ่าเฉลีdยมากทีสd ุดคือ การ
ชําระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ชว่ ยลดเวลาในการแลกเปลียd นสินค้า
หรือบริการ และการชําระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ช่วยเพิมd ความ
สะดวกในชีว ิต ประจํ า วัน ของลู ก ค้า และการชํ า ระเงิน ผ่ า นช่ อ งทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เป็ น Application บนโทรศัพท์เคลืdอนทําให้สะดวกต่อการ
ใช้งาน เป็ นปั จจัยทีมd ผี ลต่อการตัดสินใจต่อการใช้บริการมากทีสd ุด และ
ผลของข้อมูลทีมd คี ่าเฉลียd มากคือ ชําระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
เพราะท่านเล็งเห็นประโยชน์ในการนําเอาเทคโนโลยีมาใช้งาน และ การ
ใช้บริการชําระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยแก้ปัญหาเรืdองการ
พกพาเงินสด และการใช้บริการชําระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ มี
ส่วนลดหรือสิทธิพเิ ศษ เป็ นปั จจัยทีผd ลต่อการตัดสินใจต่อการใช้บริการ
มาก ผลของปั จจัยทีกd ล่าวมาทําให้รถู้ งึ ประโยชน์ในการนําเอาเทคโนโลยี
ทังm นีmตวั แบบดังกล่าวสามารถอธิบายการตัดสินใจใช้บริการการชําระเงิน
ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ในจังหวัดกรุงเทพมหานครได้ ž .w% สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ จิวรัส อินทร์บํารุง (wxx¤)[11] ทีไd ด้ศกึ ษาเกีdยวกับการใช้
บริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กmงิ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตอําเภอเมือง
นครปฐม พบว่า รูปแบบทีทd นั สมัย ใช้งานง่าย มีความสะดวกและรวดเร็ว
การให้บริการ wž ชัวโมง
d
ส่ง ผลต่ อ ทัศ นคติข องผู้บ ริโ ภค และ รณกร
วรรธนะพงษ์ (2555) ทีไd ด้ศกึ ษาเกีdยวกับพฤติกรรมและความพึงพอใจ
ของลูกค้าต่อการใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกสิกรไทย
จํากัด (มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า ปั จจัยด้าน
ความปลอดภัยของระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ขันm ตอนการใช้งานของ
ระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ และความซับซ้อนของการใช้งานส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของผูบ้ ริโภค
กลุ่มปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ทีมd ตี วั แปรอิสระ ž ตัว ผลการวิจยั
พบว่ า มี ž ปั จ จัย ทีd ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจใช้ บ ริ ก ารชํ า ระเงิน ผ่ า น
อิเล็กทรอนิกส์ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา
และรายได้ต่อเดือน ตามลําดับ ทังm นีmตวั แบบดังกล่าวสามารถอธิบายการ
ตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารการชํ า ระเงิ น ผ่ า นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในจั ง หวั ด
กรุงเทพมหานครได้ .x% สอดคล้องกับ ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ (wxxŸ) [12]

VI .ข้อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์ผลของงานวิจยั นีmทาํ ให้ทราบถึงพฤติกรรมการตัดสินใจ
ใช้บริการชําระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และ
ปั จจัยทีสd ่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการชําระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร พร้อมระบุถงึ ระดับความสําคัญของแต่ละปั จจัย
ว่ามีระดับความสําคัญมากน้อยเพียงใด ซึdงการวิจยั ครังm นีm พบว่า ปั จจัย
ด้านประชากรศาสตร์ และปั จจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ผลการวิจยั
ดัง กล่ า วสามารถนํ า ข้อ มู ล ทีdว ิเ คราะห์ ท างสถิติม าประยุ ก ต์ ใ ช้ เพืdอ
เสนอแนะให้ เป็ นแนวทางสําหรับผูป้ ระกอบการ ได้ดงั นีm
I. สามารถนําไปเป็ นแนวทางต่อยอดกลยุทธ์การตลาดของแต่ละธนาคาร
หรือ ผู้ทdีเ กีdย วข้อ งกับ การออกแบบขันm ตอนการใช้ทdีเ ข้า ใจง่า ย การให้
ข้อมูลทีเd ป็ นประโยชน์กบั ผูใ้ ช้ ความปลอดภัยจากการใช้ระบบ และความ
คุ้ น ชิ น การใช้ ง านของผู้ ใ ช้ ทํ า ให้ ธุ ร กิ จ สามารถแข่ ง ขัน ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
II. ธนาคารหรื อ ผู้ ป ระกอบการควรให้ ค วามสํ า คัญ กับ ปั จจัย ด้ า น
ประชากรศาสตร์ข องผู้บ ริโ ภค โดยทํา การปรับ เปลีdย นองค์ป ระกอบ
บางอย่ า งของระบบให้เ หมาะสมและตอบทีdผู้บ ริโ ภคแต่ ล ะกลุ่ ม ให้
ความสําคัญมากน้อยแตกต่างกัน เพืdอตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละกลุ่ม หรือ
ผูบ้ ริโภคกลุ่มใหญ่ทเdี ป็ นเป้ าหมายของเรา เพืdอให้เกิดพฤติกรรมการใช้
ระบบการชําระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทเdี พิมd ขึนm
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บทคัดย่อ — การศึกษานีD มีวตั ถุประสงค์เพื;อศึกษาการวิ เคราะห์
ลําดับความสําคัญของคุณภาพการให้บริ การของบริ ษทั กรณี ศึกษา
โดยผสมผสานการประยุกต์ใช้แนวคิ ด SERVQUAL สําหรับหา
ช่องว่างของความต้องการของลูกค้า และแบบจําลองคาโน สําหรับ
กําหนดกลุ่มของคุณลักษณะคุณภาพการให้บริ การจากระดับความ
พึงพอใจของลูกค้า บริ ษทั กรณี ศึกษาในการวิ จยั ครังD นีD เป็ นธุรกิ จ
บริ การซ่อมและบํารุงรักษาเครื;องปรับอากาศสําหรับเชิ งพาณิ ชย์
และเชิ งอุตสาหกรรม ในการกําหนดหัวข้อคุณภาพการให้บริ การ
จะประยุกต์ใช้ทฤษฏีมิติคณ
ุ ภาพสําคัญ
†มิ ติ
ตามแนวคิ ด
SERVQUAL แนวคิ ดด้านลูกค้าสัมพันธ์ และนโยบายของบริ ษทั
กรณี ศึกษา ซึ;งประกอบด้วย ‡หัวข้อ ได้แก่ ความรวดเร็วในการ
ให้บริ การ ความน่ าเชื;อถือความเชื;อมันในการให้
;
บริ การ และความ
สุภาพอ่อนน้ อมและการเอาใจใส่ในการให้บริ การ ทําให้สามารถ
กําหนดหัวข้อคุณภาพการบริ การได้จาํ นวน ˆˆ หัวข้อ จากนันD ทํา
การสํารวจโดยใช้แบบสอบถามจากผูร้ บั บริ การรายใหญ่จาํ นวน ‰
บริ ษทั บริ ษทั ละ ‡ ท่าน รวมผูท้ าํ แบบสํารวจทังD หมด ˆŠ ท่าน จาก
ผลการวิ เคราะห์
ทําให้สามารถจัดเมทริ กซ์การวิ เคราะห์ลาํ ดับ
ความสําคัญของหัวข้อคุณภาพการให้บริ การทังD หมดได้ออกเป็ น
‹ˆ กลุ่ม ตามช่องว่างของความต้องการของลูกค้า (3 กลุ่ม ได้แก่
ช่องว่างตํา; กว่า -‹ ช่องว่างระหว่าง –‹ ถึง ‹ และช่องว่างมากกว่า
‹) และคุณลักษณะคุณภาพ (Š กลุ่ม ได้แก่ Expected, One
dimensional, Attractive, Indifferent) โดยมี Š กลุ่มที;มีลาํ ดับ
ความสําคัญสูงสุด ซึ;งประกอบด้วยคุณภาพการให้บริ การ ‹‹ หัวข้อ
และจะเป็ นหัวข้อที;ต้องได้รบั การปรับปรุงเป็ นอันดับแรก

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
ในวงการอุตสาหกรรมของเมืองไทยมีลกั ษณะการใช้งานระบบความเย็น
อย่างแพร่หลาย จากการเติบโตของอุตสาหกรรมในประเทศไทย ทําให้
ในปั จจุบนั ธุรกิจซ่อมและบํารุงรักษาเครือd งปรับอากาศเติบโตเพิมd ขึนm ตาม
กัน การแข่งขันของธุรกิจค่อนข้างรุนแรงมาก ซึงd แต่ละบริษทั มีกลยุทธ์
ทางธุรกิจแตกต่างกันไป การให้บริการต้องควบคูไ่ ปกับคุณภาพการ
บริการ คือต้องสามารถตอบสนองความต้องการในด้านบริการ ให้ตรง
ตามความต้องการหรือความคาดหวังของลูกค้าได้โดยไม่มขี อ้ พกพร่อง
และเมือd ลูกค้าได้รบั การบริการตามทีคd าดหวัง จะทําให้ลกู ค้าเกิดความ
พึงพอใจ นําไปสูก่ ารบอกต่อ และการกลับมาใช้บริการซํmา
การทีจd ะปรับปรุงด้านคุณภาพการให้บริการ ผูใ้ ห้บริการควร
ทราบหัวข้อการให้บริการใดมีความสําคัญมากทีสd ดุ หัวข้อการให้บริการ
นันm ๆควรปรับปรุงก่อน ดังนันm การวิจยั ครังm นีmจงึ มีวตั ถุประสงค์เพือd
วิเคราะห์ลาํ ดับความสําคัญของคุณภาพการให้บริการโดยประยุกต์ใช้
แนวคิด SERVQUAL และแบบจําลองคาโน การวิเคราะห์ลาํ ดับ
ความสําคัญการให้บริการ บริษทั ต้องเข้าใจและรับรูถ้ งึ ความคาดหวัง
และความต้องการของลูกค้าก่อน หลังจากนันm นําความคาดหวังและ
ความต้องการของลูกค้าเปรียบเทียบกับคุณภาพการให้บริการปั จจุบนั ใน

คําสําคัญ — คุณภาพการให้บริ การ, แนวคิ ด SERVQUAL,
แบบจําลองคาโน,
ธุรกิ จบริ การซ่อมและบํารุงรักษา
เครื;องปรับอากาศ
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
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สายตาลูกค้าหรือความรูส้ กึ ทีลd กู ค้ารับรู้ ความแตกต่างระหว่างความ
คาดหวังและสภาพคุณภาพทีลd กู ค้ารับรู้ สามารถใช้แบบประเมินคุณภาพ
การให้บริการในรูปแบบ SERVQUAL ซึงd เป็ นเครือd งมือทีชd ว่ ยให้สามารถ
ทราบถึงช่องว่างระหว่างคุณภาพการให้บริการทีลd กู ค้ารับรู้ และคุณภาพ
การให้บริการทีลd กู ค้าคาดหวังและต้องการ จากนันm จึงศึกษาความ
ต้องการของลูกค้า โดยใช้แบบจําลองคาโน ซึงd เป็ นเครือd งมือหรือ
หลักการหนึdงทีสd ามารถช่วยในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้
เป็ นอย่างดี โดยการจัดกลุม่ ประเภทของความต้องการของลูกค้า กล่าว
ได้วา่ การใช้แนวคิด SERVQUAL และแบบจําลองคาโน คือกระบวนการ
รับฟั งเสียงจากลูกค้า (Voice of Customer)

กริยามารยาทดี และการพูดคุยติดต่อสือd สารต้องมีความมันใจว่
d าจะ
ให้บริการอย่างดีทสdี ดุ แก่ผรู้ บั บริการ
x.การรูจ้ กั และเข้าใจลูกค้า (empathy) หมายถึง การตอบสนอง
ความต้องการ และการดูแลไว้ใจใส่ แม้วา่ ผูร้ บั บริการจะมีความต้องการทีd
แตกต่างกันก็ตาม ดังนันm ผูใ้ ห้บริการจะต้องให้การบริการทีแd ตกต่างกัน
ด้วย
การสํารวจความต้องการของลูกค้าใช้การวิเคราะห์ชอ่ งว่าง (Gap
Analysis) [3] ลักษณะแบบสอบถามเป็ นมาตรวัดการประเมินค่า
ระดับ สําหรับ w ด้าน คือ p.ด้านความคาดหวังทีพd งึ ปรารถนา
(Expectation) และ w.ด้านการรับรูเ้ รือd งบริการ (Perception) ตัวอย่าง
แบบสอบถามรูปแบบแนวคิด SERVQUAL ดังรูปทีd I.

II. หลักการและเครือd งมือในการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามเพือd ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลของบริษทั กรณีศกึ ษา
การสอบถามเป็ นแบบเฉพาะเจาะจง ลูกค้าทีมd ยี อดการใช้บริการมากกว่า
pล้านบาทต่อปี ซึงd มีจาํ นวนลูกค้า ¦ บริษทั และหากคิดเป็ นยอดขายรวม
ของ ¦ บริษทั นีm จะอยูท่ รdี อ้ ยละ ¦w ของยอดรายรับรวมของบริษทั
กรณีศกึ ษา ผูว้ จิ ยั ประยุกต์ใช้เครือd งมือแบบประเมินคุณภาพด้านการ
บริการ w ประเภท คือ แบบประเมินคุณภาพตามแนวคิด SERVQUAL
เพือd ค้นหาช่องว่างระหว่างสภาพปั จจุบนั และความคาดหวังของลูกค้า
และใช้แบบจําลองคาโนเพือd ค้นหาความต้องการทีแd ท้จริงของลูกค้า และ
นําแบบประเมินทังm สองประเภท มาวิเคราะห์รว่ มกันเพือd ลําดับความ
ความสําคัญหัวข้อการให้บริการ
ในการสร้างแบบสอบถามจะประยุกต์ใช้ทฤษฏีมติ คิ ณ
ุ ภาพสําคัญ x มิติ
ของแนวคิด SERVQUAL, แนวคิดด้านลูกค้าสัมพันธ์ (Foremen’s
Institute Customer Relation Theory) จํานวน pž แนวคิด และนโยบาย
ของบริษทั กรณีศกึ ษา ทําให้ได้หวั ข้อคุณภาพการบริการ ซึงd จะนํามาใช้
ในแบบสอบถาม

รูปทีd I. ตัวอย่างแบบสอบถามรูปแบบ SERVQUAL
วิธกี ารวิเคราะห์แบบคะแนนช่องว่างของระดับบริการ ซึงd เป็ นความ
แตกต่างของการรับรูก้ บั ความคาดหวัง หรือ Gap Score สามารถหาได้
จากสมการดังนีm
Gap Score = P – E

(1)

โดยทีd Gap Score คือ คะแนนช่องว่างของระดับบริการ P
(Perception) คือด้านการให้บริการทีไd ด้รบั จริง หรือ ทีลd กู ค้ารับรูแ้ ละ E
(Expectation) คือ ด้านการให้บริการทีลd กู ค้าคาดหวังจะได้รบั
การวิเคราะห์สามารถแบ่งกลุม่ จากค่า Gap Score สามารถแบ่งออกเป็ น
3 กลุม่ คือ
1. Gap Score น้อยกว่า -1 แสดงว่า ระดับคุณภาพการให้บริการทีลd กู ค้า
รับรูต้ dาํ กว่าทีลd กู ค้าคาดหวัง
2. Gap Score มีคา่ น้อยกว่า 1 แต่มากกว่า -1 แสดงว่า ระดับคุณภาพ
การให้บริการทีลd กู ค้ารับรูใ้ กล้เคียงทีลd กู ค้าคาดหวัง
3. Gap Score มากกว่า 1 แสดงว่า ระดับคุณภาพการให้บริการทีลd กู ค้า
รับรูส้ งู กว่าทีลd กู ค้าคาดหวัง

II.I แนวคิด SERVQUAL
แนวคิด SERVQUAL คือแนวคิดเกียd วกับคุณภาพการให้บริการ
เพือd ตรวจวัดหาคุณลักษณะผลผลิตและการให้บริการทีลd กู ค้าพึงพอใจ
ทําให้เกิดการใช้บริการซํmา การบอกต่อ ซึงd แสดงถึงว่าลูกค้าเกิดความ
ศรัทธาและเชือd ถือในองค์กร[1] แนวคิด SERVQUAL ประกอบด้วย 5
มิตหิ ลัก ประกอบด้วย
p.ความเป็ นรูปธรรมของบริการ (tangibility) หมายถึง สิงd ทีd
สามารถมองเห็นได้ หรือปรากฏให้เห็นถึงสิงd อํานวยความสะดวกต่างๆ
อันได้แก่ เครือd งมือ อุปกรณ์ สถานทีd บุคลากร เอกสารต่างๆ รวมทังm
สภาพแวดล้อมทีทd าํ ให้ผรู้ บั บริการรูส้ กึ ว่าได้รบั การบริการอย่างตังm ใจ
ผูร้ บั บริการสามารถรับรูถ้ งึ การให้บริการนันm ๆ ได้ชดั เจนขึนm
w.ความเชือd ถือไว้วางใจได้ (reliability) หมายถึง ความสามารถ
ให้การให้บริการทีมd คี วามถูกต้อง แม่นยํdา และเหมาะสม ตรงตามทีตd กลง
สัญญาไว้แก่ผรู้ บั บริการ รวมถึงผลของการให้บริการต้องออกมา
เหมือนเดิมทุกครังm เพราะสิงd นีmแสดงถึงความเป็ นมาตรฐาน ผูร้ บั บริการ
จะมีความรูส้ กึ น่าเชือd ถือไว้วางจากในการรับบริการครังm ต่อไป
¤.การตอบสนองต่อลูกค้า (responsiveness) หมายถึง การทีd
ผูร้ บั บริการสามารถเข้าถึงการให้บริการได้สะดวก การให้บริการนันm ต้อง
สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างทันทีและทัวถึ
d ง
ž.การให้ความเชือd มันต่
d อลูกค้า (assurance) หมายถึง การทีd
ผูใ้ ห้บริการมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ ทีแd สดงให้ผรู้ บั บริการได้เห็น
จากการให้บริการ การบริการต้องเป็ นไปด้วยความสุภาพ อ่อนโยน

II.II แบบจําลองคาโน
การมองคุณภาพด้านเดียว เป็ นรูปแบบการมองคุณภาพแบบเดิม
คือ คุณภาพทีดd ี (Good Quality) และคุณภาพทีไd ม่ดี (Bad Quality) แต่
ศาสตราจารย์โนริอากิ คาโน ได้พฒ
ั นาแบบจําลองคาโน (Kano’s Model)
โดยการบูรณาการคุณภาพออกเป็ น w ทิศทาง คือ ระดับการแสดงออก
ของคุณภาพผลผลิตหรือบริการ (Performance Quality) และ ระดับ
ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ (Satisfaction) [4][5]
ศาสตราจารย์คาโนได้แบ่งคุณภาพออกเป็ น ¤ ประเภท ได้แก่
p. คุณภาพทีจd าํ เป็ นต้องมี (Basic / Must-be Quality) คือคุณภาพทีd
จะเป็ นต้องมี เป็ นคุณภาพขันm พืนm ฐานทีจd ะต้องพบในผลผลิตหรือบริการ
นันm ๆ
w. คุณภาพในทิศทางเดียว (One Dimensional Quality :
Performance /Linear) คือคุณภาพทิศทางเดียวเป็ นคุณภาพทีขd นmึ อยูก่ บั
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3. ฉันรูส้ กึ เฉยๆ
4. ฉันยอมรับกับสิงd นีm

5. ฉันรูส้ กึ ไม่ชอบ/ไม่พอใจ

มี

4. ฉันยอมรับกับสิงL นีMได้

2. ฉันรูส้ กึ จําเป็ นต้อง

3. ฉันรูส้ กึ เฉยๆ

1.ฉันรูส้ กึ ชอบ/พอใจ

2. ฉันรูส้ กึ จําเป็ นต้องมี

คําถามแบบ Functional

ความต้องการของผูร้ บั บริการ

1.ฉันรูส้ กึ ชอบ/พอใจ

ระดับการแสดงออกของคุณภาพของผลผลิตหรือบริการ นันm คือระดับ
ความพึงพอใจของลูกค้าจะเพิมd สูงขึนm เป็ นสัดส่วนกันกับระดับของการ
แสดงออกของผลผลิตหรือบริการ
¤. คุณภาพทีนd ่าดึงดูดใจ (Attractive Quality) คือคุณภาพทีนd ่าดึงดูด
ใจ สร้างความประทับใจให้กบั ลูกค้า
แบบสอบถามในรูปแบบจําลองคาโนประกอบไปด้วยคําถามแบบ
Function คือคําถามทีถd ามความรูส้ กึ เมือd พบคุณภาพนันm และคําถาม
แบบ Dysfunction คือคําถามทีถd ามความรูส้ กึ เมือd ไม่พบคุณภาพนันm ดัง
ตัวอย่างในรูปทีd II.
Functional Question
Dysfunctional Question
ถ้า ผู้ใ ห้บ ริก ารเข้า ถึง หน้ า
ถ้ า ผู้ ใ ห้ บ ริก ารไม่ ไ ด้ เ ข้ า ถึ ง
งาน หลั ง จากรั บ เรืd อ งอย่ า ง หน้ า งาน หลัง จากรับ เรืdอ งอย่ า ง
รวดเร็ว
รวดเร็ว
£ ฉันรูส้ กึ ชอบ/พอใจ
£ ฉันรูส้ กึ ชอบ/พอใจ
£ ฉันรูส้ กึ จําเป็ นต้องมี
£ ฉันรูส้ กึ จําเป็ นต้องมี
£ ฉันรูส้ กึ เฉยๆ
£ ฉันรูส้ กึ เฉยๆ
£ ฉันยอมรับกับสิงd นีmได้
£ ฉันยอมรับกับสิงd นีmได้
£ ฉั น รู้ ส ึ ก ไ ม่ ช อ บ /ไ ม่
£ ฉันรูส้ กึ ไม่ชอบ/ไม่พอใจ
พอใจ
รูปทีd II. ตัวอย่างแบบสอบถามรูปแบบแบบจําลองคาโน
จากนันm เป็ นการระบุกลุม่ ของคุณลักษณะแต่ละแบบ ในขันm ตอนนีmเป็ น
การนํ าแบบสอบถามทีdได้มาวิเคราะห์ผลและจัดกลุ่มของคุณลักษณะ
ต่ า งๆ โดยใช้รูป แบบตารางการวิเ คราะห์แ บบ Kano Chart โดยการ
แปลงคําตอบเป็ นคุณลักษณะของคุณภาพประเภทต่างๆ ซึdงสามารถ
แบ่งคุณลักษณะของคุณภาพได้ทงั m หมด 6 กลุม่ ดังตารางทีd I. ได้แก่
ตารางทีd I. ตารางการแปลงคําตอบจากแบบสอบถามแบบจําลองคาโน
คําถามแบบ Dysfunctional

Q

A

A

A

O

R

I

I

I

E

R

I

I

I

E

R

I

I

I

E

อย่างมาก
4. คุณลักษณะกลุ่ม I (Indifferent) หมายถึง ประเด็นคําตอบนันm เป็ น
ประเด็น ทีdม ีห รือ ไม่ ม ีใ นบริก ารนั นm ก็ไ ด้ เนืd อ งจากผู้ร บั บริก ารไม่ รู้ส ึก
อย่างไรกับประเด็นดังกล่าว
5. คุ ณ ลัก ษณะกลุ่ ม Q (Questionable result) หมายถึง ประเด็น
คําตอบนันm เป็ นประเด็นทีลd กู ค้ารูส้ กึ สงสัย สับสนในคําถามและคําตอบ
6. คุณลักษณะกลุ่ม R (Reverse) หมายถึง ประเด็นคําตอบนันm เป็ น
ประเด็นทีคd ําถาม Functional และ Dysfunctional เป็ นคําถามทีตd รงกัน
ข้ามกับความรูส้ กึ ของลูกค้า [y]
การลําดับความสําคัญของประเด็นคุณภาพตามคุณลักษณะคุณภาพ
โ ด ย ใ ห้ ลํ า ดั บ ดั ง นีm E (Expected Features ห รื อ Must-be) มี ค่ า
ความสําคัญมากทีสd ุด O (One-dimension) มีค่าความสําคัญเป็ นอันดับ
สอง A (Attractive) มีค่าความสําคัญเป็ นอันดับสาม และ I (Indifferent)
มีค่าความสําคัญเป็ นอันดับสุดท้าย ส่วน Q (Questionable result) และ
R (Reverse) จะไม่ เ ป็ นประเด็ น ความสํ า คัญ ของการวิ จ ัย ในครังm นีm
เนืdองจากเป็ นประเด็นคําถามทีผd ตู้ อบสอบถามอาจจะเกิดความสับสนใน
คําถาม ดังนันm ในงานวิจยั นีm จึงแบ่งกลุ่มคุณลักษณะคุณภาพออกเป็ น ž
กลุม่ ทีใd ช้ในการจัดลําดับความสําคัญ
การกําหนดกลุ่มคุณลักษณะ จะใช้การวิเคราะห์ความถีdของแต่ละ
หัวข้อคุณภาพการให้บริการ โดยหากหัวข้อคุณภาพการให้บริการใดๆ มี
ค่าความถีขd องกลุม่ คุณลักษณะนันm ๆ สูงสุด จะถือว่าเป็ นกลุม่ คุณลักษณะ
ของหัวข้อคุณภาพการให้บริการนันm
II.III แนวคิดด้านลูกค้าสัมพันธ์
แ น ว คิ ด ด้ า น ลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ ( Foremen’s Institute Customer
Relation Theory) แนวคิ ด เกีd ย วกั บ แนวทางการปฏิ บ ัติ เ พืd อ ให้ เ กิ ด
ความสัมพันธ์ทดdี ตี ่อลูกค้ามี 14 ข้อ ดังนีm
1. รักษาคํามันสั
d ญญาทีใd ห้ไว้กบั ลูกค้า
2. ความรวดเร็วในการตอบรับโทรศัพท์ภายในไม่เกิน 5 นาที
3. ควรทําการตอบรับไม่ว่าจะทางจดหมายหรือโทรศัพท์ ในเรืdองทีd
ได้รบั เอกสาร หลักฐานต่างๆ แล้วภายใน 2 วัน
4. ไม่ควรให้ลกู ค้ารอคอยนานกว่า 5 นาที
5. พนักงานทุกคนต้องมีทศั นคติทดdี ตี ่อลูกค้า
6. เมืdอมีสงิd บกพร่องเกิดขึนm รีบไปหาและแจ้งแก่ลูกค้าทราบก่อนทีd
ลูกค้าจะทราบด้วยตนเอง
7. การบริการจะต้องตังm อยูบ่ นรากฐานของความซืdอสัตย์และเปิ ดเผย
8. ระบบการบริการจะต้องมีความน่าเชือd มันd
9. ควรแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ อย่างรวดเร็ว และไม่ควรให้มคี วาม
ผิดพลาดในเรือd งเดียวกันเกิดขึนm เป็ นครังm ทีd 2
10. พนักงานทุกคนจะต้องเป็ นผูร้ ขู้ อ้ มูลต่างๆทีจd าํ เป็ น
11. พนักงานทีdให้บริการต่อลูกค้าจะต้องเป็ นผูท้ dสี ามารถตัดสินใจ
หรือตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าได้
12. การบริการพิเศษเล็กๆน้อยๆ นอกเหนือจากทีไd ด้ตามปกติทาํ ให้
ลูกค้ารูส้ กึ ว่าตนเองเป็ นบุคคลพิเศษกว่าคนอืนd
13. อย่ามองข้ามถึงความสําคัญของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ
14. พยายามจัดสํานักงานให้มคี วามสง่า สวยงาม

ได้
1. คุณลักษณะกลุม่ A (Attractive) หมายถึง ประเด็นคําตอบนันm เป็ น
ประเด็นทีหd ากการให้บริการนันm มีอยู่ จะทําให้ลกู ค้ารูส้ กึ ประทับใจ ในทาง
ตรงกันข้าง หากลูกค้าไม่ได้รบั สิงd นันm จะรูส้ กึ ไม่พงึ พอใจ
2. คุณลักษณะกลุ่ม O (One-dimension) หมายถึง ประเด็นคําตอบ
นันm เป็ นประเด็นทีหd ากการบริการมีมากเท่าไร ระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้าก็จะมากเท่านันm ซึdงแปรผันตามกัน และในทางตรงกันข้าม หาก
ลูกค้าไม่ได้รบั สิงd นันm มากเท่าไร ความไม่พงึ พอใจของลูกค้าก็จะไม่พอใจ
มากเท่านันm
3. คุณลักษณะกลุม่ E (Expected Features) หรือ Must-be หมายถึง
ประเด็นคําตอบนันm เป็ นประเด็นทีdต้องมีในบริการอย่างขาดไม่ได้ หาก
ขาดบริการนีmไปแม้เพียงเล็กน้อย จะทําให้ผูร้ บั บริการรูส้ กึ ไม่พอใจเป็ น

III. ผลการศึกษา
ในการสร้างแบบสอบถามใช้การประยุกต์จากทฤษฏีดงั ต่อไปนีmสําหรับ
การกําหนดหัวข้อคุณภาพการให้บริการ ได้แก่
p. ทฤษฏีมติ คิ ณ
ุ ภาพสําคัญ xมิติ ตามแนวคิด SERVQUAL
w. แนวคิดด้านลูกค้าสัมพันธ์
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¤. นโยบายของบริษทั กรณีศกึ ษา นโยบายประกอบด้วย ¤หัวข้อ ได้แก่
ความรวดเร็ว ในการให้บ ริก าร ความน่ า เชืdอ ถือ ความเชืdอ มันd ในการ
ให้บริการ และความสุภาพอ่อนน้อมและการเอาใจใส่ในการให้บริการ
ทําให้สามารถกําหนดหัวข้อคุณภาพการบริการได้จํานวน ww หัวข้อ
ได้แก่
p. ผูใ้ ห้บริการเข้าถึงหน้างาน หลังจากรับเรือd งอย่างรวดเร็ว
w. ผูใ้ ห้บริการทํางานให้เสร็จสินm ทันตามระยะเวลาทีกd าํ หนด
¤. ผูใ้ ห้บริการสามารถให้บริการได้ทนั ที เมือd มีเหตุเร่งด่วน
ž. ผูใ้ ห้บริการมีความพร้อมด้านอะไหล่
x. ผูใ้ ห้บริการมีชอ่ งทางการติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว
y. ผูใ้ ห้บริการมีความรูด้ า้ นระบบปรับอากาศเป็ นอย่างดี
¥. ผูใ้ ห้บริการสามารถให้ความรูแ้ ละคําแนะนําผูใ้ ช้บริการได้
¦. ผูใ้ ห้บริการสามารถอธิบายสาเหตุและวิธแี ก้ไขปั ญหา
. ผูใ้ ห้บริการสามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างถูกต้อง
pŸ. ผูใ้ ห้บริการมีจาํ นวนช่างและวิศวกรทีเd พียงพอ
pp. ผูใ้ ห้บริการจัดให้มวี ศิ วกรคุมควบการทํางานอย่างใกล้ชดิ
pw. ผูใ้ ห้บริการใช้เครือd งมือและเทคโนโลยีททdี นั สมัย
p¤. ผูใ้ ห้บริการมีการเก็บประวัตขิ อ้ มูลการบริการของลูกค้า
pž. ผูใ้ ห้บริการมีการจัดทํารายงานข้อมูลการบริการแก่ลกู ค้า
px. ผูใ้ ห้บริการมีการรับประกันด้านคุณภาพการให้บริการ
py. ผูใ้ ห้บริการสามารถทําตามกฎระเบียบความปลอดภัย
p¥. ช่างผูใ้ ห้บริการพูดจาและท่าทางสุภาพอ่อนน้อม
p¦. ช่างผูใ้ ห้บริการมีการแต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย
p . ผูใ้ ห้บริการจัดทําxส. สถานทีหd ลังจากการปฏิบตั งิ าน
wŸ. ผูใ้ ห้บริการมีการติดตามผลการซ่อมหรือให้บริการ
wp. ผูบ้ ริการมีการแจ้งเตือนระยะเวลาการซ่อมบํารุง
ww. ผูบ้ ริการมีความซืdอสัตย์ บริการอย่างเปิ ดเผย ไม่คดโกง
หลักจากนันm ทําการเก็บรวบรวมแบบสอบถามและนํ ามาวิเคราะห์ ได้ผล
ดัง ตารางทีd II. ซึdง คุ ณ ลัก ษณะคุ ณ ภาพทีdไ ด้ จ ากแบบสอบถามตาม
แบบจําลองคาโน แบ่งลําดับความสําคัญทีdนํามาพิจารณาออกเป็ น ž
ป ร ะ เ ภ ท คื อ E (Expected Features), O (One-dimension), A
(Attractive) และ I (Indifferent) ตามลําดับ และค่า Gap Score ทีไd ด้จาก
แบบสอบตามแบบ SERVQUAL แบ่ ง ออกเป็ น ¤ กลุ่ ม ดัง นั mน การ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จะนํ า ค่ า Gap Score และคุ ณ ลัก ษณะคุ ณ ภาพมา
วิเคราะห์รว่ มกันเป็ นตารางเมทริกซ์ความสัมพันธ์ ดังตารางทีd III ตัวเลข
ในวงเล็บในตารางทีId II แสดงถึงหัวข้อคุณภาพการบริการ wwข้อ

ตารางทีd II. ค่า Gap Score และ ค่าความถีคd ณ
ุ ลักษณะของหัวข้อ
คุณภาพการให้บริการจากแบบสอบถามบริการ
ผลแบบสอบถาม แนวคิด
SERVQUAL
หัวข้อ
E
P
Gap
1
7.292 5.750
1.542
2
8.000 5.083
2.917
3
6.375 6.583 0.208
4
6.292 4.875
1.417
5
5.708 6.333 0.625
6
5.208 3.208
2.000
7
4.625 2.542
2.083
8
5.208 3.917
1.292
9
6.500 7.292 0.792
10 5.458 6.292 0.833
11 4.833 5.708 0.875
12 4.625 7.000 2.375
13 3.625 1.792
1.833
14 4.792 2.417
2.375
15 6.042 3.500
2.542
16 6.292 7.708 1.417
17 4.833 7.167 2.333
18 4.083 5.417 1.333
19 5.083 6.833 1.750
20 5.333 5.917 0.583
21 3.750 1.500
2.250
22 5.375 7.083 1.708
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ผลแบบสอบถาม
แบบจําลองคาโน (%)
E
O
A
I
50.0 33.3 4.2 12.5
75.0 16.7

4.2

4.2

16.7
45.8

8.3
8.3

45.8
16.7

29.2
29.2

41.7 0.0
0.0 20.8

20.8
33.3

37.5
45.8

4.2

0.0

66.7

29.2

20.8 37.5

33.3

8.3

58.3 16.7
20.8 0.0
20.8 4.2
16.7 4.2
8.3 0.0

4.2
16.7
33.3
41.7
54.2

20.8
62.5
41.7
37.5
37.5

41.7

8.3

20.8

29.2

50.0

8.3

12.5

29.2

54.2 16.7
8.3 20.8
12.5 0.0
16.7 8.3
25.0 4.2
4.2 0.0

12.5
37.5
45.8
50.0
50.0
58.3

16.7
33.3
41.7
25.0
20.8
37.5

54.2 12.5

20.8

12.5
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ตารางทีd III. เมทริกซ์การวิเคราะห์ลาํ ดับความสําคัญหัวข้อคุณภาพการ
บริการ
คุณลักษณะ
-1 < Gap <
Gap < -1
Gap > 1
คุณภาพ
1
E
กลุม่ ทีd p
กลุม่ ทีd x
กลุม่ ทีd
(Expected)
(1,2,4,14,15)
(5,9)
(16,22)
O
กลุม่ ทีd w
กลุม่ ทีd y
กลุม่ ทีd pŸ
(One
(8)
(ไม่ม)ี
(ไม่ม)ี
dimensional)
A
กลุม่ ทีd ¤
กลุม่ ทีd ¥
กลุม่ ทีd pp
(Attractive)
(7,13,21)
(3,20)
(12,17,18,19)
I
กลุม่ ทีd ž
กลุม่ ทีd ¦
กลุม่ ทีd pw
(Indifferent)
(6)
(10,11)
(ไม่ม)ี

กลุ่ ม ทีd ¤ ประเภทคุ ณ ภาพบริ ก าร Attractive และ คุ ณ ภาพทีd
ผูร้ บั บริการรับรูต้ dํากว่าคุณภาพทีผd ูร้ บั บริการคาดหวัง มีหวั ข้อคุณภาพ
ด้านบริการ ¤ หัวข้อ
กลุ่ ม ทีd x คุ ณ ลัก ษณะแบบ Expected และ คุ ณ ภาพทีdลู ก ค้า รับ รู้
ใกล้เคียงกับทีลd กู ค้าคาดหวัง มี w หัวข้อ
หัวข้อคุณภาพการให้บริการทีบd ริษทั กรณีศกึ ษาต้องนํ ามาปรับปรุง
แก้ไขการให้บริการมีทงั m หมด pp หัวข้อ ดังนันm จึงสรุปได้ว่าการวิเคราะห์
ลําดับความสําคัญของคุณภาพการบริการตามเมทริกซ์ความสัมพันธ์โดย
ประยุ ก ต์ ใ ช้แ นวคิด SERVQUAL และแบบจํ า ลองคาโน ทํ า ให้บ ริษัท
กรณีศกึ ษาสามารถกําหนดแนวทางในการประเมินเลือกคุณภาพการ
บริการสําคัญทีจd าํ เป็ นต้องได้รบั การปรับปรุงแก้ไขเป็ นอันดับแรก สร้าง
ประโยชน์ในด้านการบริหารเวลาเนืdองจากสามารถจัดลําดับความสําคัญ
ของงานทีdจํา เป็ น ต้อ งทํา ก่ อ นหลัง ได้อ ย่า งเหมาะสม ในแนวทางการ
วิเ คราะห์นmี ส ามารถนํ า ไปประยุ ก ต์ใ ช้ไ ด้ใ นธุ ร กิจ การให้บ ริก ารอืdน ได้
โดยง่าย แต่องค์กรจะต้องกําหนดหัวข้อคุณภาพการบริการให้เหมาะสม
ตามแต่ชนิดของธุรกิจการให้บริการนันm

ในตารางทีId II แสดงถึงเมทริกซ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะ
คุณภาพและความแตกต่างของการรับรูก้ บั ความคาดหวัง ทําให้สามารถ
แบ่งได้เป็ น pw กลุม่ ซึงd มีลาํ ดับความสําคัญของคุณภาพการบริการทีตd อ้ ง
ปรับปรุงแตกต่างกัน ดังนันm การพิจารณาจัดลําดับกลุม่ ทีคd วรปรับปรุง
แก้ไขเป็ นอันดับแรก จะได้แก่กลุม่ ทีมd คี า่ Gap Scoreตํdากว่า-pไม่วา่
คุณลักษณะคุณภาพจะเป็ นประเภทEหรือOหรือA ซึงd ได้แก่กลุม่ ทีd p, 2
และ ¤ ตามตารางทีId II เนืdองจากคะแนนระดับการบริการทีลd กู ค้ารับรูจ้ ริง
ตํdากว่าคะแนนระดับการบริการทีลd กู ค้าคาดหวังจะได้รบั ก่อนการเข้ารับ
บริการ นันหมายความว่
d
าลูกค้าผิดหวังกับคุณภาพทีคd าดหวังไว้ หรือ
กล่าวได้วา่ ลูกค้าไม่พอใจในคุณภาพการบริการหลังเข้ารับบริการ ดังนันm
จึงควรได้รบั การปรับปรุงเป็ นอันดับแรก
นอกจากนีmคณ
ุ ลักษณะคุณภาพประเภทEจัดเป็ นคุณภาพทีสd าํ คัญ
เนืdองจากเป็ นคุณภาพการบริการทีจd าํ เป็ นต้องมี เพราะถ้าไม่มคี ณ
ุ ภาพ
นันm จะสร้างความไม่พอใจกับลูกค้า ด้วยเหตุนmีคณ
ุ ภาพประเภทEทีd
มีGap Scoreไม่เป็ นค่าบวกมากจึงเป็ นคุณภาพการบริการทีคd วรได้รบั
การปรับปรุงเช่นกัน เนืdองจากคะแนนระดับการบริการทีลd กู ค้ารับรูจ้ ริงไม่
แตกต่างไปจากคะแนนระดับการบริการทีลd กู ค้าคาดหวัง ดังนันm เพือd เพิมd
ความมันใจว่
d าคุณภาพประเภทEนันm จะมีอยูจ่ ริง จึงควรมีการปรับปรุง
คุณภาพประเภทEทีมd Gี ap Scoreไม่เป็ นค่าบวกมาก ซึงd ได้แก่กลุม่ ทีd x
ตามตารางทีId II
จากผลการวิเคราะห์ ทําให้สามารถสรุปเลือกลําดับกลุ่มคุณภาพการ
บริการทีคd วรปรับปรุงแก้ไขออกมาได้เป็ น ž กลุ่มความสําคัญสูงสุดคือ
กลุม่ ทีd p, 3 2, และ x ตามลําดับ

กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั นีmได้รบั การสนับสนุ นจาก สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปd ่ นุ และ
ขอขอบพระคุ ณ ผศ.ดร. ปาลีร ฐั เลขะวัฒ นะ ให้คํา ปรึก ษา แนวคิด
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน และขอบคุณในความร่วมมือของบริษทั
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IV. สรุป
การวิจยั นีmได้ทาํ การวัดคุณภาพการบริการตามแนวคิด SERVQUAL
เพืdอ คํา นวณหาGap Score และจัด ประเภทคุ ณ ลัก ษณะคุ ณ ภาพตาม
แบบจําลองคาโน จากนันm วิเคราะห์เพืdอจัดกลุ่มลําดับความสําคัญของ
หัว ข้อ คุ ณ ภาพการให้บ ริก ารโดยใช้เ มทริก ซ์ ค วามสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
คุณลักษณะคุณภาพและความแตกต่างของการรับรู้กบั ความคาดหวัง
ทําให้สามารถจัดกลุ่มลําดับความสําคัญของหัวข้อคุณภาพการให้บริการ
ได้อ อกเป็ น pw กลุ่ ม ตาม และพบว่ า มี ž กลุ่ ม ทีdค วรแก้ไ ขปรับ ปรุ ง
คุณภาพการให้บริการ ซึงd มีหวั ข้อคุณภาพ ตามลําดับความสําคัญดังนีm
กลุ่มทีd p คุณลักษณะแบบ Expected และ คุณภาพทีลd ูกค้ารับรูต้ dํา
กว่าทีลd กู ค้าคาดหวัง มี x หัวข้อ
กลุ่มทีd w คุณลักษณะแบบ One dimensional และ คุณภาพทีลd ูกค้า
รับรูต้ dาํ กว่าทีลd กู ค้าคาดหวัง มี p หัวข้อ
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อย่างไม่ถูกวิธแี ละถูกทิmงลงในมหาสมุทร สถิตใิ นปี wxx¦ บ่งชีวm ่ามีมาก
ถึง ¤xŸ ล้านตัน ประเทศไทยแม้จะเป็ นประเทศขนาดเล็ก แต่กลับสร้าง
ขยะในมหาสมุทร p.Ÿ¤ ล้านตัน ซึงd อยู่ใน pŸ อันดับประเทศทีทd งmิ ขยะลง
ทะเลมากทีสd ดุ ของโลก [p-w]

บทคั ด ย่ อ --- ภาวะโลกร้ อ น เป็ นปั ญ หาที; ค นทั ว; โลกต่ า งให้
ความสําคัญ เนื; องจากทําให้ เกิ ดผลกระทบหลายเหตุการณ์ เช่ น
นํDาแข็งขัวD โลกละลาย นํDาทะเลอุณหภูมิสงู ขึนD และฤดูกาลผันแปรไม่
ปกติ เป็ นต้ น โดยมีสาเหตุจากพฤติ กรรมของมนุษย์ เช่ น การตัด
ไม้ทาํ ลายป่ า การปล่อยก๊าซจากโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนันD
ปั ญ หาขยะเป็ นปั ญ หาที; สํ า คัญ อี ก ปั ญ หาหนึ; ง ในหนึ; งปี มี ข ยะ
ปริ มาณมากที; ถกู จํากัดอย่างไม่ถกู วิ ธีและถูกทิD งลงในมหาสมุทร
โดยประเทศไทยมีอตั ราการผลิ ตขยะมูลฝอยต่อคนประมาณ ‹.‹†
กิ โลกรัมต่อวัน จากการสํารวจภายในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี;ปนุ่
พบว่ า ขยะส่ ว นมากเป็ นประเภทพลาสติ กและกล่ อ งโฟม ขยะ
พลาสติ กบางประเภทต้ องใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายถึง ‹,000
ปี และเป็ นการใช้ ทรัพยากรอย่างไม่คุ้มค่าผู้พฒ
ั นาจึงทําเว็บแอป
พลิ เคชันระบบเก็บข้ อมูลการลดขยะ เพื; อส่ งเสริ มพฤติ กรรมลด
การใช้ ภ าชนะพลาสติ กให้ ก ับ บุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษาสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี;ปนุ่ โดยให้ผใู้ ช้สะสมคะแนนจากขยะที;ผใู้ ช้ลดไป
และมอบรางวัลให้ผ้ทู าํ คะแนนสูงสุดสามอันดับแรก ผลลัพธ์ทาํ ให้
จํานวนขยะประเภทพลาสติ กในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี;ปนลดลง
ุ่
ได้
คําสําคัญ --- ภาวะโลกร้อน,เว็บแอปพลิ เคชัน,ระบบเก็บข้อมูลการ
ลดขยะ

ประเทศไทยมีจํานวนประชากร yy.x ล้านคน มีอตั ราการผลิตขยะมูล
ฝอย ประมาณ p.px กิโลกรัมต่อคนต่อวัน หรือคิดเป็ นปริมาณ w¥. ¤
ล้า นตัน ต่ อ ปี โดยขยะมูล ฝอยเหล่ า นีm แ บ่ ง เป็ น ขยะทีdส ามารถนํ า ไปใช้
ประโยชน์ได้ .¥y ล้านตัน ขยะทีกd ําจัดอย่างถูกวิธี pŸ.¦x ล้านตัน และ
ขยะทีจd าํ กัดอย่างไม่ถกู วิธี ¥.¤w ล้านตัน [¤]
จากการสํารวจประเภทของขยะภายในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีdป่ ุน
พบว่ า ขยะส่ ว นมากเป็ นขยะพลาสติก และกล่ อ งโฟม โดยเป็ นแก้ ว
พลาสติกจํานวน yžŸ ใบ ถุงพลาสติกจํานวน ¤xx ใบ และกล่องโฟม ¦Ÿ
ใบ โดยขยะพลาสติกบางประเภทต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายมาก
ถึง pŸŸŸ ปี [4] ซึงd เป็ นการใช้ทรัพยากรอย่างไม่คมุ้ ค่า
ผู้พ ฒ
ั นาจึง จัด ทํา เว็บ แอปพลิเ คชัน ขึmน มาเพืdอ สนับ สนุ น การลดการใช้
พลาสติ ก ภายในสถาบัน เทคโนโลยีไ ทย-ญีd ป่ ุ น และเป็ นการสร้ า ง
พฤติกรรมทีdดกี บั สิงd แวดล้อมให้บุคลากรและนักศึกษาภายในสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญีปd ่ นุ ด้วย
I.II วัตถุประสงค์
p. เพือd ลดปริมาณขยะภายในบริเวณสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปd ่ นุ
w. เพือd ลดต้นทุนให้รา้ นค้าภายในบริเวณสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปd ่ นุ
¤. เพืdอส่ง เสริมให้บุ คลากรและนัก ศึก ษาสถาบัน เทคโนโลยีไ ทยญีdป่ ุนปรับ เปลีdย นพฤติก รรม ลดการใช้ภ าชนะพลาสติก แบบบาง
กล่อมโฟม และถุงพลาสติก
ž. เพืd อ ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษามี พ ฤติ ก รรมทีd ดี ต่ อ
สิงd แวดล้อมอย่างยังยื
d น
I.III ผลทีคd าดว่าจะได้รบั
1. สามารถลดขยะได้ 50 ชินm ต่อวัน
2. คนเข้าร่วมใช้งานเว็บแอปพลิเคชันมากกว่า 100 คน
3. ร้านค้าภายในสถาบันและบริเวณโดยรอบเข้าร่วมมากกว่า 20
ร้าน
II.ทฤษฎีและงานวิ จยั ที;เกี;ยวข้อง
II.I ประเภทของพลาสติกทัวไป
d แบ่งตามการนํากลับมาใช้ใหม่

I. บทนํา
I.I ทีมd าและความสําคัญ
โลกาภิวตั น์ ทําให้เกิดการเปลีdยนแปลงหลายด้านมากมาย เช่น การ
คมนาคม ทีพd ฒ
ั นาให้การขนส่งสินค้าและขนส่งมวลชน มีความสะดวก
ประหยัดเวลามากขึmน การสืdอสารมีการพัฒนาให้สามารถติดต่อกันได้
รวดเร็ว ยิdง ขึmน และสามารถเลือ กช่ อ งทางในการสืdอ สารได้ มีค วาม
หลากหลายของผู้ ใ ห้ บ ริก าร และในด้ า นอุ ต สาหกรรม มีก ารผลิต
สิ น ค้ า ออกมามากมายทั งm สิ น ค้ า อุ ป โภคและบริ โ ภค ซึd ง ต้ อ งนํ า
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็ นวัตถุดบิ ทําให้เกิดขยะจากกระบวนการ
ผลิต
ขยะเป็ นปั ญหาทีdหลายประเทศให้ความสนใจ ปั จจุบนั มีการสร้างขยะ
มากมาย ในแต่ละวันจากทุกประเทศ นอกจากนันm ขยะบางส่วนถูกกําจัด
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1. นิยมแปรรูปแล้วนํากลับมาใช้ใหม่
p.p พลาสติกประเภท PETE เช่น ขวดนํmาพลาสติก
1.2 พลาสติกประเภท HDPE เช่น ขวดนม ขวดนํmายาทําความสะอาด
2. ไม่นิยมแปรรูปแล้วนํากลับมาใช้ใหม่
w.p พลาสติกประเภท PVC เช่น ท่อนํmา ปลอกหุม้ สายไฟ
2.2 พลาสติก ประเภท PP เช่ น ฝาขวด เชือ ก หลอดฉี ด ยา ชิmน ส่ ว น
รถยนต์
¤. ไม่แปรรูปแล้วนํากลับมาใช้ใหม่เด็ดขาด
¤.p พลาสติกประเภท LDPE เช่น ถุงพลาสติก พลาสติกห่อหุม้ อาหาร
3.2 พลาสติกประเภท PS เช่น กล่องโฟม ช้อน-ส้อมพลาสติก ถาดไข่
3.3 พลาสติกประเภท วัสดุอdนื ๆ เช่น ขวดนมเด็ก สายใยแก้ว ถังนํmาเย็น
เพราะความหลากหลายของวัส ดุ จึง ไม่ค วรนํ า กลับ มาใช้ใ หม่ สารจะ
ปนเปืm อนได้ [5]
II.II พลาสติกชีวภาพ แบ่งเป็ น w ลักษณะคือ
1. พลาสติกย่อยสลายได้ชนิดออกโซ (OXO-Degradable Plastic) เป็ น
พลาสติกจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ทีใd ส่สารเติมแต่งเพืdอให้พลาสติกแตก
ตัวเร็วขึนm แต่ทาํ ให้เกิด micro plastic เร็วขึนm เช่นกัน
w. พลาสติกจากมวลชีวภาพ (Bio-Based Plastics) พลาสติกทีผd ลิตจาก
วัตถุดบิ มวลชีวภาพ เช่น แป้ ง นํmาตาล นํmามันพืช หรือเซลลูโลส
w.p พลาสติก ย่ อ ยสลายได้ ต ามธรรมชาติ (Biodegradable Plastic)
พลาสติก ทีd สลายเป็ น สารชีว มวล นํm า และคาร์บ อนไดออกไซด์ไ ด้ใ น
สภาวะทีเd หมาะสม ใช้เวลาในการย่อยสลายประมาณ y เดือน
w.w พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Compostable Plastic) พลาสติก
ทีสd ลายด้วยการใช้เครืdองมือหรืออุปกรณ์ ช่วยในการย่อยสลาย จึงย่อย
สลายได้เร็วกว่า Biodegradable Plastic [6]

III. วิ ธีการพัฒนาระบบ
การพัฒนาระบบเก็บข้อมูลการลดขยะภายในสถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญีdป่ ุ น เป็ น การใช้ท ฤษฎีก ารวิเ คราะห์แ ละออกแบบระบบ การ
ออกแบบฐานข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้เพืdอให้
เกิดความตระหนักในการใช้สงิd ของให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
III.I ทฤษฎีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
การวิเคราะห์ระบบ เป็ นการศึกษา ระบุ และวิเคราะห์ลกั ษณะปั ญหาของ
ระบบทีdต้อ งการแก้ไ ข และจัด ทํา แนวทางการแก้ไ ขระบบตามความ
ต้องการผูใ้ ช้งานตามความเหมาะสม
การออกแบบระบบ เป็ นการกําหนดคุณสมบัตสิ ําคัญของระบบให้ตรง
ตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน ทีไd ด้จากการวิเคราะห์ระบบอย่างละเอียด
โดยใช้ระบบสารสนเทศช่วยให้การออกแบบระบบมีความชัดเจนยิงd ขึนm
[8]
III.II ทฤษฎีการออกแบบฐานข้อมูล
การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลในรูป
ตารางแบบทางเดีย ว มากกว่ า 1 ตารางขึmน ไป และข้อ มูล ในตาราง
เหล่านันm มีความสัมพันธ์กนั ผ่านระบบจัดการฐานข้อมูล [ ]
III.III ทฤษฎีการพัฒนาระบบ
ว ง จ ร ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ( Software Development Life Cycle) คื อ
กระบวนการ การพัฒ นาระบบสารสนเทศเพืdอ แก้ปั ญ หาระบบ และ
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้งานซึงd มีขนั m ตอนดังนีm
1. กําหนดปั ญหาทีตd ้องการแก้ไข เลือกปั ญหาของระบบทีตd ้องแก้ไขให้
ตรงความต้องการของผูใ้ ช้งาน
2. วางแผนการดํ า เนิ น งาน กํ า หนดกรอบการดํ า เนิ น งานให้ ม ี
ประสิทธิภาพสูงสุด ทังm ในด้านเวลา งบประมาณและทรัพยากรบุคคล
3. วิเ คราะห์ แ ละออกแบบระบบ วิเ คราะห์ ล ัก ษณะของปั ญ หา และ
ออกแบบระบบให้แก้ไขปั ญหาได้อย่างครบถ้วน
4. พัฒ นาระบบ ต้อ งพัฒ นาระบบให้ม ีคุ ณ สมบัติค รบถ้ว นตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้งานโดยมีประสิทธิภาพสูงสุด
5. ทดสอบระบบ หลังจากพัฒนาระบบสําเร็จ ต้องทดสอบระบบเพืdอให้
มันใจว่
d าระบบมีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน เป็ นการหาข้อผิดพลาด
ในการทํางานของระบบ เพือd นําไปปรับปรุงแก้ไขก่อนใช้งานจริง
6. ส่งมอบระบบให้ผูใ้ ช้งาน เมืdอทดสอบคุณภาพระบบ และผูใ้ ช้งานพึง
พอใจ จึงส่งมอบระบบทีไd ด้พฒ
ั นาแล้วให้ผใู้ ช้งาน
7.ซ่อมบํารุงระบบ หลังจากการใช้งาน หากพบปั ญหาของระบบ ต้อง
แก้ไขระบบให้มคี วามสมบูรณ์ และปรับปรุงระบบให้มคี วามทันสมัยและ
มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลเสมอ [pŸ]
III.IV Agile Model
แนวคิดการพัฒนาระบบทียd ดื หยุน่ สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วในกรณี
ทีdผู้ใ ช้ง านเปลีdย นคุณ สมบัติข องระบบทีdต้อ งการ เปลีdย นลัก ษณะการ
แสดงผลของระบบหรือ ปรับปรุงข้อกําหนดของระบบเล็กน้อย
โดยมีคาํ แถลงการณ์แห่งอไจล์ 4 ข้อดังนีm
1. “การมีป ฏิส ัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งคน มากกว่ า การทํ า ตามขันm ตอนและ
เครืdอ งมือ ” ในการทํ า งานแบบอไจล์ จ ะเน้ น การสืdอ สารเพืdอ ให้ เ กิด
ประสิทธิภาพสูงสุด แทนการทํางานตามขันm ตอนแบบดังm เดิม
2. “ซอฟต์แวร์ทนdี ําไปใช้งานได้จริง มากกว่าเอกสารทีคd รบถ้วนสมบูรณ์”
ไม่จาํ เป็ นต้องพัฒนาระบบตามแบบแผนทุกอย่าง หรือมีเอกสาร แต่เน้น
การใช้งานได้จริงของซอฟต์แวร์
3. “ร่วมมือทํางานกับลูกค้า มากกว่าการต่อรองให้เป็ นไปตามสัญญา” มี
การสืdอสารกันระหว่างทีมงานและลูกค้า เพืdอให้ระบบเป็ นไปตามความ
ต้องการของลูกค้าทีสd ดุ

ตารางทีd p ระยะเวลาทีใd ช้ในการย่อยสลายพลาสติกทัวไป
d
ประเภท
ลูกโป่ ง
ภาชนะกระดาษเคลือบพลาสติก,ก้นกรองบุหรีL
แก้วพลาสติก
ไฟแช็ก
อุปกรณ์รบั ประทานอาหารพลาสติก
ขวดพลาสติก
เอ็นตกปลา
ถุงพลาสติก
โฟม

จํานวนปี
±2
±5
±50
±100
±400
±500
±600
±1000
ไ ม่ ย่ อ ย
สลาย
แหล่ ง ที ม( า : Pedro Julio Villegas Aguilar (2561),”HOW WILL WE SOLVE OUR
PLASTIC WASTE PROBLEMS?” .,

II.III การใช้หลัก 5Rs กับการลดปริมาณขยะ [7]
กลยุทธ์ 5Rs คือหลักการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ดังนีm
1. Reduce ลดปริมาณการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ทไdี ม่จาํ เป็ น
2. Reuse เลือกใช้สนิ ค้าทีนd ํากลับมาใช้ใหม่ได้
3. Recycle เลือกใช้บรรจุภณ
ั ฑ์จากวัสดุรไี ซเคิล
4. Renewable นําสิงd ของทียd งั พอแก้ไขได้มาซ่อมแซม
5. Refuse หลีกเลียd งการใช้ผลิตภัณฑ์ทกdี ่อให้เกิดมลพิษ
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4. “การตอบรับกับการเปลียd นแปลง มากกว่าการทําตามแผนทีวd างไว้”
ในการทํางานการเปลียd นแปลงเป็ นสิงd ทีทd าํ ให้งานพัฒนาไปในทางทีดd ี ใน
การทํางานแบบอไจล์สามารถเปลียd นแปลงระหว่างการทํางานได้ แต่ทาง
ผูจ้ ดั ทําควรจดให้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพืdอป้ องกันปั ญหาทีอd าจตามมา
ภายหลัง [pp]
III.V Scrum
เป็ นรูปแบบการทํางานทีใd ช้แนวคิด Agile โดยมีขนั m ตอนสําคัญดังนีm
1. Product Backlog รับ ทราบปั ญหาทีd ต้ อ งการให้ แ ก้ ไ ขจากลู ก ค้ า
วิเคราะห์และกําหนดงานทีตd อ้ งปฏิบตั ขิ องทีมโดยจัดลําดับความสําคัญ
2. Sprint Phase ช่วงเวลาในการดําเนินงานแต่ละส่วน ทีไd ด้แบ่งไว้ช่วง
Product Backlog โดยมีขนั m ตอนดังนีm
2.1 Sprint Planning วางแผนพัฒนา feature ของระบบตามความสําคัญ
ของคุณสมบัตทิ ไdี ด้กาํ หนดไว้โดยทําเรือd งสําคัญมากก่อน
2.2 Sprint Backlog แบ่งงานทีdต้องทํากระจายไปในทีมผู้พฒ
ั นาระบบ
ตามความสามารถของแต่ละคน
2.3 Sprint พั ฒ น า feature ตามทีd กํ า หนดใน Sprint Backlog ให้ ม ี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยทีdไม่เปลีdยนแปลงคุณสมบัติและคุณภาพของ
feature โดยพลการ
2.4 Daily Scrum Meeting จัดประชุมระหว่างทีมงานและผูใ้ ช้งานอย่าง
สมํdา เสมอเพืdอ แจ้ง ความคืบ หน้ า ของงานในแต่ ล ะวัน เป็ น เวลาสันm ๆ
เพืdอให้แนวทางการพัฒนาระบบเป็ นไปในทิศทางเดียวกันตลอดและมี
เป้ าหมายเดียวกัน
3. Sprint Review ทดสอบระบบโดยละเอีย ดเพืdอ ให้ม นใจว่
ั d า ระบบทีd
พัฒนาตรงตามความต้องการผูใ้ ช้งานทุกประการและไร้ขอ้ ผิดพลาดใน
การใช้งาน
4. Product Increment ส่งมอบ feature ทีพd ฒ
ั นาเสร็จแล้วให้ผใู้ ช้งานได้
ทดลองใช้ง านและ feedback กลับ มาเพืdอ ให้ผู้พ ัฒ นาระบบได้แ ก้ไ ข
ปรับปรุงให้ตรงความต้องการและมีประสิทธิภาพทีดd ยี งิd ขึนm
5. Sprint Retrospective ให้ทุกคนในทีมมองภาพรวมของ feature กับ
ระบบร่วมกันแลกเปลีdยนความคิดเห็น มุมมอง หรือปั ญหาทีdสามารถ
ปรับ ปรุ ง ให้ ดีย ิdง ขึmน ทุ ก ขันm ตอนตังm แต่ เ ริdม ทํ า Sprint Backlog จนถึ ง
Product Increment [12]

3. JavaScript คือ ภาษาสคริป ต์ เ ชิง วัต ถุ มีก ารทํ า งานแบบ Object
Oriented Programming คือแปลคําสังและประมวลผลใหม่
d
ทุกครังm ช่วย
ให้เว็บไซต์สามารถตอบสนองผูใ้ ช้งาน มีความเคลือd นไหว [15]
4. PHP : Hypertext Preprocessor คื อ ภ า ษ า ส ค ริ ป ต์ ทํ า ง า น ฝั d ง
เซิร์ฟเวอร์ จะแปลคําสังทุ
d กรอบทีdเรียกใช้งาน โดยไม่ต้องประมวลผล
ใหม่ทกุ ครังm ทีใd ช้งานระบบ
โปรแกรม Adobe Dreamweaver ถู ก นํ ามาใช้ ใ นการสร้ า งเว็ บ มี
คุ ณ สมบั ติ แ บบ What You See is What you Get(WYSIWYG) การ
ออกแบบหน้าเว็บไซต์สามารถแปลงออกมาเป็ น Code ได้ในการพัฒนา
ระบบข้างต้นทังm หมด
5. Structured Query Language (SQL) คื อ ภาษาทีd ใ ช้ ใ นการติ ด ต่ อ
แก้ไ ข เรีย กดู ข้อ มู ล ทีdถู ก บัน ทึก ในฐานข้อ มู ล ผ่ า นโปรแกรมจัด การ
ฐานข้อมูล ใช้ phpMyAdmin โปรแกรมใช้งานฟรีได้ทุกจุดประสงค์ ทีใd ช้
ค ว บ คุ ม ภ า ษ า
SQL
ผ่านเว็บเบราเซอร์ สามารถแก้ไขได้ง่ายกว่าการเขียนคําสังd Code ทีละ
บรรทัด ในการออกแบบฐานข้อมูล [16]
ทังm ระบบบัน ทึก ลงเซิร์ฟ เวอร์ข อง Thzhosting เป็ นประเภท Shared
Hosting เช่าเซิรฟ์ เวอร์แบบแชร์ทรัพยากรกับผูใ้ ช้อdนื ข้อดีคอื มีราคาถูก
เหมาะสํา หรับ ผู้เ ริdม ต้น และใช้ข้อ มูล ไม่ม ากนัก สามารถเลือ กได้ต าม
ปริมาณการใช้งาน [17]
Plesk เป็ นระบบจัดการบริหารทรัพยากรของเว็บโฮสติmง ในการบันทึก
ควบคุมและใช้งานทังm หมด เช่น ไฟล์เว็บไซต์ ฐานข้อมูล ไฟล์ทเdี กียd วข้อง
ทังm หมด ข้อดีคอื ใช้งานง่าย มีการแสดงผลแบบกราฟฟิ ก [18]
IV. แผนงานปฏิ บตั ิ งานและขันD ตอนการดําเนิ นงาน
การพัฒนาระบบเก็บข้อมูลการลดขยะภายในสถาบันเทคโนโลยีไทยญีปd ่ นุ นีm เป็ นการเก็บข้อมูลการลดขยะโดยเก็บจากรูปภาพทีผd ใู้ ช้สง่ เข้ามา
ในเว็บ แอปพลิเ คชัน โดยมีร ะยะเวลาการดํา เนิ น งาน 1 เดือ น โดยมี
แผนการปฏิบตั งิ านดังนีm
IV.I แผนการปฏิบตั งิ าน
การพัฒนาระบบเก็บข้อมูลการลดขยะภายในสถาบันเทคโนโลยีไทยญีปd ่ นุ มีขนั m ตอนการดําเนินงาน 2 ส่วนดังนีm
ตารางทีd w แผนงานส่วนการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
ขัน# ตอนการดําเนินงาน
1. คิดหัวข้องานและวางแผน
2. วิเคราะห์ระบบ
3. ออกแบบระบบ

รูปทีd p Scrum Methodology

4. พัฒนาระบบ
5. ทดสอบระบบ

III.VI เครือd งมือในการพัฒนาระบบมีดงั นีm
เครือd งมือออกแบบ User Interface ใช้ Figma ซึงd เป็ นเว็บไซต์ทสdี ามารถ
ทําแบบจําลองการทํางานของระบบได้ [p¤]
III.VII เครือd งมือในการพัฒนาระบบมีดงั นีm
1. Hypertext Markup Language คื อ ภาษาประเภททีd ใ ช้ อ อกแบบ
เว็บ ไซต์เ พืdอ แสดงผลข้อ ความ รูป ภาพและสืdอ บนหน้ า เว็บ ในรูป ของ
<tag> [14]
2. Cascading Style Sheet คือ ภาษาช่วยให้การจัดรูปแบบการแสดงผล
เอกสารหน้าเว็บมีความสวยงามขึนm เช่น สีพนmื หลัง ระยะห่าง เส้นขอบ

6. ติดตัง# ระบบ
7. บํารุงรักษา
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ตารางทีd ¤ แผนงานส่วนการประชาสัมพันธ์เว็บแอปพลิเคชัน
ขัน# ตอนการดําเนินงาน

¤. การส่งข้อมูลการลดขยะ ผูใ้ ช้จะต้องสแกนคิวอาร์โค้ดหน้าร้านค้า และ
ถ่ายรูปภาชนะทีนd ํ ามาใส่เพืdอทดแทนพลาสติกหรือโฟม ระบบจะบันทึก
วัน เวลา ร้านค้า และรูปลงฐานข้อมูล
ž. การจัดอันดับ ระบบจัดอันดับผูใ้ ช้จากจํานวนขยะทีสd ่งเข้ามา อัพเดท
แบบทันที
ข้อมูลทังm หมดจะถูกบันทึกไว้ภายใต้ฐานข้อมูลเดียวกัน มีเพียงผู้ดูแล
ระบบทีสd ามารถเข้าถึงข้อมูลของระบบได้ ส่วนผูใ้ ช้อdนื ๆ สามารถทําได้
เพียงบันทึกข้อมูลการลดขยะเพิมd และอัพเดทข้อมูลส่วนตัวของผูใ้ ช้เอง
ผลจากการวิเคราะห์และออกแบบระบบเก็บข้อมูลการลดขยะภายใน
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปd ่ นุ ได้ผลการดําเนินงานดังนีm

สัปดาห์ท6ี 1 สัปดาห์ท6ี 2 สัปดาห์ท6ี 3 สัปดาห์ท6ี 4

1. วางแผนการทําประชาสัมพันธ์
2. จัดกําหนดการประชาสัมพันธ์
3. จัดทําสือ6 ประชาสัมพันธ์
4. ประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางต่าง ๆ

IV.II ขันm ตอนการดําเนินงาน
1.วางแผนการดําการดําเนิน ในการปฏิบตั งิ านแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
1.1 การออกแบบระบบและพัฒนาระบบ
1.2 การวางแผนการประชาสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
2. วิเคราะห์ระบบทีdจะออกแบบ ในระบบนีmมผี ู้ใช้ระบบอยู่ 2 ประเภท
ดังนีm
w.p ผู้ดูแลระบบ ทําหน้ าทีdตรวจสอบข้อมูลภายในระบบ สามารถเพิมd
และลดสิทธิ £การใช้ระบบของผูใ้ ช้ระบบอืdนได้ และมีหน้าทีตd งั m ข้อมูลการจัด
อันดับของแต่ละเดือนใหม่ในระบบ
w.w ผูใ้ ช้ตอ้ งกรอกข้อมูลให้ระบบเพืdอสมัครใช้เว็บแอปพลิเคชัน เเละส่ง
รูปภาชนะทีนd ํ าไปใส่อาหารเพืdอรับคะแนนในระบบ ระบบจะแสดงลําดับ
การช่ ว ยลดขยะทัน ทีทdีผู้ ใ ช้ ไ ด้ ร ับ คะแนน โดยผู้ ใ ช้ แ บ่ ง ออกเป็ น w
ประเภทคือ นักศึกษา อาจารย์-บุคลากร
3. การพัฒนาระบบ หลังจากได้วเิ คราะห์ระบบจากข้อมูลเสร็จสินm เเล้ว จึง
สร้างแบบจําลองระบบของระบบโดยมีหน้ าเว็บต่าง ๆ และคุณสมบัติ
เบืmองต้นเพืdอนํ าไปเสนอต่อผูใ้ ช้ก่อนนํ ามาพัฒนาระบบ เมืdอแบบจําลอง
ระบบตรงตามความต้ อ งการแล้ว จึง นํ า มาพัฒ นาระบบโดยจะแบ่ ง
ออกเป็ น 2 ส่วนคือ
3.1 พัฒ นาหน้ า เว็ บ แอปพลิ เ คชัน โดยใช้ HTML และCSS ในการ
ออกแบบและตกแต่งให้สวยงาม
3.2 สร้างฐานข้อมูล โดยใช้ MySQL จากนันm จึงเชือd มต่อฐานข้อมูลเข้ากับ
หน้าเว็บแอปพลิเคชันด้วย PHP โดยบันทึกระบบลงใน เซิรฟ์ เวอร์ของ
Thzhosting และทดสอบระบบ เพือd หาข้อผิดพลาดและแก้ไขก่อนใช้จริง
4. การทําประชาสัมพันธ์ มีการทําประชาสัมพันธ์เพืdอให้บุคลากรและ
นักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีdป่ ุนได้รูจ้ กั และเข้าใจในวิธใี ช้ของ
แอปพลิเคชันโดยแบ่งการประชาสัมพันธ์ออกเป็ น 2 ประเภทคือ
4.1 การประชาสั ม พั น ธ์ แ บบออนไลน์ โดยมี ก ารจั ด ทํ า เพจเพืd อ
ประชาสัมพันธ์ในสือd สังคมออนไลน์ในช่องทางเฟซบุ๊ก วีดโี ออธิบายวิธใี ช้
และจัดกิจกรรมเพืdอให้คนในเพจร่วมกิจกรรมและทราบถึงการมีอยู่ของ
เว็บแอปพลิเคชัน
4.2 ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ แ บ บ อ อ ฟ ไ ล น์ มี ก า ร ทํ า โ ป ส เ ต อ ร์ ไ ป
ประชาสัมพันธ์ มีการทําแผ่นพับแบบตังm โต๊ ะและมีการเดินขบวนเพืdอ
ประชาสัมพันธ์ตามสถานทีตd ่าง ๆ ภายในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปd ่ นุ

รูปทีd w หน้าลงทะเบียน
ในหน้านีmจะเป็ นการให้ผูใ้ ช้กรอกข้อมูลส่วนตัวเพืdอใช้ในการลงทะเบียน
ในการเข้าสูร่ ะบบโดยจะเก็บข้อมูลดังนีm
p. อีเมลของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปd ่ นุ
w. รหัสผ่าน คือการตังm รหัสผ่านในการเข้าบัญชีในเว็บแอปพลิเคชันนีm
¤. ชือd จริงของผูใ้ ช้
ž. นามสกุลของผูใ้ ช้
x. รหัสนักศึกษา หรือรหัสพนักงานภายในของสถาบันเทคโนโลยีไทยญีปd ่ นุ
เมืdอ กรอกข้ อ มู ล ครบถ้ ว นจึ ง กดปุ่ ม Confirm ระบบจะทํ า บัน ทึ ก ลง
ฐานข้อมูล

V.ผลการดําเนิ นงาน การวิ เคราะห์และสรุปผลต่าง ๆ
V.I ผลการดําเนินงาน
ระบบเก็บข้อมูลการลดขยะภายในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปd ่ ุนแบ่งการ
ทํางานออกเป็ น 4 ส่วนคือ
p. การลงทะเบียน ในการลงทะเบียนเพือd ใช้แอปพลิเคชันผูใ้ ช้จาํ เป็ นต้อง
ใส่ ชืdอ นามสกุล รหัสนักศึกษาหรือรหัสบุคลากร รหัสผ่าน และอีเมล
ระบบจะบันทึกลงในฐานข้อมูล
w. การเข้าสู่ระบบ ผูใ้ ช้ตอ้ งใช้อเี มลและรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบผ่าน
เว็บแอปพลิเคชัน

รูปทีd ¤ หน้าเข้าสูร่ ะบบ
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หน้าเข้าสูร่ ะบบจะมีคาํ สังที
d สd าํ คัญ 2 คําสังได้
d แก่
1. Login สํา หรับ ผู้ใ ช้เ มืdอ ป้ อ นอีเ มล และรหัส ผ่า นเพืdอ เข้า สู่ร ะบบ ซึdง
ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องเข้ารหัสผ่าน ก่อนการให้สทิ ธิใ£ นการ
เข้าถึง
2. Register สําหรับผูใ้ ช้ทยdี งั ไม่ได้ลงทะเบียนทีตd อ้ งการเข้าใช้ระบบ

ในช่องร้านค้าระบบจะอ่านคิวอาร์โค้ดและแสดงออกมาเป็ นชืdอร้านค้าทีd
ผูใ้ ช้สแกน และผูใ้ ช้ต้องถ่ายรูปภาชนะทีd ซืmอสิmนค้าแล้ว และกด Finish
เพือd ให้ระบบบันทึกลงฐานข้อมูล และเพิมd คะแนนให้ผใู้ ช้

รูปทีd ¥ หน้าจัดอับดับผูใ้ ช้
ทุกการบันทึกใหม่ระบบจะจัดอันดับจากคะแนนโดยเรียงจากมากไปน้อย
โดยในแต่ละเดือนจะมีการแจกรางวัลให้ผใู้ ช้ทมdี อี นั ดับทีd 1-3
รูปทีd ž หน้าหลัก
ในหน้านีmจะมี 3 คําสังสํ
d าคัญทีจd ะเชือd มต่อไปหน้าอืนd ๆ ได้แก่
p. สัญลักษณ์ถว้ ยรางวัล ใช้สาํ หรับเชือd มต่อไปหน้าจัดอันดับของระบบ
w. สัญลักษณ์สแกนคิวอาร์โค้ด ใช้สําหรับการเชืdอมต่อไปหน้าสแกนคิว
อาร์โค้ดร้านค้าทีใd ช้ในการบันทึกข้อมูลการลดขยะ
¤. สัญลักษณ์แก้ไข ใช้สาํ หรับการไปหน้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

รูปทีd ¦ หน้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
ในหน้านีmผใู้ ช้สามารถแก้ไขข้อมูลดังนีm
p. รูปประจําตัวผูใ้ ช้
w. ชือd ผูใ้ ช้
¤. นามสกุลผูใ้ ช้
และกดบันทึก เมือd พิมพ์ขอ้ มูลทีตd อ้ งการแก้ไขสําเร็จ
ผูใ้ ช้ยงั สามารถเปลียd นรหัสผ่าน และออกจากระบบในหน้านีmอกี ด้วย
V.II ผลการดําเนินงานด้านประชาสัมพันธ์
ผลการดําเนินงานประชาสัมพันธ์จากกลุ่มตัวอย่าง 52 คนจากภายใน
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปd ่ นุ

รูปทีd x หน้าสแกนบาร์โค้ด
ในหน้านีmเมือd ผูใ้ ช้งานกดทีสd ญ
ั ลักษณ์ควิ อาร์โค้ด แล้วสแกนทีหd น้าร้านค้า
บริเวณโดยรอบและภายในบริเวณสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปd ่ ุน และกด
Confirm เพือd ยืนยันเมือd สแกนคิวอาร์โค้ดสําเร็จ

รูปทีd y หน้าบันทึกข้อมูลการลดขยะ

รูปทีd ช่องทางทีผd ใู้ ช้รจู้ กั เว็บแอปพลิเคชัน
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ผูต้ อบแบบสอบถามรูจ้ กั เว็บแอปพลิเคชันผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนีm
p. เพือd น 12 คน ทีd 23.1%
w. โปสเตอร์ 11 คน ทีd 21.2%
¤. สือd สังคมออนไลน์ 10 คน ทีd 19.2%
ž. อาจารย์ 8 คน ทีd 15.4%
x. นักศึกษาแนะนํา 8 คนทีd 15.4%
y. ร้านค้า ¤ คน ทีd x.¥%

มีจาํ นวนผูใ้ ช้งานทังm หมด 120 คน แบ่งเป็ น
p. นักศึกษาจํานวน yŸ คน คิดเป็ น 50%
w. บุคลากรจํานวน 33 คน คิดเป็ น 27.5%
¤. ร้านค้าจํานวน w¥ ร้าน คิดเป็ น ww.x%
ร้านค้าทีเd ข้าร่วมทังm หมด 27 ร้าน
โดยร้านค้าทีมd ยี อดการลดขยะมากทีสd ดุ 3 อันดับแรกคือ
อันดับทีd 1 ร้าน Sunrise Coffee
อันดับทีd 2 ร้าน นํmาโชคชัย
อันดับทีd 3 ร้านนิมา ฮาลาลฟู้ด
จํานวนพลาสติกในบริเวณสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปd ่ ุนลดไปได้ทงั m หมด
145 ชินm
วัดจากผลทีคd าดว่าจะได้รบั
1. ปริมาณพลาสติกทีตd อ้ งการลดเฉลียd 50 ชินm ต่อวัน
ผลการดํา เนิ น งาน สามารถกระตุ้น ผู้ใ ช้ง านให้ล ดการใช้ข ยะได้เ ฉลีdย
3.625 ชินm ต่อวัน คิดเป็ น ¥.wx% ของผลทีคd าดว่าจะได้รบั
คิดเป็ นอัตราส่วนขยะทีลd ดได้ 1.2 ชินm ต่อคน
2. จํานวนคนเข้าร่วมกิจกรรมทีตd อ้ งการ 100 คน
ผลการดําเนินงาน มีผสู้ นใจเข้าใช้งาน 120% ของผลทีคd าดว่าจะได้รบั
3. เป้ าหมายร้านค้าเข้าร่วมทีตd อ้ งการ 20 ร้านภายในบริเวณสถาบัน
ผลการดําเนินงานมีรา้ นค้าเข้าร่วมทังm หมด 27 ร้านค้าแบ่งเป็ น
ร้านค้าภายในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปd ่ นุ จํานวน 12 ร้าน
ร้านค้านอกสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปd ่ นุ จํานวน 15 ร้าน
คิดเป็ น 135% ของผลทีคd าดว่าจะได้รบั

รูปทีd pŸ ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามด้านการประชาสัมพันธ์
ความคิดเห็นด้านความทัวถึ
d งของการประชาสัมพันธ์ 3 อันดับแรกมีดงั นีm
p. เห็นด้วยมาก 19 คน ทีd 36.5%
w. เห็นด้วยปานกลาง 15 คน ทีd 28.8%
¤. เห็นด้วยน้อย 12 คน ทีd 23.1%

VI. การอภิ ปรายผลการดําเนิ นงาน
จากผลการสํารวจทีทd งmิ ขยะภายในบริเวณสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีdป่ ุน
พบว่าส่วนมากเป็ นขยะพลาสติกและกล่องโฟม
ผลลัพธ์การดําเนินงานของระบบ ตังm แต่วนั ทีd 19 กุมภาพันธ์ 2563 จนถึง
วันทีd 30 มีนาคม 2563 เป็ นระยะเวลา žŸ วัน เป็ นดังนีm
มีจาํ นวนผูใ้ ช้งานทังm หมด 120 คน
ร้านค้าทีเd ข้าร่วมทังm หมด 27 ร้าน
จํานวนขยะพลาสติกบริเวณสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปd ่ นุ ลดไป pžx ชินm
วัดจากผลทีคd าดว่าจะได้รบั คิดเป็ นผลการดําเนินงาน 7.25%
จํานวนคนเข้าร่วมกิจกรรม 100 คน คิดเป็ นผลการดําเนินงาน 120%
ของผลทีคd าดว่าจะได้รบั
จํ า นวนร้า นค้า ทีdต้ อ งการให้เ ข้า ร่ ว ม 20 ร้า นภายในบริเ วณสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญีปd ่ ุน คิดเป็ นผลการดําเนินงาน 135% ของผลทีคd าดว่า
จะได้รบั
เนืdองจากตังm แต่วนั ทีd w¤ มีนาคม wxy¤ เป็ นช่วงปิ ดภาคการศึกษา จึงทํา
ให้ทงั m จํานวนผูใ้ ช้งานต่อวันด้านนักศึกษาลดลงอย่างมาก รวมถึงตังm แต่
วันทีd ¤Ÿ มีนาคม wxy¤ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีdป่ ุนได้ประกาศให้ปิด
สถาบันและให้เข้าเฉพาะผู้มเี หตุจําเป็ น อันเนืdองจากสถานการณ์ การ
ระบาดของเชืmอไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ยอดการเข้าใช้งานเว็บแอป
พลิเคชันของผูใ้ ช้งานทุกประเภทและยอดการลดขยะลดลงอย่างมาก

รูปทีd pp การตัดสินใจลดขยะของผูต้ อบแบบสอบถามก่อนใช้เว็บแอป
พลิเคชัน
ความคิดเห็นด้านการตัดสินใจลดขยะก่อนใช้ TNI Go Green 3 อันดับ
แรกมีดงั นีm
p. เห็นด้วยปานกลาง 23 คน ทีd 44.2%
w. เห็นด้วยมาก 14 คน ทีd 26.9%
¤. เห็นด้วยน้อย 11 คน ทีd 21.2%

รูปทีd pw การตัดสินใจลดขยะของผูต้ อบแบบสอบถามหลังใช้เว็บแอป
พลิเคชัน
ความคิดเห็นด้านการตัดสินใจลดขยะหลังใช้ TNI Go Green 3 อันดับ
แรกมีดงั นีm
p. เห็นด้วยปานกลาง 20 คน ทีd 38.5%
w. เห็นด้วยมาก 14 คน ทีd 26.9%
¤. เห็นด้วยมากทีสd ดุ 9 คน ทีd 17.3%
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บทคัดย่อ — งานวิ จยั นี1 ศึกษาการวิ นิจฉัยองค์กรเพือ< วางแผนพัฒนากล
ยุ ท ธ์ก ารปรับ ปรุง ธุร กิ จ กรณี ศึ ก ษาธุร กิ จ ในอุต สาหกรรมผลิ ต Jig and
Figure Manufacturing ซึ ง< ประสบปั ญหาด้ านยอดจําหน่ าย การวางแผน
กําลังการผลิ ตและความสามารถทํากําไร จึงทําการศึกษาวิ จยั เชิ งลึกโดยใช้
เครือ< งมือวิ นิจฉัยองค์กร เปรียบเที ยบเป้ าหมายในอนาคตที ส< อดคล้องกับ
กลยุทธ์ธรุ กิ จ ในองค์ประกอบ 5 ด้านคือคุณภาพ (Quality) ความน่ าเชือ< ถือ
(Dependability) ความรวดเร็ว (Speed) ความยื ด หยุ่ น (Flexibility) และ
ต้ น ทุ น (Cost) สรุ ป จุ ด แข็ง และจุ ด อ่ อ น โอกาสและภัย คุ ก คาม โดยใช้
เครือ< งมือ SWOT Analysis แลTOWS Matrix เพือ< วางแผนการปรับปรุง โดย
ใช้ เครือ< งมือ The Importance-Performance Matrix จัดลําดับความสําคัญ
และระยะเวลาของแผนงานปรับปรุงที ส< อดคล้องกับบริ บทของกรณี ศึกษา
โ ด ย ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ไ ด้ จั ด ทํ า เ ป็ น แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร ป รั บ ป รุ ง ธุ ร กิ จ
(Improvement Strategic Plan) แบ่ ง เป็ น แผนเร่ ง ด่ ว น (Urgent Action
Plan) แผนปรับปรุงระยะสัน1 ที ส< าํ คัญ จากการดําเนิ นการเบื1องต้น สามารถ
ลด %Gap ได้จาก 42.5% เหลือเพียง 26.25%

Keywords — Enterprise diagnosis, Jig and Figure,
Business Improvement Strategies, The Importance-Performance
Matrix
I. บทนํา
II.I ความเป็ นมาของงานวิจยั
จากสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจและแนวโน้ มการเติบโตของเศรษฐกิจทีd
ชะลอตัวลงอย่างมีนัยสําคัญ หลายธุรกิจมีการปรับเปลียd นนโยบายและกล
ยุทธ์ดําเนินการเพืdอแสวงหาแนวทางดํารงอยู่ของธุรกิจทังm ในระยะสันm และ
ยาว แนวทางการลดต้นทุนการผลิตเป็ นอีกแนวทางหนึdงทีdองค์กรต่างๆ
นิ ย มนํ า มาปรับ ใช้ เพืdอ รัก ษาสภาพคล่ อ ง และลดค่า ใช้จ่า ยทีdไ ม่ม ีค วาม
จํ า เป็ น ให้ส ามารถรัก ษาระดับ ความสามารถการแข่ง ขัน ทางธุ ร กิจ ได้
สําหรับการวิจยั นีmได้ศกึ ษาเชิงลึกเกีdยวกับธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิต
ประเภท Jig and Figure โดยรับ ออกแบบและดํา เนิ น การผลิต แบบครบ
วงจร โดยผลิต ภัณ ฑ์เ ป็ นเครืdอ งมือ สนั บ สนุ น ของกระบวนการผลิต ใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิmนส่วนยานยนต์เป็ นหลัก ซึdงจากสภาวะการ
เติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิmนส่วนยานยนต์ปี 2562 พบว่า [1]
ปริมาณการผลิตมีการชะลอตัวเมืdอเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดย
เป็ นการลดลงของตลาดภายในประเทศ ซึงd มีทงั m สาเหตุจากการเข้มงวดของ
การอนุ มตั สิ นิ เชืdอรถยนต์ภายในประเทศ อัตราการส่งออกผลิตภัณฑ์ และ
การเจรจากับคู่ค่าต่างประเทศ เหล่านีmเป็ นปั จจัยสําคัญต่อการชะลอตัวของ
อุ ต สาหกรรมดัง กล่ า ว และส่ ง ผลต่ อ อุ ต สาหกรรมสนั บ สนุ น อย่ า งการ
ออกแบบและผลิต Jig and Figure ในกรณีศกึ ษานีmอย่างมีนยั สําคัญ และอีก
หนึdงแนวโน้มสําคัญของอุตสาหกรรมคือ การเปลียd นผ่านไปสู่อุตสาหกรรม
ยานยนต์ไฟฟ้ า [2] จะส่งผลต่อความต้องการชิmนส่วนยานยนต์ โดยกลุ่ม
ชิmนส่วนระบบส่งกําลัง (Powertrain) หรือเครืdองยนต์ จะได้รบั ผลกระทบ
มากทีdสุด เนืdองจากกรณียานยนต์รูปแบบเดิม เครืdองยนต์สนั ดาป 1 คัน
ชิmน ส่ ว นประกอบกว่ า 2,000 ชิmน เมืdอ พัฒ นาเป็ นยานยนต์ ไ ฟฟ้ าจะลด
ชินm ส่วนลงเหลือไม่ถงึ 20 ชินm
ดังนันm จะเห็นได้ว่าเมืdอองค์กรเห็นแนวโน้ มผลกระทบทีdมตี ่อองค์กร การ
ดํ า เนิ น การวินิ จ ฉั ย องค์ ก ร (Enterprise Diagnosis) เพืdอ จัด ทํ า แผนการ

คําสําคัญ — วิ นิจฉัยองค์กร, Jig and Figure, กลยุทธ์การ
ปรับปรุงธุรกิ จ, 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 ImportancePerformance 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%
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ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบธุรกิจ (Business Improvement Strategy) จึงมี
ความสําคัญกับสถานการณ์ การแข่งขันปั จจุบนั เพืdอรักษาความสามารถ
การแข่ ง ขัน ขององค์ก รและเพิdม ประสิท ธิภ าพของระบบการผลิต โดย
กรณีศกึ ษานีmจะสามารถเป็ นแนวทางหนึdงของกลุ่มอุตสาหกรรมทีมd ลี กั ษณะ
ใกล้เคียงสามารถนําตัวแบบของแผนการปรับปรุงจากผลการวินิจฉัยองค์กร
ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมต่อไป

ใดเป็ นจุดแข็งหรือจุดอ่อน และวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอกองค์กร
ประกอบด้วย นโยบายภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม กฎหมายหรือ
ระเบี ย บทีd เ กีd ย วข้ อ งกับ ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรม แนวโน้ ม และการพัฒ นา
เทคโนโลยีทdเี กีdยวข้อง และ TOWS Matrix สําหรับประเมินความสัมพันธ์
ของปั จจัยภายในองค์กรและภายนอก เพือd ให้เกิดมุมมองเชิงกลยุทธ์สาํ หรับ
ใช้เป็ นแนวทางจัดทําแผนกลยุทธ์ปรับปรุงธุรกิจ โดยจับคูก่ ลยุทธ์ SO, ST,
WO, WT เพืdอเป็ นทางเลือกให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ และสรุปผลการ
วิเคราะห์จากผลการวินิจฉัยองค์กรได้ [8] จากการวินิจฉัยองค์กร โดยนํ า
ประเด็นดังกล่าวมาช่วยให้องค์กรสามารถวางแผน จัดสรรทรัพยากรของ
องค์ก รเพืdอ รับ มือ กับ การเปลีdย นแปลงของสภาวการณ์ ข องปั ญ หาอย่า ง
เหมาะสม โดยใช้ เ ครืd อ งมื อ The Important-Performance Matrix [4]
วิเคราะห์ 2 ประเด็นหลัก คือ ความสําคัญต่อลูกค้าขององค์กร (Importance
for customers) และสมรรถนะการแข่งขันทางธุรกิจ (Performance against
competitors) วิเคราะห์และประเมินเพือd ลําดับความสําคัญเร่งด่วนของแต่ละ
ปั ญ หาขององค์ก ร เพืdอ ให้ส ามารถจัด ตํา แหน่ ง ของประเด็น ต่ า งๆ ได้ 4
รูปแบบ คือ 1) Urgent Action มีความเร่งด่วนในการแก้ไขปั ญหาทันที เหตุ
เพราะกระทบกับลูกค้าและสมรรถนะการแข่งขันทางธุรกิจ อาทิเช่น ปั ญหา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ ควรเร่งดําเนินการแก้ไขทันที 2) Improve ปั ญหาทีคd วร
มีแ ผนการแก้ไ ขปรับ ปรุง ในระยะสันm 3) Appropriate ประเด็น ทีdส ามารถ
พัฒนาและยกระดับการดําเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพได้ในระยะกลางหรือ
ยาว 4) Excess ประเด็นทีทd บทวนเพือd ปรับลดการใช้ทรัพยากร งบประมาณ
หรือต้นทุนให้เหมาะสมตามความจําเป็ นได้

II.II ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเW กียW วข้อง
หลักการวินิจฉัยองค์กร (Enterprise Diagnosis) [3] มีขนั m ตอนดําเนินการ
ประกอบด้วย การสํารวจข้อมูลเบือm งต้น เพือd ทราบความต้องการขององค์กร
และสถานะปั จ จุ บ ัน จัด ทํา ข้อ กํ า หนดวินิ จ ฉัย แต่ ล ะด้า นให้ช ดั เจน โดย
พิจารณารูปแบบการวินิจฉัย เปรียบเทียบข้อมูลปั จจัยภายในองค์กรราย
ด้าน และปั จจัยภายนอกองค์กร ซึงd ประกอบด้วย การวินิจฉัยภาพรวม และ
การวินิจฉัยเฉพาะทาง เพืdอค้นหาสาเหตุและวิเคราะห์รากเหง้าของปั ญหา
(Root cause) ตรวจสอบผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับบริบท
ขององค์กร จากนันm จึงจัดทําข้อเสนอแนะเพืdอการปรับปรุงและพัฒนา ด้วย
แนวคิดการปรับปรุงอย่างต่อเนืdอง (Kaizen) ทีวd ดั ผลได้เชิงรูปธรรม จัดทํา
แผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan) และสนับสนุ น ส่งเสริมกระบวนการปรับปรุง
และพัฒนาขององค์กร โดยมีประเด็นการวินิจฉัย 5 ด้านหลัก ประกอบด้วย
1) การวินิจฉัยด้านการบริหารจัดการ 2) การวินิจฉัยด้านบัญชีและการเงิน
3) การวินิจฉัยด้านการผลิต 4) การวินิจฉัยด้านการตลาดและการขาย 5)
การวินิจฉัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
การวิจ ัย ครังm นีm เ ป็ น การวินิ จ ฉั ย เฉพาะทางการผลิต ขององค์ก ร ซึdง โดย
หลักการจะมีหวั ข้อประเมินหลัก 8 ด้าน ประกอบด้วย 1) ระบบการบริหาร
จัดการโรงงาน 2) การจัดการแผนการผลิต 3) การควบคุมกระบวนการผลิต
4) การควบคุมการทํางาน 5) การควบคุมคุณภาพ 6) การบริหารการจัดซือm
และจ้า งทํา ภายนอก 7) การบริห ารอุ ป กรณ์ เครืdอ งจัก ร 8) การควบคุ ม
ต้นทุนการผลิต โดยใช้การประเมินการจัดการด้านการผลิตทังm 8 ด้าน เพือd
ประเมินสถานภาพปั จจุบนั ขององค์กร ให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของระบบ
การผลิต และการดํา เนิ น งานต่ า งๆ ทีdส่ง ผลกระทบต่ อ ประสิท ธิภ าพของ
ระบบ (Operations Performance) [4] ทังm 5 เรือd ง ประกอบด้วย 1) คุณภาพ
(Quality) 2) ความน่าเชือd ถือ (Dependability) 3) ความรวดเร็ว (Speed) 4)
ความยืดหยุน่ ของกระบวนการ (Flexibility) 5) ต้นทุน (Cost)
การวินิจฉัยเพืdอแก้ไขปั ญหาและพัฒนาปรับปรุงธุรกิจ เช่น องค์กรประสบ
ภาวะขาดทุน เนืdองจากสัดส่วนค่าใช้จ่ายดําเนินงานต่อยอดขายสูง และ
ยอดขายตํdากว่าเป้ าหมาย ควรมีแนวทางส่งเสริม ขยายฐานตลาด จัดการ
กําลังคนให้บริการลูกค้า สร้างแรงจูงใจในการขายและพยากรณ์การจัดซืmอ
การขายสินค้า และสินค้าคงเหลือให้เหมาะสม [5] หรือการวินิจฉัยสําหรับ
ธุรกิจค้าอะไหล่แทร็กเตอร์ ทีdประสบปั ญหาด้านยอดขายและกําไรลดลง
ต่ อ เนืd อ ง อีก ทังm จํา นวนสิน ค้า คงเหลือ เพิdม สูง ขึmน จึง วางแนวทางโดยใช้
Balance Score Card กําหนดตัวชีวm ดั สรุปข้อมูลทางการเงิน ยอดขาย และ
สินค้าทุกเดือน วางแผนป้ องกันความเสียd งด้านยอดขายและกําไร [6] หรือ
ตัวอย่างธุรกิจผลิตและรับจ้างผลิตนํm ามันหล่อลืdนและจารบี ทีdระบบผลิตมี
ต้นทุนสูงและแนวโน้ มกําไรลดลง จากปั ญหาด้านการใช้พลังงานทีdสูง จึง
จัดทําแผน rework และแผนการบํารุงรักษาเชิงป้ องกัน เพืdอลดการสูญเสีย
การใช้พลังงานในระบบการผลิต ส่งผลให้มอี ตั รากําไรสูงขึmนจากการลด
ปริมาณการใช้พลังงานในระบบ [7] เป็ นต้น
ในการวางแผนพัฒนาองค์กรการพิจารณาปั จจัยประสิทธิภาพขององค์กร
(Performance) และความสําคัญ (Important) โดยทําการประเมินระดับของ
แต่ละปั จจัยทีdเกิดขึmนของประเด็นต่างๆ ซึdงสามารถใช้เครืdองมือ SWOT
Analysis สําหรับวิเคราะห์ปัจจัยทีเd กียd วข้องภายในองค์กร ประเมินว่าปั จจัย

รูปทีd I. The Important-Performance Matrix [4]
II. วัตถุประสงค์ของงานวิจยั
งานวิจยั นีmเพือd ทําการวิเคราะห์สภาพปั จจุบนั และความสามารถด้านระบบ
ผลิตโดยใช้หลักการวินิจฉัยองค์กร และจัดทําแผนการปรับปรุงธุรกิจ
(Business Improvement Strategy Plan) เพือd เสนอแนวทางปรับปรุงและ
พัฒนาเพิมd ความสามารถในการแข่งขันให้กบั ธุรกิจ
III. วิธกี ารดําเนินการวิจยั
การวิ จ ั ย ครั งm นีm ดํ า เนิ น การแบบวิ จ ั ย เชิ ง ทดลอง โดยใช้ ก รณี ศึ ก ษา
อุตสาหกรรมรับออกแบบและผลิต Jig & Figure ซึงd เป็ นเครือd งมือสนับสนุ น
กระบวนการผลิต ของอุ ต สาหกรรมยานยนต์ แ ละชิmน ส่ ว นยานยนต์ ใ น
ประเทศไทย ระยะเวลาเก็บข้อมูลตังm แต่เดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือน
กุ ม ภาพัน ธ์ 2563 รวม 4 เดื อ น โดยใช้ ก ระบวนการวิ นิ จ ฉั ย องค์ ก ร
(Enterprise Diagnosis) ร่ ว มกับ เครืd อ งมื อ การวิ นิ จ ฉั ย แบบญีd ป่ ุ น และ
เครืdอ งมือ วิเ คราะห์แ ละจัด ทํ า แผนพัฒ นาองค์ก ร เพืdอ จัด ทํ า Business
Improvement Strategy Plan ให้เหมาะสมกับกรณีศกึ ษาวิจยั ครังm นีm โดยมี
ขันm ตอนและรายละเอียดของกรอบการดําเนินงานวิจยั ดังนีm
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ขันm การรวบรวมข้อมูล (Input) ทําการศึกษาสภาพปั จจุบนั ของกรณีศกึ ษา
วิจยั ประกอบด้วย 1) ศึกษาขันm ตอน กระบวนการทํางาน ทรัพยากรของ
องค์กร 2) ศึกษาและเปรียบเทียบเป้ าหมายขององค์กร 3) สัมภาษณ์ขอ้ มูล
และจัดทําแบบประเมินเพืdอการวินิจฉัยองค์กรภาพรวม 4) แสดงผลการ
ประเมินในรูปแบบของ Radar Chart
ขันm การดํ า เนิ น งานและวิเ คราะห์ (Process) นํ า ข้อ มู ล จากขันm ตอนการ
รวบรวมข้อมูลเพืdอวินิจฉัยเชิงลึก โดยใช้เครืdองมือ SWOT Analysis และ
TOWS Matrix สรุปแนวทางคัดเลือกกลยุทธ์จากปั จจัยภายในและภายนอก
ทีdมคี วามเหมาะสม นํ าสู่การประเมินและสร้างแผนเพืdอการพัฒนาองค์กร
ตามระยะเวลา ด้วยเครือd งมือ The Important-Performance Matrix
ขันm การสร้างผลลัพธ์จากการศึกษาวิจยั (Output) นํ าผลการวิเคราะห์จาก
เครืdองมือในขันm การดําเนินงานและวิเคราะห์ (Process) จัดทํา Business
Improvement Strategy Plan โดยแบ่ ง ลัก ษณะของการดํ า เนิ น งานเป็ น
ระยะเร่งด่วน ระยะสันm ระยะกลางและยาว เพืdอให้สามารถนํ ากลยุทธ์ไปใช้
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ระยะเวลา และจํานวนทรัพยากรขององค์กร
ซึงd จะส่งผลต่อผลทีไd ด้ (Outcome) ทีจd ะเกิดการแก้ไขปั ญหาเร่งด่วนได้ตรง
จุด จัดสรรทรัพยากรตามระยะเวลาของแผนงานได้อย่างเหมาะสมและ
ลํา ดับ ความรุ น แรง และเร่ ง ด่ ว นของสภาพปั ญ หาในกรณี ศึก ษาอย่า งมี
ประสิทธิภาพ
IV. ผลการวิจยั
IV.I การศึกษาสภาพปั จจุบนั ขององค์กร
ผลจากการศึกษาขันm ตอน กระบวนการขององค์กรภาพรวม สรุปผลการ
วิเคราะห์ได้ ดังนีm
ผลการประเมินสถานการณ์ปัจจุบนั (Current Situation) - ยอดขายยัง
ไม่ ถึง เป้ า หมาย และการจัด การระยะเวลาลู ก หนีm ก ารค้า หมุ น เวีย น มี
ระยะเวลามากกว่า แผนงาน ระยะเวลาการผลิต ผลิต ภัณ ฑ์ใ ช้เ วลานาน
ส่ ง ผลต่ อ กระแสเงิ น สดหมุ น เวี ย น (Cash Flow) ขององค์ ก ร และ
ความสามารถในการบริหารจัดการวงจรเงินสดได้รบั ผลกระทบ
สถานการณ์ ทdคี าดหวังในอนาคต (Future Situation) – สามารถเพิมd
อัตรายอดขายให้สูงขึนm กว่าปั จจุบนั สองเท่า และระยะเวลาในการจัดการ
ลูกค้าหนีmการค้ามีรอบหมุนเวียนมากขึmน ระยะเวลาลดลอย่างน้ อย 50%
จากจํานวนปั จจุบนั ส่งผลต่อกําไรจากยอดขายเพิมd ขึนm อย่างน้อย 20%
เมืdอประเมินเปรียบเทียบแล้ว วิเคราะห์ผลเบือm งต้นได้ว่า 1) มาตรฐาน
การผลิตทีขd าดประสิทธิภาพในการติดตามงาน ส่งผลต่อ Lead Time การ
ผลิต ทีdสูง และกระทบกับ การบริห ารจัด การระยะเวลาลูก หนีm ก ารค้า ของ
องค์กร รวมถึงระยะเวลาการรอคอยวัตถุดบิ การเบิกจ่ายวัตถุดบิ ล่าช้า 2)
การบริหารต้นทุนการผลิตขาดประสิทธิภาพ และการควบคุมปริมาณสินค้า
คงคลัง ส่งผลกระทบต่อความสามารถทํากําไรและอัตรากําไรขององค์กร 3)
นโยบายเชิ ง รุ ก เกีd ย วกั บ การทํ า ตลาดผลิ ต ภั ณ ฑ์ Jig & Figure ขาด
ประสิท ธิผ ล จึง ส่ ง ผลให้อ ัต ราลู ก ค้า ใหม่ ข ององค์ก รไม่ เ พิdม สู ง ขึmน ตาม
เป้ าหมาย

รูปทีd II. ผลประเมินการวินิจฉัยภาพรวมองค์กร
จากรูปทีd II ผลการประเมินวินิจฉัยภาพรวม พบว่า ประเด็นด้านระบบ
การผลิตได้คะแนนน้อยทีสd ุด คิดเป็ น 56% รองลงมาคือประเด็นด้านระบบ
การตลาดและการขาย คิดเป็ น 67% ในส่วนผลการประเมินทีไd ด้รบั คะแนน
มากทีสd ุด คือ ระบบการจัดหา การจัดซืmอ การจัดหาจากภายนอก คิดเป็ น
100% ทังm นีmผวู้ จิ ยั จึงได้ดาํ เนินการวินิจฉัยเชิงลึกด้านระบบการผลิต เพือd ทํา
การยืนยันสภาพปั ญหาเฉพาะด้านว่าประเด็นด้านระบบการผลิตประเด็น
ใดบ้างทีdควรได้รบั การประเมินเพืdอจัดทําแผนปรับปรุงและพัฒนา ให้เกิด
ประสิทธิภาพและส่งผลเชิงบวกต่อ Operations Performance ใน 5 ด้าน
คือ 1) คุ ณ ภาพ (Quality) 2) ความน่ า เชืdอ ถือ (Dependability) 3) ความ
รวดเร็ว (Speed) 4) ความยืดหยุ่นของกระบวนการ (Flexibility) 5) ต้นทุน
(Cost)
เมืdอทําการประเมินภาพรวมแล้ว จึงทําการวินิจฉัยเชิงลึกเฉพาะด้าน
ระบบการผลิต โดยประเมินร่วมกับผูเ้ ชีdยวชาญภายในองค์กรกรณีศกึ ษา
เพืdอ ลงความเห็น ร่ว มกัน จากสภาพปั จ จุบ นั ขององค์ก ร ประกอบด้ว ย 8
หัวข้อ ประกอบด้วย
หัว ข้ อ 1 การจัด การงานเบืm อ งต้ น ประเมิน เกีd ย วกับ 5ส Visual
Management 3MU (MURI MUDA MURA) สภาพแวดล้อ มการทํา งาน
5G OJT
หัวข้อ 2 การปรับปรุงการทํางาน ประเมินเกียd วกับ กิจกรรมส่งเสริม
คุณภาพกลุม่ ย่อย (QCC) การสร้างจิตสํานึกในการปรับปรุง เครือd งมือและ
อุปกรณ์ การปรับปรุงเวลาติดตังm เครือd งจักรและอุปกรณ์
หัวข้อ 3 การประสานงาน ประเมินเกีdยวกับ การจัดการความเป็ น
ผูน้ ําและหน้าทีรd บั ผิดชอบ การใช้ขอ้ มูลในองค์กร สันทนาการ การกําหนด
เป้ าหมายการบริหาร
หัวข้อ 4 การบํารุงรักษา ประเมินเกียd วกับ กิจกรรมซ่อมบํารุงและการ
เตรียมอะไหล่สํารอง การตรวจเช็ตประจําวันโดยพนักงาน การกําหนด
กลุม่ กิจกรรมพิเศษเพือd ทําการบํารุงรักษา เครือd งมือและอุปกรณ์การวัด
หัว ข้อ 5 การควบคุ ม คุ ณ ภาพและการประกัน คุ ณ ภาพ ประเมิน
เกีdยวกับ วิธีการหาปั ญหา การสอบกลับและการควบคุมเอกสาร การ
ป้ องกั น ความผิ ด พลาด (Poka-Yoke) ระบบประกั น คุ ณ ภาพ คู่ ม ื อ
ปฏิบตั งิ าน ข่าวสารการควบคุมคุณภาพภายในองค์กร
หัวข้อ 6 การผลิต การควบคุมและการส่งมอบ ประเมินเกียd วกับ การ
วางแผนเกียd วกับ Lot Size ระบบการสังงานและการจ่
d
ายงาน การวางแผน
การส่งมอบ เวลานํ าในการส่งมอบ แผนผังโรงงาน การเสริมสร้างความ
ชํานาญทีdหลากหลายแก่พนักงาน ข้อมูลด้านการขายเพืdอแผนการผลิต
ระบบ LAN และฐานข้อมูลกลาง
หัว ข้อ 7 การควบคุ ม วัส ดุ ประเมิน เกีdย วกับ งานระหว่า งผลิต และ

IV.II ประเมินผลการวินิจฉัยองค์กร
ผู้วจิ ยั จึงทําการประเมินและวินิจฉัยภาพรวมองค์กรกรณีศกึ ษา จาก
หัวข้อการประเมิน 7 หัวข้อ ประกอบด้วย พืนm ฐานการจัดการ การผลิต การ
จัดซือm การตลาดและการขาย การเงิน บุคลากร และข้อมูลสารสนเทศ โดย
มีเกณฑ์ประเมินคือ 2 คะแนน หมายถึง ดีเยียd ม 1 คะแนน หมายถึง พอใช้
และ 0 คะแนน หมายถึง ควรดําเนินการปรับปรุง ผลการประเมินมีดงั นีm
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ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สํ า เร็ จ รู ป การผลิ ต การจั ด ส่ ง และการสั งd ซืm อ ล่ ว งหน้ า
กระบวนการจัดซือm การควบคุมสินค้าคงคลัง การขนย้ายภายในโรงงาน
หัวข้อ 8 การควบคุมต้นทุน ประเมินเกียd วกับ ระบบการควบคุมต้นทุน
แผนกําไรและผลการดําเนินงานกับการทบทวนแผนกําไร วิศวกรรมคุณค่า
(VE) การกําหนดหัวข้อพิเศษและการสร้างทีมแก้ปัญหาเฉพาะ กิจกรรม
ด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการปรับปรุงการไหลของงาน การบริหาร
จัดการผูร้ บั จ้างช่วงหรือซัพพลายเออร์
โดยมีเกณฑ์ประเมิน ดังนีm 5 คะแนน หมายถึง ทําได้ดเี ยียd ม 4 คะแนน
หมายถึง ทําได้ดพี อใช้ 3 คะแนน หมายถึง มีการวางแผนและเริมd ทําได้ 2
คะแนน หมายถึง มีการวางแผนและทําระดับต้น 1 คะแนน หมายถึง มีการ
วางแผน 0 คะแนน หมายถึง ไม่มกี ารวางแผน ผลการประเมินเชิงลึกของ
ระบบการผลิตทังm 8 ด้าน แสดงผลการประเมิน ดังนีm
ผลการประเมิน ด้า นการผลิต เชิง ลึก พบว่า หัว ข้อ ด้า นการควบคุม
ต้นทุน ได้คะแนนการประเมินน้อยทีสd ดุ เท่ากับ 2.2 คะแนนจากคะแนนเต็ม
5 คะแนน และการปรับปรุงการทํางาน ได้คะแนน 2.75 คะแนน แสดงผลว่า
ผลการประเมินวินิจฉัยด้านระบบการผลิตเชิงลึก กรณีศกึ ษาวิจยั นีmมปี ั ญหา
เชิง ลึก เกีdย วกับ ต้น ทุน การผลิต และปั ญ หาในการปรับ ปรุง กระบวนการ
ทํางานเพืdอยกระดับประสิทธิภาพการทํางาน (Efficiency) และผลิตภาพ
การทํางาน (Productivity)

ช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ของ
องค์กร
การสร้า งกระบวนการผลิต
และบริการทีน6 ่าเชือ6 ถือต่อลูกค้า
การบริห ารจัด การงบต้น ทุ น
การผลิตทีเ6 หมาะสม
ก า ร เ พิ6 ม คุ ณ ภ า พ เ ข้ า สู่
กระบวนการผลิตเพือ6 ลดระยะเวลา
Lead Time ของระบบการผลิ ต
ภาพรวม

3

4

4

7

4

4

ผลการประเมินจากตารางดังกล่าว เมืdอนํ ามาแสดงลงในพืmนทีdของ
เครืd อ ง The Important-Performance Matrix จะแสดงถึ ง ขอบเขตของ
ผลกระทบและระยะเวลาทีคd วรดําเนินการเพือd วางแผนการพัฒนาองค์กรใน
ขันm ตอนต่อไปได้อย่างเหมาะสม โดยมีรายละเอียดของผลลัพธ์การแสดง
พืนm ทีขd องรายการประเมิน ดังนีm

รูปทีd V. ผลการวิเคราะห์รายการประเมินด้วยเครือd งมือ
The Important-Performance Matrix
จากรูปทีd V นํ าสู่การสรุปผลแนวทางการนํ ากลยุทธ์จากการวินิจฉัย
องค์กรด้านระบบการผลิตขององค์กรมาปรับปรุง พัฒนาและดําเนินการดัง
รายละเอียดต่อไปนีm

รูปทีd III. การประเมินผลวินิจฉัยด้านระบบการผลิต
IV.III การวิเคราะห์ผลการวินิจฉัยองค์กร
ใช้เครือd งมือ SWOT Analysis และ TOWS Matrix ในการวิเคราะห์ผล
จากสภาพปั จจุบนั ของกรณีศกึ ษาและการประเมินวินิจฉัยภาพรวม และ
ประเมิน วินิ จ ฉั ย เฉพาะด้า นระบบการผลิต จากนั นm เข้า สู่ ก ระบวนการ
ประเมินด้วย The Important-Performance Matrix ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนีm

ตารางทีd II. สรุปผลประเมินวินิจฉัยระบบการผลิต
สอดคล้องกับ
ประเด็นการ
แนวทางการ
Operations
ประเมิ น
ปรับปรุงพัฒนา
Performance
ก า ร นํ า
แก้ไขปั ญหาการผลิต
Quality,
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทีd Speed Losses แ ล ะ Dependability
เ ข้ า ม า ใ ช้ กั บ ยกระดับ เทคโนโลยีใ ห้
สายการผลิต
เทีย บเคีย งกับ คู่ แ ข่ ง ขัน
ทางตรงในอุตสาหกรรม
เดียวกัน
การเพิมd คุณค่า
รวบรวมการบริก าร
Quality,
และนํ าเสนอคุณค่า ทีdเป็ นจุดแข็งขององค์กร Dependability
ด้านการบริการเพืdอ เพืdอ มาวิเ คราะห์ห าแนว
ส่งเสริมจุดแข็งของ ทางการเพิdม คุ ณ ค่ า ให้ดี
องค์กรให้โดดเด่น
ขึนm เพืdอนํ าเสนอจุดขายทีd
เป็ นรู ป แบบขององค์ก ร
เองในการดึงดูดลูกค้า

ตารางทีd I. การประเมินคะแนน The Important-Performance Matrix
ประเด็นการประเมิ น
Important
Performance

การนํ า เทคโนโลยีส มัย ใหม่
เข้ามาใช้กบั สายการผลิต
การเพิ6ม คุ ณ ค่ า และนํ า เสนอ
คุณค่าด้านการบริการเพื6อส่งเสริม
จุดแข็งขององค์กรให้โดดเด่น
การบริ ห ารจั ด การ Stock
Room เพื6อ ลดระยะเวลาในการ
จั ด ซื# อ จั ด หาชิ# น ส่ ว น อุ ป กรณ์
เครื6 อ งมื อ และวั ต ถุ ดิ บ สํ า หรั บ
กระบวนการผลิต
การเพิ6ม กลยุ ท ธ์ ด้ า นขยาย

5

5

6

5

4

4

7

8
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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
จัดซืmอจัดหาชินm ส่วน
อุ ป กรณ์ เครืdอ งมือ
และวัตถุดบิ สําหรับ
กระบวนการผลิต

ก า ร เ พิd ม ก ล
ยุ ท ธ์ ด้ า น ข ย า ย
ช่ อ งทางการตลาด
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อ ง
องค์กร

ก า ร ส ร้ า ง
กระบวนการผลิ ต
แ ล ะ บ ริ ก า ร ทีd
น่าเชือd ถือต่อลูกค้า

1) จั ด ทํ า Work
Flexibility
Instruction การเบิก จ่ า ย
Tools เ พืd อ ม า ต ร ฐ า น
ควบคุมสินค้าคงคลัง
2) ทําบันทึกรายการ
ความต้อ งการใช้ Tools
แ ล ะ Materials เ พืd อ
ตรวจสอบสถานะสิน ค้า
คงคลัง และลดเวลาการ
เบิกจ่าย
3) ว า ง ร ะ บ บ ก า ร
เ บิ ก จ่ า ย Tools แ ล ะ
Materials โดยทุกครังm ทีมd ี
งานมา ควรจัด Meeting
เพือd สรุปความต้องการใช้
1) สร้างรูปแบบการ
Dependability,
เจาะตลาดใหม่ ใช้ สdื อ Flexibility
หลายทางเข้า มาช่ว ยใน
ก า ร ถ่ า ย ท อ ด สู่
อุตสาหกรรม
2) ทํ า การจัด ตังm ทีม
Production Marketing
โดยเฉพาะเพืdอ หาแนว
ทางการเพิd ม ยอดขาย
จากกิ จ กรรมการผลิ ต
หลัก
จัด ทํ า คู่ ม ือ คุ ณ ภาพ
Quality,
สําหรับธุรกิจการผลิตไว้ Dependability
เพืdอเป็ นมาตรฐานในการ
นํ า เสนอต่ อ สาธารณะ
เพือd แสดงความน่าเชือd ถือ
คุ ณ ภาพด้ า นการผลิ ต
รวมถึ ง การบริ ก ารทีd ม ี
มาตรฐานชัดเจน

ผ ลิ ต เ พืd อ ล ด สํ า หรับ สายการผลิต โดย Dependability,
ร ะ ย ะ เ ว ล า Lead ศึกษา Motion Study ทีเd ป็ น Cost
Time ของระบบการ ความสูญเปล่า
ผลิตภาพรวม
2) นํ าเทคโนโลยีเข้ามา
ใช้ใ นการควบคุ ม การไหล
ของงานกับข้อมูลการผลิต
ให้สามารถไหลไปพร้อมกัน
ได้ตลอดสายการผลิต
V. สรุปผล
V.I สรุปผลการวิจยั
จากผลการวินิจฉัยด้านระบบการผลิต ดังข้อมูลในตารางทีd II ได้ขอ้ มูล
สรุ ป ผลประเมิน วินิ จ ฉัย ระบบการผลิต จากข้อ มูล วิเ คราะห์ก รณี ศึก ษา
ดังกล่าวผ่านเครืdองมือการประเมินเฉพาะทาง และดําเนินการวิเคราะห์
ประเด็น ปั ญ หาเชิง ลึก เรีย งลํา ดับ ความสํา คัญ ของปั ญ หาจากเครืdอ งมือ
ประเมิน The Important-Performance Matrix สรุ ป ผลการศึก ษาสํา หรับ
การวินิ จ ฉัย และผลการวินิ จ ฉัย เชิง ลึก ด้า นระบบการผลิต เพืdอ คัด เลือ ก
ประเด็นศึกษาในขอบเขตระยะเวลาแบบเร่งด่วน หรือ Urgent Action เพืdอ
เป็ นแผนดําเนินการปรับปรุง ในด้านการเสริมสมรรถะการแข่งขันทางธุรกิจ
(Performance against competitors) และตอบสนองความต้ อ งการของ
กลุ่มลูกค้า (Importance for customers) ของกรณีศกึ ษาวิจยั ในครังm นีm ใน
รูปแบบ Business Operation Strategies จึงนําเสนอได้ 4 ประเด็น ดังนีm
ตารางทีd III. ประเด็นปั ญหา Urgent Action กับความคาดหมายทีตd อ้ งการ
สถานะ
สถานะ
ประเด็นปัญหา
ก่อน
หลัง
เป้ าหมาย
ปรับปรุง
ปรับปรุง
Lead Time ก า ร
ผ ลิ ต มี ร ะ ย ะ เ ว ล า
ยาวนาน
Lead Time การสัง6
วัตถุดบิ (Materials) และ
เ ค รื6 อ ง มื อ ( Tools)
ยาวนาน
ขาดประสิท ธิภ าพ
การบริหารจัดการต้นทุน
การผลิต ส่งผลต่อกําไร
ต่อยอดขาย
ข า ด ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการด้านตลาดเฉพาะ
สําหรับผลิตภัณฑ์ Jig &
Figure ส่ ง ผ ล ต่ อ ฐ า น
ลูกค้าใหม่

ตารางทีd II. สรุปผลประเมินวินิจฉัยระบบการผลิต (ต่อ)
สอดคล้อง
ประเด็นการ
แนวทางการปรับปรุง
กับ
ประเมิ น
พัฒนา
Operations
Performance
ก า ร บ ริ ห า ร
จั ด ทํ า งบต้ น ทุ น การ
Quality,
จัดการงบต้นทุนการ ผลิ ต ของทุ ก เดื อ นเพืdอ ให้ Dependability,
ผลิตทีเd หมาะสม
สามารถนํ ามาใช้พยากรณ์ Flexibility,
การประมาณการต้นทุนใน Cost
การผลิตในอนาคตหรือกับ
งานอืdน ได้ ช่ ว ยให้ก ารทํ า
ราคาเสนอแก่ลูกค้า เป็ นไป
อย่างรวดเร็วและไม่เสียd งต่อ
การขาดทุน
การเพิมd คุณภาพ
1) ปรั บ ปรุ ง การไหล
Quality,
เข้ า สู่ ก ระบวนการ ของกระบวนการ (Flow) Speed,

30 วัน

20 วัน

15 วัน

7-10 วัน

5 วัน

3 วัน

กําไร
5%
จาก
ต้นทุน

กําไร
15%
จาก
ต้นทุน

20%

ลูกค้า
20 ราย/ปี
ยอดขาย
7ล้านบาท

ลูกค้า 23
ราย/ปี
ยอดขาย 8.5
ล้านบาท

เพิม6 ฐาน
ลูกค้าใหม่ 25
ราย/ปี
ยอดขาย
10 ล้านบาท

เมือd ดําเนินการปรับปรุงได้ตามแผน Urgent Action ตามประเด็นทังm 4
หัวข้อในตารงข้างต้น จะแสดงผลลัพธ์ของการเปลียd นแปลงประสิทธิภาพ
หลังการปรับปรุงตามแผนงาน ดังนีm
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[1]
[2]

[3]
รูปทีd VI. กราฟเปรียบเทียบผลลัพธ์การเปลียd นแปลงหลังการปรับปรุง

[4]

จากกราฟแสดงผลลัพธ์การเปลีdยนแปลงหลังการปรับปรุงเทียบกับ
เป้ าหมายการวินิจฉัยขององค์กรกรณีศกึ ษา ออกมาเป็ น %Gap (ร้อยละซึงd
เปรียบเทียบจากช่องว่างของปั ญหา) โดยใช้หลักการคํานวณแบบเทียบ
บัญญัตไิ ตรยางค์ระหว่างก่อนปรับปรุงกับเป้ าหมายทีอd งค์กรต้องการ และ
หลังปรับปรุงกับเป้ าหมายทีอd งค์กรต้องการ และนํ าผลไปลบจากเป้ าหมาย
พบว่ า เมืdอ ดํ า เนิ น การปรับ ประเด็น ปั ญ หาประเภทระยะเร่ ง ด่ ว น หรือ
Urgent Action ทังm 4 ประเด็น Lead Time การผลิต ลดลงจาก 50% เป็ น
30% Lead Time กระบวนการเกีdยวกับวัตถุดบิ และเครืdองมือ ลดลงจาก
75% เหลือ 40% ประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุนกระบวนการผลิต
โดยคิดจากข้อมูลต้นทุนการผลิตสภาพปั จจุบนั เทียบกับต้นทุนการผลิต
หลังปรับปรุง ลดลงจาก 15% เหลือ 5% โดยปรับปรุงกระบวนการทํางาน
เป็ น แบบ cross-functional team วางแผนการสังซื
d mอ ปริม าณการใช้ง าน
วัต ถุ ดิบ ร่ ว มกัน ลดต้ น ทุ น เกีdย วกับ วัต ถุ ดิบ เหลือ ใช้ เศษวัต ถุ ดิบ และ
ประสิทธิภาพการบริหารการตลาด โดยเพิมd จํานวนลูกค้าใหม่ในระบบของ
องค์ ก รแต่ ท ั งm นีm ใ นการคํ า นวณ %Gap ด้ า นการตลาดทางบริ ษั ท ให้
ความสําคัญกับเป้ าหมายของยอดขายมากกว่าจึงใช้ตวั เลขยอดขายมา
คํานวณหา %Gap ซึdงตัวเลขยอดขายได้มาจากข้อมูลการพยากรณ์ ของ
บริษทั เฉลียd ออกมาว่าในแต่ละปี ได้ยอดขายจากลูกค้าต่อราย และหากเพิมd
ฐานลู ก ค้ า จะได้ เ พิd ม เท่ า ไหร่ ซึd ง หลั ง การปรั บ ปรุ ง เบืm อ งต้ น พบว่ า
ประสิทธิภาพการบริหารการตลาด พบว่าช่องว่างลดลงจาก 30% ลดลง
เหลือ 25%

[5]

[6]

[7]

[8]

V.II อภิปรายผลการวิจยั
อย่างไรก็ตามในการจัดทําแผน Operations Improvement Strategy
Plan ตามข้อมูลตารางทีd II จะเป็ นแผนการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรใน
ระยะสันm หรือ Improvement Plan ตามแนวทางการประเมินโดยใช้ The
Important-Performance Matrix เพืdอ เป็ น แนวทางการเพิdม ประสิท ธิภ าพ
ประสิทธิผล และผลิตภาพขององค์กรโดยเฉพาะด้านระบบการผลิตของ
ธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมสนับสนุ น ออกแบบและผลิต Jig & Figure ทังm นีm
ในระยะการพัฒ นาองค์ก ร ระยะกลางและยาวองค์ก รกรณี ศึก ษานีm ยัง
สามารถศึกษาการวินิจฉัยและจัดทําระบบการประเมินรายด้านอืdนๆ เพือd ให้
การวินิจฉัยเชิงลึกครอบคลุมในการวินิจฉัยอีก 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน
การบริหารจัดการ ด้านการตลาดและการขาย ด้านการบริหารทรัพยากร
และทรัพยากรมนุ ษย์ ด้านการเงินและบัญชี เพืdอให้แนวทางการพัฒนา
องค์ก ร (Business Development Plan) มีค วามครบถ้ว นสมบูร ณ์ แ ละได้
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานทังm ระบบอย่างยังยื
d น ซึdงจะได้เป็ นแนวทาง
ในการศึกษาวิจยั เชิงลึกต่อไป และสามารถนํ ามาศึกษาวางแนวทางการ
พัฒนาและยกระดับ Operations Performance ของอุตสาหกรรมสนับสนุ น
ประเภทหรือลักษณะการดําเนินงานเดียวกันได้ในอนาคต
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บทคัดย่อ - การวิ จยั นีD มีวตั ถุประสงค์ที;จะศึกษาความเป็ นไปได้ใน
การเพิ; มประสิ ทธิ ภาพของวิ เคราะห์โครงการเพื;อขอรับการส่ งเสริ ม
การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้ าหมายในประเทศไทย เพื;อให้บริ การแก่
ผู้ป ระกอบการที; ต้ อ งการขอรับ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น เพื; อ ดํา เนิ น
ธุ ร กิ จ ที; จั ด อ ยู่ ใ น ก ลุ่ ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ป้ า ห ม า ย ซึ; ง เ ป็ น ก ลุ่ ม
อุตสาหกรรมที; ได้รบั ความนิ ยมและมีปริ มาณผู้ประกอบการที; เข้ามา
ขอรับการส่ งเสริ มการลงทุนมากที; สุด โดยการวิ เคราะห์จากข้อมูล
โดยจะเสนอแนะจากผลวิ เคราะห์ที;ได้ เป็ นการศึกษาความเป็ นไปได้
ในการเพิ; ม จํา นวนเจ้ า หน้ าที; เพิ; ม งบประมาณ ในส่ ว นของการ
วิ เคราะห์โครงการและการนํ าเทคโนโลยีเข้ามาช่ วยอย่างเต็มที; เพื;อ
การให้บริ การแก่ผ้ขู อรับการส่งเสริ มการลงทุนได้มากขึDน หรือศึกษา
ความเป็ นไปได้ในการปรับเปลี;ยนเงื;อนไขสิ ทธิ ประโยชน์ ต่าง ๆ ใน
การให้การส่งเสริ มกับอุตสาหกรรมที;มีปริ มาณผูข้ อส่งเสริ มการลงทุน
เป็ นจํา นวณมากในช่ ว งเวลาของการศึ ก ษาของผู้วิ จ ยั ซึ; ง จะทํา ให้
สามารถดําเนิ นการให้ บริ การแก่ ผ้มู าใช้ บริ การที; เข้ามาของการขอ
การส่ งเสริ มการลงทุนในประเทศไทยได้ มากขึDน โดยทําการศึ กษา
และประเมิ นความต้องการจากปริ มาณผูข้ อรับการส่งเสริ มการลงทุน
ที; เ ข้ า มาขอรับ บริ ก ารจากเจ้ า หน้ าที; ใ นแต่ ล ะกลุ่ ม ประเภทของ
อุต สาหกรรม การเข้ า มาใช้ บ ริ ก ารการส่ ง เสริ ม การลงทุ น กับ ทาง
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน โดยเป็ นการวิ เคราะห์เพื;อ
เสนอแนะให้ ก บั สํา นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น นํ า ไป
พิ จารณาปรับปรุงแก้ ไข พัฒนาส่ วนงานการวิ เคราะห์โครงการให้ มี
การอนุมตั ิ โครงการได้รวดเร็วยิ; งขึนD
คํา สํา คัญ- การเพิ มl ประสิ ท ธิ ภ าพ, การวิ เ คราะห์โ ครงการ,
การส่งเสริ มการลงทุน, อุตสาหกรรมเป้ าหมาย

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

ในปั จจุบนั หน่ วยงานการให้สง่ เสริมการลงทุน (BOI) เป็ นหน่ วยงานทีd
คอยดึ ง ดู ด การลงทุ น ต่ า งชาติ ใ ห้ เ ข้ า มาทํ า การลงทุ น ในประเทศใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆในประเทสเพืdอคอยช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศโตขึนm
โดยทางหน่ วยงานจะคอยช่วยส่งเสริมการลงทุนในเรืdองการลดภาระทาง
ภาษี เช่น ภาษีรายได้นิตบิ ุคคล ภาษีการนํ าเข้าเครืdองจักร และภาษีการ
นํ าเข้าส่งออกวัตถุดบิ เป็ นต้น จากการศึกษาในหน่ วยงาน พบปั ญหาใน
เรืdองของการทํางานในขันm ตอนการทํางานทีเd กิดความล่าช้าในขันm ตอนการ
ชีแm จงโครงการและการวิเคราะห์โครงการของเจ้าหน้าทีd และเกิดงานทีคd า้ ง
อยู่จากงานเก่า เนืdองจากในขันm ตอนนีmจะต้องมีการชีmแจงโครงการกับทาง
บริษทั ทีdเข้ามาขอการส่งเสริมหรือจากการทีdบริษทั ให้ขอ้ มูลทีdต้องการไม่
ครบข้อมูลไม่ถูกต้องมีความผิดปกติหรืออาจเกิดจากทีdทางบริษัทไม่ส่ง
เอกสารทีทd างเจ้าหน้าต้องการมาให้ได้ทําให้โครงการนันm ไม่สามารถอนุ มตั ิ

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
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ไปสู่ขนั m ตอนต่อไปได้ จึงเล็งเห็นจุดทีคd วรศึกษาความเป็ นไปได้ในการเพิมd
จํานวนเจ้าหน้าทีd เพิมd งบประมาณลงมาในส่วนของการวิเคราะห์โครงการนีm
และการนํ า เทคโนโลยีเ ข้า มาช่ ว ยให้ไ ด้ป ระสิท ธิภ าพมากขึmน หรือ การ
ปรับเปลียd นเงืdอนไขในการให้การส่งเสริมกับอุตสาหกรรมทีมd คี วามนิยมใน
ช่วงเวลาของการสหกิจศึกษาของผูว้ จิ ยั ทีจd ะทําให้เพิมd การเข้ามาของการขอ
การส่งเสริมในประเทศได้มากขึนm

• กระบวนการผลิตเป็ นอย่างไรบ้างต้องมีเครือd งจักร เครืdองมือ ผัง

งาน ปริมาณการผลิตวันละเท่าไหร่ เทคนิคในการผลิตมีไหม มีทาํ เลทีตd งั m ทีd
เหมาะสมกับการจัดหาวัตถุดบิ หรือไม่ ระบบนํmาและระบบไฟฟ้ าเป็ นอย่างไร
• ระเบียบ กฎเกณฑ์และข้อบังคับเรืdองผลิตภัณฑ์และโรงงานมี
มากเพียงใด จําเป็ นต้องขอมาตรฐานการผลิตอะไรบ้าง
2. ด้านตลาด เราควรศึกษาในเรือd งเหล่านีm
• ศึก ษาเรืdอ งศัก ยภาพของผลิต ภัณ ฑ์ข องเราในตลาดว่า มีก ลุ่ ม
ลูกค้าเป้ าหมายหรือไม่ มีพฤติกรรมการซือm อย่างไร ช่องว่างทางตลาดกว้าง
หรือไม่ ช่องทางการจําหน่ายเป็ นอย่างไร
• จัดทําการวิจยั และสํารวจตลาดของผลิตภัณฑ์เพือd ดูความเป็ นไป
ได้ทางการตลาดด้วย
3. ด้านการเงิน เราควรศึกษาในเรือd งเหล่านีm
• จํ า นวนเงิน ทีdต้ อ งลงทุ น ทังm ในทรัพ ย์ ส ิน ถาวรและทรัพ ย์ ส ิน
หมุนเวียน
• การจัดหาแหล่งเงินทุนและต้นทุนทางการเงิน
• การจัดทําประมาณการรายได้และค่าใช้จา่ ย
• การจัดทําประมาณการกระแสเงินสดเพืdอใช้ในการตัดสินใจทาง
การเงิน
4. ด้านการบริหารจัดการ เราควรศึกษาเรืdองความสามารถทังm ของ
องค์กรและผูบ้ ริหารว่ามีศกั ยภาพด้านการบริหารจัดการมากน้อยเพียงใด
รวมทังm การบริหารงานด้านบุคลากรด้วย
5. ด้านการแข่งขัน เราควรศึกษาว่าธุรกิจของเราจะมีศกั ยภาพในการ
แข่งขันกับคูแ่ ข่งขันรายเดิมในตลาดหรือไม่และแข่งขันกับคูแ่ ข่งรายใหม่ๆทีd
จะเข้ามาตลาดได้ไหม หากผูป้ ระกอบการทีจd ะเริมd ธุรกิจใหม่ หรือจะสร้าง
โรงงานใหม่เ พืdอ ขยายการผลิต ได้ม กี ารศึก ษาความเป็ น ไปได้ข องธุร กิจ
เรียบร้อยแล้วตามขันm ตอนทีกd ล่าวมาแล้ว ก็ทําให้ธุรกิจได้ลดความเสียd งใน
การดําเนิ นธุรกิจแล้วและยังมองเห็นจุดอ่อนทีdต้องแก้ไขได้อีก ซึdงทําให้
ผูป้ ระกอบการสามารถได้ขอ้ มูลเพิมd เติมในขณะทีกd ําลังหาข้อมูลต่าง ๆเพือd
ไปใช้ในการศึกษาความเป็ นไปได้นนั m เอง การศึกษาความเป็ นไปได้จะทําให้
เราพอจะทราบได้ว่าธุรกิจทีdจะทําน่ าลงทุนหรือไม่ และทําให้เราทราบไป
ด้วยว่ามีการแข่งขันในตลาดมากเพียงใด บางครังm เราอาจไม่ตอ้ งศึกษาไป
ถึงขันm ของ การจัดทําประมาณการทางการเงิน เราก็พอทราบแล้วธุรกิจนีmน่า
ลงทุนถ้าเงินลงทุนนันm ไม่สูงมากนักเนืdองจากเงินลงทุนจํานวนน้ อยความ
เสียd งก็น้อยตามไปด้วย
II.II แนวคิ ดการวิ เคราะห์ต้นทุนและการศึ กษาความเป็ นไปได้ ของ
โครงการ
การตัดสินใจทีจd ะเลือกโครงการใดโครงการหนึdงเพือd การลงทุน ขึนm อยู่
กับ ค่ า ของโครงการนั mน ๆ ความคุ้ ม ค่ า ของโครงการวัด ได้ จ ากการ
เปรีย บเทีย บกัน ระหว่า งผลประโยชน์ ห รือ ผลตอบแทน กับ ต้น ทุ น ของ
โครงการ ทังm ในรูปของการวิเคราะห์โครงการเพืdอพิจารณาความเหมาะสม
และความเป็ น ไปได้ท งั m ทางด้า นการเงิน และทางด้า นเศรษฐศาสตร์ แต่
ประเด็น ทีdน่ า สนใจอยู่ ทdีว่ า จะนั บ หรือ วัด ผลประโยชน์ แ ละ ต้ น ทุ น ของ
โครงการเหล่านันm ได้อย่างไร [1]
ต้นทุน (Cost) หมายถึง รายจ่ายทีเd กิดขึนm หรือคาดว่าจะเกิดขึนm และทํา
ให้ธุรกิจได้รบั ประโยชน์หรือผลตอบแทนในรูปของทรัพย์สนิ หรือการบริการ
ต้นทุนที เกิดขึนm ของธุรกิจ
พฤติกรรมของต้นทุน (Cost Behavior) หมายถึง การที ต้นทุนจะมี
ปฏิ กิ ร ิ ย าหรื อ ตอบสนองต่ อ การเปลีd ย นแปลงในระดับ กิ จ กรรมการ
ดําเนินงานของธุรกิจอย่างไร เช่น ระดับกิจกรรมทีเd พิมd ขึนm หรือลดลงอาจจะ
ทํ า ให้ต้น ทุ น เปลีdย นแปลงเพิdม ขึmน ในทิศ ทางเดีย วกัน หรือ อาจไม่ ม ีก าร
เปลียd นแปลงเป็ นต้น ต้นทุนจะจําแนกออกเป็ น ¤ ประเภท ดังนีm (1) ต้นทุน

II. ทฤษฎีและงานวิ จยั ที;เกี;ยวข้อง
II.I แนวคิ ดการศึกษาความเป็ นไปได้ (Feasibility)
คือ กระบวนการรวบรวมข้อ มูล รอบด้า นและนํ า ข้อ มูล เหล่ า นั นm มา
วิเคราะห์เพืdอประกอบการตัดสินใจก่อนการลงทุนหรือเริมd ต้นธุรกิจใหม่
การศึก ษาความเป็ น ไปได้ม กั จะจัด ทํา ขึmน สํา หรับ การลงทุ น ในโครงการ
ใหญ่ ๆ โดยเฉพาะโครงการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เช่ น โครงการสร้ า ง
คอนโดมิเนียม โรงแรม หมู่บา้ นจัดสรร นอกจากโครงการอสังหาริมทรัพย์
แล้วธุรกิจทีตd อ้ งใช้เงินลงทุนจํานวนมากก็ตอ้ งจัดทําด้วย เช่นธุรกิจขุดเจาะ
นํmามัน สร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โรงงานผลิตไฟฟ้ าและพลังงาน
ซึdงโครงการระดับใหญ่ ๆเหล่านีm มกั ต้องมีการป้ องกันความเสีdยง การจัด
ทําการศึกษาความเป็ นไปได้กเ็ พืdอลดความเสียd งนันd เอง เพราะการลงทุนมี
ความเสีdยงทังm สิmนผู้ประกอบการใหม่ทdจี ะเริมd ธุรกิจควรมีการศึกษาความ
เป็ นไปได้ก่อนการลงทุนทุกครังm เพราะนอกจากช่วยลดความเสียd งแล้วยัง
เป็ นการวางแผนงานไปด้วย
การวางแผนและศึกษาความเป็ นไปได้ของธุรกิจมีขนั m ตอนง่ายๆดังนีm
1. การคิดริเริมd ธุรกิจใหม่หรือลงทุนในการขยายธุรกิจให้ใหญ่ขนmึ
2. การเสาะหาโอกาสในการเริdม ธุ ร กิ จ ใหม่ ห รือ ลงทุ น ใหม่
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. การศึกษาความเป็ นไปได้ด้วยการจัดทําประมาณการทาง
การเงินเพือd ตัดสินใจลงทุน
เมืdอผูป้ ระกอบการมีแนวคิดในการลงทุนในธุรกิจใหม่ ควรจะต้องเริมd
หาข้อมูลเพืdอให้ทราบว่าธุรกิจทีจd ะลงทุนนันm มีโอกาสมากน้อยเพียงใด ด้วย
การสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลทีdสามารถหาได้ทdเี กีdยวข้องกับธุรกิจทีdสนใจ
ยกตัวอย่างผูป้ ระกอบการรายหนึdงได้มแี นวคิดอยากเริมd ธุรกิจใหม่เพืdอมา
ทดแทนธุรกิจเดิมทีเd ริมd มีกําไรน้อยลง จึงได้ลองค้นหาข้อมูลต่าง ๆในการ
ลงทุนธุรกิจใหม่ในปั จจุบนั ทีdมคี วามนิยม และสอบถามหน่ วยงานต่าง ๆ
ผูป้ ระกอบการรายนีmจงึ ตัดสินใจลงทุนทําธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมอาหาร
แปรรูป เพราะ เนืd อ งจากขายได้ท งั m ในประเทศและยัง สามารถส่ง ออกไป
ต่ า งประเทศได้ด้ว ย อุ ต สาหกรรมอาหารในปั จ จุ บ นั ถือ ว่า เป็ น ปั จ จัย สีdทdี
มนุษย์ขาดไม่ได้ ซึงd ในช่วงปี 2555-2558 มีคนจีนเข้ามาในประเทศไทยเป็ น
จํานวนมากและคนจีนก็ชอบทานทุเรียนไทยมากเช่นกัน ผูป้ ระกอบการราย
นีm จึง ได้เ ริdม ศึก ษาหาข้อ มู ล อีก ครังm ในอุ ต สาหกรรมทุ เ รีย นแปรรู ป และ
ตัดสินใจลงทุนในอุตสาหกรรมนีmซงmึ ใช้เวลานานในการศึกษาหาข้อมูลในทุก
ด้านของอุตสาหกรรม ดังนันm ผู้ประกอบการทีdจะเริมd ต้นธุรกิจใหม่ควรหา
โอกาสทางธุรกิจก่อนด้วยการจัดทําการศึกษาความเป็ นไปได้เพือd ไม่ตอ้ งหา
ข้อมูลหลายครังm ในการทําธุรกิจ
การศึกษาความเป็ นไปได้จะต้องศึกษาให้ครบทังm 5 ด้านก่อน การ
ตัด สิน ใจสุด ท้า ยทีdม าจัด ทํา Financial feasibility study (การศึก ษาความ
เป็ นไปได้จากการประมาณการทางการเงิน)
1. ด้านเทคนิค เราควรศึกษาในเรือd งเหล่านีm
• สินค้าทีผd ลิตออกมามีความแปลกใหม่หรือมีนวัตกรรมหรือไม่ มี
คุณภาพ มีความอร่อยและเป็ นไปตามมาตรฐานหรือไม่ สะอาดปลอดภัย
หรือไม่
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คงที (Fixed Cost) หมายถึง ต้นทุนต่าง ๆ ที มีต้นทุนรวมคงที ไม่มกี าร
เปลียd นแปลงตาม ระดับกิจกรรมต่าง ๆทีมd กี ารเปลียd นแปลงไปภายในช่วงทีd
มีความหมาย (Relevant Range) โดยระดับ กิจกรรม (Level of Activity)
นันm สามารถพิจารณาได้หลายลักษณะ เช่น หน่วยสินค้าทีขd ายหน่วยสินค้าทีd
ผลิต รยางค์การวิงd ของรถ หรือจํานวนชัวโมงแรงงาน
d
เป็ นต้น ต้นทุนคงทีd
รวมจะไม่ได้รบั อิทธิพลจากการเปลีdยนแปลงระดับกิจกรรมทีdเพิมd ขึนm หรือ
ลดลงไปจากเดิมนันd คือ ต้นทุนทียd งั มีค่าคงทีเd ช่น ค่าเช่า ค่าเสือd มราคา (คิด
ตามวิธเี ส้นตรง) ค่าเบียm ประกันภัย และค่าภาษีทรัพย์สนิ เป็ นต้น (2) ต้นทุน
ผันแปร (Variable Cost) หมายถึง ต้นทุนต่าง ๆทีมd ตี น้ ทุนรวมคงทีไd ม่มกี าร
เปลียd นแปลง ไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลียd นแปลงของระดับกิจกรรม
เช่น วัตถุดบิ ทางตรง จะเห็นได้ว่าต้นทุนของวัตถุดบิ ทางตรงทีใช้ในการ
ผลิตในงวดระยะเวลาหนึdงๆจะมีการเปลียd นแปลงไปเมือคิดต้นทุนผันแปร
รวม กล่าวคือ ถ้าผลิตสินค้าจํานวนมากขึนm เท่าไหร่ ต้นทุนแปรผันรวมจะผัน
แปรเป็ นสัดส่วนโดยตรง คือ เพิมd ขึนm ตามจํานวนสินค้าทีผd ลิต ถ้าผลิตสินค้า
ลดลงต้นทุนผันแปรรวมจะลดลงไปด้วย แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าพิจารณาทีd
ต้นทุนผันแปรต่อหน่ วยหรือต่อระดับกิจกรรมแล้ว จะพบว่าต้นทุนผันแปร
ต่ อ หน่ ว ยนั นm จะมีค่ า คงทีเ ท่ า กัน ทุ ก ๆหน่ ว ยทีdเ กิด ขึmน ภายในช่ ว งทีdม ี
ความหมาย นอกจากวัตถุดบิ ทางตรงแล้ว ค่าแรงทางตรงและค่านายหน้า
พนักงานขายก็มลี กั ษณะเป็ นต้นทุนผันแปรเช่นเดียวกัน (3) ต้นทุนผสม
(Mixed Cost) หมายถึง ต้นทุนต่าง ๆทีมd ที งั m ต้นทุนคงทีแd ละต้นทุนผันแปร
รวมอยู่ด้วยกัน เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟ และค่านํm า เป็ นต้น ในส่วนของ
ต้นทุนคงทีนd ันm เป็ นต้นทุนขันm ตอนทีเd กิดขึนm แม้จะไม่มรี ะดับกิจกรรมเกิดขึนm
ก็ ต าม และส่ ว นของต้ น ทุ น ผัน แปรจะผัน แปรไปตามระดับ กิจ กรรมทีd
เปลียd นไปนอกจากนีmเรายังสามารถแบ่งต้นทุนการผลิตออกเป็ น ต้นทุนทาง
บัญชีและต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ซึdงทังm w ประเภทมีความแตกต่างกัน
ดังนีm
¤.p ต้นทุนทางบัญชี หมายถึง ต้นทุนทีจา่ ยออกไปจริง ๆ และ
สามารถบันทึกลงบัญชีไว้นนั คือ ต้นทุนทีเd ห็นได้ชดั นันเอง
d
¤.w ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง ต้นทุนทุกอย่างทีใd ช้ใน
การผลิตไม่ว่าจะจ่ายออกไปจริงหรือไม่ก็ตาม นันคือ ผลรวมของต้นทุน
ในทางบัญชีกบั ต้นทุนค่าเสียโอกาส ด้วยเหตุนmีตน้ ทุนทางเศรษฐศาสตร์จงึ
สูงกว่าต้นทุนทางบัญชี เพราะมีการรวมต้นทุนโดยปริยาย หรือต้นทุนค่า
เสียโอกาสด้วย
ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) คือ มูลค่าของผลตอบแทน
จากกิจกรรมทีสd ญ
ู เสียโอกาสไปในการเลือกกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึdง (p)
ต้นทุนค่าเสียโอกาสเป็ นต้นทุนทีถd ูกอ้างถึงในวิชาเศรษฐศาสตร์เพราะบ่ง
บอกถึงการเลือกทีdเป็ นทีdต้องการทังm หมดแต่ไม่สามารถเลือกพร้อมกันได้
และเป็ นแนวคิ ด ทีd สํ า คั ญ ในการทีd จ ะใช้ ท รั พ ยากรทีd ม ี จํ า กั ด ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด (w) ต้นทุนค่าเสียโอกาสไม่ได้หมายถึง มูลค่ารวมแต่
หมายถึงเฉพาะมูลค่าทีให้ผลตอบแทนทีดd ที สdี ุดในบรรดาตัวเลือกอืนทีเสีย
โอกาสไปเท่านันm การคํานึ งถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสเป็ นความแตกต่างทีd
สําคัญทีสd ุดของต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์และต้นทุนทางบัญชี ต้นทุนค่าเสีย
โอกาสนับว่าเป็ นต้นทุนทีแท้จริงในการทํากิจกรรมใด ๆก็ตาม เพราะทําให้
เห็น ถึง โอกาสซึdง เป็ น ต้น ทุน ทีdถูก ซ่ อ นอยู่ (และไม่ส ามารถมองเห็น หาก
คํานวณทางบัญชี)
II.III หลักการวิ เคราะห์อตุ สาหกรรม (Industry Analysis)
เป็ น การวิเ คราะห์ภ าวะอุ ต สาหกรรมของบริษัท ทีdส นใจลงทุน ว่า มี
ลักษณะและแนวโน้ มทีdดหี รือไม่ โดยใช้หลักการพิจารณาจากอัตราการ
เจริญเติบโตของอุตสาหกรรม (Growth) ช่วงวงจรชีวติ ของอุตสาหกรรม
(Industry Life Cycle) [2]

การปฏิวตั อิ ุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนืdอง แนวคิดของการวิเคราะห์
เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ใช้ในการบริหาร งานทางธุรกิจ หรือ
เป็ นเครืd อ งมื อ ทีd ใ ช้ ใ นการตั ด สิ น ใจ เป็ นพัฒ นาต่ อ เนืd อ งจากวิ ธี ว ิ จ ัย
ปฏิบตั กิ าร (Operation Research) ซึdงเป็ นแนวคิดในการประเทศอังกฤษ
และอเมริกาในช่วงสงครามโลก ครังm ทีd 2 ทีdมกี ารประสานการปฏิบตั ิงาน
ในทางทหาร ซึงd เป็ นผลสําเร็จเป็ น อย่างดี และต่อมาได้มกี ารประยุกต์ใช้ใน
วงการอุตสาหกรรมและธุรกิจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรมของ IC&M จะทํา
การวิเคราะห์โครงสร้างของอุตสาหกรรมด้วยระเบียบวิธที างการวิจยั โดย
มุ่ง เน้ น เรืdอ งการทํา ความเข้า ใจในความต้อ งการขององค์ก รเครืdอ งมือ นีm
ประกอบด้ว ย 1 การวิเ คราะห์โ ครงสร้า งของอุ ต สาหกรรม ได้แ ก่ ก าร
วิเ คราะห์ว่ า อุ ต สาหกรรมนั นm มีโ ครงสร้า งแบบผูก ขาด กึdง ผูก ขาด หรือ
แข่งขันอย่างสมบูรณ์ ลักษณะโครงสร้างของอุตสาหกรรมจะมีความสําคัญ
ในการวิเคราะห์โครงสร้างราคาและความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาของ
สินค้า 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทาน อุปสงค์และ
อุ ป ทานจะมีผ ลกระทบต่ อ ราคาดุ ล ยภาพของอุ ต สาหกรรมนันm ๆ และมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตสินค้าทีมd คี ณ
ุ ภาพในระดับราคาทีนd ่า
พอใจ 3 การวิเคราะห์ตวั แปรทางด้านต้นทุน โดยทัวไปต้
d
นทุนของสินค้า
ได้รบั ผลกระทบจากปั จจัยหลายประการ อาทิ วัตถุดบิ ทีมd อี ยู่ ค่าแรง เป็ น
ต้น 4 การวิเคราะห์กฎระเบียบข้อบังคับของรัฐบาล ผูว้ เิ คราะห์จําเป็ นต้อง
พิจารณากฎระเบียบทีเd กียd วข้องกับอุตสาหกรรมนันm ๆ เพือd ให้ทราบบรรทัด
ฐานทีรd ฐั บาลกําหนดไว้ การเปลียd นแปลงหรือการออกกฎหมายใหม่อาจทํา
ให้อุตสาหกรรมบางประเภทสูญเสียสภาพการแข่งขันทีเd ปลียd นแปลงได้
องค์ประกอบของ Industry Analysis
- การวิเคราะห์โครงสร้างของอุตสาหกรรม ได้แก่ การวิเคราะห์ว่า
อุ ต สาหกรรมนันm มีโ ครงสร้า งแบบผูก ขาด กึdง ผูก ขาด หรือ แข่ง ขัน อย่า ง
สมบู ร ณ์ ลัก ษณะโครงสร้า งของอุ ต สาหกรรมจะมีค วามสํ า คัญ ในการ
วิเคราะห์โครงสร้างราคาและความยืดหยุน่ ของอุปสงค์ต่อราคาของสินค้า
- การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทาน อุปสงค์
และอุปทานจะมีผลกระทบต่อราคาดุลยภาพของอุตสาหกรรมนันm ๆ และมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตสินค้าทีมd คี ุณภาพในระดับราคาทีนd ่ า
พอใจ
- การวิเคราะห์ตวั แปรทางด้านต้นทุน โดยทัวไปต้
d นทุนของสินค้า
ได้รบั ผลกระทบจากปั จจัยหลายประการ อาทิ วัตถุดบิ ทีมd อี ยู่ ค่าแรง เป็ น
ต้น
- การวิเ คราะห์ ก ฎระเบี ย บข้ อ บัง คับ ของรัฐ บาล ผู้ ว ิเ คราะห์
จําเป็ นต้องพิจารณากฎระเบียบทีเd กีdยวข้องกับอุตสาหกรรมนันm ๆ เพืdอให้
ทราบบรรทัด ฐานทีdร ัฐ บาลกํ า หนดไว้ การเปลีdย นแปลงหรือ การออก
กฎหมายใหม่อาจทําให้อุตสาหกรรมบางประเภทสูญเสียสภาพการแข่งขัน
ทีเd ปลียd นแปลงได้
เครือd งมือใช้เพือd อะไร เป็ นการวิเคราะห์ภาวะ อุตสาหกรรมของบริษทั
ทีสd นใจลงทุน ว่ามีลกั ษณะและแนวโน้มทีดd หี รือไม่ โดยใช้หลักการพิจารณา
จากอัตราการเจริญเติบโตของ
อุ ต สาหกรรม (Growth) ช่ ว งวงจรชีว ิต ของอุ ต สาหกรรม (Industry
Life Cycle) ภาวะการแข่ ง ขัน ในอุ ต สาหกรรม (Competition) และ
สามารถนํ า มาพิจ ารณาศัก ยภาพในการทํา กํา ไรในระยะยาวได้ เพืdอ ใช้
ประกอบการตัดสินใจลงทุนต่อไป
ข้อดีและข้อเสีย ข้อดี : ในการวิเคราะห์ภาวะการแข่งขันเป็ นปั จจัยทีd
สํ า คั ญ ทีd ผู้ ล งทุ น จะวิ เ คราะห์ อุ ต สาหกรรม เพืd อ พิ จ ารณาว่ า แต่ ล ะ
อุตสาหกรรมนันm มีความแข็งแกร่งทางด้านการแข่งขันเพียงใด และสามารถ
นํามาพิจารณาศักยภาพในการทํากําไรในระยะยาวได้ เพือd ใช้ประกอบการ
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ตัดสินใจลงทุนต่อไป ข้อเสีย : ข้อมูลการในการวิเคราะห์อุตสาหกรรมของ
คู่แข่งใหม่และสินค้าทดแทนไม่มหี รือมีไม่ครบถ้วน ก็อาจทําให้บริษทั เกิด
ความเสียd ง อํานาจการต่อรองของผูซ้ mอื หรืออํานาจการต่อรองของบริษทั
ผู้ขายวัตถุ ดบิ ก็อาจส่งผลทําให้ยากต่อการขายสินค้าและทําให้ การทํา
ธุรกิจเป็ นไปด้วยความยากลําบาก เพราะราคาต้นทุนสินค้าสูงขึนm ส่งผลให้
กําไรทีไd ด้ลดตํdาลง
Industry Analysis การวิเคราะห์อุตสาหกรรมอาจจะใช้เครือd งมือ Five
Forces Model ของPorter กํ า หนดข้อ วิเ คราะห์ก ารแข่ง ขัน เพืdอ เป็ น การ
วิเคราะห์การแข่งขันในอุตสาหกรรมพิจารณาดังนีm
- ข้อจํากัดในการเข้าสูอ่ ุตสาหกรรมของคูแ่ ข่งขันใหม่ (Threat of new
entrants) จะดูความยากง่ายของผูเ้ ข้ามาใหม่ ความได้เปรียบในเรือd งขนาด
และ volumeการผลิตทีสd งู ความแตกต่างทีเd ป็ นลักษณะเฉพาะ ความเชือd ถือ
ในแบรนด์
- อํ า น า จ ต่ อ ร อ ง ข อ ง ผู้ ข า ย วั ต ถุ ดิ บ (Bargaining power of
suppliers) จะดูทอdี ํานาจการต่อรองของผูค้ า้ จํานวนมาก/น้อยราย จํานวน
วัตถุดบิ ทีตd อ้ งการซือm มาก/น้อย
- อํานาจต่อรองของผูซ้ อmื (Bargaining power of buyers) ดูแรงกดดัน
ของผูซ้ mอื ทีทd ําให้ผขู้ ายต้องลดราคาลง หรือปรับคุณภาพสินค้า/บริการให้ดี
ขึนm อํานาจการต่อรองขึนm อยูก่ บั ผูซ้ อmื หรือผูข้ าย
- ความเสีd ย งจากสิ น ค้ า /บริ ก ารทดแทน (Threat of substitute
products or services) มีสนิ ค้าหรือบริการทีสd ามารถทดแทนหรือไม่ ลูกค้า
เปลีdย นความต้อ งการไปจากความต้อ งการแบบเดิม ซึdง ก่ อ ให้เ กิด การ
แข่งขันในเรือd งของการตัดราคาหรือคุณภาพมากขึนm
- ความรุ น แรงของการแข่ ง ขัน ภายในอุ ต สาหกรรม/คู่ แ ข่ ง ใน
อุตสาหกรรม (Rivalry among existing competitors) ดูทจdี าํ นวนของคู่แข่ง
ทีมd ใี นอุตสาหกรรม อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม

ในการประมาณการต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการ พืนm ทีทd าํ การศึกษา
คือ บริเวณถนนเศรษฐกิจ 1 อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สําหรับการ
วิเคราะห์ความเป็ นไปได้ทางด้าน การเงินได้นําแนวคิดการวิเคราะห์และ
ประเมินโครงการมาใช้ในงานวิจยั โดยใช้ตวั ชีmวดั ความคุ้มค่า ดังต่อไปนีm
ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ
และอัต รา ผลตอบแทนต่ อ ต้น ทุ น ส่ว นการวิเ คราะห์ค วามอ่ อ นไหวของ
โครงการ ซึงd ทดสอบด้วยค่าความ แปรเปลียd นเพืdอรับรูถ้ งึ ระดับความเสียd ง
ของโครงการ นอกจากนีmผวู้ จิ ยั ใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์ อัตราส่วนทางการเงิน
โดยเลือ กใช้อ ัต ราผลตอบแทนจากส่ว นของผู้ถือ หุ้น (ROE) เป็ น ข้อ มูล
เพิมd เติม เพืdอประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการเลือกลงทุนโครงการทีd
เหมาะสมทีสd ดุ
[4] ประสิทธิ £ ตงยิงd ศิร ิ (2542) ศึกษาการวางแผนและการวิเคราะห์
โครงการ ในการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการคือ การศึกษา และการ
รวบรวมข้อ มูล ต่ า ง ๆ เพืdอ สนับ สนุ น และเพืdอ ความถู ก ต้อ งสมบูร ณ์ ข อง
โครงการนันm ๆ โดย ผลลัพธ์ทdไี ด้นํามาซึdงโครงการทีdดแี นวความคิดการ
วิเคราะห์และประเมินโครงการ มีการศึกษาความ เป็ นไปได้ของโครงการ
ประกอบไปด้วย 7 ด้าน ได้แก่การตลาด เทคนิค สิงd แวดล้อม เศรษฐกิจ
สังคม สถาบันและการเงิน ในการศึกษาครังm นีmมขี อบเขตการศึกษาความ
เป็ นไปได้ ท างการเงิน เพีย งด้ า นเดีย ว เนืd อ งจากการศึก ษานีm เ ป็ นการ
วิเคราะห์การลงทุนเพืdอทีdจะวางแผนแนวทางด้านการเงิน และการได้รบั
ผลตอบแทนทีเd หมาะสมสําหรับโครงการทีเd ลือกลงทุน
[5] กู้เกียรติ เกริกฤทธิ £วณิช (2556) ได้ทําการศึกษาความเป็ นไปได้
ในการลงทุนโครงการให้บริการคลังสินค้าของ บริษัท เอ็ม พี โอ เอเชีย
จํ า กัด ตํ า บลแสนภู ด าษ อํ า เภอบ้ า นโพธิ £ จัง หวัด ฉะเชิง เทรา โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์ ด ัง นีm p) ศึก ษาสภาพทัวd ไปเกีdย วกับ ธุ ร กิจ การให้บ ริก าร
คลังสินค้า w) ศึกษาความเป็ นไปได้ทางการตลาดและทางด้านเทคนิค ใน
การลงทุนโครงการให้บริการคลังสินค้า ¤) ศึกษาความเป็ นไปได้ทางด้าน
การเงินและความเสียd งในการลงทุนโครงการให้บริการคลังสินค้า และ ž)
จัดทําแผนธุรกิจในการลงทุนโครงการให้บริการคลังสินค้า จากงานวิจยั นีm
สามารถนําข้อมูลทีไd ด้ไปใช้ในเรือd งข้อมูลด้านต้นทุนสําหรับการจัดบริการสิงd
อํานวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ซึงd มีการใช้เงินลงทุนและมี
ต้นทุนค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ดังนันm ผูว้ จิ ยั จะพิจารณาเลือกรายการทีจd ําเป็ น
เพืdอควบคุมไม่ให้มตี น้ ทุนค่าใช้จ่ายทีสd งู จนเกินไป ทีมd ผี ลต่อการลดลงของ
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิและผลตอบแทนต่อทุน หรือระยะเวลาคืนทุนไม่นาน
จนเกินไป เพือd สร้างโอกาสความเป็ นไปได้ของโครงการให้มคี วามคุม้ ค่าต่อ
การลงทุน
[6] วีระ แสงฮวด (wxxp) การศึกษาความเป็ นไปได้ในโครงการการ
ลงทุ น เปิ ดโรงกลึ ง กรณี ศึ ก ษา : หจก เซทเท็ ค ช์ แมชชิ น เนอร์ รdี มี
วัตถุประสงค์เพืdอศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการการเปิ ดโรงกลึง ทีdม ี
การผลิต จิÄก และฟิÄ กเจอร์ แ ละงานสังd ทํ า ตามแบบ ซึdง จะประกอบด้ ว ย
การศึกษาความเป็ นไปได้ ทางด้านการตลาด ทางด้านวิศวกรรม ทางด้าน
การบริหารและทางด้านการเงิน โดยดัชนีชวmี ดั ผล ความเป็ นไปได้ทางด้าน
การเงิน คือ มูลค่าเทียบเท่าปั จจุบนั สุทธิ (Net Present Value) ระยะเวลา
คืนทุน (Payback Period) อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal rate
of Return) ซึdงผลการศึกษาพบว่าระยะเวลาคืนทุนใช้เวลา 1ปี 10 เดือน
มูลค่าเทียบปั จจุบนั สุทธิ เท่ากับ 2,422,270.24 บาท อัตราผลตอบแทนของ
โครงการ มีค่าเป็ น 25.38 % สรุปได้ว่าโครงการการศึกษา ความเป็ นไปได้
ในการเปิ ดโรงกลึงเป็ นธุรกิจทีมd คี วามเหมาะสมในการลงทุนสูง เมืdอเทียบ
กับอัตรา ดอกเบียm ในปั จจุบนั
[7] สุ ช าดา ใยเทศ (2555) วิเ คราะห์ค วามเป็ น ไปได้ใ นการลงทุ น
ประกอบธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ในเขตอําเภอธัญบุร ี จังหวัดปทุมธานี โดยมี

รูปทีd I. Industry Analysis การวิเคราะห์อุตสาหกรรม
ใช้ เ พืdอ ดู ส ภาวะการแข่ ง ขัน ในอุ ต สาหกรรม (Competition) และ
คาดการณ์ เ กีd ย วกับ แนวโน้ ม ของอุ ต สาหกรรมนั mน ๆ และใช้ ใ นการ
ประกอบการตัดสินใจ
II.IV งานวิ จยั ที;เกี;ยวข้อง
[3] วีระพัฒน์ ธนอมรกาญจน์ และธนารักษ์ เหล่าสุทธิ (wx61) ศึกษา
ความเป็ นไปได้ทางการเงินโครงการคลังสินค้าให้เช่ารูปแบบดังm เดิม อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสาคร การศึกษาครังm นีmมวี ตั ถุประสงค์เพืdอศึกษาความ
เป็ น ไปได้ท างการเงิน จากการลงทุ น ทํา ธุ ร กิจ คลัง สิน ค้า ให้เ ช่ า รูป แบบ
ดังm เดิม เพืdอใช้ในการตัดสินใจในการลงทุนทําธุรกิจ โดยแบ่งเป็ น 3 กรณี
ได้แก่ กรณีมที ดdี นิ และมีการกูย้ มื กรณีเช่าทีดd นิ และกรณีมที ดdี นิ และไม่ทํา
การกูย้ มื มีการใช้ขอ้ มูล 2 ส่วน คือ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการ
ธุรกิจและข้อมูลจากงานวิจยั และข่าวสารต่าง ๆ ทาง Internet เพือd นําไปใช้
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วัตถุประสงค์เพืdอศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนประกอบธุรกิจอพาร์ท
เม้นท์ซงdึ เป็ นอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าจํานวน 8 ชันm ชันm ละ 25 ห้องโดยเก็บรวม
รวบข้อมูลจากผูป้ ระกอบธุรกิจอพาร์ทเม้นท์บริเวณเขตพืนm ทีอd ําเภอธัญบุร ี
จังหวัดปทุมธานี และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้อตั ราส่วนทางการเงินซึdงกา
หนดระยะเวลาของโครงการ 15 ปี อัตราคิดลดร้อยละ 8 และคํานวณการ
จ่ายชําระเงินกูดว้ ยวิธลี ดต้นลดดอก ผลการศึกษาพบว่าความเป็ นไปได้ใน
การลงทุนประกอบธุรกิจอพาร์ทเม้นท์โครงการนีmมรี ะยะ คืนทุน ž ปี p เดือน
wx วัน มูลค่าปั จจุบนั สุทธิเท่ากับ w¤,732,wŸy.pp บาท อัตราผลตอบแทน
จากการ ลงทุนเท่ากับร้อยละw¤.¥¤ อัตราผลตอบแทนทางบัญชีเท่ากับร้อย
ละwp.¦¤ และการวิเคราะห์ความอ่อนไหว ของโครงการ กรณีทdี p ต้นทุน
ผันแปรเพิมd ขึนm ร้อยละ x รายได้คา่ เช่าคงทีผd ลการวิเคราะห์โครงการมีระยะ
คืนทุน ž ปี ¤ เดือน w วัน มูลค่าปั จจุบนั สุทธิเท่ากับ p ,177,x¦¦.Ÿw บาท
อั ต ราผลตอบแทนจากการลงทุ น เท่ า กั บ ร้ อ ยละww.¥p และอั ต รา
ผลตอบแทนทางบัญชีเท่ากับร้อยละp¦.xx กรณีทdี w รายได้คา่ เช่าลดลงร้อย
ละ x ในขณะทีตd น้ ทุนผันแปรคงทีd ผลการวิเคราะห์โดยโครงการมีระยะคืน
ทุน ž ปี y เดือน w วัน มูลค่า ปั จจุบนั สุทธิ pw,696,wp .w¥ บาท อัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน เท่ากับ ร้อยละwŸ.w และอัตรา ผลตอบแทน
ทางบัญ ชีเ ท่ า กับ ร้อ ยละpž.¤Ÿ กรณี ทdี ¤ รายได้ค่ า เช่ า ลดลงร้อ ยละ x
ในขณะทีตd น้ ทุนผันแปร เพิมd ขึนm ร้อยละ x ผลการวิเคราะห์โครงการมีระยะ
คืนทุน ž ปี ¦ เดือน w วัน มูลค่าปั จจุบนั สุทธิเท่ากับ ¦,141,yŸp.p บาท
อั ต ราผลตอบแทนจากการลงทุ น เท่ า กั บ ร้ อ ยละp¥.¦ž และอั ต รา
ผลตอบแทนทางบัญชี เท่ากับร้อยละpp.Ÿp สรุปได้ว่าในสถานการณ์ปกติ
โครงการสร้า งอพาร์ ท เม้น ท์ เ หมาะสมทีdจ ะลงทุ น และในกรณี ทdีม ี การ
เปลียd นแปลงในกรณีทรdี ายได้ลดลงหรือกรณีทตdี น้ ทุนเพิมd ขึนm โครงการก็ยงั
เหมาะสมทีจd ะลงทุน
[8] ศศินนั ท์ จิระฉัตรพัฒน์ (wxxž) ศึกษาเรือd งการศึกษาความเป็ นไป
ได้ของโครงการลงทุนในธุรกิจจัดจําหน่ ายเครืdองปรับอากาศในเขตมีนบุร ี
กรุงเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพืdอศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ
ลงทุนในธุรกิจจัดจําหน่ ายเครือd งปรับอากาศในเขตมีนบุร ี กรุงเทพมหานคร
โดยใช้เกณฑ์การวัดความคุม้ ค่าของโครงการเป็ นเกณฑ์การตัดสินใจลงทุน
ว่าควรลงทุนหรือไม่ ประกอบด้วย ระยะเวลาคืนทุนคิดลดมูลค่าปั จจุบนั
สุทธิ อัตราผลตอบแทนภายใน อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน และการ
วิเคราะห์ ความไว โดยการศึกษาครังm นีmได้สมั ภาษณ์ ผูป้ ระกอบการธุรกิจ
จําหน่ ายเครืdองปรับอากาศในเขตมีนบุรจี ํานวน ž ผูป้ ระกอบการ เพืdอนํ า
ข้ อ มู ล ด้ า นต้ น ทุ น และผลตอบแทนมาใช้ ป ระมาณการต้ น ทุ น และ
ผลตอบแทนของโครงการในการลงทุนในธุรกิจจําหน่ายเครือd งปรับอากาศ
[9] ปวีณา ดวงสุริยเนตร (ˆ†¨ˆ) ความเป็ นไปได้ในการเปลียd นร้าน
RAMA Health Shop ของ โรงพยาบาลรามาธิบดีให้เป็ นร้านขายยาแผน
ปั จจุบนั วัตถุประสงค์เพือd ศึกษาความเป็ นไปได้ทางด้านการตลาดและด้าน
การเงินในการเพิมd บริการทางเภสัชกรรมทีdร้าน RAMA Health Shop ซึdง
ปั จ จุ บ ัน เป็ น ร้า นจํา หน่ า ยผลิต ภัณ ฑ์สุ ข ภาพทีdไ ม่ใ ช่ ย า เช่ น เวชสํา อาง
อาหารทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ วิ ธีการ: ผู้วจิ ยั รวบรวม
ข้อ มูล โดยใช้แ บบสอบถามจากผู้ทdีค าดว่ า จะมาใช้บ ริก ารทีdร้า น RAMA
Health Shop จํ า นวน 400 คนในเรืd อ งของคู่ แ ข่ ง ขั น ทางการตลาด
พฤติกรรมการใช้บริการร้านยา และส่วนประสมทางการตลาดทีมd ผี ลจูงใจให้
เลือกใช้บริการร้านยา การศึกษายังวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านการเงินตามแนว
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
ร้าน ผลการวิ จยั : สินค้าทีกd ลุ่มตัวอย่างเลือกซือm ในร้านยามากทีสd ุด คือ ยา
แผนปั จจุบนั (ร้อยละ 43.86) กลุ่มยาแก้ปวดเป็ นประเภทยาทีเd ลือกซือm มาก
ทีสd ุด (ร้อยละ 24.26) เหตุผลในการซืmอยาคือ ซืmอเพืdอรักษาอาการเจ็บป่ วย
(ร้อยละ 44.96) ผู้ทdมี อี ิทธิพลในการตัดสินใจซืmอยามากทีdสุด คือ ตัวเอง

(ร้อยละ 32.34) กลุ่มตัวอย่างใช้บริการขอคําปรึกษาด้านยาจากเภสัชกร
มากทีdสุด (ร้อ ยละ 39.99) กลุ่ม ตัว อย่า งให้ค วามสํา คัญ มากทีdสุด สํา หรับ
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากร (ค่าเฉลียd 4.36 จากคะแนน
เต็ม 5) โครงการมีร ะยะเวลาคืน ทุ น ด้ว ยการคิด ลด 105 วัน และมูล ค่ า
ปั จจุบนั สุทธิ 9,658,881 บาท สรุป: มีความเป็ นไปได้ทงั m ทางด้านการตลาด
และด้า นการเงิน ในการเพิมd บริการทางเภสัชกรรมทีdร้า น RAMA Health
Shop
[10] อาณั ติ ช ยั คํา เกษ, พรพิ พ ฒ
ั น์ แก้ ว กล้ า (wxyw) การศึก ษา
ความเป็ นไปได้โครงการลงทุน การตังm สถานีบริการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้ า
วัตถุประสงค์ของการศึกษาครังm นีmเพือd ศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการตังm
สถานีบริการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้ า โดยใช้การศึกษาความเป็ นได้ในด้าน
เทคนิคและด้านการเงิน และเพืdอวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการตังm
สถานีบริการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้ า การศึกษาใช้ข้อมูลปฐมภูม ิ (Primary
Data) และข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู ม ิ (Secondary Data) การวิ เ คราะห์ เ ป็ นการ
วิเคราะห์เชิงพรรณนาและเชิงปริมาณ ผลการศึกษาพบว่า โครงการมีความ
เป็ นไปได้ทางเทคนิค โดยใช้เครือd งประจุยานยนต์ไฟฟ้ าชนิดแขวนผนังเป็ น
แบบชาร์จปกติชนิดแขวนผนังจํานวน 1 ชุด สามารถดําเนินการตังm สถานี
บริการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้ าในไทยได้จริง นอกจากนีm จากการวิเคราะห์
ความเป็ นไปได้ทางการเงิน โดยใช้เงินลงทุนโครงการเท่ากับ 150,000 บาท
ระยะเวลาการลงทุน 10 ปี ณ ระดับอัตราคิดลดร้อยละ 8.4 สามารถคํานวณ
ดัชนีทางการเงินได้ดงั นีm มูลค่าปั จจุบนั สุทธิเท่ากับ 89,125.64 บาท อัตรา
ผลตอบแทนภายในของโครงการเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 15.15 ต่ อ ปี อั ต รา
ผลตอบแทนภายในของโครงการทีมd กี ารปรับแล้วเท่ากับร้อยละ 10.44 ต่อปี
อั ต ราส่ ว นผลประโยชน์ ต่ อ ต้ น ทุ น เท่ า กั บ 1.04 อั ต ราส่ ว นระหว่ า ง
ผลตอบแทนสุทธิต่อการลงทุนเท่ากับ 1.59 มีระยะเวลาคืนทุนของโครงการ
เท่ากับ 3 ปี 6 เดือน ส่วนการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการโดยการ
ทดสอบค่าความแปรเปลียd นของการลงทุนพบว่า ผลตอบแทนของโครงการ
สามารถลดลงได้มากทีสd ดุ ร้อยละ 4.1 ต้นทุนเงินรวมสามารถเพิมd ขึนm ได้มาก
ทีสd ุดร้อยละ 4.3 ต้นทุนการลงทุนของโครงการสามารถเพิมd ขึนm ได้มากทีสd ุด
ร้อยละ 59.42 ต้นทุนการดําเนินงานของโครงการสามารถเพิมd ขึนm ได้มาก
ทีdสุดร้อยละ 4.6 แสดงให้เห็นว่าโครงการมีความเป็ นไปได้ในการลงทุน
ภายใต้ปัจจัยเสียd งทีอd าจเกิดขึนm
[11] วราสา ตันยาตพรชัย, พิษณุ วฒ
ั น์ ทวีวฒ
ั น์ (wxyw) การศึกษา
ความเป็ นไปได้ในการลงทุนโรงเรียนอนุ บาลสองภาษาในอําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุร ี การวิจยั นีmมวี ตั ถุประสงค์เพืdอ 1) สํารวจสภาพทัวไปของ
d
ธุรกิจโรงเรียนอนุ บาลสองภาษาในเขตจังหวัดชลบุร ี 2) ศึกษารูปแบบทีd
เหมาะสมของโรงเรียนอนุ บาลสองภาษาทีdจะลงทุนในอําเภอศรีราชา 3)
วิเคราะห์ความเป็ นไปได้ทางด้านการเงิน และทดสอบความสามารถในการ
รับความเปลียd นแปลงของโครงการลงทุน การศึกษาใช้ขอ้ มูลปฐมภูมทิ ไdี ด้
จากการสังเกตแบบไม่มสี ่วนร่วมและการสัมภาษณ์เชิงลึกและข้อมูลทุตยิ
ภูมทิ ไdี ด้จากเอกสารวิชาการต่าง ๆ รวมถึงการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ตผล
การศึก ษาพบว่ า มีโ รงเรีย นอนุ บ าลสองภาษา 4 โรงเรีย นและโรงเรีย น
นานาชาติระดับอนุ บาลอีก 4 โรงเรียนในจังหวัดชลบุร ี มีผู้เข้าเรียนรวม
เพียงร้อยละ 60.44 ของนักเรียนประถมศึกษาภาคภาษาอังกฤษโครงการ
ลงทุนใช้พนmื ทีd 2 ไร่มอี าคาร 2 ชันm จํานวน 2 อาคาร คือ อาคารบริการและ
อาคารเรีย นผลการศึก ษาด้า นการเงิน ทีdอ ายุ โ ครงการ 20 ปี แ ละต้น ทุ น
เงินทุนถัวเฉลียd ถ่วงนํm าหนักร้อยละ 9.77 พบว่า มูลค่าปั จจุบนั สุทธิเท่ากับ
9,402,114 บาท อัต ราผลตอบแทนภายในเท่ า กับ ร้ อ ยละ11.89 อัต รา
ผลตอบแทนภายในทีd ม ี ก ารปรั บ ค่ า แล้ ว เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 10.64 ดั ช นี
ความสามารถในการทํ า กํ า ไรเท่ า กับ 1.17 และเมืdอ ทดสอบค่ า ความ
แปรเปลียd นพบว่า ผลตอบแทนลดลงได้มากทีสd ดุ ร้อยละ 6.67 ต้นทุนในการ
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ดํา เนิ น งานต้น ทุ น ในการลงทุ น และต้น ทุ น รวมเพิdม ขึmน ได้ร้อ ยละ 12.50,
16.68 และ 7.14 ตามลําดับสรุปได้ว่าเป็ นโครงการทีdมคี วามคุม้ ค่าในการ
ลงทุนและมีความเสียd งตํdา

จากการศึก ษากระบวนการทํา งานของการวิเ คราะห์โ ครงการว่า มี
จํานวนงานทีเd ข้ามาขอรับการสงเสริมจํานวนเท่าไร และเจ้าหน้าทีทd รdี บั ทํา
การวิเคราะห์ในแค่ละสายอุตสาหกรรมพอสําหรับการวิเคราะห์โครงการให้
ทันต่อความต้องการทีจd ะเข้ามาของบริษทั หรือไม่ จนถึงเงืdอนไขในการให้
การสงเสริมน่ าสนใจพอทีdจะให้บริษทั ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศเรา
ไหมเพราะปั จจุบนั การมีอุตสาหกรรมทีปd ระเทศต้องการอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก
ทีอd าจจะส่งผลทําให้เศรษฐกิจของประเทศไทยดีขนmึ จากการทีมd กี ารลงทุน
ด้วยเงินลงทุนในจํานวนมาก
IV.I.II การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บข้อมูลในส่วนนีmจะดูการสถิตใิ นการเข้ามาขอรับการสงเสริม
โครงการ และจํานวนงานทีเd ข้ามาในหน่วยงาน ว่ามีจาํ นวนมากน้อยแค่ไหน
และจํานวนเงินลงทุนทีdเข้ามาทําการลงทุนในประเทศมีมากน้ อยแค่ไหน
เพืdอนํ ามาวิเคราะห์ว่าอุตสาหกรรมไหนทีdควรให้การสงเสริมหรือ ยังต้อง
เพิมd ปรับเปลียd นเงือd นไขในอุตสาหกรรมนันm ๆ เพือd เพิมd ความน่ าสนใจในการ
เข้ามาลงทุนในประเทศ

III. วิ ธีการดําเนิ นงาน
โครงการสหกิจศึกษา เรือd ง การศึกษาความเป็ นไปได้ในโครงการเพิมd
ประสิท ธิภ าพวิเ คราะห์ โ ครงการเพืdอ ขอรับ การส่ ง เสริม การลงทุ น ใน
อุตสาหกรรมเป้ าหมายในประเทศไทย ซึงd จะอธิบายในหัวข้อต่อไปนีm
III.I ภาพรวมของกระบวนการ
โครงงานสหกิจ ศึก ษา เรืdอ งการศึก ษาความเป็ นไปได้ ใ น
โครงการเพิมd ประสิทธิภาพส่วนงานการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
ได้รบั ความนิ ยมในประเทศไทย ได้มกี ารดําเนิ นงานวิจยั โดยการศึกษา
ข้อมูลและวิเคราะห์การขอการส่งเสริมการลงทุน โดยทีผd วู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาทีมd า
ของปั ญหาจากการติดตามการทํางานของเจ้าหน้ าทีdเพืdอให้ทราบถึงเวลา
การทํางานแล้วกระบวนการในการทํางานว่าเป็ นอย่างไร และศึกษาการเข้า
มาขอการส่งเสริงจากข้อมูลทางสถิตแิ ล้ววิเคราะห์ คํานวณพยากรณ์ การ
ข้อมูลทีdได้รบั มาเพืdอหาแนวทางการปรังปรุงเงืdอนไขต่าง ๆ ในการขอรับ
การส่งเสริม
III.II ขันD ตอนการดําเนิ นงาน
ผู้ว ิจ ัย ได้ม ีก ารจัด จัด ทํ า ขันm ตอนการดํ า เนิ น เพืdอ ให้โ ครงงานเกิด
ประสิทธิภาพมากทีสd ดุ ขันm ตอนของดําเนินการการขอเข้ารับการส่งเสริม

รูปทีd III. ข้อมูลจํานวนงาน
ตารางทีd I. ตารางแสดงจํานวนงานทีเd ข้ามาใน กทม.3

รูปทีd II. ขันm ตอนของดําเนินการการขอเข้ารับการส่งเสริม
III.III การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในขันm ตอนในการเก็บ รวบรวมข้อ มูล ผู้ว ิจ ยั ได้ทํา การเก็บ รวบรวม
ข้อ มูล โดยการศึก ษาการทํ า งานของเจ้า หน้ า ทีdทdีทํ า งานในขันm ตอนการ
วิเคราะห์โครงการและการชีแm จงโครงการของบริษทั ทีเd ข้ามาชีแm จงโครงการ
และจากการได้ลองทํางานจริงของผูว้ จิ ยั รวมไปถึงการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทางสถิตทิ ทdี างบีโอไอได้มกี ารเก็บข้อมูลไว้แล้วทางผูว้ จิ ยั ได้ไปรวบรวมมา
III.IV วิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง พรรณนาเป็ นการ สํ า รวจตลาดของ
อุตสาหกรรมทีมd คี วามนิยมทีจd ะเข้ามาขอรับการสงเสริมในช่วงระยะเวลาใน
การดําเนินสหกิจ โดยศึกษาจากข้อมูลทางสถิติ การวิเคราะห์ ทางแนวทาง
การประเปลียd นเงือd นไขในการทําให้เป็ นการดึงดูดให้มกี ารเข้ามาขอรับการ
ส่งเสริมเพิมd มากขึนm

ปี
ไตรมาส
จํานวนงาน
ของกทบ.3

อุตสาหกรรม
เหล็ก
อุตสาหกรรม
ไฟฟ้ า
อุตสาหกรรม
เคมี

1
48

2559
2
3
102 85

4
62

รวม
297

1
61

2
77

2560
3
92

4
129

20

30

19

8

39

20

33

359

24

93

19

40

30

47

136

49

17

113

27

19

32

43

121

17

21

91

12

18

30

39

99

ตารางทีd II. ตารางแสดงจํานวนงานทีเd ข้ามาใน กทม.3

IV. ผลการดําเนิ นงาน
จากการศึกษาและขันm ตอนการดําเนินงาน ดังนันm จึงลงมือวิเคราะห์
งานตามขันm ตอนการดําเนินงาน โดยอธิบายได้ดงั ต่อไปนีm
IV.I ขันD ตอนการดําเนิ นงาน
IV.I.I ศึกษาขันm ตอนการวิเคราะห์โครงการ
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ตารางทีd III. ตารางแสดงจํานวนเงินลงทุนของแต่ละอุตสาหกรรม

กําลังการผลิตมีแนวโน้มขยายตัวราว 4 - 5% ต่อปี ทําให้ตลาดโพลีเอทิลนี
จะยังเผชิญกับภาวะความต้องการล้นตลาดต่อไป อย่างไรก็ตามราคาโพลีเอ
ทิลนี มีแนวโน้ มปรับในทิศทางเดียวกับราคาเอทิลนี ซึdงเป็ นวัตถุดบิ ทําให้
คาดว่าจะมีการขยายตัวขึนm
- โพรไพลีน (Propylene) เป็ นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทผdี ลิตได้เป็ นอันดับ
สองรองจากเอทิลนี ผลิตได้จากแนฟทา LPG และถ่านหิน โพรไพลีนถูกใช้
เพือd ผลิต Polypropylene 65% ซึงd เป็ นพลาสติกทีใd ช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์
มากทีสd ดุ นอกจากนีm Polypropylene ยังถูกใช้เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภคคาดว่าอุปสงค์จะเพิมd ขึนm ราว 4.0 5.0% ต่อปี มากกว่ากําลังการผลิตใหม่จากถ่านหินในจีน (Coal-to-Olefin)
ทีdเข้ามามากในปี 2560 และมีแนวโน้ มเพิมd ขึmนต่อเนืdองในสองปี ขา้ งหน้ า
อย่ า งไรก็ ต ามราคาโพรไพลี น จะถู ก กดดั น โดยราคาเอทิ ลี น ทีd เ ป็ น
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทใdี ช้แทนกันได้ทาํ ให้คาดว่าการขยายตัวของโพรไพลีน
จะทรงอยูท่ รdี าว 300 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตันในช่วง 3 ปี ขา้ งหน้า
และสําหรับตลาดปิ โตรเคมีในประเทศไทย คาดว่าจะได้แรงกระตุ้น
จากภาวะเศรษฐกิ จ ทีd ม ี แ นวโน้ ม ขยายตั ว ดี ขmึ น การใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ภายในประเทศทีขd ยายตัวต่อเนืdองโดยในช่วงปี 2560 - 62 ความต้องการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในประเทศมีแนวโน้มขยายตัวประมาณ 3.0 - 4.5%
ต่อปี โดยการขยายตัวของการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และความต้องการ
ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทสdี ูงขึนm มากกว่ากําลังการผลิต จะส่งผลให้การใช้
กําลังการผลิตมีแนวโน้ มเพิมd ขึนm มาเฉลีdย 96% ในปี 2563 เทียบกับ 94%
ในปี 2560 ซึงd ในปั จจุบนั ผูท้ จdี ะลงทุนในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีในประเทศนีm
โดยส่วนใหญ่แล้วจะได้รบั สิทธิประโยชน์ ในการได้รบั ยกเว้นภาษีในหลาย
ด้า นจากการเข้า มาขอรับ การส่ง เสริม ในประเทศไทนกับ ทางสํา นัก งาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนทีจd ะช่วยให้การส่งเสริมในการยกเว้นภาษี
เงินได้นิตบิ ุคคล ยกเว้นภาษีอากรขาเข้าสําหรับการนํ าเข้าเครืdองจักรหรือ
วัตถุดบิ และยังมีสทิ ธิประโยชน์ ในส่วนทีไd ม่ใช่ภาษีต่างๆ ทีจd ะสามารถนํ า
คนต่างชาติเข้ามาทํางานในประเทศไทยได้ หรือการถือครองกรรมสิทธิ £
ทีdดนิ ได้ แต่จะขึmนอยู่กบั อุตสาหกรรมทีdจะเข้ามาขอรับการส่งเสริม ซึdงใน
ส่วนของอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีนันm โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะได้ยกเว้นเกือบ
ทังm หมดทังm ในเรืdองของภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีอาการขาเข้าและ สิทธิ £
ประโยชน์ทไdี ม่เกียd วกับภาษี แต่จะปรับเปลียd นไปตามขนานการลงทุนของ
บริษทั
IV.IV การวิ เคราะห์การทํางาน
- ด้านบุคคล จํานวนเจ้าหน้าทีมd จี าํ นวนน้อยมากเมือd เทียบกับปริมาณ
งานทีเd ข้ามา ควรมีการเพิมd จํานวนเจ้าหน้าทีใd รการวิเคระห์โครงการให้เร็ว
ขึนm
- ด้านเครืdองมือ เครืdองมือในการช่วยให้เจ้าหน้าทีสd ามารถทํางานได้
เร็ว ขึmน ทีdม อี ยู่ค ือ ระบบ e ต่ า งๆทีdย งั ไม่ม คี วามเสถีย ร และบริษัท ยัง ไม่ม ี
ความเข้าใจในระบบมาก
- ด้านการทํางาน เกินปั ญหาความไม่เข้าใจกันอย่างมาก ทางบริษทั
ส่งเอกสารไม่ครบถ้วนในการวิเคราะห์โครงการของเจ้าหน้าทีd ทําให้เกิดงาน
ค้างในส่วนของการวิเคราะห์ทําให้ไม่สามารถอนุ มตั โิ ครงการให้การทาง
บริษทั ได้

กราฟแสดงจํานวนเงิ นลงทุน/โครงการ

10000.00

อุตสาหกรรม เหล็ก

อุตสาหกรรม ไฟฟ้ า

อุตสาหกรรม เคมี

4978.04

5000.00

0.00

1288.47
215.20216.34
175.19280.97244.55 107.54312.40

59

60

61

1444.32
284.59597.77

62

รูปทีd IV กราฟจํานวนเงินลงทุนเฉลียd ต่อโครงการ
IV.II ผลการวิ เคราะห์ของ กทบ.‡
จากการวิเคราะห์ของข้อมูลสถิตขิ องงานทีdเข้ามา และอุตสาหกรรม
ประเภทไหนทีd ม ีก ารเข้ า มาขอรับ การสงเสริ ม เป็ นจํ า นวนมาก และ
อุตสาหกรรมไหนมีมูลค่ามากในการลงทุนทีจd ะเข้ามาในประเทศ และควร
ออกมาตรการ เงือd นไขต่างๆขึนm มาใหม่เพือd ให้ความสนใจต่ออุตสาหกรรมทีd
มีความนิยมหรือทีเd รียกกันว่าอุตสาหกรรมเป้ าหมายของประเทศในแต่ละ
ช่วงเวลา เพืdอให้ลูกค้าหรือนักธุรกิจเข้ามาทําการลงทุนในประเทศไทย จะ
เห็นได้ว่าการเข้ามาขอรับการส่งเสริมใน กทบ.¤ มีเป็ นจํานวนมาก และ
เพิมd ขึนm ทุกปี จากข้อมูลสถิตงิ านทีเd ข้ามาขอรับการส่งเสริม และยังเห็นได้ว่า
จํานวนงานในสายของอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีมจี ํานวนงานทีdเข้ามาน้ อย
ทีสd ดุ ใน กทบ.¤ แต่พอไปดูในส่วนของจํานวนเงินทีจd ะเข้ามาทําการลงทุนใน
ประเทศก็จะเห็นได้วา่ ในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีนนั m มีจาํ นวนเงินลงทุนทีมd าก
ทีสd ุด ซึdงในส่วนนีmเองทําให้อุสาหกรรมปิ โตรเคมีมคี วามน่ าสนใจในการให้
การสงเสริมในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี จึงได้ทาํ การวิเคราะห์เพือd ให้มกี ารสง
เสริมในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีนmีเพิมd มากขึนm [12]
IV.III สภาพตลาดของอตุสาหกรรมปิ โตรเคมี
จากการศึกษาสภาพตลาดของอุตสาหกรรม ปิ โตรเคมีพบว่าความ
ต้องการในตลาดยังคงมีอยู่ และยังมีแนวโน้มทีจd ะยังคงโตขึนm อยู่ จากการ
คาดการณ์ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เริมd ตังm แต่
- เอทิลนี (Ethylene) ทีมd กี ําลังการผลิตอยู่ทปdี ระมาณ 160 ล้านตันต่อ
ปี ซึdงเอทิลนี ถูกนํ าไปใช้เพืdอผลิตโพลีเอทิลนี (Polyethylene: PE) ซึdงเป็ น
วัตถุ ดิบในอุ ตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ นอกจากนีm เอทิลีนยังถูกใช้เพืdอผลิต
Ethylene Oxide, Ethylene Dichloride และ Ethyl-benzene เพืdอ ใช้ใ นอุ ต
สากรรมบรรจุภณ
ั ฑ์และอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยคาดว่าความต้องการใช้
เอทิลนี ของโลกจะขยายตัวราว 3 - 4% ต่อปี ในช่วง 3 ปี ขา้ งหน้าเทียบกับ
กําลังการผลิตทัวโลกที
d
จd ะเพิมd ขึนm ประมาณ 4 - 5% ต่อปี
- โพลีเอทิลนี (Polyethylene: PE) เป็ นเม็ดพลาสติกทีมd กี ารผลิตมาก
ทีdสุด ผลิตจากเอทิลนี ส่วนมากใช้เป็ นวัตถุดบิ ในอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์
สัดส่วน 70% คาดว่าความต้องการใช้จะเติบโตราว 3 - 4% ต่อปี ขณะทีd

V. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
V.I บทสรุปผลการศึกษา
ในการจัดทํารายงานการวิเคราะห์การส่งเสริมการลงทุน ทีไd ด้จากการ
วิเคราะห์จากข้อมูลสถิตจิ าํ นวนงานทีเd ข้ามาขอรับการส่งเสริมใน กทบ.¤ ทีd
ได้มุ่งเน้ นศึกษาในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี นีmตงั m แต่ชนิดผลิตภัณฑ์ ภาวะ
อุตสาหกรรมในปั จจุบนั และแนวโน้ มในอนาคต ข้อมูลการให้การส่งเสริม
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ของสํานักงานรวมทังm นโยบายในการให้การส่งเสริมการลงทุนซึงd จะทําให้ม ี
ความรูค้ วามเข้าใจเกียd วกับอุตสาหกรรมดังกล่าวมากขึนm และสามารถนําไป
ในการปฏิบตั งิ านส่งเสริมการลงทุนได้เป็ นอย่างดี
V.II ข้อเสนอแนะ
เนืdองจากในปั จจุบนั เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลาซึงd มัน
เกิดจากปั จจัยในหลายด้านด้วยกันทําให้อาจจะส่งผลกระทบให้กบั ประเทศ
ไทยเป็ นอย่างมาก จึงทําให้ควรออกมาตรการหรือเงืdองไขพิเศษเพืdอดึงดูด
นักลงทุนให้เข้ามาทําการลงทุนในประเทศไทยมากขึนm แต่ในระยะสันm นีmก็
ควรออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็กและกลาง ( SME )
ด้วยเช่นกันเพืdอให้มกี ําลังซืmอและสามารถลงทุนได้เพิมd ขึนm เนืdองจากหาก
เศรษฐกิจฐานรากมีความมันคงจะส่
d
งผลดีกบั เศรษฐกิจในภาพรวมมากขึนm
และทําให้คนต่างชาติหรือบริษทั ต่างชาติขนาดใหญ่เล็งเห็นและสนใจเข้ามา
ลงทุนในประเทศไทย
[1]

[2]

[3]

[4]
[5]
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บทคัด ย่ อ — วิ จยั ครังD นีD เพื; อศึ กษา การบริ หารการผลิ ตแบบญี; ปุ่น
ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการดําเนิ นงาน กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรฝ่ าย
ปฏิ บตั ิ การของบริ ษทั ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) จํานวน 770 คน โดย
ใช้แบบสอบถาม วิ เคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสัมประสิ ทธิª สหสัมพันธ์เพียร์
สันและวิ เคราะห์การถดถอยเชิ งพหุ
ผลการวิ จยั พบว่ า การบริ หารการผลิ ตแบบญี; ปุ่น ด้ านการควบคุม
ด้วยสายตา (X4) มาตรฐานการปฏิ บตั ิ งาน (X3) และการบํารุงรักษาทวี
ผลที;ทกุ คนมีส่วนร่วม (X2) ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการดําเนิ นงาน ด้าน
ผลิ ตภาพ มีอาํ นาจในการพยากรณ์ ร้อยละ 53.2 สมการพยากรณ์ คือ
Y!Productivity = 0.339 + 0.442(X4) + 0.219(X3) + 0.213(X2)
และกิ จกรรม 3ส (X1) มาตรฐานการปฏิ บตั ิ งาน (X3) การควบคุมด้วย
สายตา (X4) และการขจัดความสูญเปล่า (X5) ส่ งผลต่ อประสิ ทธิ ภาพ
การดํา เนิ นงาน ด้ า นคุณ ภาพ ด้ า นต้ น ทุ น และด้ า นการส่ ง มอบ มี
อํานาจในการพยากรณ์ ร้อยละ 53.8, 52.4, 52.9 ตามลําดับ มีสมการ
พยากรณ์ ใ นแต่ ล ะด้ า น คื อ 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)

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 + 0.269(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) 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
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีเป็ นอุตสาหกรรมพืmนฐานหนึdงของประเทศทีdม ี
ความสํา คัญ อย่ า งมากต่ อ ระบบเศรษฐกิจ ของประเทศไทย เพราะเป็ น
อุตสาหกรรมต้นนํm าทีกd ่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนืdองอืdน ๆ อาทิ
เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ เครืdองใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ บรรจุภณ
ั ฑ์
สําหรับอาหารและสินค้าต่าง ๆ และวัสดุก่อสร้าง ทีdเป็ นสินค้าพืmนฐานทีd
สําคัญต่อการดํารงชีวติ ของมนุ ษย์ ลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมปิ โตร
เคมีคอื เป็ นอุตสาหกรรมทีdมผี ูป้ ระกอบการมากมีการแข่งขันสูง และเป็ น
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่มกี ําลังการผลิตสูง นอกจากเพืdอตอบสนองอุปสงค์
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทสdี งู มากแล้ว ยังเป็ นการสร้างเพือd ให้สามารถแข่งกับคู่
แข่งขันต่าง ๆ ได้ทวโลกจึ
ัd
งต้องมีกําลังการผลิตสูงเพราะจะช่วยให้เกิดการ
ประหยัดจากขนาดการผลิต นันd คือต้นทุนต่อหน่ วยผลิตภัณฑ์ตdํา ซึงd จะทํา
ให้มคี วามได้เปรียบในเชิงแข่งขันมากขึนm นอกจากนีmยงั มีการแข่งขันกันทีd
เงืdอ นไขราคา คุ ณ ภาพของผลิ ต ภัณ ฑ์ และเงืdอ นไขการบริก าร เช่ น
ระยะเวลาการส่งมอบ [1]

คํา สํา คัญ — การบริ ห ารการผลิ ต แบบญี ปl ุ่ น, ผลิ ต ภาพ, คุณ ภาพ,
ต้นทุน, 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
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ประเทศญีdป่ ุนถือได้ว่าเป็ นประเทศทีdมคี วามเข้มแข็งและเป็ นต้นแบบ
ของการบริห ารอุ ต สาหกรรมในปั จ จุ บ ัน หอการค้า ญีdป่ ุ น-กรุ ง เทพฯ ได้
สํารวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจของบริษทั ร่วมทุนญีปd ่ ุนในประเทศไทยประจํา
ครึdงปี แรก พ.ศ. 2562 จากผลการสํารวจเกีdยวกับประมาณการผลกําไร/
ขาดทุนก่อนหักภาษีในรอบปี พ.ศ. 2562 พบว่า บริษทั ทีคd าดการณ์ว่าจะมี
กําไรคิดเป็ นร้อยละ 82 [2] แสดงให้เห็นว่า บริษทั ร่วมทุนญีdป่ ุนในประเทศ
ไทยดําเนินธุรกิจโดยมีผลกําไร ถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยภายนอกประเทศ อาทิ
เงินบาทแข็งค่า เศรษฐกิจจีนชะลอตัว แต่บริษทั ร่วมทุนญีdป่ ุนในประเทศ
ไทยส่วนใหญ่กย็ งั สามารถดําเนินธุรกิจโดยมีผลกําไร ซึงd สะท้อนให้เห็นถึง
ศักยภาพของการบริหารการผลิตแบบญีdป่ ุน เดมมิงd [3] กล่าวว่าสิงd ทีทd ําให้
ญีdป่ ุนก้าวผงาดขึนm มาเป็ นประเทศอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ในตลาดโลกก็คอื
การปรับปรุงคุณภาพ ผลจากการการปรับปรุงคุณภาพ จะทําให้เกิดการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้านอืนd ๆ ตามมา
บริษทั ไออาร์พซี ี จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจในฐานะผูน้ ําธุรกิจปิ โตร
เคมีค รบวงจร มีน โยบายและแนวทางการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งยังd ยืน
สอดคล้อ งกับ กรอบการบริห ารจัด การความยังยื
d น ของกลุ่ ม ปตท. (PTT
Group Sustainability Management Framework) และการบริห ารจัด การ
ความยั งd ยื น ในระบบปฏิ บ ั ติ ก ารทีd เ ป็ นเลิ ศ (Operational Excellence
Management System: Sustainability Management Element) โดยหนึd ง
ใน 12 Elements หลักคือ การเพิมd ศักยภาพและสร้างความแข็งแกร่งให้กบั
ธุรกิจหลักผ่านการสร้างประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต (Operational
Efficiency Improvement) โดยการเน้ นการพัฒนาคุณภาพและคุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ์และบริการทีมd อี ยู่ ลดปริมาณของเสียทีเd กิดจากการผลิต ซึงd
ส่งผลไปยังการลดต้นทุน เพิมd ผลกําไร และเพิมd ศักยภาพในการแข่งขัน
ให้กบั บริษทั [4]
ดังนันm ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทําการศึกษาเกียd วกับ การบริหารการผลิต
แบบญีd ป่ ุ นส่ ง ผลต่ อ ประสิท ธิภ าพการดํ า เนิ น งาน ด้า นผลิต ภาพ ด้า น
คุณภาพ ด้านต้นทุน และด้านการส่งมอบ ในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี เพืdอ
เป็ น แนวทางให้อ งค์ก รนํ า ผลทีdไ ด้จ ากการศึก ษาไปเป็ น แนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาเพืdอเพิมd ประสิทธิภาพในดําเนินกิจกรรมการผลิต เพืdอ
นํ าไปสู่การเพิมd ความสามารถและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ทังm
ภายในประเทศ และแข่งขันระดับสากลได้แบบยังยื
d น

ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดําเนินงาน ด้านต้นทุน (Cost)
III.IV. สมมติฐ านการวิจ ยั ที4W : การบริห ารการผลิต แบบญีdป่ ุ น ด้า น
กิจกรรม 3ส ด้านการบํารุงรักษาทวีผลทีทd ุกคนมีสว่ นร่วม ด้านการควบคุม
ด้ว ยสายตา ด้า นมาตรฐานการปฏิบ ตั ิง าน ด้า นการขจัด ความสูญ เปล่ า
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดําเนินงาน ด้านการส่งมอบ (Delivery)
IV. กรอบแนวคิดในการวิจยั
การบริหารการผลิตแบบญีปd ่ ุนส่งผลต่อประสิทธิภาพการดําเนินงาน มี
กรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนีm
การบริหารการผลิตแบบ
ญี;ป่ นุ
1. กิจกรรม 3ส
2. การบํารุงรักษาทวีผลฯ
3. มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
4. การควบคุมด้วยสายตา
5. การขจัดความสูญเปล่า

H1-H4

ประสิ ทธิ ภาพการ
ดําเนิ นงาน
1. ด้านผลิตภาพ
2. ด้านคุณภาพ
3. ด้านต้นทุน
4. ด้านการส่งมอบ

รูปทีd I : กรอบแนวคิดในการวิจยั
V. ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเd กียd วข้อง
V.I แนวคิดทฤษฎีทเี W กียW วข้องกับการบริหารการผลิตแบบญีปW ่ นุ
มาซาอะคิ อิมาอิ [5] ได้กล่าวว่า การบริหารหน้ างานการผลิต หรือทีd
ภาษาญีdป่ ุ นใช้คํา ว่ า Gemba Kaizen เป็ น กิจ กรรมการผลิต แบบญีdป่ ุ นทีd
บริษทั ในญีdป่ ุนนิยมปฏิบตั ิ คําว่า Gemba แปลว่า สถานทีจd ริงหรือสถานทีd
ๆ เกิดกระบวนการผลิตหรือหน้างานการผลิตจริง ๆ หรือกล่าวอีกนัยหนึdง
ก็คอื เป็ นสถานทีd ๆ เกิดกระบวนการทีเd พิมd มูลค่าทีลd ูกค้าพึงพอใจเข้าไปใน
ผลิตภัณฑ์ ซึdงเป็ นตัวสร้างความอยู่รอดให้กบั บริษทั ดังนันm การปรับปรุงทีd
หน้างานการผลิต จึงเป็ นสิงd ทีสd าํ คัญในระบบการผลิตแบบญีปd ่ นุ
จากแนวคิดและทฤษฎีของมาซาอะคิ อิมาอิ ข้างต้น ผู้วจิ ยั จึงสนใจ
ศึกษา กิจกรรมของการบริหารการผลิตแบบญีปd ่ นุ 5 ตัวแปร ทีเd ป็ นกิจกรรม
หลักและสําคัญในการบริหารการผลิตแบบญีdป่ ุน อันได้แก่ 1. กิจกรรม 3ส
(3S) 2.การบํารุงรักษาทวีผลทีทd ุกคนมีสว่ นร่วม (TPM) 3.การควบคุมด้วย
สายตา (Visual Control) 4.มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน (Standardized Work)
และ 5.การขจัดความสูญเปล่า (Eliminating Waste)

II. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพืdอ ศึก ษาการบริห ารการผลิต แบบญีdป่ ุนด้า นกิจ กรรม 3ส ด้า นการ
บํา รุ ง รัก ษาทวีผ ลทีdทุ ก คนมีส่ว นร่ว ม ด้า นการควบคุ ม ด้ว ยสายตา ด้า น
มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน ด้านการขจัดความสูญเปล่าส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การดําเนินงานด้านผลิตภาพ ด้านคุณภาพ ด้านต้นทุน และด้านการส่งมอบ

V.I.I กิจกรรม 5ส (5S)
กิจกรรม 5ส เป็ นกิจกรรมพืmนฐานสําคัญทีdมุ่งขจัดความสูญเปล่าด้วย
การปรับปรุงสถานทีทd าํ งาน ให้เป็ นระเบียบ ซึงd จะช่วยค้นปั ญหาทีซd ่อนเร้น
และทําให้ผปู้ ฏิบตั งิ านสามารถตรวจพบปั ญหาก่อนทีจd ะเกิดความสูญเสียขึนm
กิจกรรม 5ส ยังสนับสนุ นให้เกิดความร่วมมือสร้างขวัญกําลังใจและสร้าง
ภาพลักษณ์ทดdี ใี ห้กบั องค์กรด้วย กิจกรรม 5ส ประกอบด้วย Seiri (สะสาง),
Seiton (สะดวก), Seiso (สะอาด), Seiketsu (สุขลักษณะ), และ Shitsuke
(สร้างนิสยั ) [6]

III. สมมติฐานในการวิจยั
III.I. สมมติฐ านการวิจ ัย ที1W : การบริห ารการผลิต แบบญีd ป่ ุ น ด้ า น
กิจกรรม 3ส ด้านการบํารุงรักษาทวีผลทีทd ุกคนมีสว่ นร่วม ด้านการควบคุม
ด้ว ยสายตา ด้า นมาตรฐานการปฏิบ ตั ิง าน ด้า นการขจัด ความสูญ เปล่ า
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดําเนินงาน ทางด้านผลิตภาพ (Productivity)
III.II. สมมติฐ านการวิจ ัย ที2W : การบริห ารการผลิต แบบญีd ป่ ุ น ด้ า น
กิจกรรม 3ส ด้านการบํารุงรักษาทวีผลทีทd ุกคนมีสว่ นร่วม ด้านการควบคุม
ด้ว ยสายตา ด้า นมาตรฐานการปฏิบ ตั ิง าน ด้า นการขจัด ความสูญ เปล่ า
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดําเนินงาน ด้านคุณภาพ (Quality)
III.III. สมมติฐ านการวิจ ยั ที3W : การบริห ารการผลิต แบบญีdป่ ุ น ด้า น
กิจกรรม 3ส ด้านการบํารุงรักษาทวีผลทีทd ุกคนมีสว่ นร่วม ด้านการควบคุม
ด้ว ยสายตา ด้า นมาตรฐานการปฏิบ ตั ิง าน ด้า นการขจัด ความสูญ เปล่ า

V.I.II การบํารุงรักษาทวีผลทีทW กุ คนมีสว่ นร่วม (TPM)
TPM เป็ นกิจกรรมทีมd กี ารตังm เป้ าหมายในการดําเนินกิจกรรมเพือd สร้าง
ประสิท ธิภ าพโดยรวมของระบบการผลิต ทีdสูง ทีdสุ ด โดยสร้า งระบบเชิง
ป้ องกันการเกิดความสูญเสียทังm หมดล่วงหน้า เช่น เครืdองจักรเสียเป็ นศูนย์
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(Zero Breakdown) ของเสียเป็ นศูนย์ (Zero Defect) และอุบตั เิ หตุเป็ นศูนย์
(Zero Accident) ตลอดช่วงอายุของระบบการผลิต โดยอาศัยความร่วมมือ
พนักงานทุกคนและทุกระดับมีสว่ นร่วมในการบํารุงรักษาด้วยตนเอง [7]

ได้ร บั ประโยชน์ ทdีคุ้ม ค่ า และมีค วามพึง พอใจในผลการทํา งานทีdม ีค วาม
ถูกต้องได้มาตรฐาน ส่งผลให้เกิดประโยชน์ ต่อองค์กรและสร้างความพึง
พอใจของผูร้ บั บริการ

V.I.III มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน (Standardized Work)
มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน หมายถึง วิธกี ารทํางาน วิธกี ารควบบคุม และ
ลําดับขันm ก่อนหลังของการปฏิบตั งิ านทีเd หมาะสมทีสd ุด ทีถd ูกกําหนดให้เป็ น
มาตรฐาน มุ่งเน้นการสร้างความแน่ นอนแก่คุณภาพและประสิทธิภาพการ
ทํางานทีสd งู ขึนm เป็ นชุดวิธกี ารปฏิบตั งิ านทีชd ดั เจนทีตd อ้ งสามารถรับรูไ้ ด้ทวั d
กันอย่างชัดเจน รวมถึงแบบฟอร์มมาตรฐานในกระบวนการทํางานด้วย [8]
และต้องมีการทบทวนอยู่เสมอ เป็ นประจําเพืdอปรับปรุงให้ดขี นmึ พร้อมทังm
อบรมพนักงานให้ทาํ ตามเมือd เกิดการเปลียd นแปลงหรือปรับปรุงมาตรฐาน

V.II.III ประสิทธิภาพการดําเนินงาน ด้านต้นทุน (Cost : C)
ต้นทุน เป็ นการประเมินในเชิงปริมาณทีใd ช้วดั ผลลัพธ์ของการผลิตใน
เทอมของค่าใช้จ่ายทีdเกิดขึนm ในการผลิตสินค้า [7] อิมาอิ [5] กล่าวว่า ใน
บริบ ทของคํา ว่า ต้น ทุ น ไม่ไ ด้ห มายถึง การตัด ต้น ทุ น แต่ ห มายถึง การ
บริห ารจัด การต้น ทุน ซึdง คือ การควบคุม ดูแ ลกระบวนการผลิต สิน ค้า ทีdม ี
คุณภาพดี ในขณะเดียวกันก็พยายามลดต้นทุนด้วย วิธที ดdี ที สdี ุดในการลด
ต้นทุนของหน้างานการผลิต คือการขจัดความสูญเปล่าและการกําจัดการใช้
ทรัพยากรส่วนเกิน เช่น การปรับปรุงคุณภาพ ลดของเสีย ลดปริมาณสินค้า
คงคลัง ลดการสูญเสียทีdเกิดจากความขัดข้องของเครืdองจักร เป็ นต้น ซึdง
กิจกรรมเหล่านีmสามารถช่วยลดต้นทุนของการดําเนินงานโดยรวมได้

V.I.IV การควบคุมด้วยสายตา (Visual Control)
การควบคุ ม ด้ว ยสายตา เป็ น ระบบการป้ อ งกัน ความผิด ผลาดและ
ป้ องกันการเกิดปั ญหาต่าง ๆ โดยการสังเกตได้ถงึ ความผิดปกติได้ชดั เจน
ด้วยตาเปล่า เป็ นระบบทีชd ใmี ห้เห็นถึงความผิดปกติของสิงd ทีตd อ้ งการควบคุม
ได้ดว้ ยตัวเอง เพือd ทีจd ะสามารถเข้าไปดําเนินการแก้ไขในสิงd ทีผd ดิ ปกตินนั m ได้
อย่ า งทัน ท่ ว งทีแ ละถู ก ต้อ งเหมาะสม การควบคุ ม ด้ว ยสายตามัก อยู่ใ น
รูปแบบของกระดานแจ้งข่าว ตารางเปรียบเทียบผล ตัวเลขทางสถิติ หรือ
การใช้สแี ยกแยะความแตกต่าง เป็ นต้น ซึdงจะช่วยให้เราสามารถมองเห็น
และอ่านค่าได้ง่ายว่ายังปกติหรือไม่ เพืdอทีจd ะได้ตดั สินใจในการดําเนินการ
อย่างใดอย่างหนึdงต่อไปได้อย่างเหมาะสม [9]
V.I.IV การขจัดความสูญเปล่า (Eliminating Waste)
ความสูญเปล่า (Waste) ตรงกับคําในญีปd ่ ุนว่า Muda หมายถึงกิจกรรม
หรือการกระทําใด ๆ ก็ตามทีใd ช้ทรัพยากรไป แต่ไม่ทาํ ให้สนิ ค้าหรือบริการ
เกิดคุณค่าหรือการเปลียd นแปลง [5] การขจัดความสูญเปล่า หมายถึง การ
กําจัดความสูญเสียต่าง ๆทีแd อบแฝงอยูใ่ นกระบวนการทํางาน หรือกิจกรรม
หรือ การกระทํ า ทีdม ีม ากเกิน กว่ า ความจํ า เป็ น ในการผลิต เช่ น วัต ถุ ดิบ
ชิmน ส่ ว น พืmน ทีdก ารผลิต หรือ เวลาในการทํ า งานของพนั ก งาน แต่ ไ ม่
ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิมd ให้กบั ผลิตภัณฑ์

V.II.IV ประสิทธิภาพการดําเนินงาน ด้านการส่งมอบ (Delivery : D)
การส่งมอบ หมายถึง การติดตามและควบคุมในเรืdองของการจัดส่ง
สินค้าให้กบั ลูกค้าหรือส่งชินm งานไปยังหน่ วยงานถัดไป ได้ตรงตามกําหนด
ทังm ในเรือd งของคุณสมบัติ ปริมาณและในเวลาตรงทีกd าํ หนด โดยจุดมุง่ หมาย
หลักคือ ทําให้การส่งสินค้าเป็ นไปอย่างรวดเร็วตรงเวลา (Right Time) ตรง
ชนิ ด สิ น ค้ า (Right Quality) และปริ ม าณตามทีd ลู ก ค้ า ต้ อ งการ (Right
Quantity) [12]
VI. วิธกี ารดําเนินการวิจยั
VI.I ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรทีdใ ช้ใ นการวิจ ยั ครังm นีm ได้แ ก่ บุ ค ลากรฝ่ ายปฏิบ ตั ิก ารของ
บริษทั ไออาร์พซี ี จํากัด (มหาชน) จํานวน 9 หน่ วยการผลิต รวมจํานวน
พนักงานทังm สิmน 2,408 คน กลุ่มตัวอย่าง คํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จากสูตรของ Yamane Taro [13] ทีdระดับความเชืdอมันร้
d อยละ 95 และใช้
วิธกี ารเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่ าจะเป็ นโดยการเลือกตัวอย่าง
แบบโควต้า (Quota Sampling) [14] โดยกําหนดสัดส่วนจําแนกตามหน่วย
การผลิต ได้จาํ นวนกลุม่ ตัวอย่างมาทังm หมดจํานวน 770 ชุด

V.II แนวคิดทฤษฎีทเี W กียW วข้องกับประสิทธิภาพการดําเนินงาน
V.II.I ประสิทธิภาพการดําเนินงาน ด้านผลิตภาพ (Productivity : P)
ผลิต ภาพ เป็ น หนึd ง ในผลลัพ ธ์ข องการผลิต เป็ น การประเมิน ในเชิง
ปริมาณทีdใช้วดั ในเทอมของปริมาณการผลิตทีdได้ (Output) ต่อปั จจัยการ
ผลิตทีใd ช้ (Input) [7] โดยปริมาณการผลิตทีไd ด้ (Output) ก็คอื ผลทีไd ด้จาก
กระบวนการผลิต ส่วนปั จจัยการผลิตใช้ (Input) ก็คอื ทรัพยากรทีใd ช้ในการ
ผลิตสินค้าหรือให้บริการ ซึdงได้แก่ วัสดุ (Material) คน (Man) เครืdองจักร
(Machine) วิธกี าร (Method) การทีdองค์กรรู้ค่าของของผลิตภาพในแต่ละ
กระบวนการจึงเท่ากับเป็ นการกระตุน้ ให้ผูบ้ ริหารแต่ละองค์กรได้ทราบว่า
องค์กรของตนได้ใช้ทรัพยากรทีมd อี ยู่อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด
เพือd ทีจd ะได้เป็ นแนวทางในการปรับปรุง เพือd เพิมd ผลผลิตขององค์กรให้มาก
ขึนm ต่อไป [10]

VI.II เครือW งมือและการทดสอบคุณภาพ
VI.II.I เครือW งมือทีใW ช้ในการรวบรวมข้อมูลการวิจยั
เครืdองมือทีdใช้ในการวบรวมข้อมูลการวิจยั ในครังm นีmคอื แบบสอบถาม
โดยแบ่งเป็ น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนทีd 1 แบบสอบถามเกียd วกับข้อมูลทัวไปของ
d
ผู้ต อบแบบสอบถาม ประกอบไปด้ว ยคํา ถามเกีdย วกับ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาทีdปฏิบตั ิงานกับองค์กร ตําแหน่ งงาน หน่ วยงานทีd
สังกัด ส่วนทีd 2 เป็ นแบบสอบถามเกียd วกับการบริหารการผลิตแบบญีปd ่ นุ แต่
ละด้า น มีล กั ษณะเป็ น คํา ถามแบบปลายปิ ด ใช้ม าตราส่ว นประมาณค่า
(Rating scale) แบ่ ง เป็ น 5 ระดับ ส่ ว นทีd 3 เป็ นแบบสอบถามเกีdย วกับ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานทังm 4 ด้าน มีลกั ษณะเป็ นคําถามแบบปลายปิ ด
ใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) แบ่งเป็ น 5 ระดับ

V.II.II ประสิทธิภาพการดําเนินงาน ด้านคุณภาพ (Quality : Q)
คุณภาพ หมายถึง ระดับของคุณลักษณะของสิงd ต่าง ๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์
บริการ กระบวนการ ทีสd อดคล้องตามความต้องการและความคาดหวังหรือ
ข้อกําหนดของมาตรฐาน เป็ นการประเมินในเชิงปริมาณทีใd ช้วดั ผลลัพธ์ของ
การผลิตในเทอมของคุณภาพของสินค้าและกระบวนการ [7] ปี เตอร์สนั ;
และพลาวแมน [11] กล่าวว่า งานทีมd คี ุณภาพสูงนันm ผูผ้ ลิตและและผูใ้ ช้จะ

VI.II.II การทดสอบคุณภาพแบบสอบถาม
ผูว้ จิ ยั ได้ทําการตรวจสอบความเทียd งตรงเชิงเนืmอหา (Validity) โดยผล
การตรวจสอบค่าความตรงเชิงเนืmอหาของข้อคําถามในแต่ละด้านเป็ นรายข้อ
โดยผูเ้ ชียd วชาญ 3 ท่าน อยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 และทําการทดสอบความ
เชืdอมันของแบบสอบถาม
d
(Reliability) โดยทดลองใช้ (Try out) กับ กลุ่ม
ประชากรจํานวน 40 คน ได้ค่าความเชืdอมันสั
d มประสิทธิ £แอลฟ่ าของครอ
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นบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) อยูร่ ะหว่าง 0.712 - 0.947

การทดสอบสมมติฐานการวิจยั ทีd 1 - 4 สรุปดังตารางทีd I. ดังนีm

VI.III การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ขอหนังสือจากสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ยืนd ถึงผูจ้ ดั การส่วนของ
ส่วนบริหารความร่วมมือและสือd ความของบริษทั ไออาร์พซี ี จํากัด (มหาชน)
เพืdอขอความอนุ เคราะห์เก็บข้อมูลกับบุคลากรในฝ่ ายปฏิบตั กิ ารของบริษทั
เพืdอ ทํา การวิจ ยั ทํา การเก็บ ข้อ มูล โดยแบบสอบถามออนไลน์ โดยทาง
ผู้จ ดั การส่ว นของส่ว นบริห ารความร่ว มมือ และสืdอ ความของบริษัท ฯ ให้
ความอนุ เคราะห์ในการประสานงานส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มประชากรใน
แต่ละหน่ วยการผลิต โดยใช้เวลาในการเก็บข้อมูลเป็ นเวลา 1 เดือน ได้รบั
การตอบกลับมาทังm หมดจํานวน 770 ชุด

ตารางทีd I. สรุปผลตัวแปรอิสระส่งผลต่อตัวแปรตามแต่ละด้าน
Adjusted
Y
X1
X2
X3
X4
X5
R2
ด้านผลิตภาพ
53.2
P P P
ด้านคุณภาพ P
53.8
P P P
ด้านต้นทุน
52.4
P
P P P
ด้านการส่ง
52.9
P
P P P
มอบ
จากตารางทีd I. อธิบายผลการทดสอบสมมติฐานแต่ละข้อ ได้ดงั นีm
สมมติฐานการวิจยั ทีd 1: ผลการทดสอบสรุปได้ว่า การบริหารการผลิตแบบ
ญีปd ่ ุน ด้านการควบคุมด้วยสายตา (X4) มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน (X3) และ
TPM (X2) มีความสัมพันธ์ทางบวกและสามารถร่วมกันพยากรณ์ผลิตภาพ
ได้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทdรี ะดับ 0.05 โดยมีอํานาจในการพยากรณ์
ร้อยละ 53.2 มีค่าสัมประสิทธิ £ถดถอยเชิงพหุของตัวพยากรณ์ และสมการ
พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ ดังสมการทีd (1)

VI.IV สถิตทิ ใี W ช้ในการวิจยั
สถิตใิ นการวิจยั ครังm นีm ประกอบด้วย ความถีd ร้อยละ ค่าเฉลียd ส่วน
เบียd งเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ £สหสัมพันธ์เพียร์สนั และการวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุ
VII. ผลการวิจยั
VII.I ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของผู
W
ต้ อบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างทีตd อบแบบสอบถามครังm นีm จําแนกตามเพศ ส่วนใหญ่เป็ น
เพศชาย จํานวน 760 คน ซึdงคิดเป็ นร้อยละ 98.70 ส่วนใหญ่มอี ายุ 36-45
ปี จํานวน 354 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.98 ส่วนใหญ่มกี ารศึกษาระดับปวส.
มากทีสd ุด จํานวน 547 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.04 มีระยะเวลาทีปd ฏิบตั งิ าน
กับองค์กร 16 ปี ขmนึ ไป มากทีdสุด จํานวน 547 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.04
ตําแหน่งงานปั จจุบนั เป็ นระดับปฏิบตั กิ ารมากทีสd ดุ จํานวน 534 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 69.35 และจําแนกตามหน่วยงานทีสd งั กัด อยูฝ่ ่ ายสไตรีนิคส์และอะโร
มาติกส์ จํานวน 185 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.03 รองลงมาอยู่ฝ่ายโพลีโอลี
ฟิ นส์ จํานวน 146 คน คิดเป็ นร้อยละ18.96 อยู่ฝ่ายบริหารคลังและจัดส่ง
ผลิตภัณฑ์ จํานวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.69 อยู่ฝ่ายโรงกลันd จํานวน
89 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.56 อยู่ฝ่ายอาร์ดซี ซี ี จํานวน 61 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 7.92 อยูฝ่ ่ ายโรงไฟฟ้ า จํานวน 60 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.79 อยูฝ่ ่ ายแท็ง
ฟาร์มและปฏิบตั กิ ารท่าเรือ จํานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.88 อยู่ฝ่ายโอ
เลฟิ น ส์ จํา นวน 47 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 6.10 และอยู่ฝ่ ายนํm า มัน หล่ อ ลืdน
จํานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.07

Y!Productivity = 0.339 + 0.442(X4) + 0.219(X3) + 0.213(X2)

(1)

สมมติฐานการวิจยั ทีd 2: ผลการทดสอบสรุปได้ว่า การบริหารการผลิตแบบ
ญีdป่ ุ น ด้ า นการขจัด ความสู ญ เปล่ า (X5) การควบคุ ม ด้ว ยสายตา (X4)
มาตรฐานการปฏิบ ัติง าน (X3) และกิจ กรรม 3ส (X1) มีค วามสัม พัน ธ์
ทางบวกและสามารถร่วมกันพยากรณ์ ประสิทธิภาพการดําเนินงานด้าน
คุณ ภาพได้ อย่า งมีนัย สํา คัญ ทางสถิติทdีร ะดับ 0.05 โดยมีอํา นาจในการ
พยากรณ์รอ้ ยละ 53.8 มีคา่ สัมประสิทธิ £ถดถอยเชิงพหุของตัวพยากรณ์และ
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ ดังสมการทีd (2)
Y! Quality = 0.413 + 0.269(X5) + 0.248(X4) + 0.210(X3) + 0.146(X1) (2)
สมมติฐานการวิจยั ทีd 3: ผลการทดสอบสรุปได้ว่า การบริหารการผลิตแบบ
ญีdป่ ุ น ด้า นการขจัด ความสูญ เปล่ า (X5) มาตรฐานการปฏิบ ัติง าน (X3)
กิจกรรม 3ส (X1) และการควบคุมด้วยสายตา (X4) มีความสัมพันธ์ทางบวก
และสามารถร่วมกันพยากรณ์ ประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านต้นทุนได้
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รdี ะดับ 0.05 โดยมีอาํ นาจในการพยากรณ์รอ้ ยละ
52.4 มีค่าสัมประสิทธิ £ถดถอยเชิงพหุของตัวพยากรณ์และสมการพยากรณ์
ในรูปคะแนนดิบ ดังสมการทีd (3)

VII.II ผลการทดสอบสมมติฐาน
ก่อนการทดสอบสมมุตฐิ านผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบข้อมูลพบว่าเป็ นไปตามตาม
ข้อตกลงเบือm งต้นของสถิตทิ ใdี ช้ ได้แก่ ตัวแปรทีศd กึ ษาทุกตัวทีเd ป็ นข้อมูลเชิง
ปริมาณ มีการแจกแจงแบบปกติ (Normality) โดยตัวแปรเชิงปริมาณทังm 9
ตัวแปร มีค่าเฉลียd (Mean) ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าฐานนิยม (Mode)
ทีใd กล้เคียงกัน ซึdงถือว่าการแจกแจงของข้อมูลค่อนข้างสมมาตร [14] และ
การวิเ คราะห์ส มั ประสิท ธิส£ หสัม พัน ธ์เ พีย ร์ส นั ระหว่า งตัว แปรอิส ระการ
บริหารการผลิตแบบญีปd ่ นุ ทังm 5 ตัวแปร พบว่าไม่มคี วามสัมพันธ์กนั เองเกิน
กว่า 0.9 ดังนันm จึงไม่เกิดปั ญหา Multicollinearity [15]
การทดสอบสมมติ ฐ านใช้ ก ารวิเ คราะห์ ก ารถดถอยเชิง พหุ (Multiple
Regression Analysis) ระหว่างตัวแปรอิสระคือ การบริหารการผลิตแบบ
ญีdป่ ุน ด้านกิจกรรม 3ส (X1) ด้านTPM (X2) ด้านมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
(X3) ด้านการควบคุมด้วยสายตา (X4) และด้านการขจัดความสูญเปล่า (X5)
กับตัวแปรตามคือประสิทธิภาพการดําเนินงาน ด้านผลิตภาพ ด้านคุณภาพ
ด้านต้นทุน ด้านการส่งมอบ โดยในการคัดเลือกตัวแปรพยากรณ์ เข้าใน
สมการถดถอยเชิงพหุ ใช้วธิ ี Stepwise เพือd หาปั จจัยทํานายทีดd ที สdี ุด ได้ผล

Y!Cost = 0.420 + 0.318(X5) + 0.253(X3) + 0.179(X1) + 0.121(X4)

(3)

สมมติฐานการวิจยั ทีd 4: ผลการทดสอบสรุปได้ว่า การบริหารการผลิตแบบ
ญีdป่ ุ น ด้า นมาตรฐานการปฏิบ ัติง าน (X3) การขจัด ความสูญ เปล่ า (X5)
กิจกรรม 3ส (X1) และการควบคุมด้วยสายตา (X4) มีความสัมพันธ์ทางบวก
และสามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านการส่งมอบ
ได้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทdรี ะดับ 0.05 โดยมีอํานาจในการพยากรณ์
ร้อยละ 52.9 มีค่าสัมประสิทธิ £ถดถอยเชิงพหุของตัวพยากรณ์และสมการ
พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ ดังสมการทีd (4)
Y!Delivery = 0.533 + 0.265(X3 + (0.246 (X5 + (0.205(X1 + (0.134(X4( (4)
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VIII. สรุปและอภิปรายผล
อภิปรายผลการวิจยั ตามประสิทธิภาพการดําเนินงานแต่ละด้าน ดังนีm
VIII.I. ประสิทธิภาพการดําเนินงาน ผลิตภาพ (Productivity)
จากผลการวิจยั พบว่า การบริหารการผลิตแบบญีdป่ ุนด้านการควบคุม
ด้วยสายตา TPM และมาตรฐานการปฏิบ ตั ิงานส่งผลต่อผลิตภาพ ทังm นีm
เนืdองจาก ด้านการควบคุมด้วยสายตา องค์กรมีการใช้ป้ายหรือสัญลักษณ์
บ่ ง ชีm ส ถานะของเครืdอ งจัก รหรื อ กระบวนการผลิ ต อย่ า งชัด เจน และ
ผู้ป ฏิบ ัติง านสามารถรับ รู้ถึง สถานะหรือ ความผิด ปกติจ ากการสัง เกต
สัญ ลัก ษณ์ เ หล่า นันm ได้ทนั ที ส่ง ผลให้ผู้ป ฏิบ ตั ิง านสามารถปฏิบ ตั ิง านได้
อย่างต่อเนืdองและรวดเร็ว ในส่วนด้านTPM มีการกําหนดระยะเวลาการ
ตรวจสอบเครือd งจักร เครือd งมือ อุปกรณ์ไว้ชดั เจน มีการตรวจสอบสภาพให้
เป็ นไปตามมาตรฐานอยู่เสมอ พนักงานสามารถตรวจพบความผิดปกติทdี
เกิด ขึmน กับ เครืdอ งจัก รเองได้ ซึdง เป็ น การรัก ษาสภาพการผลิต ให้ม คี วาม
พร้อม สามารถผลิตงานได้ตามความต้องการได้อย่างต่อเนืdองส่งผลต่อผลิต
ภาพทีดd ี ซึdงสอดคล้องกับมาลัย เปาะจิ [16] ทีพd บว่า การทํากิจกรรมTPM
การประยุกต์ใช้การควบคุมด้วยการมอง การจัดทําคู่มอื วิธกี ารปฏิบตั งิ าน
มุง่ เน้นทีกd ารอบรมขันm ตอนและวิธกี ารปฏิบตั งิ านทีถd กู ต้องตามคูม่ อื ส่งผลให้
ผลิตภาพในการทํางานเพิมd สูงขึนm และสอดคล้องกับผดุงศักดิ £ บุญเกตุ และ
บุ ญ ญาดา นาสมบู ร ณ์ [11] พบว่ า วัฒ นธรรมการผลิต แบบญีdป่ ุ นด้า น
มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน มีอทิ ธิพลต่อประสิทธิภาพการทํางานซึงd วัดในด้าน
ปริมาณงานและเวลา

ระบุวธิ ีการทํางาน วิธีการควบคุมและลําดับขันm ตอนการทํางานไว้อย่าง
ชัดเจน ส่งผลให้พนักงานสามารถปฏิบตั ติ ามได้โดยไม่ก่อให้เกิดการสูญเสีย
เวลา ทรัพยากรและไม่ก่อให้เกิดของเสียทีเd ป็ นความสูญเปล่า ส่งผลดีต่อ
ด้านต้นทุน สอดคล้องกับบุญญาดา นาสมบูรณ์ และบุญชู ตันติรตั นสุนทร
[19] พบว่าการบริหารผลิตแบบญีdป่ ุนด้านกิจกรรม 5ส มีอิทธิพลต่อการ
บริหารคุณภาพทางด้านการลดต้นทุน และสอดคล้องกับมงคล เหล่าวรา
พันธุ์ และคนอืdน ๆ [20] ทีพd บว่า กิจกรรมการลดความสูญเปล่าสามารถลด
ต้นทุนการผลิตทางด้านค่าแรงได้
VIII.IV. ประสิทธิภาพการดําเนินงาน ด้านการส่งมอบ (Delivery)
จากผลการวิจยั พบว่า การบริหารการผลิตแบบญีdป่ ุน ด้านมาตรฐานการ
ปฏิบ ตั ิง าน ด้า นการขจัด ความสูญ เปล่า ด้า นกิจ กรรม 3ส และด้า นการ
ควบคุ ม ด้ว ยสายตาส่ ง ผลต่ อ การส่ ง มอบ ทังm นีm เ นืd อ งจาก องค์ก รมีคู่ ม ือ
มาตรฐานการทํางานระบุวธิ ีการทํางานและลําดับขันm ตอนการทํางานไว้
อย่างชัดเจน และผูป้ ฏิบตั งิ านปฏิบตั ติ ามคูม่ อื มาตรฐานการทํางานทีอd งค์กร
กําหนดทําให้สามารถควบคุมเวลาทีใd ช้ในปฏิบตั งิ านในแต่ละขันm ตอนและ
เวลาโดยรวมได้ และมีการควบคุมปริมาณการผลิตในสัดส่วนทีเd หมาะสมกับ
ความต้อ งการ ไม่ม ีก ารผลิต สิน ค้า มากเกิน ความจํา เป็ น มีก ารกํ า หนด
แผนงานทีชd ดั เจน ส่งผลให้สามารถควบคุมและรักษาระยะเวลาการส่งมอบ
ได้ สอดคล้องกับ ชมทิศา สมุทรกลิน และบุญญาดา นาสมบูรณ์ [18] พบว่า
การบริหารการผลิตแบบญีปd ่ ุน เรืdองกิจกรรม 5ส การขจัดความสูญเปล่า มี
ความสัมพันธ์กบั การบริหารคุณภาพ ด้านการส่งมอบ

VIII.II. ประสิทธิภาพการดําเนินงาน ด้านคุณภาพ (Quality)
จากผลการวิจยั พบว่า การบริหารการผลิตแบบญีdป่ ุน ด้านการควบคุม
ด้วยสายตา การขจัดความสูญเปล่า มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน และกิจกรรม
3ส ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพ ทั งm นีm เ นืd อ งจาก ด้ า นการควบคุ ม ด้ ว ยสายตา
ผูป้ ฏิบตั งิ านเข้าใจความหมายของแผนภาพหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ทีตd ดิ ตังm
ไว้ในพืmนทีdปฏิบตั งิ านและสามารถรับรูถ้ งึ ความผิดปกติได้จากการสังเกต
สัญ ลัก ษณ์ ต่ า ง ๆเหล่ า นั นm ได้ท ัน ที ทํ า ให้ส ามารถรับ มือ ป้ อ งกัน ความ
ผิดพลาดทีอd าจเกิดขึนm ได้อย่างทันเวลาไม่ก่อให้เกิดปั ญหาทางด้านคุณภาพ
ขึนm และมีการควบคุมกระบวนการกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพือd ไม่ให้เกิด
การผลิตของเสีย ส่งผลให้งานทีไd ด้ออกมาเป็ นไปตามมาตรฐานทีกd ําหนด
และองค์กรมีการระดับการปฏิบตั ิ 3ส อยู่ในระดับมาก ซึdงเป็ นการรักษา
พืmนทีdการปฏิบตั งิ านงานให้สะอาดและเป็ นระเบียบเป็ นประจํา ก่อให้เกิด
สภาพแวดล้อ มการผลิต ทีdดี ซึdง กิจ กรรมต่ า ง ๆเหล่า นีm ส่ง ผลโดยรวมต่ อ
คุณภาพ สอดคล้องกับ เฉลิมศักดิ £ ถาวรวัตร์ และคนอืdน ๆ [17] ทีdพบว่า
การใช้เ ทคนิ ค การควบคุ ม ด้ว ยสายตา การจัด ทํา คู่ม ือ มาตรฐานในการ
ทํางาน และทํากิจกรรม 5ส สามารถลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิต
ลวดเหล็ก ขึmน รู ป สํ า หรับ เบาะรถยนต์ ล งได้ และสอดคล้อ งกับ ชมทิศ า
สมุทรกลิน และบุญญาดา นาสมบูรณ์ [18] พบว่า การบริหารการผลิตแบบ
ญีdป่ ุนเรืdอง กิจกรรม 5ส การขจัดความสูญเปล่า มีความสัมพันธ์กบั การ
บริหารคุณภาพ ด้านคุณภาพ

IX. ข้อเสนอแนะงานวิจยั
ด้านการควบคุมด้วยสายตา องค์กรควรพิจารณาถึงรูปแบบและวิธกี าร
นํ าเสนอข้อมูลทีdเหมาะสมมากขึmน และล่าสุดทันต่อสถานการณ์ อยู่เสมอ
เพืdอให้พนักงานเข้าใจได้ง่าย รับรูไ้ ด้ถงึ ความผิดปกติทdเี กิดขึนm ได้รวดเร็ว
และทันต่อเหตุการณ์มากยิงd ขึนm
องค์กรควรมีการทบทวนมาตรฐานและคูม่ อื การทํางาน ว่ายังเหมาะสม
ต่อสภาพแวดล้อมการปฏิบตั งิ านในปั จจุบนั อยู่หรือไม่ และควรจัดให้มกี าร
ฝึ กอบรมพนักงานทุกครังm เมืdอมีการจัดทําหรือแก้ไขมาตรฐานการทํางาน
และควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของรูปแบบและช่องทางทีdพนักงาน
สามารถเข้าถึงคูม่ อื การทํางานนันm ได้งา่ ยเมือd จําเป็ นต้องใช้งาน
ด้านTPM องค์กรควรเน้นให้มกี ารอบรมเกียd วกับวิธกี ารใช้งาน วิธกี าร
ซ่อมแซม ดูแลรักษา เครือd งจักรหรืออุปกรณ์ให้แก่พนักงานเป็ นประจํา เพือd
เป็ น การทบทวนและฝึ ก ฝนให้พ นัก งานมีค วามรู้แ ละความชํา นาญอย่า ง
เพียงพอ สามารถดูแลและบํารุงรักษาเครือd งจักรให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน
ได้ดว้ ยตนเองมากยิงd ขึนm
กิ ตติ กรรมประกาศ
ผู้ ว ิจ ัย ขอขอบพระคุ ณ คณาจารย์ ครอบครัว มิต รสหาย ทีdม ีส่ ว น
ช่วยเหลือให้งานวิจยั นีmสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอขอบพระคุณคณะ
ผูบ้ ริหาร ผูป้ ระสานงานและพนักงานของ บริษทั ไออาร์พซี ี จํากัด (มหาชน)
ทีใd ห้ความอนุ เคราะห์ในการตอบแบบสอบถามทุกท่าน ซึdงเป็ นส่วนสําคัญ
อย่างยิงd ในการเก็บข้อมูลงานวิทยานิพนธ์ครังm นีm และหวังว่าจะเป็ นประโยชน์
ต่อการศึกษาค้นคว้าให้กบั ผูท้ มdี คี วามสนใจต่อไปในอนาคต

VIII.IV. ประสิทธิภาพการดําเนินงาน ด้านต้นทุน (Cost)
จากผลการวิจ ยั พบว่า การบริห ารการผลิต แบบญีdป่ ุน ด้า นการขจัด
ความสูญเปล่า มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน กิจกรรม 3ส และการควบคุมด้วย
สายตาส่งผลต่อด้านต้นทุน ทังm นีmเนืdองจาก องค์กรมีการขจัดความสูญเปล่า
โดยการควบคุมกระบวนการเพืdอไม่ให้เกิดการผลิตของเสีย มีการควบคุม
ปริมาณการผลิตในสัดส่วนทีเd หมาะสมกับความต้องการ ไม่ผลิตสินค้ามาก
เกินความจําเป็ น และมีการควบคุมปั จจัยการผลิตทีเd หมาะสม เพือd ไม่ให้เกิด
การสูญเสียวัตถุดบิ หรือวัสดุ ในด้านมาตรฐานการปฏิบตั งิ านองค์กรมีการ
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บทคัดย่ อ — การศึกษาครังD นีD มีวตั ถุประสงค์เพื;อศึกษากิ จกรรมการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื; องส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการดําเนิ นงาน ประชากร
คื อ บุ ค ลากรฝ่ ายของโรงงานจํ า นวน ³Š† คน เก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ย
แบบสอบถาม วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยสถิ ติ ค่ า เฉลี; ย ส่ ว นเบี; ย งเบน
มาตรฐาน ค่าร้อยละ ค่าสัมประสิ ทธิª สหสัมพันธ์เพียร์สนั และสถิ ติการ
วิ เคราะห์ถดถอยแบบพหุด้วยวิ ธี Stepwise
ผลการศึ กษาพบว่า กิ จกรรมการปรับปรุงอย่างต่ อเนื; องด้ านทักษะ
และความเพี ย รของพนั ก งาน ด้ า นระบบสนั บ สนุ น และรองรับ การ
ดํา เนิ นงาน และด้ า นการรับ รู้ถึ ง ผลลัพ ธ์แ ละความสํา เร็จ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการดําเนิ นงานด้านผลิ ตภาพ คุณภาพ ต้ นทุน การส่ง
มอบอย่ า งมี นั ย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที; ร ะดับ 0.01 โดยมี อํา นาจในการ
พยากรณ์ เ ท่ า กับ ร้ อ ยละ 56.80, 53.70, 49.90 และ 45.70 ตามลํา ดับ
และด้ า นผู้นํ า และความมุ่ ง มันของฝ่
;
ายบริ ห ารกับ ด้ า นการรับ รู้ถึ ง
ผลลัพธ์และความสําเร็จส่ งผลต่ อประสิ ทธิ ภาพการดําเนิ นงานด้าน
ความปลอดภัยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที;ระดับ 0.01 โดยมีอาํ นาจใน
การพยากรณ์เท่ากับร้อยละ 46.30

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
เศรษฐกิจ ของประเทศไทยขับ เคลืdอ นด้ว ยภาคอุ ต สาหกรรมโดยมี
อุ ต สาหกรรมสํ า คั ญ หลั ก ทีd เ ป็ นฐานรายได้ ข องประเทศทั งm หมด 5
อุตสาหกรรมซึdงอุตสาหกรรมกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ถอื เป็ นเสาหลักสําคัญใน
ภาคการส่งออกของประเทศไทย ปั จจุบนั มีมลู ค่าถึงร้อยละ 24 ของรายได้
การส่ ง ออกของประเทศ [1] อย่ า งไรก็ ต ามจากข้ อ มู ล สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ ง ชาติเ ศรษฐกิจ ไทย
ขยายตัว เพีย งร้อ ยละ 3.1 และอยู่ ใ นสถานการณ์ ทdีกํ า ลัง สู ญ เสีย ความ
ได้ เ ปรี ย บอย่ า งมากในด้ า นต้ น ทุ น และแรงงาน นอกจากนีm ก ารผลิ ต
ผลิตภัณฑ์กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์มกี ารผลิตปรับตัวลดลง อีกทังm เศรษฐกิจโลก
ในไตรมาสทีd 2 ปี 2562 เองก็มกี ารเติบโตทีdชะลอตัวลงซึdงเป็ นผลกระทบ
จากสงครามการค้าระหว่างประเทศ [2] เมืdอเปรียบเทียบกับประเทศญีdป่ ุน
ซึงd แม้จะเผชิญปั ญหาจากสภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวเช่นเดียวกันแต่จาก
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจของญีdป่ ุนพบว่าเศรษฐกิจของญีdป่ ุนเติบโตขึนm ในระดับ
ปานกลางตังm แต่ตน้ ปี 2562 [3] ดังนันm ประเทศไทยจําเป็ นต้องหาหนทางใน
การฟืm นฟูเศรษฐกิจ โดยการนํ าเทคนิคหรือแนวคิดทีดd ขี องประเทศทีเd จริญ
แล้วมาปรับปรุง และประยุกต์ใช้ให้เข้ากับประเทศของตนเอง
การบริ ห ารธุ ร กิ จ ในปั จจุ บ ั น เน้ น ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ ผลิ ต ภาพ
(Productivity) คุ ณ ภาพ (Quality) ต้น ทุ น (Cost) การส่ ง มอบ (Delivery)
ความปลอดภัย (Safety) ซึงd ตัวชีวm ดั ทีสd าํ คัญเหล่านีmจะเป็ นตัวประเมินความ
สามารถในการบริหารจัดการขององค์กร ซึdงปั จจุบนั มีแนวคิดและทฤษฎี
มากมายทีdสามารถนํ ามาประยุกต์ใช้เพืdอช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิต
โดยเฉพาะอย่างยิงd แนวคิดและทฤษฎีการปรับปรุงกระบวนการผลิตแบบ
ญีปd ่ นุ คือ การปรับปรุงอย่างต่อเนืdอง (Kaizen) ทีเd ป็ นกลยุทธ์ในการปรับปรุง
และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนืdองและมุ่งเน้นในการกําจัดความ
สูญเปล่าโดยเริมd จากการฝึ กอบรมและปลูกฝั งจิตสํานึกให้รบั รูค้ วามสําคัญ

คําสําคัญ — กิ จกรรมการปรับปรุงอย่างต่ อเนื; อง, ประสิ ทธิ ภาพการ
ดําเนิ นงาน
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 0.01
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
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ของการลดความสูญเปล่าและมีสว่ นร่วมในการขจัดความสูญเปล่าซึงd จะเป็ น
ส่วนสําคัญในการขับเคลืdอนกิจกรรมเพืdอให้องค์กรสามารถดําเนินกิจกรรม
ไคเซ็น (Kaizen) ได้ตามเป้ าหมาย
บริษทั กรณีศกึ ษาเป็ นองค์กรผูผ้ ลิตและประกอบนาฬิกาข้อมือส่งออก
ต่ างประเทศหนึd งในกลุ่มอุ ตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ซdึงในปั จจุบ นั กําลัง
ประสบปั ญหาในการผลิตสินค้าเนืdองจากปั ญหาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เกิด
ของเสียในกระบวนการผลิตเป็ นจํานวนมากส่งผลกระทบให้ส่งมอบล่าช้า
และมีง านหยุ ด ชะงัก ค้า งในคงคลัง สิน ค้า เป็ น จํา นวนมาก ดัง นันm บริษัท
จําเป็ นต้องหากลยุทธ์และมาตรการแก้ไขเพือd ให้สามารถดําเนินการผลิตได้
อย่างราบรืนd โดยมุง่ เน้นการปลูกฝั งจิตสํานึกให้พนักงานตระหนักรูถ้ งึ คุณค่า
ของผลิตภัณฑ์เพือd สร้างความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้าและสร้างความน่าเชือd ถือ
จากเหตุผลทีกd ล่าวมาข้างต้นนีm ผูว้ จิ ยั มีความสนใจศึกษากิจกรรมการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนืdอง (Kaizen Event) เพือd ให้ทราบแนวทางในการพัฒนา
กระบวนการผลิตโดยมุ่งเน้ นศึกษาเครืdองมือทีdส่งผลกระทบต่อผลิตภาพ
(Productivity) คุณภาพ (Quality) ต้นทุน (Cost) และการส่งมอบ (Delivery)
ความปลอดภัย (Safety) เพือd ให้องค์กรนําผลทีไd ด้จากการศึกษาไปปรับปรุง
และพัฒนาเพิมd ประสิทธิภาพการบริหารให้เกิดประโยชน์สงู สุด

องค์กรจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนืdองโดยมีการวิเคราะห์ถงึ
ปั ญหาทีdจะนํ ามาปรับปรุงแก้ไขเมืdอสามารถแก้ไขปั ญหาสําเร็จแล้วต้อง
กําหนดเป็ นมาตรฐานของการทํางานอย่างชัดเจนเพืdอป้ องกันไม่ให้เกิด
ปั ญหาขึนm อีกในอนาคต ดังนันm การปรับปรุงอย่างต่อเนืdององค์จาํ ต้องตังm เป็ น
นโยบายและเป้ าหมายอย่างถาวร มีการปรับปรุงเป็ นแผนงานรองรับและ
ติด ตามประเมิน ผลการปรับ ปรุ ง อยู่ เ สมอ [5] การบริห ารงานและการ
ดําเนินการปรับปรุงการทํางานผูบ้ ริหารต้องผลักดันงานประจําวันให้ดาํ เนิน
ไปตามแผนเพือd ยกระดับมาตรฐานการบริหารงานในปั จจุบนั ให้สงู ยิงd ขึนm ไป
อีก โดยเริdม จากการกํ า หนดนโยบาย เป้ า หมาย วางแผนอย่ า งละเอีย ด
บัน ทึ ก ผลลัพ ธ์ ข องแต่ ล ะวัน และพัฒ นาความสามารถของพนั ก งาน
ให้ความรูใ้ นสายงานโดยจัดฝึ กอบรมหรือให้คําชีแm นะทีเd หมาะสมกับแต่ละ
บุคคล [6] ทบทวนผลการปรับปรุงในระบบการฝึ กอบรมทีมd กี ารดําเนินการ
ไปแล้วอย่างสมํdาเสมอและให้อิสระแก่พนักงานในการเปลีdยนแปลงการ
ทํางานในส่วนทีตd นเองรับผิดชอบ ให้รางวัลหรือทําให้ผลงานการปรับปรุงทีd
พนักงานทําสําเร็จเป็ นทีรd บั รูใ้ นองค์กร [7]
จากแนวคิดและทฤษฎีเกีdยวกับไคเซ็นข้างต้น สามารถสรุปแบบวัด
องค์ประกอบของกิจกรรมไคเซ็น (Kaizen Event) ในการศึกษาวิจยั ฉบับนีm
ได้ 5 ปั จจัย ดังนีm
I. ทัก ษะและความเพีย รของพนั ก งาน (Skills and Effort) หมายถึง
การให้ก ารสนั บ สนุ น ด้า นการฝึ ก อบรมและพัฒ นาความรู้ ทัก ษะ และ
ทัศนคติแก่พนักงานขององค์กรในรูปแบบต่างๆ เพืdอให้พนักงานมีความ
มุ่ง มันในการใช้
d
ค วามรู้ ทักษะ และทัศ นคติเ หล่า นันm ในการทํา ไคเซ็น ให้
บรรลุผลสําเร็จตามเป้ าหมาย [7]
II. ผู้ นํ า และความมุ่ ง มั นd ของฝ่ ายบริ ห าร (Leader Commitment)
หมายถึง ผู้นํ า ในองค์ก รหรือ ผู้บ ริห ารระดับ ต่ า งๆแสดงความมุ่ง มันd ให้
คํา แนะนํ า ในการทํา ไคเซ็น มีก ารกํา หนดกลยุท ธ์ผ่า นนโยบายและการ
บริหารอย่างชัดเจน ตรวจติดตามความคืบหน้าด้วยตนเอง รวมถึงการให้
การสนับสนุ นในด้านต่าง ๆ เพืdอให้กจิ กรรมไคเซ็นสามารถนํ าไปปฏิบตั ไิ ด้
จริง [6]
III. การมีส่วนร่วมของพนักงาน (People Involvement) หมายถึง การ
มีสว่ นร่วมในการทําไคเซ็น พนักงานทุกคน ร่วมกันแสวงหาแนวทางใหม่ๆ
เพือd ปรับปรุงวิธกี ารทํางานและสภาพแวดล้อมในการทํางานให้ดขี นmึ มีอสิ ระ
ในการดําเนินงาน แสดงความคิดเห็น มีการสืdอสารและการทํางานร่วมกัน
ตลอดจนการให้ ค วามช่ ว ยเหลือ ซึdง กัน และกัน ในแต่ ล ะหน่ ว ยงาน [5]
IV. ระบบสนั บ สนุ น และรองรับ การดํ า เนิ น งาน (Support System)
หมายถึง ระบบการจัด การและเครืdอ งมือ ทีdเ กืmอ หนุ น สนับ สนุ น ให้ก ารทํา
ไคเซ็นเป็ นไปอย่างต่อเนืdอง มีความเพียงพอของทรัพยากรและความพร้อม
ของอุปกรณ์ และเครืdองมือ มีการทบทวนติดตามผลการปรับปรุงในระบบ
การฝึ กอบรมทีมd กี ารดําเนินการไปแล้วอย่างสมํdาเสมอ รวมไปถึงมีการมอบ
รางวัล และจัดโครงสร้างการทํางานทีมd ลี กั ษณะส่งเสริมให้พนักงานสามารถ
นํ าความรูแ้ ละทักษะในเรืdองไคเซ็นไปปรับปรุงการทํางานในส่วนทีตd นเอง
รับผิดชอบเพือd ให้การทําไคเซ็นเป็ นไปอย่างต่อเนืdองและยังยื
d น [7]
V. การรับรู้ถึงผลลัพธ์และความสําเร็จ (Impact of Result) หมายถึง
การรับรูถ้ งึ ความสําเร็จ ประโยชน์และคุณค่าของการทําไคเซ็นโดยผลลัพธ์
นันm จะต้องสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทํางานของกระบวนการทีดd ขี นmึ
ความสะดวกสบายในการทํางานของพนักงานทีเd พิมd ขึนm และสภาพแวดล้อม
การทํางานโดยรวมดีขนmึ [7]
IV.II. แนวคิ ด และทฤษฏี เ กี ยW วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการดํ า เนิ น งาน
(Operational Performance)
ประสิทธิภาพการดําเนินงานหมายถึง ความสามารถในการดําเนินงาน
ในด้านต่างๆให้สําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายทีตd งั m ไว้โดยใช้

II. ความมุง่ หมายของการวิจยั
เพือd ศึกษากิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนืdองส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานด้านผลิตภาพ คุณภาพ ต้นทุน การส่งมอบ และความปลอดภัย
III. สมมติฐานในการวิจยั
III.I. สมมติฐานการวิจยั ที W 1 : กิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนืdองส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านผลิตภาพ
III.II. สมมติฐานการวิจยั ที W “ : กิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนืdองส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านคุณภาพ
III.III. สมมติฐานการวิจยั ที W 3 : กิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนืdองส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านต้นทุน
III.IV. สมมติฐานการวิจยั ที W 4 : กิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนืdองส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านการส่งมอบ
III.V. สมมติฐานการวิจยั ที W 5 : กิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนืdองส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านความปลอดภัย
IV. การทบทวนวรรณกรรม
IV.I. แนวคิดและทฤษฏีเกียW วกับกิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนือW ง
(Kaizen Event)
ไคเซ็น (Kaizen) เป็ นศัพท์ภาษาญีdป่ ุนหมายถึง การเปลียd นแปลงหรือ
ปรับปรุงให้ไปในทางทีdดขี นmึ ซึdงคําว่า “ไค” หมายถึงการเปลีdยนแปลงและ
“เซ็น” หมายถึง ทําให้ดรี วมกันแล้วจึงหมายความว่าการเปลียd นแปลงให้ดี
ขึนm หรือการปรับปรุงให้ดขี นmึ แนวคิดการปรับปรุงอย่างต่อเนืdอง (Kaizen)
เป็ นแนวคิด ในการปรับ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนืd อ งทีล ะเล็ก ละน้ อ ยเพืdอ ทํ า การ
เปลียd นแปลงมุง่ เน้นไปทีแd ต่ละกระบวนการและทุกๆการปฏิบตั กิ ารเพือd เพิมd
คุณค่าและลดความสูญเปล่าและจะต้องดําเนินการไปเรืdอยๆโดยไม่มกี าร
ปรับ ปรุ ง แค่ ส่ ว นใดส่ ว นหนึd ง ของบริษัท ดัง นั นm เพืdอ ให้ม นั d ใจว่ า จะมีก าร
ปรับปรุงอย่างต่อเนืd องจึงมีการนํ าวิธีควบคุมคุณภาพทีdสําคัญและใช้กนั
แพร่หลายอย่าง “วงจรของ PDCA” ของเดมมิงd มาใช้เป็ นเครืdองมือสําหรับ
การปรับปรุงกระบวนการ [4] โดยจะหมุนเวียนจากพืนm ฐานของคุณภาพทีd
เห็นได้ในครังm แรกและจากผลการตรวจสอบการทําตามแผนในครังm แรกขึนm
ไปเรือd ยๆ
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ทรัพ ยากรทีdม ีอ ยู่ใ ห้เ กิด ประโยชน์ สูง สุ ด และผลการดํ า เนิ น งานทีdแ สดง
ออกมานันm ต้องมีคณ
ุ ภาพทีดd ตี รงตามมาตรฐานนํามาซึงd การเพิมd มูลค่า สร้าง
ความน่าเชือd สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจ [5] ประกอบด้วย
ผลิต ภาพ (Productivity) คุ ณ ภาพ (Quality) ต้น ทุ น (Cost) การส่ ง มอบ
(Delivery) ความปลอดภัย (Safety)
IV.II.I. ผลิตภาพ (Productivity)
ผลิตภาพ หมายถึง หน่วยวัดผลการดําเนินงานในทางอุตสาหกรรม ใน
เทอมของปริมาณผลผลิตทีไd ด้ (Output) ต่อปั จจัยการผลิตทีใd ช้ในการผลิต
ของหน่วยการผลิต (Input) ) ซึงd ได้แก่ วัสดุ (Material) คน (Man) เครือd งจักร
(Machine) วิธกี าร (Method) [8]
IV.II.II. คุณภาพ (Quality)
คุ ณ ภาพ หมายถึง งานทีdผู้ผ ลิต และองค์ก รได้ร บั ประโยชน์ ทdีคุ้ม ค่า
มีค วามพึง พอใจในผลการทํา งานทีdม คี วามถูก ต้อ งได้ม าตรฐานเป็ น การ
ประเมินในเชิงปริมาณทีใd ช้วดั ผลลัพธ์ของการผลิตในเทอมของคุณภาพของ
สินค้าและกระบวนการ เช่น การการลดอัตราของเสียในกระบวนการ ลด
การต่อว่าจากลูกค้า ลดอัตราของเสียทีตd อ้ งกําจัดทิงm [9]
IV.II.III. ต้นทุน (Cost)
ต้นทุน หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีใd ช้ไปเพืdอดําเนินการผลิตหรือบริการ เป็ น
การประเมิน ในเชิง ปริม าณทีdใ ช้ ว ัด ผลลัพ ธ์ ข องการผลิต ในเทอมของ
ค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้า สามารถจําแนกออกเป็ น 2 ประเภท คือ ต้นทุน
การผลิตและต้นทุนทีไd ม่เกียd วข้องกับการผลิต [8]
IV.II.IV. การส่งมอบ (Delivery)
การส่งมอบ หมายถึง การส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กบั หน่ วยงาน
ถัดไปได้ตรงตามกําหนดถือเป็ นส่วนทีเd กียd วข้องกับความพึงพอใจของลูกค้า
โดยตรง โดยจุดมุ่งหมายหลักคือ ทําให้การส่งสินค้าเป็ นไปอย่างรวดเร็ว
ตรงเวลา (Right Time) ตรงชนิดสินค้า (Right Quality) และปริมาณตามทีd
ลูกค้าต้องการ (Right Quantity) [10]
IV.II.V. ความปลอดภัย (Safety)
ความปลอดภัย หมายถึง สภาวะทีdปราศจากอุบตั เิ หตุ หรือสภาวะทีd
ปราศจากความเจ็บปวด การบาดเจ็บ เจ็บป่ วย หรืออันตรายทีdก่อให้เกิด
การสูญเสีย มีมาตรการควบคุมเพืdอหยุดยังm ความเสียหายทีdจะเกิดแก่ตวั
บุคคลหรือสินทรัพย์ของบริษทั ป้ องกันการสูญเสียจากอุบตั เิ หตุ และความ
สูญเสียเนืdองจากกระบวนการผลิต [5]

VI. วิธกี ารดําเนินการวิจยั
VI.I. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรทีใd ช้ในการวิจยั ครังm นีmคอื บุคลากรในฝ่ ายโรงงานจํานวนทังm หมด
745 คน ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลจากประชากรจํานวน 745 คน ได้รบั การตอบกลับ
แบบสอบถามอย่างครบสมบูรณ์จาํ นวน 629 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 84.43

V. กรอบแนวคิดในการวิจยั
การวิจยั ครังm นีmมตี วั แปรอิสระคือ กิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนืdอง
และมีตวั แปรตามคือ ประสิทธิภาพการดําเนินงานดังรูปทีd I

VII. ผลการวิจยั
VII.I. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของผู
W
ต้ อบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามทีdใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครังm นีmจํานวน
629 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 514 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.72 และ
เป็ นเพศชาย จํานวน 115 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.28 มีอายุระหว่าง 26-35
ปี มากทีdสุด จํานวน 321 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.00 มีการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาหรือตํdากว่ามากทีdสุด จํานวน 390 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.00
มีระยะเวลาทีปd ฏิบตั งิ านในองค์กรตํdากว่า 5 ปี มากทีสd ดุ จํานวน 357 คน คิด
เป็ นร้อยละ56.76 มีตําแหน่ งงานเป็ นพนักงานระดับปฏิบตั ิการมากทีdสุด
จํานวน 577 คน คิดเป็ นร้อยละ 91.73 และสังกัดฝ่ ายการผลิตมากทีdสุด
จํานวน 552 คน คิดเป็ นร้อยละ 87.76

กิ จกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื; อง
I. ทักษะและความเพียรของพนักงาน
II. ผูน้ ําและความมุง่ มันของฝ่
d
าย
บริหาร
III. การมีสว่ นร่วมของพนักงาน
IV. ระบบสนับสนุนและรองรับการ
V. การรับรูถ้ งึ ผลลัพธ์และความสําเร็จ

VI.II. เครือW งมือและการทดสอบคุณภาพ
ผู้ว ิจ ัย ได้ ทํ า การทบทวนวรรณกรรมและนํ า มาสร้ า งเครืdอ งมือ แบ่ ง
ออกเป็ น 4 ส่ ว น ได้ แ ก่ 1) คํ า ถามเกีd ย วกั บ ข้ อ มู ล ทั วd ไปของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม 2) คําถามเกียd วกับการบริหารการผลิตแบบญีdป่ ุน 3) คําถาม
เกียd วกับกิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนืdอง 4) คําถามเกียd วกับประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน แบบสอบถามเป็ นคําถามปลายปิ ดเป็ นมาตราส่วนแบบวัด
ประเมิ น ค่ า (Rating Scale) เมืd อ จัด ทํ า แบบสอบถามเสร็ จ สิm น ได้ ส่ ง ให้
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ 3 ท่ า นตรวจสอบความตรงเชิง โครงสร้า งและเชิง เนืm อ หา
(Validity) ได้ค่าความตรงตังm แต่ 0.67 ถึง 1 ซึdงไม่ตdํากว่า 0.50 [11] และนํ า
แบบสอบถามทดสอบความเชืdอมันd (Reliability) โดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 50 คน ได้ค่าสัมประสิทธิ £ครอนบัคตังm แต่ 0.715 ถึง 0.915 ซึdงไม่ตdํา
กว่า 0.70 [12]
VI.III. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ขอหนังสือจากสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยส่งถึงประธานกรรม
การบริษัท กรณี ศึก ษาเพืdอ ขออนุ เ คราะห์เ ก็บ ข้อ มูล กับ บุ ค ลากรในฝ่ าย
โรงงานของบริษทั และเข้าพบผูจ้ ดั การฝ่ ายโรงงานเพืdอขออนุ ญาตในการ
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากนันm ได้นําแบบสอบถามใส่ซองเพือd นําส่ง
ให้ผจู้ ดั การฝ่ ายโรงงานของบริษทั นํ าแบบสอบถามไปแจกกับกลุ่มตัวอย่าง
โดยผูจ้ ดั การฝ่ ายโรงงานให้ความร่วมมือและความอนุ เคราะห์ในการแจก
แบบสอบถาม โดยใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นเวลา 2 เดือน
VI.IV.สถิตทิ ใี W ช้ในการวิจยั
สถิตทิ ใdี ช้ในการวิจยั ครังm นีmประกอบด้วย ความถีd ร้อยละ ค่าเฉลียd ส่วน
เบียd งเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ £สหสัมพันธ์เพียร์สนั และ
สถิตกิ ารวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุ (Multiple Regression Analysis) ทีรd ะดับ
นัยสําคัญทางสถิตเิ ท่ากับ 0.05

ประสิ ทธิ ภาพการ
ดําเนิ นงาน
I. ผลิตภาพ
II. คุณภาพ
III. ต้นทุน
IV. การส่งมอบ
V. ความปลอดภัย

VII.II. ผลการทดสอบสมมติฐาน
VII.I. กิจกรรมการปรับปรุ งอย่ างต่ อเนืd องส่ งผลต่ อประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานด้านผลิตภาพ (Y1) พบว่า กิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนืdองด้าน
การรับรูถ้ งึ ผลลัพธ์และความสําเร็จ (X5) ด้านทักษะและความเพียรของพนักงาน
(X1) และด้านระบบสนับสนุ นและรองรับการดําเนิ นงาน (X4) มีอิทธิพลและ

รูปทีd I. กรอบแนวคิดในการวิจยั
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สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านผลิตภาพได้อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทdรี ะดับ 0.05 โดยตัวแปรพยากรณ์ ทงั m 3 สามารถร่วมกัน
พยากรณ์ ต วั แปรประสิทธิภาพการดําเนิ นงานด้านผลิตภาพ ร้อยละ 56.80
(R2 = 0.568) มีค่ าสัมประสิทธิส£ หพันธ์เท่ ากับ 0.754 มีค่ าคงทีdของสมการ
พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบเท่ากับ 1.042 สามารถสร้างสมการถดถอยได้ดงั นีm
1

= 1.042 + 0.301 (X5) + 0.214 (X1) + 0.202 (X4)

สหพัน ธ์ เ ท่ า กับ 0.680 มีค่ า คงทีdข องสมการพยากรณ์ ใ นรู ป คะแนนดิบ
เท่ากับ 1.323 สามารถสร้างสมการถดถอยได้ดงั นีm
5

= 1.236 + 0.241 (X4) + 0.237 (X5) + 0.204 (X1)

(1)

ตารางทีd I. สรุปผลการทดสอบสมมติฐานเกียd วกับกิจกรรมการปรับปรุง
อย่างต่อเนืdองส่งผลต่อประสิทธิภาพการดําเนินงาน
กิ จกรรมการ
ประสิ ทธิ ภาพการดําเนิ นงาน
ปรับปรุงอย่าง
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
ต่อเนื; อง
X1
√
√
√
√
X2
√
X3
X4
√
√
√
√
X5
√
√
√
√
√
หมายเหตุ : √ คือ ส่ง ผลต่ อ ประสิท ธิภ าพการดํา เนิ น งานอย่า งมีร ะดับ
นัยสําคัญทางสถิตคิ อื ไม่สง่ ผลต่อประสิทธิภาพการดําเนินงานอย่างมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ

(2)

VII.III. กิจกรรมการปรับปรุ งอย่ างต่ อเนืd องส่ งผลต่ อประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานด้านต้นทุน (Y3) พบว่า กิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนืdองด้านการ
รับรู้ถึงผลลัพธ์และความสําเร็จ (X10) ด้านระบบสนั บสนุ นและรองรับการ
ดําเนินงาน (X9) และด้านทักษะและความเพียรของพนักงาน (X6) มีอทิ ธิพลและ
สามารถร่วมกันพยากรณ์ ประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านต้นทุนได้อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทdรี ะดับ 0.05 โดยตัวแปรพยากรณ์ ทงั m ¤ สามารถร่วมกัน
พยากรณ์ ต ัวแปรประสิทธิภาพการดํ าเนิ นงานด้านต้ นทุ น ร้อยละ 49.90
(R2 = 0.499) มีค่าสัมประสิทธิส£ หพันธ์เท่ากับ 0.707 มี ค่าคงทีdของสมการ
พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบเท่ากับ 1.312 สามารถสร้างสมการถดถอยได้ดงั นีm
3

= 1.312 + 0.281 (X5) + 0.254 (X4) + 0.140 (X1)

VIII. สรุปและอภิปรายผล
VIII.I. กิจ กรรมการปรับ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนื อW งส่ ง ผลต่ อ ประสิท ธิภ าพการ
ดําเนินงานด้านผลิตภาพ
ผลการวิจยั พบว่า ด้านการรับรูถ้ งึ ผลลัพธ์และความสําเร็จ ด้านระบบ
สนั บ สนุ น และรองรับ การดํ า เนิ น งาน ด้ า นทัก ษะและความเพีย รของ
พนักงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านผลิตภาพ ทังm นีmเนืdองจาก
เนืdองจากองค์กรกําหนดหน้ าทีdและความรับผิดชอบในการทํากิจกรรมไค
เซ็นอย่างชัดเจน พนักงานจึงให้ความสําคัญในการดําเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนืdองและรับรูว้ า่ กิจกรรมไคเซ็นสามารถลดความสูญเปล่าทีไd ม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ ต่อองค์กร พนักงานนํ าทักษะและประสบการณ์ ของตนเองมา
ประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงการทํางานเพืdอเพิมd ผลผลิตให้แก่องค์กรอย่าง
เต็มทีdซdึงสอดคล้องกับ [13] ทีdพบว่า การทํากิจกรรมไคเซ็นสามารถเพิมd
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและสามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อมการ
ทํางานทําให้ผู้ปฏิบตั ิงานมีแรงจูงใจในการทํางาน และ [14] พบว่า การ
สนั บ สนุ น ขององค์ก รมีค วามสัม พัน ธ์ก ับ การมีส่ ว นร่ ว มในกิจ กรรมการ
ปรับ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนืd อ งทํ า ให้ พ นั ก งานสามารถปฏิ บ ัติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

(3)

VII.IV. กิจกรรมการปรับปรุ งอย่ างต่ อเนืd องส่งผลต่ อประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานด้านการส่งมอบ (Y4) พบว่า กิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนืdองด้าน
การรับรูถ้ งึ ผลลัพธ์และความสําเร็จ (X5) ด้านระบบสนับสนุ นและรองรับการ
ดําเนินงาน (X4) และด้านทักษะและความเพียรของพนักงาน (X1) มีอทิ ธิพลและ
สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านการส่งมอบได้อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิตทิ รdี ะดับ 0.05 โดยตัวแปรพยากรณ์ทงั m 3 สามารถร่วมกัน
พยากรณ์ ตวั แปรประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านการส่งมอบ ร้อยละ 45.70
(R2 = 0.457) มีค่าสัมประสิทธิส£ หพันธ์เท่ากับ 0.676 มีค่าคงทีdของสมการ
พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบเท่ากับ 1.341 สามารถสร้างสมการถดถอยได้ดงั นีm
4

= 1.341 + 0.306 (X5) + 0.212 (X4) + 0.144 (X1)

(5)

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานกิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนืdองส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการดําเนินงานมากทีสd ุดคือ ด้านผลิตภาพ (Productivity)
รองลงมาคือด้านคุณภาพ (Quality) ด้านต้นทุน (Cost) ด้านความปลอดภัย
(Safety) และด้า นการส่ง มอบ (Delivery) เป็ น ลํา ดับ สุด ท้า ย โดยตัว แปร
อิสระทังm 5 ตัวแปรส่งผลต่อประสิทธิภาพการดําเนินงานแต่ละด้านแตกต่าง
กัน

VII.II. กิจกรรมการปรับปรุ งอย่ างต่ อเนืd องส่ งผลต่ อประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานด้านคุณภาพ (Y2) พบว่า กิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนืdองด้าน
ระบบสนับสนุ นและรองรับการดําเนิ นงาน (X4) ด้านการรับรู้ถึงผลลัพธ์และ
ความสําเร็จ (X5) และด้านทักษะและความเพียรของพนักงาน (X1) มีอทิ ธิพล
และสามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านคุณภาพได้อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิตทิ รdี ะดับ 0.05 โดยตัวแปรพยากรณ์ทงั m 3 สามารถร่วมกัน
พยากรณ์ ต ัวแปรประสิทธิภาพการดําเนิ นงานด้านคุ ณภาพ ร้อยละ 53.70
(R2 = 0.537) มีค่าสัมประสิทธิส£ หพันธ์เท่ากับ 0.733 มีค่าคงทีdของสมการ
พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบเท่ากับ 1.236 สามารถสร้างสมการถดถอยได้ดงั นีm
2

= 1.323 + 0.473 (X5) + 0.230 (X2)

(4)

VII.V. กิจกรรมการปรับปรุ งอย่ างต่ อเนืd องส่ งผลต่ อประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานด้านความปลอดภัย (Y5) พบว่า กิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนืdอง
ด้านการรับรูถ้ งึ ผลลัพธ์และความสําเร็จ (X5) และด้านผูน้ ําและความมุง่ มันของ
d
ฝ่ ายบริหาร (X2) มีอิทธิพลและสามารถร่วมกันพยากรณ์ ประสิทธิภาพการ
ดําเนิ นงานด้านความปลอดภัยได้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทdีระดับ 0.05
โดยตัวแปรพยากรณ์ทงั m 2 สามารถร่วมกันพยากรณ์ตวั แปรประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานด้านความปลอดภัย ร้อยละ 46.30 (R2 = 0.463) มีค่าสัมประสิทธิ £

VIII.II. กิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนือW งส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานด้านคุณภาพ
ผลการวิจยั พบว่า ระบบสนับสนุ นและรองรับการดําเนินงาน การรับรู้
ถึงผลลัพธ์และความสําเร็จ ทักษะและความเพียรของพนักงานส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านคุณภาพ เนืdองจากพนักงานรับรูผ้ ลลัพธ์
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ของการดําเนินกิจกรรมและนํ าผลลัพธ์นันm มาปรับปรุงกระบวนการทํางาน
อยูเ่ สมอช่วยให้ทาํ งานผิดพลาดน้อยลงและส่งผลให้สามารถผลิตชินm งานทีมd ี
คุณภาพมากขึmนสอดคล้องกับ [15] ทีdพบว่า กิจกรรมการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนืdองสามารถลดการเคลมเนืdองจากคุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐานและ
สามารถลดการคืนผลิตภัณฑ์กลับเข้าบริษทั เป็ นศูนย์

ทีdตงั m ไว้ ทังm นีmเนืdองจากสถานการณ์ การผลิตทีdตึงเครียดอันเป็ นผลมาจาก
กําลังในการผลิตทีมd อี ย่างจํากัดและจํานวนการสังซื
d อm สินค้าทีมd มี ากพนักงาน
จึงไม่สามารถปลีกตัวออกจากสถานทีปd ฏิบตั งิ านจึงทําให้ไม่มโี อกาสเข้าร่วม
ดําเนินกิจกรรมร่วมกับองค์กรได้
IX. ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
จากผลการศึกษาพบว่า การรับรูถ้ งึ ผลลัพธ์และความสําเร็จ ทักษะและ
ความเพียรของพนักงาน และระบบสนับสนุ นและรองรับการดําเนินงาน
เป็ นตัวแปรทีdส่งผลต่อประสิทธิภาพการดําเนินงานเกือบทุกด้านแต่เมืdอ
อ้างอิงจากการตอบแบบสอบถามระบบสนับสนุ นและรองรับการดําเนินงาน
ยังอยู่ในระดับปานกลางซึdงแสดงให้เห็นว่าในมุมมองของพนักงานองค์กร
ยัง ให้ก ารสนับ สนุ น ในการดํา เนิ น กิจ กรรมไคเซ็น ยัง ไม่เ พีย งพอ ดัง นันm
องค์กรควรสร้างระบบการสนับสนุ นให้สามารถดําเนิ นกิจกรรมได้อย่าง
ราบรืนd โดยการจัดฝึกอบรมเกียd วกับการทํากิจกรรมไคเซ็นเพือd นําความรูไ้ ป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร จัดเตรียมเครืdองมืออุปกรณ์และทรัพยากร
ทีจd าํ เป็ นต่อการทํากิจกรรมไคเซ็น จัดตังm ทีมไคเซ็นเพือd แก้ไขปั ญหาภายใน
หน่ วยงานและจัดการแข่งขันให้แต่ละหน่ วยงานนํ าผลลัพธ์จากการไคเซ็น
มานํ า เสนอและให้ ร างวั ล ตอบแทน ให้ โ อกาสพนั ก งานไปดู ง านทีd
ต่ า งประเทศหรือ เข้า ศึก ษาการทํ า กิจ กรรมขององค์ ก รทีdม ีก ารดํ า เนิ น
กิจ กรรมไคเซ็ น ดีเ ด่ น นอกจากนีm ค วรกํ า หนดตัว ชีmว ัด ในการประเมิน
เปรียบเทียบผลลัพธ์ก่อนและหลังดําเนินกิจกรรมให้ชดั เจนและประกาศ
ผลสําเร็จในการทํากิจกรรมให้พนักงานได้รบั ทราบ นอกจากนีmเนืdองจาก
ผู้นํ า และผู้บ ริห ารไม่ ค่ อ ยเข้า ร่ ว มประชุ ม กับ พนั ก งาน ไม่ ติด ตามความ
คืบหน้าและผลของกิจกรรมไคเซ็นอย่างสมํdาเสมอแสดงให้เห็นว่าผูน้ ํ าและ
ผู้บริหารยังขาดความเอาใจใส่ในการเป็ นแรงผลักดันให้พนักงานดําเนิน
กิจกรรม ดังนันm องค์กรต้องส่งเสริมให้หวั หน้าแผนกหรือหัวหน้างานเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมร่วมกันกับพนักงานเพือd ให้พนักงานสามารถ
ดําเนินกิจกรรมไปได้อย่างราบรืdนซึงd เป็ นการกระตุน้ ให้พนักงานมีแรงใจใน
การดําเนินกิจกรรมและยังเป็ นการแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจของผูบ้ ริหาร
ควรให้คาํ ชีแm นะและเป็ นทีปd รึกษาให้กบั พนักงานเมือd พบเจอปั ญหาและช่วย
เสนอแนะแนวทางในการดําเนินกิจกรรม ติดตามผลการดําเนินกิจกรรม
คอยซัก ถามความคืบ หน้ า ในการดํา เนิ น กิจ กรรมอยู่เ สมอซึdง จะช่ ว ยให้
พนั ก งานรับ รู้ถึง ความเอาใจใส่ ข องผู้นํ า ซึdง จะช่ ว ยให้พ นั ก งานตังm ใจทํา
กิจกรรมมากขึนm ส่งผลให้ผลลัพธ์ออกมาดีในทีสd ดุ
อย่างไรก็ตามผลการวิจยั พบว่า การมีสว่ นร่วมของพนักงานไม่สง่ ผลต่อ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานในทุกๆ ด้านเนืdองด้วยสถานการณ์การผลิตทีd
ตึงเครียดพนักงานจึงมุ่งเน้นในการเพิมd ผลผลิตและให้ความใส่ใจในการส่ง
มอบสินค้าทําให้ไม่สามารถปลีกตัวออกจากสถานทีปd ฏิบตั งิ านมาเข้าร่วม
กิจกรรมได้ ดังนันm องค์กรควรหาแนวทางเพืdอให้พนักงานสามารถเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมโดยไม่ส่งผลกระทบกับกระบวนการผลิต
เช่น กําหนดเวลาให้หวั หน้าและพนักงานได้พดู คุยแลกเปลียd นความคิดเห็น
เกีdย วกับ ประเด็น ปั ญ หาทีdต้อ งเร่ง แก้ไ ข หัว หน้ า รับ ฟั ง ความคิด เห็น ของ
พนักงาน จัดพืmนทีdและกําหนดเวลาให้พนักงานได้แสวงหาความรู้ใหม่ๆ
เพือd นํามาปรับปรุงสถานทีปd ฏิบตั งิ านของตนเองและนําความรูเ้ กียd วกับการ
ดําเนินกิจกรรมไปแลกเปลียd นข้อมูลร่วมกับแผนกอืdนซึงd จะช่วยให้สามารถ
ดําเนินกิจกรรมได้อย่างราบรืนd และมีประสิทธิภาพมากขึนm

VIII.III. กิจ กรรมการปรับ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนื อW งส่ ง ผลต่ อ ประสิท ธิภ าพการ
ดําเนินงานด้านต้นทุน
ผลการวิจยั พบว่า การรับรูถ้ งึ ผลลัพธ์และความสําเร็จ ระบบสนับสนุ น
และรองรับการดําเนินงาน ทักษะและความเพียรของส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การดําเนินงานด้านต้นทุน เนืdองจากพนักงานตระหนักถึงความคุม้ ค่าของ
ผลลัพธ์ทไdี ด้จากการดําเนินกิจกรรมไคเซ็นทําให้มคี วามมุง่ มันในการดํ
d
าเนิน
กิจกรรมเพืdอลดความสูญเปล่าทีเd ป็ นบ่อเกิดของต้นทุนทีไd ม่มปี ระโยชน์ ต่อ
องค์ ก ร อี ก ทั งm ยั ง นํ า ทั ก ษะและประสบการณ์ ทdี ม ี อ ยู่ ม าใช้ ป รั บ ปรุ ง
กระบวนการทํางานเพืdอลดขันm ตอนการทํางานส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของวัสดุ
อุปกรณ์ลดลงสอดคล้องกับแนวคิดของ [7] ทีกd ล่าวว่า โครงสร้างการทํางาน
ทีdส่ ง เสริม ให้พ นั ก งานสามารถนํ า ความรู้แ ละทัก ษะในเรืdอ งไคเซ็ น ไป
ปรับปรุงการทํางานในส่วนทีตd นเองรับผิดชอบมีสว่ นช่วยในการทํางานของ
พนักงานทีดd ขี นmึ
VIII.IV กิจ กรรมการปรับ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนื อW งส่ ง ผลต่ อ ประสิท ธิภ าพการ
ดําเนินงานด้านการส่งมอบ
ผลการวิจยั พบว่า การรับรูถ้ งึ ผลลัพธ์และความสําเร็จ ระบบสนับสนุ น
และรองรับการดําเนิ นงาน ทักษะและความเพียรของพนักงานส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านการส่งมอบ เนืdองจากพนักงานตระหนักถึง
ความสําคัญของการทํากิจกรรมไคเซ็นและรับรูว้ ่าการทํากิจกรรมไคเซ็น
สามารถทําให้ทาํ งานได้อย่างรวดเร็วจึงมีความมุง่ มันในการดํ
d
าเนินกิจกรรม
เพือd ให้สามารถส่งมอบงานได้รวดเร็วตามระยะเวลาทีกd ําหนด รวมถึงมีการ
นําทักษะทีมd อี ยูม่ าปรับปรุงกระบวนการทํางานเพือd ลดเวลาการทํางานทําให้
สามารถส่งมอบงานได้รวดเร็วยิงd ขึนm สอดคล้องกับ [16] ทีพd บว่า
การ
ปรับปรุงอย่างต่อเนืd องมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการบริหาร
คุ ณ ภาพด้า นการส่ ง มอบ และ [17] พบว่ า การปรับ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนืd อ ง
(Kaizen) ส่งผลต่อการบริหารคุณภาพโดยรวมด้านการส่งมอบ
VIII.V. กิจ กรรมการปรับ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนื อW งส่ ง ผลต่ อ ประสิท ธิภ าพการ
ดําเนินงานด้านความปลอดภัย
ผลการวิจยั พบว่า ผู้นําและความมุ่งมันของฝ่
d
ายบริหาร การรับรู้ถึง
ผลลัพธ์และความสําเร็จส่งผลต่อประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านความ
ปลอดภัย เนืdองจากฝ่ ายบริหารมีการกําหนดนโยบายความปลอดภัยและมี
เป้ าหมายในการลดอุบตั เิ หตุทเdี กิดจากการปฏิบตั งิ านอย่างชัดเจน หัวหน้า
งานให้คาํ แนะนําเกียd วกับการปฏิบตั งิ านอย่างปลอดภัยทําให้พนักงานรูส้ กึ
ถึงความปลอดภัยอยู่เสมอ สอดคล้องกับแนวคิดของ [18] ทีdกล่าวว่า ทุก
ฝ่ ายจําเป็ นต้องช่วยกันลดความเสียd งทีจd ะก่อให้เกิดอันตรายให้เหลือน้อย
ทีdสุ ด ผู้บ ริห ารต้ อ งปลู ก ฝั ง จิต สํ า นึ ก คํ า นึ ง ถึง ความปลอดภัย กํ า หนด
กฎระเบียบแห่งความปลอดภัยทีเd หมาะสมและเพียงพอ รวมถึงสอดคล้อง
กับแนวคิดของ [19] กล่าวว่า ผูบ้ ริหารองค์กรต้องแสดงออกถึงความเป็ น
ผู้นําอย่างมุ่งมันd กําหนดให้เรืdองความปลอดภัยในการทํางานเป็ นหน้ าทีd
ความรับ ผิด ชอบของตนเองเป็ นตัว อย่ า งทีdดีใ นเรืdอ งพฤติก รรมความ
ปลอดภัยซึงd เป็ นการสะท้อนให้เห็นความเป็ นผูน้ ําของผูบ้ ริหาร
ส่ ว นกิ จ กรรมการปรับ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนืd อ งด้ า นการมีส่ ว นร่ ว มของ
พนักงานไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพดําเนินงานซึdงไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน

กิ ตติ กรรมประกาศ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณอาจารย์ทปdี รึกษา และคณาจารย์ทุกท่าน มารดา
มิตรสหาย ผูต้ อบแบบสอบถาม บริษทั กรณีศกึ ษาทีใd ห้ความร่วมมือในการ
เก็บข้อมูล และผูม้ พี ระคุณทุกท่านทีdให้ความเมตตาและการสนับสนุ นทีdดี
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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.

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

II. LITERATURE REVIEW
A. Green Hotels

I. INTRODUCTION

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

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
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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 ecolabels 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 wellbeing 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 ecofriendly 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.

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].

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.

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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TABLEI.

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.

Statement

STANDARD FOR ENSURING LOCAL GUIDE QUALITY AND
EXPERTISE
Strongly

Frequently

Adequately

Less

Not

Implemented Implemented Implemented Implemented Implemented
Number

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:
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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.
Statement

Strongly

USE OF GREEN PRODUCTS

Frequently

Adequately

Less

Not

Implemented Implemented Implemented Implemented 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.
Statement

COLLABORATION WITH THE COMMUNITY AND LOCAL
ORGANIZATIONS

Strongly

Frequently

Adequately

Less

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.

Not

Implemented Implemented Implemented Implemented 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. 3.

“Plant a Seed, Change a Life” Program

TABLE V.
Statement

Strongly

SOLID WASTE MANAGEMENT
Frequently

Adequately

Less

Not

Implemented Implemented Implemented Implemented 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. 2.

TABLE IV.
Statement

Strongly

The Greening Community

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
Frequently

Adequately

Less

Not

Implemented Implemented Implemented Implemented 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

Fig. 4.

183

Garbage Separated into Different Categories

BA-8
TABLE VI.
Statement

Strongly

ENERGY EFFICIENCY

Frequently

Adequately

Less

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.

Not

Implemented Implemented Implemented Implemented 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.
Statement

Strongly

TABLE X.
Statement

Adequately

Less

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.
Statement

Frequently

Adequately

Less

Not

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.

Not

Implemented Implemented Implemented Implemented Implemented
Number

Strongly

Implemented Implemented Implemented Implemented Implemented

WATER EFFICIENCY AND WATER QUALITY
Frequently

WASTE WATER TREATMENT AND MANAGEMENT

AIR QUALITY MANAGEMENT (INDOOR AND OUTDOOR)

Strongly

Frequently

Adequately

Less

Not

Implemented Implemented Implemented Implemented Implemented
Number

13.88

19.12

12.75

2

2.25

Fig. 5.

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.
Statement

Strongly

TABLE XI.
Statement

Adequately

Less

Number

9.63

20.25

15.75

2

Frequently

Adequately

Less

Not

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.

Not

Implemented Implemented Implemented Implemented Implemented
Number

TOXIC AND CHEMICAL SUBSTANCE DISPOSAL
MANAGEMENT

Implemented Implemented Implemented Implemented Implemented

NOISE POLLUTION CONTROL

Frequently

Strongly

Waste Water Treatment Tank

2.37
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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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บทคัดย่อ — การรับรู้ของผู้บริ โภคต่อตําแหน่ งตราสิ นค้าเป็ นปัจจัย
สํา คัญ ที; นํ า ไปสู่ก ารตัด สิ น ใจซืD อ โดยผู้บ ริ โ ภคจะเปรี ย บเที ย บตรา
สิ นค้าต่างๆ ในหลายมิ ติเพื;อสรุปข้อมูลก่อนตัดสิ นใจเลือกตราสิ นค้า
การวิ จยั ครังD นีD ได้ กาํ หนดตราสิ นค้ าและปั จจัยคุณสมบัติสบู่จากผล
การสัง เกตพฤติ กรรมการซืD อ และการสัม ภาษณ์ ผู้บ ริ โ ภคโดยมี
วัต ถุป ระสงค์เ พื; อ ศึ ก ษาการรับ รู้ข องผู้บ ริ โ ภคที; มี ต่ อ ตํา แหน่ ง ตรา
สิ น ค้ า แ บ บ ห ล า ย มิ ติ ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ส บู่ ก้ อ น SME ข อ ง ไ ท ย
เปรียบเที ยบกับผลิ ตภัณฑ์สบู่ก้อนที; ไม่ใช่ SME ผู้วิจยั เก็บข้อมูลกลุ่ม
ตัวอย่างคนไทยจํานวน 203 ตัวอย่าง โดยสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความ
น่ าจะเป็ น โดยใช้เทคนิ คการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก ผลการวิ จยั
พบว่ า ผู้บ ริ โ ภคมี ก ารรับ รู้ต่ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ส บู่ ก้ อ น SME ของไทย ใน
ระดับ ตํ;า ในหลายคุณ สมบัติ ได้ แ ก่ กลิ; น หอม คุณ ภาพการใช้ ง าน
ราคาเหมาะสม และความปลอดภัย ซึ; งผลการวิ จยั ดังกล่าวสามารถ
นํ าไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์และกลยุทธ์การสื; อสาร
การตลาดของสบูก่ ้อน SME ของไทย

Keywords — Brand Positioning, Multi-dimensional positioning,
Soap
I. บทนํา
ถึงแม้สนิ ค้าอุปโภคบริโภคอย่างผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดร่างกายประเภท
สบูก่ อ้ นจะเป็ นทีตd อ้ งการของตลาดและภาวะเศรษฐกิจทีผd นั ผวนแทบจะไม่ม ี
ผลต่อธุรกิจทีเd ป็ นผูป้ ระกอบการรายใหญ่ทคdี รองตายปั จจุบนั อยู่แล้วอย่าง
ตราสินค้า Non-SME ทีมd รี ายได้มากกว่า 500 ล้านบาท/ปี [1] นันm อาจไม่ได้
รับผลกระทบ แต่สาํ หรับผูป้ ระกอบการรายเล็กๆ ในตลาด อย่าง SMEs ซึงd
มีทุนน้อยและเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยาก อาจไม่สามารถอยูร่ อดได้ในตลาด
อีกทังm ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทําให้ผูผ้ ลิตสามารถผลิตสินค้าออกสู่
ตลาดได้ร วดเร็ว ขึmน ส่ ง ผลให้ใ นตลาดมีต ราสิน ค้า เป็ นจํ า นวนมากให้
ผูบ้ ริโภคได้เลือกซือm จากการลงพืนm ทีเd ก็บข้อมูลในซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึdง
ผูว้ จิ ยั พบว่าผลิตภัณฑ์สบู่กอ้ นมีตราสินค้าทีวd างจําหน่ ายมากกว่า 40 ตรา
สินค้า ในด้านหนึdงนับเป็ นสิงd ทีดd เี พราะทําให้ผูบ้ ริโภคมีทางเลือกเพิมd มาก
ขึmน แต่อกี ด้านหนึdงการมีตราสินค้าให้เลือกจํานวนมากทําให้ผู้บริโภคใช้
เวลาในการตัด สิน ใจนานขึmน ผู้ บ ริโ ภคมีก ารเปรีย บเทีย บในหลายๆ
คุณสมบัตวิ ่ามีหรือไม่มแี ละคุณสมบัตทิ มdี นี ันm ตรงกับความต้องการหรือไม่
ก่อนการตัดสินใจซืmอ โดยผูบ้ ริโภคจะใช้การรับรูท้ มdี ตี ่อตราสินค้ามาช่วยใน
การเลือกซือm สินค้า ดังนันm นักการตลาดจึงพยายามสร้างกลยุทธ์การสือd สาร
เพือd ให้ผบู้ ริโภคเกิดการรับรูต้ ่อตราสินค้า และจะมีการตรวจสอบการรับรูต้ ่อ
ตราสินค้าโดยการเทียบกับคู่แข่ง ซึdงเทคนิคทัวไปที
d
นd ิยมใช้ คือ การสร้าง
แผนภูมกิ ารรับรู้ (Perceptual map) เพือd ระบุตําแหน่ งการรับรูข้ องผูบ้ ริโภค
ต่อตราสินค้า อย่างไรก็ดี แผนภูมกิ ารรับรูท้ นdี ิยมใช้ในปั จจุบนั จะเป็ นแบบ 2
มิติ ซึงd ประกอบไปด้วย 2 แกน ทีใd ช้วดั การรับรูต้ ่อคุณสมบัตขิ องตราสินค้า
ทํ า ให้ม ีข้อ จํ า กัด เนืd อ งจากการระบุ ตํ า แหน่ ง ตราสิน ค้า จะอ้า งอิง จาก 2
คุณสมบัตเิ ท่านันm ซึงd ในความเป็ นจริงผูบ้ ริโภคมีการรับรูต้ าํ แหน่ งตราสินค้า
โดยพิจารณาในหลายๆ คุณสมบัตทิ ตdี นเองสนใจ โดยจะทําการเปรียบเทียบ
กับสินค้าอืdนๆ ในกลุ่มเดียวกัน ว่ามีหรือขาดคุณสมบัตใิ ด จากนันm ผูบ้ ริโภค
ประเมินคุณสมบัตเิ หล่านันm ว่าตนเองชอบหรือไม่ชอบ [2] ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีd
จะทําวิจยั เพืdอศึกษาการรับรู้ตําแหน่ งตราสินค้าแบบหลายมิติ ซึdงมีขอ้ ดี
เหนือกว่าวิธดี งั m เดิมเพราะสามารถวัดการรับรูข้ องผูบ้ ริโภคทีมd ตี ่อคุณสมบัติ
ของตราสินค้าได้พร้อมๆ กันหลายคุณสมบัตโิ ดยไม่จาํ กัดจํานวนคุณสมบัติ
โดยในการวิจยั ครังm นีm ผู้วจิ ยั เลือกศึกษาผลิตภัณฑ์สบู่ก้อน เนืdองจากการ
ตัดสินใจเลือกซือm ของผูบ้ ริโภคมาจากหลายคุณสมบัตทิ นdี ํามาพิจารณา โดย

คํา สํา คัญ — ตําแหน่ งตราสิ นค้ า, การกําหนดตําแหน่ งแบบหลาย
มิ ติ, สบูก่ ้อน
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 multidimensional 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 nonprobability 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.
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ผลการวิจยั สามารถเป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจ SMEs ในการพัฒนาการสือd สาร
การตลาดเพืdอ การสร้า งการรับ รู้ข องผู้บ ริโ ภค และสามารถเป็ น ต้น แบบ
สํา หรับ นั ก การตลาดในการวิเ คราะห์ตํ า แหน่ ง ตราสิน ค้า โดยวิเ คราะห์
หลายๆ คุณสมบัตพิ ร้อมๆ กันได้

for Excel และ Sawtooth Software ผู้พ ฒ
ั นาเครืdอ งมือ CPM System for
Composite Product Mapping
III.III งานวิจยั ทีเW กียW วข้อง
Lee, Kim และ Won [7] ได้ศึก ษาตํ า แหน่ ง ของตราสิน ค้า ผู้จํา หน่ า ย
อุ ป ก ร ณ์ กี ฬ า 6 ต ร า สิ น ค้ า คื อ Bridgestone Callaway Nike Ping
TaylorMade และ Titleist เก็บ ข้อ มู ล โดยการสัม ภาษณ์ ร่ ว มกับ การเก็บ
แบบสอบถาม มีก ารจํ า แนกปั จ จัย การรับ รู้ข องผู้บ ริโ ภคเพืdอ วิเ คราะห์
ตําแหน่ งตราสินค้าจํานวน 4 ปั จจัย คือ 1) อุปกรณ์คุณภาพดี 2) อุปกรณ์
สําหรับมืออาชีพ 3) นวัตกรรม และ 4) ประเพณีนิยม ผลการวิจยั พบว่าแต่
ละตราสินค้ามีตาํ แหน่งทีแd ตกต่างกัน
Witek-Hajduk และ Grudecka [8] ได้ศึก ษาตํ า แหน่ ง ตราสิน ค้า ของ
ร้า นค้า ปลีก ในประเทศโปแลนด์ ปั จ จัย การรับ รู้ตํ า แหน่ ง ตราสิน ค้า ของ
ผูบ้ ริโภค 4 ด้าน คือ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านความคุม้ ค่า ด้าน
ความเป็ นร้านดังm เดิม และด้านความหรูหรา พบว่าผูบ้ ริโภคมีการรับรูร้ า้ นค้า
ปลีกแต่ละร้านแตกต่างกัน
Yumusak, Yilmaz และ Gungordu [9] ศึกษาแผนผังการรับรูต้ ําแหน่ ง
ตราสิ น ค้ า สมาร์ ท โฟน (HTC iPhone LG Samsung และ Sony) ด้ ว ย
เทคนิ คการวิเคราะห์การแบ่งสเกลแบบหลายมิติ คุณสมบัติ 7 ด้าน คือ
นํm าหนัก ความละเอียดของหน้าจอ ขนาดของหน้าจอ ราคา ความง่ายต่อ
การใช้งาน การออกแบบ และ ความแข็งแรง พบว่าผูบ้ ริโภคชืdนชอบตรา
สินค้า iPhone และ Samsung เป็ นลําดับทีd 1 และ 2 ตามลําดับ ซึงd ทังm สอง
ตราสินค้าได้คะแนนลําดับทีd 1 ถึง 3-4 คุณสมบัติ วิเคราะห์ตําแหน่ งตรา
สินค้าโดยใช้ perceptual map แบบ 2 มิติ โดยเลือก 2 คุณสมบัติ คือ ราคา
และขนาดของหน้าจอ พบว่าผูบ้ ริโภคมีการรับรูแ้ ต่ละตราสินค้าแตกต่างกัน
Megawe [10] ได้ ศึก ษาตํ า แหน่ ง ตราสิน ค้า สบู่ 8 ตราสิน ค้า (Lux,
Lifebuoy, Shinzui, Dove, Nuvo, Dettol, Imperial Leather แ ล ะ Giv) ใ น
ประเทศอินโดนีเซีย เก็บแบบสอบถามจากผูบ้ ริโภค 100 คน โดยเลือก w
ปั จจัยทีมd คี วามสําคัญต่อการรับรูข้ องผูบ้ ริโภค คือ ราคาและคุณภาพ พบว่า
ผูบ้ ริโภคมีการรับรูแ้ ต่ละตราสินค้าแตกต่าง 4 ตําแหน่ง
Nazmul, Islam, Hossain และ Chowdhury [11] ได้ ศึ ก ษาตํ า แหน่ ง
ผลิต ภัณ ฑ์ส บู่จํา นวน 10 ตราสิน ค้า ในเมือ งธากา ประเทศบัง กลาเทศ
พบว่าผูบ้ ริโภคมีการรรับรู้ 6 ปั จจัย (ขนาด ราคา แพ็คเก็จจิงm คุณภาพ กลินd
และความรูส้ กึ สดชืนd ในแต่ละตราสินค้าแตกต่างกัน

II. วัตถุประสงค์การวิจยั
การวิจยั ในครังm นีmมวี ตั ถุประสงค์ 3 ประการ คือ
1. เพืdอ ศึก ษาปั จ จัย ทีdผู้บ ริโ ภคใช้พ ิจ ารณาในการเลือ กซืmอ ผลิต ภัณ ฑ์ทํา
ความสะอาดร่างกาย ประเภทสบูก่ อ้ น
2. เพืd อ ศึ ก ษาการรับ รู้ ข องผู้ บ ริ โ ภคต่ อ ปั จจัย ทีd ใ ช้ พ ิ จ ารณาเลื อ กซืm อ
ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดร่างกาย ประเภทสบู่ก้อน SMEs ของไทย และ
สบูก่ อ้ น Non-SMEs
3. เพือd นําเสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสือd สารผลิตภัณฑ์สบู่กอ้ น
SMEs ของไทย ทีสd ามารถเพิมd ส่วนแบ่งการตลาด
III. การทบทวนวรรณกรรม
III.I ตําแหน่งตราสินค้า
Ries และ Trout [1] ระบุว่า การวางตําแหน่ งตราสินค้า คือ การวาง
ตําแหน่งสินค้านันm ๆ ลงในจิตใจของผูบ้ ริโภค ทําได้โดยการกําหนดข้อเสนอ
และกํ า หนดภาพลัก ษณ์ ข องบริษัท เพืdอ ทีdจ ะได้ ค รอบครองตํ า แหน่ ง ทีd
แตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจผูบ้ ริโภคเป้ าหมาย [3] ซึdงการสร้างตําแหน่ ง
ให้กบั ตราสินค้า ผูป้ ระกอบการจะต้องดําเนินการใน 4 ขันm ตอน คือ 1) การ
ระบุตลาดเป้ าหมาย (Target market) 2) ระบุคแู่ ข่งขันหลักในตลาด 3) ระบุ
จุดเหมือนเมือd เทียบกับคูแ่ ข่งขันหลักในตลาด (Points of parity: POP) และ
4) ระบุจุดต่าง (Points of difference: POD) เมืdอเทียบกับคู่แข่งขันหลักใน
ตลาด [4] ทังm นีm ถ้าบริษทั ตังm แต่ 2 บริษทั ขึนm ไปอยูใ่ นตําแหน่งเดียวกัน แต่ละ
บริษทั จะต้องหาวิธเี พืdอแยกความแตกต่างของข้อเสนอเกียd วกับผลิตภัณฑ์
ของตัวเองโดยการสร้างคุณประโยชน์ทไdี ม่ซmํากันเพืdอดึงดูดผูบ้ ริโภคกลุ่มทีd
สําคัญภายในส่วนการตลาดนันm [5] การวางตําแหน่ งตราสินค้าให้เกิดขึนm ใน
ใจผูบ้ ริโภคมาได้จากหลายช่องทาง การมีประสบการณ์ตรง การได้รบั ข้อมูล
จากคนรูจ้ กั การได้รบั ข้อมูลจากการสือd สารการตลาดของเจ้าของตราสินค้า
ซึงd การกําหนดและสือd สารตราสินค้าทีผd ดิ พลาดทําให้ผบู้ ริโภคไม่รบั รูถ้ งึ
ความแตกต่าง และอาจมีความสับสน Marshall และ Johnston [6] ระบุว่า
ความผิดพลาดในการกําหนดและสือd สารตราสินค้ามีดว้ ยกัน 4 รูปแบบ คือ
การไม่ ส ามารถสืdอ สารความแตกต่ า ง (Underpositioning) การกํ า หนด
ตําแหน่ งทีมd คี วามเฉพาะเจาะจงมากเกินไปทําให้กลุ่มเป้ าหมายมีขนาดเล็ก
จนมีผ ลต่ อ การทํา ธุ ร กิจ (Overpositioning) การกํา หนดตํา แหน่ ง ทีdทํา ให้
ผูบ้ ริโภคสับสน (Confused positioning) และการกําหนดตําแหน่ งทีทd ําให้
เกิดความสงสัย (Doubtful positioning)

IV. กรอบแนวคิดงานวิจยั

III.II เทคนิคการวิเคราะห์ตาํ แหน่งตราสินค้า
เทคนิคทีนd กั การตลาดนิยมใช้วเิ คราะห์ตาํ แหน่งตราสินค้า คือ การสร้าง
แผนภูมกิ ารรับรูแ้ บบ 2 มิติ ซึงd ประกอบไปด้วย 2 แกน ซึงd แต่ละแกนจะเป็ น
การวัดการรับรูต้ ่อคุณสมบัตขิ องตราสินค้า [3] ซึdงแผนภูมกิ ารรับรูแ้ บบ 2
มิติ ช่วยให้นกั การตลาดเห็นตําแหน่ งตราสินค้าของตนเทียบกับคู่แข่ง และ
สามารถนําไปกําหนดกลยุทธ์การสือd สารหรือการพิจารณาปรับตําแหน่งตรา
สินค้า แต่การวิเคราะห์ตําแหน่ งตราสินค้าโดยการสร้างแผนภูมกิ ารรับรู้
แบบ 2 มิตกิ ม็ ขี อ้ จํากัดในการประยุกต์ใช้ เนืdองจากสามารถแสดงตําแหน่ ง
ตราสินค้าโดยอ้างอิงจาก 2 คุณสมบัตเิ ท่านันm จึงมีผูพ้ ฒ
ั นาการวิเคราะห์
ตําแหน่ งตราสินค้าแบบ 3 มิติ ทีdสามารถระบุตําแหน่ งของตราสินค้าได้
กว้างขึนm เช่น DecisionPro, Inc. ผูพ้ ฒ
ั นาเครือd งมือ Marketing Engineering

รูปทีd I. กรอบแนวคิดงานวิจยั
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V. วิธดี าํ เนินการวิจยั
เพือd ให้บรรลุวตั ถุประสงค์งานวิจยั การวิจยั ในครังm นีmแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ
การวิจยั เชิงคุณภาพและการวิจยั เชิงปริมาณ โดยมีการดําเนินการ 6
ขันm ตอนหลัก ดังนีm
1. การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการใช้สบูข่ องผูบ้ ริโภค
โดยใช้การวิจยั เชิงคุณภาพ ในขันm ตอนนีmผวู้ จิ ยั มีการดําเนินการ 2 ส่วน
คือ 1) การสังเกตพฤติกรรมการซืmอผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนของผูบ้ ริโภค โดย
กลุ่มตัวอย่างเป็ นประชาชนชาวไทย ทีซd mอื ผลิตภัณฑ์สบู่กอ้ นในช่วงเวลาทีd
ผู้วจิ ยั เก็บข้อมูล ในซุปเปอร์มาร์เก็ตในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึdง และ 2)
การสัมภาษณ์ผูบ้ ริโภคทีเd ป็ นประชาชนชาวไทย มีอายุ 18 ปี ขนmึ ไป ทีเd คย
เลือกซืmอผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนด้วยตนเอง ทําให้ผูว้ จิ ยั ทราบปั ญหายอดขาย
และทราบคุณสมบัตขิ องสบูท่ ผdี บู้ ริโภคใช้พจิ ารณาในการเลือกซือm ผลิตภัณฑ์
สบู่กอ้ น และตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ทผdี บู้ ริโภคนิยมซืmอ ซึงd ผูว้ จิ ยั ได้นําผล
ทีdไ ด้ไ ปปรึก ษาผู้เ ชีdย วชาญด้า นการตลาด ก่ อ นการสรุ ป ตราสิน ค้า และ
คุณสมบัตขิ องสบูท่ สdี าํ คัญ
2. สรุปปั จจัยตราสินค้าและคุณสมบัตขิ องสบู่ทdสี ําคัญ เพืdอศึกษาการ
รับรูข้ องผูบ้ ริโภคต่อตราสินค้าโดยทําวิจยั เชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็ น
เครือd งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. ดําเนินการสํารวจการรับรูข้ องผูบ้ ริโภคต่อตราสินค้าของผลิตภัณฑ์
สบู่ก้อน Non-SMEs และ สบู่ก้อน SMEs ของไทย จํานวน 200 ชุด โดย
กลุ่ ม ตัว อย่า งเป็ น ประชาชนชาวไทยทีdม ีอ ายุ 18 ปี ขึmน ไป โดยเลือ กสุ่ม
ตัว อย่า งอย่า งง่า ยไม่ใ ช้ค วามน่ า จะเป็ น และเก็บ ข้อ มูล แบบตามสะดวก
เนืdองจากเป็ นการศึกษาการรับรูใ้ นภาพรวม
4. นํ าผลจากการตอบแบบสอบถามของผูบ้ ริโภคมาวิเคราะห์ตําแหน่ ง
การรับรูข้ องผูบ้ ริโภคต่อตราสินค้า เพืdอสรุปแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สบูก่ อ้ น SMEs ของไทย
5. นําผลทีไd ด้จากข้อ 4 ไปทําวิจยั เชิงปริมาณโดยสร้างแบบสอบถามชุด
ทีd 2 เพืdอศึกษาแนวโน้มและสามารถประมาณการการเพิมd ขึนm ของส่วนแบ่ง
ทางการตลาดของสบู่กอ้ น SMEs ของไทย เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูบ้ ริโภค
ทีdเ ป็ น ประชาชนชาวไทย ทีdม ีอ ายุ 18 ปี ขmนึ ไป จํา นวน 200 ชุ ด ซึdง กลุ่ ม
ตัวอย่างเป็ นคนละกลุม่ กับการเก็บแบบสอบถามชุดแรก
6. สรุป ผลการวิจ ยั เพืdอ ให้ผู้ป ระกอบการและนัก การตลาดสามารถ
นํ า ไปใช้เ ป็ นแนวทางในการพัฒ นาและปรับ ปรุ ง กลยุ ท ธ์ ก ารตลาดให้
สอดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการของผู้บ ริโ ภค และสามารถเพิdม ส่ ว นแบ่ ง
การตลาด

อันดับแรก ได้แก่ Lux Babymild Dettol Protex และ Care ตามลําดับ และ
ปั จจัยคุณสมบัตสิ บู่ทผdี บู้ ริโภคใช้พจิ ารณาในการตัดสินใจซืmอผลิตภัณฑ์สบู่
ก้อน 5 อันดับแรก ได้แก่ กลินd (Scent) ราคา (Price) คุณภาพการใช้งาน
(Performance) มีสว่ นผสมพิเศษ (Additives) และ ความปลอดภัย (Safety)
ตามลําดับ
เมืdอนํ าผลการสังเกตพฤติกรรมการซืmอและการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์
ตราสิน ค้า ทีdผู้บ ริโ ภคนิ ย มซืmอ มากทีdสุ ด โดยดู จ ากจํ า นวนผู้บ ริโ ภคและ
ปริมาณการซืmอมากทีสd ุด 5 อันดับแรก ได้แก่ Parrot Dettol Babymild Lux
และ Bennet ตามลําดับ
VI.II ผลการศึกษาการรับรูข้ องผูบ้ ริโภคต่อปั จจัยทีใW ช้พจิ ารณาเลือกซืšอ
ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดร่างกาย ประเภทสบูก่ อ้ น SMEs ของไทย และสบู่
ก้อน Non-SMEs
VI.II.I การศึกษาการรับรูต้ าํ แหน่งตราสินค้าของผูบ้ ริโภค
ผู้ว ิจ ยั นํ า ข้อ มูล จากการสัง เกตพฤติก รรมการซืmอ และการสัม ภาษณ์
ผูบ้ ริโภคมาสร้างแบบสอบถามเพืdอเก็บข้อมูลการรับรูข้ องผูบ้ ริโภคต่อตรา
สินค้าสบู่ก้อน และนํ าข้อมูลทีdได้มาสร้างเป็ นแผนผังการรับรู้แบบ 3 มิติ
โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป โดยตราสินค้าจะถูกกําหนดตําแหน่ งเทียบกับ
ปั จจัยคุณสมบัตขิ องสบู่ทงั m 5 ปั จจัย บนแกนวัด 3 แกน ได้แก่ X, Y และ Z
ซึงd แต่ละแกนจะสกัดปั จจัยได้เท่ากับ ร้อยละ 46.70 ร้อยละ 30.70 และร้อย
ละ 14.30 ตามลําดับ รวมแล้วสามารถสกัดปั จจัยทังm 5 ปั จจัย ได้ร้อยละ
91.70 (รูปทีd II)

VI. ผลการวิจยั
VI.I ผลการศึกษาปั จจัยทีผW บู้ ริโภคใช้พจิ ารณาในการเลือกซืšอผลิตภัณฑ์ทาํ
ความสะอาดร่างกาย ประเภทสบูก่ อ้ น
จากการสังเกตพฤติกรรมการซือm ของผูบ้ ริโภคโดยการลงพืนm ทีเd พือd เก็บ
ข้อ มูล การซืmอ ของผู้บ ริโ ภคโดยเปรีย บเทีย บตราสิน ค้า Non-SMEs กับ
SMEs ของไทย ในช่วงเวลาเดียวกัน พบว่า ยอดขายผลิตภัณฑ์สบู่ก้อน
Non-SMEs กับสบู่ก้อน SMEs ของไทย มีอตั ราส่วนยอดขายอยู่ทdี 43 : 1
และมีจํานวนตราสินค้าสบู่ก้อน วางจําหน่ ายทังm สิmนจํานวน 44 ตราสินค้า
แบ่ ง เป็ น ตราสิน ค้า สบู่ก้อ น Non-SMEs จํา นวน 35 ตราสิน ค้า และตรา
สิน ค้ า สบู่ ก้ อ น SMEs ของไทยจํ า นวน 9 ตราสิน ค้ า ส่ ว นตราสิน ค้ า ทีd
ผูบ้ ริโภคนิยมซือm มากทีสd ดุ 5 อันดับแรก ได้แก่ คือ Parrot Babymild Dettol
Asepso และ อิงอร ตามลําดับ
จากการสัมภาษณ์ผบู้ ริโภคจํานวน 28 ราย เพือd ให้ระบุตราสินค้าทีนd ิยม
ซืmอ และสอบถามเกียd วกับปั จจัยคุณสมบัตขิ องสบู่ทผdี บู้ ริโภคใช้พจิ ารณาใน
การเลือ กซืmอ สบู่ ก้อ น พบว่ า ตราสิน ค้า สบู่ ก้อ นทีdถู ก เอ่ ย ชืdอ มากทีdสุ ด 5

รูปทีd II. แผนผังการรับรูข้ องผูบ้ ริโภคต่อคุณสมบัตทิ งั m หมดของสบูใ่ น 3 มิติ
จากแผนผังการรับรู้ตําแหน่ งตราสินค้าแบบ 3 มิติ การอ่านตําแหน่ ง
ของตราสินค้าสบู่ก้อนจะถูกวัดโดยเส้นตังm ฉาก (Perpendicular line) ทีไd ป
ตกกระทบเส้นทีdแสดงค่าแต่ละปั จจัย ผูว้ จิ ยั ได้ปรับวิธแี สดงผลแยกแต่ละ
ปั จจัยคุณสมบัตขิ องสบู่ โดยเลือกแกนแสดงผลเพืdอให้แสดงผลได้ชดั เจน
ยิงd ขึนm ดังนีm
1) การวิเคราะห์ตาํ แหน่งตราสินค้าสบูก่ อ้ นในปั จจัยคุณสมบัตเิ รือd งกลินd
หอม ผูว้ จิ ยั เลือกให้แสดงผลโดยใช้ระนาบ XY โดยใช้แกน X และแกน Y
เป็ นแกนแนวนอนและแนวตังm (ทําให้อ่านค่าง่ายทีสd ุด) พบว่า ผูบ้ ริโภครับรู้
ว่าสบู่ก้อน Lux มีกลินd หอมมากทีdสุด และผู้บริโภครับรู้ว่าสบู่ก้อน SMEs
ของไทย เรืdอ ง มีก ลิdน หอมน้ อ ยทีdสุ ด ในขณะทีdส บู่ ก้อ น Babymild และ
Parrot ผูบ้ ริโภคมีการรับรูว้ า่ มีกลินd หอมในระดับทีใd กล้เคียงกัน (รูปทีd III)

188

BA-9
2) การวิเคราะห์ตําแหน่ งตราสินค้าสบู่ก้อนในปั จจัยคุณสมบัติเรืdอง
คุณภาพการใช้งาน ผูว้ จิ ยั เลือกให้แสดงผลโดยใช้ระนาบ XY โดยใช้แกน X
และแกน Y เป็ นแกนแนวนอนและแนวตังm พบว่า ผูบ้ ริโภครับรูว้ ่าสบู่ก้อน
Dettol มีคุ ณ ภาพการใช้ง านสูง ทีdสุ ด รองลงมาได้แ ก่ สบู่ ก้อ น Lux และ
Babymild ตามลําดับ และผูบ้ ริโภครับรูว้ ่าสบู่กอ้ น Parrot มีคุณภาพการใช้
งานตํdาทีdสุด โดยสบู่ก้อน SMEs ของไทยผู้รบั รู้คุณภาพการใช้งานอยู่ใน
อันดับทีd 5 จาก 6 ตราสินค้า (รูปทีd IV)
3) การวิเคราะห์ตําแหน่ งตราสินค้าสบู่ก้อนในปั จจัยคุณสมบัตเิ รืdองมี
ส่วนผสมพิเศษ ผู้วจิ ยั เลือกให้แสดงผลโดยใช้ระนาบ XY โดยใช้แกน X
และแกน Y เป็ นแกนแนวนอนและแนวตังm พบว่า ผูบ้ ริโภครับรูว้ ่าสบู่ก้อน
Bennet และ Dettol มีส่ว นผสมพิเ ศษมากทีdสุด รองลงมาได้แ ก่ สบู่ก้อ น
SMEs ของไทย และผูบ้ ริโภครับรูว้ ่าสบู่กอ้ น Parrot มีส่วนผสมพิเศษน้อย
ทีสd ดุ (รูปทีd V)
4) การวิเคราะห์ตําแหน่ งตราสินค้าสบู่ก้อนในปั จจัยคุณสมบัตเิ รืdองมี
ราคาเหมาะสม ผูว้ จิ ยั เลือกให้แสดงผลโดยใช้ระนาบ XY โดยใช้แกน X และ
แกน Y เป็ น แกนแนวนอนและแนวตังm พบว่ า ผู้บ ริโ ภครับ รู้ว่ า สบู่ ก้อ น
Parrot มีราคาถูกทีdสุด และผูบ้ ริโภครับรูว้ ่าสบู่ก้อน Bennet และ สบู่ก้อน
SMEs ของไทยมีราคาเหมาะสมได้น้อยทีสd ดุ (รูปทีd VI)

รูปทีd V. แผนผังการรับรูข้ องผูบ้ ริโภคต่อคุณสมบัตเิ รือd งมีสว่ นผสมพิเศษ
5) การวิเคราะห์ตําแหน่ งตราสินค้าสบู่ก้อนในปั จจัยคุณสมบัตเิ รืdองความ
ปลอดภัย ผูว้ จิ ยั เลือกให้แสดงผลโดยใช้ระนาบ XY โดยใช้แกน X และแกน
Y เป็ นแกนแนวนอนและแนวตังm พบว่า ผูบ้ ริโภครับรูว้ ่าสบู่ก้อน Dettol มี
ความปลอดภัยมากทีdสุด และผู้บริโภครับรู้ว่าสบู่ก้อน SMEs ของไทย มี
ความปลอดภัย น้อยทีสd ดุ (รูปทีd VII)

รูปทีd III. แผนผังการรับรูข้ องผูบ้ ริโภคต่อคุณสมบัตเิ รือd งกลินd หอม

รูปทีd VI. แผนผังการรับรูข้ องผูบ้ ริโภคต่อคุณสมบัตเิ รือd งราคาเหมาะสม

รูปทีd IV. แผนผังการรับรูข้ องผูบ้ ริโภคต่อคุณสมบัตเิ รือd งคุณภาพการใช้งาน

189

BA-9
จากผลการวิจ ยั พบว่า ตราสิน ค้า Non-SMEs อย่า ง Babymild และ
Lux ทีผd บู้ ริโภคชืนd ชอบเป็ นลําดับทีd 1 และ 2 ตามลําดับ มีจดุ เด่นมากกว่า 1
คุณสมบัตทิ ผdี บู้ ริโภครับรู้ และมีจุดด้อยเพียง 1 คุณสมบัตเิ ท่านันm โดยตรา
สิน ค้า Babymild มีจุ ด เด่น 3 คุณ สมบัติทdีผู้บ ริโ ภครับ รู้ ได้แ ก่ กลิdน หอม
ราคาเหมาะสม และความปลอดภัย ตราสินค้า Lux มีจุดเด่น 2 คุณสมบัตทิ dี
ผูบ้ ริโภครับรู้ ได้แก่ กลินd หอม และคุณภาพการใช้งาน ซึงd ทังm สองตราสินค้า
มีจดุ ด้อยเพียง 1 คุณสมบัตทิ เdี หมือนกัน คือ การมีสว่ นผสมพิเศษ ในขณะทีd
ตราสินค้า SMEs ของไทย ไม่มจี ุดเด่นทีdผูบ้ ริโภครับรูใ้ นทังm 5 คุณสมบัติ
ของสบู่ แต่กลับมีจุดด้อยถึง 4 คุณสมบัติ ได้แก่ กลินd หอม คุณภาพการใช้
งาน ราคาเหมาะสม และความปลอดภัย
VI.III การศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสือW สารผลิตภัณฑ์สบู่
ก้อน SMEs ของไทย ทีสW ามารถเพิมW ส่วนแบ่งการตลาด
ผูว้ จิ ยั นํ าผลการศึกษาการรับรูค้ ุณสมบัตสิ บู่ของผูบ้ ริโภคต่อตราสินค้า
ผลิตภัณฑ์สบู่ก้อน SMEs ของไทย ไปสร้างแบบสอบถามเพืdอศึกษาและ
คาดการณ์การเพิมd ขึนm ของส่วนแบ่งทางการตลาดของตราสินค้า SMEs ของ
ไทย โดยถามผูบ้ ริโภคถึงความตังm ใจซือm ของผูบ้ ริโภค ถ้าผลิตภัณฑ์สบู่กอ้ น
SMEs ของไทยมีก ารปรับ คุ ณ สมบัติใ นเรืdอ ง กลิdน หอม ความปลอดภัย
คุณภาพการใช้งาน และราคาให้ถูกลง ผูบ้ ริโภคจะพิจารณาซือm หรือไม่ จาก
ผลการเก็บแบบสอบถาม พบว่า ถ้าสบู่ก้อน SMEs มีการปรับคุณสมบัติ
เรืdองกลินd ให้หอมเมืdอเทียบกับ Lux หรือ Babymild ผูบ้ ริโภคจะเปลีdยนมา
ซือm สบูก่ อ้ น SMEs ของไทยเพิมd ขึนm ร้อยละ 20.20 และถ้าผูป้ ระกอบการปรับ
คุณสมบัตเิ รืdองความปลอดภัย เช่น มีผลการทดสอบการแพ้ มีใบรองจาก
องค์การอาหารและยา เป็ นต้น ผู้บริโภคจะเปลีdยนมาซืmอสบู่ก้อน SMEs
ของไทยเพิมd ขึนm ร้อยละ 17.24 และมีผบู้ ริโภคเพียงร้อยละ 6.90 เท่านันm ทีมd ี
ความจงรักภักดีต่อตราสินค้าสบู่กอ้ น Non-SMEs คือ ไม่ว่าผูป้ ระกอบการ
SMEs จะปรับ เปลีdย นคุ ณ สมบัติ ใ ดของสบู่ ก็ ไ ม่ พ ิจ ารณาซืm อ ทังm นีm ผล
การศึกษาแนวโน้ มการเปลีdยนแปลงส่วนแบ่งทางการตลาดของสบู่ก้อน
SMEs ของไทย แสดงดังรูปทีd VIII

รูปทีd VII. แผนผังการรับรูข้ องผูบ้ ริโภคต่อคุณสมบัตเิ รือd งความปลอดภัย
VI.II.II การศึกษาความชืนW ชอบของผูบ้ ริโภคต่อตราสินค้า
จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามทีถd ามผูบ้ ริโภคถึงความชืนd ชอบต่อ
ตราสินค้าผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนทังm 6 ตราสินค้า พบว่า ตราสินค้าทีผd ูบ้ ริโภค
ชืdนชอบ เรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ Babymild Lux Bennet Dettol สบู่
ก้อน SMEs ของไทย และ Parrot ตามลําดับ และผลจากการศึกษาการรับรู้
ของผูบ้ ริโภคต่อคุณสมบัตสิ บู่ในแต่ละตราสินค้า (ข้อ IV.III.I) ทําให้ทราบ
จุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละตราสินค้า โดยเมือd เปรียบเทียบลําดับความชืนd
ชอบกับจุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละตราสินค้า สรุปดังตารางทีd I
ตารางทีd I. ลําดับความชืนd ชอบของผูบ้ ริโภคต่อตราสินค้า จุดเด่นและ
จุดด้อยของแต่ละตราสินค้า
ลําดับ
ความ
ตราสินค้า
จุดเด่น(1)
จุดด้อย(2)
ชืนd
ชอบ
1
Babymild กลินd หอม
มีสว่ นผสมพิเศษ
ราคาเหมาะสม
ความปลอดภัย
2
Lux
กลินd หอม
มีสว่ นผสมพิเศษ
คุณภาพการใช้งาน
3
Bennet
มีสว่ นผสมพิเศษ
ราคาเหมาะสม
ความปลอดภัย
4
Dettol
คุณภาพการใช้งาน กลินd หอม
มีสว่ นผสมพิเศษ
5
สบูก่ อ้ น -ไม่ม-ี
กลินd หอม
SMEs
คุณภาพการใช้งาน
ของไทย
ราคาเหมาะสม
ความปลอดภัย
6
Parrot
ราคาเหมาะสม
คุณภาพการใช้งาน
มีสว่ นผสมพิเศษ
หมายเหตุ:1) จุดเด่น คือ ผูบ้ ริโภคมีการรับรูใ้ นระดับสูง (อยูใ่ นลําดับที W 1-2)
2) จุดด้อย คือ ผูบ้ ริโภคมีการรับรูใ้ นระดับตําW (อยูใ่ นลําดับที W 5-6)

รูปทีd VIII. แนวโน้มการเพิมd ขึนm ของส่วนแบ่งทางการตลาดของสบูก่ อ้ น
SMEs ของไทย
VII. สรุปผลการวิจยั
1. ปั จ จัย ทีdผู้บ ริโ ภคใช้พ ิจ ารณาในการเลือ กซืmอ ผลิต ภัณ ฑ์ทํา ความ
สะอาดร่างกาย ประเภทสบู่ก้อน 5 อันดับแรก ได้แก่ กลินd (Scent) ราคา
(Price) คุณภาพการใช้งาน (Performance) มีส่วนผสมพิเศษ (Additives)
และ ความปลอดภัย (Safety) ตามลําดับ
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2. ผู้บริโภคมีการรับรู้ปัจจัยคุณสมบัตสิ บู่ต่อตราสินค้าสบู่ก้อน NonSMEs กับ สบูก่ อ้ น SMEs ของไทยแตกต่างกัน โดยมีการรับรูต้ ่อตราสินค้า
สบู่กอ้ น SMEs ของไทยอยู่ในระดับตํdา 4 คุณสมบัติ (กลินd ราคา คุณภาพ
การใช้งาน และความปลอดภัย) และอยู่ในระดับปานกลาง 1 คุณสมบัติ (มี
ส่วนผสมพิเศษ) โดยผูบ้ ริโภคมีการรับรูว้ ่าตราสินค้า Lux มีกลินd หอมมาก
ทีสd ุด และตราสินค้า SMEs ของไทย มีกลินd หอมน้อยทีสd ุด ผูบ้ ริโภคมีการ
รับรูว้ า่ ตราสินค้า Dettol มีคณ
ุ ภาพการใช้งานสูงทีสd ดุ และตราสินค้า Parrot
มีคุณภาพการใช้งานตํdาทีสd ุด ผูบ้ ริโภคมีการรับรูว้ ่าตราสินค้า Bennet และ
Dettol มีส่วนผสมพิเศษมากทีสd ุด และตราสินค้า Parrot มีส่วนผสมพิเศษ
น้อยทีสd ุด ผูบ้ ริโภคมีการรับรูว้ ่าตราสินค้า Parrot มีราคาถูกทีสd ุด และตรา
สินค้า Bennet มีราคาสูงทีสd ดุ และผูบ้ ริโภคมีการรับรูว้ า่ ตราสินค้า Dettol มี
ความปลอดภัยมากทีสd ุด และตราสินค้า SMEs ของไทย มีความปลอดภัย
น้อยทีสd ดุ
3. ผูป้ ระกอบการและนักการตลาดสามารถเพิมd ส่วนแบ่งการตลาดของ
สบู่ก้อ น SMEs ของไทย ได้โ ดยการปรับ เปลีdย นคุ ณ สมบัติข องสบู่ก้อ น
SMEs ของไทยและสร้างการรับรู้ให้กบั ผู้บริโภคโดยเลือกใช้กลยุทธ์การ
สืdอสารการตลาดทีเd หมาะสม หากเลือกเปลียd นคุณสมบัตใิ ดคุณสมบัตหิ นึdง
จาก 4 คุณสมบัตทิ ผdี ูบ้ ริโภคมีการรับรูอ้ ยู่ในระดับตํdา จะสามารถเพิมd ส่วน
แบ่งการตลาดรวมได้ถงึ ร้อยละ 58.13 และถ้าเลือกเปลียd นคุณสมบัตเิ รืdอง
กลิdน ให้ห อมเมืdอ เทีย บกับ Lux และ Babymild เพีย งคุ ณ สมบัติเ ดีย ว จะ
สามารถเพิมd ส่วนแบ่งทางการตลาดได้สงู ทีสd ดุ ถึงร้อยละ 20.20

IX. ข้อเสนอแนะ
IX.I ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั
1. จากผลการวิจยั พบว่า ผู้บริโภคมีการรับรู้ต่อสบู่ก้อน SMEs ของ
ไทยในระดับตํdาหลายคุณสมบัติ โดยคุณสมบัตทิ ผdี บู้ ริโภครับรูต้ dาํ ทีสd ดุ ได้แก่
กลินd หอมและความปลอดภัย ผูป้ ระกอบการควรปรับปรุง เรืdองกลินd ของสบู่
เป็ นอันดับแรก โดยอาจเพิมd สารแต่งกลินd ทีเd ป็ นธรรมชาติ
2. จากผลการวิจยั พบว่า การปรับปรุง 2 คุณสมบัติ จะทําให้ผบู้ ริโภค
ร้อยละ 82.76 หันมาใช้สบู่ SMEs ผูป้ ระกอบการควรปรับปรุงสบู่ SMEs 2
คุณสมบัตคิ วบคู่กนั ไป ได้แก่ กลินd และความปลอดภัย สําหรับด้านความ
ปลอดภัย ผูป้ ระกอบการควรสืdอสารถึงการใช้ส่วนผสมทีปd ลอดภัยและการ
แสดงผลการทดสอบเพือd ให้ผบู้ ริโภคมีความมันใจ
d
3. จากผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริโภคมีการรับรูค้ ุณสมบัตขิ องสบู่ SMEs
ตํd า ถึ ง ตํd า ทีd สุ ด เมืd อ เที ย บกั บ สบู่ Non-SMEs และการปรับ ปรุ ง หลาย
คุณสมบัตจิ ะช่วยให้มสี ่วนแบ่งการตลาดเพิมd ขึmนตามลําดับ เนืdองจากสบู่
SMEs มีขอ้ จํากัดด้านขนาดและเงินทุนของธุรกิจ จึงมีขอ้ จํากัดด้านการ
สือd สาร นักการตลาดจึงควรกําหนดกลยุทธ์โดยเน้นประสิทธิภาพ ซึงd ในการ
วิจยั ครังm นีmแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ SMEs เพืdอเพิมd ส่วนแบ่ง
การตลาด อัน นํ า มาซึdง ยอดขายทีdเ พิdม ขึmน โดยการปรับ ผลิต ภัณ ฑ์ 1-2
คุณสมบัติ การเลือกทีจd ะปรับปรุงผลิตภัณฑ์วา่ ควรปรับปรุง 1-2 คุณสมบัติ
นักการตลาดจําเป็ นต้องศึกษาผลทีdได้กบั ค่าใช้จ่าย เพืdอให้การตัดสินใจ
กําหนดกลยุทธ์เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การประยุ ก ต์ ใ ช้ก ารวิเ คราะห์ตํ า แหน่ ง ตราสิน ค้า แบบหลายมิติ
สามารถช่วยให้ผปู้ ระกอบการและนักการตลาดเข้าใจการรับรูข้ องผูบ้ ริโภค
และเป็ นข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริโภค
ได้มากขึนm เพราะความต้องการและการตัดสินใจซืmอของผูบ้ ริโภคพิจารณา
จากหลายคุ ณ สมบัติ รวมทังm ปรับ ปรุ ง การสืdอ สารการตลาด อย่า งไรก็ดี
นักการตลาดควรมีความระมัดระวังในการนํ าผลการวิจยั ไปออกแบบกล
ยุทธ์ โดยตระหนักว่าตําแหน่ งตราสินค้าเป็ นการรับรูโ้ ดยผูบ้ ริโภค ดังนันm
ข้อ มูล อาจเป็ น ข้อ เท็จ จริง หรือ ไม่ใ ช่ข้อ เท็จ จริง ก็ไ ด้ ผู้ป ระกอบการหรือ
นักการตลาดอาจจําเป็ นต้องมีชอ่ งทางการสํารวจความคิดเห็นและความพึง
พอใจต่อสินค้าของผูบ้ ริโภค และนํ าผลมาเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์
ตํ า แหน่ ง ตราสิน ค้า ซึdง ถ้า หากผลมีค วามสอดคล้อ งกัน ในแบบทีdธุ ร กิจ
ตังm เป้ า หมายไว้แ ละให้เ ห็น ว่ า ธุ ร กิจ มีจํ า หน่ า ยสิน ค้า และการสืdอ สารทีd
เหมาะสม แต่หากผลออกมาไม่สอดคล้องกัน นักการตลาดมีทางเลือก 2
ทาง คือ การปรับการสืdอสารให้สอดคล้องกับการจําหน่ ายสินค้า หรือการ
จําหน่ายสินค้าให้สอดคล้องกับการสือd สาร

VIII. อภิปรายผลการวิจยั
จากผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริโภคมีการรับรูต้ ่อตําแหน่งตราสินค้าสบู่กอ้ น
ต่ อ ปั จ จัย คุ ณ สมบัติข องสบู่ ใ นครังm นีm (กลิdน หอม คุ ณ ภาพการใช้ง าน มี
ส่ ว นผสมพิเ ศษ ราคาเหมาะสม และความปลอดภัย ) แตกต่ า งกัน ซึdง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Megawe [10] ทีdศึกษาการวิเคราะห์ตําแหน่ ง
ของผลิต ภัณ ฑ์ส บู่ จํ า นวน 8 ตราสิน ค้า (Lux, Lifebuoy, Shinzui, Dove,
Nuvo, Dettol, Imperial Leather และ Giv) ซึd ง เลื อ กศึ ก ษา 2 ปั จ จัย คือ
ราคาและคุณภาพ พบว่า ผลิตภัณฑ์สบู่มตี ําแหน่ งตราสินค้าทีแd ตกต่าง 4
ตํา แหน่ ง รวมทังm สอดคล้อ งกับ งานวิจยั ของ Nazmul, Islam, Hossain &
Chowdhury [11] ทีdศึกษาการวางตําแหน่ งผลิตภัณฑ์สบู่จํานวน 10 ตรา
สิน ค้า ในเมือ งธากา ประเทศบัง กลาเทศ ซึdง จากผลการศึก ษาพบว่ า
ผูบ้ ริโภคมีการรรับรู้ 6 ปั จจัย (ขนาด ราคา แพ็คเก็จจิงm คุณภาพ กลินd และ
ความรูส้ กึ สดชืนd ในแต่ละตราสินค้าแตกต่างกัน ทังm นีm เนืdองจากการรับรูข้ อง
ผู้ บ ริ โ ภคเกิ ด จากหลายช่ อ งทางและหลายปั จจั ย เช่ น ความเชืd อ
ประสบการณ์ ความต้องการ อารมณ์ความรูส้ กึ และความคาดหวัง ซึงd การ
รับ รู้จ ะมีอิท ธิพ ลต่ อ การตัด สิน ใจซืmอ สิน ค้า หรือ บริก าร [12] อย่ า งไรก็ดี
งานวิจ ัย ดัง กล่ า วข้า งต้น ไม่ ส ามารถวิเ คราะห์ค วามสัม พัน ธ์ข องปั จ จัย
มากกว่า 2 ปั จจัยพร้อมกันได้ จึงอาจจะเป็ นข้อจํากัดในนํ าไปใช้ในการวาง
กลยุทธ์การตลาด เพราะในความเป็ นจริงผูบ้ ริโภคจะพิจารณาตัดสินใจซืmอ
สินค้าหรือบริการจากหลายปั จจัย โดยจะทําการเปรียบเทียบกับสินค้าอืdนๆ
ในกลุ่ ม เดีย วกัน ว่า มีห รือ ขาดคุ ณ สมบัติใ ด จากนันm ผู้บ ริโ ภคจะประเมิน
คุณสมบัติเหล่านันm ว่าตนเองชอบหรือไม่ชอบ ก่อนการตัดสินใจซืmอ ซึdง
เป็ นไปตามแบบจําลองทัศนคติเกีdยวกับวัตถุ [3] ซึdงก็ส อดคล้องตามผล
การศึกษาความชืนd ชอบต่อตราสินค้าสบู่กอ้ นทังm 6 ตราสินค้าข้างต้น พบว่า
ตราสินค้าทีผd บู้ ริโภคชืdนชอบมากทีสd ุด มีจุดเด่น หลายคุณสมบัตทิ ผdี บู้ ริโภค
รับรูต้ ่อตราสินค้า ในขณะทีงd านวิจยั นีm สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
ปั จ จัย มากกว่ า 2 ปั จ จัย ได้พ ร้อ มกัน ซึdง เป็ นข้อ ดีข องเทคนิ ค การวาง
ตําแหน่งตราสินค้าแบบหลายมิตโิ ดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป

IX.III ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครังš ต่อไป
1. การวิจยั ครังm นีmเป็ นการเปรียบเทียบการรับรูค้ ุณสมบัตขิ องสบู่ SMEs
เทียบกับ Non-SMEs อย่างไรก็ดี ในกลุ่มสบู่ SMEs ด้วยกันเอง ยังมีความ
แตกต่างกันระหว่างขนาดของธุรกิจ การวิจยั ครังm ต่อไปผูส้ นใจอาจศึกษา
เปรียบเทียบสบู่ SMEs ในกลุ่มทีdมขี นาดธุรกิจต่างกัน เพืdอช่วยในธุรกิจ
SMEs ทีมd ขี นาดเล็กมาก ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP)
สามารถนํ าไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์และแนวทางการทําการตลาดได้อย่าง
เหมาะสม
2. การวิจยั ครังm ต่อไปอาจจะลองสํารวจปั ญหายอดขายของผลิตภัณฑ์
SMEs ของไทย ในช่องทางการจัดจําหน่ ายอืdนๆ ทีไd ม่ใช่ซุปเปอร์มาร์เก็ต
เช่น ร้านขายตรง ร้านค้าออนไลน์ เป็ นต้น เพือd ให้ครอบคลุมช่องทางการจัด
จํ า หน่ า ยอืdน ๆ และนํ า ข้อ มูล ทีdไ ด้นํ า ไปพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ส ิน ค้า สบู่ ก้อ น
SMEs ของไทยต่อไป
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การเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการของห้าง Hypermarket ที1ส่งผลต่อความ
พึงพอใจและความจงรักภักดีของคนกลุ่ม Generation X ในเขต
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บทคัดย่อ — งานวิ จยั เรื;องนีD มีวตั ถุประสงค์เพื;อศึกษาและการ
เปรียบเทียบคุณภาพการให้บริ การของห้าง Hypermarket (ร้านค้าปลีก
ขนาดใหญ่) ที; ส่งผลต่อความพึงพอใจ และก่อให้เกิ ดความจงรักภักดี
ของคนกลุ่ม Generation X (กลุ่มคนอายุระหว่าง 41-55 ปี หรือเกิ ด พ.ศ.
2508-2522) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล งานวิ จยั ชิD นนีD เป็ น
การวิ จยั เชิ งปริ มาณสํารวจข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื;องมือ
คณะผู้วิจยั ได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 817 คน ผลการวิ จยั
พบว่า ความเป็ นรูปธรรมของบริ การ, การรู้จกั และเข้าใจลูกค้า และ
การให้ ค วามเชื; อ มันส่
; ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจต่ อ ห้ า งเทสโก้ โลตัส
ปั จจัยการตอบสนอง, การรู้จกั และเข้าใจลูกค้า, และความน่ าเชื;อถือ
ส่งผลต่อความพึงพอใจห้างบิµ กซี และพบความแตกต่างในด้านการให้
ความเชื; อมันต่
; อลูกค้ า การรู้จกั และเข้ าใจลูกค้ า และด้ านคุณภาพ
บริ การโดยรวมระหว่างเทสโก้ และบิµกซี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ
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I. บทนํา
ปั จจุบนั จํานวนประชากรมีการเพิมd ขึmนอย่างรวดเร็ว อันเนืdองมาจาก
ความเจริญก้าวหน้า ทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ส่งผลให้จาํ นวนประชากรต่อพืนm ทีเd พิมd มากขึนm รวมถึงยังส่งผลกระทบต่อวิถี
ชีวติ ของคนทีdอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑลให้เป็ นไป
อย่างเร่งรีบ ส่งผลให้ผบู้ ริโภคมีพฤติกรรมในการบริโภคทีเd ปลียd นแปลงไป
เช่น ผู้บริโภคไม่ค่อยมีเวลา ในการเลือกซืmอสินค้าเพืdอมาอุปโภคบริโภค
จากเงืdอนไขในด้านเวลาทีdจํากัด ดังนันm ธุรกิจค้าปลีก จึงเป็ นทางเลือกทีd
ตอบโจทย์ผบู้ ริโภคให้มคี วามสนใจมาใช้บริการเป็ นจํานวนมากขึนm ทุกปี
ซึงd ปั จจัยทีมd ผี ลต่อการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกคือ การเพิมd จํานวนของ
กลุ่มผูบ้ ริโภค Generation-X (กลุ่มคนอายุระหว่าง 41-55 ปี หรือเกิด พ.ศ.
2508-2522) [14] ทีd ม ี ร ายได้ ป านกลาง-สู ง ตลอดจนการปรั บ เปลีd ย น
พฤติ ก รรมของคนกลุ่ ม นีm ซึd ง ปั จจั ย ดั ง กล่ า วล้ ว นแล้ ว แต่ ผ ลั ก ดั น ให้
ผูป้ ระกอบการยังเดินหน้าขยายสาขาอย่างต่อเนืdองแม้ในยามทีกd ารบริโภค
ซบเซา พฤติกรรมการบริโภคของคนแต่ละกลุ่มวัยมีความแตกต่างกันตาม
สภาวะของช่วงเวลาทีเd กิดและเติบโตและการประสบกับเหตุการณ์ในแต่ละ
ยุคสมัย ซึdง Hypermarket รายใหญ่ทมdี อี ทิ ธิพลต่อตลาด Modern trade ทีd
สําคัญได้แก่ เทสโก้ โลตัส และ บิกÄ ซี ซึdงเป็ น Hypermarket ทีเป็ นทีdนิยม
ของคนส่ว นใหญ่ มีส ิน ค้า ขายหลากหลายทังm ปลีก และค้า ส่ง ดัง นันm การ
ตัดสินใจใช้บริการจึงขึmนอยู่กบั ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของ
Hypermarket (ร้า นค้า ปลีก ขนาดใหญ่ ) นั นm ๆ ซึdง ทังm สองบริษัท มีก าร
แข่งขันกันด้านคุณภาพการให้บริการค่อนข้างมาก
จากทีกd ล่าวมาข้างต้นคณะผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจd ะศึกษาเปรียบเทียบ
ปั จ จัย คุ ณ ภาพบริ ก ารทีd ทํ า ให้ ก ลุ่ ม คน เกิ ด ความพึง พอใจและความ
จงรัก ภัก ดี รวมถึ ง การเปรี ย บเที ย บคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของห้ า ง
Hypermarket ทีdส่งผลต่อความพึงพอใจและความจงรักภักดีของคนกลุ่ม
อ า ยุ ร ะ ห ว่ า ง 41-55 ปี ห รื อ เ กิ ด พ . ศ . 2508-2522 [ 14] ใ น เ ข ต

คําสําคัญ - ร้านค้ าปลี กขนาดใหญ่ , Generation X, คุณภาพการ
ให้บริ การ, 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.
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กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนืdองจากประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริม ณฑล นั นm เป็ นกลุ่ ม ทีdม ีก ารเลือ กใช้ บ ริก ารห้ า ง Hypermarket
(ร้า นค้า ปลีก ขนาดใหญ่ ) ซึdง ผลการวิจ ัย ครังm นีm จ ะเป็ น แนวทางการเพิdม
ประสิทธิภาพในการให้บริการของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (เทสโก้ โลตัส
และ บิกÄ ซี) อีกทังm ยังเป็ นแนวทางให้ผูป้ ระกอบการธุรกิจร้านค้าปลีกขนาด
ใหญ่สามารถนําผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้โดยการนํากล
ยุทธ์ม าประยุกต์ใ ช้ใ นการพัฒ นาเพืdอให้เ หมาะสมกับ ความต้องการของ
ผูบ้ ริโภคในการเลือกใช้บริการห้าง Hypermarket (ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่)
และสร้างความพอใจให้ผบู้ ริโภคกลับมาใช้บริการซํmาในอนาคต

เมืdอ ผู้ใ ช้บ ริก ารพึdง พอใจในการบริก ารทีdไ ด้ร บั จากศู น ย์บ ริก ารห้า ง
Hypermarket (ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ) จะส่งผลต่อความตังm ใจซืmอซํmาของ
ผู้ใช้บริการเป็ นอย่างมาก [16] กล่าวคือผู้ใช้บริการจะมาใช้บริการในทีd
สถานทีdต รงตามคุ ณ ลัก ษณะทีdต้อ งการ อย่ า งไรก็ต ามคุ ณ ลัก ษณะของ
บริการทีผd ใู้ ช้บริการต้องการอาจไม่ก่อให้เกิดความพึงพอใจได้เสมอไป [14]
เมืdอลูกค้าพึงพอใจในสินค้าและบริการลูกค้าจะมีพฤติกรรมบอกต่อสินค้า
และบริการต่อไป แต่ถา้ ผลงานของสินค้าและบริการดังกล่าวตํdากว่าทีลd กู ค้า
คาดหวังลูกค้าจะไม่พงึ พอใจและจะเปลียd นไปใช้บริการของคูแ่ ข่งขัน [8]
จากความหมายข้ า งต้ น จึง พอสรุ ป ได้ ว่ า ความพึง พอใจหมายถึ ง
ความรูส้ กึ มีความสุขเมืdอผูใ้ ช้บริการได้รบั ผลสําเร็จตามจุดมุ่งหมายตามทีd
ต้องการและพฤติกรรมทีแd สดงออกก็จะมีความสุขส่วนความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริการต่อการให้บริการนันm ความพึงพอใจเป็ นความนิยมความศรัทธา
และเป็ นความรูส้ กึ หรือทัศนคติทางด้านบวกของบุคคลทีมd ตี ่อสิงd ใดสิงd หนึdง
ซึdงจะเกิดขึนm ก็ต่อเมืdอสิงd นันm จะสามารถตอบสนองความต้องการนันm ได้แต่
ทังm นีmความพึงพอใจของบุคคลแต่ละคนอาจมีความแตกต่างกันซึงd ขึนm อยู่กบั
ค่ า นิ ย มหรือ ประสบการณ์ ทdีบุ ค คลนันm ได้ร บั หมายถึง ความรู้ส ึก ทีdบุ ค คล
สามารถประเมินผลการให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ ทีdออกมาทังm ทางบวก
และทางลบ [10]

II. วัตถุประสงค์และวรรณกรรมปริทศั น์
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นีmเพืdอศึกษาปั จจัยคุณภาพการบริการทีมd ผี ล
ต่อความพึงพอใจและความจงรักภักดีของคนกลุ่ม Generation X (กลุ่มคน
อายุระหว่าง 41-55 ปี หรือเกิด พ.ศ. 2508-2522) ตลอดจนเปรียบเทียบ
คุณการบริการ 5 ด้าน ได้แก่ ความเป็ นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles)
ค ว า ม น่ า เ ชืd อ ถื อ ไ ว้ ว า ง ใ จ ( Reliability) ก า ร ต อ บ ส น อ ง ต่ อ ลู ก ค้ า
(Responsiveness) การให้ความเชืdอมันต่
d อลูกค้า (Assurance) และความ
ใส่ใจในลูกค้า (Empathy) [17] ระหว่างเทสโก้ โลตัส และบิกÄ ซี โดยกําหนด
ประชากรของงานวิจยั เป็ นกลุม่ คนอายุระหว่าง 41-55 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ.
2508-2522) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สําหรับงานวิจยั เรือd งนีm
คณะผูว้ จิ ยั ให้ความสนใจกับตัวแปรได้แก่
ปั จ จัย ด้า นคุ ณ ภาพการบริก าร ซึdง หมายถึง คุ ณ ภาพการบริก ารใน
ห้ า งสรรพสิน ค้ า [17] ปั จ จัย 5 ด้ า นทีdก ล่ า วมาสามารถไปพัฒ นาเป็ น
เครืdอ งมือ แบบประเมิน คุ ณ ภาพการบริ ก ารทีd เ รี ย กว่ า “SERVQUAL”
(Service Quality) มีก ารวิเ คราะห์ ค่ า ทางสถิติแ ละสามารถสรุ ป รวมมิติ
สํ า คัญ ทีdบ่ ง ชีmถึง คุ ณ ภาพการบริก ารมี 5 ด้า น [17] ดัง นีm 1. ความเป็ น
รู ป ธรรมของการบริก าร (Tangibles) หมายถึง การบริก ารนั นm ต้อ งให้
ผูร้ บั บริการสามารถคะเนคุณภาพบริการได้ ทังm ทางกายภาพทีdปรากฏให้
เห็น สิงd อํานวยความสะดวก สัญลักษณ์ และสภาพแวดล้อม เป็ นต้น 2.
ความน่ า เชืdอ ถือ ไว้ว างใจ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการ
ให้บริการนันm ตรงกับคําสัญญาทีใd ห้ไว้ การบริการทีใd ห้ทุกครังm มีความถูกต้อง
เหมาะสมและความสมํdา เสมอทํา ให้ผู้ร บั บริก ารรู้ส ึก ถีง ความน่ า เชืdอ ถือ
ไว้วางใจได้ 3. การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) หมายถึง การ
ตอบสนองอย่างมีความตังm ใจ และมีความมุ่งมันในให้
d
บริการ ผู้รบั บริการ
สามารถเข้ารับบริการได้งา่ ย และได้รบั ความสะดวกจากการใช้อย่างทัวถึ
d ง
และรวดเร็ว มีความยืดหยุ่นและสะดวก 4. การให้ความเชืdอมันต่
d อลูกค้า
(Assurance) หมายถึง ผูใ้ ห้บริการต้องมีทกั ษะ ความรู้ ความสามารถใน
การให้บ ริก าร และตอบสนองความต้อ งการของผู้ร บั บริก ารได้อ ย่ า งดี
สามารถทีdจะทําให้ผู้รบั บริการเกิดความไว้วางใจ และเกิดความมันใจใน
d
บริการ 5. ความใส่ใจในลูกค้า (Empathy) หมายถึง มีความสามารถในการ
ดูแลเอาใจใส่ผรู้ บั บริการตามความต้องการทีแd ตกต่าง [15]
ปั จจั ย ด้ า นความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า ต่ อ บริ ก าร (Satisfaction) มี
ความหมายว่า ระดับความรูส้ กึ ในทางดีของลูกค้าต่อสิงd ใดสิงd หนึdง [11] ได้
ให้ความหมายของความพึงพอใจของลูกค้า ระดับความรูส้ กึ ของลูกค้าทีมd ี
ผลมาจากการเปรีย บเทีย บระหว่า งผลประโยชน์ จ ากการบริก ารกับ การ
คาดหวังของลูกค้า คําจํากัดความของความพึงพอใจเป็ นผลลัพธ์ของการ
เปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังกับการรับรูส้ นิ ค้าและบริการโดยความ
พึง พอใจของลูก ค้า จะเกิด ขึmน หลัง จากลูก ค้า ประเมิน สิน ค้า และบริก ารทีd
ตนเองเข้ารับบริการแล้ว [15] อย่างไรก็ตามการศึกษาความพึงพอใจใน
หลากหลายอุตสาหกรรม [12] พบว่าคุณภาพของบริการเป็ นปั จจัยหนึdงซึงd
ทําให้ลกู ค้าพึงพอใจและกลับมาใช้บริการอีก [13]

III. ระเบียบวิธวี จิ ยั
การศึก ษาวิจ ยั ครังm นีm เ ป็ น การวิจ ยั เชิง ปริม าณ (Quantitative) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครืdองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล [1]
บุคคลทีเd ลือกใช้บริการร้าน Hypermarket (ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่) ดังกล่าว
ซึdงกลุ่มตัวอย่างทีใd ช้ในการศึกษาครังm นีm คือ กลุ่มคนอายุระหว่าง 41-55 ปี
(เกิด พ.ศ. 2508-2522) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมลฑล ทางผูว้ จิ ยั ได้
ทํา การเก็บ รวบรวมข้อ มูล ตังm แต่ เ ดือ นสิง หาคม 2562 ถึง เดือ นมกราคม
2563
การตรวจสอบความสอดคล้องของเนืmอหาของแบบสอบถามทีตd รงกับ
เรืdองทีdศกึ ษา เครืdองมือวิจยั ได้ถูกตรวจสอบโดยผู้เชีdยวชาญ 3 ท่าน เพืdอ
ความครบถ้วน และความสอดคล้องของเนืmอหา (Validity) โดยการวิเคราะห์
ดัชนีความสอดคล้องรายข้อ IOC (Index of Item Objective Congruence)
[1] พบว่ามีค่าความสอดคล้องตังm แต่ 0.60 ขึmนไป จากนันm ทําการทดสอบ
แบบสอบถาม (Pilot Test) จํ า นวน 30 ชุ ด และคํ า นวณค่ า Cronbach
Alpha พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.75-0.93 ในทุกองค์ประกอบ สําหรับการ
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครังm นีm ผูว้ จิ ยั ใช้หลักการคํานวณของ
Cochran [4] จากการคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างกรณีทdีไม่ทราบจํานวน
ประชากร และกํา หนดระดับ ความเชืdอ มันที
d d 95% จะได้ ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างทีdเหมาะสม คือ 800 ตัวอย่าง ซึdงเมืdอทําการสํารวจกลุ่มตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั ได้รบั ข้อมูลการตอบแบบสอบถามทังm สินm 817 ตัวอย่าง
IV. ผลการวิจยั และข้อวิจารณ์
การวิเคราะห์ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ประกอบด้วย
ข้อมูลมาวิเคราะห์สถิตเิ ชิงพรรณนาได้แก่ ค่าความถีd ค่าร้อยละ ค่าเฉลีdย
และค่ า เบีd ย งเบนมาตรฐาน และทํ า การทดสอบสมมุ ติ ฐ านโดยใช้
Independent samples t test เพืdอทดสอบความแตกต่างระหว่างสองกลุ่ม
ประชากร (เทสโก้ โลตัส และ บิกÄ ซี) [1] และทําการวิเคราะห์อทิ ธิพลของตัว
แปรต้ น ต่ อ ตัว แปรตามโดยการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ [1] ได้
ผลการวิจยั ดังนีm
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ตารางทีd I : ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุม่ ตัวอย่าง
เทสโก้ โลตัส
บิµกซี
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ

ตารางทีd II : ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของปั จจัยคุณภาพการบริการ
ในแต่ละด้านของห้างเทสโก้ โลตัส และบิกÄ ซี
การทดสอบความแตกต่างระหว่างห้างเทสโก้ โลตัส
และบิµกซี
Sig. (2-tailed)
ปัจจัยคุณภาพการบริ การ
ด้านความเป็ นรูปธรรม
.098
ความน่าเชือd ถือ
.367
การตอบสนอง
.711
.000
การให้ความเชื;อมันต่
; อลูกค้า
.004
การรู้จกั และเข้าใจลูกค้า
.029
คุณภาพการบริ การโดยรวม

ตัวแปร

1.เพศ
ชาย
หญิง
LGBT
รวม

2. อาชีพ
พนักงาน
บริษทั เอกชน
ธุรกิจส่วนตัว/
อาชีพอิสระ
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
อืนd ๆ
รวม
3. การศึกษา
ตํdากว่า
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
4.รายได้

ตํRากว่า หรือ เท่ากับ
15,000 บาท
15,001 – 25,000
บาท
25,001 – 35,000
บาท
35,001 – 45,000
บาท
มากว่า 45,001 บาท
ขึนW ไป

รวม

134
231
49
414

32.4
55.8
11.8
100

134
251
18
403

33.2
62.3
4.5
100

103

24.9

85

21.1

101

24.4

138

34.2

16

3.9

97

24.1

194
414

46.9
100

83
403

20.6
100

82

19.8

74

18.4

317
8
7
414

76.6
1.9
1.7
100

279
49
1
403

69.2
12.2
0.2
100

168

40.6

51

12.7

95

22.9

134

33.3

120

29.0

184

45.7

16

3.9

33

8.2

15

3.6

1

0.2

414

100

403

100

ความแตกต่างของคุณภาพการบริการ 5 ด้านของเทสโก้ โลตัส และ บิกÄ ซี
ในแต่ละด้านพบว่า ปั จจัยด้านความเป็ นรูปธรรม, ความน่าเชือd ถือ และการ
ตอบสนอง มีค่า sig.(2-tailed) สูงกว่าค่านัยสําคัญทางสถิตทิ รdี ะดับ .05 จึง
สรุปได้วา่ ปั จจัยด้านความเป็ นรูปธรรม, ความน่าเชือd ถือ และการตอบสนอง
ของห้างเทสโก้ โลตัส และ บิกÄ ซี ไม่แตกต่างกัน ส่วนปั จจัยด้านการให้ความ
เชืdอมันต่
d อลูกค้า การรู้จกั และเข้าใจลูกค้า และด้านคุณภาพบริการทังm 5
ด้าน มีคา่ sig.(2-tailed) ตํdากว่าค่านัยสําคัญทางสถิตทิ รdี ะดับ .05 จึงสรุปได้
ว่า การให้ความเชือd มันต่
d อลูกค้า การรูจ้ กั และเข้าใจลูกค้า และด้านคุณภาพ
การบริการโดยรวมของเทสโก้ โลตัส และบิกÄ ซีแตกต่างกัน
ตารางทีd III : ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression
Analysis) ของปั จจัยคุณภาพการบริการทีมd อี ทิ ธิพลต่อความพึงพอใจของ
กลุม่ ตัวอย่าง
Unstandardized Coefficients

ปัจจัย
B

Std.
Error

(Constant)

.276

.097

การให้ความ
เชือL มันL
ต่อลูกค้า

.474

.043

.327

.034

Standardized
Coefficients

t

Sig.

2.836

.005

10.911

.000

เทสโก้โลตัส

การรูจ้ กั และ
เข้าใจลูกค้า

ผูต้ อบแบบสอบถามห้างเทสโก้ โลตัส ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง 55.8%
เพศชาย 32.4% และ LGBT 11.8 % รายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่ของกลุม่
ตัวอย่างอยูต่ dาํ กว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท คิดเป็ น 40.6% กลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริญญาตรี คิดเป็ น 76.6% อาชีพ
ส่วนใหญ่ของกลุม่ ตัวอย่างคือ อืนd ๆ คิดเป็ น 46.9% ส่วนผูต้ อบ
แบบสอบถามห้างบิกÄ ซี ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง 62.3% เพศชาย 33.2% และ
LGBT 4.5% รายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่ของกลุม่ ตัวอย่างอยูร่ ะหว่าง 25,001
– 35,000 บาท คิดเป็ น 45.7% กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระดับ การศึกษาอยู่
ในระดับปริญญาตรี คิดเป็ น 69.2% อาชีพส่วนใหญ่ของกลุม่ ตัวอย่าง คือ
ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ คิดเป็ น 34.2%

ด้านความ
เป็ นรูปธรรม

.160

.038

R Square

.463
.353
.148

.148

.000
.000

.787

บิCกซี

4.129

(Constant)

.528

.128

การตอบสนอง

.467

.048

.477

การรูจ้ กั และ
เข้าใจลูกค้า
ความน่าเชือL ถือ

.252

.039

.296

.052

.126

R Square

9.60

.151

9.754
6.410
2.931

.000
.000
.000
.004

.691

ปั จจัยคุณภาพบริการ 3 อันดับแรกของห้างเทสโก้ โลตัสทีมd อี ทิ ธิพล
มากทีสd ดุ และมีประสิทธิภาพในการทํานายเท่ากับ 78.7 % ซึงd สามารถมีผล
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ต่อความพึงพอใจของคนกลุม่ Generation X ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และปั จจัยทังm 3 ได้แก่ ความเป็ นรูปธรรมของบริการ, การรูจ้ กั
และเข้าใจลูกค้า, การให้ความเชือd มันต่
d อลูกค้า มีคา่ Sig. เท่ากับ .000 น้อย
กว่า .05 ดังนันm คุณภาพการบริการด้านความเป็ นรูปธรรมของบริการ, การ
รู้จกั และเข้าใจลูกค้า และการให้ความเชืdอมันต่
d อลูกค้าของเทสโก้ โลตัส
ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ โดยการวัดประสิทธิภาพในการทํานายตัวแปรทีd
มีผลมากทีสd ดุ โดยดูจากค่า Unstandardized (B) ตัวแปรทีมd ผี ลมากทีสd ดุ คือ
การให้ความเชืdอมันต่
d อลูกค้า รองลงมาคือ ด้านการรู้จกั และเข้าใจลูกค้า
และสุดท้ายคือ ด้านความเป็ นรูปธรรมของบริการ
สําหรับห้างบิÄกซี ปั จจัยคุณภาพบริการ 3 อันดับแรกทีdมอี ทิ ธิพลต่อ
ความพึงพอใจมากทีสd ดุ และมีประสิทธิภาพในการทํานายร้อยละ 69.1 และ
ปั จจัยทังm 3 ได้แก่ ด้านการตอบสนอง, การรูจ้ กั และเข้าใจลูกค้า, และความ
น่าเชือd ถือ มีคา่ Sig. เท่ากับ .000 น้อยกว่า 0.05 ดังนันm ด้านการตอบสนอง
ต่อลูกค้า, การรูจ้ กั และเข้าใจลูกค้า และความน่าเชือd ถือไวของบิกÄ ซีสง่ ผลให้
เกิดความพึงพอใจ จากค่า Unstandardized (B) ตัวแปรทีมd ผี ลมากทีสd ดุ คือ
การตอบสนองต่อลูกค้า รองลงมาคือ การรูจ้ กั และเข้าใจลูกค้า และสุดท้าย
คือ ด้านความน่าเชือd ถือ ตามลําดับ

ให้เห็นถึงความสําคัญด้านการบริการทีมd อี ทิ ธิพลต่อความพึงพอใจอย่างมี
นัยสําคัญ
ผลการเปรีย บเทีย บคุ ณ ภาพการบริก ารระหว่า งห้า งเทสโก้ โลตัส
และบิÄกซีพบว่า ปั จจัยด้านความเป็ นรูปธรรม, ความน่ าเชืdอถือ และการ
ตอบสนอง ไม่แตกต่างกัน นอกจากนีmการให้ความเชือd มันต่
d อลูกค้า การรูจ้ กั
และเข้าใจลูกค้า และคุณภาพบริการโดยรวม มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญ ซึงd งานวิจยั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นงรัก บุญเสริฐ [5] ซึงd ได้
ศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติและพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคจากบิกÄ ซี ซุปเปอร์
เซนเตอร์ และเทสโก้ โลตัส ซุ ป เปอร์เ ซนเตอร์ ในจัง หวัด อุ บ ลราชธานี
นอกจากนีmยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชุตนิ ธร ปั จจุสานนท์ [4] ซึงd ยืนยัน
ความแตกต่างกันในด้านการบริการของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
ความพึงพอใจจากคุณภาพการบริการของห้างเทสโก้ โลตัส และบิกÄ ซี
มีผลต่อความจงรักภักดี โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวกสูงอย่างมีนัยสําคัญ
สอดคล้องกับงานวิจยั อัมพล ชูสนุ ก และ กฤษณณัฐ หนุ นซู [10] ทีศd กึ ษา
เรืdองอิทธิพลของคุณภาพการให้บริการต่อคุณค่าตราสินค้าความพึงพอใจ
และความจงรักภักดีของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าคุณภาพการ
ให้บริการด้านการเอาใจใส่ลกู ค้ามีอทิ ธิพลทางบวกต่อการให้บริการ การให้
ความมันใจด้
d
า นความรวดเร็ว และความน่ า เชืdอ ถือ มีอิท ธิพ ลทางบวกต่ อ
ความพึงพอใจ และความพึงพอใจของลูกค้ามีอิทธิพลทางบวกต่อความ
จงรักภักดีของลูกค้า

ตารางทีd IV : ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรความพึงพอใจ และความ
จงรักภักดีของเทสโก้ โลตัส และบิกÄ ซี
เทสโก้ โลตัส
บิกÄ ซี
ค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ความพึงพอใจ และความ
จงรักภักดี (Pearson

0.787

0.771

sig. (2-tailed)

.000

.000

VI. ข้อเสนอแนะ
จากการวิเ คราะห์ผ ลของงานวิจ ัย นีm ทํ า ให้ท ราบถึง พฤติก รรมการ
ตัดสินใจใช้บริการร้านของห้าง Hypermarket (ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่) ทีd
ส่ง ผลต่ อ ความพึง พอใจและความจงรัก ภัก ดีข องคนกลุ่ ม Generation X
(กลุ่ ม คนอายุ ร ะหว่ า ง 41-55 ปี หรือ เกิ ด พ.ศ. 2508-2522) ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล การวิจยั ครังm นีm พบว่า ปั จจัยคุณภาพการ
บริการมีผลต่อความพึงพอใจ และทําให้เกิดความจงรักภักดีได้ คณะผูว้ จิ ยั
ใคร่ขอเสนอแนะแนวทางการให้บริการลูกค้ากลุ่มอายุ 41-55 ปี ดงั นีm ห้าง
เทสโก้ โลตัสควรให้ความสําคัญ การให้ความเชือd มันแก่
d ลกู ค้า โดย การเพิมd
ความสามารถในการสร้างความเชือd มันให้
d เกิดขึนm กับผูร้ บั บริการ ผูใ้ ห้บริการ
จะต้องแสดงถึง ทักษะความรูค้ วามสามารถ ในการให้บริการและตอบสนอง
ความต้องการ ของผูร้ บั บริการ ด้วยความสุภาพ นุ่ มนวล มีกริยามารยาททีd
ดี ใช้การติดต่อสือd สารทีมd ปี ระสิทธิภาพ และ ให้ความมันใจว่
d าผูร้ บั บริการจะ
ได้รบั บริการทีดd ที สdี ุด นอกจากนีmผปู้ ระกอบการควรให้ความสําคัญการรูจ้ กั
เข้าใจลูกค้า โดยการเพิมd ความสามารถ ในการดูแลเอาใจใส่ผรู้ บั บริการตาม
ความต้องการทีแd ตกต่างของผูร้ บั บริการแต่ละคน [6]
สําหรับผูป้ ระกอบการบิกÄ ซี การตอบสนองต่อลูกค้าเป็ นสิงd สําคัญมาก
ในการให้บริการ การเพิมd ความพร้อมและความเต็มใจในการให้บริการ โดย
จะสามารถตอบสนองความต้อ งการ ของผู้ร บั บริก ารได้อ ย่า งทัน ท่ว งที
ผูร้ บั บริการสามารถเข้ารับบริการได้งา่ ย และได้รบั ความสะดวกจากการใช้
บริการ รวมทังm จะต้องกระจายการให้บริการไปอย่างทัวถึ
d งและรวดเร็ว การ
เพิมd ความรูจ้ กั เข้าใจลูกค้า ทําได้โดยการเพิมd ความสามารถในการดูแลเอา
ใจใส่ผูร้ บั บริการตามความต้องการทีแd ตกต่างของผูร้ บั บริการแต่ละคน [7]
เน้นการบริการให้ตรงกับสัญญาทีใd ห้ไว้กบั ผูร้ บั บริการ บริการทีใd ห้ทุกครังm
จะต้องมีความถูกต้องเหมาะสม และได้ผลออกมาเช่นเดิมในทุกจุดของ
บริการ ความสมํdาเสมอจะทําให้ผรู้ บั บริการรูส้ กึ ว่าบริการทีไd ด้รบั นันm มีความ
น่าเชือd ถือ

Correlation Coefficients)

จากค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.000 น้อยกว่า 0.05 ความพึงพอใจ
ของทังm เทสโก้ โลตัส และบิกÄ ซี ส่งผลให้สง่ ผลให้เกิดความจงรักภักดีในคน
กลุม่ Generation X เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ค่าความสัมพันธ์
เชิงบวกระหว่างความพึงพอใจและความจงรักภักดีของเทสโก้ โลตัส
และบิกÄ ซี เท่ากับ 0.787 และ 0.771 แสดงความสัมพันธ์เชิงบวกสูง
V. การอภิปรายผล
จากการศึกษาปั จจัยคุณภาพการบริการทีสd ง่ ผลต่อความพึงพอใจและ
ความจงรักภักดีคนกลุม่ Generation X (กลุม่ คนอายุระหว่าง 41-55 ปี หรือ
เกิด พ.ศ. 2508-2522) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า สําหรับห้างเทสโก้ โลตัส ปั จจัยทีdมผี ลต่อความพึง
พอใจอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตไิ ด้แก่ การให้ความเชืdอมันต่
d อลูกค้า, การ
รู้จกั และเข้าใจลูกค้า และสุดท้ายคือ ด้านความเป็ นรูปธรรมของบริการ
ผลการวิจยั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุนนั ทา ฉันทโรจนา และอิทธิกร ขํา
เดช [9] ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของห้างเทสโก้ โลตัส ในเขต
กรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาคุณภาพการบริการห้างบิกÄ ซีพบว่าปั จจัยการตอบสนอง
ต่อลูกค้า, การรูจ้ กั และเข้าใจลูกค้า และความน่ าเชืdอถือส่งผลต่อความพึง
พอใจมากทีสd ุด ซึงd เหมือนกับงานวิจยั ของจิรวรรณ ดีประเสริฐ และวีรวงศ์
พิพ ิธ สุ ข สัน ต์ [2] ศึก ษาปั จ จัย ทีdม ีค วามสัม พัน ธ์ ต่ อ ความพึง พอใจและ
พฤติก รรมการซืmอ สิน ค้า ผ่า นร้า นค้า ปลีก สมัย ใหม่ข องผู้บ ริโ ภคในพืmน ทีd
กรุงเทพมหานคร, เชียงใหม่, นครราชสีมา และภูเก็ต ผลการวิจยั ได้แสดง
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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, ttest, 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

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.

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

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.

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:

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%).

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

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. 2. Thai Excursionist’ motivation classified by travel time

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
Relaxation
Curiosity
Meet new people
Travel with family
Convenient to travel

Male
Frequency
118
56
76
62
66

Female
Percentage
60.5%
28.7%
39.0%
31.8%
33.8%

Frequency
144
49
94
65
59

Percentage
70.2%
23.9%
45.9%
31.7%
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.
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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).

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 III. THAI EXCURSIONIST’ SATISFACTION CLASSIFIED BY GENDER.
Male

Satisfaction
Total satisfaction
By street food
- Cleanliness and hygiene
- Delicious taste
- Good services
- Reasonable price
By place
- Location is suitable
- Decoration
- Facilities such as parking
area and toilet

Female

Mean
3.52
3.66
3.52
3.97
3.54
3.62
3.34
3.68
3.56

S.D.
0.59
0.65
0.94
0.85
0.93
0.92
0.76
0.97
0.98

Mean
3.49
3.62
3.33
4.11
3.43
3.62
3.32
3.66
3.63

S.D.
0.64
0.72
0.98
0.85
0.96
0.99
0.76
1.01
0.98

2.78

1.15

2.69

1.03

TABLE VI. CHI-SQUARE RESULTS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN
MOTIVATION AND AGE GROUP

Motivation
1. Relaxation
2. Curiosity
3. Meet new people to avoid boredom
4. Travel with family
5. Convenience

Part 5: The comparison of Thai excursionist’ satisfaction,
classified by demographic data about their gender and age.

TABLE IV. THAI EXCURSIONIST’ SATISFACTION CLASSIFIED BY AGE
GROUP

Satisfaction
Total satisfaction
By street food
- Cleanliness and hygiene
- Delicious taste
- Good services
- Reasonable price
By location
- Location is suitable
- Decoration
- Facilities such as
parking area and toilet

< 25 years
Mean
S.D.
3.46
0.59
3.57
0.65
3.35
0.92
4.03
0.79
3.38
0.88
3.53
0.96
3.31
0.75
3.59
0.99
3.63
0.97
2.71

P-Value
0.83
0.42
0.02*
0.08
0.23

between 26 - 49 years > 50 years
Mean
S.D. Mean S.D.
3.55
0.64
3.56 0.64
3.71
0.69
3.68 0.73
3.53
0.94
3.37 1.11
4.09
0.85
3.97 0.96
3.55
1.03
3.60 0.92
3.65
0.96
3.79 0.93
3.33
0.79
3.33 0.76
3.72
1.05
3.79 0.85
3.54
1.03
3.64 0.88

1.07

2.74

1.05

2.79

1.21

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

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.

Thai excursionist’ satisfaction
Street food
1. Cleanliness and hygiene
2. Delicious taste
3. Good services
4. Reasonable price
Location
5. Location is suitable
6. Decoration
7. Facilities such as parking area and toilet
Total satisfaction
(* < .05)

TABLE V. CHI-SQUARE RESULTS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN
MOTIVATION AND GENDER

Motivation
1. Relaxation
2. Curiosity
3. Meet new people and boredom avoidance
4. Travel with family
5. Convenience
(* < .05)

The results of the comparison of the difference in Thai
excursionist’ satisfaction level by gender were as follows.

t-Value
0.62
1.94
-1.57
1.21
0.01
0.20
0.19
-0.66
0.84
0.49

P-Value
0.54
0.05*
0.12
0.23
0.99
0.84
0.85
0.51
0.40
0.62

TABLE VIII. THE STATISTICS USED TO COMPARE THE DIFFERENCE
BETWEEN THE AVERAGES OF SATISFACTION LEVELS OF THAI
EXCURSIONIST’ FOOD CLEANLINESS AND HYGIENE BY GENDER

P-Value
0.04*
0.27
0.16
0.99
0.28

Gender
Male
Female
(* < .05)

N
195
205

Mean
3.52
3.33

S.D.
0.94
0.98

t-Value

P-Value

1.94

0.05*

The results of the comparison of the difference in Thai
excursionist’ satisfaction level by age group were as follows.
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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.

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.

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
Street food
1. Cleanliness and hygiene
2. Delicious taste
3. Good services
4. Reasonable price
Location
5. Location is suitable
6. Decoration
7. Facilities such as parking area and toilet
Total satisfaction
(* < .05)

F-Value
1.70
1.61
0.46
1.95
1.98
0.41
1.27
0.42
0.14
1.12

P-Value
0.18
0.20
0.63
0.14
0.14
0.66
0.28
0.66
0.87
0.33
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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.

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

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
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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.

Table 2 shows the number of respondents
define by age.
Age
Valid

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.

Frequency
32

< 20

Percent
8.0

Valid Percent
8.0

Cumulative
Percent
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

51-60

27

6.7

6.7

98.5

6

1.5

1.5

100.0

402

100.0

100.0

>60
Total

91.8

Table 3 shows the number of respondents
define by income.
Income
Valid

no income

Frequency
51

<15,000

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.

Percent
12.7

Valid Percent
12.7

Cumulative
Percent
12.7

34

8.5

8.5

21.1

15,001-25,000
25,001-35,000

101
71

25.1
17.7

25.1
17.7

46.3
63.9

>35,000

145

36.1

36.1

100.0

Total

402

100.0

100.0

Table 4 shows the number of respondents
Frequency define by frequency of visiting.
Valid

first time visit

Frequency
135

<1 time

33.6

Valid Percent
33.6

Cumulative
Percent
33.6

Percent

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

402

100.0

100.0

Total

Descriptive
Table 5 shows Mean ( ) and
StandardStatistics
Deviation (SD.) of total satisfaction.
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
402
1
5
3.90
.912

Location
Public
Transportation
Parking

402

1

5

3.29

1.053

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
Valid N (listwise)

402

1

5

3.76

.705

402

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.
Location PublicTransportation Parking Variety Selection Fulfillment Accessibility ProductsServices TOTALSATISFACTION * Age
Age

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.

< 20

N
20-30

RESEARCH RESULTS

Frequency
128

Percent
31.8

32

32

32

32

32

32

32

32

.718

.782

.592

.622

.615

.642

.539

.531

3.27

3.81

3.98

4.02

3.90

3.64

3.97

3.81

Mean

Valid Percent
31.8

Cumulative
Percent
31.8
100.0

Female

274

68.2

68.2

Total

402

100.0

100.0

164

164

164

164

164

164

164

164

164

1.025

1.121

.931

.840

.836

.845

.873

.752

.731

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

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

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

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

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

Table 1 shows the number of respondents
Gender define by gender.
Male

Products
TOTAL
Services
SATISFACTION
4.32
4.19

32

N
Total

Selection
Fulfillment Accessibility
4.25
4.41
4.06

3.85

N
>60

Variety
4.31

.723

N
51-60

Parking
4.03

Mean
Std. Deviation

41-50

Public
Location Transportation
4.16
4.00

Std. Deviation
N
31-40

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)

Valid

Mean

205
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different in each age range, a statistically significant
difference at the level of .05.

Dependent
Variable
Accessibility

(I) Age

(J) Age

< 20

Table 7 shows the significant difference between ages and satisfaction
aspects.
Dependent
Variable

Public
Transportation

(I) Age

(J) Age

< 20

20-30
31-40
41-50

31-40

41-50

51-60

>60

Parking

< 20

31-40

41-50

>60

Fulfillment

< 20

41-50

51-60

.205

.001

.27

1.64

.229

.492

-.28

1.25

31-40

-.36

1.16
.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

51-60

.249

.163

.800

-.30

.79

>60

.033

.326

1.000

-1.06

1.12

< 20

*

.156

.006

-1.16

-.11

.22

.268

.103

-.08

1.71

20-30

.391

-.53

.10

.833

.457

.650

-.69

2.36

41-50

-.405

.129

.081

-.84

.03

*

.199

.022

-1.39

-.06

31-40

.124

.619

-.18

.65

51-60

.034

.167

1.000

-.53

.59

41-50

-.244

.161

.807

-.78

.29

>60

-.183

.328

.997

-1.28

.91

51-60

.089

.213

.999

-.62

.80

< 20

-.229

.175

.887

-.81

.36

>60

.108

.427

1.000

-1.32

1.54

20-30

.189

.123

.797

-.22

*

.001

-1.64

-.27

31-40

.405

.129

.081

-.03

.84

20-30

-.958
-.232

.205
.124

.619

-.65

.18

51-60

.438

.185

.347

-.18

1.06

41-50

-.477

.169

.159

-1.04

.09

>60

.222

.337

.994

-.91

1.35

51-60

-.143

.219

.994

-.88

.59

< 20

-.667

.205

.062

-1.35

.02

>60

-.125

.430

1.000

-1.56

1.31

20-30

-.249

.163

.800

-.79

.30

< 20

-.481

.229

.492

-1.25

.28

31-40

-.034

.167

1.000

-.59

.53

20-30

.244

.161

.807

-.29

.78

41-50

-.438

.185

.347

-1.06

.18

31-40

.477

.169

.159

-.09

1.04

>60

-.216

.354

.996

-1.40

51-60

.333

.242

.863

-.48

1.14

< 20

-.451

.349

.892

-1.62

.72

>60

.352

.442

.986

-1.13

1.83

20-30

-.033

.326

1.000

-1.12

1.06

< 20

-.815

.268

.103

-1.71

.08

31-40

.183

.328

.997

-.91

1.28

20-30

-.089

.213

.999

-.80

.62

41-50

-.222

.337

.994

-1.35

.91

31-40

.143

.219

.994

-.59

.88

51-60

.216

.354

.996

-.97

1.40

41-50

-.333

.242

.863

-1.14

.48

>60

.019

.464

1.000

-1.53

1.57

20-30

.353

.149

.343

-.14

.85

-.833

.457

.650

-2.36

.69

31-40

*

< 20

.153

.018

.06

1.08

20-30

41-50

.569
.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

*

.018

-1.08

-.06

< 20

-.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

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

.198

.421

.999

-1.21

1.61

< 20

-.220

.183

.918

-.83

.39

31-40

*

.114

.027

.03

.79

41-50

.408
-.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
-.411

.114

.027

-.79

-.03

41-50

.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

.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

41-50

51-60

>60

Products Services

< 20

20-30

31-40

41-50

51-60

>60

TOTAL
SATISFACTION

1.21

< 20

< 20

.094

.60

.97

20-30

-.569
-.216

.153
.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

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

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

20-30

.386

.133

.137

-.06

.83

31-40

*

.602
.335

.137

.002

.14

1.06

.153

.447

-.18

.85

*

.180

.022

.05

1.26

>60

.656
.693

.55

.47

20-30

.022

.393

1.000

-1.29

1.34

41-50

31-40

.430

.396

.946

-.89

1.75

51-60

41-50

.019

.407

1.000

-1.34

1.38

.306

.402

-.33

1.72

51-60

.426

.427

.963

-1.00

1.85

< 20

-.386

.133

.137

-.83

.06

20-30

.504

.163

.093

-.04

1.05

31-40

.216

.083

.239

-.06

.49

31-40

*

.692
.554

.168

.005

.13

1.25

41-50

-.051

.108

.999

-.41

.188

.126

-.08

1.18

51-60

.270

.143

.613

-.21

.75

*

.221

.049

.00

1.48

>60

.307

.286

.949

-.65

1.26

>60

.740
1.073

.376

.151

-.18

2.33

*

.002

-1.06

-.14

-.504

.163

.093

-1.05

.04

20-30

-.602
-.216

.137

< 20

.083

.239

-.49

.06

31-40

.188

.102

.636

-.15

.53

41-50

-.267

.113

.349

-.64

41-50

.051

.133

1.000

-.39

.49

51-60

.054

.147

1.000

-.44

.54

51-60

.236

.175

.875

-.35

.82

>60

.091

.288

1.000

-.87

1.05

>60

.569

.351

.757

-.61

1.74

-.335

.153

.447

-.85

.18

< 20

*

< 20

-.692
-.188

.168

.005

-1.25

-.13

20-30

.102

.636

-.53

.15

20-30

.051

.108

.999

-.31

.41

41-50

-.138

.139

.964

-.60

.33

31-40

.267

.113

.349

-.11

51-60

.048

.180

1.000

-.55

.65

51-60

.321

.162

.561

-.22

.86

>60

.381

.353

.948

-.80

1.56

>60

.358

.296

.917

-.63

1.35

*

< 20

-.554

.188

.126

-1.18

.08

< 20

.180

.022

-1.26

-.05

20-30

-.051

.133

1.000

-.49

.39

20-30

-.656
-.270

.143

.613

-.75

.21

31-40

.138

.139

.964

-.33

.60

31-40

-.054

.147

1.000

-.54

.44

51-60

.185

.199

.973

-.48

.85

41-50

-.321

.162

.561

-.86

.22

>60

.519

.364

.844

-.70

1.73

>60

.037

.310

1.000

-1.00

1.07

< 20

*

.221

.049

-1.48

.00

-.693

.306

.402

-1.72

.33

20-30

-.740
-.236

< 20

.175

.875

-.82

.35

20-30

-.307

.286

.949

-1.26

.65

31-40

-.048

.180

1.000

-.65

.55

31-40

-.091

.288

1.000

-1.05

-.358

.296

.917

-1.35

.63

-.037

.310

1.000

-1.07

1.00

20-30

31-40

41-50

51-60

>60

< 20

-.185

.199

.973

-.85

.48

41-50

>60

.333

.381

.979

-.94

1.61

51-60

< 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
>60

.958
.481

.11

.887

.815

51-60

31-40

Upper
Bound
1.39

.006

.175

-.726
.232

41-50

20-30

Lower
Bound
.06

.634
.229

.156

41-50

< 20

51-60
51-60

20-30

95% Confidence Interval
Sig.
.022

*

95% Confidence Interval
Lower
Upper
Bound
Bound
-.09
.93

>60

>60
20-30

*

31-40

Sig.
.182

-.634
-.216

51-60
20-30

Mean
Difference
(I-J)
Std. Error
*
.199
.726

20-30

Mean
Difference
(I-J)
Std. Error
.418
.152

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.
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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 8 shows the significant difference between ages and satisfaction of
public transportation.
Public Transportation

Age
<20
20-30
31-40

𝑥̅
4.00
3.27
3.04

<20
4.00
-

20-30
3.27
0.73*
-

31-40
3.04
0.96*
0.23
-

Table 12 shows the significant difference between ages and satisfaction.
Total satisfaction
Total satisfaction of products and services

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 2030 and age between 31-40.

Parking space

𝑥̅

20-30
31-40

3.81
3.40

20-30
3.81
-

𝑥̅

<20
31-40

4.32
3.75

<20
4.32
-

31-40
3.40
0.41*
-

Age

𝑥̅

<20
31-40
51-60

4.19
3.59
3.54

<20
4.19
-

31-40
3.59
0.60*
-

Table 10 shows the significant difference between ages and satisfaction of
fulfillment of products and services.

From the suggestion part, the results indicate as follow.

Fulfillment of products and services

𝑥̅

<20
20-30
31-40

4.41
3.71
3.67

<20
4.41
-

20-30
3.71
0.70*
-

31-40
3.67
0.74*
0.04
-

The variety of products and services are low
Parking space is not enough
Parking fee is expensive
Should have more toilets
Not enough garbage trash
Difficult to access to the market
Should open earlier than 17.30
Each shop should have promotion
Should have playground for kids

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.

Total satisfaction of accessibility

𝑥̅

<20
31-40

4.06
3.43

<20
4.06
-

Frequency
4
4
4
1
1
1
1
1
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

Table 11 shows the significant difference between ages and total satisfaction
of accessibility.

Age

51-60
3.54
0.65*
0.05
-

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 3140.
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 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.

Age

31-40
3.75
0.57*
-

Table 13 shows the significant difference between ages and total satisfaction.

Table 9 shows the significant difference between ages and satisfaction of
parking space.

Age

Age

31-40
3.43
0.63*
-
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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 2030 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 3140.
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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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

บทคัด ย่ อ – ในปั จ จุ บ ัน มีเ ทคโนโลยีทdีท ัน สมัย มากมายทีdส ะดวกต่ อ
การศึกษาหาข้อมูลเกียd วกับแหล่งท่องเทียd วและกิจกรรมต่างๆรวมทังm ข้อมูล
การเดินทางได้ง่ายขึนm ทําให้อุตสาหกรรมการท่องเทียd วเป็ นอุตสาหกรรมทีd
ขยายตั ว สู ง โดยอุ ต สาหกรรการท่ อ งเทีd ย วมี บ ทบาทสํ า คั ญ ต่ อ การ
เจริญ เติบ โตทางเศรษฐกิจ ของประเทศผู้ว ิจ ัย จึง ให้ค วามสนใจกับ การ
ท่องเทียd วด้วยตนเองว่ามีปัจจัยใดบ้างทีสd ง่ ผลต่อการเลือกทีพd กั จึงได้นํามา
ศึกษาวิจยั ในครังm นีm
งานวิจ ัย ครังm นีm ม ีจุ ด ประสงค์เ พืdอ ศึก ษาปั จ จัย ด้า นส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริการ (7Ps) และ ปั จจัยประชากรศาสตร์ ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกทีพd กั สําหรับนักท่องเทียd วชาวไทยประเภทการเดินทางท่องเทียd วด้วย
ตนเอง(ท่องเทียd วด้วยตนเอง)ในประเทศญีdป่ ุนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริ ม ณฑลแตกต่ า งกั น หรื อ ไม่ เ พืd อ ให้ ท ราบถึ ง ความต้ อ งการของ
นักท่องเทียd วได้ดยี งิd ขึนm และสามารถนําผลการวิจยั ไปประยุกต์เป็ นแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาทีพd กั เพืdอให้ตอบโจทย์ผูบ้ ริโภค รวมถึงเพิมd ขีด
ความสามารถให้ผูป้ ระกอบการให้สามารถแข่งขันได้ โดยดําเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลตัวอย่างผ่านแบบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการใช้
การ ประมวลผลจากโปรแกรมสําเร็จรูป
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทีdมผี ลต่อ
การตัดสินใจเลือกทีพd กั สําหรับนักท่องเทียd วชาวไทยประเภทการเดินทาง
ท่ อ งเทีdย วด้ ว ยตนเอง(ท่ อ งเทีdย วด้ ว ยตนเอง)ในประเทศญีd ป่ ุ นในเขต
กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลนั mน ส่ ง ผลสอดคล้ อ งกั บ ปั จจั ย ด้ า น
ประชากรศาสตร์โดย เพศ อายุ และ ระดับการศึกษา โดยให้เห็นว่าทังm 3
ปั จ จัย นันm ส่ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจเลือ กทีdพ กั สํา หรับ นัก ท่อ งเทีdย วชาวไทย
ประเภท การเดิน ทางท่อ งเทีdย วด้ว ยตนเอง (ท่อ งเทีdย วด้ว ยตนเอง) ใน
ประเทศญีปd ่ นุ

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
ในปั จจุบนั มีเทคโนโลยีทdที นั สมัยมากมายทีdสะดวกต่อการศึกษาหา
ข้อมูลเกียd วกับแหล่งท่องเทียd วและกิจกรรมต่างๆรวมทังm ข้อมูลการเดินทาง
ได้ง่ายขึนm ทําให้อุตสาหกรรมการท่องเทียd วเป็ นอุตสาหกรรมทีขd ยายตัวสูง
โดยอุตสาหกรรมการท่องเทีdยวมีบทบาทสําคัญต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศเนืdองจากเป็ นแหล่งทีมd าของรายได้การจ้างงาน การ
เติบโตของธุรกิจและบริการต่างๆทีเd กียd วข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเทียd ว
ได้แก่โรงแรม ร้านอาหาร บริษทั นํ าเทียd ว เป็ นต้น รวมไปถึง การกระจาย
ความเจริญในด้านต่างๆเช่น การคมนาคมขนส่ง เทคโนโลยี ไปสู่ภูมภิ าค
ท้องถินd นันm ๆ

คําสําคัญ - นักท่องเทียd วชาวไทย, โรงแรม, โฮมสเตย์, โรงแรมแคปซูล
Abstract- Currently, there is much modern technology that is
convenient for studying and finding information about tourist spots and

209

BA-13
ในช่วงทีผd า่ นมาทิศทางภาคการท่องเทียd วโลกมีแนวโน้มเติบโตมาโดย
ตลอดคาดว่าจะมีคนไทยไปท่องเทียd วต่างประเทศ ประมาณ 10.55 - 10.75
ล้ า นคน ซึd ง สู ง ทีdสุ ด ในรอบ 6 ปี เติ บ โตขึmน 5.4% - 7.4% จากปี 2561
โดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี จะมีความคึกคักมากเป็ นพิเศษ
และคาดว่ า ในเดื อ นเมษายน 2562 นีm ม ี ค นไทยเดิ น ทางท่ อ งเทีd ย ว
ต่างประเทศประมาณ 970,000 คน เพิมd ขึนm ประมาณ 8.2% เมืdอเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันกับปี ทแdี ล้วซึงd ภูมภิ าคทีนd ักท่องเทียd วให้ความนิยมในการ
เดินทางมาท่องเทียd วได้แก่ ภูมภิ าคเอเชียตะวันออก เอเชียแปซิฟิก และ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศทีนd ักทองเทียd วชาวไทยนิยมเดินทาง
ไปทองเทีd ย วมากทีd สุ ด ได้ แ ก่ ญีd ป่ ุ น เกาหลี ใ ต้ สิ ง คโปร์ เวี ย ดนาม
ออสเตรเลีย

III.III กระบวนการตัดสินใจซือm สินค้าของผูบ้ ริโภค
การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือก
ทีจd ะกระทําสิงd ใดสิงd หนึdงจากทางเลือกต่างๆทีมd อี ยู่ ซึงd ผูบ้ ริโภคมักจะต้อง
ตัดสินใจในทางเลือกต่างๆของสินค้าและบริการอยูเ่ สมอ โดยทีเd ขาจะเลือก
สินค้าหรือบริการตามข้อมูลและข้อจํากัดของสถานการณ์ การตัดสินใจจึง
เป็ นกระบวนการทีสd าํ คัญและอยูภ่ ายในจิตใจของผูบ้ ริโภค
III.IV งานวิจยั ทีเd กียd วข้อง
[3] เกศมณี เหลืองฐิตกิ าญจนา ได้ศกึ ษาเรือd งพฤติกรรมในการเดินทาง
ท่ อ งเทีdย วและปั จ จัย ทีdม ีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจเดิน ทางท่ อ งเทีdย วประเทศ
ไต้หวันของนักท่องเทีdยวชาวไทย พบว่า นักท่องเทีdยวชาวไทยส่วนใหญ่
เคยเดินทางไปท่องเทีdยวประเทศไต้หวันมาก่อน นิยมเดินทางท่องเทีdยว
ด้ว ยตนเอง มีร ะยะเวลาในการเดิน ทาง 5-7 วัน /ครังm ค่ า ใช้จ่ า ยในการ
เดินทางเฉลียd ไม่เกิน 15,000 บาท/ครังm มีการตัดสินใจเดินทางด้วยตนเอง
มีว ตั ถุ ป ระสงค์เ พืdอ ท่อ งเทีdย ว โดยเดิน ทางท่อ งเทีdย วไปพร้อ มกับ เพืdอ น
นอกจากนีmกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทราบมาก่อนว่ามีการยกเว้นวีซ่าเดินทาง
ท่องเทียd วประเทศไต้หวันให้แก่นักท่องเทียd วชาวไทย และการยกเว้นวีซ่า
สํา หรับ เดิน ทางท่ อ งเทีdย วมีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจ โดยทํา ให้ก ลุ่ ม ตัว อย่า ง
ตั ด สิ น ใจเดิ น ทางไปท่ อ งเทีd ย วประเทศไต้ ห วัน เพิd ม มากขึm น ผลการ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการเดินทางท่องเทียd วประเทศไต้หวันในอนาคตของ
นั ก ท่ อ งเทีdย วชาวไทยระหว่ า งกลุ่ ม ทีdเ คยและไม่ เ คยเดิน ทางท่ อ งเทีdย ว
ประเทศไต้หวันมาก่อน พบว่ามีพฤติกรรมการเลือกระดับราคาตั Çวเครือd งบิน
โดยสารเพีย งเรืdอ งเดีย วทีdไ ม่ม คี วามแตกต่ า งกัน สาหรับ พฤติก รรมการ
ท่องเทียd วด้านอืdนๆ พบว่า มีความแตกต่างกันทังm สิmน ไม่ว่าจะเป็ นวิธกี าร
เดินทางระยะเวลาเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กิจกรรมทีทd าให้สนใจ
ท่ อ งเทีdย วประเทศไต้ ห วัน เป็ นต้ น เนืd อ งจากนั ก ท่ อ งเทีdย วกลุ่ ม หนึd ง มี
ประสบการณ์ เ ดิ น ทางท่ อ งเทีd ย วประเทศไต้ ห วัน มาก่ อ น จึ ง ทาให้ ม ี
(2)พฤติกรรมการท่องเทียd วทีแd ตกต่างจากอีกกลุ่มหนึdงได้ เช่น กลุ่มทีเd คย
ไปท่องเทีdยวประเทศไต้หวันมาก่อน หากต้องไปท่องเทีdยวซ้าอีกครังm ใน
อนาคตอาจเลือ กวิธีเ ดิน ทางด้ว ยตนเองแทนการใช้บ ริษัท นาเทีdย ว มี
ระยะเวลาในการเดิน ทางทีdย าวนานขึmน กว่ า เดิม สิdง ทีdท าให้ ส นใจไป
ท่องเทียd วนอกจากสถานทีd ท่องเทียd วยอดนิยมแล้วยังให้ความสนใจในเรือd ง
อืdนๆ เช่น อาหาร เทคโนโลยี ช้อปปิm ง เป็ นต้นผลการเปรียบเทียบปั จจัยทีมd ี
ผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเทียd วประเทศไต้หวันของนักท่องเทียd วชาว
ไทย พบว่า ปั จจัยทีมd ผี ลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเทียd ว ประเทศไต้หวัน
ของนักท่องเทียd วชาวไทยในแต่ละกลุ่มส่วนใหญ่ไม่มคี วามแตกต่างกัน โดย
ปั จจัยเรืdองความปลอดภัยของสถานทีทd ่องเทียd ว ปั จจัยเรืdองการยกเว้นวีซ่า
เดินทางท่องเทียd วประเทศไต้หวันแก่นักท่องเทียd วชาวไทยและปั จจัยเรืdอง
ค่าพาหนะในการเดินทางท่องเทียd ว ล้วนเป็ นปั จจัยทีมd ผี ลต่อการตัดสินใจ
เดิน ทางท่ อ งเทีdย วประเทศไต้ห วัน ของนั ก ท่ อ งเทีdย วชาวไทยมากทีdสุ ด
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ แ ละการตัด สิน ใจ
เดินทางท่องเทียd วประเทศไต้หวันของนักท่องเทียd วชาวไทย พบว่า ปั จจัย
เรืdองเพศ ปั จจัยเรืdองระดับรายได้ และปั จจัยเรืdองอาชีพ โดยนักท่องเทียd วทีd
มีเพศหญิง อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษทั เอกชน
และระดับรายได้ไม่เกิน 35,000 บาท/เดือน มีความเป็ นไปได้ทจdี ะตัดสินใจ
เดินทางไปท่องเทีdยวประเทศไต้หวันมากกว่านักท่องเทีdยวกลุ่มอืdนๆ ผล
การศึกษาครังm นีmทาให้ทราบถึงพฤติกรรมการท่องเทียd วและปั จจัยทีมd ผี ลต่อ
การตัด สิน ใจท่ อ งเทีdย วประเทศไต้ ห วัน ของนั ก ท่ อ งเทีdย วชาวไทย ซึdง
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อไปได้ โดยเป็ นแนวทางข้อมูลพืนm ฐาน
ในการรองรับความต้องการของนักท่องเทียd วชาวไทยให้แก่ธุรกิจต่างๆ ทีd

II. วัตถุประสงค์และวรรณกรรมปริ ทศั น์
1. เพืdอศึกษาปั จจัยทางประชากรศาสตร์ทdสี ่งผลต่อการตัดสินใจเดินทาง
ท่ อ งเทีdย วต่ า งประเทศรู ป แบบการเดิน ทางท่ อ งเทีdย วด้ว ยตนเองของ
นักท่องเทียd วชาวไทย
2. เพืdอศึกษาปั จจัยทีdมผี ลต่อการตัดสินใจเลือกทีdพกั สําหรับนักท่องเทีdยว
ชาวไทยประเภทการเดินทางท่องเทียd วด้วยตนเองในประเทศญีปd ่ นุ

III. ทฤษฎีและแนวคิ ด และงานวิ จยั ที;เกี;ยวข้อง
III.I การท่องเทียd วแบบสะพายเป้ (การเดินทางท่องเทียd วด้วยตนเองing)
เป็ นรูปแบบการท่องเทียd ว และวิถชี วี ติ แบบหนึdงทีมd กั จะถูกจัดประเภท
ให้มคี วามความแตกต่างอย่างชัดเจนจากการท่องเทียd วกระแสหลัก การ
ท่องเทียd วแบบนีmมกี ารผลิตระบบของตัวเองผ่านสถาบันต่าง ๆ เช่น ระบบ
คมนาคม หนังสือนําเทียd ว เส้นทางการท่องเทียd ว เทคโนโลยีการสือd สาร
รวมทังm พืนm ทีบd างประเภท [1] ในช่วงหลายปี ทผdี า่ นมาการท่องเทียd วลักษณะ
ดังกล่าวเริมd เป็ นทีนd ิยมมากขึนm ซึงd เห็นได้จากการเพิมd ขึนm ของการแบ่งปั น
ประสบการณ์ในการท่องเทียd วสะพายเป้ บนโลกออนไลน์ ซึงd เป็ นหนึdงใน
พืนm ทีทd เdี หล่านักท่องเทียd วสะพายเป้ ใช้เป็ นทีแd ลกเปลียd นประสบการณ์การ
ท่องเทียd วของตนเองกับคนอืนd
III.II ความสําคัญของอุตสาหกรรมท่องเทียd ว
อุตสาหกรรมท่องเทียd ว (Tourism Industry) ซึงd ประกอบด้วยธุรกิจ
หลายประเภท ทังm ธุรกิจทีเd กียd วข้องโดยตรง และธุรกิจทีเd กียd วข้องทางอ้อม
หรือธุรกิจสนับสนุนต่าง ๆ การซือm บริการของนักท่องเทียd วชาวต่างประเทศ
ถือได้วา่ เป็ น การส่งสินค้าออกทีมd องไม่เห็นด้วยสายตา (Invisible Export)
เพราะเป็ นการซือm ด้วยเงินตราต่างประเทศ การผลิต สินค้า คือ บริการ
ต่าง ๆ ทีนd กั ท่องเทียd วซือm ก็จะต้องมีการลงทุน ซึงd ผล ประโยชน์จะตกอยูใ่ น
ประเทศและจะช่วยให้เกิด งานอาชีพอีกหลายแขนง เกิดการหมุนเวียนทาง
เศรษฐกิจ นอกจากนีmทางด้านสังคมการท่องเทียd วเป็ นการพักผ่อนคลาย
ความตึงเครียด พร้อม กับการได้รบั ความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมทีผd ดิ
แผกแตกต่างออกไปอีกครังm อุตสาหกรรม ท่องเทียd วเป็ นแหล่งทีมd าของ
รายได้ในรูปเงินตราต่างประเทศ ซึงd จะมีสว่ นช่วยสร้างเสถียรภาพให้กบั
ดุลการชําระเงินได้ เป็ นอย่างมาก นอกจากนีm การท่องเทียd วยังมีบาทบาท
ช่วยกระตุน้ ให้มกี ารนําเอาทรัพยากรของประเทศมาใช้ประโยชน์อย่าง
กว้างขวาง ทีผd อู้ ยูใ่ นท้องถินd ได้เก็บมาประดิษฐ์เป็ นหัตถกรรมพืนm บ้าน ขาย
เป็ นของทีรd ะลึกสําหรับนักท่องเทียd ว ซึงd สรุปได้วา่ บทบาทและความสําคัญ
ของอุตสาหกรรมการท่องเทียd วต่อเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ธรรมชาติและสิงd แวดล้อม [2]
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เกียd วข้องกับการท่องเทียd วประเทศไต้หวัน เช่น ธุรกิจบริษทั นาเทียd ว ธุรกิจ
โรงแรม ธุรกิจสายการบิน เป็ นต้น
[4] ภัทรพงศ์ ชาร์เมืองกุล ได้ศกึ ษาเรือd งความคิดเห็นของนักท่องเทียd ว
ชาวไทยเกียd วกับการตัดสินใจเดินทางท่องเทียd วต่างประเทศ โดยไม่เลือกใช้
บริการผ่านบริษทั นํ าเทียd ว จากผลการวิจยั พบว่าผูต้ อบแบบสอบส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง ส่วนใหญ่ มอี ายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพโสด มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงาน/ลูกจ้างบริษทั เอกชน มีรายได้ต่อ
เดือน 10,000-30,000 บาท และมีภูมลิ ําเนาต่างจังหวัด ผลการวิจยั โดย
ภาพรวมของแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก และเมืdอพิจารณารายด้านต่างๆ
แล้ว พบว่ า ด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสืdอ สารอยู่ใ นระดับ มาก
รองลงมา ได้แ ก่ ด้า นแหล่ ง ท่อ งเทีdย ว ด้า นประสบการณ์ ก ารท่อ งเทีdย ว
ต่างประเทศ ด้านศักยภาพในการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสาร และด้านค่าใช้จ่าย
ในการท่องเทียd ว ยกเว้นด้านกระบวนการการให้บริการบริษทั นํ าเทียd ว มี
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
[5] พรกมล ลิmม โรจน์ นุ กู ล ได้ศึก ษาเรืdอ งทัศ นคติแ ละพฤติก รรมการใช้
บริการของผู้ใช้บริการจองห้องพักผ่านตัวกลางออนไลน์ ปั จจัยลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ ด้านอายุ ระดับการศึกษา และรายได้ รวมถึงปั จจัย
ส่ว นประสมทางการตลาดออนไลน์ ทdีม ผี ลต่ อ การตัด สิน ใจใช้บ ริก ารจอง
ห้องพักผ่านตัวกลางออนไลน์ นามาซึdงข้อมูลอันเป็ นประโยชน์ในการเพิมd
ขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างรายได้ให้กบั ธุรกิจได้อย่างยังยื
d นใน
ระยะยาว ซึdง ผู้ว ิจ ัย ดาเนิ น การเก็บ ข้อ มู ล ด้ว ยแบบสอบถาม โดยกลุ่ ม
ตัวอย่างทีdเป็ นชาวไทยทีdเคยใช้บริการจองห้องพักผ่านตัวกลางออนไลน์
และนํ า มาประมวลผลด้ว ยโปรแกรมวิเ คราะห์ท างสถิติส าเร็จ รูป จากก
ผลงานวิจยั พบว่า ปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ ด้านอายุ ระดับการศึกษา
และรายได้ทแdี ตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการจองห้องพักผ่าน
ตัวกลางออนไลน์ไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามปั จจัยด้านการเปรียบเทียบ
ราคา โปรโมชันd ความรวดเร็วในการแก้ปัญหาและการรักษาความลับของ
ข้อมูล และปั จจัยด้านประชาสัมพันธ์และความต้องการเฉพาะบุคคล ส่งผล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการจองห้องพักผ่านตัวกลางออนไลน์

การเดินทางท่องเทียd วด้วยตนเอง ในประเทศญีปd ่ ุนในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลทีแd ตกต่างกัน
สมมติฐานทีd 4 (H4) : ปั จจัยประชากรศาสตร์ดา้ นอาชีพทีแd ตกต่างกัน
มีค วามคิด เห็น ต่ อ การตัด สิน ใจของนัก ท่อ งเทีdย วชาวไทยประเภท การ
เดินทางท่องเทียd วด้วยตนเอง ในประเทศญีปd ่ ุนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลทีแd ตกต่างกัน
สมมติฐ านทีd 5 (H5) : ปั จ จัย ประชากรศาสตร์ด้า นรายได้เ ฉลีdย ต่ อ
เดือนทีแd ตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้บริการทีพd กั ทีแd ตกต่าง
กันของนักท่องเทียd วชาวไทยประเภท การเดินทางท่องเทียd วด้วยตนเอง ใน
ประเทศญีปd ่ นุ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทีแd ตกต่างกัน

III.V กรอบแนวคิดการวิจยั

III. ระเบียบวิ ธีวิจยั
งานวิจยั นีmเป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ น เครืdอ งมือ ในการเก็บ รวบรวมข้อ มูล
โดยผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น ส่วนทีd 1 เป็ นส่วนของข้อมูล
ด้านพฤติกรรมทัวไป
d เกียd วกับทัศนคติ พฤติกรรม และ ประสบการณ์การ
เลือ กใช้บ ริก ารการตัด สิน ใจใช้บ ริก ารทีdพ ัก ของนั ก ท่ อ งเทีdย วชาวไทย
ประเภท การเดิน ทางท่ อ งเทีdย วด้ ว ยตนเอง ในประเทศญีd ป่ ุ นในเขต
กรุ ง เทพมหานครและปริม ณฑล โดยแบบสอบถามแบบตรวจรายการ
(Checklist) ส่วนทีd 2 เป็ นคําถามเพืdอประเมินความคิดเห็นทีเd กีdยวข้องกับ
ปั จจัยทางการตลาดบริการ ทีdส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการทีdพกั
ประเภทโรงแรมของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ ปั จจัยด้านบริการ ปั จจัย
ด้านราคา ปั จจัยทําเลทีdตงั m ปั จจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปั จจัยด้าน
บุคลากร ปั จจัยด้านการสร้างและน าเสนอทางกายภาพ และปั จจัยด้าน
กระบวนการ รวมไปถึงการตัดสินใจ เลือกใช้บริการทีพd กั ประเภทโรงแรม
ของนักท่องเทียd ว โดยแบบสอบถามในส่วนนีmเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) ซึงd มีเกณฑ์การ กําหนดค่านํmาหนักการประเมิน 5 ระดับ
คําตอบตามวิธไี ลเคอร์ทสเกล (Likert Scale)
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการทดสอบสมมติฐานของงานวิจยั เรืdอง
การตัดสินใจทีพd กั ของนักท่องเทียd วชาวไทยประเภท การเดินทางท่องเทียd ว
ด้ว ยตนเอง ในประเทศญีdป่ ุนในเขตกรุง เทพมหานครและปริม ณฑล ซึdง
กํ า หนดระดับ ความเชืdอ มันไว้
d ทdี 95% การวิเ คราะห์ข้อ มูล เชิง พรรณนา

ลักษณะ
ประชากรศาสตร์
• อายุ
• เพศ
• ระดับ
การศึกษา
• อาชีพ
•

ขอบเขตของการวิ จยั
ขอบเขตด้านเนืmอหาดําเนิ นการศึกษาปั จจัยทีdมผี ลตอการตัดสินใจ
เดินทางไปท่องเทียd วญีdป่ ุนด้วยตนเองของนักทองเทียd วชาวไทย ขอบเขต
ด้า นเนืm อ หาดํ า เนิ น การศึก ษาปั จ จัย ทีdม ีผ ลตอการตัด สิน ใจเดิน ทางไป
ท่องเทีdยวญีdป่ ุนด้วยตนเองของนักทองเทีdยวชาวไทย โดยใช้ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์เป็ น และใช้ทฤษฏี 7Ps เป็ น ประกอบด้วย 1. สินค้าและ
บริการ 2. ราคา 3. ช่องทางการจัดจําหน่ าย 4. การส่งเสริมการตลาด 5.
บุคลากร 6. กระบวนการให้บริการ 7. องค์ประกอบทางกายภาพ
ขอบเขตด้ า นประชากรผู้ ว ิ จ ั ย ได้ กํ า หนดประชาการ ได้ แ ก่
นั ก ท่ อ ง เ ทีd ย ว ช า ว ไ ท ย ทีd เ ดิ น ท า ง ไ ป ญีd ปุ่ น ด้ ว ย ต น เ อ ง ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ประชากรเป้ าหมาย ประชากรทีใd ช้ในงานวิจยั ครังm นีm คือ กลุม่ ประชากร
ทีdเ คยใช้บ ริก ารทีdพ ัก ของนั ก ท่ อ งเทีdย วชาวไทยประเภท การเดิน ทาง
ท่องเทียd วด้วยตนเอง
กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูเ้ คยใช้บริการทีพd กั ของนักท่องเทียd ว
ชาวไทยประเภท การเดินทางท่องเทียd วด้วยตนเอง ในประเทศญีปd ่ ุนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 405 คน โดยขนาดตัวอย่างหาได้จากการ
คํานวนโดยใช้ตารางทาโร่ ยามาเนะ

ส่วนประสมทางการตลาด
1. ผลิตภัณฑ์และบริการ
2. ราคา
3. ช่องทางการจัดจําหน่าย
4. การส่งเสริมการตลาด
5. บุคลากร
6. สภาพแวดล้อ
มทางกายภาพ
7. กระบวนการ

สมมติ ฐานของงานวิ จยั
สมมติฐานทีเd กียd วข้องกับปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
สมมติฐานทีd 1 (H1) : ปั จจัยประชากรศาสตร์ดา้ นเพศทีแd ตกต่างกันมี
ความคิด เห็น ต่ อ การตัด สิน ใจเลือ กทีdพ ัก สํา หรับ นั ก ท่ อ งเทีdย วชาวไทย
ประเภท การเดินทางท่องเทียd วด้วยตนเอง ในประเทศญีปd ่ นุ
สมมติฐานทีd 2 (H2) : ปั จจัยประชากรศาสตร์ดา้ นอายุทแdี ตกต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อการตัดสินใจนักท่องเทีdยวชาวไทยประเภท การเดินทาง
ท่องเทียd วด้วยตนเอง ในประเทศญีปd ่ นุ นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ทีแd ตกต่างกัน
สมมติฐานทีd 3 (H3) : ปั จจัยประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษาทีd
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจนักท่องเทียd วชาวไทยประเภท
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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
ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง พฤติกรรมการใช้บริการ ระดับความ
คิดเห็นเกียd วกับปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และระดับการตัดสินใจ
ใทีพd กั ของนักท่องเทียd วชาวไทยประเภทการเดินทางท่องเทียd วด้วยตนเอง
ในประเทศญีdป่ ุ น โดยศึก ษาและนํ า เสนอในรูป แบบของตารางแจกแจง
ความถีd (Frequency) ค่า ร้อ ยละ (Percentage) ค่า เฉลีdย (Mean) และค่า
ส่ว นเบีdย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเ คราะห์ข้อ มูล เชิง
อนุ มาน (Inferential Statistics) เป็ นการศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างและ
ทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติ ซึdง การวิจ ยั ครังm นีm จ ะใช้เ ครืdอ งมือ ในการวิเ คราะห์ผ ลทางสถิติ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพืdอเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัว ระยะเวลาในการดําเนินการ
วิจยั เดือนตุลาคม – มกราคม พ.ศ. 2563

(ค่าเฉลียd 4.4000: เห็นด้วยมากทีสd ุด) รองลงมาคือ ทําเลทีตd งั m อยู่ใกล้การ
คมนาคม อาทิ รถไฟฟ้ า รถบัส (ค่าเฉลียd 4.3475: เห็นด้วยมากทีสd ดุ )
ปั จจัยด้านการส่งเสริมการตลาด โดยกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลีdยระดับ
ความคิดเห็นในเรืdอง มีส่วนลดจากการจองผ่าน Application ต่าง ๆ อาทิ
Booking, Traveloka, Agoda เป็ นต้ น มากทีdสุ ด (ค่ า เฉลีdย 4.2475: เห็น
ด้ว ยมากทีdสุ ด )รองลงมาคือ มีส่ ว นลดค่ า ห้อ งพัก /ทีdพ ัก เมืdอ มีก ารจอง
ล่วงหน้า (ค่าเฉลียd 3.9575: เห็นด้วยมาก)
ปั จจัยด้านบุคคล โดยกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลีdยระดับความคิดเห็นใน
เรืdองพนักงานให้บริการด้วยมิตรไมตรี มีความยิมm แย้ม แจ่มใส สุภาพ และ
เป็ น มิต ร มากทีdสุด (ค่า เฉลีdย 4.3575: เห็น ด้ว ยมากทีdสุด ) รองลงมาคือ
พนักงานให้บริการลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน (ค่าเฉลียd 4.3225: เห็นด้วยมาก
ทีสd ดุ )
ปั จ จัย ด้า นสิงd แวดล้อ มกายภาพ โดยกลุ่ม ตัว อย่า งมีค่า เฉลีdย ระดับ
ความคิดเห็นในเรือd ง ทีพd กั มีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม เช่น
กล้องวงจรปิ ด ระบบป้ องกันอัคคีภยั มากทีสd ดุ (ค่าเฉลียd 4.3700 : เห็นด้วย
มากทีสd ุด) รองลงมาคือ สภาพแวดล้อมของทีพd กั มีความปลอดภัยสูง เช่น
ทางเดินเข้า-ออก มีรวั m กันm มีไฟฟ้ าสว่าง (ค่าเฉลีdย 4.3625: เห็นด้วยมาก
มากทีสd ดุ )
ปั จจัยด้านกระบวนการ โดยกลุม่ ตัวอย่างมีคา่ เฉลียd ระดับความคิดเห็น
ในเรืdอ ง ขันm ตอนบริก ารในการ Check in/Out สะดวกรวดเร็ว (ค่าเฉลีdย
4.3550: เห็นด้วยมากทีdสุด) รองลงมาคือ ทีdพกั มีระบบการจองห้องพักทีd
รวดเร็วและแม่นยํา (ค่าเฉลียd 4.2950: เห็นด้วยมากทีสd ดุ )
การวิเ คราะห์ เ พืdอ หาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จัย ลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์กบั การตัดสินใจ ใช้บริการ ทีพd กั สําหรับนักท่องเทียd วชาว
ไทยประเภท การเดินทางท่องเทียd วด้วยตนเอง (ท่องเทียd วด้วยตนเอง) ใน
ประเทศญีปd ่ นุ
ในการทดสอบสมมติฐานของงานวิจยั ในส่วนนีmจะเป็ นการศึกษาเพืdอ
ทดสอบลักษณะ ทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง อันได้แก่ เพศ อายุ
รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา อาชีพ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ทีd
พักสําหรับนักท่องเทียd วชาวไทยประเภท การเดินทางท่องเทียd วด้วยตนเอง
(ท่องเทีdยวด้วยตนเอง) ในประเทศญีdป่ ุนในเขตกรุงเทพ นันm แตกต่างกัน
หรือไม่ โดยได้แบ่งการวิเคราะห์แต่ละปั จจัย ดังนีm
เพศกับ การตัด สิน ใจใช้บ ริก าร ทีdพ กั สํา หรับ นัก ท่ อ งเทีdย วชาวไทย
ประเภท การเดิน ทางท่อ งเทีdย วด้ว ยตนเอง (ท่อ งเทีdย วด้ว ยตนเอง) ใน
ประเทศญีปd ่ นุ
กําหนดระดับนัยสําคัญ .05 และกําหนดสมมติฐานทีd 1 ดังนีm
สมมติฐานทีd 1 ปั จจัยประชากรศาสตร์ดา้ นเพศทีแd ตกต่างกัน ส่งผลต่อ
การ ตัดสินใจใช้บริการ ทีdพกั สําหรับนักท่องเทีdยวชาวไทยประเภท การ
เดินทางท่องเทียd วด้วยตนเอง (ท่องเทียd วด้วยตนเอง) ในประเทศญีdป่ ุน ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญ

IV. ผลการวิ จยั และข้อวิ จารณ์
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างสามารถได้ แบ่งเป็ น
เพศชาย 37.5% และเพศหญิง 51% เป็ นเพศทางเลือก10.8% และ ไม่
ต้องการระบุเพศสภาพ 0.8 โดยส่วนใหญ่มอี ายุอยู่ระหว่าง 25-29 ปี คิด
เป็ น 25% รายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 25,001–
30,000 บาท คิดเป็ น 27%
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มรี ะดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิด
เป็ น 63.3% และมีอาชีพคือ พนักงานบริษทั เอกชน คิดเป็ น 27.8%
ข้อมูลเกียd วกับความคิดเห็นจากการใช้บริการทีพd กั ในประเทศญีปd ่ นุ
จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 400
ชุด สามารถนํามา สรุปค่าเฉลียd และส่วนเบียd งเบนมาตรฐานของระดับความ
คิดเห็นต่อการตัดสินใจเลือกทีdพกั สําหรับนักท่องเทีdยวชาวไทยประเภท
ตามปั จจัยทังm หมด 7 ปั จจัย ดังรายละเอียด ดังนีm
เมืdอพิจารณาปั จจัยย่อยของปั จจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด
ทังm หมด ž¤ ปั จจัย ปั จจัยอิสระทีมd คี ่าเฉลียd ของระดับความคิดเห็นสูงสุด 5
อันดับแรกโดย เรียงลําดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ปั จจัยด้านราคา ในเรือd งมี
การกําหนดราคาห้องพัก/ทีพd กั และบริการ ต่างๆ อย่างชัดเจน (ค่าเฉลีdย
4.4700: เห็นด้วยมากทีสd ุด) ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ในเรืdองของความสะอาด
เรียบร้อยของห้องพัก/ทีพd กั (ค่าเฉลียd 4.4050: เห็นด้วยมากทีสd ุด) ปั จจัย
ด้านสิงd แวดล้อมทางกายภาพในเรือd งของทีพd กั มีระบบรักษาความปลอดภัย
อย่ า งเหมาะสม (ค่ า เฉลีd ย 4.3700: เห็ น ด้ ว ยมากทีd สุ ด ) ปั จจั ย ด้ า น
สิdง แวดล้อ มทางกายภาพในเรืdอ งของสภาพแวดล้อ มของทีdพ กั มีค วาม
ปลอดภัยสูง (ค่าเฉลียd 4.3625: เห็นด้วยมากทีสd ดุ )
นอกจากนีmเมือd พิจารณาในแต่ละปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps
สามารถสรุปผล การศึกษาของแต่ละปั จจัยได้ดงั นีm
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ โดยกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลียd ระดับความคิดเห็น
ในเรืdองการความสะอาดเรียบร้อยของห้องพัก/ทีdพกั มากทีdสุด (ค่าเฉลีdย
4.4050: เห็นด้วยมากทีสd ดุ ) รองลงมาคือ สิงd อํานวยความสะดวกในห้องพัก/
ทีพd กั (ค่าเฉลียd 4.0375: เห็นด้วยมาก)
ปั จจัยด้านราคา โดยกลุม่ ตัวอย่างมีคา่ เฉลียd ระดับความคิดเห็นในเรือd ง
เมืdอพิจารณาโดย ภาพรวม มีการกําหนดราคาห้องพัก/ทีdพกั และบริการ
ต่ า งๆ อย่ า งชัด เจน มากทีdสุ ด (ค่ า เฉลีdย 4.4700: เห็น ด้ว ยมากทีdสุ ด )
รองลงมาคือ ราคาห้องพัก/ทีพd กั มีความเหมาะสม เมือd เทียบกับทีพd กั แห่งอืนd
(ค่าเฉลียd 4.2475: เห็นด้วยมากทีสd ดุ )
ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย โดยกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลียd ระดับ
ความคิดเห็นในเรืdอง การเดินทางไปทีพd กั มีความสะดวกสบาย มากทีสd ุด
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ตารางทีd I ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจใช้บริการ ทีพd กั สําหรับนักท่องเทียd ว
ชาวไทยประเภท การเดิน ทางท่ อ งเทีdย วด้ว ยตนเอง ของกลุ่ ม ตัว อย่า ง
จําแนกตามเพศ

แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทีรd ะดับ .05 เนืdองจากอายุเป็ นปั จจัยทีสd ่งผล
ต่อความคิด การดําเนินชีวติ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคทีแd ตกต่าง
กัน ดังนันm ผูบ้ ริโภคทีมd เี พศทีแd ตกต่างกัน จึงมีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการทีแd ตกต่างกัน
เมืdอพิจราณาค่าเฉลียd ของการตัดสินใจเลือกใช้บริการทีพd กั ทีแd ตกต่าง
กั น ด้ ว ยวิ ธี Least Significant Difference (LSD) ตามตารางทีd IV เพืd อ
เปรียบเทียบค่าเฉลียd ของการตัดสินใจใช้ ทีพd กั สําหรับนักท่องเทียd วชาวไทย
ประเภท การเดินทางท่องเทียd วด้วยตนเอง ทีละคู่ โดยพิจารณาจากค่า Sig.
ทีนd ้อยกว่าระดับนัยสําคัญ (α) .05 พบว่า อายุตdํากว่า 20-39 ปี มีความคิด
และทัศนคติต่อการใช้บริการทีไd ม่แตกต่างกัน แต่ ช่วงอายุ 39 ปี ขนmึ ไป นันm
มีความคิดและทัศนคติต่อการใช้บริการทีไd ม่แตกต่างกัน เนืองจาก ความ
ห่ า งของช่ ว งอายุ ทdีม ากจึง ทํ า ให้ก ารตัด สิน ใจ เลือ กทีdพ กั ทีdต้อ งมีค วาม
สะดวกสบายทีมd ากขึนm
ระดั บ การศึ ก ษากั บ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก าร ทีd พ ั ก สํ า หรั บ
นักท่องเทีdยวชาวไทยประเภทการเดินทางท่องเทีdยวด้วยตนเอง กําหนด
ระดับนัยสําคัญ .05 และกําหนดสมมติฐานทีd 3 ดังนีm
สมมติฐานทีd 3 ปั จ จัย ประชากรศาสตร์ด้า นระดับ การศึก ษาทีd
แตกต่างกัน ส่งผล ต่อการตัดสินใจใช้บริการ ทีพd กั สําหรับนักท่องเทียd วชาว
ไทยประเภท การเดินทางท่องเทีdยวด้วยตนเอง ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญ

การตัดสิ นใจเลือกที4 พกั สําหรับนักท่ องเที4 ยวชาวไทยประเภท
การเดิ นทางท่องเที4ยวด้วยตนเอง
เพศ
N

ค่ า เ ฉ ลี4 ย ก า ร ส่ ว นเบี4 ย งเบนมาตรฐาน
t
ตัดสิ นใจ(Mean) (Std.Deviation)

ชาย

150 3.94

.481

หญิง
LGBT

204 4.14

.489

43 3.96

.429

ไ ม่ ต้ อ ง ก า ร
ระบุเพศสภาพ 3

4.13

sig

5.404 .001

.658

จากตารางทีd I เมืdอพิจารณาเปรียบเทียบการตัดสินใจใช้บริการ ทีพd กั
สําหรับนักท่องเทียd วชาวไทยประเภทการเดินทางท่องเทียd วด้วยตนเองของ
กลุ่ ม ตัว อย่า งโดยจํา แนกตามเพศ โดยทดสอบด้ว ยการวิเ คราะห์ค วาม
แปรปรวนทาง เดียว (One-Way ANOVA) พบว่า ได้คา่ Sig. เท่ากับ .001
ซึงd มีค่าน้อยกว่าค่าระดับนัยสําคัญ (α) .05 ดังนันm จึงสรุปได้ว่า ปั จจัยด้าน
เพศทีdแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้บริการทีdพกั สําหรับ
นั ก ท่ อ งเทีdย วชาวไทยประเภท การเดิน ทางท่ อ งเทีdย วด้ ว ยตนเอง ที;
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทีรd ะดับ .05 เนืdองจากเพศเป็ นปั จจัยทีสd ่งผล
ต่อความคิด การดําเนิน ชีวติ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคทีแd ตกต่าง
กัน ดังนันm ผูบ้ ริโภคทีมd เี พศทีแd ตกต่างกัน จึงมีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการทีแd ตกต่างกัน

ตารางทีd III ผลการวิ เ คราะห์ ก ารตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก าร ทีd พ ั ก สํ า หรั บ
นักท่องเทียd วชาวไทยประเภท การเดินทางท่องเทียd วด้วยตนเอง ของกลุ่ม
ตัวอย่างจําแนกตามระดับการศึกษา (ต่อ)
การตัด สิ นใจเลื อ กทีS พ ัก สํ า หรับ นั ก ท่ อ งเทีS ย วชาวไทย
ประเภท การเดิ นทางท่องเทีSยวด้วยตนเอง
ระดับการศึกษา

ตารางทีd II ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจใช้บริการ ทีพd กั สําหรับนักท่องเทียd ว
ชาวไทยประเภท การเดิน ทางท่ อ งเทีdย วด้ว ยตนเอง ของกลุ่ ม ตัว อย่า ง
จําแนกตามอายุ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 17
หรือเทียบเท่า

การตัดสิ นใจเลือกทีS พกั สําหรับนั กท่ องเทีS ยวชาวไทยประเภท
การเดิ นทางท่องเทีSยวด้วยตนเอง
อายุ
N

ส่ ว น เ บีS ย ง เ บ น
ค่ า เ ฉ ลีS ย ก า ร
ม า ต ร ฐ า นt
ตัดสิ นใจ (Mean)
(Std. Deviation)

ตํLากว่า 20 ปี

8

4.09

.428

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 ปี ขนMึ ไป

75

4.24

.516

3.483

ค่ า เ ฉ ลีS ย ก า ร ส่ ว น เ บีS ย ง เ บ น
ตั ด สิ น ใ จ ม า ต ร ฐ า น t
(Mean)
(Std.Deviation)

N

sig

4.19

sig

.455

อนุปริญญา/ปวส.หรือ
เทียบเท่า

38

3.66

ปริญญาตรี

253

4.06

.463

ปริญญาโทหรือสูงกว่า

92

4.13

.517

.436

10.02 .000

จากตารางทีd III เมืdอ พิจ ารณาเปรีย บเทีย บการตัด สิน ใจใช้บ ริก าร ทีdพ กั
สําหรับนักท่องเทีdยวชาวไทยประเภท การเดินทางท่องเทีdยวด้วยตนเอง
ของกลุ่มตัวอย่างโดยจําแนกตามระดับการศึกษา โดยทดสอบด้วยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทาง เดียว (One-Way ANOVA) พบว่า ได้ค่า
Sig. เท่ากับ .000 ซึงd มีคา่ น้อยกว่าค่าระดับนัยสําคัญ (α) .05 ดังนันm จึงสรุป
ได้ว่า ปั จ จัย ด้า นระดับ การศึก ษา ทีdแ ตกต่ า งกัน มีค วามคิด เห็น ต่ อ การ
ตัดสินใจใช้บริการทีพd กั สําหรับนักท่องเทียd วชาวไทยประเภท การเดินทาง
ท่องเทียd วด้วยตนเอง ที;แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทีรd ะดับ .05 เนืdองจาก
ระดับการศึกษาทีdแตกต่างจะทําให้ความคิด การตัดสินใจ และความรู้ทdี
แตกต่างกัน ทําให้มคี วามคิดเห็นต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการทีแd ตกต่าง
กัน

.004

จากตารางทีd II เมือd พิจารณาเปรียบเทียบการตัดสินใจใช้บริการ ทีพd กั
สําหรับนักท่องเทีdยวชาวไทยประเภท การเดินทางท่องเทีdยวด้วยตนเอง
ของกลุ่มตัวอย่างโดยจําแนกตามอายุ โดยทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทาง เดียว (One-Way ANOVA) พบว่า ได้คา่ Sig. เท่ากับ .004
ซึงd มีค่าน้อยกว่าค่าระดับนัยสําคัญ (α) .05 ดังนันm จึงสรุปได้ว่า ปั จจัยด้าน
อายุทแdี ตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อต่อการตัดสินใจใช้บริการทีพd กั สําหรับ
นั ก ท่ อ งเทีdย วชาวไทยประเภท การเดิน ทางท่ อ งเทีdย วด้ ว ยตนเอง ที;
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ตารางทีd IV ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีdยและส่วนเบีdยงเบนมาตรฐานของ
การตัดสินใจใช้บริการ ทีdพกั สําหรับ นักท่องเทีdย วชาวไทยประเภท การ
เดินทางท่องเทียd วด้วยตนเอง ทีมd รี ะดับการศึกษาต่างกัน
Mean
Difference

Std. Error

Sig.

มัธ ยมศึก ษาตอน
ป ล า ย ห รื อ
เทียบเท่า
อนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเท่า

.527

.138

.000

ปริญญาตรี

.126

.118

.289

ปริญญาโทหรือสูงกว่า

.055

.125

.655

อนุ ป ริญญา/ปวส.
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า -.527
หรือเทียบเท่า

.138

.000

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

-.401

.082

.000

ปริญญาโทหรือสูงกว่า

-.471

.091

.000

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า -.126

.118

0.289

อนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเท่า

.401

.082

.000

ปริญญาโทหรือสูงกว่า

-.070

.057

.224

ปริญญาโทหรือสูง
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า -.055
กว่า

.125

.655

ปริญญาตรี

อนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเท่า

.471

.091

.000

ปริญญาตรี

.070

.057

.224

ค่าเฉลีSยการ
ตัดสิ นใจ
(Mean)

ส่วนเบียS งเบน
มาตรฐาน
(Std.Deviation)

นักเรียน/นักศึกษา

76

4.02

.462

ข้าราชการ

51

4.1

.402

พนักงานบริษทั เอกชน

111

4.11

.527

ธุรกิจส่วนตัว

73

3.99

.501

t

sig

1.284

.257

3.93

.462

แม่บา้ น/พ่อบ้าน

9

3.99

.542

เกษียณอายุ

10

4.24

.553

อืนL ๆ

9

4.07

.568

ตารางทีW VI ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจใช้บริการ ทีพW กั สําหรับนักท่องเทียW วชาว
ไทยประเภท การเดินทางท่องเทียW วด้วยตนเอง ของกลุม่ ตัวอย่างจําแนกตาม
รายได้
การตัดสิ นใจเลือกที4พกั สําหรับนักท่องเที4ยวชาวไทย
ประเภท การเดิ นทางท่องเที4ยวด้วยตนเอง
รายได้
N

ค่าเฉลี4ยการ ส่วนเบีย4 งเบน
ตัดสิ นใจ
มาตรฐาน
(Mean)
(Std.Deviation)

42

4.16

.529

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 บาทขึน# ไป

4.14

.541

ตํ6ากว่า 15,000 บาท

82

t

sig

1.777

.116

จากตารางทีd VI เมือd พิจารณาเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ทีพd กั ของกลุม่ ตัวอย่างโดยจําแนกตามรายได้ โดยทดสอบด้วยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทาง เดียว (One-Way ANOVA) พบว่า ได้คา่
Sig. เท่ากับ .116 ซึงd มีคา่ มากว่าค่าระดับนัยสําคัญ (α) .05 ดังนันm จึงสรุป
ได้วา่ ปั จจัยด้านรายได้ทแdี ตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการทีพd กั ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทีรd ะดับ .05
เนืdองจากรายได้ทแdี ตกต่างกัน ก็สามารถเลือกทีพd กั ได้หรือไม่ได้ ไม่
แตกต่างกัน เนืdองจากการท่องเทียd วแบบด้วยตนเองนันm ส่วนใหญ่จะไม่เน้น
ไปทางด้านทีพd กั จึงทําให้การมีรายได้ทแdี ตกต่างกัน แต่การตัดสินใจเลือกทีd
พักไม่ได้แตกต่างกัน

การตัดสิ นใจเลือกทีSพกั สําหรับนักท่องเทีSยวชาวไทย
ประเภท การเดิ นทางท่องเทีSยวด้วยตนเอง
N
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จากตารางทีd V เมือd พิจารณาเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ทีพd กั ของกลุม่ ตัวอย่างโดยจําแนกตามอาชีพ โดยทดสอบด้วยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทาง เดี ย ว (One-Way ANOVA) พบว่ า ได้ ค่ า Sig.
เท่ากับ .257 ซึงd มีค่ามากว่าค่าระดับนัยสําคัญ (α) .05 ดังนันm จึงสรุปได้ว่า
ปั จ จัย ด้า นอาชีพ ทีdแ ตกต่ า งกัน มีค วามคิด เห็น ต่ อ การตัด สิน ใจเลือ กใช้
บริการทีพd กั ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทีรd ะดับ .05 เนืdองจากอาชีพ
ทีdแ ตกต่ า งกัน ก็ม ีค วามคิด เห็น ว่ า สามารถเลือ กทีdพ กั ได้ห รือ ไม่ไ ด้ทdีไ ม่
แตกต่างกัน

เมืdอ พิจ ราณาค่า เฉลีdย ของการตัด สิน ใจเลือ กใช้บ ริก ารทีdพ กั ทีd
แตกต่างกันด้วยวิธี Least Significant Difference (LSD) ตามตารางทีd IV
เพือd เปรียบเทียบค่าเฉลียd ของการตัดสินใจใช้ ทีพd กั สําหรับนักท่องเทียd วชาว
ไทยประเภท การเดินทางท่องเทียd วด้วยตนเอง ทีละคู่ โดยพิจารณาจากค่า
Sig. ทีdน้ อ ยกว่ า ระดับ นัย สํา คัญ (α) .05 พบว่ า ระดับ การศึก ษา มัธ ยม
ปลายหรือเทียบเท่า ปริญญาตรี และปริญญาโทหรือสูงกว่า มีความคิดและ
ทัศนคติทdไี ม่แตกต่างกัน แต่ อนุ ปริญญา/ปวส.หรือเทียบเท่า มีความคิด
และทัศนคติทแdี ตกต่างกับระดับการศึกษาทังm หมด
อาชีพกับการตัดสินใจใช้บริการทีdพกั สําหรับนักท่องเทีdยวชาว
ไทยประเภท การเดินทางท่องเทียd วด้วยตนเอง
กําหนดระดับนัยสําคัญ .05 และกําหนดสมมติฐานทีd 4 ดังนีm
สมมติฐานทีd 4 ปั จจัยประชากรศาสตร์ดา้ นอาชีพทีแd ตกต่างกัน
ส่งผลต่อการ ตัดสินใจใช้บริการทีพd กั สําหรับนักท่องเทียd วชาวไทยประเภท
การเดินทางท่องเทียd วด้วยตนเอง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญ
ตารางทีd V ผลการวิ เ คราะห์ ก ารตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก าร ทีd พ ั ก สํ า หรั บ
นักท่องเทียd วชาวไทยประเภท การเดินทางท่องเทียd วด้วยตนเอง ของกลุ่ม
ตัวอย่างจําแนกตามอาชีพ

อาชีพ

อาชีพอิสระ

V.การอภิ ปรายผล
ข้อ มูล ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ข องกลุ่ม ตัว อย่า ง ในภาพรวม
พบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชาย 37.5%
เพศหญิง 51% และ LGBT 10.8% ไม่ระบุเพศสภาพ 0.8% ระดับการศึกษา
สูงสุด คือ ปริญญาตรี 63.3% โดยส่วนใหญ่มอี ายุระหว่าง 25-29 ปี คิดเป็ น
25% อาชีพส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานบริษทั เอกชน คิดเป็ น
27.8% และรายได้ต่ อ เดือ นส่ ว นใหญ่ ข องกลุ่ ม ตัว อย่ า งอยู่ ใ น 25,001 –
30,000 บาท คิดเป็ น 27%
ข้อมูลเกียd วกับพฤติกรรมการใช้บริการของกลุม่ ตัวอย่าง
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พฤติกรรมการจองห้องพักของนักท่องเทียd วชาวไทยในญีปd ่ นุ ของกลุม่
ตัวอย่างโดยสรุป ความถีแd ละจํานวนผูร้ ว่ มทริปในการเดินทางมาท่องเทียd ว
ทีdญdีป่ ุ นของกลุ่ ม ตัว อย่ า ง อัน ดับ แรก คือ เดิน 2-3 คน คิด เป็ น 43.3%
รองลงมาคื อ 4-5 คน คิ ด เป็ น 24.2% และ คนเดี ย ว คิ ด เป็ น 20.3%
ตามลําดับ
ระยะเวลาในการมาท่องเทียd วทีปd ระเทศญีปd ่ นุ ของกลุม่ ตัวอย่าง อันดับ
แรก คือ มากกว่า6วัน 42.8% รองลงมาคือ 5-6 วันคิดเป็ น 38% และ 3-4
วัน คิดเป็ น 15.8% ตามลําดับ
กําหนดค่าใช้จ่ายสําหรับทีdพกั โดยเฉลีdยต่อ 1 คืน ของกลุ่มตัวอย่าง
อันดับแรกคือ 2000-2999 คิดเป็ น 34% รองลงมาคือ 1000-1999 คิดเป็ น
26.7% และ 3000-3999 คิดเป็ น 18% ตามลําดับ
วิธใี นการจองห้องพักทีเd ลือกใช้บริการบ่อยทีสd ดุ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
จะเลือกจอง แอพพิเคชันd คิดเป็ น 48.3% รองลงมาคือ เว็บไซต์ คิดเป็ น
41.3% และ เดินทางจองเอง คิดเป็ น 8% ตามลําดับ
ผูม้ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจในการท่องเทียd วในญีปd ่ นุ กลุม่ ตัวอย่างส่วน
ใหญ่จะเลือกใช้บริการ ตัวท่านเอง คิดเป็ น 40.5% รองลงมาคือ เพืdอน คิด
เป็ น 17.8 % และ ผูร้ ว่ นเดินทางมาด้วย คิดเป็ น 14.8% ตามลําดับ
VI.ข้อเสนอแนะ
ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะสําหรับงานวิจยั ต่อเนืdอง ดังนีm
เนืd อ งจากบางข้อ มู ล นั นm ไม่ ส ามารถเก็บ ได้จ ากวิธีก ารสํ า รวจด้ว ย
แบบสอบถาม ดังนันm การวิจยั ในครังm ต่อไป จึงควรเพิมd เครืdองมืออืdน ๆ ใน
การเก็บข้อมูลร่วมด้วย การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพืdอให้
ได้ขอ้ มูลทีมd คี วามหลากหลายหรือเฉพาะเจาะจงมากยิงd ขึนm
ควรศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยการตัดสินใจของนักท่องเทียd วชาวไทย
ทีdคดิ จะเดินทางไปท่องเทีdยวยังประเทศญีdป่ ุนในด้านอืdนๆเป็ นการเฉพาะ
เช่น วัฒนธรรม ประเพณี ผูค้ นพืนm เมือง แหล่งท่องเทียd วทีเd ป็ นเอกลักษณ์
ควรศึกษาแรงจูงใจของนักเทียd วชาวไทยทีมd ตี ่อการท่องเทียd ว ประเทศ
ญีปd ่ นุ

[1]

เอกสารอ้างอิ ง

O’Regan, (2010) Special Issue:The Modigliani-Miller Proposition After
Fifty Years and Entrepreneurial Finance
[2] ฉันทัช วรรณถนอม. (2552). ความหมายและความสําคัญของ

อุตสาหกรรมการท่องเทียd ว. (ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก
https://tourismatbuu.wordpress.com [2560, 11 มกราคม]
[3] เกศมณี เหลืองฐิตกิ าญจนา. (2559). ปั จจัยทีมd ผี ลต่อการตัดสินใจ
เดินทางท่องเทียd วประเทศไต้หวันของนักท่องเทียd วชาวไทย. (สาร
นิพนธ์ปริญญาเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
คณะเศรษฐศาสตร์.
[4] ภัทรพงศ์ ชาร์เมืองกุล. (2557). การศึกษาความคิดเห็นของ
นักท่องเทียd วชาวไทยเกียd วกับการตัดสินใจเดินทางท่องเทียd ว
ต่างประเทศโดยไม่เลือกใช้บริการผ่านบริษทั นําเทียd ว. (วิทยานิพนธ์
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา.
[5] พรกมล ลิมm โรจน์นุกลู (wxyŸ) ปั จจัยทีสd ง่ ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
จอห้องพักผ่านตัวกลางออนไลน์. (สารนิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี.

215

BA-14

แนวทางการส่งเสริมการท่องเที1ยวเชิงศาสนา เพื1อรองรับผูเ้ ดินทางมาวัด
ประยงค์กิตติวนาราม กรุงเทพมหานคร
GUIDELINES FOR PROMOTING RELIGIOUS TOURISM TO
ACCOMMODATE TRAVELERS TO WAT PRAYONG KITTIWANARAM IN
BANGKOK
1st กัญญาพัชร วุฒยิ า

สาขาการท่องเทียW ว มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูม ิ
gramkanyaphach@gmail.com
บทคัดย่อ
จากการศึ กษาวิ จยั แนวทางการส่ งเสริ มการท่ องเทีg ยวเชิ งศาสนา
เพืgอรองรับผู้เดิ นทางมาวัดประยงค์กิตติ วนาราม กรุงเทพมหานคร มี
วัตถุประสงค์เพืgอศึกษาพฤติ กรรมของนั กท่ องเทีg ยวทีg เดิ นทางมา และ
ศึกษาศักยภาพของวัดประยงค์กิตติ วนาราม เพืgอรองรับผู้เดิ นทางมาวัด
ประยงค์กิ ต ติ ว นาราม กรุง เทพมหานคร เป็ นการศึ ก ษาเชิ ง คุณ ภาพ
(Qualitative) กลุ่ ม ผู้ใ ห้ ข้ อ มู ล จํา แนกออกเป็ น 2 กลุ่ ม คื อ 1) กลุ่ ม ผู้ใ ห้
ข้อมูลสําคัญ ได้แก่ เจ้าอาวาสวัดประยงค์กิตติ วนาราม พระสงฆ์ภายใน
วัด แม่ชี ผู้มาปฎิ บตั ิ ธรรม และคนในชุมชน และ 2) กลุ่มผู้มากราบไหว้
บู ช าสิg งศัก ดิ… สิ ทธิ… ภายในวัด และผู้ทีg ม าปฏิ บัติ ธรรม จํา นวน ‡ˆ คน
ผลการวิ จยั พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ งมีสถานภาพการสมรส โสด ทีgมี
อายุ Šˆ-‹ˆ ปี โดยประกอบอาชี พ พนักงานบริ ษทั เอกชน/ลูกจ้าง และมี
รายได้เฉลีgยต่ อเดือน Žˆ,000 – 20,ˆˆˆ บาท โดยกลุ่มผู้ทีgเดิ นทางมาวัด
ประยงค์กิตติ วนารามเพืgอมากราบไหว้บูชาสิg งศักดิ… สิ ทธิ… ภายในวัดและ
ทําบุญ โดยมีค่าใช้จ่ายทัง• หมดในการเดิ นทางมาต่อครัง• ต่อŽ คน) Šˆˆ ‹ˆˆ บาท เดิ น ทางมาในวัน หยุ ด เสาร์- อาทิ ตย์ แ ละใช้ เ วลาอยู่ ทีg ว ัด
โดยประมาณครึgงวัน โดยไม่มีการพักแรก หากพักก็จะเลือกทีgวดั เป็ น
ส่วนใหญ่ (ปฏิ บตั ิ ธรรม) และจากการศึกษาศักยภาพของวัดประยงค์กิตติ
วนาราม พบว่า ศักยภาพโดยรวมของวัดอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีgย
เท่ า กับ ‹.‹‘,S.D. ˆ.‡Š หากพิ จารณาเป็ นรายด้ า นพบว่ า ด้ า นทีg มี
ความสําคัญเป็ นลําดับ แรกคือ ด้านพืน• ทีgอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลีgย
เท่ากับ ‹.‘‹,S.D. ˆ.“Ž สําหรับแนวทางการส่งเสริ มการท่องวัดควรจัดทํา
โปรแกรมทัวร์ไหว้พระให้กบั กลุ่มทีg สนใจร่วมทํากิ จกรรมกับวัดประยงค์
กิ ตติ วนาราม เช่น การทําบุญ ไหว้พระ และมีการเรียนรู้เกีgยวกับศาสนา
หรือจัดทําเส้ นทางการท่ องเทีg ยวทีg มีความเชืg อมโยงกับแหล่งท่ องเทีg ยว
อืgนๆ เพืgอให้กลุ่มนักท่ องเทีg ยวทีg เดิ นทางมาได้ร้จู กั แหล่งท่ องเทีg ยวอืgนๆ
เพิg มมากขึน• และวัดควรเปิ ดโอกาสให้คนในชุมชนได้นําเสนอสิ นค้าของ
ชุมชน ให้กบั กลุ่มทีg เดิ นทางมา เพืgอเป็ นการสร้างอาชีพและรายได้ให้กบั
คนในชุมชน
คําสําคัญ แนวทางการส่งเสริ ม, การท่องเทีgยวเชิ งศาสนา, เพืgอ
รองรับผูเ้ ดิ นทางมาวัดประยงค์กิตติ วนาราม

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 อ งจากทรัพ ยากรการท่ อ งเทีdย วประเภทประวัติศ าสตร์ แ ละ
ศิลปวัฒนธรรมนันm เป็ นทรัพยากรทีมd คี ณ
ุ ค่าของชนชาติทสdี ะท้อนให้เห็น
ถึงอารยธรรม ภูมปิ ั ญญา วิถชี วี ติ และเทคโนโลยีการจัดการของผูค้ นใน
สังคมเป็ นแหล่งรวมศิลปวิทยาการในสาขาต่างๆ ทังm ในด้านโบราณคดี
วัฒนธรรม จารีตประเพณี สถาปั ตยกรรม ศิลปกรรม ฯลฯ โดยเฉพาะ
แหล่งท่องเทียd วประเภทวัดนันm นับว่ามีคุณค่าและมีบทบาททีสd ําคัญยิงd
เพราะวัดเป็ นแหล่งทีเd ชืdอมโยงเรืdองราวความเป็ นมาของวัฒนธรรมกับ
ชุมชนและเป็ นสถานทีรd วบรวมมรดกศิลปวัฒนธรรม และศิลปกรรมอัน
วิจิต รงดงามเพีย บพร้อ มด้ว ยคุ ณ ค่ า ทางศิล ปะทีdแ สดงให้เ ห็น ถึง ภู ม ิ
ปั ญญาและความเป็ นอัจฉริยะของบรรพบุรุษ อันเปรียบเสมือนสะพาน
เชือd มโยงสายใยของอดีตกับปั จจุบนั ไม่ให้ขาดออกจากกัน นอกจากนีm วัด
บางแห่งยังประกอบด้วยสภาพแวดล้อมทังm ทางภูมสิ ถาปั ตยกรรมและ
ทางธรรมชาติ ทdี ส วยงาม วัด จึ ง เป็ นทรัพ ยากรการท่ อ งเทีd ย วทีd ม ี

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
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ความสําคัญทางประวัตศิ าสตร์และมีคุณค่าทางศิลปะทีนd ักท่องเทียd วให้
ความสนใจต่อการท่องเทียd วเชิงพุทธและการเรียนรูท้ เdี ป็ นการเดินทาง
เพืdอ การศึก ษาและแสวงหาคุ ณ ค่ า ทางด้า นคุ ณ ธรรม/จริย ธรรม และ
คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม อันนํ าไปสู่การประพฤติปฏิบตั ใิ นแนวทางทีd
ถู ก ต้อ งทังm แก่ เ พืdอ นมนุ ษ ย์แ ละต่ อ สิdง แวดล้อ มในลัก ษณะทีdก่ อ ให้เ กิด
ประโยชน์ เกืmอกูลต่อ กันและกัน กอปรในช่ว งทีdผ่านมา โดยได้ร บั การ
สนับสนุ นจาก การท่องเทีdยวแห่งประเทศไทยซึdงได้ประเมินภาพรวม
และการตลาดของการท่องเทียd วภายในประเทศไทยว่า ในปั จจุบนั การ
ท่องเทียd วได้รบั ผลกระทบจากปั จจัยต่างๆหลายด้านส่งผลให้การเกิดการ
ชะลอตัวในภาคอุตสาหกรรมท่องเทียd ว ฉะนันm จึงมีความจําเป็ นทีจd ะต้อง
ใช้ม าตรการกระตุ้น การท่อ งเทีdย วด้ว ย แผนกลยุท ธ์ต่ า งๆเพืdอ ให้ก าร
ท่องเทียd วเกิดการตืdนตัว และมีแนวโน้มทีดd ขี นmึ ในไตรมาสต่อไปโดยเน้น
การทําตลาดผ่านการท่องเทีdยวในรูปแบบ การท่องเทีdยวในระยะใกล้
และการท่ อ งเทีdย วในแบบเชืdอ มโยงระหว่ า งภู ม ิภ าค เพืdอ ให้เ กิด การ
หมุนเวียนและกระจายตัวไปทุกภูมภิ าคโดยการส่งเสริมการท่องเทีdยว
ทํา บุ ญ ไหว้พ ระ ในจัง หวัด ทีdเ ป็ น แหล่ ง ท่ อ งเทีdย วทางวัฒ นธรรมทาง
ศาสนาภายใต้โครงการกระตุน้ การท่องเทียd วทีชd อdื ว่า “เติมบุญสุขใจ เทียd ว
ไทยครึก ครืmน ” โดยนํ า ร่อ งทีdจ งั หวัด พระนครศรีอ ยุธ ยา และจัง หวัด
ฉะเชิงเทรา เป็ นพืนm ทีแd รก (การท่องเทียd วแห่งประเทศไทย, 2559)
สําหรับวัดประยงค์กติ ติวนาราม เป็ นวัดอีกแห่งในพระพุทธศาสนา
ทีdยดึ หลักแนวทางการปฏิบตั วิ ปิ ั สสนากรรมฐาน จากพระอาจารย์สาย
กรรมฐาน โดยมีพระปลัดอริยธ์ ชั เตชวโร ตังm อยู่ แขวงคลองสิบสอง เขต
หนองจอก กรุงเทพมหานคร ซึงd ก่อนทีจd ะได้รบั การแต่งตังm วิสุงคามสีมา
เป็ นวัด เดิมทีพmนื ทีdนmี เป็ นป่ ากกและบ่อปลา ซึdง พระครูวนิ ัยธร พชร
ฐานกโร หรือพระอาจารย์เพชร ได้มา ณ สถานทีแd ห่งนีm เมือd พ.ศ. 2549
โดยมีศษิ ยานุศษิ ย์ได้แนะนําให้รจู้ กั กับเจ้าของทีดd นิ คือ คุณประยงค์ เหม
กรณ์ ด้วยความเลืdอมใสศรัทธาจึงได้บริจาคทีดd นิ จํานวน 9 ไร่ 3 งาน
78 ตารางวา เพืdอตังm สํานักสงฆ์ โดยอุทศิ ส่วนกุศลให้กบั คุณกิตติ เหม
กรณ์ ซึงd เป็ นลูกชาย ด้วยเหตุนmีจงึ ใช้ชdอื ว่า"สํานักสงฆ์ประยงค์กติ ติวนา
ราม" ต่อมาก็เปลียd นจากสํานักสงฆ์เป็ นวัดชืdอวัดประยงค์กติ ติวนาราม
ในปี 2553 โดยนักท่องเทีdยว จะเดินทางมาสักการบูชาหลวงพ่อทวด
เหยียบนํm าทะเลจืด องค์ใหญ่ทสdี ุดในกรุงเทพมหานครจํานวนมาก และ
วัดแห่งนีmสง่ เสริมการปฏิบตั ธิ รรม ไม่มใี นเรืdองของพุทธพาณิชย์แต่อย่าง
ใด เนืdองจากต้องดําเนินการตามเจตนารมณ์ ของผูบ้ ริจาคทีดd นิ สร้างวัด
ประยงค์กิต ติว นาราม ในการดํา รงสืบ ต่ อ พระพุ ท ธศาสนาของ นาย
ประยงค์และนางบุญล้อม เหมกรณ์และเครือญาติตระกูลเหมกรณ์ และ
ในปั จจุบนั วัดประยงค์กิต ติว นารามมีสงิd ก่อสร้างทีdเป็ น ปฏิมากรรมใน
พระพุทธศาสนาหลายอย่างด้วยกัน และเป็ นสถานทีdท่องเทีdยวในเชิง
พุทธธรรมอย่างลงตัวและผสมผสานกลมกลืนอย่างคาดไม่ถงึ เช่นพระ
อุโบสถทีงd ดงามทรงไทยประยุกต์ภายในประดิษฐานพระพุทธปาฏิหารย์
ศรีอริยเมตไตรย ทรงเครืdองใหญ่ผนังติดอักขระภาษาขอมโบราณรูปปั นm
หลวงปู่ ทวดองค์ใหญ่ประดิษฐานท่ามกลางแมกไม้ลานนํm าพุและต้นไม้
น้ อยใหญ่ ทdใี ห้ความร่มรืdนร่มเย็นกับสวนไม้ดอกในพุทธประวัติ กราบ
สักการบูชาพระพุทธรูปปางประทานความสําเร็จสมปรารถนา บูชาองค์
พระพิฆเนศวร พญานาคราชพ่อปู่ ศรีสุทโธอุโมงค์เลขยันต์อกั ขระขอม
โบราณ เหล่านีmถูกสร้างจากแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทีรd ่วมบริจาค
ตามกํ า ลั ง ทรั พ ย์ ศ รั ท ธา เพืd อ เป็ นประโยชน์ ในการทํ า นุ บํ า รุ ง
พระพุทธศาสนา(วัดประยงค์กติ ติวนาราม,2561)
จากความสําคัญดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจd ะศึกษาถึงแนวทางการ
ส่งเสริมการท่องเทีdยวเชิงศาสนา เพืdอรองรับผู้เดินทางมาวัดประยงค์
กิต ติว นาราม กรุ ง เทพมหานคร ทีdม ีค วามสํา คัญ ทังm ทางด้า นมรดก

ศิลปวัฒนธรรม และการเรียนรูต้ ามแนวพระพุทธศาสนา โดยจะศึกษา
และวิ เ คราะห์ ถึ ง รู ป แบบกระบวนการของวัด ทีd เ ป็ นแหล่ ง เรี ย นรู้
พระพุทธศาสนาและการปฏิบตั ธิ รรม ชุมชน และหน่ วยงานทีเd กียd วข้อง
รวมถึงการวิเคราะห์ผลกระทบจากการทีผd มู้ ากราบไหว้บูชาสิงd ศักดิ £สิทธิ £
ภายในวัดและผูท้ มdี าปฏิบตั ธิ รรม ทีมd ตี ่อวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา
จะทําให้ทราบถึงแนวทางการส่งเสริมการท่องเทียd วทางพระพุทธศาสนา
ทีเd หมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมของวัด
II. วัตถุประสงค์
1. เพืdอศึกษาพฤติกรรมของผูม้ ากราบไหว้บูชาสิงd ศักดิ £สิทธิ £ภายใน
วัดและผู้ทdมี าปฏิบตั ิธรรม ในการเดินทางมาวัดประยงค์กิตติวนาราม
กรุงเทพมหานคร
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
กรุงเทพมหานคร เพือd รองรับกลุม่ ผูม้ ากราบไหว้บชู าสิงd ศักดิ £สิทธิ £ภายใน
วัดและผูท้ มdี าปฏิบตั ธิ รรม
3. เพืdอ ศึก ษาแนวทางการส่ง เสริม การท่อ งเทีdย วเชิง ศาสนา เพืdอ
รองรับผูเ้ ดินทางมาวัดประยงค์กติ ติวนาราม กรุงเทพมหานคร
III. กรอบแนวคิดทีใd ช้ในการศึกษา
จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและเอกสารทีเd กียd วข้อง สามารถ
นํามาเขียนกรอบแนวคิดในงานวิจยั ดังนีm

1.
2.
3.
4.
5.

ข้อมูลส่วนบุคคลของ
นักท่องเที5ยว
เพศ
สถานภาพการสมรส
ระดับการศึกษาสูงสุด
อาชีพ
รายได้เฉลีOยต่อเดือน

พฤติ กรรมของผู้มากราบไหว้บูชาสิ5 ง
ศักดิC สิทธิC ภายในวัด และผู้ที5มาปฏิ บตั ิ ธรรม
1.วัตถุประสงค์ในการเดินทางมา วัดประยงค์
กิตติวนาราม กรุงเทพมหานคร ครัง[ นี[
2.ค่าใช้จ่ายทัง[ หมดในในการเดินทางมา วัด
ประยงค์กิตติวนาราม กรุง เทพมหานคร
(เฉลีO ยต่อครัง[ ต่อ1 คน)
3. ท่านเดิน ทางมาวัดประยงค์กิตติวนาราม
กรุงเทพมหานคร ในช่วงเวลาใด
4. กิจกรรมของวัดประยงค์กิตติวนาราม
กรุงเทพมหานคร ทีOท่านสนใจมากทีOสุด (ตอบ
เพียงข้อเดียว)
5. ระยะเวลาในการเดิน ทางมาวัดประยงค์กิตติ
วนาราม กรุงเทพมหานคร แต่ละครัง[
6. ท่านเคยพักแรมหรือไม่
7. สถานทีO ทีOท่านมักใช้บริการพักแรมใน
ครัง[ นี[
ศักยภาพของวัดประยงค์กิตติ วนาราม
เพื5อรองรับกลุ่มผู้ม ากราบไหว้บูชาสิ5 ง
ศักดิC สิทธิC ภายในวัด และผู้ที5มาปฏิ บตั ิ
ธรรม
1. ด้านพื[นทีO
2. ด้านการจัดการ
3. ด้านกิจกรรมและกระบวนการ
4. ด้านการมีส่วนร่วม

แนวทางการส่งเสริ ม การท่อ งเที5ยวเชิ งศาสนา เพื5อรองรับผู้เดิ นทางมาวัดประยงค์กิตติ
วนาราม กรุงเทพมหานคร

รูปทีd p กรอบแนวคิดในการวิจยั
IV. วิธดี าํ เนินการวิจยั
เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ(Qualitative Research) ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนด
แนวทางขันm ตอน และวิธกี ารดําเนินการวิจยั ไว้ดงั นีm
กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั เชิงคุณภาพ
การวิจยั เชิงเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
จําแนกออกเป็ น w กลุม่ คือ p) กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ ได้แก่ เจ้าอาวาสวัด
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ประยงค์กติ ติวนาราม พระสงฆ์ภายในวัด แม่ชี ผูม้ าปฎิบตั ธิ รรม และคน
ในชุมชน และ w) กลุม่ ผูม้ ากราบไหว้บชู าสิงd ศักดิ £สิทธิ £ภายในวัดและผู้
ทีมd าปฏิบตั ธิ รรม จํานวน ¦Ÿ คน

การจัดระเบียบข้อมูลซึงd แบ่งออกเป็ น2 ด้าน ได้แก่
2.1.1. ข้อมูลด้านกายภาพ ได้แก่ ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การ
บันทึกเสียงและจดบันทึกโดยมีการถอดข้อความและจัดระเบียบเก็บไว้
เนืdองจากหากจําเป็ นต้องมีการแก้ไขขัดเกลาข้อมูล เพืdอความเหมาะสม
สละสลวยในภาษาก็สามารถแก้ไขได้แต่จะต้องยังคงความหมายเดิมและ
อารมณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้
2.1.2 ข้อมูลด้านเนืmอหา ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การศึกษาและ
รวบรวมนําข้อมูลจากการสัมภาษณ์ จากเอกสารแบบสอบถามทียd งั ไม่ได้
ตีความหรือวิเคราะห์มาจัดเรียบเรียงจัดประเภทหรือเปรียบเทียบ เพืdอ
นํามาวิเคราะห์วา่ ข้อมูลต่าง ๆ มีความหมายอะไรทีนd ่าจะตรงประเด็นกับ
เรือd งงานวิจยั
2.2 การแสดงข้อ มู ล (Data Display) ผู้ว ิจ ัย มีก ารนํ า เสนอ
ข้อมูลโดยวิธกี ารพรรณนา หลังจากขันm ตอนการจัดระเบียบข้อมูลและ
การเชืdอมโยงข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ทําการจัดกลุ่มข้อมูลและใช้
ตารางในการแสดงข้อมูล
2.3 การหาข้อสรุป ผูว้ จิ ยั ทําการสรุปจากการสัมภาษณ์เพืdอ
เป็ นการกําหนดแนวทางการส่งเสริมการท่องเทียd วเชิงศาสนา เพือd รองรับ
ผูเ้ ดินทางมาวัดประยงค์กติ ติวนาราม กรุงเทพมหานคร

V. เครือd งมือทีใd ช้ในการวิจยั
เครือd งมือทีใd ช้ในการวิจยั ครังm นีmได้แก่
1. แบบสอบถาม (Questionnaire) สํา หรับ ผู้ม ากราบไหว้บู ช าสิdง
ศักดิ £สิทธิ £ภายในวัดและผูท้ มdี าปฏิบตั ธิ รรมในการเดินทางมา วัดประยงค์
กิตติวนาราม กรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็ น 4 ตอน
ตอนทีd 1 แบบสอบถามเกียd วกับข้อมูลลักษณะปั จจัยส่วนบุคคลของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา
สู ง สุ ด อาชีพ รายได้ เ ฉลีdย ต่ อ เดือ น ซึdง ลัก ษณะแบบสอบถามเป็ น
แบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Check-List)
แบบสอบถามเกียd วกับ ตอนทีd 2 พฤติกรรมของผูม้ ากราบไหว้บูชา
สิงd ศักดิส£ ทิ ธิภ£ ายในวัดและผู้ทdีม าปฏิบ ตั ิธ รรม ในการเดิน ทางมา วัด
ประยงค์กติ ติวนาราม กรุงเทพมหานคร ซึdงลักษณะแบบสอบถามเป็ น
แบบสอบถามตรวจสอบรายการ(Check-List)
ตอนทีd 3 แบบสอบถามเกียd วกับศักยภาพของวัดประยงค์กติ ติวนา
ราม เพืdอ รองรับ ผู้ม ากราบไหว้บูช าสิdง ศัก ดิส£ ิท ธิภ£ ายในวัด และผู้ทdีม า
ปฏิบตั ธิ รรม
ตอนทีd 4 ข้ อ เสนอแนะอืd น เกีd ย วกับ แนวทางการส่ ง เสริ ม การ
ท่องเทียd วเชิงศาสนา เพืdอรองรับผูม้ ากราบไหว้บูชาสิงd ศักดิ £สิทธิ £ภายใน
วัดและผูท้ มdี าปฏิบตั ธิ รรม ในการเดินทางมา วัดประยงค์กติ ติวนาราม
กรุงเทพมหานคร ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบปลายเปิ ด (Open-End
Questionnaire)
2. การสัมภาษณ์ (Interview) แบบกึงd โครงสร้าง (Semi-Structured
Interview)ใช้สมั ภาษณ์สําหรับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ ได้แก่ เจ้าอาวาสวัด
ประยงค์กติ ติวนาราม พระสงฆ์ภายในวัด แม่ชี ผูม้ าปฎิบตั ธิ รรม และ
คนในชุมชน
VI. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิ จยั เชิ งคุณภาพ
ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การเก็บข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัว อย่ า งโดยการเก็บ แบบสอบ (Questionnaire) และการสัม ภาษณ์
(Interview) โดยใช้วธิ กี ารคัดเลือกผู้ให้ขอ้ มูลสําคัญเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Selection) โดยวิธกี ารบันทึกเสียงและการจดบันทึก เพืdอ
ประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือd นําเสนอต่อไป ในช่วงวันจันทร์
ถึงวันศุกร์ และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ณ วัดประยงค์กติ ติวนาราม กลุ่มผู้
มากราบไหว้บูชาสิงd ศักดิ £สิทธิ £ภายในวัดและผูท้ มdี าปฏิบตั ธิ รรม จํานวน
¦Ÿ คน โดยทํ า การเก็บ รวมรวมข้อ มูล ตังm แต่ เ ดือ น มกราคม 2562 –
มิถุนายน 2562

VIII. ผลการวิจยั
ส่วนที; ‹ ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเกี;ยวกับข้อมูลลักษณะปัจจัย
ส่ ว นบุค คลของผู้ต อบแบบสอบถาม ได้ แ ก่ เพศ สถานภาพการ
สมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี;ยต่อเดือน
ผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน ¦0 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
คิดเป็ นร้อยละ x¥.ŸŸ มีสถานภาพการสมรส โสด คิดเป็ นร้อยละ xŸ.Ÿ มี
อายุ wŸ-¤Ÿ ปี คิดเป็ นร้อยละ žž.¦Ÿ มีระดับการศึกษาสูงสุดมัธยมศึกษา
ตอนต้นคิดเป็ นร้อยละ xx.xŸ ประกอบอาชีพ พนักงานบริษทั เอกชน/
ลู ก จ้า ง คิด เป็ น ร้อ ยละ66.80 และมีร ายได้เ ฉลีdย ต่ อ เดือ น pŸ,ŸŸŸ –
wŸ,ŸŸŸ บาท ¥¦.xŸ
ส่วนที; ˆ ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเกี; ยวกับพฤติ กรรมของผู้มา
กราบไหว้บชู าสิ; งศักดิª สิทธิª ภายในวัดและผูท้ ี;มาปฏิ บตั ิ ธรรม ในการ
เดิ นทางมา วัด ประยงค์ กิ ตติ วนาราม กรุ ง เทพมหานคร มี
รายละเอียดดังนีD
p).วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการเดิ น ทางมาวัด ประยงค์ กิ ต ติ ว นาราม
กรุงเทพมหานคร ครังm นีm คือ มากราบไหว้บูชาสิงd ศักดิ £สิทธิ £ภายในวัด
คิดเป็ นร้อยละx¥.¦Ÿ
w).ค่ า ใช้จ่ า ยทังm หมดในการเดิน ทางมาวัด ประยงค์กิต ติว นาราม
กรุงเทพมหานคร (เฉลียd ต่อครังm ต่อp คน) 200 - 300 บาท คิดเป็ นร้อย
ละ31.50
¤). ท่ า นเดิน ทางมาวัด ประยงค์กิต ติว นาราม กรุ ง เทพมหานคร
ในช่วงเวลาใด วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ คิดเป็ นร้อยละ 57.00
ž). กิจกรรมของวัดประยงค์กติ ติวนาราม กรุงเทพมหานคร ทีทd ่าน
สนใจมากทีสd ดุ (ตอบเพียงข้อเดียว) ทําบุญ คิดเป็ นร้อยละ 57.00
x). ระยะเวลาในการเดิ น ทางมาวั ด ประยงค์ กิ ต ติ ว นาราม
กรุงเทพมหานคร แต่ละครังm ครึงd วัน คิดเป็ นร้อยละ70.80 y). ท่านเคย
พักแรมหรือไม่ ไม่เคย คิดเป็ นร้อยละ ¦p.wŸ ¥). สถานทีทd ทdี ่านมักใช้
บริการพักแรมในครังm นีm คือ วัดประยงค์กติ ติวนาราม กรุงเทพมหานคร
คิดเป็ นร้อยละp¦.¦Ÿ
ตอนที; 3 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเกี; ยวกับศักยภาพ
ของวัด ประยงค์กิ ต ติ ว นาราม เพื; อ รองรับ ผู้ม ากราบไหว้ บูช าสิ; ง
ศักดิª สิทธิª ภายในวัดและผูท้ ี;มาปฏิ บตั ิ ธรรม

VII. สถิตทิ ใdี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
1. สถิ ติ เ ชิง พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้ แ ก่ ค่ า ความถีd
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลียd
2. การจํ า แนกชนิ ด ข้ อ มู ล โดยการวิเ คราะห์ เ นืm อ หา (Content
Analysis) และนํ าผลทีdได้ประมวลเป็ นผลการวิจยั โดยผู้วจิ ยั ได้ทําการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ตามทฤษฎีของ Miles and
Huberman (p ž อ้า งอิง ใน ชาย โพธิส ิต า, 2554, หน้ า ¤¤¥) โดย
ประกอบด้วย ¤ ขันm ตอน ดังนีm
2 .1 การจัด ระเบีย บข้อ มูล (Data Organizing) เป็ น การจัด
ข้อมูลอย่างเป็ นระบบอยู่ในสถานะทีพd ร้อมจะนํ าไปใช้งานได้ทนั ที โดย
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ตอนที; 4 ผลการวิ เ คราะห์ข้ อ มู ล ข้ อ เสนอแนะอื; น เกี; ย วกับ แนว
ทางการส่งเสริ มการท่องเที;ยวเชิ งศาสนา เพื;อรองรับผูม้ ากราบไหว้
บูชาสิ; งศักดิª สิทธิª ภายในวัดและผู้ที;มาปฏิ บตั ิ ธรรม ในการเดิ นทาง
มา วัดประยงค์กิตติ วนาราม กรุงเทพมหานคร
จากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 80 คน มีผูเ้ สนอแนะเกีdยวกับ
แนวทางการส่งเสริมการท่องเทีdยวเชิงศาสนาจํานวน 11 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 13.75 พบว่ากลุม่ ผูท้ เdี ดินมากราบไหว้บชู าสิงd ศักดิ £สิทธิ £ภายในวัด
และผู้ทdมี าปฏิบตั ิธรรมมีการนํ าเสนอ ในด้านพืmนทีd คือ วัดวัดประยงค์
กิตติวนาราม มีกจิ กรรมทีสd าํ คัญทางศาสนา เช่น การทําบุญ ไหว้พระ
และการทําวัตรเย็น ทีเd ป็ นประจําทุกวัน รวมถึงการทํากิจกรรมในวัน
สําคัญต่างๆ เช่น การทําบุญข้าวประดับดิน เป็ นต้น

ตารางทีd I. แสดงค่าเฉลียd ( x̅ ) และมีคา่ เบียd งเบนมาตรฐาน (S.D)
ศักยภาพของวัดประยงค์กติ ติวนาราม เพือd รองรับผูม้ ากราบไหว้บชู า
สิงd กดิ £สิทธิ £ภายในวัดและผูท้ มdี าปฏิบตั ธิ รรม โดยรวมทุกด้าน
ศักยภาพของวัดประยงค์กติ ติวนาราม เพือR
รองรับผูม้ ากราบไหว้บชู าสิงR ศักดิสิc ทธิภายใน
c
วัดและผูท้ มRี าปฏิบตั ธิ รรม
j. ด้านพืนW ทีR
k. ด้านการจัดการ
l. ด้านกิจกรรมและกระบวนการ
m. ด้านการมีสว่ นร่วม
รวม

x̅

S.D

แปลผล

3.43
3.23
3.31
3.40
3.34

0.91
0.80
0.75
0.85
0.82

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

จากตารางทีd I พบว่า ศักยภาพของวัดประยงค์กติ ติวนาราม เพือd รองรับ
ผูม้ ากราบไหว้บชู าสิงd ศักดิ £สิทธิ £ภายในวัดและผูท้ มdี าปฏิบตั ธิ รรม โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลียd เท่ากับ ¤.¤4,S.D. 0.82 หากพิจารณา
เป็ นรายด้านพบว่าด้านทีมd คี วามสําคัญเป็ นลําดับ แรกคือ ด้านพืนm ทีอd ยู่
ในระดับปานกลางมีค่าเฉลียd เท่ากับ ¤.43,S.D. 0.91 รองลงมาคือ ด้าน
การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลียd เท่ากับ ¤.ž0,S.D. Ÿ.¦x ด้าน
กิจ กรรมและกระบวนการอยู่ ใ นระดับ ปานกลาง มีค่ า เฉลีdย เท่ า กับ
3.31,S.D. 0.7x และด้านการจัดการอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีdย
เท่ากับ ¤.23,S.D. 0.80 ตามลําดับ

การสัมภาษณ์ (Interview)

การสัม ภาษณ์ ( Interview) แบบกึ6ง โครงสร้า ง ( Semi-Structured
Interview)ใช้สมั ภาษณ์สาํ หรับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ ได้แก่ เจ้าอาวาสวัดประยงค์กติ ติ
วนาราม พระสงฆ์ภายในวัด แม่ชี ผูม้ าปฎิบตั ธิ รรม และคนในชุมชน
ผูใ้ ห้ข้อมูล
สําคัญ
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ตารางทีL II แสดงค่าเฉลียL ( x̅ ) และมีคา่ เบียL งเบนมาตรฐาน (S.D) ศักยภาพของวัด
ประยงค์กติ ติวนาราม เพือL รองรับผูม้ ากราบไหว้บชู าสิงL ศักดิสิŠ ทธิภายในวั
ดและผูท้ มLี า
Š
ปฏิบตั ธิ รรม ด้านพืนM ทีL
ระดับการตัดสิ นใจ

ศักยภาพของวัดประยงค์กิตติ วนาราม เพืU อ
รองรับผู้มากราบไหว้บูชาสิU งศักดิ] สิทธิ] ภายใน
วัดและผูท้ ีUมาปฏิ บตั ิ ธรรม
1. ด้านพืนf ทีU
j.j วัดมีวถิ ชี วี ติ ความเป็ นธรรมชาติ
j.k วัดมีเอกลักษณ์เฉพาะทีแR ตกต่างจากวัดอืนR ๆ
j.l วัดมีทรัพยากรทีมR คี ณ
ุ ค่าทางประวัตศิ าสตร์
และวัฒนธรรม
j.m เส้นทางทีใR ช้ในการเดินทางได้งา่ ยและไม่
ยุง่ ยากปลอดภัย
1.5 ลักษณะทีตR งั W ของวัดสามารถเชือR มโยงไปยัง
แหล่งท่องเทียR วอืRนๆได้
1.6 ศักยภาพของพืนW ทีใR นการพัฒนาในอนาคต

𝒙
"

S.D.

แปลผล

3.68
3.58
3.45
3.38
3.19

0.90
0.96
0.92
0.91
0.94

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

3.27

0.86

ปานกลาง

รวม

3.43

ผูม้ าปฎิบตั ธิ รรม
คนในชุมชน

ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ
0.91

มาก

จากตารางทีId I พบว่าศักยภาพของวัดประยงค์กติ ติวนาราม เพือd รองรับผู้
มากราบไหว้บชู าสิงd ศักดิ £สิทธิ £ภายในวัดและผูท้ มdี าปฏิบตั ธิ รรม ด้านพืนm ทีd
โดยรวมอยู่ ใ นระดับ มาก มีค่ า เฉลีdย เท่ า กัน ¤.ž3, S.D. Ÿ. p เมืdอ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านวัดมีวถิ ชี วี ติ ความเป็ นธรรมชาติอยูใ่ น
ระดับมาก มีค่าเฉลีdยเท่ากัน 3.68, S.D. 0.90 รองลงมาคือด้านวัดมี
เอกลัก ษณ์ เ ฉพาะทีdแ ตกต่ า งจากวัด อืdน ๆอยู่ใ นระดับ มาก มีค่า เฉลีdย
เท่ากัน ¤.58, S.D. 0.96 วัดมีทรัพยากรทีdมคี ุณค่าทางประวัตศิ าสตร์
และวัฒ นธรรมอยู่ ใ นระดับ มาก มีค่ า เฉลีdย เท่ า กัน ¤.ž5, S.D. 0.92
เส้นทางทีdใช้ในการเดินทางได้ง่ายและไม่ยุ่งยากปลอดภัยอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลีdยเท่ากัน ¤.38, S.D. Ÿ. p ศักยภาพของพืmนทีdใน
การพัฒนาในอนาคตอยูใ่ นระดับปานกลาง มีคา่ เฉลียd เท่ากัน ¤.27, S.D.
0.86 และลักษณะทีdตงั m ของวัดสามารถเชืdอมโยงไปยังแหล่งท่องเทีdยว
อืdน ๆได้ อ ยู่ ใ นระดับ ปานกลาง มีค่ า เฉลีdย เท่ า กัน ¤.19, S.D. 0.94
ตามลําดับ
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ท่านมีความคิ ดเห็นเกีย; วกับแนวทางการส่งเสริ มการ
ท่องเทีย; วเชิ งศาสนา เพือ; รองรับผูม้ ากราบไหว้บชู า
สิ ง; ศักดิ สF ิ ทธิ ภF ายในวัดและผูท้ ีม; าปฏิ บตั ิ ธรรม ในการ
เดิ นทางมา วัดประยงค์กิตติ วนาราม
กรุงเทพมหานคร (ด้านพืPนที); อย่างไร
วัดมีพนfื ทีส( าํ หรับพุทธสนิกชนในการประกอบพิธี
กรรมการทางด้านศาสนา ได้แก่ ศาลา โบสถ์ วิหาร และ
บริเวณโดยรอบวัด
วัดมีสถานทีส( าํ หรับชาวพุทธทุกท่านในการประกอบ
พิธกี รรมทางศาสนาในด้านต่างๆ
วัดมีสถานทีแ( ละกิจกรรมจัดเตรียมไว้ให้กลุม่ ทีเ( ดินทางมา
วัด บางท่านเดินทางมาครังf แรกก็จะยังไม่เข้าใจ ก็สามารถ
สอบถามกับเจ้าหน้าทีท( วี ( ดั ได้
ทางวัดมีสถานทีไ( ว้รองรับกลุม่ ผูท้ เี ( ดินทางมาทํากิจกรรม
ทางศาสนา และยังมีการทําประชาสัมพันธ์บอกถึงข้อ
ปฎิบตั ิ และเวลาในจุดต่างๆ ไว้ดว้ ย
ทีว( ดั นีfมสี ถานทีใ( ห้ทาํ กิจกรรมต่างๆได้หลายจุด เช่น ห้อง
ปฎิบตั ธิ รรมสําหรับกลุม่ ทีเ( ดินทางมาปฎิบตั ธิ รรม ศาลา
สําหรับการทําบุญ พระพุทธรูปในจุดต่างๆ บริเวณวัด
เพือ( ให้ไปกราบไว้สกั การะ และถ่ายรูป เป็ นต้น
ท่านมีความคิดเห็นเกีย( วกับแนวทางการส่งเสริมการ
ท่องเทีย( วเชิงศาสนา เพือ( รองรับผูม้ ากราบไหว้บชู าสิง(
ศักดิส| ทิ ธิภ| ายในวัดและผูท้ มี ( าปฏิบตั ธิ รรม ในการเดินทาง
มา วัดประยงค์กติ ติวนาราม กรุงเทพมหานคร (ด้าน
กิจกรรมและกระบวนการ) อย่างไร
อย่างทีเ( จ้าอาตมาได้แจ้งไว้แล้วว่า วัดเป็ นศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวพุทธทุกคน ให้มาประกอบพิธกี รรมทางศาสนาได้
เป็ นประจํา มิได้จดั ทําขึนf เพือ( พุทธพาณิชย์ ดังนันf ทุกท่าน
สามารถมาร่วมประกอบพิธกี รรมทางศาสนาได้
ทางวัดมีการจัดกิจกรรมทางศาสนาอยูแ่ ล้วดังนันf ชาวพุทธ
ทุกท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทําบุญตักบาตร และ
ประกอบพิธกี รรมทางศาสนาในวันสําคัญต่างๆได้
วัดมีกจิ กรรมมีประเพณี ในวันสําคัญต่างๆ อยูแ่ ล้ว ดังนันf
ทุกท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ และในทุกๆ
กิจกรรมจะมีเจ้าหน้าทีช( ว่ ยดูแล และแนะนําขันf ตอนต่างๆ
ในวันสําคัญต่างๆ ก็จะมาร่วมทํากิจกรรมกับทางวัดหาก
ไม่ได้มาปฎิบตั ธิ รรมก็จะมาร่วมทําบุญในวันสําคัญต่างๆ
ทีว( ดั จะมีการทําบุญตักบาตรเป็ นประจําทุกวัน คนใน
ชุมชนก็จะมาร่วมกันทําบุญ จัดสถานที ( และคอยอํานวย
ความสะดวกให้คนทีเ( ดินทางมาทีว( ดั
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เดินทางมาวัดประยงค์กติ ติวนาราม กรุงเทพมหานคร ในช่วงเวลาใด
วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ คิดเป็ นร้อยละ x¥.ŸŸ ž). กิจกรรมของวัดประยงค์
กิตติวนาราม กรุงเทพมหานคร ทีdท่านสนใจมากทีdสุด (ตอบเพียงข้อ
เดียว) ทําบุญ คิดเป็ นร้อยละ x¥.ŸŸ x). ระยะเวลาในการเดินทางมาวัด
ประยงค์กติ ติวนาราม กรุงเทพมหานคร แต่ละครังm ครึงd วัน
คิด
เป็ นร้อยละ¥Ÿ.¦Ÿ y). ท่านเคยพักแรมหรือไม่ ไม่เคย คิดเป็ นร้อยละ
¦p.wŸ ¥). สถานทีทd ทdี ่านมักใช้บริการพักแรมในครังm นีm คือ วัดประยงค์
กิต ติว นาราม กรุง เทพมหานคร คิด เป็ น ร้อ ยละp¦.¦Ÿ โดยพบว่า
ศักยภาพของวัดประยงค์กติ ติวนาราม เพืdอรองรับผูม้ ากราบไหว้บูชาสิงd
ศักดิ £สิทธิ £ภายในวัดและผูท้ มdี าปฏิบตั ธิ รรม โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
มีคา่ เฉลียd เท่ากับ ¤.¤ž,S.D. Ÿ.¦w หากพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้าน
ทีdม ีค วามสํา คัญ เป็ น ลํา ดับ แรกคือ ด้า นพืmน ทีdอ ยู่ใ นระดับ ปานกลางมี
ค่าเฉลียd เท่ากับ ¤.ž¤,S.D. Ÿ. p รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับ มาก มีค่ า เฉลีdย เท่ า กับ ¤.žŸ,S.D. Ÿ.¦x ด้ า นกิ จ กรรมและ
กระบวนการอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีdยเท่ากับ ¤.¤p,S.D. 0.75
และด้านการจัดการอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลียd เท่ากับ ¤.w¤,S.D.
Ÿ.¦Ÿ สอดคล้องกับงานวิจยั ของอารีย์ นัยพินิจ และคณะ (2556) พบว่า
การวิเคราะห์ศกั ยภาพขององค์ประกอบการท่องเทียd วเชิงศาสนาของวัด
ในกลุ่ม จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ พบว่าองค์ประกอบด้านสิงd ดึงดูดใจ
สถานทีd ท่ อ งเทีd ย วเชิ ง ศาสนาในกลุ่ ม จัง หวัด ร้ อ ยแก่ น สารสิ น ธุ์ ม ี
องค์ประกอบด้านสิงd ดึงดูดใจคือ ศาสนสถาน โบราณสถาน การมีชอdื เสียง
ของเกจิอาจารย์ และสถานทีทd ่องเทียd วคือวัดเองทีใd ห้ความรูส้ กึ ทางจิตใจ
ในด้านบวกเช่น ความสงบ ความสบายใจเป็ นต้น

ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิ ดเห็นเกีย> วกับแนว
ทางการส่งเสริ มการท่องเทีย> วเชิ งศาสนา เพือ> รองรับผูม้ า
กราบไหว้บชู าสิ ง> ศักดิ สF ิ ทธิ ภF ายในวัดและผูท้ ีม> าปฏิ บตั ิ ธรรม
ในการเดิ นทางมา วัดประยงค์กิตติ วนาราม
กรุงเทพมหานคร (ด้านการมีส่วนร่วม) อย่างไร
ทางวัดมีเพจทีช: าวบ้านหลายๆท่านช่วยกันดูแล และป้ าย
ประชาสัมพันธ์อยูใ่ นจุดต่างๆ และทุกครังF ทีม: งี านใหญ่ทที : างวัด
จัดขึนF ก็จะมีการประชุมกัน หลายฝ่ ายเพือ: เตรียมความพร้อมใน
กิจกรรม
ทุกครังF ทีม: กี จิ กรรมของทางวัด ก็จะมีการประชุมและแบ่งความ
รับผิดชอบในจุดต่างๆ โดยทีจ: ะมีคนในชุมชนมาร่วมวางแผนทํา
กิจกรรมด้วย
โดยปกติวดั จะมีกจิ กรรมในวันสําคัญต่างๆ เป็ นประจํา และจะมี
คนในชุมชนมาร่วมเตรียมงาน และอํานวยความสะดวกในทุกๆ
กิจกรรม
โดยส่วนใหญ่กจ็ ะมาช่วยทีว: ดั เตรียมงานและช่วยประชาสัมพันธ์
ส่วนใหญ่ คนในชุมชนก็จะมาช่วยงานกับทางวัดเป็ นประจําอยู่
แล้ว ไม่วา่ จะเป็ นจัดสถานที : แนะนะและประชาสัมพันธ์

สรุปผลจากการสัมภาษณ์
จากการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ ได้แก่ เจ้าอาวาสวัดประยงค์กติ ติ
วนาราม พระสงฆ์ภายในวัด แม่ชี ผูม้ าปฎิบตั ธิ รรม และคนในชุมชน การ
กํ า หนดแนวทางการส่ง เสริม การท่ อ งเทียW วเชิง ศาสนา เพือW รองรับ ผู้
เดินทางมาวัดประยงค์กติ ติวนาราม กรุงเทพมหานคร พบว่า วัดมีพšนื ที W
สําหรับรองรับกลุ่มทีเW ดินทางมาท่องเทียW วโดยทีมW สี งิ W อํานวยความสะดวก
ได้แก่ ห้องนํšา ร้านสวัสดิการ กิจกรรม และบริเวณโดยรอบของวัดเป็ น
ทีสW ําหรับจอดรถได้ แต่ในช่วงทีมW กี ารจัดงานพืšนทีไW ม่เพียงพอและอาจ
เกิดอันตรายได้ ดังนันš ทางวัดควรมีการจัดพืšนทีสW ําหรับจอดรถและมี
เจ้าหน้าทีคW อยดูแลความปลอดภัยไว้ดว้ ย สําหรับในวันสําคัญต่างๆ ที W
ทางวัดจะจัดขึšนก็จะได้รบั ความร่วมมือจากคนในชุมชน เจ้าหน้าทีแW ละ
หน่ วยงานต่างๆ มาร่วมเตรียมงานจัดสถานที W ดังนันš ทางวัดควรมีการ
ทําประชาสัมพันธ์ผ่านสือW ต่างๆ รวมถึงการอํานวยความสะดวกในการ
เข้าออกวัดด้วย เนือW งจากวัดอยูใ่ นซอยและไม่มรี ถโดยสารธารณะเข้าถึง
โดยทางวัดจะมีกจิ กรรมทางศาสนาให้กลุ่มนักท่องเทียW วได้ร่วมทําเป็ น
ประจํา ทุ ก วัน คือ การทํา บุ ญ ตัก บาตร และการกราบไหว้ส กั การะ
พระพุทธรูปภายในวัด รวมถึงการมาปฎิบตั ธิ รรม และในช่วงวันสําคัญ
ต่างๆ ทางวัดก็จะมีกจิ กรรมนันš ๆ ด้วย

การกํา หนดแนวทางการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที; ย วเชิ ง ศาสนา เพื; อ
รองรับผูเ้ ดิ นทางมาวัดประยงค์กิตติ วนาราม กรุงเทพมหานคร
1. ด้านพืนD ที;
1.1 วัดควรจัดทําโปรแกรมทัวร์ไหว้พระให้กบั กลุ่มทีสd นใจ
ร่วมทํากิจกรรมกับวัดประยงค์กติ ติวนาราม เช่น การทําบุญ ไหว้พระ
และมีการเรียนรูเ้ กียd วกับศาสนา
1.2 ควรมีการจัดทําแผนทีหd รือเส้นทางการท่องเทียd วทีมd ี
ความเชืdอ มโยงกับ แหล่ ง ท่ อ งเทีdย วอืdน ๆ เพืdอ ให้ก ลุ่ ม นั ก ท่ อ งเทีdย วทีd
เดินทางมาได้รจู้ กั แหล่งท่องเทียd วอืนd ๆ เพิมd มาขึนm
Š. ด้านการมีส่วนร่วม
1.1 วัดควรเปิ ดโอกาสให้คนในชุมชนได้นําเสนอสินค้าของชุมชน ให้กบั
กลุม่ ทีเd ดินทางมา เพือd เป็ นการสร้างอาชีพและรายได้ให้กบั คนในชุมชน
‡. ด้านกิ จกรรมและกระบวนการ
3.2. วัดมีกจิ กรรมทีdสําคัญ คือ การปฎิธรรม ดังนันm วัด
และหน่ วยงานทีเd กียd วข้องควรทําการประชาสัมพันธ์ การปฎิธรรมให้กบั
ผูท้ สdี นใจกิจกรรมนีmผา่ นทางสือd ต่างๆ ให้มากยิงd ขึนm
3. หน่ วยงานทีdเกีdยวข้องควรมีการให้การสนับสนุ นด้าน
การเดินทางมาวัดประยงค์กติ ติวนาราม เพือd ให้ผทู้ สdี นใจมาทําบุญ ไหว้
พระ และการทําวัตรเย็น เดินทางได้สะดวกยิงd ขึนm
2. ด้านการจัดการ
2.1. วัดควรมีการจัดการพืนm ทีสd ําหรับจอดรถไว้ให้กบั ผูท้ dี
เดินทางมาวัดประยงค์กติ ติวนารามอย่างชัดเจน และควรมีเจ้าหน้ าทีd
คอยอํานวยความสะดวก เพือd ความปลอดภัย

IX. อภิปรายผล
ผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน ¦Ÿ คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ น
ร้อยละ x¥.ŸŸ มีสถานภาพการสมรส โสด คิดเป็ นร้อยละ xŸ.Ÿ มีอายุ
wŸ-¤Ÿ ปี คิดเป็ นร้อยละ žž.¦Ÿ มีระดับการศึกษาสูงสุดมัธยมศึกษา
ตอนต้นคิดเป็ นร้อยละ xx.xŸ ประกอบอาชีพ พนักงานบริษทั เอกชน/
ลูก จ้า ง คิด เป็ น ร้อ ยละyy.¦Ÿ และมีร ายได้เ ฉลีdย ต่ อ เดือ น pŸ,000 –
20,ŸŸŸ บาท ¥¦.xŸ สอดคล้องกับงานวิจยั ของอารีย์ นัยพินิจ และคณะ
(wxxy) พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจํานวน wy คน คิด
เป็ น ร้อ ยละ y¥.w ทีdโ ดยอายุ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ว นใหญ่ ม ีอ ายุ ¤p- žŸ ปี
จํานวน pž¦ คน คิดเป็ นร้อยละ ¤¥ ทังm นีmกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่สถานภาพ
สมรส จํานวน w¤p คน คิดเป็ นร้อยละ x¥.¥x ระดับการศึกษาของกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่คอื ปริญญาตรี จํานวน pxŸ คน โดยกลุ่มผูท้ เdี ดินทาง
มาวัดประยงค์กติ ติวนารามมีพฤติกรรมทีพd บว่า p).วัตถุประสงค์ในการ
เดินทางมาวัดประยงค์กติ ติวนาราม กรุงเทพมหานคร ครังm นีm คือ มา
กราบไหว้บชู าสิงd ศักดิ £สิทธิ £ภายในวัด คิดเป็ นร้อยละx¥.¦Ÿ w).ค่าใช้จา่ ย
ทังm หมดในการเดินทางมาวัดประยงค์กิตติวนาราม กรุงเทพมหานคร
(เฉลียd ต่อครังm ต่อp คน) wŸŸ - ¤ŸŸ บาท คิดเป็ นร้อยละ¤p.xŸ ¤). ท่าน

กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั เล่มนีmสาํ เร็จและสมบูรณ์ลง เจ้าอาวาสวัดประยงค์กติ ติวนา
ราม พระสงฆ์ภายในวัด แม่ชี ผูม้ าปฎิบตั ธิ รรม และคนในชุมชน ทีใd ห้
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BA-14
การสนับสนุ นทางด้านข้อมูล ความร่วมมือในการช่วยแจกแบบสอบถาม
โดยเฉพาะอย่างยิงd ขอขอบพระคุณผูส้ อบตอบแบบสอบถามงานวิจยั ครังm
นีmทุกท่าน ซึdงมีส่วนให้การวิจยั สําเร็จลุล่วงด้วยดีผู้วจิ ยั รู้สกึ ซาบซึmงใน
ความกรุณา และกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนีm
เอกสารอ้างอิ ง

[1] การท่องเทีWยวแห่งประเทศไทย ททท.ออกบัตรท่องเทีWยว Travel Card
Smart Purseพร้อมเผย โครงการ เติมบุญสุขใจ เทียW วไทยครึกครืน^
ทัวร์ 9 วัด พร้อมทําบุญผ่านบัตรสมาร์ทเพิรส์
จากhttp://www.tatnewsthai.org/detail.php?newsID=896
[2] ไกรฤกษ์ ปิW นแก้ว.(2556). แหล่งท่องเทีgยวเชิ งวัฒนธรรม จาก
HTTP://TOURISM-DAN1.BLOGSPOT.COM
[3] ละเอียด ศิลาน้อย. (JKK¡). การกําหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง เพือW การ
วิจยั เชิงปริมาณ เชิงสํารวจ และเชิงทดลอง กรุงเทพฯ: บางกอกบลูพริน^ ต์.
[4] ธนิต บุญทิพสกุล.(2558). พฤติกรรมการท่องเทียW วเชิงพุทธศาสนา
ของนักท่องเทียW ววัด ในจังหวัดน่าน. วิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
[5] วัดประยงค์กติ ติวนาราม (2562). ประวัตคิ วามเป็ นมาของวัดประยงค์กติ ติ
วนาราม. สืบค้นจาก
https://www.paiduaykan.com/travel/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0
%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%
E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B4
%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%
99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
[6] อารีย์ นัยพินิจและคณะ. (2556). การศึกษาศักยภาพการท่องเทียW วเชิง
ศาสนาของวัดในกลุม่ จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ.์ วารสารปั ญญาภิวฒ
ั น์ ปี ทWี
5 ฉบับทีW 1 ประจํา เดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2556
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ปวเรศ เจียเจริญ

BA-3

Saprangsit Mruetusatorn

IT-8

ปัณณทัต จอมจักร์

IT-7

Sirawit Towatakawanit

EN-10

ปาลีรัฐ เลขะวัฒนะ

BA-5

Soikanok Srisawat

BA-13

พงศ์ศรัณย์ วงศ์ชนเดช

BA-1

Suddhiborn Setthitanand

BA-8

พิชชา โชติวิเชียร

EN-4

Sukrit Kirtsaeng

BA-13

พิชามญชุ์ ฉิมบรรเทิง

EN-7

Supatsorn Jindathai

LA-2

พิมพ์เพชร สระทองอุ่น

EN-4

Supita Wipatkitpaisal

EN-12

พีรยา เศรษฐพัฒน์

BA-10

Teerapol Silawan

EN-10

มนสิชา รัตนแก้วมณี

BA-3

วัฒน์ มาศฉมาดล

BA-1

สห ธิติถามวัต

BA-14

วาทิต เบญจพลกุล

BA-2

สันติ มีสุข

EN-7

วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์

EN-9

สุพิตา วิพัฒน์กิจไพศาล

IT-4

วิโรช ทัศนะ

EN-5

อดิศักดิ์ เสือสมิง

EN-1

วุทธิพงศ์ ปุพเพตะนันท์

BA-2

อรรถพันธ์ จันทรกานต์สกุล

EN-11

ศรายุทธ นนท์ศิริ

BA-3

สมชาย พานิชเจริญ

EN-9

ดัชนีคำสำคัญ (Keyword Index)
4MAT
Accessibility
ASEAN Green Hotel Standard
Automatic Screening Machine
Brand Positioning
Business Intelligence
CAD/CAM
Clustering
Cognitive strategies
Color Image Scale
Color Scheme
Colorblind
Correlation Based-Algorithm
Customers’ Demand
Data visualization
Deep learning
Eco-conscious visitor
English listening strategies
English proficiency test
Fruit bruise
Generation X
Google Analytics
Green Hotel
Greenhouse
heating and cooling treatment
Hybrid filtering
Hypermarket
Identification
Image Processing
Inverter-based Oapmp
IoT
Jig and Figure
K-means

BA-14
BA-12
BA-8
EN-6
BA-9
IT-10
EN-5
IT-2
LA-2
LA-1
LA-1
IT-10
IT-8
BA-12
IT-10
BA-7
BA-8
LA-2
LA-2
BA-7
IT-5
IT-3
BA-8
BA-4
BA-7
IT-2
IT-5
IT-8
IT-8
EN-3
BA-4
IT-6
IT-2

EN-10
IT-5
Loyalty
EN-6
Machine Design
LA-2
Metacognitive strategies
EN-10
mileage
BA-11
Motivation
BA-9
Multi-dimensional positioning
BA-4
NDVI
BA-12
Night Market
BA-7
object detection
EN-6
Object Detection
EN-12
Peer-to-peer (P2P) lending
EN-6
PLC
EN-4
PLC คอนโทรลเลอร์
EN-10
prediction
BA-12
Products and Services
EN-3
Pseudo Differential
EN-10
recommendation system
IT-2
Recommender Model
EN-3
RMS Measurement
EN-3
RMS-to-DC
Satisfaction
BA-11,
BA-12
IT-5
Service marketing
IT-5
service quality
EN-3
Sigma-Delta Modulator
BA-4
Smart farm
BA-9
Soap
Strategy inventory for language learning LA-2
BA-11
Street Food
BA-8
Sustainability
IT-8
Template Matching
IT-2
Thai Food Menus
Linear regression

The Importance-Performance Matrix
Thermal camera
Three Pillars of Sustainability
Tires rotation
Vision Systems
กระบวนการประกอบ
กลยุทธ์การปรับปรุงธุรกิจ
การเข้ารหัส
การเข้ารหัส
การเข้ารหัสเว็บ
การจำแนกข้อมูลความเป็นส่วนตัว
การโจมตีด้วย XSS
การชำระเงินผ่านช่างทางอิล็คทรอนิกส์
การตัดสินใจของนักลงทุน
การตัดสินใจใช้บริการ
การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ
การท่องเที่ยวเชิงศาสนา
การทำเหมืองข้อมูล
การบริหารการผลิตแบบญี่ปุ่น

IT-6
BA-7
BA-8
EN-10
EN-6
EN-7
IT-6
IT-12
IT-12
EN-2
IT-12
EN-2
BA-1
EN-12
BA-1
BA-13
EN-8
EN-12
IT-11
BA-2

การแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมีน
การแบ่งกลุ่มพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของบ้านพัก
BA-2
อาศัย
การประหยัดพลังงาน
การปรับให้เรียบเอ็กโพเนนเชียลแบบโฮลท์-วิน
เทอร์
การผลิตแบบความต้องการเฉพาะของลูกค้า
การผิดนัดชำระหนี้
การพยากรณ์
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การยอมรับเทคโนโลยี
การวิเคราะห์โครงการ
การส่งมอบ
การส่งเสริมการลงทุน
การสร้างรูปร่างการเคลื่อนที่
กิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ความชื้นสัมพัทธ์
ความปลอดภัยของเว็บ

EN-9
EN-11
EN-11
EN-12
EN-11
IT-7
BA-1
IT-7
IT-11
IT-7
EN-5
BA-6
IT-9
EN-2

ความสูญเปล่า
คาราคุริ
คุณภาพ
คุณภาพการให้บริการ
เครื่องกัดซีเอ็นซี 5 แกนขนาดเล็ก
เครื่องเก็บชิ้นงานอัตโนมัติ
โครงข่ายประสาทเทียม
โครงข่ายประสาทเทียม
ชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ
ซีซีอาร์ดีซี
ต้นทุน
ทักษะการเรียนรู้
เทคนิคการสุ่มเพิ่มตัวอย่างกลุ่มน้อย
เทคนิคป่าแบบสุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ธุรกิจบริการซ่อมและบำรุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ
นักท่องเที่ยวชาวไทย
น้ำท่า
น้ำฝน
แนวคิด SERVQUAL
แนวทางการส่งเสริม
แบบจำลองคาโน
แบบจำลองพยากรณ์
แบบจำลองพยากรณ์
ประชากรศาสตร์
ประเมินค่า
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ประสิทธิภาพการผลิต
ประสิทธิภาพพลังงาน
ปัญญาประดิษฐ์
ป่าแบบสุ่ม
ผลิตภัณฑ์รองเท้า
ผลิตภาพ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของประเทศไทย พ.ศ. 2562
พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของบ้านพักอาศัย

EN-7
EN-7
IT-11
BA-5
EN-5
EN-7
BA-13
EN-11
EN-11
EN-9
IT-11
BA-14
IT-4
IT-4
EN-1
BA-5
BA-10
BA-13
BA-13
BA-5
EN-8
BA-5
EN-12
IT-4
BA-1
EN-1
BA-6
EN-4
EN-9
IT-9
BA-14
LA-1
IT-11
IT-12
BA-2

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อรองรับผู้เดินทางมาวัดประยงค์กิตติวนา
ราม
ฟาร์มแม่นยำสูง
ภาพถ่าย
ภาวะโลกร้อน
มาตรการการตอบสนองด้านโหลด
ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ
ระบบเก็บข้อมูลการลดขยะ
ระบบทำความเย็น
ระบบแนะนำบทความ
รูปแบบแนะนำ
โรงแรม
โรงแรมแคปซูล
ลอร่าส่วนบุคคล
วัดประสิทธิภาพ
วิธีการคัดกรองข้อมูลแบบพึ่งพาผู้ใช้ร่วม
วิธีการคัดกรองข้อมูลแบบอิงเนื้อหา
วินิจฉัยองค์กร
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เว็บแอปพลิเคชัน
เว็บแอปพลิเคชัน
ศูนย์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
หุ่นยนต์แขนกลแนวตั้ง
เหมืองข้อมูล
อัตราส่วนทางการเงิน
อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoTs)
อินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
เอ็นซีโค๊ด
เอส-เชฟ
โฮมสเตย์

LA-1
EN-8
IT-9
LA-1
BA-3
BA-2
EN-4
BA-3
EN-9
IT-3
BA-14
BA-10
BA-10
IT-9
EN-1
IT-3
IT-3
IT-6
EN-1
BA-3
EN-1
EN-9
EN-4
BA-14
IT-4
EN-4
IT-9
IT-7
EN-5
EN-5
BA-10
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