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DIGITAL TECHNOLOGY FOR
SUBSTAINABLE WELLBEING
AND SMART SOCIETY

21 มิถุนายน 2562

หองประชุม ดร.ไสว สุทธิพ�ทักษ อาคาร 6 ชั�น 7

วิทยาลัยนวัตกรรมดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย รวมกับ เครือขายวิจัยประชาชื่น

ii

สารจากอธิการบดี
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 นี้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ประสงค์จะ
เปิดโอกาสให้ นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องในด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มี โอกาสพบปะแลกเปลีย่ นความรู้ นําเสนอผลงานวิจยั นวัตกรรม
และเทคโนโลยีใหม่ อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้าง ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งในส่วนของ
ภาคการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อนําไปสู่การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีให้ก้าวหน้าและเข้มแข็งต่อไป
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
ในปัจจุบนั การขับเคลือ่ นประเทศสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืนและเท่าทันตามความเปลีย่ นแปลงของโลก
จําเป็นต้องมีการปรับ โครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสูเ่ ศรษฐกิจทีข่ บั เคลือ่ นด้วยนวัตกรรม (Value–
Based Economy) และเน้นภาค บริการมากขึ้น นอกจากนี้ การจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ยกระดับอุตสาหกรรมหลักของประเทศ จําเป็นต้องมีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เป็นรากฐาน
ของการเชื่อมต่อระหว่างโลกทางกายภาพและข้อมูลดิจิทัล การพัฒนาประเทศด้วยฐานความรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งใน
การเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันดังกล่าว การบูรณาการงานวิจยั ร่วมกับการพัฒนาและการสร้าง
นวัตกรรม จึงเป็นกุญแจสําคัญในการนําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่นยืน
เป็นทีน่ า่ ยินดีทมี่ ผี สู้ นใจส่งผลงานมาร่วมนําเสนอและเข้าร่วมประชุมจํานวนมาก ในนาม
ของคณะกรรมการผู้จัดการประชุม ขอขอบคุณ วิทยากร ผู้นําเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุม
ตลอดจนคณะ ผู้จัดการประชุมที่ทําให้การประชุมครั้งนี้มีคุณค่าและสําเร็จได้ด้วยดี

(ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

iii

ก�ำหนดการ
งานประชุมวิชาการระดั
บชาติมวิครั
�งที่ 14บชาติ ครั้งที่ 14
การประชุ
ชาการระดั

DIGITAL TECHNOLOGY FOR
SUBSTAINABLE WELLBEING
AND SMART SOCIETY

เรื่อง “ Digital Technology for Sustainable Wellbeing and Smart Society”
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 - 18.00 น.
ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อาคาร 6 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

08.00 - 09.30 น.
09.30 - 09.50 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิดโดย
ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ดร.อภิเทพ แซ่โค้ว ประธานเครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น”
09.50 - 10.00 น.
มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
10.00 - 10.45 น.
วิทยากรบรรยายพิเศษ โดย ดร.ดวงดาว วิชาดากุล
		 หัวข้อบรรยาย : Digital heath for personalized
		 medicine through the aspect of-omics data
		 analytics and insights
10.4521
- 11.00
พัก รับประทานอาหารว่าง
มิถุนน.ายน 2562
11.00หอ-งประชุ
12.00มน.ดร.ไสว สุวิททธิยากรบรรยายพิ
พ�ทักษ อาคารเศษ
6 ชัโดย
�น 7 นพ.อกนิษฐ์ ศรีสุขวัฒนา
		 กรรมการผู้จัดการ Avarin Running and Triathlon
		 หัวข้อบรรยาย : Digital Technology for Wellness
12.00 - 13.00 น.
พัก รับประทานอาหารกลางวัน
วิทน�ำเสนอผลงานวิ
ยาลัยนวัตกรรมดชานเทคโนโลยี
และวิศวกรรมศาสตร
13.00 - 14.45 น.
าการ ภาคบรรยาย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย รวมกับ เครือขายวิจัยประชาชื่น
14.45 - 15.00 น.
พัก รับประทานอาหารว่าง
15.00 – 18.00 น.
น�ำเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย (ต่อ)
18.00 น.
ปิดประชุมวิชาการ

iv

v

13.20- 13.40
13.40-14.00

14.00-14.20

14.20-14.40

14.40-15.00

2
3

4

5

6

1077

1074

1073

2
1065

นรำรัตน์ ขนอม
ภัสรำภรณ์ ห้อยกรุด / วุฒิยำ
สำหร่ำยทอง
อิงอร อำรีย์วงศ์ / วุฒิยำ
สำหร่ำยทอง
พิพรรษ เก่งพิพัฒน์ / วุฒิยำ
สำหร่ำยทอง
พงศ์ภำดำ ศรีบัณฑิต / ศักด์สิทธิ์
บุศยพลำกร

เลขบทความ
ชื่อผู้เขียน
1
กรัณย์ยศ จันทร์เต็ม

เรื่อง
กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรลงทุนเพื่อจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ถ่ำนหินผง
(Pulverized Coal) ของ บมจ.ปตท.
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรซื้ออำหำรออนไลน์
กำรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อค่ำใช้จ่ำยกำรรักษำพยำบำลของประชำกรกลุ่มวัย
ทำงำนในกรุงเทพมหำนคร
ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจของผู้ปกครองในกำรส่งบุตรเข้ำร่วมโปรแกรมภำษำ
ระยะสั้นในต่ำงประเทศ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจทำประกันภัยรถจักรยำนยนต์ภำคสมัครใจของ
ผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร
บทบำทของสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
กรณีศึกษำ ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร

หมายเหตุ: ผู้นำเสนอทั้งหมดควรพร้อมในห้องนำเสนอล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 10 นำทีก่อนเริ่มกำรนำเสนอ ผู้นำเสนอควรแนะนำตัวเองและอัปโหลดไฟล์เอกสำร
ที่คอมพิวเตอร์ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเริ่มกำรนำเสนอ

เวลา
13.00-13.20

ลาดับ
1

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. ห้อง 3-1 Chairman: อ.สิญำทิพย์ เพี้ยนภักตร์

กำหนดกำรนำเสนอบทควำมวิจัย

3

vi

1029
1121

1036

16.35 – 16.55
16.55 – 17.15

17.15 – 17.35

5
6

7

กันยารัตน พูลเพียร / ผศ.ดร.ณัฐพัชร
อารีรัชกุลกานต / ดร.สมหญิง
งามพรประเสริฐ
ชญาณี กาญจนามาส/ผศ.ดร.ณัฐพัชร
อารีรัชกุลกานต/ดร.สมหญิง
งามพรประเสริฐ
วัฒนชัย พุทธาประสิทธิ์ผล / ณัฐกิตติ
แดงศรี / อโณชา เหล็งศิริ / เนื่องวงศ
ทวยเจริญ
ธนวัฒน ปนแกว / วรวัฒน สมพงษ
กฤษณ ไชยวงศ / ผูชวยศาสตราจารย
ดร.กันยารัตน ศรีวิสทิยกุล / ดร.ภาณุ
ศักดิ์ มูลศรี / ดร.อิทธิพัฒน รูปคม
ปริญญา ราชานนท / ประพล พุมศิริ /
อุดมลักษณ อําพันธุ / นัศพชาณัณ
ชินปญชธนะ

แอปพลิเคชันวัดระดับความขุนและอุณหภูมิของน้ําในบอปลา

ระบบไรนาอัจฉริยะ
ระบบริหารจัดการสําหรับการปลูกกลวยหอมทองแบบอัตโนมัติ ดวย
เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง

PFB Navigator: ระบบนําทํางอัจฉริยะสําหรับผูขับขี่จักรยํานยนต

การลดปญหาแมสควิท A อุดตันที่รูตะแกรงหมอปนกรณีศึกษา :
โรงงานผลิตน้ําตาลทราย

เรื่อง
การออกแบบและประยุกตเมติกซเครื่องมือลีน สําหรับการเพิ่มผลิตภาพการ
ผลิตในอุตสาหกรรมชิ้นสวนรถยนต
การพยากรณคลอรีนอิสระคงเหลือในการผลิตน้ําประปา : กรณีศึกษา
โรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์

หมายเหตุ: ผูนําเสนอทั้งหมดควรพรอมในหองนําเสนอลวงหนาอยางนอย 10 นาทีกอนเริ่มการนําเสนอ ผูนําเสนอควรแนะนําตัวเองและอัปโหลดไฟลเอกสาร
ที่คอมพิวเตอรใหเสร็จเรียบรอยกอนเริ่มการนําเสนอ

1011

16.15 – 16.35

1109

15.55 – 16.15

3

4

1094

15.35 – 15.55

2

ลําดับ
เวลา
เลขบทความ
ชื่อผูเขียน
1
15.15 – 15.35
1051
วัชระ สัจจา

วันศุกรที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 15.15 – 17.35 น. หอง 3-1 Chairman: ผศ.ดร.ปราโมทย จางอิสระกุล

กําหนดการนําเสนอบทความวิจัย

vii

14.20-14.40

14.40-15.00

5

6

1035

1030

1024

1018

ภำวิตำ เลิศจินตนำกิจ /
วรดี จงอัศญำกุล

ประสิทธิ์ รุ่งเรือง / จำริณี
เธียรเจริญ / ปทุมพร ชโนวรรณ
ปิยะวิทย์ ทิพรส

จันติมำ จันทร์เอียด

เลขบทความ
ชื่อผู้เขียน
1001
กนกวรรณ บุญมีลำภ
1004
โสภำพร กล่ำสกุล

อำหำรฟังก์ชันเชิงนวัตกรรมสำหรับผู้บริโภคยุคมิลเลนเนียล: โอกำสและควำมท้ำ
ทำยของผู้ประกอบกำรสตำร์ทอัพในประเทศไทย
กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ด้ำนกำรเงินในกำรลงทุนร้ำนโฮมเมดเบเกอรี่ในจังหวัด
ลำปำง

เรื่อง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมตั้งใจและพฤติกรรมกำรใช้งำนกระเป๋ำเงินอิเล็กทรอนิกส์
กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรจัดกำรท่องเที่ยวของสมำชิกชุมชนตำบลบ้ำน
ในดง อำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวชุมชนสรำญวิถีของ
ดีบ้ำนในดง
ปัจจัยที่มีผลต่อกำรยอมรับกำรใช้บริกำรทำงกำรแพทย์แผนไทย ประเภทกำรนวด
ไทย ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้ำนคลองโพธิ์ ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัด
สงขลำ
กำรสร้ำงทีมงำนตรวจสอบที่มีประสิทธิภำพ

หมายเหตุ: ผู้นำเสนอทั้งหมดควรพร้อมในห้องนำเสนอล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 10 นำทีก่อนเริ่มกำรนำเสนอ ผู้นำเสนอควรแนะนำตัวเองและอัปโหลดไฟล์เอกสำร
ที่คอมพิวเตอร์ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเริ่มกำรนำเสนอ

14.00-14.20

13.40-14.00

3

4

เวลา
13.00-13.20
13.20- 13.40

ลาดับ
1
2

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. ห้อง 3-2 Chairman: อ.มนฤดี กีรติพรำนนท์

กำหนดกำรนำเสนอบทควำมวิจัย

7

viii

16.15 – 16.35

16.35 – 16.55

16.55 – 17.15

17.15-17.30

4

5

6

7

1042

1122

1076

1046

1115
1112

อุษณียำ เพชรนำท

จิติมำ กรป้องกัน
พูนศักดิ์ ภำษิต / ธนัญ จำรุวิทย
โกวิท / อนิรุทธ์ กัลยำ
ฉวีวรรณ เพ็ชรศิริ /
ปิยลักษณ์ พงษ์ทวีวิรัตน์
ชัยนันท์ บุตรน้ำเพชร /
ดวงใจ จิตคงชื่น
ดวงสมร เชวงกฤตยำนนท์

เกณฑ์กำรตัดสินใจของระดับกำรเกิดกำรกระจำยสูงเกินที่เหมำะสมสำหรับข้อมูล
นับที่มีควำมสัมพันธ์กัน
กำรศึกษำกำรเตรียมควำมพร้อมของครูในกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน
สำหรับกำรเรียนรู้ผ่ำนอุปกรณ์มือถือ

กำรประยุกต์ใช้กำรทำเหมืองข้อมูลกับพฤติกรรมกำรใช้อินเตอร์เน็ตผ่ำนสมำร์ท
โฟนของนักศึกษำมหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กำรแบ่งควำมสำคัญเพื่อกำหนดจำนวนคงคลังยำในโรงพยำบำลศิริรำช

เรื่อง
กำรประเมินประสิทธิภำพของวิธีควบคุมควำมคับคั่งแบบ Coupled และ
Uncoupled ในสถำนกำรณ์ที่มีควำมแตกต่ำงของอัตรำกำรรับ-ส่งข้อมูล ใน
โครงข่ำย MPTCP
กำรประยุกต์ตรรกศำสตร์คลุมเครือสำหรับกำรซื้อขำยพลังงำนไฟฟ้ำ
กำรพัฒนำระบบโทรศัพท์ไอพีอัตโนมัติโดยกำรสั่งงำนด้วยเสียง

หมายเหตุ: ผู้นำเสนอทั้งหมดควรพร้อมในห้องนำเสนอล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 10 นำทีก่อนเริ่มกำรนำเสนอ ผู้นำเสนอควรแนะนำตัวเองและอัปโหลดไฟล์เอกสำร
ที่คอมพิวเตอร์ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเริ่มกำรนำเสนอ

15.35 – 15.55
15.55 – 16.15

เวลา
เลขบทความ
ชือ่ ผู้เขียน
15.15 – 15.35
1100
ผกำศิตำ ศรีภักดี

2
3

ลาดับ
1

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 15.15 – 17.15 น. ห้อง 3-2 Chairman: ผศ.ดร.อำนำจ ผดุงศิลป์
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ix

14.00-14.20

14.20-14.40

14.40-15.00

4

5

6

1008

1085

1134

1127

1124

ยุพดี หวลอำรมณ์

จินตหรำ ว่องสกุล

ชนันฎำ บัวสุวรรณ /
ธนำ สมพรเสริม
กนกวรรณ ไทยประดิษฐ

รชต กลับน่วม

เลขบทความ
ชื่อผู้เขียน
1119
พงศกร คหินทรพงศ์

กำรพัฒนำตัวแบบช่องทำงกำรตลำดออนไลน์บนเครื่องมือเครือข่ำยสังคม
ออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) สำหรับวิสำหกิจชุมชน กรณีศึกษำ วิสำหกิจชุมชนผ้ำทอนำ
หมื่นศรี
กำรศึกษำควำมพร้อมของชุมชนท่องเที่ยว ตำมมำตรฐำนชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ
ธ.ก.ส.กรณีศึกษำ : บ้ำนริมคลองโฮมสเตย์ จ.สมุทรสงครำม
กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรเรียนภำษำจีนโดยใช้เกมเป็นฐำน

เรื่อง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรใช้ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษำผู้ใช้บริกำร
ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) สำขำบิ๊กซีบ้ำนโป่ง อำเภอบ้ำนโป่ง จังหวัด
รำชบุรี
อิทธิพลของกำรตลำดดิจิทัลต่อกำรตัดสินใจใช้บริกำรเที่ยวบินภำยในประเทศสำย
กำรบินไทยไลอ้อนแอร์ของนักท่องเที่ยวชำวไทยในเขตกรุงเทพมหำนคร
ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อำศัยในกรุงเทพมหำนคร

หมายเหตุ: ผู้นำเสนอทั้งหมดควรพร้อมในห้องนำเสนอล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 10 นำทีก่อนเริ่มกำรนำเสนอ ผู้นำเสนอควรแนะนำตัวเองและอัปโหลดไฟล์เอกสำร
ที่คอมพิวเตอร์ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเริ่มกำรนำเสนอ

13.40-14.00

13.20- 13.40

2

3

เวลา
13.00-13.20

ลาดับ
1

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. ห้อง 3-3 Chairman: ผศ.ดร.จรัญญำ ปำนเจริญ
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x

17.15-17.30

7

1039

1118
ณัชชำ ศรีทองสุข

เตชวัฒน์ ก้อนแก้ว

เรื่อง
กำรประยุกต์ใช้เทคนิคกำรจำลองสถำนกำรณ์แบบมอนติคำร์โลเพื่อลด
ต้นทุนกำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง กรณีศึกษำ : โรงงำนผลิตเครื่องดื่ม
ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย
กรณีศึกษำ : ขบวนรถเร็ว กรุงเทพ – เชียงใหม่
กำรวิเครำะห์คุณลักษณะที่มีผลต่อระดับควำมสุขและกำรสร้ำงตัวแบบเพื่อ
ทำนำยระดับควำมสุข
กำรเตรียมควำมพร้อมสำหรับ Digital Transformation ในองค์กรภำครัฐ
กำรสร้ำงตัวแบบกำรวิเครำะห์ควำมรู้สึกทำงอำรมณ์สำหรับบทควำม
แนะนำสินค้ำออนไลน์โดยกำรตรวจสอบควำมคิดเห็นเชิงลบ
วิธีกำรจำแนก Facebook Page ตำมระดับควำมเป็นที่นิยมด้วยข้อมูลกำร
มีปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้
ระบบสำรสนเทศเชิงพื้นที่กำรใช้น้ำระดับแปลงนำกรมชลประทำน

หมายเหตุ: ผู้นำเสนอทั้งหมดควรพร้อมในห้องนำเสนอล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 10 นำทีก่อนเริ่มกำรนำเสนอ ผู้นำเสนอควรแนะนำตัวเองและอัปโหลดไฟล์เอกสำร
ที่คอมพิวเตอร์ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเริ่มกำรนำเสนอ

16.55 – 17.15

เวลา
เลขบทความ
ชื่อผู้เขียน
15.15 – 15.35
1129
กนกศักดิ์ ศรีจันทร์ / อุดมทรัพย์ พูลสวัสดิ์
/ อธิวัฒน์ ลีนะธรรม
15.35 – 15.55
1137
จตุรภัทร ยืนยำว / ศกร เจียมเจริญวุฒิ /
อธิวัฒน์ ลีนะธรรม
15.55 – 16.15
1069
ฐำกร พฤกษวันประสุต /
ปิยนุช ชัยพรแก้ว
16.15 – 16.35
1027
ณพล ทับทิมหิน
16.35 – 16.55
1041
นำยพิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี

6

4
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2

ลาดับ
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xi

14.40-15.00

6

1052

1049

1047

1026

1023

พัฒนชัย เตรียมวิทยำ

นันท์นภัส ทรัพย์เจริญ

ธันยพร ทองประเสริฐ

อำรยำ อภิสัมภินวงค์ / อุไรวรรณ
ชำญชลยุทธ / ศนียำ พันธ์ศรี /
จำรุวรรณ นิธิไพบูลย์
เจษฎำ ขจรฤทธิ์

เลขบทความ
ชื่อผู้เขียน
1002
ถวัลย์ วัชรชัยกุล

กำรประยุกต์ใช้กำรทำเหมืองข้อมูลในกำรทวนสอบปัจจัยในกำรกระทำผิดซ้ำของ
เด็กและเยำวชนไทย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมผูกพันต่อองค์กรกรณีศึกษำ พนักงำน GEN Y
ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด
(มหำชน)และบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ S-Pure

เรื่อง
กำรสื่อสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำร และภำพลักษณ์ตรำสินค้ำที่มีผลต่อ
กระบวนกำรตัดสินใจซื้อ“สมำร์ทโฟน ยี่ห้อ หัวเหว่ย” ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหำนคร
กำรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อกำรประชำสัมพันธ์ในกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนควำม
ปลอดภัยในกำรทำงำนก่อสร้ำง : กรณีศึกษำ บริษัทเอ็น อำร์ พี บิลเดอร์ จำกัด

หมายเหตุ: ผู้นำเสนอทั้งหมดควรพร้อมในห้องนำเสนอล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 10 นำทีก่อนเริ่มกำรนำเสนอ ผู้นำเสนอควรแนะนำตัวเองและอัปโหลดไฟล์เอกสำร
ที่คอมพิวเตอร์ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเริ่มกำรนำเสนอ

14.20-14.40

5

13.40-14.00

3

14.00-14.20

13.20-13.40

2

4

เวลา
13.00-13.20

ลาดับ
1

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. ห้อง 3-4 Chairman: ผศ.ดร.พนำรัตน์ ลิ้ม
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xii

16.55 – 17.15
17.15-17.30

15.55 – 16.15
16.15 – 16.35
16.35 – 16.55
1089
022

1086
1087
1088
วรรณศิริ เพชรรัตน์
ณัฐพล นวลใยสีทอง

สุกัญญำ จงเจตน์ดี
ภำรดำ หงษ์ทอง
คุณำกร มั่นนทีรัย

เวลา
เลขบทความ
ชื่อผู้เขียน
15.15 – 15.35
1070
วลัยพร รัตนเศรษฐ
15.35 – 15.55
1071
วลัยพร รัตนเศรษฐ

เรื่อง
โครงกำรศึกษำวิจัยแนวทำงกำรขับเคลื่อนจังหวัดสระบุรีและนวัตกรรม 4.0
โครงกำรศึกษำวิจัยแนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพกำรท่องเที่ยว: วิถีท่องเที่ยวชุมชน
สู่ไทยแลนด์ริเวียร่ำ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรชำระเงินผ่ำนระบบคิวอำร์โค้ด
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรซื้ออำหำรพร้อมรับประทำนแบบแช่เย็น
หำกำรสืบจารณาคดี
พยำนตำมหลั
กกำรปฎิสัมงพัตามหลั
นธ์กับพยำนโดยตรงของศำลสู
งใน
ปัญหาการพิ
อาญาของศาลสู
กการปฎิสัมพันธ์กับพยานโดยตรง
คดีอำญำ
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำออนไลน์ผ่ำน Social Media
โปรแกรมสร้ำงและบริหำรพอร์ตกองทุนรวมด้วยตนเอง

หมายเหตุ: ผู้นำเสนอทั้งหมดควรพร้อมในห้องนำเสนอล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 10 นำทีก่อนเริ่มกำรนำเสนอ ผู้นำเสนอควรแนะนำตัวเองและอัปโหลดไฟล์เอกสำร
ที่คอมพิวเตอร์ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเริ่มกำรนำเสนอ

6
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3
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5

ลาดับ
1
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วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 15.15 – 17.15 น. ห้อง 3-4 Chairman: ผศ.ดร.ธิฎิรัตน์ เมฆบัณฑิตกุล
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xiii

14.40-15.00

6

1126

1075

1131

1009

1114

เรื่อง
ปัจจัยคุณภำพกำรบริกำรที่ส่งผลต่อควำมพึงพอใจกำรใช้บริกำรธุรกิจขนส่งและ
ขนถ่ำยสินค้ำ ในกลุ่มลูกค้ำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม จังหวัดชลบุรี
อัครพัชร์ ชัชวำลพงศ์พันธ์
ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์กับธนำคำรทิสโก้
จำกัด(มหำชน) ของลูกค้ำในเขตกรุงเทพมหำนคร
ปวริศำ กิจประสพ / ปวีณำ
กำรศึกษำปัญหำกำรพูดภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรของนักศึกษำมหำวิทยำลัย
เมธีวรกิจ / ปิยธิดำ ต.ไชยสุวรรณ / เทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
สินทรัพย์ แซ่แต้
วรำรัตน์ บุปผำ
กำรพัฒนำชุดกำรสอนเรื่อง กำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณสำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 6
ดำรำรัตน์ หงษ์ทอง
ศึกษำควำมสัมพันธ์ของกำรรับรู้สภำพแวดล้อมในกำรเรียนรู้ วิธีกำรเรียนรู้ และ
ควำมรู้สึกที่มีต่อกำรเรียนในห้องเรียน กรณีศึกษำ : นักศึกษำประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูงสำขำช่ำงกลโรงงำน สถำบันอำชีวศึกษำ ภำคกลำง
ปัณฑ์ชนิต สนิทขำ
ปัจจัยที่ทำให้ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนไม่ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ.
2535

เลขบทความ
ชื่อผู้เขียน
1045
สุวรี ผิวเผือก

หมายเหตุ: ผู้นำเสนอทั้งหมดควรพร้อมในห้องนำเสนอล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 10 นำทีก่อนเริ่มกำรนำเสนอ ผู้นำเสนอควรแนะนำตัวเองและอัปโหลดไฟล์เอกสำร
ที่คอมพิวเตอร์ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเริ่มกำรนำเสนอ
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xiv

16.35 – 16.55
16.55 – 17.15
17.15-17.30

5
6
7

1095
1058
1062

1064

1060

1105

จิรัฏฐ์ เนตรเจริญ
พนิดำ โพธิ์ศรี
ปิยวัจน์ บุญเยี่ยม

ขวัญชีวำ ไตรพิริยะ

วรพงศ์ แสงผัด / ธนสิน จันทเดช

ญำณิศำ ซุ่นศรี

เรื่อง
กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรเขียนและกำรใช้โปรแกรมภำษำ JavaScript
Block Editor โดยใช้ บอร์ด Micro: bit กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
รำยวิชำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
กำรพัฒนำทักษะควำมคล่องแคล่วว่องไวในกำรเล่นกีฬำบำสเกตบอลของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย โดยกำรใช้โปรแกรมกำรฝึกตำรำง 9 ช่อง
กำรสร้ำงทัศนคติของสังคมเกี่ยวกับกำรนำคุณค่ำของผู้สูงอำยุมำเป็นกลไกกำร
สร้ำงควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน
กำรสร้ำงสรรค์และผลิตสื่อโฆษณำเพื่อสนับสนุนกำรรีแบรนด์ดิ้ง (Re-branding)
และกำรเข้ำสู่ตลำด AEC ของผลิตภัณฑ์กำแฟบัวบำงแก้ว ตำบลบำงแก้ว
ควำมพึงพอใจของสมำชิกที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมกำรพัฒนำชุมชน จำกัด
กำรวิเครำะห์ต้นทุน และผลประโยชน์ของสำนักงำนสีเขียว
กำรวิเครำะห์ต้นทุนวงจรชีวิตของรถยนต์ประหยัดพลังงำนมำตรฐำนสำกล
ทำงเลือกในประเทศไทย

หมายเหตุ: ผู้นำเสนอทั้งหมดควรพร้อมในห้องนำเสนอล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 10 นำทีก่อนเริ่มกำรนำเสนอ ผู้นำเสนอควรแนะนำตัวเองและอัปโหลดไฟล์เอกสำร
ที่คอมพิวเตอร์ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเริ่มกำรนำเสนอ

16.15 – 16.35

15.55 – 16.15

3

4

15.35 – 15.55

เวลา
เลขบทความ
ชื่อผู้เขียน
15.15 – 15.35
1098
สุพรรณี บุญถึง

2

ลาดับ
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xv

1113

1102

1092
1093

1080

ชุติมำ อบเหลือง

ณัฐธิดำ จินดำ

สัตตบงกช ศรีมณี / ศักดิ์สิทธิ์
บุศยพลำกร / ชิดตะวัน ชนะกุล
กิตติศักดิ์ จริงจิตร
นภจันท์ สัทธำธรรมกุล

เลขบทความ
ชื่อผู้เขียน
1053
เบญจพร โมกขะเวส

เรื่อง
คะแนนกำรกำกับดูแลกิจกำรและโครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัทที่มีผลต่อมูลค่ำ
ของกิจกำรของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กำรศึกษำเปรียบเทียบระบบภำษีเพื่อกำหนดแนวทำงกำรจัดเก็บภำษีธุรกิจ
พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ( MAI )
ผลกระทบของควำมพึงพอใจในงำนและควำมผูกพันต่อองค์กำรของพนักงำนใน
อุตสำหกรรมอำหำรทะเลแปรรูป ในจังหวัดปัตตำนี
ศักยภำพกำรส่งออกของอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์พลำสติกประเภทถุงพลำสติก
และกระสอบพลำสติกของไทย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อร้ำนขำยยำ

หมายเหตุ: ผู้นำเสนอทั้งหมดควรพร้อมในห้องนำเสนอล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 10 นำทีก่อนเริ่มกำรนำเสนอ ผู้นำเสนอควรแนะนำตัวเองและอัปโหลดไฟล์เอกสำร
ที่คอมพิวเตอร์ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเริ่มกำรนำเสนอ

14.40-15.00

6

13.40-14.00
14.00-14.20

3
4

14.20-14.40

13.20- 13.40

2

5

เวลา
13.00-13.20

ลาดับ
1

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. ห้อง 3-6 Chairman: ดร.ชนัญสรำ อรนพ ณ อยุธยำ
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1

xvi

เวลา
เลขบทความ
ชื่อผู้เขียน
15.15 – 15.35
1043
อภิชญำ นิ้มคุ้มภัย
15.35 – 15.55
1040
นฤป รักงำม /
ชัยพร เขมะภำตะพันธ์
15.55 – 16.15
1050
ภูวดล ศิริกองธรรม
16.15 – 16.35
1066
นิพัทธ์ ยมกิจ / สุวรรณ จันทิวำ
สำรกิจ / ธนำสัย สุคนธ์พันธุ์
16.35 – 16.55
1048
นัศพ์ชำณัณ ชินปัญช์ธนะ
16.55 – 17.15
1016
นวพล ตันวิบูลย์ / ภูวรินทร์ กนก
พรไพบูลย์ / เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ /
วรวิช ไวพนิชกำร / ณัฐวัฒน์
ชินธนะเศรษฐ์
17.15 – 17.35
1133
กวิสรำ บุญจันทร์ / ณรงค์เดช
กีรติพรำนนท์

กำรติดตำมตำแหน่งของหุ่นยนต์และกำรระบุตัวตนของสินค้ำด้วยบีคอนแบบคลื่น
เสียงและอำร์เอฟไอดี

เรื่อง
รูปแบบประสบกำรณ์ผู้ใช้เอ็มเลิร์นนิ่งเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ออกแบบและพัฒนำกระบวนกำรยืนยันกำรทำธุรกรรมด้วยกำรเข้ำรหัส OTP
ด้วยลำยนิ้วมือ
กำรศึกษำคลื่นไฟฟ้ำสมองในกำรเล่นเกมสยองขวัญบนเทคโนโลยีเสมือนจริง
กำรสร้ำงกรอบแนวคิดกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงทำงกำรแพทย์: กรณี
กำรฟื้นฟูสมรรถภำพและสุขภำวะในผู้สูงอำยุ
กำรศึกษำเทคนิคงำนวิจัยทำงด้ำนกำรประมวลผลภำพดิจิทัล
กำรพัฒนำระบบติดตำมกำรปลูกและขนส่งกัญชำทำงกำรแพทย์ด้วยบล็อกเชน

หมายเหตุ: ผู้นำเสนอทั้งหมดควรพร้อมในห้องนำเสนอล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 10 นำทีก่อนเริ่มกำรนำเสนอ ผู้นำเสนอควรแนะนำตัวเองและอัปโหลดไฟล์เอกสำร
ที่คอมพิวเตอร์ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเริ่มกำรนำเสนอ
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ลาดับ
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xvii

14.40-15.00

15.00-15.15

6

7

1078

1028

1025

1022

เรื่อง
กำรเลือกทำเลที่ตั้งของศูนย์กระจำยสินค้ำด้วยวิธีแบบจำลองเชิงคณิตศำสตร์และ
วิธีจุดศูนย์ถ่วง : กรณีศึกษำโรงงำนผลิตอำหำรและเครื่องดื่ม
รำยงำนวิจัยโครงกำรคูปองพัฒนำครู หลักสูตรกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูยุค 4.0 :
บูรณำกำรข้ำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สู่นวัตกรรม

กำรส่งเสริมทักษะเพื่อกำรทำงำนของบัณฑิตไทยด้วยกำรเรียนรู้โดยใช้ฉำกทัศน์
เป็นฐำน
ศิริโสภำ แสนบุญเวช
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยกำรเล่ำเรื่องผ่ำนสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมควำมคิด
สร้ำงสรรค์
วรัญญำ ชื่นเมือง
กำรศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจเข้ำรับกำรศึกษำ ระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่3 ในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 30 จังหวัดชัยภูมิ
สุวัทนำ สงวนรัตน์ / กำธร ไพจิตต์ กำรศึกษำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐำนในรำยวิชำ EMA404 กำรวิจัย
/ วรวุฒิ แสงนำก
ทำงกำรสอนคณิตศำสตร์ สำหรับนักศึกษำปริญญำตรี
/ สุพรรษำ น้อยนคร
ภัททิรำ บุญธรรม
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม

เลขบทความ
ชื่อผู้เขียน
1130
ธนกร วิวัฒนำกรวงศ์ / วงศธร
เอ๊ฟวำ / อธิวัฒน์ ลีนะธรรม
1015
ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์ / สุวัทนำ
สงวนรัตน์ / ประสิทธิ์ ไชยศรี /
วรวุฒิ แสงนำก
1021
สุดคนึง นฤพนธ์จิรกุล

หมายเหตุ: ผู้นำเสนอทั้งหมดควรพร้อมในห้องนำเสนอล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 10 นำทีก่อนเริ่มกำรนำเสนอ ผู้นำเสนอควรแนะนำตัวเองและอัปโหลดไฟล์เอกสำร
ที่คอมพิวเตอร์ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเริ่มกำรนำเสนอ
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xviii

เวลา
เลขบทความ
ชื่อผู้เขียน
15.15 – 15.35
10
มงคล อรุณคันธ์ธร /ผศ.ดร.อำนำจ
ผดุงศิลป์
15.35 – 15.55
11
เกรียงศักดิ์ อิ่มเต็ม /ผศ.ดร.อำนำจ
ผดุงศิลป์
15.55 – 16.15
12
นิรุทติ์ อมรคณำรัตน์ / ผศ.ดร.
อำนำจ ผดุงศิลป์
16.15 – 16.35
13
วรำวุฒิ ปฎิกำระพงค์ /ผศ.ดร.
อำนำจ ผดุงศิลป์
16.35 – 16.55
14
พิสิฐพงศ์ แป้นทอง / ณรงค์เดช
กีรติพรำนนท์
16.55 – 17.15
18
ทวีศักดิ์ ริมประนำม / ศุภรัชชัย
วรรัตน์
17.15 – 17.35
20
วทัญญู ธิบูรณ์บุญ / ฑีภำกรณ์
สำเภำ / รัตนพันธ์ ฟักกลิ่น

กำรศึกษำและวิเครำะห์สำเหตุงบประมำณกำรก่อสร้ำงจริงเกินที่กำหนดของ
โครงกำรก่อสร้ำงโรงแรมและพื้นที่เช่ำในประเทศมัลดีฟส์
ระบบวิเครำะห์ปริมำณกำรใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องปั่นไฟฟ้ำสถำนีเครื่องส่ง
วิทยุกระจำยเสียง

กำรปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยอัตโนมัติภำยในห้องชุดพักอำศัยของอำคำรชุด
เอสวี ซิต้ี
กำรจำแนกกลิ่นด้วยโครงข่ำยประสำทเทียมแบบเพอร์เซฟตรอนหลำยชั้น

เรื่อง
กำรจำลองกำรใช้พลังงำนในอำคำรเพื่อประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำนอำคำรด้ำน
พลังงำน: กรณีศึกษำอำคำรวิทยำลัยนำนำชำติจีน มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรและควบคุมกำรใช้พลังงำนในอำคำรเพื่อตรวจวัด
คุณภำพสิ่งแวดล้อมภำยในอำคำรประเภทสำนักงำน
กำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยตลอดวัฏจักรวงจรชีวิตของกำรปรับปรุงกรอบอำคำร

หมายเหตุ: ผู้นำเสนอทั้งหมดควรพร้อมในห้องนำเสนอล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 10 นำทีก่อนเริ่มกำรนำเสนอ ผู้นำเสนอควรแนะนำตัวเองและอัปโหลดไฟล์เอกสำร
ที่คอมพิวเตอร์ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเริ่มกำรนำเสนอ
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1104
1120
1044

1097
1103

เลขบทความ
1096

รวิภำ มีนิล
กัลยกร แก่นพรมมำ
พรชัย บุญบวรรัตนกุล

ชฎำภำ ท้วมเจริญ
พินิจพงษ์ จรรยำลิขิต

ชื่อผู้เขียน
นฤมล บุญมำก

เรื่อง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรออมเพื่อกำรเกษียณ กรณีศึกษำ: เขตพื้นที่
กรุงเทพมหำนคร
ปัจจัยที่มีผลต่อกำรลงทุนทำงตรงของไทยในกลุ่มประเทศสมำชิกอำเซียน
ปัญหำกำรบังคับใช้ร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรทรมำน และ
กำรกระทำให้บุคคลสูญหำย ต่อกำรปรับปรุงวินัยทหำร
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรซื้อสินค้ำออนไลน์ผ่ำนเว็บไซต์ E-Marketplace
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในกำรตัดสินใจใช้บริกำร Mobile Banking
กำรศึกษำรูปแบบและกำรควบคุมกำรใช้เครือข่ำยระบบเงินดิจิทัลเพื่อป้องกันกำร
ฟอกเงิน

หมายเหตุ: ผู้นำเสนอทั้งหมดควรพร้อมในห้องนำเสนอล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 10 นำทีก่อนเริ่มกำรนำเสนอ ผู้นำเสนอควรแนะนำตัวเองและอัปโหลดไฟล์เอกสำร
ที่คอมพิวเตอร์ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเริ่มกำรนำเสนอ

เวลา
13.00-13.20

ลาดับ
1

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. ห้องสัจจา 2 Chairman: ผศ.ไพรินทร์ ชลไพศำล

กำหนดกำรนำเสนอบทควำมวิจัย
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xx

16.35 – 16.55

16.55 – 17.15

17.15-17.30

5

6

7

1110

1125

1107

1084

หมายเหตุ: ผู้นำเสนอทั้งหมดควรพร้อมในห้องนำเสนอล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 10 นำทีก่อนเริ่มกำรนำเสนอ ผู้นำเสนอควรแนะนำตัวเองและอัปโหลดไฟล์เอกสำร
ที่คอมพิวเตอร์ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเริ่มกำรนำเสนอ

16.15 – 16.35

เรื่อง
กำรปรับปรุงกระบวนกำรและลดต้นทุนควำมสูญเสียในคลังสินค้ำสำหรับ
อุตสำหกรรมแป้งมันสำปะหลัง
กำรวิเครำะห์ช่องว่ำงคุณภำพกำรให้บริกำรศุลกำกรด้วยเครื่องมือคุณภำพ
SERVQUALกรณีศึกษำ: ศึกษำด่ำนศุลกำกรเชียงของ
กำรออกแบบกำรทดลองเพื่อลดของเสียในกระบวนกำรฉีดพลำสติกของ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ณกรณ์ พรรธนะจรัส /
กำรวิเครำะห์ควำมสำคัญของปัจจัยที่ใช้ในกำรคัดเลือกคอมพิวเตอร์เพื่อ
ศุภรัชชัย วรรัตน์
กำรศึกษำโดยวิธี AHP: กรณีศึกษำโรงเรียนอนุบำลแห่งหนึ่งในจังหวัด
กรุงเทพมหำนคร
จำตุรันต์ แช่มสุ่น / ดุษฎี บรมรัมย์ / กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรคลังสินค้ำ สำหรับสินค้ำประเภทที่ไม่อยู่ใน
อรวรรณ สีวัน
ระบบ(ของแถม)โดยใช้หลักสต็อกกำร์ดและป้ำยบอกโซน : กรณีศึกษำ บริษัท
ABC
ปรีดี มำไพศำลสิน
กำรพยำกรณ์ปริมำณควำมต้องกำรผลิตภัณฑ์ฟองเต้ำหู้ : กรณีศึกษำโรงงำน
ตัวอย่ำง
รวิภำ สินธุ์ศำลำแสง /ณัฐพัชร์ อำรีรัช กำรเพิ่มผลิตภำพของกำรผลิตแผงหน้ำต่ำงกระจกอลูมิเนียมสำเร็จรูป
กุลกำนต์ / สมหญิง งำมพรประเสริฐ กรณีศึกษำ:บริษัทผลิตและติดตั้งผนังกระจก

เวลา
เลขบทความ
ชื่อผู้เขียน
15.15 – 15.35
1017
วรำยุทธ แซ่เหลี่ยง / อรพรรณ
พัฒนมงคล / บุญชัย แซ่สิ้ว
15.35 – 15.55
1037
ญำนิศำ แก้วดำ / เจจิรำ รำชตบุตร /
บุญชัย แซ่สิ้ว
15.55 – 16.15
1072
ปำพจนี ปำลกะวงศ์ ณ อยุธยำ

4

3

2

ลาดับ
1

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 15.15 – 17.15 น. ห้องสัจจา 2 Chairman: ผศ.ดร.นันทิกำ ปริญญำพล

กำหนดกำรนำเสนอบทควำมวิจัย
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เลขบทความ
3

ธรรศกร ทองบ่อ / ผศ.ดร.อำนำจ
ผดุงศิลป์

วัชรพล วะนะสนธิ์ /ผศ.ดร.อำนำจ
ผดุงศิลป์
จิตรภณ ศัลยวิทย์ /ผศ.ดร.อำนำจ
ผดุงศิลป์

เฉลิมพล ศิริกำยน

ศิรินำถ เรืองทอง /
วรดี จงอัศญำกุล
ณัฐภัทร ปรัชญวนิช

ชื่อผู้เขียน
ณิชำภัทร กำญจนกังวำฬกุล

เรื่อง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมรู้และควำมคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่
อำศัยสำหรับผู้สูงอำยุ
กำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลของโครงกำรเงินอุดหนุนเพื่อกำร
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรำคำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำและรำคำหลักทรัพย์อ้ำงอิง
ประเภทหุ้นสำมัญในประเทศไทย
กำรทำนำยผลกำรเรียนด้วยเทคนิคกำรกรองแบบร่วมมือ:กรณีศึกษำ
มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กำรศึกษำผลกระทบทำงเทคนิคในระบบไฟฟ้ำกับกำรติดตั้งแบตเตอรี่กักเก็บ
พลังงำนในสถำนีไฟฟ้ำด่ำนขุนทดของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
กำรประเมินควำมยั่งยืนทำงพลังงำนและสิ่งแวดล้อมไทยสำหรับอำคำร
ระหว่ำงใช้งำน: กรณีศึกษำอำคำรโรงแรมดีพียูเพลส มหำวิทยำลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์
กำรวิเครำะห์ระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำร่วมกับระบบกัก
เก็บพลังงำนสำหรับบ้ำนลอยน้ำต้นแบบ

หมายเหตุ: ผู้นำเสนอทั้งหมดควรพร้อมในห้องนำเสนอล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 10 นำทีก่อนเริ่มกำรนำเสนอ ผู้นำเสนอควรแนะนำตัวเองและอัปโหลดไฟล์เอกสำร
ที่คอมพิวเตอร์ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเริ่มกำรนำเสนอ

เวลา
13.00-13.20

ลาดับ
1

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 – 15.20 น. ห้องสัจจา 3 Chairman: ดร.รมัยมำศ จันทร์ขำว

กำหนดกำรนำเสนอบทควำมวิจัย
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16.30 -16.50

16.50 -17.10
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17.30 – 17.55
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28
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24
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เลขบทความ
21

ชื่อผู้เขียน
เรื่อง
ภณ คำพลศักดิ์ / เอกพล กิ่งแก้ว / ระบบตรวจสอบคุณภำพน้ำในตู้เลี้ยงปลำด้วยเทคโนโลยี IoT
กิตติศักดิ์ อนุวงศ์สกุล
นันทิกำ ปริญญำพล
กำรประยุกต์ใช้กระบวนกำรวิเครำะห์ตำมลำดับชั้นสำหรับกำรวิเครำะห์
พฤติกรรมกำรซื้อรถของพนักงำนใหม่
ปรำโมทย์ จำงอิสระกุล / ณัฐวุฒิ
กำรศึกษำกำรออกแบบและติดตั้งโซล่ำรูฟท๊อปสำหรับอำคำรศูนย์กระจำย
ศิริสินธนทรัพย์
สินค้ำ
สุรกียรติ ชูละออง / ศรัณย์พร
กำรปรังปรุงผังโรงงำนกรณีศึกษำ โรงงำนสกัดน้ำมันปำล์มสหกรณ์นิคมหลัง
บุตรเผียน / ณัฐธยำน์ โสกุล
สวน
วำสนำ กุลมล /
ปัจจัยต่อควำมสำเร็จและกำรยอมรับในกำรใช้ซอฟต์แวร์กำรวำงแผน
นันทิกำ ปริญญำพล
ทรัพยำกรขององค์กร กรณีศึกษำกลุ่มบริษัทธุรกิจอุตสำหกรรมผลิตอำหำร
จรำยุทธ ประทีปวรกำญจน์ /
ระบบแนะนำเส้นทำงกำรท่องเที่ยวในจังหวัดกำญจนบุรี ด้วยวิธีเชิงพันธุกรรม
ณรงค์เดช กีรติพรำนนท์ /
เพื่อควำมพึงพอใจของกลุ่มนักท่องเที่ยว
ชัยพร เขมะภำตะพันธ์
พิชิตชัย คำอินทร์ /
รูปแบบกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนที่ส่งผลต่อกำรปลดปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์
วรภัทร ไพรีเกรง

หมายเหตุ: ผู้นำเสนอทั้งหมดควรพร้อมในห้องนำเสนอล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 10 นำทีก่อนเริ่มกำรนำเสนอ ผู้นำเสนอควรแนะนำตัวเองและอัปโหลดไฟล์เอกสำร
ที่คอมพิวเตอร์ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเริ่มกำรนำเสนอ

เวลา
15.30 – 15.50

ลาดับ
1

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 15.30 – 17.55 น. ห้องสัจจา 3 Chairman: ดร.สมหญิง งำมพรประเสริฐ

กำหนดกำรนำเสนอบทควำมวิจัย

16

กองบรรณาธิการ
ดร.อภิเทพ แซ่โค้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิฏิรัตน์ เมฆบัณฑิตกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ จิตคงชื่น

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิชาการ
ศ.ดร.โกสินทร์ จ�ำนงไทย
ศ.ดร.อิมรอน มะมูลีม
รศ.ดร.กุลธิดา โรจน์วิบูลญ์ชัย
รศ.ดร.ชัยพร วงศ์พิศาล
รศ.ดร.ธนิดา จิตร์น้อมรัตน์
รศ.ดร.พรพรหม ชมงาม
รศ.ดร.ระพีพรรณ พิริยะกุล
รศ.ดร.วราพร จิระพันธุ์ทอง
รศ.ดร.อดิรักษ์ กาญจนหฤทัย
รศ.พินิจ ทิพย์มณี
ผ.ศ. ดร. เพื่องฟ้า เป็นศิริ
ผศ.ดร. ติกะ บุนนาค
ผศ.ดร. พาสน์ ทีฆทรัพย์
ผศ.ดร.จรัญญา ปานเจริญ .
ผศ.ดร.จุฑามาศ ชุมลักษณ์
ผศ.ดร.ณัฐพัชร์ อารีรัชกุลกานต์
ผศ.ดร.ธนิศา นุ่มนนท์
		
ผศ.ดร.ธราธร พชรฐิกุล
ผศ.ดร.ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ
ผศ.ดร.ธิฐิรัตน์ เมฆบัณฑิตกุล
ผศ.ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ
ผศ.ดร.เปรมพร เขมาวุฆฒ์
ผศ.ดร.พนารัตน์ ลิ้ม
ผศ.ดร.พนิดา ทรงรัมย์
ผศ.ดร.พัชราภา ตันติชูเวช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร		
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถ�ำบันเทคโนโลยีปทุมวัน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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ธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว, วรวัฒน์ สมพงษ์
อาหารฟังก์ชันเชิงนวัตกรรมส�ำหรับผู้บริโภคยุคมิลเลนเนียล : โอกาสและความท้าทาย
ของผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในประเทศไทย
ปิยะวิทย์ ทิพรส
การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงินในการลงทุนร้านโฮมเมดเบเกอรี่ในจังหวัดล�ำปาง
ภาวิตา  เลิศจินตนากิจ, วรดี  จงอัศญากุล
แอปพลิเคชันวัดระดับความขุ่นและอุณหภูมิของน�้ำในบ่อปลา
ปริญญา ราชานนท์ ,ประพล  พุ่มศิริ ,อุดมลักษณ์ อ�ำพันธุ์, นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ
การวิเคราะห์ช่องว่างคุณภาพการให้บริการศุลกากรด้วยเครื่องมือคุณภาพ SERVQUAL
กรณีศึกษา: ศึกษาด่านศุลกากรเชียงของ
ญานิศา  แก้วด�ำ,  เจจิรา  ราชตบุตร, บุญชัย แซ่สิ้ว
รูปแบบการใช้งานสมาร์ทโฟนที่ส่งผลต่อการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
พิชิตชัย ค�ำอินทร์, วรภัทร ไพรีเกรง
การสร้างตัวแบบการวิเคราะห์ความรู้สึกทางอารมณ์ส�ำหรับบทความแนะน�ำสินค้าออนไลน์
โดยการตรวจสอบความคิดเห็นเชิงลบ
นายพิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี, วรภัทร ไพรีเกรง
รูปแบบประสบการณ์ผู้ใช้เอ็มเลิร์นนิ่งเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อภิชญา นิ้มคุ้มภัย, วรภัทร ไพรีเกรง
การศึกษารูปแบบและการควบคุมการใช้เครือข่ายระบบเงินดิจิทัลเพื่อป้องกันการฟอกเงิน
พรชัย บุญบวรรัตนกุล
ปัจจัยคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า
ในกลุ่มลูกค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดชลบุรี
สุวรี ผิวเผือก, กิติยา ทัศนะบรรจง  
การประยุกต์ใช้การท�ำเหมืองข้อมูลกับพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ฉวีวรรณ เพ็ชรศิริ, ปิยลักษณ์ พงษ์ทวีวิรัตน์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร กรณีศึกษา พนักงาน GEN Y
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธันยพร ทองประเสริฐ, นนทร์ วรพาณิชช์
การศึกษาเทคนิคงานวิจัยทางด้านการประมวลผลภาพดิจิทัล
นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
นันท์นภัส ทรัพย์เจริญ, นนทร์ วรพาณิชย์
การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองในการเล่นเกมสยองขวัญบนเทคโนโลยีเสมือนจริง
ภูวดล ศิริกองธรรม, วรภัทร ไพรีเกรง
การออกแบบและประยุกต์เมติกซ์เครื่องมือลีน ส�ำหรับการเพิ่มผลิตภาพการผลิต
ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์
วัชระ สัจจา, ชัยวัฒน์ นุ่มทอง
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ S-Pure
พัฒนชัย  เตรียมวิทยา, สัณหะ  เหมวนิช
คะแนนการก�ำกับดูแลกิจการและโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีผลต่อมูลค่าของกิจการ
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เบญจพร  โมกขะเวส
การวิเคราะห์ต้นทุน และผลประโยชน์ของส�ำนักงานสีเขียว
พนิดา  โพธิ์ศรี, วุฒิยา สาหร่ายทอง
การสร้างทัศนคติของสังคมเกี่ยวกับการน�ำคุณค่าของผู้สูงอายุมาเป็นกลไก
การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน
วรพงศ์  แสงผัด, ธนสิน จันทเดช
การสร้างสรรค์และผลิตสื่อโฆษณาเพื่อสนับสนุนการรีแบรนด์ดิ้ง (Re-branding)
และการเข้าสู่ตลาด AEC ของผลิตภัณฑ์กาแฟบัวบางแก้ว ต�ำบลบางแก้ว
ขวัญชีวา ไตรพิริยะ
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลของประชากรกลุ่มวัยท�ำงาน
ในกรุงเทพมหานคร
ภัสราภรณ์ ห้อยกรุด, วุฒิยา สาหร่ายทอง
การสร้างกรอบแนวคิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงทางการแพทย์
: กรณีการฟื้นฟูสมรรถภาพและสุขภาวะในผู้สูงอายุ
นิพัทธ์ ยมกิจ, สุวรรณ จันทิวาสารกิจ, ธนาสัย สุคนธ์พันธุ์
การวิเคราะห์คุณลักษณะที่มีผลต่อระดับความสุขและการสร้างตัวแบบ
เพื่อท�ำนายระดับความสุข
ฐากร  พฤกษวันประสุต, ปิยนุช  ชัยพรแก้ว
โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดสระบุรีและนวัตกรรม 4.0
วลัยพร รัตนเศรษฐ
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โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
: วิถีท่องเที่ยวชุมชนสู่ไทยแลนด์ริเวียร่า
วลัยพร รัตนเศรษฐ
การออกแบบการทดลองเพื่อลดของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติก
ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ปาพจนี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, ชูศักดิ์ พรสิงห์
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรเข้าร่วมโปรแกรมภาษา
ระยะสั้นในต่างประเทศ
อิงอร อารีย์วงศ์, วุฒิยา สาหร่ายทอง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท�ำประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภค
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
พิพรรษ เก่งพิพัฒน์, วุฒิยา สาหร่ายทอง
ศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ และความรู้สึก
ที่มีต่อการเรียนในห้องเรียน กรณีศึกษา : นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาช่างกลโรงงาน สถาบันอาชีวศึกษา ภาคกลาง
ดารารัตน์ หงษ์ทอง, สันติรัฐ นันสะอาง
การแบ่งความส�ำคัญเพื่อก�ำหนดจ�ำนวนคงคลังยาในโรงพยาบาลศิริราช
ชัยนันท์ บุตรน�้ำเพชร, ดวงใจ จิตคงชื่น
บทบาทของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
กรณีศึกษา: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
พงศ์ภาดา ศรีบัณฑิต, ศักด์สิทธิ์ บุศยพลากร
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
ภัททิรา  บุญธรรม, ศักดิ์สิทธิ์  บุศยพลากร
การศึกษาเปรียบเทียบระบบภาษีเพื่อก�ำหนดแนวทางการจัดเก็บภาษีธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
สัตตบงกช ศรีมณี, ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร, ชิดตะวัน ชนะกุล
การวิเคราะห์ความส�ำคัญของปัจจัยที่ใช้ในการคัดเลือกคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
โดยวิธี AHP: กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่ง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ณกรณ์ พรรธนะจรัส, ศุภรัชชัย วรรัตน์
การศึกษาความพร้อมของชุมชนท่องเที่ยวตามมาตรฐานชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ ธ.ก.ส.
กรณีศึกษา : บ้านริมคลองโฮมสเตย์ จ.สมุทรสงคราม
จินตหรา ว่องสกุล, เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการช�ำระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด
835
สุกัญญา  จงเจตน์ดี, ธนารักษ์  เหล่าสุทธิ
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารพร้อมรับประทานแบบแช่เย็น
842
ภารดา หงษ์ทอง, ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ
ปัญหาการพิจารณาคดีอาญาของศาลสูงตามหลักการปฎิสัมพันธ์กับพยานโดยตรง
851
คุณากร มั่นนทีรัย
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Social Media
864
วรรณศิริ เพชรรัตน์, ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ( MAI )
871
กิตติศักดิ์  จริงจิตร, อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์
ผลกระทบของความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
882
ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ในจังหวัดปัตตานี
นภจันท์   สัทธาธรรมกุล, กิติยา ทัศนะบรรจง
การพยากรณ์คลอรีนอิสระคงเหลือในการผลิตน�้ำประปา : กรณีศึกษาโรงงานผลิตน�้ำมหาสวัสดิ์ 893
กันยารัตน์ พูลเพียร, ณัฐพัชร์ อารีรัชกุลกานต์, สมหญิง งามพรประเสริฐ
ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ�ำกัด
905
จิรัฏฐ์  เนตรเจริญ, ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมเพื่อการเกษียณ กรณีศึกษา: เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
913
นฤมล บุญมาก, อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์
ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนทางตรงของไทยในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
926
ชฎาภา ท้วมเจริญ, ธนา สมพรเสริม
การพัฒนาความสามารถในการเขียนและการใช้โปรแกรมภาษา JavaScript Block Editor 937
โดยใช้บอร์ด Micro: bit กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สุพรรณี  บุญถึง
การประเมินประสิทธิภาพของวิธีควบคุมความคับคั่งแบบ Coupled และ Uncoupled
948
ในสถานการณ์ที่มีความแตกต่างของอัตราการรับ-ส่งข้อมูล ในโครงข่าย MPTCP
ผกาศิตา  ศรีภักดี
ศักยภาพการส่งออกของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงพลาสติก
960
และกระสอบพลาสติกของไทย
ณัฐธิดา จินดา, เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์
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ปัญหาการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน
971
และการกระท�ำให้บุคคลสูญหาย ต่อการปรับปรุงวินัยทหาร
พินิจพงษ์ จรรยาลิขิต
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ E-Marketplace
984
รวิภา มีนิล, ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ
การพัฒนาทักษะความคล่องแคล่วว่องไวในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล
996
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการใช้โปรแกรมการฝึกตาราง 9 ช่อง
ญาณิศา  ซุ่นศรี
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารคลังสินค้า ส�ำหรับสินค้าประเภทที่ไม่อยู่ในระบบ(ของแถม) 1007
โดยใช้หลักสต็อกการ์ดและป้ายบอกโซน : กรณีศึกษา บริษัท ABC
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บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนของ บมจ.ปตท. เพื่อจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ถ่านหินผง ซึ่งพิจารณาความเป็นไปได้ในด้านการตลาดและด้านการเงิน โดยเก็บข้อมูลปฐมภูมิจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญและการสัมภาษณ์ลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้เชื้อเพลิงปิโตรเลียมใน
การผลิต
ผลการศึ ก ษาพบว่ า มี ค วามเป็ น ไปได้ ท างด้ านตลาดกล่ าวคื อ ถ่ านหิ น ผงสามารถทดแทนการใช้
เชื้อเพลิงน้ามันเตาที่มีราคาแพงกว่าได้ โดยความต้องการของตลาดสูงกว่ากาลังการผลิตอยู่มาก โครงการมี
ความเป็นไปได้ทางการเงิน กล่าวคือ เมื่อใช้อัตราคิดลดที่ร้อยละ 11.05 โครงการจะมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิอยู่ที่
514,307,740บาท ซึ่งมากกว่าศูนย์ มีผ ลตอบแทนภายในโครงการอยู่ที่ ร้อยละ 42 ซึ่งมากกว่าต้นทุนของ
เงินทุน ค่าอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน อยู่ที่ 1.27 ซึ่งมากกว่า 1 และมีระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่ 2 ปี 9 เดือน
เมื่อวิเคราะห์ความไวของโครงการโดยให้มีปัจจัยที่เปลี่ยนไปคือ ราคาต้นทุนถ่านหินก้อน ราคาขายถ่านหินผง
และยอดขายถ่านหินต่อปี พบว่าปัจจัยที่มีความไวทางการเงินมากที่สุดคือ ราคาขาย โดยเมื่อราคาขายลดลง
ร้อยละ 10 ส่งผลให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิลดลงร้อยละ 32.65 ทั้งนี้ราคาขายต้องไม่ต่ากว่า 3.29 บาทต่อกิโลกรัม
จึงทาให้ โครงการมีความเป็ น ไปได้ในการลงทุน ปัจจัย รองลงมาคือ ปริมาณการขายถ่านหิ นต่ อปี โดยเมื่อ
ปริมาณการขายลดลงร้อยละ 10 ส่งผลให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิลดลงร้อยละ 16.52 ทั้งนี้ยอดขายต้องไม่ต่ากว่า
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15,387,991 ต่อปี จึงทาให้โครงการมีความเป็นไปได้ในการลงทุน และปัจจัยสุดท้ายคือราคาต้นทุนถ่านหิน
โดยเมื่อต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ส่งผลให้มูลค่าปัจจุ บันสุทธิลดลงร้อยละ 15.05 ทั้งนี้ยอดขายต้องไม่สูงกว่า
3.55 บาทต่อกิโลกรัม จึงทาให้โครงการมีความเป็นไปได้ในการลงทุน
คาสาคัญ: ถ่านหินผง, การศึกษาความเป็นไปได้, ปตท., ถ่านหิน
Abstract
The objective of this study was to explore the possibility of pulverized coal
investment, a newly business for PTT Public Company Limited (PTT) by both of marketing
aspect and financial feasibility were analysed. PTT’s experts were in-depth interviewed to
elicit information for a primary data and questionnaire was designed to collect information
form PTT’s customer in industrial sector who use petroleum products for their production
system
The study found that pulverized coal has a marketing potential to replace fuel oil
using in the industrial plants regrading fuel oil price is more expensive than pulverized coal
price. The study also identifies that the demand of pulverized coal in industrial is excess
than the production capacity. The financial feasibility study shown base on the discount rate
is at 11.05 percent, the project has a net present value (NPV) is 514,307,740 bath which is
more than the cost of capital. The benefit-cost ratio (BCR) is 1.27, Which is greater than 1
and payback period is within 2 years and 9 months. The sensitivity of project was analysed
by changing 3 factors which are a cost of coal, a selling price of pulverized coal and
pulverized coal’s sales volume per year. The study found that the most sensitive factor is a
selling price of pulverized coal. When selling price decreased by 10 percent, resulting in a
net present value decreased by 32.65 percent. The conclusion is selling price must not be
less than 3.29 baht per kilogram to make the project feasible for investment. The second
factor is pulverized coal sales volume per year. When sales volume fell by 10 percent,
resulting in a net present value decrease by 16.52 percent. Sales must not be less than
15,387,991 per year to make the project feasible for investment. The last factor is cost of
coal. When cost increases by 10 percent, a net present value decreased by 15.05 percent.
Therefore, cost must not be higher than 3.55 baht per kilogram to make the project feasible
for investment
Keywords: pulverized coal, feasibility, PTT, coal
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บทนา
การผลิ ต ในภาคอุ ต สาหกรรม นั บ ว่ามี ค วามส าคั ญ ต่ อ เศรษฐกิ จ ไทยเป็ น อย่างยิ่ ง โดยในปี 2560
ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเป็นมูลค่าสูงถึง 6,359,186 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 79.43
ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลั ดกระทรวงพาณิชย์ ,
2560) และเชื้อเพลิงถือเป็นสิ่งจาเป็นของภาคอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เป็นแหล่งพลังงานในการผลิต โดยเชื้อเพลิง
ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมก็มีด้ว ยกัน หลายชนิ ด อาทิ เช่น น้ามันเตา ก๊าซปิโตรเลี ยมเหลว น้ ามัน ดีเซลก๊าซ
ธรรมชาติ และถ่านหิน เป็นต้น
โดยเชื้อเพลิงถ่านหินถือว่าเป็นเชื้อเพลิงที่มีราคาต่อค่าพลังงานความร้อนต่าที่สุด (ตารางที่1) ซึ่งการใช้
ถ่านหินก้อนจะมีต้นทุนอยู่ที่ 201.73 บาทต่อล้าน BTU เทียบกับน้ามันเตาที่มีต้นทุนอยู่ที่ 428.42 บาทต่อล้าน
BTU
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบราคาต่อค่าพลังงานความร้อนของเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ
ผลิตภัณฑ์
ค่าความร้อน
ราคา
(BTUต่อกิโลกรัม)
(บาทต่อกิโลกรัม)
ก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG)
52,000
35
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG)
47,000
21
น้ามันเตา(FO)
39,680
17
ก๊าซธรรมชาติ(CNG)
42,000
20
กะลาปาล์ม
15,070
3.3
ถ่านหินก้อน
15,863
3.2
ที่มา: ส่วนพัฒนาตลาดรัฐและอุตสาหกรรม บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

ราคาต่อค่าความร้อน
(บาทต่อล้านBTU)
673.08
446.81
428.42
476.19
218.98
201.73

ถึงแม้ว่าเชื้อเพลิงถ่านหินจะเป็นทางเลือกด้านพลังงานที่มีต้นทุนต่าในภาคอตุสาหกรรม แต่การใช้งาน
ถ่านหินในปัจจุบันยังมีอุปสรรคและปัญหาที่สาคัญคือ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่
อยู่ใกล้แหล่งชุมชน อันเนื่องจากภาพลักษณ์และทัศนคติในด้านลบที่มีต่อถ่านหิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบ
ขนส่งถ่านหินแบบเปิด (การใช้ถ่านหินก้อน) ที่มักมีปัญหาถ่านหินล่วงหล่นตามท้องถนน รวมไปถึงฝุ่นละออง
ฟุ้งกระจายขณะถ่ายเทถ่านหินลงไปยังลานกองเก็บภายในโรงงาน
ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีภายในโรงงาน
อีกทั้งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน เช่น ระบบทางเดินหายใจ ผิวหนัง หรือระคายเคืองตา
อีกปัญหาหนึ่งที่โรงงานที่ต้องการใช้ถ่านหินเพื่อลดต้นทุนประสบก็คือ การจัดเก็บถ่านหินก้อนต้องการอาคาร
จัดเก็บในโรงงานซึ่งใช้พื้นที่มาก ทาให้โรงงานเสียพื้นที่ในการใช้ประโยชน์ และมีต้นทุนในการก่อสร้างอาคาร
จัดเก็บถ่านหินค่อนข้างสูง ในระบบการจัดการที่ถ่านหินก้อนก็มีความยุ่งยากอยู่ไม่ใช้น้อยทั้งกระบวนการใน
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การควบคุมคุณภาพ เพราะตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนั้นจะเห็นว่าการขนส่งถ่านหินก้อนจะใช้เพียงรถบรรทุกที่
คลุมด้วยผ้าใบ ทาให้มีโอกาสที่ความชื้นและสิ่งเจือปนอื่นๆ จะเข้าสู่ถ่านหินที่อยู่ในรถบรรทุกได้ง่าย
จากแนวโน้มการใช้ถ่านหินที่เพิ่มขึ้น และช่องว่างที่เกิดจากปัญหาอุปสรรคในการใช้งานถ่านหิน ก้อน
แบบระบบเปิ ด บมจ.ปตท. จึ งได้เริ่มมีการศึกษาระบบการใช้ถ่านหิ นให้ มีประสิท ธิภ าพมากยิ่งขึ้น และยั ง
สามารถช่ ว ยลดผลกระทบทางด้ านสิ่ งแวดล้ อ ม ด้ ว ยกระบวนการใช้ งานถ่ านหิ น แบบ “ระบบปิ ด ” ผ่ าน
เทคโนโลยี ถ่ า นหิ น ผง หรื อ Pulverized Coal ซึ่ ง นั บ ว่ า เป็ น เทคโนโลยี ถ่ า นหิ น สะอาด (Clean Coal
Technology)
ที่ได้รับการยอมรับและมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในประเทศชั้นนาในทางด้านการใช้ถ่านหิน เช่น สหรัฐอเมริกา
แคนาดา เยอรมนี ออสเตรเลีย อินเดีย และจีน เป็นต้น
ที่ได้กล่าวมาข้างต้นเป็นโอกาสให้ บมจ.ปตท. สามารถนาถ่านหินผงไปพัฒนาในเชิงพาณิชย์ เพื่ อเป็น
การลดต้นทุนให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยการพัฒนาการใช้ถ่านหินที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
และทดแทนเชื้อเพลิงที่มีราคาสูง อาทิเช่นน้ามันเตา เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างมาตรฐานการใช้ถ่านหิน
ภายในประเทศที่ เป็ น มิตรต่อสิ่ งแวดล้ อมมากขึ้น อีกด้วย อย่างไรก็ตามการที่ จะสามารถดาเนิ น การในเชิ ง
พาณิชย์ได้นั้น บมจ.ปตท. ต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทั้งด้านการตลาด
และด้านการเงิน ซึ่งงานวิจัยนี้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนเพื่อจาหน่ายผลิตภัณ ฑ์
ถ่านหินผง (Pulverized Coal) ของ บมจ.ปตท. ทั้งทางด้านการตลาด และด้านการเงิน รวมถึงการวิเคราะห์
ความไวของโครงการ เป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุนให้ บมจ.ปตท. เพื่อใช้ดาเนินธุรกิจถ่านหินผงต่อไป
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน ด้านการตลาด และด้านการเงิน ของ บมจ.ปตท. เพื่อจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ ถ่านหินผง
วิธีการดาเนินงานวิจัย
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนของ บมจ.ปตท. เพื่อจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ถ่านหินผง ซึ่งพิจารณา
ความเป็นไปได้ในด้านการตลาด และด้านการเงิน มีวิธีดาเนินการศึกษาดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งแบ่งเป็นข้อมูลปฐมภูมิที่ได้มาจากการรวบรวมข้อมูลจากการผู้เกี่ยวข้องใน
บมจ.ปตท. รวมถึงข้อมูลจากการใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้เชื้อเพลิง
ปิโตรเลียมในการผลิต และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ วิทยานิพนธ์
รายงานการวิจัย รวมไปถึงสื่อสิ่งพิมพ์ ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
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2. การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ ทาการวิเคราะห์ข้อมูล ใน 2 ด้านคือ 1.
การวิเคราะห์ความเป็นไปด้านการตลาดด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) สร้างสมการ
อุปสงค์เพื่อหาราคาขายที่เหมาะสมรวมถึงขนาดตลาดของถ่านหินผง และ 2. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้าน
การเงินเพื่อพิจารณาความคุ้มค่าของโครงการด้วยเครื่องมือทางการเงิน ได้แก่มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อัตรา
ผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) ค่าอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) และระยะเวลาคืนทุน (PB)
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาด จากแบบสอบถามโรงงานอุตสาหกรรมจานวน 68 ราย
ซึ่งมียอดการใช้น้ามันเตารวมกันทั้งสิ้น 110 ล้านลิตรในปี 2560 หรือคิดเป็นร้อยละ 17 ของยอดการใช้น้ามัน
เตาทั้งประเทศพบว่า ความน่าจะเป็นที่โรงงานอุตสาหกรรมจะเปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงถ่านหินผงมีแนวโน้มสูงขึ้น
ตามราคาเสนอขายที่ลดลง ทั้งนี้เมื่อคิดที่อัตราการให้พลังงานที่เท่ากัน (Energy equivalent) กับน้ามันเตา
ประกอบกับตลาดน้ามันเตาในภาคอุตสาหกรรม 634 ล้านลิตร (กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2560)
พบว่าหากมีการนาถ่านหินผงมาใช้แทนน้ามันเตาโดยสมบูรณ์จะมีขนาดตลาดถ่านหินผงดังแสดงไว้ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ขนาดของตลาดถ่านหินผงที่ราคาขายต่างๆ
ราคาขายถ่านหินผง
ความน่าจะเป็นในการใช้
(บาทต่อกิโลกรัม)
ถ่านหินผง
6.16
0.36
5.81
0.46
5.47
0.63
5.13
0.69
4.79
0.87
4.45
0.93
4.10
0.99
ที่มา: จากแบบสอบถามโรงงานอุตสาหกรรม และจากการคานวณ

ขนาดตลาดถ่านหินผง
(ล้านกิโลกรัม)
568.74
731.90
997.62
1,100.18
1,375.22
1,477.78
1,571.01

ข้อมูลที่ได้จากตารางที่ 2 สามารถไปกาหนดราคาขายถ่านหินผง และขนาดการผลิตที่ทาให้บริษัทได้
กาไรสูงสุดด้วยสมมติฐาน 2 ข้อ คือ
1. ตลาดถ่านหินผงอยู่ในเงื่อนไขตลาดผูกขาดคือ ตลาดที่มีผู้ขายสินค้า(ธุรกิจ) เพียงรายเดียวที่ผูกขาด
การขายสินค้าในตลาดซึ่งในที่นี้ คือ บมจ.ปตท. โดยสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่ไม่มีสินค้าอื่นทดแทนได้อย่าง
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ใกล้ชิด (Close Substitutes) และเป็นตลาดที่มีการกีดกันไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาทาการแข่งขันได้ (วิษณุ อรรถวานิช,
2560:154)
2. ต้นทุนหน่วยสุดท้าย (Marginal Cost) มีค่าเท่ากับต้นทุนผันแปรเฉลี่ย (Average Variable Cost)
และมีค่าคงที่เท่ากับ 2.19 บาทต่อกิโลกรัม (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ต้นทุนการผลิตถ่านหินผง
รายการต้นทุน
ต้นทุน (บาทต่อกิโลกรัม)
ต้นทุนถ่านหินก้อน(รวมค่าขนส่งถึงโรงงานจังหวัดอยุธยา)
2.13
ค่าน้ามันรถตักถ่านหิน (10 ลิตร/ชม คิดที่ราคา 30 บาทต่อลิตร)
0.01
ค่าไฟฟ้าของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตถ่านหินผง (312 kwh คิดค่า
0.05
ไฟฟ้า 4.1283 บาทต่อหน่วย)
รวม
2.19
ที่มา: ส่วนพัฒนาตลาดรัฐและอุตสาหกรรม บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) และจากการคานวณ
ทั้งนี้ ขนาดตลาดได้จากการคานวณด้วยเงื่อนไขที่ทาให้ เกิดกาไรสู งสุ ด ณ. ระดับการผลิต ที่ทาให้
รายรับหน่วยสุดท้าย เท่ากับ ต้น ทุนหน่วยสุดท้าย (Marginal Revenue = Marginal Cost : MR=MC) ซึ่งมี
ที่มาดังนี้
รายรับหน่วยสุดท้าย (Marginal Revenue) ได้มาจากตารางที่ 2 โดยนามาสร้างกราฟอุปสงค์ถ่านหิน
ผง ด้ ว ยวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ก ารถดถอย (Regression Analysis) ได้ ต ามภาพที่ 1 โดยได้ ส มการถดถอย
(Regression Equation) เป็ น สมการอุ ป สงค์ ผ กผั น (Inverse demand function) คื อ P = - 0.0019Q +
7.28 จากสมการอุปสงค์ผกผัน จะได้ สมการอุปสงค์ (Demand function) คือ Q = -526.32 P+ 3832.10
และสมการรายรับหน่วยสุดท้าย (Marginal Revenue) คือ MR = -0.0038Q + 7.28
โดยที่ P หมายถึง ราคาขายถ่านหินผง หน่วยบาทต่อกิโลกรัม, Q หมายถึง ระดับการผลิตถ่านหินผง
หน่วยล้านกิโลกรัม และ MR หมายถึง รายรับหน่วยสุดท้าย หน่วยบาทต่อกิโลกรัม
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ภาพที่ 1 กราฟอุปสงค์ถ่านหินผง
ณ.ระดับการผลิตที่ทาให้ ได้กาไรสูงสุด คือ ระดับการผลิต ที่ทาให้รายรับหน่วยสุดท้าย เท่ากั บ ต้นทุน
หน่วยสุดท้าย (Marginal Revenue = Marginal Cost : MR=MC) ได้สมการคือ
2.19 = -0.0038Q + 7.281
เมื่อแก้สมการจะได้ระดับการผลิต (Q) อยู่ที่ 1,338.81 ล้านกิโลกรัม เมื่อนาระดับการผลิตที่ได้ไปแทน
ในสมการอุปสงค์ จะได้ราคาขายที่ทาให้ได้กาไรสูงสุดอยู่ที่ 4.74 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งราคาขายที่คานวณได้จะ
นาไปใช้ในการกาหนดราคาขายในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน และระดับการผลิตที่คานวณได้
จะนาไปพิจารณาร่วมกับความสามารถในการผลิต จริงของโรงงานเพื่อให้เห็นว่ามีตลาดรองรับผลผลิตที่ออก
จากโรงงานหรือไม่
ผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงิน ได้ทาการพิจารณาต้นทุนของโครงการ เปรียบเทียบกับ
รายรับของโครงการ เพื่อพิจารณาความคุ้มค่าของโครงการด้วยเครื่องมือทางการเงิน ได้แก่ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ
(NPV) อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) ค่าอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) และระยะเวลาคืน
ทุน (PB) โดยมีสมมติฐานดังนี้
- ระยะเวลาดาเนินโครงการ 15 ปี โดยกาหนดมาจากอายุของอุปกรณ์หลัก คือ เครื่องบด
ถ่านหินแนวตั้ง (Vertical Mill)
- เงินลงทุนของโครงการ ใช้ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของเงินทุน (Weight Average Cost of
Capital) ของ บมจ.ปตท. ซึ่งมีค่าเท่ากับร้อยละ 11.05
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- คานวณค่าเสื่ อมราคาของโครงการในส่วนของเครื่องจักร และอุปกรณ์เป็ นแบบเส้นตรง
และมีมูลค่าซากในปีสุดท้ายที่ ร้อยละ 10
- รายได้ จ ากการขายที่ ดิ น ของโครงการ ณ. ปี ที่ สิ้ น สุ ด อายุ โ ครงการให้ มี ร าคาคงที่ คื อ
6,400,000 บาท
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 20
- คิดเป็นชั่วโมงทางาน 2,400 ชั่วโมงต่อปี
- ต้นทุนถ่านหินก้อนที่ใช้เป็นวัตถุดิบ รวมขนส่ง ถึงโรงงานผลิตถ่านหินผงในโครงการเท่ากับ
2.13 บาทต่อกิโลกรัม และราคาเพิ่มขึ้นทุกปีในอัตราร้อยละ 4.07 ต่อปี (อ้างอิงข้อมูลแนวโน้มราคาสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าถ่านหิน ปี 2557 ถึง 2561)
- ราคาขายถ่านหินผง รวมค่าขนส่งถึงโรงงานลูกค้า เท่ากับ 4.74 บาทต่อกิโลกรัม และราคา
เพิ่มขึ้นทุกปีในอัตราร้อยละ 4.07 ต่อปี (อ้างอิงข้อมูลแนวโน้มราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถ่านหิน ปี 2557 ถึง
2561)
- ก าลั ง การผลิ ต สู งสุ ด ต่ อ ปี เท่ า กั บ 60,000,000 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ปี หรื อ 60,000 ตั น ต่ อ ปี โ ดย
คานวณดังนี้
กาลังการผลิตสูงสุดต่อปี = กาลังการผลิตของเครื่องจักรต่อชั่วโมง x ชั่วโมงทางานต่อปี
= 25,000 กิโลกรัมต่อชั่วโมง x 2,400 ชั่วโมงต่อปี
= 60,000,000 กิโลกรัมต่อปี
- ยอดขายในปีที่ 1 เป็นร้อยละ 65 ของกาลังการผลิต หรือ 39,000,000 กิโลกรัมต่อปี และมี
ยอดขายเพิ่มขึ้นทุกปีในอัตราร้อยละ 4.40 ต่อปี (อ้างอิงข้อมูลคาดการณ์ความต้องการใช้ถ่านหินของภูมิภาค
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ จาก World Energy Outlook 2016 โดย IEA)
1. ต้ น ทุ น ของโครงการแบ่ ง เป็ น 3 ส่ ว นคื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการลงทุ น เริ่ ม ต้ น (Investment Cost)
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน (Operation Cost) และต้นทุนค่าเสียโอกาสในการขายน้ามันเตา (Opportunity
Cost)
1.1 ค่ าใช้ จ่ายในการลงทุ น เริ่ มต้ น (Investment Cost) รวมเป็ น เงิน ทั้ งสิ้ น 172,975,000
บาท รายละเอียดตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มต้น
รายละเอียด ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มต้น
1. ค่าที่ดิน โดยมีสถานที่ตั้งบริเวณพื้นที่ติดแม่น้า ตาบลบ่อโพง อาเภอ นครหลวง
จังหวัดอยุธยา ขนาดที่ดิน 4 ไร่ หรือ 1,600 ตารางวา ราคา 4,000 บาทต่อตารางวา
2. ค่าเครื่องบดถ่านหินแนวตั้งพร้อมระบบลาเลียงถ่านหิน กาลังการผลิต 25 ตันต่อ
ชั่วโมง
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จานวนเงิน (บาท)
6,400,000
84,500,000
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3. ค่าติดตั้งเครื่องบดถ่านหินแนวตั้ง
4. อาคารสานักงานเนื้อที่ 90 ตารางเมตร
5. ค่ารถตักถ่านหิน เพื่อใช้ในการลาเลียงถ่านหินวัตถุดิบเข้าเครื่องบดถ่านหิน 1 คัน
6. ค่ารถขนส่งถ่านหินผงระบบปิด จานวน 8 คัน ส่งถ่านหินได้ครั้งละ 26 ตันต่อคัน
ราคาคันละ 4,5000,000 บาท
7. ค่าอุปกรณ์สานักงาน อันได้แก่
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จานวน 3 เครื่อง เครื่องละ 30,000 บาท
- เครื่องพิมพ์ จานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 23,000 บาท
ทั้งนี้ มีอายุใช้งาน 5 ปี และคิดมูลค่าซากเท่ากับ 0
8. ค่าใช้จ่ายก่อนการดาเนินงาน อาทิเช่น การทาประชาพิจารณ์ การนาชุมชนไป
ศึกษาดูงาน และ อบรมให้ความรู้เรื่องถ่านหินผง ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการของ
อนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. เงินทุนหมุนเวียน (Operating Working Capital) ร้อยละ 18.07 ของยอดขาย
(อ้างอิงร้อยละเงินสดต่อยอดขาย ของ บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) เฉลี่ย ปี 2557
ถึง 2561)
รวม
ที่มา: ส่วนบริการเทคนิคตลาดพาณิชย์ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

2,000,000
540,000
3,450,000
36,000,000
113,000

3,000,000

33,409,041

169,412,041

1.2 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน (Operation Cost) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 104,552,995 ต่อปี
ประกอบด้วยค่าแรงงานในการดาเนินการผลิต รวมเป็นเงิน 8,262,000 บาทต่อปี โดยมีอัตราเติบโตร้อยละ
5.69 ต่อปี (อ้างอิงข้อมูลแนวโน้ม การเติบโตค่าใช้จ่ายพนักงานในงบการเงิน บมจ.ปตท ปี 2557 ถึง 2561)
ต้นทุนค่าไฟฟ้า 3,120,995 บาทต่อปี ค่าบารุงรักษาเครื่องจักร และ อุปกรณ์ 300,000 บาทต่อปี โดยมีอัตรา
เติบโตร้อยละ 0.96 ต่อปี (อ้างอิงข้อมูลอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย ปี 2557 ถึง 2561) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
การขาย 5,000,000 บาทต่ อ ปี โดยมี อั ต ราเติ บ โตร้อ ยละ 16.31 ต่ อ ปี (อ้ างอิ งข้ อ มู ล แนวโน้ ม การเติ บ โต
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่ายในงบการเงิน บมจ.ปตท ปี 2557 ถึง 2561) ค่าน้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในรถ
ขนส่งถ่านหินระบบปิด 4,800,000 บาทต่อปี โดยมีอัตราเติบโตร้อยละ 11 ต่อปี (อ้างอิงข้อมูลแนวโน้มราคา
น้ามันดิบเบรนด์ 2558 ถึง 2561) ค่าวัตถุดิบในการผลิต คือถ่านหินก้อน 83,070,000 บาทต่อปี
1.3 ต้นทุนค่าเสียโอกาสในการขายน้ามันเตา เท่ากับ 6,149,520 บาท โดยคานวณดังนี้
ต้นทุนค่าเสียโอกาส = กาไรของน้ามันเตาต่อลิตร x ยอดขายน้ามันเตาที่ถูกทดแทนด้วย
ถ่านหินผงต่อปี x ส่วนแบ่งทางการตลาดน้ามันเตา ของ บมจ.ปตท.
= 0.6 บาทต่อลิตร x 15,600,000ลิตรต่อปีx ร้อยละ 65.7
= 6,149,520 บาท
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2. รายรับของโครงการเท่ากับ 184,860,000 บาท ในปีที่ 1 โดยการคานวณคือ นาราคาขาย (บาทต่อ
กิโลกรัม) คูณยอดขายต่อปี (กิโลกรัมต่อปี)
= 4.74 บาทต่อกิโลกรัม x 39,000,000 กิโลกรัมต่อปี
= 184,860,000 บาท
จากการวิเคราะห์ทางการเงิน โดยการจัดทางบกาไรขาดทุนของโครงการ และปรับให้อยู่ในรูปของ
กระแสเงินสดสุทธิหลังหักต้นทุนค่าเสียโอกาส ตามตารางที่ 5 เพื่อหาความคุ้มค่าในการลงทุนเพื่อจาหน่ายถ่าน
หิ น ผงของ บมจ.ปตท. พบว่ า ณ. อั ต ราคิ ด ลด ที่ ร้ อ ยละ 11.05 ได้ มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น สุ ท ธิ (NPV) เท่ า กั บ
514,307,740 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เท่ากับ ร้อยละ 42 ค่าอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อ
ต้นทุน(BCR) อยู่ที่ 1.27 และมีระยะเวลาคืนทุน(PB) เท่ากับ 2 ปี 9 เดือน จะเห็นได้ว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)
มีค่ามากกว่าศูนย์ และมีผลต่อแทนภายในโครงการ (IRR) มากกว่าอัตราคิดลดที่ได้จากต้นทุนของเงินทุน และ
ค่าอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน(BCR)มากกว่า 1 แสดงว่าการลงทุนเพื่อจาหน่ายถ่านหินผงของ บมจ.ปตท.
มีความคุ้มค่าในการลงทุน
สาหรับการวิเคราะห์ ความไวของโครงการโดยทาการเปลี่ยนแปลงปัจจัย 3 ปัจจัยอันได้แก่ ราคาขาย
ถ่านหินผง ต้นทุนถ่านหินก้อน และยอดขายถ่านหินผงต่อปี โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด 3 กรณี คือ
อัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 10 30 และ 50 ได้ผลตามตารางที่ 6 โดยจะเห็ นว่า ปัจจัยที่มีความไวมากที่สุด
คือ ปัจจัยราคาขายคือเมื่อลดราคาขายลดลงร้อยละ 10 ส่งผลให้ มูลค่าปัจจุบันสุทธิลดลงจากกรณีพื้นฐาน
167.93 ล้านบาทหรือร้อยละ 32.65 ปัจจัยรองลงมาคือ ยอดขายถ่านหินผงต่อปี โดยเมื่อยอดขายลดลงร้อยละ
10 ส่งผลให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิลดลงจากกรณีพื้นฐาน 84.95 ล้านบาทหรือร้อยละ 16.52 ปัจจัยสุดท้ายคือ
ราคาต้นทุนถ่านหิน โดยเมื่อต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ส่งผลให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิลดลงจากกรณีพื้นฐาน 77.39
ล้านบาทหรือร้อยละ 15.05 ทั้งนี้ เมื่อคานวณหาค่าของแต่ละปัจจัยที่ทาให้ มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ
เท่ากับศูนย์มีดังนี้ ราคาขายถ่านหินผง อยู่ที่ 3.29 บาทต่อกิโลกรัม ต้นทุนถ่านหินก้อน อยู่ที่ 3.55 บาทต่อ
กิโลกรัม และยอดขายถ่านหินผงต่อปี อยู่ที่ 15,387,991 ต่อปี
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ความไวของโครงการโดยทาการเปลี่ยนแปลงปัจจัย 3 ปัจจัย
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ
เมื่อเปลี่ยนแปลงปัจจัย
เมื่อเปลี่ยนแปลงปัจจัย
เมื่อเปลี่ยนแปลงปัจจัย
ราคาขาย
ราคาถ่านหินก้อน
ปริมาณการขายถ่านหินผงต่อปี
การ
การ
การ
NPV (บาท)
NPV (บาท)
NPV (บาท)
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
ลดลง
346,382,111
เพิ่มขึ้น
436,915,563
ลดลง
429,359,431
ร้อยละ 10
ร้อยละ 10
ร้อยละ 10
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ลดลง
10,530,855
ร้อยละ 30
ลดลง
-325,320,400
ร้อยละ 50
ราคาขายขั้นต่า
3.29 บาท
ต่อกิโลกรัม

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 30
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 50
ต้นทุนถ่านหิน
สูงสุดไม่เกิน

282,131,211

ลดลง
259,462,814
ร้อยละ 30
127,346,858
ลดลง
89,566,196
ร้อยละ 50
3.55 บาท ปริมาณการขาย 15,387,991
ต่อกิโลกรัม
ขั้นต่า
กิโลกรัมต่อปี
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ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มต้น:
รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มต้น - 169,412,041
รายรับของโครงการ:
รวมรายรับของโครงการ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน:
รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ต้นทุนค่าวัตถุดบิ (ถ่านหินก้อน):
รวมต้นทุนค่าวัตถุดิบ (ถ่านหิ นก้อน)
ค่าเสื่อมราคา
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนดอกเบี้ย และภาษี (EBIT)
ภาษี
NOPAT
ค่าเสื่อมราคา
เงินทุนหมุนเวียน(Working capital needed)
33,409,041
ความต้องการเงินทุนหมุนเวียน (Change in Working Capital)
กระแสเงินสดจากการดาเนิ นการ
มูลค่าซาก
มูลค่าทางบัญชี
กาไรจากการขายซาก
ภาษี
กระแสเงินสดจากการขายซาก
กระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
- 169,412,041
ต้นทุนค่าเสียโอกาสในการขายน้ามันเตา
กระแสเงินสดสุทธิหลังหั กต้นทุนค่าเสียโอกาส
- 169,412,041

ปีที่ 0

ตารางที่ 5 งบกาไรขาดทุนของโครงการ

-

ปีที่ 2
-

ปีที่ 3
-

ปีที่ 4
-

-

113,000

ปีที่ 5

ปีที่ 6
-

ปีที่ 7
-

ปีที่ 8

สิ้นปีที่

-

ปีที่ 9
-

-

113,000

ปีที่ 10

ปีที่ 11
-

ปีที่ 12
-

ปีที่ 13
-

ปีที่ 14
-

ปีที่ 15
-

- 90,258,037
- 8,091,933
- 121,679,554
79,176,360
- 15,835,272
63,341,088
- 8,091,933
39,440,949
- 3,141,028
68,291,993

68,291,993
6,420,099
61,871,894

- 83,070,000
- 8,091,933
- 112,644,928
72,215,072
- 14,443,014
57,772,057
- 8,091,933
36,299,921
- 2,890,880
62,973,111

62,973,111
6,149,520
56,823,591

74,024,418
6,702,583
67,321,835

- 98,068,054
- 8,091,933
- 131,554,319
86,681,632
- 17,336,326
69,345,306
- 8,091,933
42,853,770
- 3,412,821
74,024,418

80,197,586
6,997,497
73,200,089

- 106,553,871
- 8,091,933
- 142,352,651
94,767,230
- 18,953,446
75,813,784
- 8,091,933
46,561,901
- 3,708,131
80,197,586

86,726,637
7,305,387
79,421,250

- 115,773,964
- 8,091,933
- 154,166,962
103,470,874
- 20,694,175
82,776,699
- 8,091,933
50,590,897
- 4,028,996
86,726,637

- 136,676,627
- 8,091,933
- 181,264,604
122,889,017
- 24,577,803
98,311,213
- 8,091,933
59,724,940
- 4,756,419
101,646,727

- 148,503,239
- 8,091,933
- 196,787,950
133,684,046
- 26,736,809
106,947,237
- 8,091,933
64,892,932
- 5,167,992
109,871,178

- 161,353,206
- 8,091,933
- 213,810,203
145,257,495
- 29,051,499
116,205,996
- 8,091,933
70,508,110
- 5,615,178
118,682,752

- 175,315,079
- 8,091,933
- 232,487,694
157,650,088
- 31,530,018
126,120,071
- 8,091,933
76,609,168
- 6,101,058
127,997,946

- 190,485,072
- 8,091,933
- 252,994,616
170,901,742
- 34,180,348
136,721,393
- 8,091,933
83,238,150
- 6,628,982
138,184,345

- 206,967,722
- 8,091,933
- 275,525,260
185,050,797
- 37,010,159
148,040,638
- 8,091,933
90,440,737
- 7,202,587
148,929,984

- 224,876,614
- 8,091,933
- 300,296,571
200,133,077
- 40,026,615
160,106,461
- 8,091,933
98,266,563
- 7,825,826
160,372,569

- 244,335,160
- 8,091,933
- 327,551,045
216,180,720
- 43,236,144
172,944,576
- 8,091,933
106,769,557
- 8,502,994
172,533,515

- 265,477,452
- 8,091,933
- 357,560,036
233,220,772
- 46,644,154
186,576,618
- 8,091,933
106,769,557
301,438,108
14,850,000
14,850,000
2,970,000
11,880,000
93,979,506 101,646,727 109,871,178 118,682,752 127,997,946 138,184,345 148,929,984 160,372,569 172,533,515 313,318,108
7,626,824
7,962,404
8,312,750
8,678,511
9,060,365
9,459,021
9,875,218 10,309,728 10,763,356 11,236,944
86,352,682 93,684,323 101,558,428 110,004,241 118,937,581 128,725,323 139,054,766 150,062,841 161,770,159 302,081,164

- 125,791,871
- 8,091,933
- 167,099,711
112,831,496
- 22,566,299
90,265,197
- 8,091,933
54,968,521
- 4,377,624
93,979,506

- 21,482,995 - 23,329,583 - 25,394,332 - 27,706,847 - 30,301,065 - 33,215,906 - 36,496,043 - 40,192,778 - 44,365,063 - 49,080,681 - 54,417,610 - 60,465,605 - 67,328,024 - 75,123,952 - 83,990,651

184,860,000 200,855,913 218,235,951 237,119,882 257,637,836 279,931,207 304,153,620 330,471,996 359,067,698 390,137,782 423,896,357 460,576,058 500,429,648 543,731,765 590,780,808

ปีที่ 1
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สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเพื่อจาหน่ายผลิตภัณฑ์ถ่านหินผง (Pulverized Coal) ของ
บมจ.ปตท. พบวาในส่วนด้านการตลาดของถ่านหินผง ราคาที่เหมาะสมที่ทาให้ บมจ.ปตท. ได้กาไรสูงสุดคือ
4.74 บาทต่อกิโลกรัม โดยมีความต้องการของตลาดอยู่ที่ปีละ 1,338.81 ล้านกิโลกรัม ซึ่งมากกว่ากาลังการ
ผลิตสูงสุดของโครงการที่ปีละ 60 ล้านกิโลกรัม แสดงว่ามีตลาดที่สามารถรองรับการผลิตถ่านหินผง รวมถึงยัง
มีโอกาสสร้างความเติบโตได้จากการขยายกาลังการผลิตเพิ่มเติม และในส่วนทางด้านการเงิน มีมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิ (NPV) เท่ากับ 514,307,740 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เท่ากับร้อยละ 42 มีมูลค่า
ปัจจุบันของผลตอบแทนทั้งหมดตลอดทั้งโครงการ (PVB) เท่ากับ 2,178,058,421 บาท มีมูลค่าปัจจุบันของ
ต้นทุนทั้งหมดตลอดทั้งโครงการ (PVC) เท่ากับ 1,720,438,813 บาท จึงทาให้มีค่าอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อ
ต้นทุน (BCR) เท่ากับ 1.27 มีระยะเวลาคืนทุน (PB) เท่ากับ 2 ปี 9 เดือน ทั้งนี้เมื่อพิ จารณาความเสี่ยงของ
โครงการพบว่าปัจจัยที่มีความไวมากที่สุดคือ ปัจจัยทางด้านราคาขายถ่านหินผง ที่ต้องมีราคาขายไม่ต่ากว่า
3.29 บาทต่อกิโลกรัมหรือไม่ต่ากว่าร้อยละ 30.6 ของกรณีพื้นฐาน อย่างไรก็ดีเมื่อปัจจัยที่ทาการทดสอบมีการ
เปลี่ยนแปลงร้อยละ 30 ก็ไม่ทาให้มูลค่าปั จจุบันสุทธิของโครงการติดลบ ซึ่งแสดงว่าโครงการมีความเสี่ยงต่อ
การผันผวนของปัจจัยอยู่ในระดับต่า จึงสรุปได้ว่าโครงการมีความน่าสนใจในการลงทุน
วิจารณ์ผลการศึกษา
การศึ ก ษาในครั้งนี้ ได้ ท าการตั้ งข้ อ สมมุ ติ ฐ านต่ างๆ ซึ่ งในการต่ อ ยอดการศึ ก ษาอาจพิ จ ารณาลด
สมมุติฐานเพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพการผลิตจริงมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการศึกษายังมีข้อจากัดใน
ด้านข้อมูลซึ่งใช้ข้อมูล ณ ช่วงเวลาที่ทาการศึกษา โดยสิ่งที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น เทคโนโลยีการผลิต
กฎหมาย หรือ อาจเพิ่มเติมในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการผลิต ที่ เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ประกอบกับ
ข้อมูลทางการตลาดที่แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการขยายกาลังการผลิตเพิ่มเติมในอนาคต ที่ต้องทาการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการเพิ่มโรงงานผลิตที่อาจมีต้นทุนที่แตกต่างจากการศึกษาในครั้งนี้
ข้อเสนอแนะ
การใช้ถ่านหิ น ในภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มปรับ ตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงที่มีราคาต่อค่า
พลังงานความร้อนถูกที่สุ ด ทั้งนี้ บมจ.ปตท. ในฐานะบริษัทที่มีภารกิจในเรื่องความมั่นคงทางพลั งงานของ
ประเทศ ควรหันมาให้ความสาคัญกับเชื้อเพลิงถ่านหินมากขึ้น โดยอาจร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐพัฒนาการ
ใช้ถ่านหินอย่างมีประสิทธิภาพ และลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งการนาถ่านหินก้อนมาเปลี่ยนเป็นถ่านหินผง
นั้นเป็ นอีกหนึ่ งแนวทางที่จะสร้างมูล ค่าเพิ่มให้ กับถ่านหิน รวมไปถึงการลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
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อีกทั้งการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพบว่ามีความคุ้มค่าในการลงทุน ซึ่งนอกจากโครงการจะส่งผลดี
ทางตรงคือการสร้างผลกาไรให้กับ บมจ.ปตท. แล้ว ยังมีผลดีทางอ้อมอันได้แก่การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
จากการเป็นผู้นาในการใช้ถ่านหินสะอาดในประเทศไทยอีกด้วย
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บทคัดย่อ
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้ออาหารออนไลน์ โดยศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้าน
พฤติกรรมการซื้อ ปัจจัยด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อ
อาหารออนไลน์ จากกลุ่มตัวอย่าง 385 คน ซึ่งอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยการใช้แบบสอบถามสาหรับ
เก็บข้อมูลเฉพาะผู้ที่เคยซื้ออาหารออนไลน์เท่านั้น เพื่อ นามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือทางสถิติ ได้แก่ การ
แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ t-test การวิเคราะห์ ANOVA และ
การวิเคราะห์ Chi-Square จากการศึกพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 26-35 ปี ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน/ลูกจ้าง มีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 10,00020,000 บาท ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมบริโภคอาหารปรุงสาเร็จ ในช่วงเวลา 18.01-21.00 น. มีการสั่งซื้อเฉลี่ย 12 ครั้งต่อเดือน ผ่านทางแอพพลิเคชั่น โดยมีค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อต่ากว่า 500 บาทต่อครั้ง ชาระเงินเป็นเงินสด
ส่วนใหญ่ใช้บริการขนส่งของเอกชน โดยมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่ากว่า 100 บาท และยังพบว่าปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อการซื้ออาหารออนไลน์ แตกต่างกัน นอกจากนี้ ปัจจัยทางด้านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารออนไลน์ ได้แก่ ด้านเว็บไซต์/เพจร้านค้า ด้านเทคโนโลยี
และด้านข้อมูลข่าวสาร ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมการซื้ออาหารออนไลน์
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านบุคลากร และด้านสภาพแวดล้อมอื่นๆ
คาสาคัญ : ธุรกิจอาหารออนไลน์ , ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ , เทคโนโลยีดิจิทัล
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Abstract
The study purposes to locate the Factors influencing the buying of online food. The
focus was on demegraghy, behaviors of buying, electronic commerce and marketing mix that
has consequences to online buying behaviors from the 385 people of the sample group that
living at Bangkok and bought online food only. The questionnaire was obligated and the data
were collected to analysis. Statistical tools such as frequency, percentage, mean, standard
deviation, t-test, ANOVA and Chi-Square were used for data analysis. The study perceived that
major of the samples women, aging range between 26-35 years old, bachelor degree holders,
private sector employees and those who earns 10,000-20,000 Baht per month. Most of the
consumers behavior buying Cooked food on 6.01 – 9.00 pm. Average order 1-2 times per
month via the application with the cost of ordering less than 500 baht per time. Most paying
by cash for foods and use private transportation service with cost less than 100 bath. The
populational factors such gender, age, education, martial status, occupation and income at
the different level executed the behaviors of online food buying contrarily. Other than,
electronic commerce that influence behaviors buying. The most of consumers were related
to the Website/Page, Technology and Information. The marketing mix influence buying that
most behaviors were related to Products, Place, People and Physical Evidence
Keyword : Online Food Business , E-Commerce Business , Digital Technology
บทนา
การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ทาให้โลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ซึ่งเห็นได้
ชัดจากการดาเนินธุรกิจที่หันมาใช้บริการตลาดออนไลน์มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของหน่วยธุรกิจในอุตสาหกรรม ส่งผลให้ธุรกิจมีกาไรจากการขายสินค้าและบริการมากขึ้น
ธุรกิจออนไลน์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ ธุรกิจ E-Commerce เป็นหนึ่งในธุรกิจที่นาเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ผ่านช่องทางคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ เพื่อใช้ในกระบวนการ
ทางาน ตลอดจนการสื่อสารของหน่วยธุรกิจ ส่งผลให้มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิ กส์ของไทยขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
จากการสารวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แบ่งตามอุตสาหกรรมการค้าปลีกและการค้าส่ง ปี 2560 กลุ่ม
อุตสาหกรรมที่เติบโต 3 อันดับแรก ได้แก่
อัน ดับ ที่ 1 ห้ างสรรพสิ น ค้า ซึ่งมีมูล ค่า พาณิช ย์ อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ 312,431.7 ล้ านบาท มีอัตราการ
ขยายตัวร้อยละ 21.2
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อันดับที่ 2 อาหาร อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม ผลิตผลทางการเกษตรและประมง ซึ่งมีมูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 182,226.1 ล้านบาท มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 20.4
อั น ดั บ ที่ 3 เครื่ อ งส าอาง อาหารเสริ ม น้ าหอมและอุ ป กรณ์ เ สริ ม ความงาม มี มู ล ค่ า พาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ 157,476.43 ล้านบาท มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 16.8
ตารางที่ 1 แสดงมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหาร อาหาร
แปรรูป และเครื่องดื่ม ผลิตผลทางการเกษตร และประมง ปี 2558 - 2561˚
ธุรกิจ
อาหาร อาหารแปรรูป
และเครื่องดื่ม ผลิตผลทาง
การเกษตร และประมง

มูลค่า
(ล้านบาท)
การขยายตัว
(ร้อยละ)

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561°

102,186.88

151,302.11

182,226.10

220,978.01

1,494.72

(48.06)

(20.44)

21.27

หมายเหตุ : ( ) อัตราการขยายตัวที่ลดลง
ปี 2561 เป็นตัวเลขประมาณการ
จากตารางที่ 2 อุตสาหกรรมอาหารในปัจจุบันมีการขยายตัวจากในอดีตมากขึ้น แม้ว่าในปี 2559 และ
ปี 2560 จะมีอัตราการขยายตัวลดลง แต่เนื่องจากอาหารมีทั้งอาหารปรุงสาเร็จพร้อมรับประทาน อาหารแห้ง
วัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต รวมทั้งผลไม้ และอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันมีการจัดส่งทั้งของเอกชน รัฐบาล และของ
ร้านค้า ทาให้ธุรกิจอาหารยังคงมีการคาดการณ์ขยายตัวเพิ่มขึ้นในปี 2561
อย่ า งไรก็ ต าม การขยายตั ว ของอาหารออนไลน์อ าจเป็ นผลมาจากการใช้ชีวิต ที่ เปลี่ ย นแปลงไป
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และอาจรวมถึงการมีนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้น การศึกษาปัจจัยที่ทาให้ธุรกิจ
อาหารออนไลน์ขยายตัวในปัจจุบัน สามารถนาผลการวิจัยที่ได้ไปพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารออนไลน์เพื่อให้มีโอกาสทางการตลาดเหนือกว่าคู่แข่ง เสริมสร้างรายได้ที่สูงขึ้น และ
ช่วยลดความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจอีกด้วย
วัตถุประสงค์ของการทาวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการซื้ออาหารออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้ออาหารออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ โดยศึกษาจากประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และเคยใช้
บริการอาหารออนไลน์
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อุปกรณ์และวิธีการดาเนินงานวิจัย
การใช้แบบสอบถามในการสารวจจากกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครโดยเลือกเฉพาะผู้ที่
เคยซือ้ อาหารออนไลน์ จากสถานประกอบการทั้งเอกชนและภาครัฐ แหล่งชุมชนต่างๆ โดยเลือกเก็บเฉพาะผู้ที่
มีรายได้ สามารถคานวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดประชากรของคอแครน (W.G.Cochran, 1977) ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 จากการคานวณได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 385 คน ทั้งนี้ ได้มีการตรวจสอบความเชื่อมั่น
(Reliability )โดยได้ค่าค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ครอนบาค เท่ากับ 0.9
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ อ อธิ บ ายลั ก ษณะทางด้ า น
ประชากรศาสตร์และพฤติกรรมของผู้บริโภคและนาเสนอข้อมูลในรูปแบบของตารางแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) : การนาข้อมูลกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์
และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์ไคสแควร์ (Chi-Square) การวิเคราะห์ t-test และการวิเคราะห์
ANOVA
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการซื้ออาหารออนไลน์
จากการสารวจและวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร
จานวน 385 คน พบว่า ผู้ที่ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุระหว่าง 26-35 ปี จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพเป็นพนักงานเอกชน รายได้เฉลี่ย 10,000-20,000 บาท
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่บริโภคอาหารปรุงสาเร็จ สั่งซื้ออาหารในช่วงเวลา 18.01-21.00 มากที่สุด มีการ
สั่งซื้อ 1-2 ครั้งต่อเดือน โดยสั่งซื้อผ่านทางแอพพลิเคชั่นมากที่สุด มีค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อต่ากว่า 500 บาทต่อ
ครั้ง โดยชาระค่าสินค้าเป็นเงินสด และใช้บริการขนส่งของเอกชน โดยมีค่าขนส่งต่ากว่า 100 บาท
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้ออาหารออนไลน์ตามข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดย
เปรียบเทียบปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานะ อาชีพ และรายได้ สาหรับตัวแปร
เพศจะเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยการทดสอบ t-test แต่ตัวแปร อายุ การศึกษา สถานะ อาชีพ และรายได้ จะ
เปรียบเทียบโดยการวิเคราะห์ ANOVA ด้วยการทดสอบ F-test ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ ดังนี้
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ตารางที่ 2 พฤติกรรมการซื้ออาหารออนไลน์จาแนกตามเพศ
ชาย
n = 126
̅
S.D.
𝑿
4.96
1.29
0.42
0.76
1.06
0.91
0.27
1.04
0.61
0.73
0.60
1.11
0.57
0.69
1.06
1.01

พฤติกรรมการซื้ออาหาร
ออนไลน์
เวลาในการใช้บริการ
ความถี่ในการซื้อ
ช่องทางในการสั่งซื้อ
ประเภทของอาหาร
ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ
ช่องทางในการชาระเงิน
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
ช่องทางในการขนส่ง

หญิง
n = 259
̅
S.D.
𝑿
4.76
1.23
0.36
0.70
0.81
0.90
0.27
0.98
0.70
0.80
0.46
1.01
0.73
0.74
0.97
1.01

t

Sig

1.47
0.84
2.53
-0.04
-1.09
1.23
-2.01
0.90

0.142
0.403
**0.012
0.968
0.277
0.220
**0.045
0.370

หมายเหตุ
**Sig < 0.05 (มีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%)
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ t-test เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้ออาหารออนไลน์ พบว่า เพศ
ชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมในการเลือกช่องทางในการสั่งซื้อ และค่าใช้จ่ายในการขนส่งแตกต่างกัน โดยเพศ
ชายมีพฤติกรรมเลือกช่องทางในการสั่งซื้อมากกว่าเพศหญิง แต่เพศหญิงมีพฤติกรรมการเลือกช่องทางขนส่ง
มากกว่าเพศชาย ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ส่วนพฤติกรรมอื่นๆ นั้น ทั้งเพศหญิงและเพศชายมีพฤติกรรม
การซื้อไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 3 พฤติกรรมการซื้ออาหารออนไลน์จาแนกตามอายุ
พฤติกรรมการซื้อ
อาหารออนไลน์

อายุ 16-25 ปี

อายุ 26-35 ปี

อายุ 36-45 ปี

อายุ 46-55 ปี

n = 90

n = 176

n = 84

n = 33

อายุ 55 ปี
ขึ้นไป
n=2

F

Sig

̅
𝑿

S.D.

̅
𝑿

S.D.

̅
𝑿

S.D.

̅
𝑿

S.D.

เวลาในการใช้บริการ

4.83

1.23

4.89

1.25

4.82

1.30

4.42

1.17

5.50 0.71 1.12

ความถี่ในการซื้อ

0.19

0.54

0.51

0.77

0.24

0.61

0.58

0.94

0.00 0.00 4.67 ***0.001

ช่องทางในการสั่งซื้อ

0.73

0.83

0.84

0.91

1.19

0.96

0.85

0.87

0.50 0.71 3.30

**0.011

ประเภทของอาหาร

0.28

1.06

0.26

0.92

0.31

1.09

0.27

1.01

0.00 0.00 0.08

0.989

ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ

0.44

0.66

0.58

0.67

1.02

0.90

0.82

0.88

2.00 0.00 9.41 ***0.000

ช่องทางการชาระเงิน

0.42

1.03

0.53

1.06

0.58

1.10

0.36

0.90

0.00 0.00 0.56

0.695

ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

0.63

0.77

0.65

0.71

0.74

0.76

0.82

0.64

0.50 0.71 0.62

0.637

ช่องทางในการขนส่ง

0.98

1.04

0.88

1.00

1.27

0.95

1.03

1.02

0.00 0.00 2.73

*0.029

หมายเหตุ

**Sig < 0.05 (มีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%)
***Sig < 0.01 (มีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 99%)
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จากตารางที่ 3 จากการทดสอบ One-Way ANOVA เพื่ อ เปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการซื้ อ อาหาร
ออนไลน์โดยจาแนกตามอายุ พบว่า ผู้บริโภคในแต่ละช่วงอายุ มี พฤติกรรมด้านความถี่ในการซื้อและค่าใช้จ่าย
ในการสั่งซื้อแตกต่างกัน ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 และมีพฤติกรรมในการเลือกช่องทางในการซื้อ และ
การเลือกช่องทางในการขนส่งแตกต่างกัน ทีร่ ะดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ส่วนพฤติกรรมอื่นๆ นั้น ทั้งในแต่ละ
ช่วงอายุมีพฤติกรรมการซื้อไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4 พฤติกรรมการซื้ออาหารออนไลน์จาแนกตามระดับการศึกษา
พฤติกรรมการซื้อ
อาหารออนไลน์
เวลาในการใช้บริการ
ความถี่ในการซื้อ
ช่องทางในการสั่งซื้อ
ประเภทของอาหาร
ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ
ช่องทางในการชาระ
เงิน
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
ช่องทางในการขนส่ง

ต่ากว่าปริญญา
ตรี

ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญา
ตรี

อื่นๆ

n = 27

n = 287

n = 69

n=2

F

Sig

̅
𝑿

S.D.

̅
𝑿

S.D.

̅
𝑿

S.D.

̅
𝑿

S.D.

5.15
0.56
1.15
0.56
0.56

1.38
0.93
0.95
1.60
0.58

4.79
0.37
0.87
0.25
0.63

1.26
0.71
0.91
0.93
0.76

4.87
0.35
0.86
0.28
0.91

1.16
0.68
0.90
0.98
0.87

4.50
0.00
1.50
0.00
0.00

2.12
0.00
0.71
0.00
0.00

0.76
0.79
1.12
0.84
3.26

0.518
0.502
0.343
0.474
**0.022

0.19

0.48

0.48

1.04

0.72

1.21

0.00

0.00

2.08

0.103

0.85
1.00

0.66
1.07

0.66
1.01

0.75
1.00

0.71
0.93

0.64
1.03

0.50
2.00

0.71
0.00

0.69
0.78

0.559
0.506

หมายเหตุ
**Sig < 0.05 (มีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%)
จากตารางที่ 4 จากการทดสอบ One-Way ANOVA เพื่ อ เปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการซื้ อ อาหาร
ออนไลน์โดยจาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคในแต่ละระดับการศึกษา มีพฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายใน
การสั่งซื้อแตกต่างกัน ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ส่วนพฤติกรรมอื่นๆ นั้น ในแต่ละระดับการศึกษามี
พฤติกรรมการซื้อไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 5 พฤติกรรมการซื้ออาหารออนไลน์จาแนกตามสถานะภาพ
พฤติกรรมการซื้ออาหาร
ออนไลน์
เวลาในการใช้บริการ
ความถี่ในการซื้อ
ช่องทางในการสั่งซื้อ
ประเภทของอาหาร

โสด

สมรส

หย่า/แยกกันอยู่/
หม้าย

n = 281

n = 101

n=3

̅
𝑿

S.D.

̅
𝑿

S.D.

̅
𝑿

S.D.

4.90
0.37
0.83
0.25

1.24
0.69
0.90
0.98

4.57
0.36
1.07
0.34

1.26
0.78
0.93
1.06

6.00
1.33
0.00
0.00

0.00
0.58
0.00
0.00
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F

Sig

3.97
2.72
4.01
0.38

**0.020
*0.067
**0.019
0.686
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พฤติกรรมการซื้ออาหาร
ออนไลน์
ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ
ช่องทางในการชาระเงิน
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
ช่องทางในการขนส่ง

โสด

สมรส

หย่า/แยกกันอยู่/
หม้าย

n = 281

n = 101

n=3

̅
𝑿

S.D.

̅
𝑿

S.D.

̅
𝑿

S.D.

0.63
0.48
0.65
0.95

0.75
1.06
0.75
1.01

0.79
0.55
0.75
1.16

0.83
1.03
0.67
0.98

0.67
0.33
1.00
0.00

0.58
0.58
0.00
0.00

F

Sig

1.63
0.21
1.06
3.11

0.197
0.813
0.346
**0.046

หมายเหตุ

**Sig < 0.10 (มีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 90%)
**Sig < 0.05 (มีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%)
จากตารางที่ 5 จากการทดสอบ One-Way ANOVA เพื่ อ เปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการซื้ อ อาหาร
ออนไลน์โดยจาแนกตามสถานะภาพ พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานะแตกต่างกัน มีพฤติกรรมด้านความถี่ในการซื้อ
แตกต่างกันที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 มีพฤติก รรมด้านเวลาในการใช้บริการ การเลือกช่องทางในการ
สั่งซื้อ และการเลือกช่องทางในการขนส่งแตกต่างกัน ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ส่วนพฤติกรรมอื่นๆ นั้น
มีพฤติกรรมการซื้ออาหารไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 6 พฤติกรรมการซื้ออาหารออนไลน์จาแนกตามอาชีพ
พฤติกรรมการซื้อ
อาหารออนไลน์

ข้าราชการ

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ

พนักงาน
เอกชน
หม้าย

ธุรกิจ
ส่วนตัว

รับจ้างรายวัน

อื่นๆ

n = 116

n = 59

n = 187

n = 15

n=6

n=2

F

Sig

̅
𝑿

S.D.

̅
𝑿

S.D.

̅
𝑿

S.D.

̅
𝑿

S.D.

̅
𝑿

S.D.

̅
𝑿

S.D.

เวลาในการใช้บริการ

4.86

1.25

4.32

1.24

4.99

1.22

4.67

0.98

4.33

1.97

4.50

0.71

2.95

**0.013

ความถี่ในการซือ้

0.32

0.68

0.41

0.70

0.40

0.75

0.40

0.74

0.50

0.84

0.50

0.71

0.24

0.942

ช่องทางในการสั่งซื้อ

0.90

0.96

0.63

0.83

0.97

0.89

0.73

0.88

1.17

0.98

1.00

1.41

1.47

0.197

ประเภทของอาหาร

0.24

0.93

0.27

1.00

0.26

1.00

0.40

0.91

1.17

2.04

0.00

0.00

1.08

0.370

ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ

0.81

0.83

0.93

0.85

0.52

0.68

0.60

0.83

0.17

0.41

1.00

0.00

4.21

***0.001

ช่องทางในการชาระ
เงิน

0.30

0.78

0.66

1.23

0.58

1.14

0.53

0.74

0.5

0.837

0.00

0.00

1.42

0.216

ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

0.65

0.69

0.88

0.65

0.61

0.73

0.87

1.25

0.83

0.41

1.00

0.00

1.64

0.149

ช่องทางในการขนส่ง

1.12

1.00

0.71

0.97

1.03

1.01

0.87

0.99

1.17

1.33

0.00

0.00

1.83

0.107

หมายเหตุ

**Sig < 0.05 (มีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%)
***Sig < 0.01 (มีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 99%)
จากตารางที่ 6 จากการทดสอบ One-Way ANOVA เพื่ อ เปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการซื้ อ อาหาร
ออนไลน์โดยจาแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมด้านเวลาในการใช้บริการ
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แตกต่างกัน ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และมีพฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อแตกต่างกัน ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ส่วนพฤติกรรมอื่นๆ นั้น มีพฤติกรรมการซื้ออาหารไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 7 พฤติกรรมการซื้ออาหารออนไลน์จาแนกตามรายได้
พฤติกรรมการซื้อ
อาหารออนไลน์

ต่ากว่า
10,000
บาท

10,000 20,000 บาท

20,001 30,000
บาท

30,001 40,000
บาท

40,001 50,000 บาท

มากกว่า
50,000
บาท

n=8

n = 145

n = 140

n = 46

n = 21

n = 25

F

Sig

̅
𝑿

S.D.

̅
𝑿

S.D.

̅
𝑿

S.D.

̅
𝑿

S.D.

̅
𝑿

S.D.

̅
𝑿

S.D.

เวลาในการใช้
บริการ
ความถี่ในการซือ้

5.00

1.41

4.92

1.23

4.75

1.24

4.87

1.31

4.71

1.62

4.68

0.99

0.40

0.850

0.50

0.93

0.32

0.62

0.39

0.72

0.39

0.74

0.48

0.98

0.52

0.92

0.53

0.754

ช่องทางในการ
สั่งซื้อ
ประเภทของอาหาร

0.88

0.99

0.77

0.91

0.96

0.90

1.07

1.04

1.05

0.80

0.76

0.78

1.27

0.277

0.88

1.81

0.26

1.03

0.23

0.84

0.11

0.74

0.33

1.06

0.64

1.47

1.60

0.158

ค่าใช้จ่ายในการ
สั่งซื้อ
ช่องทางในการชาระ
เงิน
ค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่ง
ช่องทางในการ
ขนส่ง

0.88

0.99

0.77

0.91

0.96

0.90

1.07

1.04

1.05

0.80

0.76

0.78

6.31

***0.000

0.38

0.74

0.36

0.91

0.54

1.11

0.65

1.22 0.381

0.74

0.96

1.24

1.84

0.105

0.63

0.52

0.63

0.72

0.65

0.75

0.72

0.75

0.76

0.77

0.96

0.68

0.98

0.427

1.13

1.25

0.89

1.00

1.03

1.00

1.07

1.02

1.52

0.93

0.84

0.99

1.71

0.130

หมายเหตุ
*Sig < 0.01 (มีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 99%)
จากตารางที่ 7 จากการทดสอบ One-Way ANOVA เพื่ อ เปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการซื้ อ อาหาร
ออนไลน์โดยจาแนกตามรายได้ พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน มีพฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ
แตกต่างกัน ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ส่วนพฤติกรรมอื่นๆ นั้น มีพฤติกรรมการซื้ออาหารไม่แตกต่างกัน
ตอนที่ 3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารออนไลน์ โดยวิเคราะห์
ปัจจัยด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ว่ามีความสัมพันธ์ตอ่ พฤติกรรมการ
ซื้ออาหารออนไลน์มากน้อยเพียงใด ด้วยการทดสอบ Chi-Square
ตารางที่ 8 พฤติกรรมการซื้ออาหารออนไลน์และปัจจัยด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ด้าน
พฤติกรรมการซื้อ
ด้าน
ด้านข้อมูล
เว็บไซต์/
อาหารออนไลน์
เทคโนโลยี
ข่าวสาร
เพจร้านค้า
df
63.42
87.30
82.22
เวลาในการใช้บริการ
Sig
*(0.081)
*(0.079)
*(0.052)
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ด้านช่องทาง
การ
ติดต่อสื่อสาร
80.39
(0.373)

9

ด้าน
ด้านช่องทาง
ด้าน
ด้านข้อมูล
เว็บไซต์/
การ
เทคโนโลยี
ข่าวสาร
เพจร้านค้า
ติดต่อสื่อสาร
df
19.93
25.56
21.56
15.48
ความถี่ในการซื้อ
Sig
(0.526)
(0.697)
(0.759)
(0.996)
df
43.80
55.77
24.90
45.58
ช่องทางในการสั่งซื้อ
Sig
***(0.002) ***(0.003)
(0.580)
*(0.071)
df
68.51
41.24
66.48
63.94
ประเภทของอาหาร
Sig
***(0.001) (0.807)
**(0.020)
(0.191)
df
18.03
24.47
20.64
18.80
ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ
Sig
(0.647)
(0.750)
(0.803)
(0.977)
df
28.89
61.81
24.31
33.38
ช่องทางในการชาระเงิน
Sig
(0.418)
**(0.015)
(0.931)
(0.878)
df
29.51
25.22
23.92
33.68
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
Sig
(0.387)
(0.967)
(0.938)
(0.870)
df
19.32
43.35
15.06
30.48
ช่องทางในการขนส่ง
Sig
(0.565)
*(0.055)
(0.969)
(0.593)
หมายเหตุ
*Sig < 0.10 (มีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 90%)
*Sig < 0.05 (มีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%)
*Sig < 0.01 (มีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 99%)
จากตารางที่ 8 จากการทดสอบ Chi-Square เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่า งพฤติกรรมผู้บริโภค
อาหารออนไลน์และปัจจัยด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า
พฤติกรรมการเลือกเวลาในการใช้บริการอาหารออนไลน์มีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางด้านเว็บไซต์/
เพจร้านค้า ด้านเทคโนโลยี และด้านข้อมูลข่าวสาร ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90
พฤติกรรมการเลือกช่องทางในการสั่งซื้ออาหารออนไลน์มีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางด้านเว็บไซต์/เพจ
ร้านค้า และด้านเทคโนโลยี ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 และมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านช่องทางการ
ติดต่อสื่อสาร ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90
พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารโดยแบ่งตามประเภทของอาหารออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้าน
เว็บไซต์/เพจร้านค้า ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 และมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสาร ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95
พฤติกรรมการเลือกช่องทางในการชาระเงิน มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านเทคโนโลยี ที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95
พฤติกรรมการซื้อ
อาหารออนไลน์
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พฤติกรรมด้านการเลือกช่องทางในการขนส่ง มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านเทคโนโลยี ที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 90
ทั้งนี้ พฤติกรรมในการเลือกช่วงเวลาในการใช้บริการ ความถี่ในการซื้ออาหาร ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และช่องทางในการขนส่ง ไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ตารางที่ 9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริโภคอาหารออนไลน์และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้าน
ผลิตภัณ
ฑ์

ด้าน
ราคา

df
Sig
df

57.342
(0.193)
24.424

54.946
(0.755)
36.389

76.402
(0.120)
20.41

77.254
(0.107)
14.82

72.783
(0.187)
24.779

76.475
(0.495)
40.263

Sig

(0.273)

(0.107)

(0.813)

(0.972)

(0.587)

(0.180)

df 34.598 32.189
Sig **(0.031) (0.225)
df
46.84 33.204
Sig *(0.087) (0.903)
df 34.919 22.495
Sig **(0.029) (0.712)
df 40.945 35.614
Sig *(0.054) (0.487)
df
24.28 27.381
Sig (0.667) (0.849)
df 32.365 38.576
Sig *(0.054) *(0.069)

44.316
**(0.019)
32.119
(0.925)
14.139
(0.980)
46.507
(0.113)
30.805
(0.714)
27.015
(0.463)

37.734
(0.082)
33.403
(0.899)
20.132
(0.825)
34.695
(0.531)
31.952
(0.662)
36.485
(0.105)

32.385
(0.218)
49.774
(0.289)
20.384
(0.814)
22.697
(0.959)
57.35
**(0.013)
35.17
(0.135)

39.122
(0.214)
57.99
(0.366)
29.265
(0.654)
36.001
(0.799)
32.31
(0.904)
19.804
(0.966)

พฤติกรรมการซื้อ
อาหารออนไลน์
เวลาในการใช้
บริการ
ความถี่ในการซื้อ
ช่องทางในการ
สั่งซื้อ
ประเภทของ
อาหาร
ค่าใช้จ่ายในการ
สั่งซื้อ
ช่องทางในการ
ชาระเงิน
ค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่ง
ช่องทางในการ
ขนส่ง

ด้าน
ด้านการ
ช่องทางการ ส่งเสริม
จัดจาหน่าย การตลาด

หมายเหตุ

ด้าน
สภาพแว
ด้าน
กระบวน ดล้อม
บุคคลากร
การ
อื่นๆ
52.143
(0.946)
69.9899
***(0.000
)
43.848
**(0.049)
50.691
(0.446)
23.353
(0.800)
48.357
(0.171)
28.131
(0.921)
26.905
(0.628)

*Sig < 0.10 (มีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 90%)
**Sig < 0.05 (มีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%)
***Sig < 0.01 (มีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 99%)
จากตารางที่ 9 จากการทดสอบ Chi-Square เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริโภค
อาหารออนไลน์และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า
พฤติกรรมด้านความถี่ในการซื้อการอาหารออนไลน์ มีความสัมพันธ์ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99
พฤติกรรมด้านช่องทางในการสั่ งซื้ออาหารออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
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พฤติกรรมด้านการเลือกประเภทของอาหาร มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 90
พฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อต่อครั้ง มีความสัมพันธ์กับ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95
พฤติกรรมด้านช่องทางในการชาระเงิน มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 90
พฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่อครั้ง มีความสัมพันธ์กับ ปัจจัยด้านบุคลากร ที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95
พฤติกรรมด้านการเลือกช่องทางในการขนส่ง มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคา ที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90
ทั้งนี้ พฤติกรรมในการเลือกช่วงเวลาในการใช้บริการ ไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด
ข้อเสนอแนะ
1. การจัดโปรโมชั่นของสินค้าควรคานึงถึงช่วงเวลาที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้บริการ เช่น มื้อเที่ยง และมื้อ
เย็น โดยจัดทาโปรโมชั่นที่ดึงดูดลูกค้าในแต่ละประเภทของอาหาร การจัดโปรโมชั่นโดยเจาะจงกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย เป็นต้น เพื่อเพิ่มจานวนครั้งในการสั่งซื้อต่อเดือน และยอดสั่งซื้อ
2. การกาหนดราคาสิ นค้าควรคานึงถึ งรายได้ ของผู้ บริโ ภคและค่ าใช้จ่ ายในการขนส่ ง เนื่องจาก
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครมีรายได้ต่ากว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน การตั้งราคาที่ไม่สูงจนเกินไปจะทาให้
ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น
3. พัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิ เคชั่นในการสั่งซื้อสินค้าให้ใช้งานง่าย การจัดสินค้าเป็นหมวดหมู่ ข้อมูล
ถูกต้อง ปลอดภัย และประมวลผลได้รวดเร็ว มีการอัพเดตสถานะการจัดส่งในแต่ละขั้นตอนชัดเจน เพื่อให้
ผู้บริโภคติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าได้ง่ายขึ้น และทาให้ร้านค้ามีความน่าเชื่อถือ
4. สินค้าจะต้องมีความหลากหลาย ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และสินค้ามีคุณภาพหรือเป็น
สินค้าสดใหม่ อาจเลือกใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ ที่มีความสวยงาม ทนทาน เหมาะสมกับอาหาร สามารถ
คงสภาพของอาหารได้ให้อยู่ในสภาพปกติ น่ารับประทาน
5. ค่าจัดส่งสินค้าสินค้าไม่ควรเกิน 100 บาทต่อครั้ง รวมถึงการจัดส่งสินค้าจะต้องมีความถูกต้อง
สะดวกและรวดเร็ว มีบริการในหลากหลายพื้นที่ ครอบคลุมถึงความต้องการของผู้บริโภค
6. ผู้ขายสินค้าจะต้องให้ข้อมูลรวดเร็ว ให้คาแนะนาสินค้าอย่างเข้าใจง่าย ทราบข้อมูลของสินค้า
ละเอียด ผู้ขายจะต้องมีความสุภาพและเป็นมิตร และทางร้านค้าไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า เพื่อให้ผู้บริโภคเกิด
ความประทับใจและกลับมาซื้อสินค้าซ้า เพื่อการสร้าง Brand Loyalty การจงรักภักดีในตัวสินค้า
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7. การโฆษณาสินค้า จะต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
หลากหลายช่องทาง และสามารถรับรู้ข้อมูลจากโฆษณาได้อย่างถูกต้อง
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย
สาหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์
สิ นเชื่อที่อยู่ อาศัย ส าหรับ ผู้ สู งอายุ จากกลุ่ มตัว อย่างทั้งหมด จานวน 400 ตัว อย่าง ใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และนามาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, chi square – test, t – test และ F-test
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุไม่เกิน 60 ปี สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพเป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และมีรายได้เฉลี่ย 30,001 –
40,000 บาท/เดือน สาหรับผู้ที่เกษียณแล้ว ส่วนใหญ่จะไม่มีรายได้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุในระดับปานกลาง กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่
อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุในระดับเห็นด้วย ในทุกๆด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการ ด้านกิจกรรมส่งเสริม
การขาย และด้านการประชาสัมพันธ์ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
และรายได้หลังเกษียณเฉลี่ ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับ
ผู้สูงอายุ และปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเ ดือนที่
แตกต่างกัน มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ
คาสาคัญ : ความรู้, ความคิดเห็น, สินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ
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Abstract
The objective of this study was to study the knowledge and opinions about housing
loans for the elderly, including relationship between personal factors with the knowledge and
opinions about housing loans for the elderly. The sample are 400 samples. The instrument used
in this study was a questionnaire. The data was analyzed by using the descriptive statistics. The
statistics which were used in data analysis were percentage, mean, chi square-test, t-test and Ftest.
The result of the study revealed that most of the samples were female. They are not
over 60 years old and they are married. Their highest education level is a bachelor's degree or
equivalent. Their career is government officials/state enterprises. They have an average income
of 30,001 - 40,000 baht/month. For those who are retired, most of them do not have income.
Most of the sample groups had a moderate level of knowledge about housing loans for the
elderly. The sample group has opinions on housing loans for the elderly, which they agree in
all aspects, which are products, services, promotional activities, and public relations. The
personal factors in terms of age, education level, occupation, average monthly income and
average monthly retirement income are related to knowledge about housing loans for the
elderly. And the individual factors in terms of gender, age, status, education level, occupation
and average monthly income affect the opinions about housing loans for the elderly.
Keywords : Knowledge, Opinions, Housing Loans for the Elderly
บทนา
ปัจจุบันโลกกาลังเผชิญหน้ากับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
สังคมโลกอย่างมาก โดยสานักงานสถิติแห่งชาติคาดว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2567 - 2568 ประเทศไทยจะเป็นสังคม
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ซึ่งหมายถึง การที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้ง
ประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม และเพื่อเป็นแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์
สังคมผู้สูงอายุ ประเทศไทยจึงได้มีมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ ได้แก่ มาตรการจ้างงานผู้สูงอายุ (Measures
to employ the elderly) มาตรการสร้างที่พักอาศัยสาหรับผู้สูงอายุ (Measures to build residences for
the elderly) สินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage for the elderly) และการบูรณาการ
ระบบบาเหน็จบานาญ (Integration of the pension system) ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะช่วยสร้างความมั่น คง
ให้แก่ผู้สูงอายุทั้งในเรื่องการสร้างรายได้ การส่งเสริมการออม และการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย เพื่อ
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เป็นการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นการบรรเทาภาระงบประมาณภาครัฐด้านสวัสดิการใน
ระยะยาว (สานักงานเศรษฐกิจการคลัง , 2559) โดยธนาคารออมสินได้เปิดให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับ
ผู้สูงอายุ ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุใน
อนาคตและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการเพิ่มรายได้เพื่อนาไปใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน หรือ
ตามความจาเป็น
อย่างไรก็ตาม สินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ ถือได้ว่าเป็นสินเชื่อรู ปแบบใหม่สาหรับประเทศไทย
โดยมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์ไม่เหมือนกับเงินกู้ทั่วไป ทาให้สินเชื่อประเภทนี้อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักและ
อาจจะมีบางกลุ่มที่มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในสินเชื่อประเภทนี้ จึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความรู้และความคิดเห็ นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สู งอายุ เพื่อนาไปใช้เ ป็น
แนวทางในการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในสินเชื่อนี้ให้มากขึ้น
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความรู้เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย
สาหรับผู้สูงอายุ
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่
อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ
ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับ
ผู้สูงอายุในครั้งนี้ กาหนดประชากรที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป เนื่องจากเป็นวัยที่ใกล้เกษียณ จนถึงอายุ 80 ปี ซึ่งเป็น
อายุสูงสุดที่สามารถยื่นกู้สินเชื่อนี้ได้ และมีที่อยู่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
อุปกรณ์และวิธีการดาเนินงานวิจัย
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และมีอายุ 45-80 ปี
ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 มีจานวน 2,151,816 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561) ดังนั้น เนื่องจาก
ทราบประชากรที่แน่นอน การคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จึงใช้สูตรของ Taro Yamane ซึ่งมีสูตรดังนี้
N
n=
1+Ne2
โดยที่ n = ขนาดตัวอย่าง
N = ขนาดของประชากร
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e = ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้มีค่าเท่ากับ 5% หรือ 0.05
แทนค่าในสูตร จะได้

2,151,816
1+(2,151,816)(0.05)2
n = 399.92
n ≈ 400
ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เท่ากับ 400 คน
การสุ่มตัวอย่าง
ผู้ศึกษาทาการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) โดยแบ่งขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) ผู้ศึกษากาหนดโควต้าให้แก่กลุ่มตัวอย่าง
โดยแบ่งสัดส่วนและคานวณจานวนตัวอย่างตามช่วงอายุ ดังนี้
n=

ตารางที่ 1 สัดส่วนและจานวนตัวอย่างของการศึกษาในแต่ละช่วงอายุ
ช่วงอายุ
จานวนประชากร (คน)
สัดส่วน (ร้อยละ)
จานวนตัวอย่าง (คน)
45 – 60 ปี
1,364,434
63
252
61 – 80 ปี
787,382
37
148
รวม
2,151,816
100
400
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2561)
ขั้นตอนที่ 2 ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) โดยการเก็บข้อมูลจาก
การแจกแบบสอบถามให้ แก่กลุ่ มตัว อย่าง ในบริเวณดังนี้ บริเวณธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่, บริเวณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริเวณสวนลุมพินี บริเวณสวนจตุจักร และบริเวณใกล้เคียง
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามจานวน 400 ชุด ซึ่งได้ตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability)
ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ครอนบาค เท่ากับ 0.732 ซึ่งแสดงถึงความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่รวบรวมได้จากการใช้แบบสอบถาม
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องต่อการศึกษา จาก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หนังสือเรียน บทความที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค้นคว้าข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
2. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
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1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ
เพื่ออธิบายลักษณะข้อมูล ปัจจัยส่วนบุคคล และใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย เพื่ออธิบาย
ลักษณะความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ
2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้
ค่าสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ไคว์สแควร์ (Chi - square) ใช้ในการทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร, t-test
ใช้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง 2 กลุ่ม และ F-test ใช้ทดสอบความแตกต่างของเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุไม่เกิน 60 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด คือ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพเป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และมีรายได้เฉลี่ย 30,001 – 40,000 บาท/เดือน
สาหรับผู้ที่เกษียณแล้ว ส่วนใหญ่จะไม่มีรายได้
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า กลุ่มตัวอย่างตอบถูกมากที่สุด คือ เรื่องผู้กู้สามารถอาศัยอยู่ในทรัพย์สินที่นามาเป็นหลักประกัน
เงินกู้ต่อไปได้ตลอดชีวิต ตอบถูกคิดเป็นร้อยละ 92.25 รองลงมาคือ เรื่องผู้กู้ยังคงเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่นามา
เป็นหลักประกันสินเชื่อ (กล่าวคือ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินยังคงเป็นของผู้กู้) ตอบถูกคิดเป็นร้อยละ 88.25 เรื่อง
สินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ เป็นสินเชื่อที่ผู้กู้ต้องนาบ้านที่ตนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ไปวางเป็นหลักประกัน
ในการกู้เงินกับสถาบันการเงิน แล้วสถาบันการเงินจะจ่ายเงินให้กับผู้กู้ ตอบถูกคิดเป็นร้อยละ 85.75 และเรื่อง
บ้านที่เป็นหลักประกันจะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้เท่านั้น ในกรณีที่มีคู่สมรส คู่สมรสต้องเป็นผู้กู้ร่วม และต้อง
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกัน ตอบถูกคิดเป็นร้อยละ 84.25
กลุ่มตัวอย่างตอบผิดมากที่สุด คือ เรื่องผู้กู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุต้องมีอายุระหว่าง 55 ถึง
80 ปี ตอบผิดคิดเป็นร้อยละ 70.00 รองลงมาคือ เรื่องหลักประกันสินเชื่อต้องเป็น ที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
ซึ่งปลอดภาระหนี้ จานวนกี่แห่งก็ได้ของผู้กู้และคู่สมรส (ผู้กู้ร่วม) โดยต้องเป็นที่อยู่อาศัยหลักของผู้กู้และคู่สมรส
ตอบผิดคิดเป็นร้อยละ 57.00
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามระดับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่
อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ
ระดับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ
จานวน
ร้อยละ
มีความรู้ความเข้าใจน้อยมาก
2
0.50
มีความรู้ความเข้าใจน้อย
21
5.25
มีความรู้ความเข้าใจปานกลาง
168
42.00
มีความรู้ความเข้าใจดี
159
39.75
มีความรู้ความเข้าใจดีมาก
50
12.50
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รวม
400
100.00
หมายเหตุ: 0.00 - 2.00 คะแนน หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจน้อยมาก
2.01 - 4.00 คะแนน หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจน้อย
4.01 - 6.00 คะแนน หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจปานกลาง
6.01 - 8.00 คะแนน หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจดี
8.01 - 10.00 คะแนน หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจดีมาก
จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุระดับ
ปานกลางมากที่สุด จานวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 รองลงมาคือ มีความรู้ระดับดี จานวน 159 คน คิดเป็น
ร้อยละ 39.75 และมีความรู้ระดับดีมาก จานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ตามลาดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย
ค่าเฉลี่ย
S.D. ระดับความคิดเห็น
สาหรับผู้สูงอายุ
รวมด้านผลิตภัณฑ์
3.74
0.571
เห็นด้วย
รวมด้านบริการ
3.70
0.454
เห็นด้วย
รวมด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย
3.65
0.561
เห็นด้วย
รวมด้านการประชาสัมพันธ์
3.60
0.367
เห็นด้วย
หมายเหตุ: ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง เฉยๆ
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง เห็นด้วย
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง
จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการ ด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย และด้านการประชาสัมพันธ์ ในระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 3.70 3.65 และ 3.60 ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่ สุดในเรื่อง การให้คาแนะนาเพื่อให้ผู้กู้ คู่สมรส (ผู้กู้ร่วม)
และทายาท มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ เป็น
สิ่งจาเป็นอย่างมาก
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ด้านบริการ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดในเรื่อง การที่พนักงานมีอัธยาศั ยดี มีความกระตือรือร้นใน
การให้บริการ เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทาให้ท่านเลือกใช้บริการธนาคารออมสิน
ด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดในเรื่อง การส่งเสริมการขายด้วยการฟรี
ค่าธรรมเนียมต่างๆ สามารถดึงดูดความสนใจของท่านได้
ด้านการประชาสัมพัน ธ์ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดในเรื่อง ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
สินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุมากขึ้นกว่านี้
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ
ตารางที่ 4 สรุปการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุที่แตกต่างกัน
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ
ปัจจัยส่วนบุคคล
Sig
χ𝟐
เพศ
3.461
0.484
อายุ
51.075
0.000***
ตารางที่ 4 (ต่อ)
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ
ปัจจัยส่วนบุคคล
Sig
χ𝟐
สถานภาพ
5.232
0.732
ระดับการศึกษา
14.259
0.075*
อาชีพ
26.295
0.001***
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
38.560
0.000***
รายได้หลังเกษียณเฉลี่ยต่อเดือน
14.610
0.067*
หมายเหตุ: * หมายถึง มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1
** หมายถึง มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
*** หมายถึง มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4 สรุปการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา และ
รายได้หลังเกษียณเฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ
ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.1 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์ กับ
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 ส่วนปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านเพศ และสถานภาพ ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความคิดเห็นเกี่ยวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ
ตารางที่ 5 สรุปการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุทแี่ ตกต่างกัน
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ความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สินเชื่อที่อยู่อาศัย
สาหรับผู้สูงอายุ
ด้านผลิตภัณฑ์

ปัจจัยส่วนบุคคล

รายได้ รายได้หลัง
เพศ
อายุ
อาชีพ
เฉลี่ยต่อ เกษียณเฉลี่ย
เดือน
ต่อเดือน
3.802
2.833 4.210
1.347
2.495
4.109
0.454
(0.000***) (0.060*) (0.016**) (0.261) (0.084*) (0.047**) (0.636)
ด้านบริการ
2.673
2.295 0.031
0.028
2.989
2.114
2.234
(0.008***) (0.102) (0.970) (0.972) (0.051*) (0.122) (0.110)
ด้านกิจกรรม
-0.617 24.112 0.967
4.180
12.877
8.979
0.528
ส่งเสริมการขาย
(0.538) (0.000***) (0.381) (0.016**) (0.000***) (0.000***) (0.591)
ด้านการ
2.534
0.473 1.552
3.434
0.158
0.343
1.136
ประชาสัมพันธ์
(0.012**) (0.623) (0.213) (0.033**) (0.854)
(0.710) (0.323)
หมายเหตุ: * หมายถึง มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1
** หมายถึง มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
*** หมายถึง มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 5 สรุปการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้หลังเกษียณเฉลี่ยต่อ
เดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุไม่แตกต่างกัน
ปั จ จั ย ส่ ว นบุ คคลด้านเพศที่แตกต่างกันมีผ ลต่อความคิดเห็นเกี่ย วกับ ผลิตภัณฑ์ สิ นเชื่อที่อยู่อาศัย
สาหรับผู้สูงอายุที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.01 ยกเว้นด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ที่มีผลไม่แตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชาย จะมีคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับ
ผู้สูงอายุในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการ และด้านการประชาสัมพันธ์ ในระดับเห็นด้วยมากกว่าเพศหญิง
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับ
ผู้สูงอายุที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.1 และ 0.01 ยกเว้นด้านบริการ และด้านการประชาสัมพันธ์
ที่มีผลไม่แตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 61 – 80 ปี จะมีคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่ อาศัย
สาหรับผู้สูงอายุในด้านผลิตภัณฑ์ และด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย ในระดับเห็นด้วยมากกว่ากลุ่มอื่นๆ
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย
สาหรับผู้สูงอายุไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้ านผลิตภัณฑ์ที่มีผลแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดย
กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพหย่าร้าง/แยกกันอยู่/หม้าย จะมีคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับ
ผู้สูงอายุในด้านผลิตภัณฑ์ ในระดับเห็นด้วยมากกว่ากลุ่มอื่นๆ
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่
อาศัยสาหรับผู้สูงอายุที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ยกเว้นด้านผลิตภัณฑ์ และด้านบริการ ทีม่ ี
ผลไม่แตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จะมีคิดเห็นเกี่ยวกับ
ระดับ
สถานภาพ
การศึกษา
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ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุในด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย และด้านการประชาสัมพันธ์ ใน
ระดับเห็นด้วยมากกว่ากลุ่มอื่นๆ
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย
สาหรับผู้สูงอายุที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.1 และ 0.01 ยกเว้นด้านการประชาสัมพันธ์ ที่มีผล
ไม่แตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพอื่นๆ จะมีคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ
ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการ และด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย ในระดับเห็นด้วยมากกว่ากลุ่มอื่นๆ
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
ที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.01 ยกเว้นด้านบริการ และ
ด้านการประชาสัมพันธ์ ทีม่ ีผลไม่แตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท
จะมีคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุในด้านผลิตภัณฑ์และด้านกิจกรรมส่งเสริมการ
ขาย ในระดับเห็นด้วยมากกว่ากลุ่มอื่นๆ

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
รู้ อยู่ ในระดั บปานกลาง ซึ่ งอาจมี สาเหตุ มาจากการที่ ผลิ ตภั ณฑ์ สิ นเชื่ อดั งกล่ าว เป็ นสิ นเชื่ อรู ปแบบใหม่ มี
หลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างจากสินเชื่อประเภทอื่นๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อมราพร แสนยศ (2558) ที่ได้ศึกษา
เรื่องการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อการประกันบานาญเพื่อรองรับการเข้าสู่
สังคมสูงวัยของกลุ่มวัยทางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับประกันบานาญอยู่
ในระดับปานกลาง
จากการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็ นในระดับ เห็ น ด้ว ยในทุกๆด้าน ซึ่งอาจมีส าเหตุมาจาก ประเทศไทยมีการตื่นตัว ในเรื่องสั งคม
ผู้สูงอายุอย่างมากทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชนมีความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสังคมผู้สู งอายุ
เพิ่มขึ้น สอดคล้ องกับ งานวิจัย ของ อมราพร แสนยศ (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่องการเปิ ดรับข่าวสาร ความรู้
ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อการประกันบานาญเพื่อรองรับการเข้าสู่ สังคมสูงวัยของกลุ่มวัยทางาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเกี่ยวกับประกันบานาญอยู่ในเชิงบวก
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับ
ผู้สูงอายุ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และรายได้หลังเกษียณ
เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับความรู้ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับ
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในวัยสูงอายุ ดังนั้นจึงมีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความคิดเห็นเกี่ยวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับ
ผู้สูงอายุ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
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แตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น เชื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ ที่ แ ตกต่ า งกั น นั้ น
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับความคิดเห็นที่ว่า ความคิดเห็นเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่จะแสดงออกต่อ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งไม่จาเป็นต้องเหมือนกันเสมอไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานของแต่ละบุคคล
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
1. ธนาคารควรที่จะมีการนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์
สินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผลการศึกษาในเรื่องความรู้ของกลุ่มตัวอย่าง ทา
ให้ทราบได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจเรื่องคุณสมบัติผู้กู้และหลักประกันไม่ค่อยถูกต้อง
2. ธนาคารควรพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่
บุคคลทั่วไปให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากผลการศึกษาในเรื่องระดับความรู้ของกลุ่มตัวอย่าง ทาให้ทราบได้ว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความรู้ปานกลาง ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัย
สาหรับผู้สูงอายุยังไม่เพียงพอ หรือเข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย
3. ผลการศึกษาด้านความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่
อาศัยสาหรับผู้สูงอายุอยู่ในระดับเห็นด้วยในทุกๆด้าน โดยเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน จะมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ด้านผลิตภัณฑ์ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ ไม่สามารถ
บรรเทาปัญหาของผู้สูงอายุได้ในระยะยาว ดังนั้น ธนาคารควรสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่
อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ
ด้านบริการ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่า กระบวนการให้บริการสินเชื่อของธนาคารต่างๆ ไม่
มีความแตกต่างกัน ดังนั้น ธนาคารจึงควรที่จะสร้างความแตกต่างในการให้บริการแก่ลูกค้า ให้เป็นที่โดดเด่น
น่าประทับใจ และเป็นที่จดจา
ด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่า การแจกของสมนาคุณหรือการฟรี
ค่าธรรมเนีย มต่างๆ จากการกู้สิ น เชื่อเป็น สิ่ งจาเป็น ดังนั้น อาจจะเพิ่มการดึงดูดลู กค้า โดยการแจกของ
สมนาคุณที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น
ด้านการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากกลุ่มตัว อย่างส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารเกี่ย วกับ
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุมาก่อน ดังนั้น ธนาคารควรจะต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกั บ
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น โดยอาจจะต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์ทางสื่อ Online
และอาจจะประชาสัมพันธ์ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวเพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
จากการศึกษาด้านความสั มพัน ธ์ร ะหว่างปัจจัยส่ ว นบุคคลกับระดับความรู้ ทาให้ เสนอแนะได้ว่ า
ธนาคารควรให้ความรู้เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ โดยคานึงถึง อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และรายได้หลังเกษียณเฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน
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จากการศึกษาด้านความสั มพัน ธ์ร ะหว่างปัจจัยส่ ว นบุคคลกับความคิด เห็ น ทาให้ เสนอแนะได้ว่า
ธนาคารควรเพิ่มความคิดเห็น ที่ดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ โดยคานึงถึง เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นเพศชาย อายุ
61 – 80 ปี สถานภาพหย่าร้าง/แยกกันอยู่/หม้าย ระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพอื่นๆ
เช่น เกษตรกร รับจ้าง นักกฎหมาย และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท จะมีความคิดเห็นดีกว่า
กลุ่มอื่นๆ ดังนั้น ธนาคารควรที่จะเน้นทาการตลาดกับผู้บริโภคกลุ่มนี้เป็นหลัก ในขณะเดียวกันก็เร่งสร้างความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุที่ดีแก่ผู้บริโภคกลุ่มอื่นๆ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรขยายขอบเขตในการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมของกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดหรือภูมิภาคอื่นๆ เพื่อความ
หลากหลายของกลุ่มตัวอย่าง และทาให้ทราบถึงความเหมือนหรือความต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างแต่ละจังหวัด
หรือแต่ละภูมิภาค
2. ควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ
เพราะจะทาให้ทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้าอย่างละเอียดและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
ยังอาจจะทาให้ได้รบั ความคิดเห็นในมุมมองใหม่ๆอีกด้วย
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ และ
ข้อมูลปฐมภูมิ โดยในส่วนของข้อมูลปฐมภูมิได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามผู้ปกครองของเด็กที่
ได้รับเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ ยงดูเด็กแรกเกิด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร จานวน 400 ตัวอย่าง และจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จานวน 5 ท่าน
การศึกษานี้ใช้ตัวชี้วัดทั้งหมด 8 ตัวชี้วัดในการประเมินผลการดาเนินงาน ประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัด
ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ และ 5 ตั ว ชี้ วั ด ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ล ผลการศึ ก ษา พบว่ า
ในภาพรวมผลการดาเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ด้านประสิทธิภาพในภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยมีการดาเนินงานเสร็จเร็วกว่าแผนที่กาหนด และมี
สัดส่วนของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดาเนินงานต่อผลผลิตจากการดาเนินงานต่ากว่าแผนงบประมาณที่คาดการณ์ไว้
อย่างไรก็ตาม เกิดความล่าช้าในการโอนเงินอุดหนุนฯ โดยประมาณ 3.42 วันทาการ/เดือน ในส่วนของด้าน
ประสิทธิผล โดยรวมอยู่ในระดับสูง แต่อย่างไรก็ตาม โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ควรจะ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองของเด็กนาเงินอุดหนุนไปใช้จ่ายสิ่งที่จาเป็นในหลายๆ ด้านที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้าน
โภชนาการ ด้านสุขภาพ และด้านเสื้อผ้า เป็นต้น รวมถึงผู้ปกครองควรตระหนักถึงพัฒนาการของเด็ก เพื่อให้
เด็ ก มี พั ฒ นาการเหมาะสมตามวั ย ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม ความพึ ง พอใจ ควรที่ จ ะส่ ง เสริ ม การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ควรมีความตรงต่อเวลาในการจ่ายเงินอุดหนุน และควรที่
จะเพิ่มเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในครัวเรือนยากจนให้มากขึ้น
คาสาคัญ : ประสิทธิภาพ / ประสิทธิผล / โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
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Abstract
The objective of this study is to evaluate efficiency and effectiveness of Child Support
Grant Project in 2018 fiscal year in Bangkok area by using both primary and secondary data. The
primary data are collected by giving the questionnaires to a sample of 400 parents who receive
child support grant in 2018 fiscal year in Bangkok area and interviewing with 5 staffs of Child
Support Grant center.
According to the key performance indicators of Child Support Grant Project, there are 3
key performance indicators used to evaluate project’s efficiency and 5 key performance indicators
used to evaluate project’s effectiveness, totaling to 8 key performance indicators. The results
show that the overall efficiency is considered “high”. The project was completed ahead of
schedule. The actual expense per child is also below the estimated budget. However, there is a
delay in transferring money with an average of 3.42 working days per month. For effectiveness
aspect, the overall effectiveness is considered “high”. However, Child Support Grant should
promote parents to utilize the grant for more necessary items associated with nutrition, health,
and clothing. Moreover, parents should understand child development. To increase satisfaction,
there should be an easy access to project information, timeliness of fund transfer, and an increase
in fund available to children in poor households.
Keyword : efficiency / effectiveness / Child Support Grant
บทนา
เด็กปฐมวัย (เด็กแรกเกิดถึงช่วงอายุ 5 ปี) เป็นช่วงระยะเวลาที่เด็กเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว นอกจาก
ร่างกายจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแล้ว สมองของเด็กก็เจริญเติบโตสูงสุดในช่วงวัยนี้ด้วย พ่อแม่ ผู้ปกครอง
ควรตระหนักถึงความสาคัญและดูแลเอาใจใส่ในการอบรมเลี้ยงดูลูกในช่วงวัยดังกล่าว เด็กปฐมวัยที่ได้รับการดูแล
อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย จะมีทักษะทางกายภาพ ความฉลาดทางด้านสติปัญญา และความฉลาดทางด้าน
อารมณ์ สูงขึ้นกว่าปกติและนาไปสู่การมีโอกาสในการเรียนรู้ต่อในระดับที่สูงขึ้น และเป็นแรงงานที่มีคุณภาพมี
รายได้สูง ส่งผลให้อัตราการก่อคดีหรือสร้างปัญหาสังคมลดน้อยลงด้วย (องค์การยูนิเซฟ, 2561) ทั้งนี้ในปัจจุบัน
อัตราการเกิดมีแนวโน้มลดลง ทาให้ประชากรเด็กมีแนวโน้มลดลงทุกปี สาหรับประเทศไทยในปี พ.ศ. 2556 มี
จานวนการเกิด 782,100 คน จานวนประชากรวัยเด็ก 12,123,000 คน และในปี พ.ศ. 2560 มีจานวนการเกิด
และจานวนประชากรวัยเด็กลดเหลือเพียง 702,755 คน และ 11,640,000 คน ตามลาดับ (สานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561) ซึง่ อัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง นาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างอายุประชากร โดยทาให้ประชากรวัยเด็กลดลง ประชากรวัยสูงอายุเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทย
เผชิ ญ กั บ ปั ญ หาทางเศรษฐกิ จ อย่ า งกว้ า งขวางทั้ ง ในระดั บ มหภาคและจุ ล ภาค เช่ น ผลผลิ ต มวลรวม
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ภายในประเทศ รายได้ต่อหัวประชากร การออมและการลงทุน การจ้างงานและผลิตภาพของแรงงาน และผล
ต่อตลาดผลิตภัณฑ์และบริการด้านต่างๆ เป็นต้น
นอกจากนี้ ส ถานการณ์ความยากจนในประเทศไทย ในรอบหลายทศวรรษที่ผ่ านมาโดยภาพรวม
มีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางดีขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2543 ประเทศไทยมีสัดส่วนคนจนอยู่ที่ร้อยละ 42.33 และ
ลดลงเหลื อ ร้ อ ยละ 8.6 คิ ด เป็ น จ านวนคนจนประมาณ 5.81 ล้ า นคน ในปี พ.ศ. 2559 (ส านั ก งานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) แต่ความยากจนในระดับภาคและเขตพื้นที่ยังคงมีความยากจน
กระจุกตัวอย่างหนาแน่น โดยเฉพาะในภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ภาคใต้ และภาคเหนือ โดยในปี พ.ศ.
2559 มีสัดส่วนคนจนร้อยละ 13.00 ร้อยละ 12.40 และร้อยละ 9.80 ของประชากรในแต่ละภาคตามลาดับ
จากที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ความยากจนของประเทศไทยที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น
แต่ปัญหาความยากจนในระดับ ภาคและพื้นที่ยั งคงมีความยากจนกระจุ กตัว อย่างหนาแน่น ประกอบกั บ
นโยบายหลักของประเทศไทยในปัจจุบันได้ระบุถึงปัญหาการแก้ ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้า
ของสั ง คมไทย ผนวกกั บ รั ฐ บาลให้ ค วามส าคั ญ กั บ กลุ่ ม เป้ า หมายที่ เ ป็ น เด็ ก ปฐมวั ย (อายุ 0-6 ปี )
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รัฐ บาลจึงได้มีโ ครงการเงิน อุด หนุ น เพื่ อ การเลี้ ย งดู เด็ กแรกเกิด เป็ นการจั ด
สวัสดิการสังคม ที่มุ่งเน้นให้เด็กแรกเกิดและเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กแรก
เกิดสัญชาติไทยที่บิดาและหรือมารดามีสัญชาติไทย เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป และอยู่ในครัวเรือน
ยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน มีรายได้ต่ากว่า 3,000 บาท/คน/เดือน หรือ 36,000 บาท/คน/ปี
โดยอุดหนุนรายละ 600 บาท/เดือน เป็นเวลา 3 ปี ซึ่งรัฐจะจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองของเด็กแรกเกิด เพื่อใช้ใน
การเลี้ยงดูเด็กเป็นการคุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการพื้นฐานที่ช่วยแบ่งเบาภาระของการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคณ
ุ ภาพ และมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
สาหรับประชากรเด็กแรกเกิดที่อยู่ในครัวเรือนยากจนที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเปรียบเทียบรายภาคสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 218,005 คน
ภาคใต้ 139,381 คน และภาคเหนือ 108,939 คน ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3 อันดับ ที่มีผู้
ลงทะเบียนขอรับสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 6,579 คน
นครปฐม 3,376 คน และปทุมธานี 3,195 คน (กรมกิจการเด็กและเยาวชน, 2560) จะเห็นได้ว่ากรุงเทพมหานคร
มีจ านวนผู้ ลงทะเบีย นขอรับสิ ทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ ยงดูเด็กแรกเกิดจานวนมากที่สุ ดในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการเงินอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาความ
คุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ทั้งนี้ทาให้ได้แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขโครงการต่างๆ ของทางรัฐบาล และเพื่อนาข้อมูล
ที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเสนอแนะรูปแบบหรือแนวทางในการพัฒนาโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
อุปกรณ์และวิธีการดาเนินงานวิจัย
วิธีการศึกษาซึ่งประกอบไปด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) และข้อมูล
ทุติยภูมิ (secondary data) รวมถึงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียด ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติ การ
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ย งดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน จานวน 5 คน และจากการออก
แบบสอบถามผู้ ปกครองของเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ย งดูเด็ กแรกเกิด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน
1.2 ข้อมูล ทุติย ภูมิ (secondary data) เป็นข้อมูล ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า เพื่อให้ ได้ข้อมูล ที่
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น แหล่งข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร รายงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของกรม
กิจการเด็กและเยาวชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กรณีสัมภาษณ์ การศึกษานี้ได้ทาการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant Interview)
จานวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้อานวยการศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
จานวน 1 คน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จานวน 4 คน
กรณีแบบสอบถาม กาหนดมาจากประชากรเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคานวณจากสูตรของ
เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้ขนาดกลุ่ มตัวอย่างที่
เหมาะสม เท่ากับ 350.74 ตัวอย่าง ดังนั้น จึงเลือกกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ตัวอย่าง จากผู้ปกครองของเด็กที่
ได้รั บเงินอุดหนุน โครงการเงิน อุด หนุน เพื่ อเลี้ ย งดูเด็ กแรกเกิด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในพื้น ที่
กรุงเทพมหานคร เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากกลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน
2. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการประเมินประสิทธิภาพจะต้องพิจารณาความสามารถในการดาเนินงานตามผลผลิต/
โครงการ ภายใต้ ก รอบระยะเวลา งบประมาณ และทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ ซึ่ ง จะใช้ ตั ว ชี้ วั ด ในการประเมิ น
ประสิทธิภาพหลักๆ 3 ด้าน ได้แก่ การเปรียบเทียบระยะเวลาที่ใช้จริงกับระยะเวลาที่กาหนด ความล่าช้าของ
การโอนเงินอุดหนุนให้แก่เด็กที่ได้รับสิทธิ และการวัดสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อหน่วยต่อค่าใช้จ่ายตามแผนต่อหน่วย
ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัด โดยสรุปตัวชี้วัดประสิทธิภาพและเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (ดังตารางที่ 1)
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5
ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
1. การเปรียบเทียบระยะเวลาในการดาเนินงาน
โครงการที่ใช้จริงกับระยะเวลาตามแผนการ
ดาเนินงาน

2. ความล่าช้าของการโอนเงินอุดหนุนให้แก่เด็กที่
ได้รับสิทธิ

3. สัดส่วนของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดาเนินงานต่อผลผลิต
จากการดาเนินงาน

เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ
5 คือ ดาเนินการเสร็จเร็วกว่ากาหนด
4 คือ ดาเนินการเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
3 คือ ดาเนินการเสร็จช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนด 5 วัน
2 คือ ดาเนินการเสร็จช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนด 6-10 วัน
1 คือ ดาเนินการเสร็จช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนดมากกว่า 10
วันขึ้นไป
5 คือ โอนเงินอุดหนุนฯ ตามกาหนดเวลา
4 คือ โอนเงินอุดหนุนฯ ล่าช้า 1 สัปดาห์
3 คือ โอนเงินอุดหนุนฯ ล่าช้า 2 สัปดาห์
2 คือ โอนเงินอุดหนุนฯ ล่าช้า 3 สัปดาห์
1 คือ โอนเงินอุดหนุนฯ ล่าช้ามากกว่า 3 สัปดาห์ขึ้นไป
5 คือ ต้นทุนต่อหน่วยที่เกิดขึ้นจริงต่ากว่าแผนมากกว่า
ร้อยละ 10
4 คือ ต้นทุนต่อหน่วยที่เกิดขึ้นจริงต่ากว่าแผนไม่เกิน
ร้อยละ 10
3 คือ ต้นทุนต่อหน่วยที่เกิดขึ้นจริงเท่ากับแผน
2 คือ ต้นทุนต่อหน่วยที่เกิดขึ้นจริงสูงกว่าแผนไม่เกิน
ร้อยละ 10
1 คือ ต้นทุนต่อหน่วยที่เกิดขึ้นจริงสูงกว่าแผนมากกว่า
ร้อยละ 10

การพิจารณาประสิทธิภาพของการดาเนินงาน พิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ย ที่คานวณได้กับ
เกณฑ์วัดระดับประสิทธิภาพการดาเนินงาน สาหรับการแปลผลคะแนนเฉลี่ยระดับประสิทธิภาพ สามารถคานวณได้
คะแนนสูงสุด - คะแนนต่าสุด
5 - 1
จากสูตร
ช่วงคะแนน
=
=
= 0.8
จานวนระดับ
5
ซึ่งมีเกณฑ์การวัดระดับประสิทธิภาพ ดังนี้
คะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง
มีประสิทธิภาพในระดับต่า
คะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง
มีประสิทธิภาพในระดับค่อนข้างต่า
คะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง
มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง
คะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง
มีประสิทธิภาพในระดับค่อนข้างสูง
คะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง
มีประสิทธิภาพในระดับสูง
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ในส่วนการประเมินประสิทธิผลเป็นการประเมินผลภายหลังการปฏิบัติงาน (Ex-Post Evaluation)
ซึ่งเป็นการวัดผลการดาเนินงานตามผลผลิต/โครงการ โดยการเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์หรือเป้าประสงค์
ของผลผลิตโครงการ ที่ได้มีการจัดตั้งไว้ในเบื้องต้น ในภาพรวมของการประเมินประสิทธิผลจะพิจารณา 2 ด้าน
หลักๆ คือ ผลการปฏิบัติภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์ และความพึงพอใจและคุณภาพการให้บริการ ซึง่ ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดที่กาหนดขึ้นมา 5 ตัวชี้วัด (ดังตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ตัวชี้วัดประสิทธิผลและเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลในการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดประสิทธิผล
1. จานวนรายการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการเงิน
อุดหนุนเพื่อการเลีย้ งดูเด็กแรกเกิด

2. จานวนเด็กแรกเกิดที่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการเงิน
อุดหนุนเพื่อการเลีย้ งดูเด็กแรกเกิด

3. จานวนเด็กแรกเกิดที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิโครงการ
เงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้ งดูเด็กแรกเกิด

เกณฑ์การประเมินประสิทธิผล
5 คือ ใช้มากกว่า 8 รายการ ขึ้นไป
4 คือ ใช้ 7 - 8 รายการ
3 คือ ใช้ 5 - 6 รายการ
2 คือ ใช้ 3 - 4 รายการ
1 คือ ใช้ไม่เกิน 2 รายการ
5 คือ จานวนเด็กแรกเกิดได้รับเงินอุดหนุนฯ มากกว่าร้อยละ 80
ของจานวนเด็กที่ลงทะเบียนในกรุงเทพฯ
4 คือ จานวนเด็กแรกเกิดได้รับเงินอุดหนุนฯ ร้อยละ 71-80
ของจานวนเด็กที่ลงทะเบียนในกรุงเทพฯ
3 คือ จานวนเด็กแรกเกิดได้รับเงินอุดหนุนฯ ร้อยละ 61-70
ของจานวนเด็กที่ลงทะเบียนในกรุงเทพฯ
2 คือ จานวนเด็กแรกเกิดได้รับเงิน อุดหนุ นฯ ร้อยละ 51-60
ของจานวนเด็กที่ลงทะเบียนในกรุงเทพฯ
1 คือ จานวนเด็กแรกเกิดได้รับเงินอุดหนุนฯ ไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของจานวนเด็กที่ลงทะเบียนในกรุงเทพฯ
5 คือ จานวนเด็กแรกเกิดทีล่ งทะเบียนมากกว่า ร้อยละ 60
ของจานวนประมาณการเด็กแรกเกิดยากจนที่มสี ิทธิ
ลงทะเบียนในกรุงเทพฯ
4 คือ จานวนเด็กแรกเกิดที่ลงทะเบียน ร้อยละ 51-60 ของ
จ านวนประมาณการเด็ ก แรกเกิ ด ยากจนที่ มี สิ ท ธิ
ลงทะเบียนในกรุงเทพฯ
3 คือ จานวนเด็กแรกเกิดทีล่ งทะเบียน ร้อยละ 41-50 ของ
จานวนประมาณการเด็กแรกเกิดยากจนที่มีสิทธิ
ลงทะเบียนในกรุงเทพฯ
2 คือ จานวนเด็กแรกเกิดทีล่ งทะเบียน ร้อยละ 31-40 ของ
จานวนประมาณการเด็กแรกเกิดยากจนที่มีสิทธิ
ลงทะเบียนในกรุงเทพฯ
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ตัวชี้วัดประสิทธิผล

4. ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย

5. ระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการเงินอุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านข้อมูล
ข่ า วสารและสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ
บุคลากรที่ให้บริการ ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความ
สะดวก ด้านขั้นตอนการดาเนินงาน และด้านเงินอุดหนุน

เกณฑ์การประเมินประสิทธิผล
1 คือ จานวนเด็กแรกเกิดทีล่ งทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 30 ของ
จานวนประมาณการเด็กแรกเกิดยากจนที่มีสิทธิ
ลงทะเบียนในกรุงเทพฯ
5 คือ จานวนเด็กที่มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยมากกว่า
ร้อยละ 98 ของจานวนเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ
4 คือ จานวนเด็กที่มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยร้อยละ 96-98
ของจานวนเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ
3 คือ จานวนเด็กที่มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยร้อยละ 91-95
ของจานวนเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ
2 คือ จานวนเด็กที่มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยร้อยละ 86-90
ของจานวนเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ
1 คือ จานวนเด็กที่มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยไม่เกินร้อยละ 85
5 คือ ความพึงพอใจมากที่สุด
4 คือ ความพึงพอใจมาก
3 คือ ความพึงพอใจปานกลาง
2 คือ ความพึงพอใจน้อย
1 คือ ความพึงพอใจน้อยที่สุด

การพิจารณาประสิทธิผลของการดาเนินงาน พิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยที่คานวณได้กับ
เกณฑ์ วั ด ระดั บ ประสิ ท ธิ ผ ลการด าเนิ น งาน ส าหรั บ การแปลผลคะแนนเฉลี่ ย ระดั บ ความพึ ง พอใจและ
ประสิทธิผล สามารถสรุปได้ ดังนี้
เกณฑ์การวัดระดับความพึงพอใจ ดังนี้
คะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
คะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง
มีความพึงพอใจน้อย
คะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง
มีความพึงพอใจปานกลาง
คะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง
มีความพึงพอใจมาก
คะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง
มีความพึงพอใจมากที่สุด
รวมถึงมีเกณฑ์การวัดระดับประสิทธิผล ดังนี้
คะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง
มีประสิทธิผลในระดับต่า
คะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง
มีประสิทธิผลในระดับค่อนข้างต่า
คะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง
มีประสิทธิผลในระดับปานกลาง
คะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง
มีประสิทธิผลในระดับค่อนข้างสูง
คะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง
มีประสิทธิผลในระดับสูง
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จากการศึกษาการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
พบว่า ในภาพรวมด้านการประเมินประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพในการดาเนินงานในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
4.66 และมีประสิทธิผลในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.25 สามารถสรุปแต่ละตัวชี้วัดได้ ดังนี้ (ดังตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตัวชี้วัด

คะแนน/ค่าเฉลี่ย

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
1. การเปรียบเทียบระยะเวลาในการดาเนินงาน โครงการที่ใช้จริงกับ
ระยะเวลาตามแผนการดาเนินงาน
2. ความล่าช้าของการโอนเงินอุดหนุนให้แก่เด็กที่ได้รับสิทธิ
3. สั ดส่ วนของค่ าใช้ จ่ ายที่ ใ ช้ ในการด าเนิ น งานต่ อ ผลผลิ ต จากการ
ดาเนินงาน
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด
ตัวชี้วัดประสิทธิผล
1. จานวนรายการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
2. จานวนเด็กแรกเกิดที่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
3. จานวนเด็กแรกเกิดที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิโครงการเงิน
อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
4. ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
5. ระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในด้านต่างๆ
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด

ความหมาย

5.00
4.00
5.00
4.66

ประสิทธิภาพระดับสูง

3.43
5.00
5.00
4.00
3.81
4.25

ประสิทธิผลระดับสูง

ในภาพรวมของการประเมินประสิทธิภาพสามารถดาเนินงานมีประสิทธิภาพในระดับสูง (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.66) สามารถสรุปแต่ละตัวชี้วัดได้ผล ดังนี้
1. ตัวชี้วัดที่ 1 การเปรียบเทียบระยะเวลาในการดาเนินงานโครงการที่ใช้จริงกับระยะเวลา
ตามแผนการดาเนินงาน เป็นการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิด ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งหมด 7 กลยุทธ์ 22 กิจกรรม ผลการดาเนิน งานสามารถ
ดาเนินการได้ 6 กลยุทธ์ 18 กิจกรรม ส่วนใหญ่สามารถดาเนินงานเสร็จสิ้นเร็วกว่าระยะเวลากาหนดไว้ตาม
แผนการดาเนินงาน เฉลี่ยเสร็จเร็วกว่ากาหนด 33.06 วันทาการ/กิจกรรม สรุปได้ว่าผลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดที่ 1 สามารถดาเนินการเสร็จเร็วกว่ากาหนด ได้คะแนนเท่ากับ 5.00
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2. ตัวชี้วัดที่ 2 ความล่าช้าของการโอนเงินอุดหนุนให้แก่เด็กที่ได้รับสิทธิ เป็นการดาเนินตาม
ปฏิ ทิ น การจ่ า ยเงิ น อุ ด หนุ น เพื่ อ การเลี้ ย งดู เ ด็ ก แรกเกิ ด ที่ ก รมบั ญ ชี ก ลางก าหนด โดยในภาพรวมของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้ง 12 เดือน มีความล่าช้าในการโอนเงินอุดหนุนรวม 41 วันทาการ คิดเป็นค่าเฉลี่ย
ต่อเดือนเท่ากับ 3.42 วัน/เดือน สรุปได้ว่าผลการดาเนินงานโอนเงินอุดหนุนให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์มีการโอนเ งิน
อุดหนุนล่าช้าภายใน 1 สัปดาห์ คะแนนเท่ากับ 4.00
3. ตัวชี้วัดที่ 3 สัดส่วนของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดาเนินงานต่อผลผลิตจากการดาเนินงาน เป็น
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตาม
เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย เป้าหมายเด็กแรกเกิดที่ดาเนินการได้ จานวน 518,174 คน คิด
เป็นร้อยละ 118.22 งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 3,520,886,757 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.99 ต้นทุนต่อหน่วยที่
เกิดขึ้นจริงเท่ากับ 6,794.80 บาท/คน คิดเป็นร้อยละ 83.74 ซึ่งต้นทุนต่อหน่วยที่เกิดขึ้นจริงต่ากว่าแผนปฏิบัติ
งานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 16.26 คะแนน เท่ากับ 5.00
ในภาพรวมของการประเมินประสิทธิผลสามารถดาเนินงานมีประสิทธิผลในระดับสูง (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ
4.25) สามารถสรุปแต่ละตัวชี้วัดได้ผล ดังนี้
1. ตัวชี้วัดที่ 1 จานวนรายการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
โดยพิจารณาจากความสามารถในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ ที่ผู้ปกครองของเด็กได้รับ 600 บาท/เดือน สรุปได้
ว่าเงินอุดหนุนฯ 600 บาท/เดือน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ สามารถใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ ได้ 5 - 6 รายการ จานวน
190 คน หรือแสดงเป็นร้อยละ 47.50 รองลงมาใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ 7 - 8 รายการ จานวน 160 คน หรือแสดงเป็น
ร้อยละ 40.00 ใช้จ่ายเงินอุดหนุ นฯ 3 - 4 รายการ จานวน 29 คน หรือแสดงเป็นร้ อยละ 7.25 และใช้จ่ายเงิ น
อุดหนุนฯ มากกว่ า 8 รายการ ขึ้นไป จานวน 21 คน หรือแสดงเป็ นร้ อยละ 5.25 ตามลาดับ สามารถคิดเป็ น
คะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ 3.43
2. ตัวชี้วัดที่ 2 จานวนเด็กแรกเกิดที่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิด โดยมี เ ด็ ก ที่ ไ ด้ รั บ เงิ น อุ ด หนุ น เพื่ อ การเลี้ ย งดู เด็ ก แรกเกิ ด จ านวน 4,028 คน และมี จานวนเด็ กที่
ลงทะเบี ยนในกรุ งเทพมหานคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 4,939 คน คิดเป็นร้อยละ 81.55
สรุ ป ได้ ว่ า มี จ านวนเด็ ก ที่ ไ ด้ รั บ เงิ น อุ ด หนุ น เพื่ อ การเลี้ ย งดู เ ด็ ก แรกเกิ ด ร้ อ ยละ 81.55 ของจ านวนเด็ ก ที่
ลงทะเบียนในกรุงเทพฯ มีคะแนน เท่ากับ 5.00
3. ตัวชี้วัดที่ 3 จานวนเด็กแรกเกิดที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด โดยมีจานวนเด็กที่ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนฯ ในกรุงเทพมหานคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 จานวน 4,939 คน และมีจานวนประมาณการเด็กแรกเกิดยากจนที่มีสิทธิลงทะเบียนในกรุงเทพมหานคร
จานวน 5,516 คน คิดเป็นร้อยละ 89.54 สรุปได้ว่ามีจานวนเด็กแรกเกิดที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ 89.54 ของ
จานวนประมาณการเด็กแรกเกิดยากจนที่มีสิทธิลงทะเบียนในกรุงเทพมหานคร มีคะแนน เท่ากับ 5.00
4. ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย พิจารณาจากแบบประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัยของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วยพัฒนาการทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่
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ด้านการเคลื่อนไหว ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา ด้านการเข้าใจภาษา ด้านการใช้ภาษา และด้าน
การช่วยเหลือตนเอง โดยเด็กที่มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยต้องเป็นเด็กที่ผ่านการประเมินพัฒนาการทุกข้อใน
แต่ละด้านของพัฒนาการ โดยมีเด็กที่ผ่านการประเมินทุกข้อในแต่ละด้านของพัฒนาการ จานวน 384 คน หรือ
แสดงเป็นร้อยละ 96 และไม่ผ่านบางข้อ จานวน 16 คน หรือแสดงเป็นร้อยละ 4 สรุปผลการดาเนินงาน คือ
จานวนเด็กที่มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ร้อยละ 96 ของจานวนเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ มีคะแนน เท่ากับ 4.00
5. ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิดในด้านต่างๆ จากผลการศึกษาการประเมินความพึงพอใจเรียงลาดับจากคะแนนมากไปน้อยได้ ดังนี้
ดังนี้ อันดับที่ 1 ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก คะแนนเฉลี่ย 4.21 อันดับที่ 2 ด้านเจ้าหน้าที่และสิ่ง
อานวยความสะดวก คะแนนเฉลี่ย 4.16 อันดับที่ 3 ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่ให้บริการ คะแนนเฉลี่ย 3.80
อันดับที่ 4 ด้านเงินอุดหนุน คะแนนเฉลี่ย 3.59 และอันดับที่ 5 ด้านข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์ คะแนนเฉลี่ย
3.30 โดยในภาพรวม พบว่า ผู้ ป กครองของเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ มีความพึ งพอใจมากต่อการเข้า ร่ ว ม
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 3.81
2. การเสนอแนะรูปแบบหรือแนวทางในการพัฒนาโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
จากการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึงแม้ว่าผลการประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลจะอยู่ในระดับ สู ง
อย่างไรก็ตาม เพื่อทาให้การดาเนินงานของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดมีการพัฒนามาก
ยิ่งขึ้น โครงการควรจะมีการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
2.1 ด้านประสิทธิภาพ
2.1.1 จากการประเมินประสิทธิภาพตัวชี้วัดที่ 1 การเปรียบเทียบระยะเวลาในการดาเนินงาน
โครงการที่ใช้จริงกับ ระยะเวลาตามแผนการดาเนินงาน ถึงแม้ว่าจะมีคะแนนเท่ากับ 5.00 อย่างไรก็ตาม
แผนการดาเนินงานของโครงการฯ เป็นแผนที่กาหนดขึ้นก่อนการดาเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่ง
ไม่มีการกาหนดแผนก่อนการดาเนินงานจริงที่แน่ นอน ทาให้การประเมินผลอาจมีความคลาดเคลื่อนได้ ดังนั้น
ควรจะมีการกาหนดแผนก่อนการปฏิบัติงานจริง และควรวางแผนระยะเวลาปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม
2.1.2 จากการประเมินประสิทธิภาพตัวชี้วัดที่ 2 ความล่าช้าของการโอนเงินอุดหนุนให้แก่เด็ก
ที่ได้รับสิทธิ์ มีการโอนเงินอุดหนุนล่าช้าประมาณ 3 วันทาการ/เดือน เนื่องจากการประมวลผลข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลของกรมฯ ใช้เวลานาน ทาให้ประมวลผลการจ่ายเงินได้ไม่ทันกับกาหนดการจ่ายเงิน ดังนั้น ควรมี
การแก้ไขปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของโครงการฯ เพื่อรองรับปริมาณข้อมูลที่มีจานวนมากขึ้น รวมถึงเพื่อความ
รวดเร็วในการประมวลผลการจ่ายเงินอุดหนุนฯ และเกิดประสิทธิภาพในการทางานสูงสุด หรือตั้งงบประมาณ
ไว้ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้จ่ายเงิน
2.1.3 จากการประเมินประสิทธิภาพตัวชี้วัดที่ 3 สัดส่วนของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดาเนินงาน
ต่อผลผลิตจากการดาเนินงาน ถึงแม้ว่าจะมีคะแนนเท่ากับ 5.00 แต่เนื่องจาก กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินการได้
มากกว่าที่แผนกาหนด ทาให้งบประมาณไม่เพียงพอ กรมฯ จึงต้องขอใช้งบกลาง ดังนั้น กรมฯ ควรจะมีการ
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ประมาณการจานวนเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ ในแต่ละปีงบประมาณให้มีความครอบคลุม และใกล้เคียงมาก
ที่สุด เพื่อที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณที่มีความพอเพียงและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
2.2 ด้านประสิทธิผล
2.2.1 จากการประเมินประสิทธิผลตัวชี้วัดที่ 1 จานวนรายการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการเงิน
อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนมีความสามารถในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนได้
ไม่เท่ากัน ดังนั้น ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองของเด็กนาเงินอุดหนุนไปใช้จ่ายสิ่งของที่จาเป็นใน
หลายๆ ด้าน ให้ครอบคลุมทุกด้าน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็ก เพื่อให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
2.2.2 จากการประเมินประสิทธิผลตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
จากการประเมินผลจะเห็นได้ว่ากลุ่มเด็กอายุ 1 เดือน – 1 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กเล็ก มีสัดส่วนเด็กที่ไม่ผ่านการ
ประเมินพัฒนาการมากที่สุด คือ ร้อยละ 10.42 ดังนั้น ควรที่จะมีการส่งเสริมและสนับสนุน หรือทากิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองของเด็กกลุ่มอายุช่วงนี้ตระหนักในเรื่องของพัฒนาการด้านการเข้าใจภาษา ด้าน
การใช้ภาษา และด้านการช่วยเหลือตนเอง เนื่องจากไม่ผ่านการประเมินเยอะที่สุด เช่น ฝึกให้ลูกพูดคุย โดยคุย
เล่นกับลูก หาสิ่งของที่มีประโยชน์ ที่ช่วยเสริมพัฒนาการเล่นกับลูก เป็นต้น เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัยมากยิ่งขึ้น
2.2.3 จากการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลตั ว ชี้ วั ด ที่ 5 ระดั บ ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ การเข้ า ร่ ว ม
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในด้านต่างๆ มีข้อเสนอแนะ 2 ด้าน ดังนี้
1) ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการและหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ที่จะมา
ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงในแต่ล ะพื้นที่ โดยใช้รูปแบบสื่อและช่องทางที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ง่าย เช่น เสียงตามสาย วิทยุชุมชน แจ้งที่ประชุมหมู่บ้านหรือชุมชน เป็นต้น รวมถึงสื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น แอปพลิเคชั่นของโครงการฯ เป็นต้น
2) ควรมี ค วามตรงเวลาในการจ่ า ยเงิ น อุ ด หนุ น โดยควรชี้ แ จงหน่ ว ยงานรั บ
ลงทะเบียน และหน่วยงานที่บันทึกข้อมูลในระบบให้ชัดเจน และเข้าใจตรงกันในการรับลงทะเบียนและบันทึก
ข้อมูล โดยไม่ควรมีการค้างการบันทึกข้อมูลผู้ลงทะเบียน เพื่อป้องกันปัญหาการตกเบิกที่เกิดจากขั้นตอนการ
ดาเนินงาน และควรเพิ่มเงินอุดหนุนฯ ให้แก่เด็กที่อยู่ในครัวเรือนยากจนให้มากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดเดียว ข้อมูลที่ได้จึงยังไม่ครอบคลุมผลการ
ดาเนินงานทั้งหมดของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรจะมีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากจังหวัดอื่นๆ ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ เพื่อจะได้ผลการศึกษาที่หลากหลายและ
ชัดเจนยิ่งขึ้น และในการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการสัมภาษณ์ให้มากขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย
และใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทหุ้น
สามัญในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าอ้างอิงในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยวิธีทดสอบหา
ความเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต่อกันด้วยวิธีแกรนเจอร์ เมื่อพบรูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรต้น
และตัวแปรตามแล้ว จึงทาการทดสอบด้วยวิธีสมการถดถอยกาลังสองน้อยที่สุดหรือวิธีสมการถดถอยกาลังสอง
น้อยที่สุด 2 ขั้น ตามทิศทางความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้ข้อมูลราคาปิดรายวัน ซึ่งเป็นข้อมูลอนุกรมเวลา
ตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ.2559 ถึงเดือนธันวาคม 2561 โดยการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่สนใจศึกษาเป็นตัวแทน
ตามกลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ด้วยการใช้ข้อมูลปริมาณการซื้อขายประกอบการคัดเลือก
ผลการศึกษาพบว่าในระยะเวลาต่อเนื่องกัน 3 ปี พบความสัมพันธ์ 2 รูปแบบคือ ราคาหุ้นสามัญเป็น
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ ราคาหุ้นสามัญกับราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เป็ น สาเหตุของการเปลี่ ย นแปลงของกันและกัน ในส่วนระยะเวลาต่อเนื่อง 3 ปี แบ่ งตามแต่ล ะสั ญ ญาซึ่ง
หมดอายุในแต่ละไตรมาส พบว่าอิทธิพลของประเภทกลุ่มดัชนีส่งผลต่อรูปแบบความสัมพันธ์ชัดเจนมากกว่า
อิทธิพลของช่วงเวลา โดยมีลักษณะที่ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นสาเหตุความเปลี่ย นแปลงในราคาสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้ามากที่สุด บางกลุ่มดัชนีไม่มีความสัมพันธ์กันในระยะสั้นตลอดทุกไตรมาส แต่จะปรับตัวสู่ลักษณะ
ที่มีความสัมพันธ์กันในระยะยาวเสมอทุกกลุ่มดัชนี กลุ่มดัชนีเกษตรและอุตสาหกรรม มีความสัมพันธ์แบบ 2
ทาง ในทุกช่วงไตรมาส และกลุ่มดัชนีสินค้าอุตสาหกรรมไม่มีความสัมพันธ์กันในทุกช่วงไตรมาส ในกลุ่มอื่นๆ มี
รู ป แบบที่ ไม่ ชั ด เจน ยกเว้ น รู ป แบบที่ ราคาสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า เป็ น สาเหตุ ก ารเปลี่ ย นแปลงราคาของ
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หลั กทรัพย์ อ้างอิงเพียงทางเดียวที่ไม่เกิดขึ้นเลยในทุกกลุ่มดัชนี ทิศทางความสั มพันธ์ของราคามีทิศทางไป
ในทางเดียวกัน ด้วยขนาดความสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน ภายใต้ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
คาสาคัญ : ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า, หุ้นสามัญ, ราคาสินค้าอ้างอิง, ค่าเบสิส
Abstract
This Research is aimed to study the relationship between the prices of single stock
futures in Thailand Futures Exchange and the stock price in the Security exchange of
Thailand using Granger’s causality test. Either Ordinary Least Square Regression Model or
Two Stage Least Squares Regression Model are used based on the characteristics of causal
relation. Daily closing price data started from January 2016 to December 2018 are analysed
for selected stocks.
The results show that in the 3 consecutive years, two types of relationships. First,
stock prices can cause the changes in futures prices. Last, there are be lateral causal
relations in the stock prices and futures prices. The further analysis of these data is classified
by the types of contract indicate. That the underlying securities price is the most likely
cause of changes in futures prices. However, some of these spot and future prices are not
related in the short run when classified by H,M,U and Z Series, but these variables are
related to one another in the long run. The Agricultural Industrial Index groups have a 2 way
relationship in every period, but the Industrial Product Index group is not related every
quarter. There are no clear causal patterns in the other groups. It is worth mentioning that
futures contract price does not cause the current stock price in all index groups. The Results
Obtained by Regression and 2SLS. Consistently indicate that the current stock prices and the
future prices are positively correlated at 95 percent confidence interval.
Keywords : Thailand Future Exchange, Stock, Spot Prices, Basis
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บทนา
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าล้วนมีบทบาทสาคัญต่อการลงทุน
และเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งทั้ง 2 ตลาดล้วนต้องการพัฒนาสู่ตลาดที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ดังจะ
เห็นได้จากการวัดประสิทธิภาพของตลาดโดยมักจะจัดแบ่งเป็นประสิทธิภาพระดับต่า ระดับกลางและระดับสูง
ส าหรั บ ตลาดสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ในประเทศไทย(Thailand Futures Exchange) หรือ TFEX ซึ่ งเปิ ด
ดาเนิ น การซื้ อขายในปี พ.ศ. 2549 โดยแรกเริ่ ม ได้จั ด ตั้ งเป็ น บริษั ท ตลาดอนุ พั น ธ์ (ประเทศไทย) จ ากั ด
(มหาชน) ขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 เพื่อดาเนินการเป็นศูนย์กลางการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หรืออนุพันธ์ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย เป็นต้นมานั้น ได้ออกสัญญาใหม่ๆ ที่อ้างอิงสินค้า ประเภทต่างๆ
ออกมาอย่างต่อเนื่องและมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นทุกๆ ปี (บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน), 2560, น. 8-10) ซึ่งในงานวิจัยนี้ สนใจศึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงหลักทรัพย์หุ้น
สามัญในตลาดหลั กทรัพย์ (Single Stock Futures) ซึ่งเริ่มทาการซื้อขาย ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.
2551 เป็นต้นมา (บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ,2560, น. 4) เพราะ
ต้องการหาความสัมพันธ์ของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างทั้ง 2 ตลาด ในเชิงเป็นสาเหตุหรือชี้นาราคาซึ่งกัน
และกัน อีกประการหนึ่ง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงหลักทรัพย์หุ้นสามัญเป็นสินค้าที่สามารถทาการซื้อขาย
เปลี่ยนมือได้ทั้ง 2 ตลาด ต่างจากสั ญ ญาซื้อขายล่วงหน้ าที่อ้างอิงสินค้าบางประเภท เช่น อ้างอิงดัช นี โดย
ตัวเลขดัชนีไม่สามารถซื้อขายได้โดยตรงในตลาดสินค้าอ้างอิง
ตราสารอนุพันธ์ ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นมีบทบาทที่สาคัญอยู่ 2 ประการ คือ ใช้ป้องกัน
ความเสี่ยงและเพื่อสร้างผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ โดยหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่ งเป็นที่มาของสินค้า
อ้างอิงและหลักทรัพย์ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าที่นาสินค้าอ้างอิงไปสร้างสัญ ญามีทฤษฎีและแนวคิด
รองรับในการคานวณความต่างกันและความเหมาะสมของราคาทั้งสองตลาด เช่น แบบจาลอง Cost of Carry
ส่วนต่างระหว่างราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงหลักทรัพย์และตัวหลักทรัพย์เอง เรียกว่า ค่าเบสิส
(basis) ซึ่งส่ วนต่างนี้ ส ะท้อนต้นทุน สุ ทธิของการถือครองสินทรัพย์ อ้างอิง ซึ่งคานึงถึงอัตราความเสี่ ยงและ
ผลตอบแทนเป็นตัวกาหนดระยะห่างของราคาในระหว่างทั้ง 2 ตลาด ปัจจัยในด้านสภาพคล่องของสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหุ้นส่งผลต่อความสัมพันธ์ (Lead-Lag relationship) ระหว่างหุ้นอ้างอิงและสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า เนื่องจากเมื่อตลาดใดตลาดหนึ่งมีสภาพคล่องสูงกว่า นักลงทุนมีแนวโน้มที่จะเลือกลงทุนใน
ตลาดที่มีสภาพคล่องมากกว่า ก่อให้เกิดการตอบสนองต่ อข้อมูลที่ไม่เท่ากันตามทฤษฎีตลาดที่มีประสิทธิภาพ
ทาให้ตลาดที่มีสภาพคล่องสูงเคลื่อนที่นาตลาดที่มีสภาพคล่องต่า (Stoll & Whaley ,1990) เป็นต้น
ภาวะความสัมพันธ์ของราคาหลักทรัพย์ทั้ง 2 ตลาด อาจอธิบายได้ด้วยค่า Basis ซึ่ง เมื่อพยากรณ์ว่า
ในอนาคต ค่าเบสิ สจะกว้างขึ้ น (basis strengthen) ซึ่งหมายถึง เบสิ สจะมีค่าเป็นบวกมากขึ้นหรือเป็นลบ
น้อยลง สามารถวางกลยุทธ์การลงทุนได้โดยการซื้อสินทรัพย์อ้างอิงในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดสปอตและ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หากการพยากรณ์ถูกต้อง โดยเมื่อปิดสัญญาค่าเบสิสปรับขึ้นจริงการลงทุนนี้จะ
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ให้ผลกาไร เพราะเบสิสจะสูงขึ้นได้แสดงว่าราคาสปอตต้องปรับตัวสูงขึ้นน้อยกว่าหรือปรับลดลงมากกว่า ราคา
ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ เมื่อพยากรณ์ว่าในอนาคต ค่าเบสิสจะแคบลง (Basis Weaken) ซึ่งหมายถึง
เบสิสจะมีค่าเป็นบวกน้อยลงหรือเป็นลบมากขึ้น สามารถวางกลยุทธ์การลงทุ นได้โดยการขายชอร์ตสินทรัพย์
อ้างอิงในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดสปอตและซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หากการพยากรณ์ถูกต้อง เมื่อปิด
สัญญาค่าเบสิสปรับลดลงจริง การลงทุนนี้จะให้ผลกาไร เพราะเบสิสจะลดลงได้แสดงว่าราคาสปอตต้องปรับตัว
สูงขึ้นมากกว่าหรือปรับ ตัวลดลงน้อยกว่ า ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ศูนย์ส่งเสริมการพัฒ นาความรู้
ตลาดทุน, 2560)
ตารางที่ 1
การเปลี่ยนแปลงของเบสิส

สาเหตุ
ราคาฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้นมากกว่าราคาสปอต

Basis Strengthen

ราคาฟิวเจอร์สลดลงน้อยกว่าราคาสปอต
ราคาฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้น แต่ราคาสปอตลดลง
ราคาฟิวเจอร์สลดลงมากกว่าราคาสปอต

Basis Weaken

ราคาฟิวเจอร์เพิ่มขึ้นน้อยกว่าราคาสปอต
ราคาฟิวเจอร์ลดลง แต่ราคาสปอตเพิ่มขึ้น

ลักษณะของค่าเบสิส
การจะบอกว่าตลาดซื้อขายล่วงหน้า ณ ขณะนั้นอยู่ในภาวะ Normal Contango(ราคาสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าอยู่สูงกว่าราคาหลักทรัพย์อ้างอิ ง) หรือ Normal backwardation(ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงอยู่สูงกว่า
ราคาสัญ ญาซื้อขายล่ วงหน้า) เป็ นเรื่องยากเพราะไม่สามารถรับรู้ค่าคาดหมายของตลาดบนราคาสปอตใน
อนาคตได้ แต่วิธีห นึ่งที่นิยมใช้เพื่อระบุ สภาวะตลาดทั้งสองคือ การสังเกตการเคลื่ อนไหวของราคาซื้อขาย
ล่วงหน้า เมื่อเวลาผ่านไป โดยหากตลาดอยู่ในภาวะ Normal Contango จะสังเกตเห็นราคาซื้อขายล่วงหน้า
ปรั บ ตั ว ลดลงเมื่ อ เวลาผ่ า นไป เข้ า หาค่ า คาดหมายของราคาในอนาคต และหากอยู่ ในภาวะ Normal
backwardation จะสังเกตุเห็นราคาซื้อขายล่วงหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ทั้งนี้การสังเกตลักษณะนี้มี
ข้อสมมติว่าค่าคาดหมายของราคาในอนาคตมีค่าคงที่เมื่อเวลาผ่านไป (ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน,
2560) การพยากรณ์ ห รื อ หาความสั ม พั น ธ์ระหว่างราคาหลั ก ทรัพ ย์ ใดๆ มี ก ารใช้ รูป แบบการท านายและ
เครื่องมือใช้งานทางสถิติที่หลากหลายเพื่อประมาณการทั้งทิศทางในระยะสั้นและระยะยาว จึงมีความน่าสนใจ
ที่จะหาความสัมพันธ์ระหว่างราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทหุ้นสามัญและหุ้นสามัญอ้างอิง เพื่อนาไป
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ประกอบใช้ในการพยากรณ์ หรือเป็นประโยชน์อื่นในประเด็นที่อาจใช้ราคาของหลักทรัพย์ทั้ง 2 ตลาดนี้ เป็น
ตั ว สะท้ อ นถึ ง ทิ ศ ทางการรั บ รู้ ข่ า วสารและราคาคาดการณ์ ในอนาคต เพื่ อ ช่ ว ยในการตั ด สิ น ใจลงทุ น ใน
หลักทรัพย์ทั้ง 2 ตลาดดังกล่าว รวมถึงการทากาไรส่วนต่างราคาระหว่างตลาด (Arbitrage) ด้วย
ขอบเขตของการวิจัย
ศึกษาความสั ม พั นธ์ระหว่าง ราคาของสั ญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้าประเภทหุ้ น สามัญ ในตลาดซื้อ ขาย
ล่วงหน้ าและสิน ค้ าอ้างอิง ในตลาดหลั กทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลราคาปิดรายวัน ตั้งแต่ เดือน
มกราคม พ.ศ.2559 ถึง เดือนธันวาคม 2561 โดยการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่สนใจศึกษาเป็นตัวแทนตามกลุ่ม
ดัชนีหลักทรัพย์ ด้วยการใช้ข้อมูลสภาพคล่องในการซื้อขายประกอบการคัดเลือก
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทหุ้นสามัญในตลาดซื้อขายล่วงหน้า
และราคาสินค้าอ้างอิงในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ไม่มีความสัมพันธ์กัน, ต่าง
มีประสิทธิภาพตลาดสูง ตามแนวคิดประสิทธิภาพของตลาด
สมมติฐานที่ 2 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและราคาหลักทรัพย์อ้างอิง มีความสัมพันธ์โดยเป็นสาเหตุ
การเปลี่ยนแปลงต่อกันทั้ง 2 ทาง
สมมติฐานที่ 3 ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นสาเหตุความเปลี่ย นแปลงในราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า,
เป็นไปตามแนวคิดต้นทุนการถือครองหลักทรัพย์(Cost of carry) หรือ แนวคิดตลาดที่มีสภาพคล่องสูงกว่าเป็น
ตัวชี้นาราคา
สมมติฐานที่ 4 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นสาเหตุความเปลี่ ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์อ้างอิง, มี
ลักษณะของการชี้นาราคาตลาดสูง

การดาเนินการวิจัย
การวิเคราะห์ ข้อมูล ท าการวิเคราะห์ ข้อมูล 2 ช่วงระยะเวลา คือ ใช้ราคาของทั้ ง 2 ตลาดเพื่อหา
ความสัมพันธ์ในระยะ 3 ปี และ ใช้ราคาของทั้ง 2 ตลาด หาความสัมพันธ์ในแต่ละช่วงปีแบ่งตามชุดของสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าซึ่งแต่ละสัญญามีอายุ 3 เดือน ในปีนั้นๆ
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1. การเก็บ รวบรวมข้อมู ลและทดสอบความนิ่ งของข้อมูล โดยทาการกาหนดหลักทรัพย์ที่ต้องการ
ศึกษาด้ว ยวิธีคัด เลื อ กหลั กทรัพ ย์ ที่ ส นใจศึก ษาจานวน 1 หลั กทรัพ ย์ จากกลุ่ ม ดัช นี อุ ตสาหกรรมในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่สอดคล้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ มีในตลาดสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า โดยการเลือกหลักทรัพย์ที่มีจานวนการซื้อขายหมุนเวียนสูงสุด ในช่วงระหว่าง วันที่ 01 มกราคม
พ.ศ.2561 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ในแต่ละกลุ่มดัชนีอุตสาหกรรมเพื่อให้หลักทรัพย์ที่ทาการศึกษามี
กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมที่ แ ตกต่ า งกั น เมื่ อ ได้ ห ลั ก ทรั พ ย์ จ านวน 1 หลั ก ทรั พ ย์ หุ้ น สามั ญ จากแต่ ล ะกลุ่ ม ดั ช นี
อุตสาหกรรม รวมทั้งหมด จานวน 7 หลักทรัพย์หุ้นสามัญ แล้วทาการเก็บข้อมูลราคาปิดรายวัน เป็นจานวน 3
ปี ในช่วงระหว่าง วันที่ 01 มกราคม พ.ศ.2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งเก็บข้อมูลราคา
ปิดรายวันของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงหลักทรัพย์หุ้นสามัญเดียวกัน ในตลาดซื้อขายล่วงหน้าในช่วงเวลา
เดีย วกัน น ามาทาการทดสอบความนิ่ งของข้อมูล ด้ว ยวิธี Augmented Dickey – Fuller test (ADF) เพื่ อ
ทดสอบว่ามีความนิ่ง (Stationary) หรือไม่ ตามลั กษณะ 3 ประการ คือ ข้อมูลมีค่าเฉลี่ ย (mean) คงที่ มีค่า
ความแปรปรวน(Variance) คงที่ และค่าความแปรปรวนร่วม(Covariance) คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา โดย
ทดสอบเพื่อยืนยันว่าว่าข้อมูลสามารถนาไปใช้ได้อย่างแท้จริงหรือไม่

หากข้อมูลเป็น non-stationary การนาข้อมูลนี้ไปใช้ต่ออาจก่อให้เกิดปัญหา Spurious problem จึง
ต้องทาการแปลงข้อมูลที่เป็น non-stationary ให้เป็น stationary ได้โดยผ่านการทา difference ระดับที่ 1
และ 2 และทาการทดสอบใหม่ จนกว่าจะได้ผ ลลั พธ์ออกมาเป็น ข้อมูล Stationary จึงน าไปใช้ทดสอบใน
ขั้นตอนต่อไป
2. การกาหนด Maximum lag length ในการทดสอบหา Optimal lag length ด้วยวิธี
Akaike's Information Criterion (AIC) ในงานวิจัยนี้กาหนด Maximum lag length สาหรับข้อมูลรายวันใน
ช่วงเวลา 3 ปี ที่ค่า 60 โดยคานึงถึงรอบระยะเวลาที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าครบรอบมีจานวนประมาณ 60 วัน
ทาการ และ สาหรับ ข้อมูลรายวันในช่ว งสัญญารายไตรมาส กาหนดที่ค่า 20 โดยคานึงถึงรอบระยะเวลาที่
สัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายไตรมาสครบกาหนดสัญญาใช้ระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งใน 1 เดือนมี 20 วันทาการ
โดยประมาณ
3. การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผล ด้วยวิธีการทดสอบของแกรนเจอร์ (Granger Causality Test)
ทดสอบตัวแปรต้นเหตุ (Granger Causality Test) เป็นการทดสอบแบบจับคู่(Pairwise Test) ทาการศึกษาว่า
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ตัวแปรใดเป็นตัวแปรต้นเหตุต่อกันระหว่าง ราคาหุ้นสามัญ (S) และราคาสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงหุ้น
สามัญ(F)

4. การทดสอบด้ว ยการวิเคราะห์ ด้วยสมการถดถอยกาลั งสองน้ อยที่สุ ด (Ordinary Least Square
Regression Model) หากความสัมพันธ์เชิงเหตุผลเป็นทิศทางเดียวหรือวิธีสมการถดถอยกาลังสองน้อยที่สุด 2
ขั้ น (Two stage least squares Regression Model) หากความสั ม พั น ธ์ เชิ ง เหตุ ผ ลเป็ น 2 ทิ ศ ทางตาม
ประเภทความสัมพันธ์ที่ได้จากการทดสอบ Granger Causality Test เพื่อทาการหาความสัมพันธ์ของตัวแปร
ทั้ง 2 ตลาด

ผลการวิจัย
1. เมื่ อทดสอบด้ ว ยวิ ธี Augmented Dickey – Fuller test (ADF) พบว่าข้อ มู ล อนุ ก รมเวลาของ
ราคาหลักทรัพย์ทั้ง 2 ตลาด มีลักษณะไม่นิ่ง(Non-stationary มีเพียงข้อมูลราคาหลักทรัพย์ TRUE เท่านั้น ที่มี
ลักษณะนิ่ง (Stationary) หลังจากทาการปรับปรุงข้อมูล เป็นระดับ 1 Difference แล้วพบว่าข้อมูลที่ทาการ
ทดสอบใหม่ มีลักษณะเป็น Stationary
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ตารางที่ 2
หลักทรัพย์

รูปแบบ

Lags

BEM Stock

None

1

-18.9349

0.0000

-1.9413

I(1)

BEM Future

None

1

-19.0809

0.0000

-1.9413

I(1)

CPF Stock

None

3

-13.7464

0.0000

-1.9413

I(1)

CPF Future

None

4

-12.9405

0.0000

-1.9413

I(1)

IRPC Stock

None

2

-13.8340

0.0000

-1.9413

I(1)

IRPC Future

None

6

-9.1694

0.0000

-1.9413

I(1)

IVL Stock

None

3

-14.0769

0.0000

-1.9413

I(1)

IVL Future

None

1

-19.0549

0.0000

-1.9413

I(1)

SIRI Stock

Trend and intercept

7

-8.5736

0.0000

-3.4160

I(1)

SIRI Future

Trend and intercept

1

-18.9155

0.0000

-3.4160

I(1)

TMB Stock

None

1

-19.4674

0.0000

-1.9413

I(1)

TMB Future

None

1

-19.3369

0.0000

-1.9413

I(1)

TRUE Stock

None

2

-13.6988

0.0000

-1.9413

I(1)

TRUE Future

Trend and intercept

3

-3.4616

0.0444

-3.4161

I(0)

ADF

Prob Critical 5%

สรุป

สรุปการทดสอบ Unit Root ด้วย Augmented Dickey – Fuller test

2. การทดสอบความเป็นเหตุเป็น ผล ด้วยวิธีการทดสอบของแกรนเจอร์ (Granger causality test)
พบตัวตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน เมื่อนามาหาขนาดความสัมพันธ์ด้วยสมการถดถอยกาลังสองน้อยที่สุดและ
สมการถดถอยกาลังสองน้อยที่สุด 2 ขั้นแล้ว มีข้อสรุปดังนี้

58

9
ตารางที่ 3
Variable

H

M

U

Z

3 YEAR

BEM

none

S→F
F=-0.0005+0.9986S

S↔F
F=0.0013+0.9093S
S=0.0002+0.9455F

S→F
F=-0.0008+1.0221S

S→F
F = 0.0003+0.9552S

CPF

S↔F
F=-0.0020+0.9937S
S=0.0055+0.9177F

S↔F
F=0.0007+0.9327S
S=-0.0002+0.8602F

S↔F
F=0.0018+0.9830S
S=-0.0038+0.9114F

S↔F
F=0.0005+1.0080S
S=-0.0094+0.7773F

S↔F
F=0.0003+0.8730S
S=0.0019+0.7832F

IRPC

none

S→F
F=-0.0003+1.0029S

S→F
F=0.0004+0.9162S

none

S↔F
F=0.0003+0.8730S
S=0.0002+0.8760F

IVL

none

none

none

none

S→F
F=0.0021+0.9549S

SIRI

S→F
F=0.0006+0.6142S

S↔F
F=0.0000+0.9322S
S=-0.0000+1.0296F

none

none

S↔F
F=-0.0000+0.7864S
S=-0.0000+0.9184F

TMB

none

none

S↔F
F=-0.0000+0.9465S
S=0.0002+0.8368F

none

S→F
F=-0.0000+0.8439S

TRUE

none

S→F
F=0.0012+0.9837S

S→F
F=-0.0009+0.9481S

S→F
F=-0.0000+1.0368S

S↔F
F=-0.0001+0.9346S
S=-0.0000+0.9645F

ผลการทดสอบ Granger causality test และ Regression Model
หลักทรัพย์ BEM (กลุ่มดัชนีบริการ) ในระยะ 3 ปี ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นสาเหตุให้ราคาสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าเปลี่ยนแปลง ในระดับไตรมาส มีความแตกต่างที่ราคาหลักทรัพย์ไม่มีความสัมพันธ์ต่อกันในไตร
มาสแรกและพบความสั มพัน ธ์ 2 ทางในไตรมาสที่ 3 หลั กทรัพย์ CPF (กลุ่ มดัช นีเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร) พบว่าในระยะ 3 ปี และในระดับไตรมาสมีความสัมพันธ์ที่เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมด คือ เป็นสาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงราคาซึ่งกันและกันทั้ง 2 ทาง หลักทรัพย์ IRPC (กลุ่มดัชนีทรัพยากร) ในระยะ 3 ปี มี
รูป แบบความสัมพันธ์ต่อกัน 2 ทาง แต่ในระดับไตรมาสมีเพียงความสัมพันธ์ที่ ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงเป็ น
สาเหตุ ให้ ร าคาสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า เปลี่ ย นแปลงเฉพาะไตรมาส 2 และ 3 ในไตรมาศ 1 และ 4 ไม่ มี
ความสัมพันธ์กัน หลักทรัพย์ IVL (กลุ่มดัชนีสินค้าอุตสาหกรรม) ในระยะ 3 ปี มีความสัมพันธ์ทางเดียว โดย
ราคาหลั ก ทรัพ ย์ อ้ า งอิ งเป็ น สาเหตุ ให้ ร าคาสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ าเปลี่ ย นแปลงแต่ ในระดั บ ไตรมาสไม่ มี
ความสัมพันธ์กัน หลักทรัพย์ SIRI (กลุ่มดัชนีอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง) ในระยะ 3 ปี มีความสัมพันธ์กัน 2
ทางแต่ในระดับไตรมาสมีความสัมพันธ์กันทางเดียวที่ไตรมาสแรก โดยราคาหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นสาเหตุให้
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ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปลี่ยนแปลงและไม่มีความสัมพันธ์กันในไตรมาส 3 และ 4 หลักทรัพย์ TMB (กลุ่ม
ดัชนีธุรกิจการเงิน) ในระยะ 3 ปี มีความสัมพันธ์ทางเดียว โดยราคาหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นสาเหตุให้ราคาสัญญา
ซื้อขายล่ วงหน้ าเปลี่ ย นแปลงในระดับ ไตรมาสมีเพี ยงไตรมาสที่ 3 ที่มีความสั มพันธ์ 2 ทาง นอกนั้ น ไม่พ บ
ความสัมพันธ์กัน และ TRUE (กลุ่มดัชนีเทคโนโลยี) ในระยะ 3 ปี มีความสัมพันธ์แบบ 2 ทาง และในระดับไตร
มาสมีความสัมพันธ์ทางเดียวโดยราคาหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นสาเหตุให้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปลี่ยนแปลง
ทัง้ ไตรมาสที่ 2 - 4
ในด้านขนาดความสัมพั นธ์ตามสมการถดถอยกาลังสองน้อยที่สุด และสมการถดถอยกาลังสองน้อย
ที่สุด 2 ขั้น พบว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันทั้งหมดโดยหากราคาหลักทรัพย์หนึ่งเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ราคาของอีกหลักทรัพย์หนึ่งจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในทิศทางเดียวกันโดยมีขนาดที่แตกต่างกันในแต่ละหลักทรัพย์
ภายใต้ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
พบลักษณะที่ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นสาเหตุความเปลี่ยนแปลงในราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่ง
เป็นไปตามแนวคิดต้นทุนการถือครองหลักทรัพย์(Cost of carry) หรือแนวคิดตลาดที่มีสภาพคล่องสูงกว่าเป็น
ตัวชี้นาราคา และระหว่างทั้ง 2 ตลาดเป็นสาเหตุหรือมีการชี้นาราคาซึ่งกันและกัน แต่ไม่พบลักษณะที่ตลาด
สัญ ญาซื้อขายล่ ว งหน้ าชี้น าราคาหลั กทรัพ ย์อ้างอิงเลย ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิทยานิพ นธ์ ในปี พ.ศ. 2556
สรศักดิ์ จงสมบัติไพบูลย์ (น. 69-70) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างราคาซื้อขายล่วงหน้าและราคาซื้อขาย
ทันทีของดัชนีกลุ่ม 50 หลักทรัพย์ในตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทย พบว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขาย
ทั น ที เป็ น สาเหตุ ข องการเปลี่ ย นแปลงราคาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า เพี ย งทิ ศ ทางเดี ย วและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตาม
แบบจาลอง Cost of carry แต่ในงานวิจัยนี้พบเพิ่มเติมในส่วนของความสัมพันธ์แบบ 2 ทิศทาง
ในส่วนอิทธิพลของประเภทกลุ่มดัชนีส่งผลต่อรูปแบบความสัมพันธ์โดยรวมชัดเจนมากกว่าอิทธิพล
ของช่วงเวลาในแต่ละไตรมาส เช่น กลุ่มดัชนีเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมีลักษณะเด่นที่มีความสัมพันธ์ ต่อ
กันอย่างแนบแน่นทั้ง 2 ทิศทางทุกช่วงเวลา และ กลุ่มดัชนีสินค้าอุตสาหกรรมในระยะสั้นไม่มีความสัมพันธ์กัน
เลย เป็นต้น โดยทั้งหมดมีทิศทางความสัมพันธ์ของราคาไปในทางเดียวกัน ด้วยขนาดความสัมพันธ์ที่แตกต่าง
กัน ซึ่งอาจใช้ประกอบเป็นแนวทางในการสังเกตุความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ในตลาดหนึ่งที่ส่งผลชี้นา
หลักทรัพย์ในอีกตลาดหนึ่ง โดยในระยะสั้นสามารถพบช่วงเวลาที่เคลื่อนไหวไม่สัมพันธ์กันได้ แต่ในระยะเวลาที่
ยาวขึ้นหลักทรัพย์ทั้งหมดจะมีความสัมพันธ์เข้าหากันตามทฤษฎี

60

11
ข้อเสนอแนะ
สามารถทาการทดสอบเพิ่มเติมกับหลักทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่มดัชนี ที่มีระดับปริมาณการซื้อขายรองลงมา
และในระยะยาวสามารถทดสอบเพิ่ มเติมด้วยช่วงเวลาที่มากขึ้น เพื่อเปรียบเที ยบความเปลี่ ยนแปลงของ
ผลลัพธ์ที่ได้
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บทคัดย่อ
งานวิจั ย นี้ ฉบั บ นี้มีวัตถุป ระสงค์เพื่อน าเสนอกระบวนการในการทานายผลการเรีย นล่ วงหน้ าของ
นักศึกษา เพื่อช่วยให้อาจารย์ผู้สอนสามารถระบุได้ว่านักศึกษาแต่ละคนจะได้ผลการเรียนอะไรในรายวิชาที่จะ
ลงเรี ย นในภาคการศึ ก ษานั้ น โดยใช้ เ ทคนิ ค การกรองแบบร่ ว มมื อ (Collaborative Filtering: CF) ซึ่ ง
ประกอบด้วยการคานวณค่าความคล้ายคลึง (similarity) ของนักศึกษาจากผลการเรียนที่ผ่า นมา และการ
ทานายผล (prediction) ผลการเรียนล่วงหน้าจากผู้ที่มีค่าความคล้ายคลึงใกล้เคียงกัน งานวิจัยนี้ทาการทดลอง
ทานายผลการเรียนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ในภาคเรียนต่างๆ โดยใช้วิธีคานวณค่าความคล้ายคลึง
ของนั กศึก ษาจากเทคนิ ค ที่แ ตกต่ างกัน ได้แก่ Pearson correlation, Cosine similarity และ Euclidean
distance โดยประสิทธิภาพของนักเรียนแต่ละคนได้รับการทานายโดยใช้เกรดที่มีอยู่ในขณะนั้น นอกจากนี้ ยัง
มีการทดลองใช้จานวนผู้ที่มีค่าความคล้ายคลึงใกล้เคียงที่แตกต่างกัน ซึง่ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าเทคนิคนี้
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สามารถทานายผลการเรียนของนักศึกษาได้ โดยการคานวณค่าความคล้ายคลึงด้วยวิธี Pearson correlation
and Euclidean distance จะได้ผลการทานายที่มีค่าความถูกต้องมากกว่าการคานวณค่าความมคล้ายคลัง
ด้วยวิธี Cosine similarity
คาสาคัญ : การทานายผลการเรียนล่วงหน้า การกรองแบบร่วมมือ

Abstract
This research proposed the process of student performance prediction by using the
collaborative filtering (CF) technique. The benefit of this research includes assist instructor to
identify student performance, personalized advising, and student degree planning. The CF
technique composes of similarity calculation and prediction. In our experiments, different
techniques, i.e., Pearson correlation, Cosine similarity and Euclidean distance are compared to
calculate students’ similarity. The performance of each student has been predicted using
existing grades available at that time. The experiments show that both Pearson correlation
and Euclidean distance method are able to establish effective predictive model.
Keywords : Student Performance Prediction, Collaborative Filtering
1. ความสาคัญและที่มาของปัญหา
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นศาสตร์ที่มีความหลากหลาย ครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎี
และปฏิบัติ ทั้งนี้ ตามโครงสร้างหลักสูตรที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการ
จาแนกกลุ่มวิชาเฉพาะด้านซึ่งหมายถึงวิชาเนื้ อหาสาระที่ครอบคลุ มความรู้ ขั้นต่าของสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 1) กลุ่มประเด็นด้านองค์กรและระบบสารสนเทศ 2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องาน
ประยุกต์ 3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ ดังนั้น นักศึกษาที่
เรียนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศจึงอาจมีความถนัด ความสนใจ และความสามารถในการทาความเข้าใจเนื้อหา
บทเรียนที่แตกต่างกันในแต่ละรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจึ งควรวางแผนการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน
แต่ละคน
บทความนี้ น าเสนอระบบท านายผลการเรี ย นนั ก ศึ ก ษาด้ ว ยเทคนิ ค การกรองแบบร่ ว มมื อ
(Collaborative Filtering: CF) ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รเทคโนโลยี ส ารสนเทศ วิ ท ยาลั ย นวัต กรรมด้าน
เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยใช้ผลการเรียนของแต่ละรายวิชาที่นักศึกษา
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ได้รับในภาคเรียนที่ผ่านมาทั้งหมดตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2560 นามาเป็นข้อมูลนาเข้าเพื่อทานายเกรดที่คาด
ว่านักศึกษาจะได้สาหรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนปัจจุบัน ผลการทานายที่ได้จะช่วยให้
อาจารย์ผู้สอนสามารถระบุได้ว่านักศึกษาคนใดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มจะได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
ไว้ สามารถจัดแผนการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียน และหาแนวทางการสอนเพื่อช่วยให้นักศึกษาที่อยู่ในกลุ่ม
เสี่ยงได้ผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ได้
2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 การกรองแบบร่วมมือ (Collaborative Filtering: CF)
การกรองแบบร่ ว มมื อ เป็ น เทคนิ คที่ได้รับ ความนิย มเป็ น อย่ างมากที่ถู กน ามาใช้ในระบบแนะน า
(Recommendation System) โดยมีส มมติฐ านเบื้ องต้น ว่าข้อมูล คะแนน (หรื อความชอบ) ของบุคคลที่มี
ความชอบคล้ายคลึงกันกับผู้ใช้เป้าหมาย (Target User) สามารถนามาใช้ทานายคะแนน (หรือความชอบ) ของ
ผู้ใช้เป้าหมายได้ เช่น สมมติว่า A และ B มีความชอบคล้ายกันสูงมาก ถ้า A ชอบเรียนวิชา C แล้ว B ก็น่าจะ
ชอบเรียนวิชา C ด้วย หรือ นักศึกษา S1 มีคะแนนคล้ายคลึงกับนักศึกษา S2 ถ้านักศึกษา S1 มีผลการเรียน
วิชา T4 อยู่ในเกณฑ์ดี นักศึกษา S2 ก็น่าจะได้ผลการเรียนวิชา T4 อยู่ในเกณฑ์ดีด้วย ทั้งนี้ การกรองแบบ
ร่วมมือสามารถแบ่งออกเป็น 2 ขัน้ ตอนหลัก ดังนี้
2.1.1 การคานวณค่าความคล้ายคลึง
การค านวณความคล้ า ยคลึ ง ระหว่ า งกลุ่ ม ผู้ ใ ช้ กั บ ผู้ ใ ช้ เ ป้ า หมายนั้ น สามารถท าได้ ห ลายวิ ธี เช่ น
Euclidean Distance, Pearson Correlation, Cosine Similarity เป็นต้น

Pearson Correlation
ในการคานวณความคล้ายคลึงระหว่างนักศึกษาแต่ละคู่ด้วย Pearson correlation ผลการเรียนแต่ละรายวิชา
ที่นักศึกษาทั้งคู่ลงทะเบียนเรียนเหมือนกันได้ในภาคเรียนที่ผ่านมาทั้งหมด จะถูกนามาใช้ในการคานวณ ทั้งนี้
ค่าความคล้ายคลึงระหว่างนักศึกษา u และนักศึกษา v คานวณได้จาก
sim(u, v) 




iI u  I v

เมื่อ

ru ,i
rv,i
ru
rv

iI u  I v

(ru ,i  ru )(rv,i  rv )

(ru ,i  ru ) 2

คือ ผลการเรียนของวิชา i ที่นักศึกษา u ได้
คือ ผลการเรียนของวิชา i ที่นักศึกษา v ได้
คือ ผลการเรียนเฉลี่ยของทุกวิชาที่นักศึกษา u ได้
คือ ผลการเรียนเฉลี่ยของทุกวิชาที่นักศึกษา v ได้
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iI u  I v

(rv,i  rv ) 2

4

คือ เซตของรายวิชาที่นักศึกษา u เคยลงเรียน
I v คือ เซตของรายวิชาที่นักศึกษา v เคยลงเรียน
Cosine similarity
ในการคานวณความคล้ายคลึงระหว่างนักศึกษาแต่ละคู่ด้วย Cosine similarity ผลการเรียนแต่ละรายวิชาที่
นักศึกษาทั้งคู่ได้ในภาคเรียนที่ผ่านมาทั้งหมดจะถูกนามาใช้ในการคานวณ ทั้งนี้ ค่าความคล้ายคลึงระหว่าง
นักศึกษา u และนักศึกษา v คานวณได้จาก
Iu

s(u, v) 

เมือ่

ru  rv
i ru,i rv,i

|| ru || 2 || rv || 2 i ru2,i i rv2,i

คือ ผลการเรียนของวิชา i ที่นักศึกษา u ได้
rv,i คือ ผลการเรียนของวิชา i ที่นักศึกษา v ได้
Euclidean distance
เป็นการหาความแตกต่างหรือระยะห่างระหว่างนักศึกษาแต่ละคู่ ซึ่งคานวณได้จาก
ru ,i

d (u, v) 

2
 (ru,i  rv,i )

iIu I v

เมื่อ ru ,i และ rv,i คือ ผลการเรียนของวิชา i ที่นักศึกษา u และ v ได้ ตามลาดับ โดยค่าระยะห่างที่ได้นั้นจะ
สามารถนาไปคานวณหาค่าความคล้ายคลึงระหว่างนักศึกษา u และนักศึกษา v ได้จาก
sim(u, v) 

1
1  d (u, v)

ค่าความคล้ายคลึงของนักศึกษาแต่ล ะคู่ที่คานวณได้จะถูกเก็บไว้ใน Similarity Matrix และนาไปใช้ในการ
ทานายผลการเรียนในขั้นตอนถัดไป
2.1.2 การทานาย
ในการทานายผลการเรียนวิชา i ที่คาดว่านักศึกษา u จะได้นั้น ผลการเรียนของนักศึกษาที่เคยเรียน
วิชา i และมีค่าความคล้ายคลึงกับนักศึกษา u มากสุดจานวน N คน จะถูกนามาใช้เป็นข้อมูลในการหาค่า
Prediction โดยคานวณได้จาก
Pu ,i  ru 



vN

s(u, v)(rv ,i  rv )



vN

เมื่อ

| s(u, v) |

คือ ค่าความคล้ายคลึงระหว่างนักศึกษา u และ v
rv,i คือ ผลการเรียนของวิชา i ที่นักศึกษา v ได้
r คือ ผลการเรียนเฉลี่ยของทุกวิชาที่นักศึกษา u ได้
s(u, v)
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rv

คือ ผลการเรียนเฉลี่ยของทุกวิชาที่นักศึกษา v ได้

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
(O’Mahony and Smyth, 2007) น าเสนอระบบแนะน าการลงทะเบี ย นเรี ย นออนไลน์ ส าหรั บ
นักศึกษา โดยรายวิชาจะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ 1) วิชาแกนและ 2) วิชาเลือก ระบบดังกล่าวจะใช้
ข้อมูลรายวิชาที่นักศึกษาเรียนมาผ่านเพื่อนามาหาความสัมพันธ์หรือค่าความคล้ายคลึงระหว่างวิชาแกนและ
วิชาเลือก จากนั้นค่าความคล้ายคลึงที่ได้จะถูกนามาทานายและแนะนารายวิชาที่คาดว่านักศึกษาจะสนใจใน
การลงทะเบียนเรียนเทอมต่อไป
pGPA: A Personalized Grade Prediction Tool to Aid Student Success (Sheehan and Park,
2012) เป็นระบบทานายผลการเรียนซึ่งออกแบบมาให้ผู้ใช้ระบบสามารถเลือ กกลุ่มของนักศึกษาที่ต้องการ
ทานายผลการเรียนได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้ระบบยังสามารถกาหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่ใช้ในการทานายได้ เช่น
จานวนนักศึกษาคนอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงที่จะนามาวิเคราะห์ วิธีที่ใช้ในการคานวณหาค่าความคล้ายคลึง
ค่าความคล้ายคลึงต่าสุดที่จะนามาใช้ในการทานายผลการเรียน เป็นต้น ระบบจะทานายผลการเรียนของแต่ละ
วิชาและคานวณ GPA ที่คาดว่าจะได้ จากนั้นจึงแสดงคาแนะนาที่เหมาะสม เช่น แนะนาให้นักศึกษาถอน
รายวิชา ระบุรหัสวิชาที่นักศึกษาควรหาติวเพิ่มเติม เป็นต้น
(Bydžovská, 2015) ได้น าเทคนิ คของการกรองแบบร่ ว มมือมาใช้ในการทานายผลการเรี ยนของ
นักศึกษา โดยแบ่งรูปแบบของผลการเรียนออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 1) ทานายผลการเรียนตามระดับเกรดที่ใช้
จริง เช่น A, B, C, D, F 2) ทานายผลการเรียนโดยแบ่งเป็นผลการเรียนดี (A, B) / ผลการเรียนไม่ดี (C, D) /
ผลการเรียนไม่ผ่าน (F) 3) ทานายผลการเรียนโดยแบ่งกลุ่มเป็นผ่าน (A, B, C, D) / ไม่ผ่าน (F)
3. ระเบียบวิธีวิจัยและการออกแบบการทดลอง
3.1 การเตรียมข้อมูล
ข้อมูลผลการเรียนแต่ละวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านของนักศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่มี ผลการเรียนครบทุกรายวิชา จานวน 367 คน จะถูกจัดเตรียมไว้เป็นหมวดหมู่
ตามแผนการศึกษาของชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 โดยผลการเรียนของนักศึกษาแต่ละคนซึ่งอยู่ในรูปแบบของเกรด
ตัวอักษร A-F จะถูกแปลงเป็นสเกล 4-0 ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0 (F), 1 (D), 1.5 (D+), 2 (C), 2.5 (C+), 3 (B), 3.5 (B+)
และ 4 (A) จากนั้นจะทาการเลือกนักศึกษาทีละคนเพื่อนามาทดลองทานายผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
โดยนักศึกษาที่ถูกเลือกจะถูกลบข้อมูลผลการเรียนในรายวิชาของภาคเรียนนั้นและภาคเรียนต่อไปทั้งหมด
ก่อนที่จะนามาเข้ากระบวนการทานายผลการเรียน เช่น หากต้องการทานายผลการเรียนของนักศึกษ ารหัส
001 ในรายวิชา IS202 และ IT346 ซึ่งเป็นรายวิชาในชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 จะต้องทาการลบข้อมูลผลการ
เรียนของนักศึกษารหัส 001 ในชั้นปีที่ 3 ทั้งภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2
3.2 การคานวณค่าความคล้ายคลึง
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นักศึกษาที่ถูกเลือกเป็นเป้าหมาย จาถูกนามาคานวณหาค่าความคล้ายคลึง ในรูปแบบของ Cosine
similarity กับนักศึกษาที่เหลืออีก 366 คน ซึ่งค่าที่ได้จะมีค่าตั้งแต่ 0 ซึ่งหมายถึงไม่เหมือนกันเลย จนถึง 1 ซึ่ง
หมายถึงเหมือนกันทุกอย่าง และค่าความคล้ายคลึงที่ได้จะถูกนามาเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย ดั งแสดง
ตัวอย่างบางส่วนในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตัวอย่างค่าความคล้ายคลึงของนักศึกษารหัส 001
Similarity Calculation Method
Top N neighbors
Pearson
Cosine
Euclidean
1
025: 0.3033
025: 0.9466
023: 0.2450
2
010: 0.2843
013: 0.9429
041: 0.2297
3
013: 0.2393
010: 0.9427
055: 0.2240
4
073: 0.2205
023: 0.9408
067: 0.2240
5
102: 0.2121
065: 0.9400
036: 0.2222
6
064: 0.2102
068: 0.9396
040: 0.2188
7
022: 0.2072
073: 0.9396
052: 0.2188
8
023: 0.2065
022: 0.9395
004: 0.2171
9
041: 0.2040
014: 0.9392
082: 0.2171
10
075: 0.2033
019: 0.9386
046: 0.2139
3.3 การทานายผลการเรียน
นักศึกษาที่ถูกเลือกเป็นเป้าหมายจะถูกทานายผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา โดยการทานายจะ
ใช้ข้อมูลของนักศึกษาที่มีค่าความคล้ายคลึงกับนักศึกษาเป้าหมายมากที่สุดจานวน N คน จากนักศึกษาที่เหลือ
อีก 366 คน ในภาคการศึกษานั้นๆ ในงานวิจัยนี้ได้ทาการทดลองโดยใช้ค่า N เป็น 25, 30, 35 และ 40 เพื่อ
หาค่า N ที่เหมาะสมที่สุ ด ตัว อย่ างผลลั พธ์ที่ได้จ าการทานายผลการเรี ยนของนักศึกษารหั ส 001 ส าหรับ
รายวิชา IS203 และ IS306 ซึ่งเป็นรายวิชาในชั้นปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ได้แสดงไว้ในตารางที่ 2 ซึ่งจะเห็นได้ว่า
สาหรับรายวิชา IS203 ได้ผลจาการทานายเป็น 2 ซึ่งตรงกับผลการเรียนจริงของนักศึกษารหัส 001 แต่ใน
รายวิชา IS306 ซึ่งมีผลการเรียนจริงเป็น 2.5 แต่ได้ผลการทานายเป็น 2 ซึ่งคลาดเคลื่อนจากผลการเรียนจริง
อยู่ 0.5 คะแนน
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างเกรดที่ทานายได้ของนักศึกษารหัส 001
Neighbors Size (N)
Method
25
30
35
40
Subject: IS203 Real Grade: 2(C)
2
2
2
2
Pearson
(1.85)
(1.85)
(1.85)
(1.85)
2
2
2
2
Cosine
(1.74)
(1.74)
(1.77)
(1.78)
2
2
2
2
Euclidean
(1.86)
(1.86)
(1.86)
(1.87)
Subject: IS306 Real Grade: 2.5(C+)
2
2
2
2
Pearson
(1.90)
(1.88)
(1.87)
(1.87)
2
2
2
2
Cosine
(1.93)
(1.87)
(1.83)
(1.86)
2
2
2
2
Euclidean
(1.87)
(1.86)
(1.85)
(1.86)

45
2
(1.85)
2
(1.79)
2
(1.87)
2
(1.87)
2
(1.83)
2
(1.85)

4. ผลการทดลอง
ผลการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาที่ไ ด้จ ากการท านาย จะถูกน ามาเปรีย บเที ย บกับ ผลการเรีย นจริ ง ของ
นักศึกษา เพื่อนาไปหาค่าความถูกต้องในการทานาย ซึ่งสามารถคานวณได้จาก
Accuracy 

 Corrected Answer
100
| Subjects |  | Users |

โดยค่าความถูกต้องที่ได้ของแต่ละวิชาจะถูกนามาคานวณหาค่าเฉลี่ยความถูกต้องในแต่ละภาคการศึกษา ดัง
แสดงในตารางที่ 3 ซึ่งจากผลการทดลองจะเห็นได้ ว่า การคานวณค่าความคล้ ายคลึงด้ วยวิธี Pearson
correlation และ Euclidean distance ให้ค่าความถูกต้องของการทานายเกรดที่ใกล้เคียงกัน และมีค่าความ
ถูกต้องสูงกว่าการคานวณค่าความคล้ ายคลึงด้ วยวิธี Cosine similarity
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบค่าความถูกต้องที่ได้จากการทานายเกรดของแต่ละวิธี
Neighbors Size (N)
Similarity Approach
25
30
35
40
Pearson
0.72
0.72
0.72
0.72
Cosine
0.65
0.65
0.67
0.69
Euclidean
0.72
0.72
0.71
0.72

45
0.72
0.68
0.72

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
งานวิจัยนี้ฉบับนี้ได้นาเสนอกระบวนการในการทานายผลการเรียนล่วงหน้าของนักศึกษา เพื่อช่วยให้
อาจารย์ผู้สอนสามารถระบุได้ว่านักศึกษาแต่ละคนจะได้เกรดอะไรในรายวิชาที่จะลงเรียนในภาคการศึกษานั้น
โดยใช้เทคนิ คการกรองแบบร่ ว มมือ (Collaborative Filtering: CF) ซึ่งประกอบด้ว ยการคานวณค่าความ
คล้ายคลึง (similarity) ของผลการเรียนที่ผ่านมา และการทานายผล (prediction) ผลการเรียนล่วงหน้าจากผู้
ที่มีค่าความคล้ายคลึงใกล้เคียงกัน งานวิจัยนี้ทาการทดลองทานายผลการเรีย นของนักศึกษาในระดับปริญญา
ตรี หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จานวน 367 คน ในชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2,
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1, ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2, ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 และ ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 โดยได้
ทดลองใช้จานวนผู้ที่มีค่าความคล้ายคลึงใกล้เคียงกันเป็น 25, 30, 35, 40 และ 45
ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าเทคนิคนี้สามารถทานายผลการเรียนของนักศึกษาได้ เทคนิคนี้สามารถ
ทานายผลการเรียนของนักศึกษาได้ โดยการคานวณค่าความคล้ายคลึงด้วยวิธี Pearson correlation และ
Euclidean distance จะได้ผลการทานายที่มีความถูกต้องมีค่าเป็นร้อยละ 72 ส่วนผลการทานายที่ได้จากการ
คานวณค่าความคล้ายคลึงด้วยวิธี Cosine similarity จะมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 65 ถึงร้อยละ 69
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบทางด้านเทคนิคในระบบไฟฟ้าเมื่อมีการติดตั้งใช้งาน
ระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานที่สถานีไฟฟ้าด่านขุนทดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยทาการสร้าง
แบบจาลองทางระบบไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรม DigSILENT PowerFactory 15.1 ซึ่งใช้ข้อมูลปริมาณโหลดการใช้
ไฟฟ้าและปริมาณพลังไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าที่จ่ายเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของ กฟภ. ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยใช้ฐานข้อมูลจากศูนย์ ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของการลงทุน
ติดตั้งระบบแบตเตอรี่กั กเก็บ พลั งงาน โดยพิจ ารณาจากราคาและประสิ ทธิภ าพของแบตเตอรี่ช นิ ดต่างๆ
ผลการศึกษาพบว่าภายหลังจากที่ ติดตั้งระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานขนาด 1MW/3MWh ส่งผลให้ค่า
แรงดันไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าดีขึ้น และลดกาลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบไฟฟ้าของ กฟภ. โดยมีหน่วยกาลังไฟฟ้า
สูญเสียในระบบไฟฟ้าลดลงรวม 1,695.6062 หน่วยต่อเดือนหรือคิดเป็น 20,347.274 หน่วยต่อปี หรือคิดเป็น
เงิน 71,251.816 บาทต่อปี
คาสาคัญ : เทคโนโลยีแบตเตอรี่, ระบบกักเก็บพลังงาน, ระบบไฟฟ้า
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Abstract
The objective of this study was to study the technical impact of the electrical
system when installing the battery storage systems at the Dan Khun Thot Substation of the
Provincial Electricity Authority (PEA). The study used DigSILENT PowerFactory 15.1 software
to determine the amount of load data, electricity usage, and electrical power of the very
small power producer (VSPP) supply to the PEA's grid. Data from 1 January 2018 to 31 May
2018 were collected from the database of the distribution dispatching center of the PEA
Northeast Region 3, Nakhon Ratchasima. The analysis included studying the feasibility of
economics of investing in the installation of battery storage systems for energy storage
based on the price and efficiency of various types of batteries. The study found that after
installing the 1MW/3MWh battery system, the voltage in the electrical system is improved
and reduced the power losses in the PEA's grid with a total of 1,695.6062 kWh per month or
20,347.274 kWh per year or 71,251.816 Baht per year
Keywords : Battery Technology, Energy Storage System, Power System
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บทนา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ในการ
จัดหาและให้บริการจาหน่ายไฟฟ้าแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทั้งหมด 74 จังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร
นนทบุรี และสมุทรปราการ ธุรกิจหลักของ กฟภ. คือ การจาหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่รับผิ ดชอบ นอกจากนี้ กฟภ.
ยังให้บริการเสริมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจาหน่ายไฟฟ้า เช่น การขอเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน เป็นต้น
นับตั้งแต่ปี 2532 เป็นต้นมา รัฐบาลได้มีนโยบายในการส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการ
ผลิตไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์ (1). เพื่อเพิ่มการแข่งขันในกิจการพลังงาน ทาให้กิจการพลังงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และผู้บริโภคมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอในราคาที่เหมาะสม (2). ลดภาระการลงทุนของรัฐและลดภาระ
หนี้สินของรัฐ/ประเทศ (3). ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (4). ทาให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับ
บริการและคุณภาพไฟฟ้าที่ดีขึ้น (5). สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจการด้านพลังงานของ
ประเทศ และ (6). ช่วยพัฒนาตลาดทุน โดยการรับซื้อไฟฟ้าจากภาคเอกชนดังกล่าวอยู่ภายใต้แผนพัฒนากาลัง
ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Development Plan : PDP2015) [1] ซึ่งจัดทาขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยที่ปรับตัว และ
แผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยโดยรวม
งานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาการนาเทคโนโลยีระบบกั กเก็บพลังงาน (Energy Storage System) มาใช้
เพื่อช่วยในการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินจาก VSPP (Very Small Power Producer) อย่างมี
ประสิทธิภาพ ควบคุมความผันผวนของความถี่และแรงดันในระบบจาหน่ายไฟฟ้า รวมถึงลดกาลังไฟฟ้าสูญเสีย
ในระบบจาหน่ายไฟฟ้า [2] โดยจะศึกษาความเหมาะสมในการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานที่สถานีไฟฟ้าด่านขุนทด
ของ กฟภ. ซึ่งเป็นสถานีไฟฟ้าที่มี VSPP เชื่อมโยงอยู่หลายรายและมีปริมาณพลังไฟฟ้ารวมที่จ่ายเข้าระบบ
ไฟฟ้าของ กฟภ. สูงกว่าความต้องการการใช้ไฟฟ้า (Demand)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลกระทบทางด้านเทคนิคในระบบไฟฟ้า เมื่อมีการติดตั้งใช้งานระบบแบตเตอรี่กักเก็บ
พลังงานร่วมกับระบบไฟฟ้าของ กฟภ.
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (Energy Storage System) มีหน้าที่หลักคือ เก็บสะสมพลังงาน
(Charge) ที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าทั้งประเภทเชื้อเพลิงความร้ อน หรือฟอสซิล รวมไปถึงพลังงานทดแทน
เทคโนโลยีกักเก็บพลังงานสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่มหลักๆ ตามตารางที่ 1 [3]
1.เชิงกล

2.เคมีไฟฟ้า
3.ไฟฟ้า
4.เคมี
5.ความร้อน

พลังน้าแบบสูบกลับ (Pumped hydro energy storage)
อัดอากาศ (Compressed air energy storage)
ล้อตุนกาลัง (Flywheel energy storage)
แบตเตอรี่ (Battery storage)
ตัวเก็บประจุ (Capacitor)
เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน (Hydrogen and fuel cell storage)
อุณหภูมิความร้อน (Thermal energy storage)

ตารางที่ 1 เทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (Energy Storage Technologies)
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หลักการของระบบกักเก็บพลังงานชนิดสูบน้ากลับ (Pumped hydro energy storage system)
ระบบกักเก็บ พลั งงานชนิ ดสู บน้ ากลั บ ใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบจ าหน่ายไฟฟ้าในช่ว งการใช้
พลังงานไฟฟ้าต่า (Off-peak period) เพื่อดูดน้าจากอ่างเก็บน้าด้านล่าง (Lower Reservoir) ไปกักเก็บที่อ่าง
เก็บน้าด้านบน (Upper Reservoir) และปล่อยน้าจากอ่างเก็บน้าด้านบนเข้าสู่โรงไฟฟ้าด้านล่าง เพื่อจ่าย
กระแสไฟฟ้าเข้าระบบในช่วงที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูง (Peak period)
หลักการทางานของระบบกักเก็บพลังงานชนิดอัดอากาศ (Compressed air energy storage system)
ระบบกักเก็บพลังงานชนิดอัดอากาศ จะใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วง Off-Peak ในการอัดอากาศลง
ในถ้าขนาดใหญ่ใต้ดินหรือถังบนดินหรือเก็บในท่อบนดิน และจะดึงพลังงานที่เก็บไวนาไปอุ่นใน Recuperator
ซึ่งบางครั้งต้องใช้เชื้อเพลิง จากนั้นผ่านไปยัง Expander Train เพื่อปล่อยอากาศแรงดันที่มีค่าสูง เพื่อทาให้
Turbine-Base Generation ใช้เชื้อเพลิงน้อยลงกว่าที่จะใช้อย่างมาก
หลักการทางานของระบบกักเก็บพลังงานชนิดล้อตุนกาลัง (Flywheel energy storage system)
ระบบกักเก็บ พลังงานชนิดล้อ ตุนกาลัง จะสะสมพลังงานจลน์โ ดยผ่านการหมุน ของก้า นเพลา
ทาให้เกิดโมเมนตัม ซึ่ง Flywheel จะเก็บพลังงานในรูปแบบของโมเมนตัมเชิงมุมในการหมุนวงล้อ โดยขนาด
ของพลังงานที่เก็บได้จะขึ้นอยู่กับน้าหนักและความเร็วในการหมุนของวงล้อ การแปลงพลังงานมาใช้จะทาได้
โดยใช้งานเครื่องจักรกลไฟฟ้าแปลงจากพลังงานจลน์เป็นพลังงานไฟฟ้า
หลักการทางานของระบบกักเก็บพลังงานชนิดแบตเตอรี่ (Battery energy storage system)
1. Sodium Battery
1.1) Sodium Sulfur Battery (NAS)
ส่วนประกอบของ NAS battery จะมีซัลเฟอร์เหลวเป็นขั้วบวก และมีโซเดียมเหลวเป็น
ขั้วลบ โดยมีตัวกั้นระหว่างขั้วเป็น เซรามิค ทาหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นอิเล็กโทรไลท์ เซรามิคจะยอมให้ประจุ
บวกของโซเดียมไอออนผ่านได้ เมื่อคายประจุ อิเล็กตรอนจะแตกตัว ออกจากโลหะโซเดียม เกิดเป็นโซเดียม
ไอออนบวกกับอิเล็กตรอน โซเดีย มไอออนบวกจะไหลผ่านอิเล็กโทรไลท์ ไปยังขั้วบวก ส่วนอิเล็กตรอนจะไหล
ผ่านวงจรไฟฟ้าและกลับมายังแบตเตอรี่ที่ขั้วบวก กระบวนการชาร์จประจุก็จะกลับกัน
1.2) Sodium Nickel Chloride (NaNiCl)
Sodium Nickel Chloride Battery ปกติจะทางานที่อุณหภูมิ 300°C ซึ่งจะทาให้โซเดียม
อยู่ในสถานะของเหลว โซเดียมเหลวเป็นส่วนประกอบขั้วอาโนด ส่วนคาโทดจะเป็น Ni ในสถานะที่ Discharge
จนหมด และเป็น NiCl4 ในสถานะชาร์จเต็ม การทางานระหว่างชาร์จ Cl จะแตกตัวออกจาก NaAlCl4 รวมกับ
Ni กลายเป็น NiCl2 ส่วนไอออน Na ที่เหลือจะถูกเก็บเป็นอาโนด ใช้ Beta Alumina เป็นตัวกั้น ส่วนของการ
ประจุจะเป็นกระบวนการย้อนกลับ
2. Lithium-Ion Battery (Li-Ion)
เมื่อมีการอัดประจุ (charge) ไอออนของลิเทียมจะเคลื่อนออกจากโครงสร้างของขั้วบวก ผ่าน
เยื่อเลือกผ่าน (Seperator) เข้าสู่ขั้วลบ เกิดเป็นสารประกอบของลิเทียมและคาร์บอน และขณะเดียวกัน
อิเล็กตรอนจะเคลื่อนจากขั้วบวกสู่ขั้วลบผ่านวงจรภายนอก และขณะเกิดการคายประจุ (discharge) ปฏิกิริยา
จะเกิดในทางตรงกันข้าม
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3. Flow Battery
3.1) Zinc Bromine Battery
Zinc Bromine Battery เป็นแบตเตอรี่ชนิดไหล (Flow Batteries) โดย Zinc จะเป็น
ของแข็ง เมื่ อถูก ชาร์ จ และเป็ น สารละลายเมื่อดิ ส ชาร์ จ ในขณะที่ Bromine ละลายอยู่ในสายละลาย
Electrolyte ตลอดเวลาการทางานของ Zinc Bromine Battery เมื่อดิสชาร์จ Zn ที่เป็นของแข็งจะกลายเป็น
สารละลาย Zn2+ และจ่ายอิเล็กตรอนออกมา โดยอิเล็กตรอนจะผ่าน Membrane ไปรวมกับ Br2 กลายเป็น
2Br-ส่วนกระบวนการชาร์จก็จะเป็นกระบวนย้อนกลับ
3.2) Vanadium Redox Battery (VRB)
ในขณะที่ชาร์จประจุ (Charge) อิเล็กโทรไลท์ทั้งสองฝั่งที่ถูกเก็บไว้ในภาชนะบรรจุที่
แยกกัน ต่างจะถูกปั๊ม ให้ไหลผ่านขั้วอิเล็กโทรดบวกและลบ ที่ผิวของอิเล็กโทรดบวก V4+ ในอิเล็กโทรไลท์จะ
ปล่อยอิเล็กตรอนให้ กับคาร์บอนแล้วก็จะกลายเป็น V5+ จากนั้นก็จะถูกขับออกจากตัวแบตเตอรี่ไปเก็บไว้ใน
ภาชนะบรรจุภายนอกแบตเตอรี่ และขณะเดียวกันในอีกครึ่งเซลล์ลบ V3+ ในอิเล็กโทรไลท์ก็จะรับอิเล็กตรอน
จากขั้วอิเล็กโทรดลบกลายเป็น V2+ และถูกขับด้วยการไหลเวียนออกจากแบตเตอรี่ไปเก็บไว้ในภาชนะบรรจุอีก
อันหนึ่งภายนอกแบตเตอรี่
ในขณะใช้งาน (Discharge) อิเล็กโทรไลท์ V5+ และ V2+ ที่เก็บไว้ในภาชนะบรรจุทั้งสองอัน
ก็จะถูกปั๊มให้ไหลเวียนเข้าไปในแบตเตอรี่เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ ปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมา V2+ ในครึ่งเซลล์ลบ
ก็จะปล่อยอิเล็กตรอนให้กับอิเล็กโทรดลบกลายเป็น V3+ อิเล็กตรอนก็จะออกจากอิเล็กโทรดลบผ่านเข้าไปใน
เครื่องใช้ไฟฟ้า (Load) แล้วกลับมาที่อิเล็กโทรดบวกซึ่งเป็นที่ V5+ ในครึ่งเซลล์บวกจะรับอิเล็กตรอนกลายเป็น
V4+ อิเล็กโทรไลท์ V3+ และ V4+ ก็จะถูกขับออกจากแบตเตอรี่ไปเก็บในภาชนะบรรจุภายนอก
4. Advance Lead Acid Battery
หลักการทางานของ Lead Acid Battery คือ ผลิตไฟฟ้ากระแสตรงด้วยวิธีทางเคมี โดยการนา
แผ่นตะกั่ว 2 ชุด มาแช่ในสารละลายไฟฟ้า ดึงเอาพลังงานไฟฟ้าจากสารละลายไฟฟ้าออกไปใช้งาน
หลักการทางานของระบบกักเก็บพลังงานชนิดเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน (Hydrogen and fuel cell energy storage system)
ระบบกักเก็บพลังงานชนิดเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน ทางานโดยใช้กระแสไฟฟ้าในช่วง Off-peak
หรื อใช้พลังงานจากแหล่ งพลั งงานหมุน เวียน ในการแยกน้าให้กลายเป็นไฮโดรเจนกับออกซิเจน แล้ว เก็บ
ไฮโดรเจนไว้ในรูปแบบของก๊าซหรือของเหลว เพื่อนามาใช้ในการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิง
หลักการทางานของระบบกักเก็บพลังงานชนิดตัวเก็บประจุยิ่งยวด (Ultra-capacitor energy storage system)
ระบบกักเก็บพลังงานชนิดตัวเก็บประจุยิ่งยวด พัฒนามาจากเทคโนโลยีตัวเก็บประจุที่ใช้หลักการ
กักเก็บพลังงานโดยใช้สนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นตัวนา ซึ่งตัวเก็บประจุธรรมดาจะมีความจุน้อย แต่ตัวเก็บ ประจุ
ยิ่งยวดจะมีความจุมากกว่าตัวเก็บประจุธรรมดามาก เนื่องจากมีการใช้วัสดุในการทาแผ่นตัวนาที่มีคุณสมบัติ
ในการรับประจุได้มากกว่าและเพิ่มสารอิเล็กโทรไลท์เข้าไปด้วย ช่วยให้มีความจุที่มากขึ้นอีก
จากการศึกษาระบบกักเก็บพลังงานชนิดต่างๆ งานวิจัยนี้ได้เลือกใช้ระบบกักเก็บพลังงานชนิด
แบตเตอรี่ เนื่องจากระบบแบตเตอรี่มีการทางานไม่ซับซ้อน ติดตั้งและใช้งานง่าย มีขนาดเหมาะสมกับการ
ใช้งาน มีประสิทธิภาพสูง ขึ้นเรื่อยๆ จากการพัฒนาของผู้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และราคาก็ยังลดลงจากการ
แข่งขันทางธุรกิจด้วย
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แบตเตอรี่แต่ละชนิดมี ข้อดี ข้อเสีย ประสิทธิภาพ และราคาที่แตกต่างกัน ตามตารางที่ 2 โดย
ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของแบตเตอรี่ และเทคโนโลยีในการกักเก็บพลังงาน [3] ทั้งนี้พบว่ามีแบตเตอรี่ 3 ชนิด
ด้ว ยกันที่ได้รับ ความนิ ยมและเหมาะสมในการนามาใช้งานในระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นระบบใหญ่ คือ (1). ชนิด
Lithium-ion (Li-ion) (2). ชนิด Sodium Sulfur (NaS) และ (3). ชนิด Vanadium Redox Flow (VRF) ซึ่ง
แบตเตอรี่ชนิด Lithium-ion มีประสิทธิภาพสูงที่สุด [4]
เทคโนโลยี
1) Sodium Battery
- Sodium Sulfur Battery (NAS)
- Sodium Nickel Chloride (NaNiCl)
2) Lithium-ion Battery (Li-ion)
3) Flow Battery
- Zinc-Bromine Battery (ZnBr)

ข้อดี
ทางานได้ดีที่อุณหภูมิสูง มีการใช้งานอยู่
มากในประเทศญี่ปุ่น
เหมือนกับ NAS แต่ประสิทธิภาพสูงกว่า
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง มีผู้ผลิตมากราย
มีแนวโน้มราคาลดลงอย่างรวดเร็ว
สามารถ Discharge ได้ 100% อายุการ
ใช้งานยาวนาน

- Vanadium Redox Battery (VRB)

เหมือน ZnBr แต่มีประสิทธิภาพสูงกว่า

ข้อเสีย
อุณ หภู มิ ใช้ ง านสู ง อาจจะมี ปั ญ หา
เรื่องความปลอดภัย มีการใช้งานน้อย
มีปัญหาด้านความปลอดภัย อาจเกิด
ความไม่เสถียรขณะชาร์จ
มีประสิ ทธิภ าพต่า เมื่อเทีย บกั บ
แบตเตอรี่ ช นิ ด อื่ น มี ก ารใช้ ง าน
ค่อนข้างน้อย
ใช้งานยุ่งยากกว่า ZnBr เนื่องจาก
ส่วนประกอบมากกว่า

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของเทคโนโลยีระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานชนิดต่างๆ
วิธีการดาเนินงานวิจัย
ศึกษาแบบจาลองระบบไฟฟ้า โดยใช้โปรแกรม DigSILENT PowerFactory 15.1 [5] ในการสร้าง
แบบจาลองระบบไฟฟ้าและระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัยแสดงไว้ดัง ภาพที่ 1
และภาพที่ 2 แสดงแบบจาลองระบบไฟฟ้าในโปรแกรม DigSILENT PowerFactory

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย
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ภาพที่ 2 แบบจาลองระบบไฟฟ้า จากโปรแกรม DigSILENT PowerFactory 15.1
ผลการศึกษา
จากการศึกษาปริมาณโหลดการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม 2561 ที่สถานี
ไฟฟ้าด่านขุนทดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามตารางที่ 3 โดยการนาปริมาณโหลดการใช้ไฟฟ้ารายชั่วโมงของ
วันธรรมดาและวั น หยุ ดในแต่ล ะเดื อนไปหาค่าเฉลี่ ย รายชั่ว โมงพบว่า มี ปริม าณการใช้ ไฟฟ้าเฉลี่ ย สู งสุ ด ที่
ประมาณ 34 MW ในเดือนมีนาคม 2561 และมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยต่าสุดที่ประมาณ 3 MW ในเดือน
พฤษภาคม 2561 โดยในแต่ละเดือนนั้นมี Load Pattern ที่คล้ายคลึงกัน คือ ในช่วงเช้าจะมีปริมาณการใช้
ไฟฟ้าสูง จากนั้นจะค่อยๆ ลดลงจนถึงช่วงเที่ยง และในช่วงบ่ายจะมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นจนถึงช่วงดึก
ของทุกวัน
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เดือน
มกราคม 2561
กุมภาพันธ์ 2561
มีนาคม 2561
เมษายน 2561
พฤษภาคม 2561

ปริมาณโหลด (MW)
สูงสุด
ต่าสุด
33
4
31
6
34
6
28
5
27
3

ตารางที่ 3 ปริมาณโหลดเฉลี่ยสูงสุดและต่าสุดในช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2561

ภาพที่ 3 ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายชั่วโมงในช่วงวันที่ 1 มกราคม - 7 มกราคม 2561
จากการศึกษาปริมาณการใช้ไฟฟ้า รายชั่วโมงในรอบสัปดาห์ ช่วงวันที่ 1-7 มกราคม 2561 ตาม
ภาพที่ 3 พบว่าในช่วงเวลา 9.00 -16.00 น. ของบางวันจะมีปริมาณโหลดการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย ที่สถานีไฟฟ้า
ด่านขุนทดมีค่าติดลบ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า มีปริมาณพลังไฟฟ้าจากผู้ ผลิตไฟฟ้าที่จ่ายเข้าสู่
ระบบจาหน่ายของ กฟภ. มากกว่าปริมาณความต้องการการใช้ไฟฟ้าโดยรวมในช่วงเวลานั้นๆ ส่งผลให้มีพลังไฟฟ้า
ไหลย้อนผ่านระบบส่งกลับไปยังสถานีไฟฟ้าบาเหน็จณรงค์ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ งประเทศไทย ซึ่งเป็น
สถานีไฟฟ้าต้นทาง ทาให้เกิดกาลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบส่งของ กฟภ.
ดังนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวจึงเหมาะสมที่จะศึกษาการนาระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานมาช่วยใน
การบริหารจัดการพลัง ไฟฟ้าส่วนเกินจากผู้ผลิตไฟฟ้า ทั้งนี้ในเบื้องต้นได้ทาการศึกษาติดตั้งระบบแบตเตอรี่
กักเก็บพลังงาน ซึ่งสามารถจ่ายไฟได้ 1 MW ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ชั่วโมง (1MW/3MWh) โดยพิจารณาจาก
ปริมาณพลังไฟฟ้าส่วนเกินที่สถานีไฟฟ้าด่านขุนทด
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ภาพที่ 4 เปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้า ณ จุดต่างๆ ก่อนและหลังเชื่อมต่อระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน

ภาพที่ 5 เปรียบเทียบกาลังไฟฟ้าสูญเสีย ก่อนและหลังการเชื่อมต่อระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน
เมื่ อได้ศึ ก ษาผลกระทบด้า นเทคนิ คในระบบไฟฟ้ า จากแบบจ าลองระบบไฟฟ้ าด้ ว ยโปรแกรม
DigSILENT PowerFactory เวอร์ชั่น 15.1 พบว่าภายหลังจากที่ติดตั้งระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานขนาด
1MW/3MWh โดยตั้งค่าให้ระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานไฟฟ้า (Charge) ในช่วงเวลา 13.00 - 16.00 น.
และจ่ายพลังงานไฟฟ้า (Discharge) ในช่วงเวลา 20.00 - 23.00 น. ซึ่งในขณะที่ระบบแบตเตอรี่กักเก็บ
พลังงานจ่ายพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ระบบส่งผลให้ค่าแรงดันไฟฟ้าที่สถานีไฟฟ้า 115 kV มีค่าดีขึ้นตามภาพที่ 4
และส่งผลให้ค่ากาลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบไฟฟ้ามีค่าลดลงตามภาพที่ 5 โดยมีหน่วยกาลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบ
ไฟฟ้ า ลดลงรวม 1,695.6062 หน่ ว ยต่ อ เดื อ น หรื อ คิ ด เป็ น 20,347.274 หน่ ว ยต่ อ ปี หรื อ คิ ด เป็ น เงิ น
71,251.816 บาทต่อปี
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สรุปผลการศึกษา
ภายหลังจากที่ติดตั้งระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน ขนาด 1MW/3MWh ที่สถานีไฟฟ้าด่านขุนทด
โดยให้ระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานไฟฟ้า (Charge) ในช่วงเวลา 13.00 - 16.00 น. และจ่ายพลังงานไฟฟ้า
(Discharge) ในช่วงเวลา 20.00 - 23.00 น. ส่งผลให้ค่าแรงดันไฟฟ้า ณ จุดต่างๆ ในระบบไฟฟ้า 115 kV ของ
กฟภ. ดีขึ้น และมีกาลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบไฟฟ้าลดลง โดยมีหน่วยกาลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบไฟฟ้าลดลง
รวม 1,695.6062 หน่วยต่อเดือน หรือคิดเป็น 20,347.274 หน่วยต่อปี หรือคิดเป็นเงิน 71,251.816 บาทต่อปี
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการติดตั้งระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน ขนาด 3 MW/1MWh ที่สถานีไฟฟ้าด่านขุนทดนั้น
สามารถช่วยบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าที่สถานีไฟฟ้าด่านขุนทดได้ และส่งผลดีต่อระบบไฟฟ้าโดยรวม
ข้อเสนอแนะ
ระบบแบตเตอรี่กักเก็บ พลังงานมีหลากหลายชนิด และสามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้ หลาย
รูปแบบ ดังนั้นการเลือกใช้งานควรจะศึกษาพื้นที่และขนาดของแบตเตอรี่ที่เหมาะสมในการติดตั้ง โดยพิจารณา
จากปริมาณโหลดการใช้ไฟฟ้า นโยบายด้านแผนพลังงานของภาครัฐ รวมถึงแผนงานโครงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าของ กฟภ. ในอนาคตด้วย ซึ่งปริมาณโหลดการใช้ ไฟฟ้าควรจะศึกษาข้อมูลปริมาณโหลดย้อนหลัง และ
การพยากรณ์โหลดในอนาคต สาหรับระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานควรประยุกต์ใช้งานหลายๆ ชนิดร่วมกัน
เพราะแบตเตอรี่แต่ละชนิดมีข้อดีและข้อเสีย ที่แตกต่างกัน รวมถึงต้องศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์
ด้วย โดยอาจจะใช้โปรแกรมอื่นๆ ช่วยในการวิเคราะห์ เช่น โปรแกรม Homer Pro เป็นต้น
เอกสารอ้างอิง
[1] สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (2558) “แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย
พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP2015)”
[2] คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2558) “โครงการศึกษาแนวทางผสานพลังงานหมุนเวียน
กับระบบไฟฟ้าและพัฒนานโยบายการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่”
[3] กองแผนงานระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (2016) “เทคโนโลยี
ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า”
[4] P.Lombardi, F.Schwabe, Applied energy 188 (2017) 485-496 “Sharing economy as a new
business model for energy storage system”
[5] https://www.digsilent.de
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บทคัดย่อ
การศึกษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคา (Solar PV Rooftop) ร่วมกับระบบกักเก็บ
พลังงาน (Battery) สาหรับบ้านลอยนาต้นแบบมีวัตถุประสงค์เพื่อทาการวิเคราะห์และจัดการพลังงานอย่างมี
ประสิท ธิภ าพโดยไม่ จาเป็ น ต้องพึ่งพิ งแหล่ งพลั งงานจากภายนอก โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้ ใช้
แบบจาลองพลังงาน Building Energy Simulation Model (BESM) ซึ่งประกอบด้วยการทางานร่วมกันของ
3 โปรแกรม คื อ SketchUp, OpenStudio และ EnergyPlus โดยท าการสอบเที ย บผลการค านวณจาก
แบบจาลองพลังงานเพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ 2 วิธี คือ จาลองการใช้พลังงานไฟฟ้าในบ้านพักอาศัยกับค่า
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้จริง และจาลองโครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เทียบกับค่าพลังงานไฟฟ้าที่
ผลิตได้จริง ผลการสอบเทียบพบว่าค่าพลังงานไฟฟ้าที่คานวณจากแบบจาลองพลังงานเฉลี่ยเป็นรายปี มีค่า
ความคลาดเคลื่ อ นจากค่ าจริ งอยู่ ที่ ร้อ ยละ 1.76 และ 2.61 ตามล าดั บ ซึ่ ง ถื อ ว่ ายอมรับ ได้ ดั งนั นการใช้
แบบจาลองในการวิเคราะห์จึงมีความเชื่อถือได้ และสามารถนาไปจาลองบ้านลอยนาต้นแบบ (พืนที่ใช้สอยไม่
เกิน 125 ตารางเมตร) ที่มีระบบ Solar PV Rooftop เพื่อคานวณการใช้พลังงานภายในบ้านและค่าพลังงาน
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ไฟฟ้าจาก Solar PV Rooftop ได้ แต่ยังไม่สามารถจาลองการทางานของระบบกักเก็บพลังงาน (Battery) ร่วม
ไปด้ว ยได้ จึ งน าค่าพลั งไฟฟ้ าต่างๆ ไปค านวณในโปรแกรม Microsoft Excel + Visual Basic (VBA) เพื่ อ
ก าหนดขนาดและการท างานของ Battery ที่ เ หมาะสมกั บ ระบบ Solar PV Rooftop แต่ ล ะขนาด
ผลการศึกษาพบว่าค่าพลังงานไฟฟ้าที่รับเข้าจากระบบไฟฟ้าภายนอก (Imported Energy: kWh) ลดลงจาก
เดิมมากกว่าร้อยละ 90 เมื่อพิจารณาตามความเหมาะสมพบว่าระบบที่มี Solar PV Rooftop ขนาด 1,200 W
และ Battery ขนาด 6.5 kWh มีประสิทธิภาพในการจัดการพลังงานสูงสุด
ค้าส้าคัญ : บ้านลอยนา, ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตังบนหลังคา, ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า ,
แบบจาลองการใช้พลังงานในอาคาร
Abstract
A study of Solar Photovoltaic (PV) Rooftop with Energy Storage System for Floating
Home Model aimed to analyze and manage the energy to provide high energy efficiency
without imported energy from the power system. The tools used in this study were modeling
programs “Building Energy Simulation Model (BESM)”, which consists of three programs,
SketchUp OpenStudio and EnergyPlus. Calibration of calculation results from modeling
programs for reliability in two methods included calculation of the electrical energy
consumption compared to actual energy in the sample home and calculation of the solar
power generation system compared to the actual electricity produced. The results showed
that the electrical energy calculated from the program for a period of a year compared to
actual energy, the error value are 1.76 and 2.61% respectively. Therefore, the use of
modeling programs to analyze is reliable and can be simulated a floating house model
(Usable area of not more than 125 m2) with Solar PV Rooftop. However, the programs
cannot model the energy storage system (Battery). Therefore, external calculated was
performed in Microsoft Excel + Visual Basic (VBA) program to determine the size of the
battery suitable for each Solar PV Rooftop. Results from the study are shown that the
electrical energy received from the power system (Imported Energy: kWh) to be reduced from
previous more than 90 percent. After consideration, size of Solar PV Rooftop 1,200 W and
Battery size 6.5 kWh has the highest energy management efficiency.
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Keywords : Floating Home, Solar PV Rooftop, Energy Storage System, Building Energy
Modeling
บทน้า
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสถานการณ์นาท่วมในประเทศไทยเกิดขึนอย่างต่อเนื่อง และกาลังกระจาย
ทั่วไปทุกภูมิภาค ก่อให้เกิดความเสียหายทังด้านชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการดารงชีวิตของประชาชนจานวน
มาก โดยเฉพาะจากกรณีที่นาท่วม เมื่อ พ.ศ. 2554 ที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างทั่วประเทศไทย พบว่ามีนา
ท่วมสูงกว่า 1.50 – 1.80 เมตร จนบางพืนที่ท่วมสูงถึง 3.00 – 4.00 เมตร ก่อให้เกิดความขาดแคลนที่อยู่และ
สิ่งจาเป็นขันพืนฐานในการดารงชีวิต อาทิเช่น อาหาร นา ไฟฟ้า สาหรับการอุปโภคบริโภคเป็นปริมาณมาก
ถึงแม้จะได้รับความช่วยเหลือเยี่ย วยาจากภาครัฐ แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการได้ทันท่วงที พร้อมทังใน
อนาคตระดับนาทะเลมีแนวโน้มสูงขึนเรื่อยๆ (คลังข้อมูลนาและภูมิอากาศแห่งชาติ, 2561) ประกอบกับสภาวะ
โลกร้อนที่รุน แรงยิ่งขึน ภาครัฐจึงมีมาตรการให้เล็งเห็น ความสาคัญเกี่ยวกับการลดใช้พลังงานหรื ออนุรักษ์
พลังงานเพิ่มขึน ก่อให้เกิดงานวิจัยออกแบบบ้านลอยนายุคใหม่ในสถาบันการศึกษาในประเทศไทยมากขึน โดย
เลือกใช้วัสดุที่คงทน เบา รับนาหนักได้ดี สามารถก่อสร้างประกอบได้รวดเร็ว หรือเป็นแบบสาเร็จรูป และมีการ
สร้างต้นแบบบ้านลอยนาที่มีระบบอุปโภคและบริโภคที่เพี ยงพอต่อความจาเป็นในการดารงชีวิต เช่น ไฟฟ้า
ประปา เป็นต้น โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาเป็นแหล่งพลังงานสาหรับจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ภายในบ้าน
เพื่อให้ สามารถพึ่งพิงตัวเองได้ (อภิชิต กมลสันติสุข , 2554) ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
(บริษัท ลีโอนิคส์ จากัด, 2561) และระบบกักเก็บพลังงานมีการพัฒนาขึนอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มต้นทุนที่
ต่าลงเรื่อยๆ นอกจากนันยังมีการพัฒนาโปรแกรมแบบจาลองพลังงานในอาคารและมีผู้ใช้ในประเทศมากมาย
เช่น โปรแกรม BEC, VisualDOE, eQUEST, TRNSYS, SketchUp, Open Studio, Ecotect, EnergyPlus,
BESIN, NEST,OTTVEE, Ener-Win ฯลฯ
จากการศึกษางานวิจั ยที่เกี่ย วข้องพบว่าแนวทางพั ฒ นาโปรแกรมจาลองการใช้พลั งงานในอาคาร
สาหรับประเทศไทย คือการปรับโปรแกรม EnergyPlus และโปรแกรม OpenStudio ให้เหมาะสมกับบริบท
ของประเทศไทย พร้ อมทั งเพิ่ มเติมส่ ว นของโปรแกรมที่ ส ามารถดึงภาพสามมิติจ ากโปรแกรม SketchUp
(ชนิกานต์ ยิมประยูร, 2558) ดังนันงานวิจัยนีจึงมุ่งเน้นศึกษาการใช้แบบจาลองและวิเคราะห์การใช้พลังงาน
เพื่อนามาวิเคราะห์หาขนาดระบบพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตังบนหลังคาร่วมกับระบบกักเก็บ
พลังงานสาหรับเก็บพลั งงานส่วนเกินจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเลือกใช้ 3 โปรแกรม
ข้างต้ น ที่ ได้ รั บ การปรับ ปรุ งแล้ ว หรื อ เรี ย กว่าแบบจ าลองพลั งงาน Building Energy Simulation Model
(BESM) (บริ ษั ท ไบร์ ท แมเนจเม้ น ท์ คอนซั ล ติ ง จ ากั ด , 2559) จ ากั ด เพื่ อ ให้ เกิ ด การจั ด การพลั ง งานที่ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ให้สามารถไม่ต้องพึ่งพิงพลังงานจากภายนอก นาไปสู่ต้นแบบหรือพืนฐานในการพัฒนา
และศึกษาจาลองบ้านลอยนารวมไปถึงอาคารประเภทอื่นๆ ต่อไป และยังสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
ประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนสร้างบ้านลอยนาพลังงานแสงอาทิตย์ในอนาคตได้อีกด้วย

86

4

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อทาการวิเคราะห์ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานที่ เหมาะสม
สาหรับใช้กับบ้านลอยนาให้สามารถไม่ต้องพึ่งพิงพลังงานจากภายนอก
วิธีการด้าเนินงานวิจัย
ภาพที่ 1 แสดงแผนผังวิธีการดาเนินงานวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี
1. นาแบบแปลนบ้านลอยนาไปสร้างแบบจาลองในโปรแกรม SketchUP ซึ่งเป็นโปรแกรมสาหรับ
สร้างกรอบอาคารของอาคารที่ต้องการประเมินการใช้พลังงานตามรูปแบบการใช้งาน
2. ระบุสภาพอากาศ, วัสดุโครงสร้าง, การใช้ไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ ในโปรแกรม OpenStudio
ซึ่งเป็นโปรแกรมสาหรับใส่ฐานข้อมูลและรายละเอียดของอาคารต่างๆ
3. ระบุ ขนาดระบบผลิ ตไฟฟ้ าพลั งงานแสงอาทิตย์ บนหลังคา (Solar PV Rooftop) ในโปรแกรม
OpenStudio
4. คานวณหาค่าทางไฟฟ้าต่างๆ รอบ 1 ปี โดยคานวณข้อมูลการใช้พลังงานต่างๆ ของอาคารด้วย
โปรแกรม EnergyPlus และคานวณร่วมกับระบบกักเก็บพลั งงานไฟฟ้ า (Battery : Wh) ในโปรแกรม Excel
Visual Basic โดยใช้ ค่ าพลั งงานไฟฟ้ าจ่ า ยออกไปสู่ ร ะบบไฟฟ้ าภายนอก (Exported Energy : kWh) เป็ น
พลั งงานไฟฟ้ าในการอั ดประจุ และให้ ท าการคายประจุ ในช่ว งค่ าพลั งงานไฟฟ้ าที่ รับ เข้ าจากระบบไฟฟ้ า
ภายนอก (Imported Energy : kWh) เพื่อหาขนาด Battery ที่ทาให้ Imported Energy ลงลดจากระบบที่ไม่
มี Battery มากกว่าร้อยละ 90
5. วิเคราะห์ขนาด Solar PV Rooftop และ Battery ที่เหมาะสมสาหรับบ้านลอยนา
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ภาพที่ 1 แผนผังวิธีการดาเนินงานวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
1. โปรแกรมจ าลองและค านวณ ได้ แ ก่ โปรแกรม Microsoft Excel + Visual Basic (VBA),
SketchUp, OpenStudio และ EnergyPlus
2. ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์
(1) ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าของบ้านพักอาศัยตัวอย่าง ใน พ.ศ. 2561 เลือกใช้ข้อมูลจากบ้าน
อยู่อาศัยของผู้ศึกษาเอง เนื่องจากสะดวกในการหาข้อมูล มีพืนที่ใช้สอย 125 ตารางเมตร และอยู่อาศัย 3 คน
ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
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(2) ข้อมูลการผลิตไฟฟ้าของระบบผลิ ตไฟฟ้าพลั งงานแสงอาทิตย์ เลือกข้อมูลในพืนที่จังหวัด
อุบ ลราชธานี เนื่ องจากโปรแกรม OpenStudio มีฐานข้อมูลสภาพอากาศของจังหวัดอุบลราชธานี อยู่แล้ ว
ประกอบกับ ผู้วิจัยสามารถติดต่อขอข้อมูลการผลิตไฟฟ้าในพืนที่ดังกล่าวได้ ซึ่งเป็นโครงการที่จาหน่ายไฟฟ้า
ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว กาลังการผลิตติดตัง 7.6 เมกะวัตต์ ระยะเวลา 4 ปี พ.ศ. 2557 – 2560
(3) ข้อมูลวัสดุโครงสร้างบ้านพักอาศัยตัวอย่าง
(4) ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในบ้านพักอาศัยตัวอย่าง
(5) ข้อมูลการผลิตไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตัวอย่าง
(6) ข้อมูลอุปกรณ์ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตัวอย่าง
(7) ข้อมูลวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้สาหรับบ้านลอยนา
(8) ข้อมูลแบบแปลนบ้านลอยนาต้นแบบ
การวิเคราะห์ข้อมูลและการสอบเทียบ
1. นาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมและศึกษามาจัดเตรียมก่อนนาไปใช้วิเคราะห์
โดยจากการศึกษางานวิจัยและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สาหรับต้นแบบบ้านลอยนาที่นามาใช้ในการ
งานวิจัยครังนีจะใช้ต้นแบบบ้านลอยนาของกรมโยธาธิการและผังเมืองชันเดียว ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 1
ห้องรับแขก 1 ห้องนา และ 1 ห้องครัว พืนที่ใช้สอย 70 ตารางเมตร (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2554) โดย
จาลองบ้านลอยนาจากวัสดุที่ค่าสัมประสิทธิ์การนาความร้อนและความหนาแน่นต่า แต่ยังคงทาให้โครงสร้างมี
ความแข็ งแรง คือ ผนั งเป็ น แผ่ น ซีเมนต์เส้ น ใยแผ่ น เรี ย บ (Fiber Cement Board) ประกบโฟม Expanded
Polystyrene Foam (EPS) (จรั ญ พั ฒ น์ ภู ว นั น ท์ , 2550) และหลั งคาเป็ น แผ่ น เมทั ล ชี ส ประกบโฟม EPS
สาหรับวัสดุผนังโปร่งแสงใช้กระจกสีเขียว
2. การสอบเทียบค่าพลังงานไฟฟ้าจากแบบจาลองบ้านตัวอย่างกับข้อมูลพลังงานไฟฟ้าจริง
นาข้อมูลบ้ านพักอาศัยตัวอย่างที่ ได้จัดเตรียมไว้ไปสร้างแบบจาลองพลังงาน Building Energy
Simulation Model (BESM) (บริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอนซัลติง จากัด, 2559) จะพบว่าค่าพลังงานไฟฟ้า
(kWh) ที่ได้จากการแบบจาลองพลังงาน โดยพิจารณาเป็นรายเดือนนันมีค่าความคลาดเคลื่อนที่แตกต่างกัน
กล่าวคือค่าพลังงานไฟฟ้า (kWh) แต่ละเดือนที่มากกว่าและน้อยกว่าค่าพลังงานไฟฟ้า (kWh) จริง แต่หาก
พิจารณาเป็นรายปี จะพบว่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ ร้อยละ 1.76 เท่านัน ซึ่งไม่เกินค่าความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได้ที่ร้อยละ 5
3. การสอบเทียบค่าพลังงานไฟฟ้าจากแบบจาลองระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตัวอย่างกับ
ข้อมูลพลังงานไฟฟ้าจริง
นาข้อมูลโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้จัดเตรียมไว้ไปสร้างแบบจาลองพลังงาน BESM จะ
พบว่าค่าพลังงานไฟฟ้า (kWh) ที่ได้จากการใช้แบบจาลองพลังงาน BESM เป็นรายปี มีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย
ตังแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2560 เท่ากับ ร้อยละ 2.61 ซึ่งไม่เกินค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่ร้อยละ 5
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ทังนี ตามข้อ 3 และ 4 มีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 ถือว่ายอมรับ ได้เมื่อคิดระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 (Efficiency Valuation Organization, 2012) ซึ่งความคลาดเคลื่อนดังกล่าวอาจเกิ ดจาก
การหลายปัจจัย เช่น คุณสมบัติของวัสดุที่นาไปจาลองในโปรแกรมไม่ตรงกับค่าจริง สภาพอากาศภายนอกที่ใช้
ในโปรแกรมมีคลาดเคลื่อนจากสภาวะจริง เป็นต้น
ผลการศึกษา
การสร้างแบบจ้าลองพลังงานของบ้านลอยน้าต้นแบบ
โดยนาแบบแปลนบ้านลอยนาต้นแบบไปสร้างในโปรแกรม SketchUP ได้ตามภาพที่ 2 โดยใช้วัสดุ
กรอบอาคารที่มีความหนาแน่นต่าสามารถลอยนาได้และค่าสัมประสิทธิ์การนาความร้อนต่าตามตารางที่ 1
และใช้ข้อมูลอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าและพฤติกรรมการใช้งานเทียบเคียงกับข้อมูลบ้านพักอาศัยตัวอย่าง

ภาพที่ 2 บ้านลอยนาจาลองในโปรแกรม SketchUP และ แบบของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ตารางที่ 1 โครงสร้างวัสดุต่างๆ กรอบอาคารของบ้านลอยนาต้นแบบ
กรอบอาคาร
วัสดุ
ความหนาแน่น (กก./ลบ.ม.)
โฟม EPS
29
ฐานราก
คอนกรีต 3 cm
2,400
พืน
กระเบืองยาง 3 mm
1,900
Fiber Cement Board 6 mm
1,200
ผนังทึบ
โฟม EPS 88 mm
29
ผนังโปร่งแสง
หน้าต่างกระจกสีเขียว 6 mm
2,500
ฝ้าเพดาน
แผ่นยิบซั่ม
775
metal sheet 0.5 mm
2,672
หลังคา
โฟม EPS
29
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การคานวณหาขนาดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคา (Solar PV Rooftop) ร่วมกับ
ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (Battery) ที่เหมาะสม โดยเลือกใช้แผง Photovoltaic ประเภท Polycrystalline
เนื่องจากมีการผลิตสูงและหาซือตามท้องตลาดได้ง่าย พร้อมทังมีราคาถูกที่สุดเทียบตามขนาดกับประเภทอื่น
โดยเลือกใช้แผงยี่ห้อ JA Solar ขนาด 330 Watt/แผง โดยทาการปรับเปลี่ยนขนาดติดตังแผง Photovoltaic
ตังแต่ 900 – 1,800 Watt ซึ่งจะมีค่าพลังงานไฟฟ้าเหลือจ่ายออกไปสู่ภายนอก และกาหนดขนาดของระบบ
กักเก็บพลังงาน (Battery) โดยใช้ค่าพลังงานไฟฟ้าจ่ายออกไปสู่ระบบไฟฟ้าภายนอก (Exported Energy :
kWh) เป็นพลังงานไฟฟ้าในการอัดประจุ Battery และให้ทาการคายประจุในช่วงค่าพลังงานไฟฟ้าที่รับเข้าจาก
ระบบไฟฟ้าภายนอก (Imported Energy : kWh) โดยคานวณเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อหาขนาด Battery ที่
ทาให้ Imported Energy ลงลดจากระบบที่ไม่มี Battery มากกว่าร้อยละ 90 ซึ่งสามารถแสดงตัวอย่างค่า
พลังไฟฟ้าต่างๆ ที่ได้จากโปรแกรมในระยะเวลา 1 วัน ได้ตามภาพที่ 3 และได้ผลการคานวณตามตารางที่ 2 ซึ่ง
สามารถอธิบายได้เป็น 2 กรณี ดังนี
กรณีที่ 1 : Solar PV Rooftop ขนาดตังแต่ 900 W ถึง 1,100 W พบว่า แม้จะเพิ่มขนาด Battery
(kWh) มากขึน ก็ไม่สามารถทาให้ ค่าพลังงานไฟฟ้าที่รับเข้าจากระบบไฟฟ้าภายนอก (Imported Energy :
kWh) ลดลงจากระบบเดิมที่ไม่มี Battery มากกว่าร้อยละ 90 ได้ ดังนัน ขนาด Solar PV Rooftop กรณีนีต่า
เกินไป จึงไม่เหมาะสม
กรณีที่ 2 : Solar PV Rooftop ขนาดตังแต่ 1,100 W ถึง 1,800 W พบว่า สามารถหาขนาด Battery
(kWh) ที่ ท าให้ ค่าพลั งงานไฟฟ้ าที่ รั บ เข้าจากระบบไฟฟ้ าภายนอก (Imported Energy : kWh) ลดลงจาก
ระบบเดิมที่ไม่มี Battery มากกว่าร้อยละ 90 ได้ และ พบว่าระบบที่มี Solar PV Rooftop ขนาด 1,200 W
และ Battery ขนาด 6.5 kWh มีประสิทธิภาพในการจัดการพลังงานสูงสุด กล่าวคือ ทาให้พลังงานไฟฟ้าที่รับ
จากภายนอกและพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินที่เหลือจ่ายไปสู่ภายนอก (Imported และ Exported Energy) ลดลง
จากระบบที่ไม่มี Battery มากกว่าร้อยละ 90

ภาพที่ 3 ตัวอย่างค่าพลังไฟฟ้าต่างๆ ที่ได้จากโปรแกรม ใน 1 วัน
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ตารางที่ 2 ผลการคานวณค่าพลังงานไฟฟ้าของ Solar PV Rooftop ร่วมกับ Battery ในรอบปี
ที่
ขนาด
ขนาด Import % Import Export % Export
PV (Watt) Battery Energy Energy
Energy
Energy
หมายเหตุ
(kWh) (kWh)
(ลดลง)
(kWh)
(ลดลง)
1
900
5.2 -691.42 -64.22 %
10.14 -99.19 % ขนาด PV
2
1,000
6.3 -488.87 -74.54 %
13.50 -99.06 % Rooftop ต่า
เกินไป
3
1,100
9 -298.02 -84.39 %
26.66 -98.37 %
4
1,200
6.5 -187.53 -90.13 % 117.47 -93.56 %
5
1,300
5.4 -180.59 -90.45 % 316.05 -84.36 %
6
1,400
5.2 -167.30 -91.11 % 507.66 -77.09 %
7
1,500
5 -182.59 -90.26 % 727.70 -69.83 %
8
1,600
5 -159.79 -91.45 % 909.44 -65.13 %
9
1,700
4.9 -174.34 -90.63 % 1128.54 -59.77 %
10
1,800
4.9 -162.67 -91.23 % 1321.34 -55.99 %
.
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคา (Solar PV Rooftop) ร่วมกับระบบ
กั ก เก็ บ พลั งงาน (Battery) ส าหรั บ บ้ า นลอยน าต้ น แบบ โดยเลื อ กแบบจ าลองพลั งงาน Building Energy
Simulation Model (BESM) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยโปรแกรม SketchUp, Open Studio Thai Edition และ
EnergyPlus น ามาช่ วยจ าลองและคานวณค่าทางไฟฟ้า มีขั นตอนคือ ศึกษารวบรวมข้อมู ล สอบเที ยบค่ า
พลังงานไฟฟ้าจากแบบจาลองบ้านและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตัวอย่าง ซึ่ง ผลการสอบเทียบทัง 2 แบบ
พบว่า มีค่าความคลาดเคลื่อนจากค่าพลั งงานไฟฟ้ าจริง เพีย งร้อย 1.76 และ 2.61 ตามล าดับ เท่ านัน เมื่อ
พิจารณาข้อจากัดของค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึนถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ
95 แต่ควรจะพิจารณาข้อมูลอย่างน้อยเป็นรายปี ดังนันทาให้สามารถนาวิธีการคานวณดังกล่าวไปประยุกต์ใช้
กับบ้านลอยนาต้นแบบร่วมกับระบบ Solar PV Rooftop และนาผลการคานวณไปวิเคราะห์ร่วมกับระบบกัก
เก็ บ พลั ง งาน (Battery) ต่ อ ไป เพื่ อ หาขนาด Solar PV Rooftop และ Battery ที่ ใช้ งานร่ ว มกั น ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม โดยพบว่า สามารถหาขนาด Battery (kWh) ที่ ทาให้ ค่ าพลั งงานไฟฟ้ าที่ รับเข้าจากระบบไฟฟ้ า
ภายนอกลดลงจากระบบเดิมที่ไม่มี Battery มากกว่าร้อยละ 90 ได้ และจากการคานวณพบว่าระบบที่มี Solar
PV Rooftop ขนาด 1,200 W และ Battery ขนาด 6.5 kWh มีป ระสิ ทธิภ าพในการจัดการพลั งงานสู งสุ ด
กล่ า วคื อ ท าให้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า ที่ รั บ จากภายนอกและพลั ง งานไฟฟ้ า ส่ ว นเกิ น ที่ เหลื อ จ่ า ยไปสู่ ภ ายนอก
(Imported และ Exported Energy) ลดลงจากระบบที่ไม่มี Battery มากกว่าร้อยละ 90
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ข้อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิ ตย์บนหลังคาร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานสาหรับ
บ้ านลอยน าต้น แบบ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ จ ากแบบจ าลองพลั งงาน Building Energy Simulation Model
(BESM) ที่ ป ระกอบด้ ว ย SketchUp, Open Studio Thai Edition และ EnergyPlus ร่ ว มกั บ โปรแกรม
Microsoft Excel + VBA ทาให้สามารถหาขนาด Solar PV Rooftop และ Battery ที่เหมาะสมทาให้เกิดการ
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ แต่หากจะเพิ่มประสิทธิภาพในการคานวณวิเคราะห์และเพิ่มความน่าเชื่อถือ
พร้อมทังลดความคลาดเคลื่อนจากข้อมูลจริง ข้อเสนอดังต่อไปนีจะมีส่วนช่วยให้การจาลองสมบูรณ์ขึน และจะ
เป็นประโยชน์กับผู้ศึกษาวิจัยต่อไป
1. ใช้ข้อมูลจากการตรวจวัดพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าด้วยเครื่องมือวัดและเก็บรวบรวมผลเป็นระยะ
เวลานาน จะทาให้ผลการคานวณมีความแม่นยาและน่าเชื่อถือยิ่งขึน
2. ใช้ข้อมูลจากการตรวจวัดสภาพอากาศ หรือนาข้อมูลสภาพอากาศจากแหล่งที่เชื่อถือได้และมีสถิติ
ย้อนหลังหลายปี จะยิ่งทาให้ผลการคานวณมีความน่าเชื่อถือมากขึน
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสมรรถนะทางด้านพลังงานของการปรับปรุงกรอบอาคาร โดยทา
การสารวจอาคารสถานพยาบาลสูง 4 ชั้น ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบกรอบอาคารส่วนของผนัง กระจก ฝ้าเพดาน
และหลังคา เพื่อนามาสร้างเป็นต้นแบบอาคารอ้างอิงและคานวณการใช้พลังงานในอาคาร โดยใช้โปรแกรม
BEC (Building Energy Code) เวอร์ชั่น 1.0.6 แล้วเปรียบเทียบทางเลือกในการปรับปรุงกรอบอาคาร 4 แบบ
คือ (1). เพิ่มฉนวนใยแก้วใต้หลังคาและเปลี่ยนสีอาคารจากสีเข้มเป็นสีขาว (2). เพิ่มการเปลี่ยนฉนวนใต้หลังคา
เป็นโพลีเอทธีลีน หนา 3 ซม และเปลี่ยนผนังเป็นผนังคอนกรีตมวลเบาหนา 10 ซม ฉาบปูน (ความหนาแน่น
620 กก/ลบม) (3). ติดตั้ง Solar PV พื้ น ที่ 370.98 ตารางเมตรและเปลี่ ยนกระจกเป็ นกระจกสะท้ อนแสง
(Solar Tag 6 mm insulating glass) และ (4). เปลี่ ย นกระจกเป็ น กระจกใส Low E (Insulating Glass)
จากนั้นทาการเปรียบเทียบต้นทุนการก่อสร้าง การบารุงรักษา การซ่อมและเปลี่ยนวัสดุและอุปกรณ์ในอาคาร
แล้ววิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้อาคาร 50 ปี ผลการศึกษาพบว่า กรณีทางเลือกที่ 3 วัดค่า OTTV ได้
27.234 W/m2 และ RTTV 3.274 W/m2 ซึ่ ง ค่ า OTTV ลดลง และค่ า ใช้ จ่ า ยทางเลื อ กที่ 3 เป็ น เงิ น
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3,113,186.48 บาท ค่ า ใช้ จ่ า ยเพิ่ ม จากอาคารต้ น แบบ 2,415,434.65 บาท พลั ง งานไฟฟ้ า ในอาคาร
203,119.41 kWh/ปี คิ ด เป็ น ค่ า ไฟ 731,229.88 บ า ท /ปี ล ด ล งเมื่ อ เที ย บ กั บ อ า ค า ร ต้ น แ บ บ
451,875.96 บาท/ปี จุดคุ้มทุนอยู่ที่ 5.35 ปี เมื่อคิดค่าใช้จ่ายต้นทุนตลอดวัฏจักรวงจรชีวิต ของทางเลือกที่ 3
มีค่าใช้จ่ายตลอดอายุอาคาร 50 ปี เป็นเงิน 17,730,589 บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายตลอดวัฏจักรวงจรชีวิตของการ
ปรับปรุงกรอบอาคารที่น้อยที่สุด
คาสาคัญ: การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตลอดวัฏจักรวงจรชีวิต, กรอบอาคาร, เกณฑ์มาตรฐานพลังงานของอาคาร
Abstract
The objective of this research was to evaluate the energy efficiency of building
envelope improvement. The study used a four-story hospital building and analyzed the
building envelope, glass wall, ceiling, and roof as a reference building model. The
calculation of the energy consumption in the building was performed by using the BEC
(Building Energy Code) version 1.0.6 and compared with the alternative options, including
(1). Adding insulation under the roof and painting the light color, (2). Installing Polyethylene
3 cm thick and change the wall to a 10 cm thick concrete wall with plaster (density 620 kg /
cubic meter) (3). Installing Solar PV 370.98 m2 and changing the glass with a reflection glass
(Solar Tag 6 mm insulating glass), and (4). Replacement of Low E glasses (Insulating Glass).
Then, comparing the construction cost, maintenance cost, repair cost, and replacement cost
of building materials and equipment. The study analyzed the cost over the life cycle of the
building for 50 years. The results showed that alternative 3 has the OTTV of 27.234 W/m2
and RTTV 3.274 W/m2, which OTTV value decreases and the cost of alternative 3 is
3,113,186.48 baht, additional cost from the prototype building is 2,415,434.65 baht,
electricity used in building is 203,119.41 kWh/year or equivalent to electricity cost of
731,229.88 baht/year. The decreased value compares to the prototype building is 451,875.96
baht/year. There will be a break-even point of 5.35 years when the cost of life cycle cost of
choice 3 throughout the building age 50 years is 17,730,589 baht. This is the least life cycle
cost of the building envelope improvement.
Keywords: Life Cycle Cost Analysis, Building Envelope, Building Energy Code
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บทนา
ปั จจุบั น ความต้องการของการใช้อาคารมีแนวโน้ มสูงขึ้น ทาให้ เกิดการก่อสร้างอาคารที่ เพิ่มขึ้นทั้ ง
อาคารพักอาศัย อาคารพาณิชย์ และอาคารประเภทต่างๆ และด้วยการแข่งขันทางเศรษจกิจที่สูง เจ้าของ
อาคาร และผู้ก่อสร้างอาคารจึงต้องบริหารต้นทุนให้มีค่ าใช้จ่ายในช่วงการก่อสร้างอาคารที่ต่าที่สุด มุ่งเน้นการ
ลดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะในช่วงการดาเนินการก่อสร้างช่วงแรก ทั้งการออกแบบ การลดต้นทุนวัสดุก่อสร้าง การ
ขนส่ง แต่มักไม่ได้คานึงถึงช่วงของการใช้อาคาร การบารุงรักษาอาคาร ซึ่งส่งผลถึงการใช้พลังงานของอาคาร
ตลอดวัฏ จักรวงจรชีวิตของอาคาร การเลื อกใช้วัส ดุก รอบอาคารจึงมีผลต่อการใช้พ ลั งงานในอาคาร และ
ค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะเกิดขึ้น เช่น กรอบอาคาร การเลือกใช้กระจกแบบ Low-E กระจกสะท้อนแสง หรือกระจก
เขีย ว ที่มีค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (SHGC) ค่าสั มประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อ นรวม (U-value)
ค่าสัมประสิทธิ์การบั งแดด (SC) ที่ต่างกัน และราคาค่าวัสดุที่ต่างกัน มีผลต่อการใช้พลังงานในอาคาร และ
ค่าใช้จ่ายตลอดวัฏจักรวงจรชีวิตที่ต่างกันออกไป (จารุวรรณ สุขสีดา, 2558:85) การออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ
อาคาร การลดการใช้วัสดุอาคารที่ไม่ได้คานึงถีงการใช้พลังงาน ทาให้อาคารขาดประสิทธิภาพในการป้องกัน
ความร้อนจึงมีผลกระทบต่อการใช้พลังงานในอาคารในระยะสั้น และระยะยาว
วัฎจักรวงจรชีวิตของอาคารแบ่งเป็น 4 ช่วงคือ 1) ช่วง Product Stage เป็นช่วงของการออกแบบ
การจัดเตรียมวางแผนการก่อสร้าง การเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรในการก่อสร้าง และการวางแผนการขนส่งใน
การก่อสร้าง 2) ช่วง Construction Stage เป็นช่วงการก่อสร้างอาคารตามการออกแบบ การขนส่ง การ
ติดตั้งเครื่องมือเครื่องจักรตามที่ออกแบบ 3) ช่วง Use Stage เป็นช่วงที่ยาวนานที่สุดของวัฎจักรวงจรชีวิตของ
อาคาร มีการใช้งานอาคาร การบารุงรักษาอาคาร การซ่อม การเปลี่ยน การทดแทนวัสดุ อุปกรณ์ในอาคาร
4) ช่วง End of Life Stage เป็นช่วงหมดอายุอาคาร มีการรื้อถอน การทาลาย การขนย้ายซากจากการทาลาย
ซึง่ แต่ละช่วงของวัฏจักรวงจรชีวิตของอาคารมีการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันออกไป จึงได้มีการนา
ข้อมูลของการก่อสร้างอาคาร มาทาการศึกษาวิจัย การจาลองการใช้งานของอาคาร และการเปลี่ยนวัสดุกรอบ
อาคาร คานวณการใช้พลังงานในอาคารตลอดช่วงวัฏจักรวงจรชีวิตของอาคาร โดยใช้โปรแกรม BEC เวอร์ชั่น
1.0.6 (Building Energy Code) ในการจาลองการใช้พลังงานในอาคาร ซึ่งเมื่อได้ผลการประเมินการใช้วัสดุ
กรอบอาคารที่มปี ระสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารและเกิดสมรรถนะสูงสุด จะเป็นต้นแบบในการประเมิน
การพิจารณา วางแผนการก่อสร้าง พัฒนาอาคารโครงการอื่นๆ ต่อไป

96

4
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินสมรรถนะทางด้านพลังงานของการปรับปรุงกรอบอาคารและทาการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
ตลอดวัฎจักรวงจรชีวิตของการปรับปรุงกรอบอาคาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พั ช รี ตรั ย วรภั ค (2559) การปรั บ ปรุงอาคารอนุ รั ก ษ์ เพื่ อ การประหยั ด พลั งงานและเป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้ อมตามแนวทางเกณฑ์ Ecovillage และ Home Quality Mark โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่ อเสนอแนะ
แนวทางปรับปรุงอาคารอนุรักษ์ เพื่อการประหยัดพลังงานและสร้างภาวะน่าสบายแก่ผู้ใช้ อาคารทั้งด้านการ
อนุรักษ์อาคารและด้านเศรษฐศาสตร์ โดยเลือกศึกษาบ้านหัวลาโพงซึ่งเป็นอาคาร 2 ชั้น ขนาด 583.3 ตาราง
เมตร อายุ 113 ปี ในกรุ ง เทพมหานคร โดยใช้ ก ารประเมิ น ตามเกณฑ์ ชุ ม ชนน่ าอยู่ น่ า สบายอย่ างยั่ งยื น
Ecovillage ของประเทศไทย และเกณฑ์ Home Quality Mark ของประเทศอังกฤษ โดยจาลองผลการใช้
พลั งงานไฟฟ้าด้วยโปรแกรม Visual DOE 4.1 การระบายอากาศในอาคารด้วยโปรแกรม Dialux Evo 6.1
รวมทั้งศึกษาวิธีการลดการใช้พลังงานอื่น ตามเกณฑ์ที่กาหนด ผลการศึกษาพบว่าอาคารอนุรักษ์เดิมมีการ
ออกแบบที่เอื้ออานวยกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย เช่น ผนังคอนกรีตหนารับน้าหนักที่ช่วยหน่วงความ
ร้อน หน้าต่างบานเปิดไม้แบบผลัก และกระทุ้งที่ช่วยเป็นทั้งแผงบังแดด เปิดรับลมและแสงสว่างได้ตามต้องการ
ส าหรั บ เกณฑ์ Ecovillage และ Home Quality Mark (HQM) พบว่ า การใช้ วั ส ดุ ที่ มี ส ารพิ ษ ต่ าและการ
ประหยัดน้าช่วยด้านสุขภาวะ แก่ผู้อยู่อาศัยและลดการใช้พลังงานในอาคาร ด้านผลจาลองการใช้พลังงาน
พบว่าการติดตั้งฉนวนใยแก้วหนา 4 นิ้ว กับกระเบื้องหลังคาคอนกรีตเดิม และใช้หลอดไฟ LED จะช่วยลดค่า
ไฟฟ้าได้ประมาณ 9,000-10,000 บาทต่อปี การใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้าช่วยประหยัดน้าได้ 4,884 บาทต่อปี
การปรับใช้วัสดุประหยัดพลังงานจะมีมูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้น 1.45% จากงบประมาณการบูรณะ ในภาพรวม
การปรับปรุงใช้วัสดุ Eco จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 15,000 บาท ต่อปี และสามารถคืนทุนภายใน
6 ปี
ณั ฐ กานต์ สมตั ว (2553) การประเมิ น สมรรถนะทางสิ่ ง แวดล้ อ มของอาคารที่ พั ก อาศั ย โดยการ
ประเมินวัฏจักรชีวิต โดยคานึงถึงการใช้ทรัพยากรตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตจนสิ้นสุดการใช้งานหรือการทาลาย
เพื่อประเมินผลกระทบของพลังงานและวัสดุที่ใช้ต่อสิ่งแวดล้อม งานวิจัยเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลจากบัญชี
แสดงปริมาณงานและวัสดุก่อสร้าง (BOQ) ในขั้นตอนการก่อสร้าง การใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยของบ้านพักอาศัย
การใช้พลังงานในการซ่อมแซมบารุงรักษา ตลอดจนพลังงานที่ใช้และปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการรื้อ
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ถอน โดยทาการประเมินสมรรถนะทางสิ่งแวดล้อมของบ้านไทยอนุรักษ์ไทย 4 ภาค ด้วยวิธี Eco-indicator99
เปรียบเทียบกับ BEES 4.0 เพื่อศึกษาความพร้อมของวิธีการและฐานข้อมูลในการประเมินโครงสร้างและวัสดุ
ทางสถาปัตยกรรม จากการประเมินพบว่าบ้านภาคกลางกรณีศึกษามีแนวโน้มความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มากกว่าบ้านภาคอื่นๆ กล่าวคือ มีสมรรถนะทางสิ่งแวดล้อมดีที่สุด
อรรจน์ เศรษฐบุตร (2550) การพัฒนาเกณฑ์ขั้นต่าของคุณสมบัติการป้องกันความร้อนของเปลือก
อาคารในอาคารทาวน์ เฮาส์ จั ดทาหลักเกณฑ์และแนวทางการส่ งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกณฑ์ขั้นต่าในการเลือกใช้วัสดุเปลือกอาคารเพื่อการป้องกันความร้อน ในส่วนของ
อาคารพักอาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น งานวิจัยนี้ได้ทาการสารวจอาคารในท้องตลาดทางด้านลักษณะการ
ออกแบบ อาคารรูปแบบสถาปัตยกรรม การเจาะช่องเปิดประตูหน้าต่าง รวมทั้งการใช้วัสดุเปลือกอาคาร (ผนัง
ทึบและกระจก) เพื่อนามาสร้างเป็นต้นแบบอาคารอ้างอิง สาหรับการจาลองลักษณะการถ่ายเทความร้อน และ
การใช้พลังงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ DOE-2.1E ผลการจาลองอาคารอ้างอิงได้ถูกนามากาหนดเป็นฐาน
การใช้พลังงานเฉลี่ย ในรูปแบบดัชนีการใช้พลังงานในหน่วย กิโลวัตต์ ช.ม./ตร.ม./ปี เพื่อที่จะปรับปรุงการ
ออกแบบอาคารให้ ส ามารถลดการใช้พ ลั งงานลงได้ 10% จากฐานการใช้พ ลั งงานเฉลี่ ยของทาวน์เฮ้าส์ ใน
ปัจจุบัน โดยยังคงมีความเป็นไปได้ทางการลงทุนวัสดุเปลือกอาคารชนิดต่างๆได้ถูกเลือกนามาใช้ทดสอบเพื่อ
หาค่าการประหยัดพลังงาน และค่าการลงทุนก่อสร้าง โดยทาการวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน และมูลค่าตลอด
อายุการใช้งาน 20 ปี ผลจากการศึกษานี้ได้นามาใช้เป็นเกณฑ์ขั้นําของค่
ต่
าความต้านทานความร้อนของเปลือก
อาคาร รวมทั้งค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน และค่าสัมประสิทธิ์การบังเงาของกระจก ในรูปแบบของ
ตารางการเลือกใช้งานเพื่อสะดวกแก่การนามาใช้เป็นกฎหมายควบคุมอาคารต่อไป
จากงานวิจัย ที่เกี่ย วข้องได้นามาเป็นแนวทางในการศึกษาการนาเสนอทางเลื อกการใช้วัสดุกรอบ
อาคาร การออกแบบอาคาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้พลังงานในอาคาร รวมถึงเป็นแนวทางใน
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆตลอดวัฏจักรวงจรชีวิตของกรอบอาคารมีความเหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด
วิธีการดาเนินงานวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ทางเลือกในการการปรับปรุงกรอบอาคารได้เลือกไว้ 4 ทางเลือก คือ (1). เพิ่มฉนวนใยแก้วใต้หลังคา
และ เปลี่ยนสีอาคาร จากสีเข้มเป็นสีขาว (2). เพิ่มการเปลี่ยนฉนวนใต้หลังคาเป็น โพลีเอทธีลีน หนา 3 ซม
และ เปลี่ยนผนังเป็นผนังคอนกรีตมวลเบาหนา 10 ซม ฉาบปูน (ความหนาแน่น 620 กก/ลบม) (3). ติดตั้ง
Solar PV พื้ น ที่ 370.98 ตารางเมตรและเปลี่ ย นกระจกเป็ น กระจกสะท้ อ นแสง (Solar Tag 6 mm
Insulating Glass) และ (4). เปลี่ยนกระจกเป็นกระจกใส Low E
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รวบรวมข้อมูล อาคารจากอาคารต้นแบบของอาคารประกอบด้วย พื้ นที่ ใช้ส อยอาคาร พื้ นที่ ปรับ
อากาศ วัสดุผนัง กระจก หลังคา ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ และการพลังงานหมุนเวียน โดย
ข้อมูลที่ทาการรวบรวมได้น าไปป้อนในโปรแกรม BEC (Building Energy Code) เวอร์ชั่น 1.0.6 เพื่อหาค่ า
พื้นฐานของการใช้พลั งงานในอาคารและค่าใช้จ่ ายในการก่อสร้างอาคารส่วนที่พิจารณา จากนั้นจึงทาการ
ทดลองเปลี่ยนแปลงวัสดุกรอบอาคารเพื่อศึกษาผลของการใช้พลังงานอาคาร ค่าใช้จ่ายจากการเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงวัสดุกรอบอาคารของแต่ละทางเลือก
อาคารกรณีศึกษาเป็นอาคารสถานพยาบาลสูง 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 2,140.5 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่
ปรับอากาศ 1,493.42 ตารางเมตร พื้นที่ไม่ปรับอากาศ 647.08 ตารางเมตร โดยตารางที่ 1 แสดงค่าใช้จ่ายใน
การก่อสร้างส่วนเปลือกอาคารและค่าใช้จ่ายของอาคารต้นแบบ
ตารางที่ 1 แสดงค่าก่อสร้างส่วนเปลือกอาคารของอาคารต้นแบบ
เปลือก
อาคาร
หลังคา

อาคาร
ต้นแบบ

การเปลี่ยนแปลงวัสดุ
เปลือกอาคาร

ปริมาณพื้นที่ ราคาต่อหน่วย
(ตารางเมตร)
(บาท)

ค่าใช้จ่าย ในการ
ก่อสร้าง (บาท)

กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน
ลอนใหญ่

396

450

178,200.00

คอนกรีตสแลบ

162

550

89,100.00

ฝ้าเพดาน

ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา
1.2 ซม

370.98

340

126,133.20

ผนัง

ผนั ง คอนกรี ต มวลเบา
ห น า 7.5 cm ฉ าบ ปู น
(ความหนาแน่ น 1280
กก/ลบม ค่า k 0.476)

354.41

311.6

110,434.16

กระจก

กระจกใสชั้นเดียว

234.16

828

193,884.48

รวม

697,751.84

ค่าลงทุนอาคารต้นแบบ
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลการใช้พลังงาน การเปลี่ยนแปลงการใช้วัสดุกรอบอาคารในรูปแบบต่างๆ
โดยใช้โปรแกรม BEC เวอร์ชั่น 1.0.6 (ธารา จาเนียรดารงการ, 2555:42) และเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการ
เปลี่ยนแปลงวัสดุกรอบอาคาร โดยพิจารณาองค์ประกอบจากต้นทุนการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น ระยะเวลาคืนทุน
ค่าใช้จ่ายและผลประหยัดที่ได้
ผลการศึกษา
จากการศึกษาการใช้พลังงานของอาคารและค่าใช้จ่ายของอาคารต้นแบบแล้วเปรียบเทียบกับการ
ปรับปรุงวัสดุกรอบอาคาร ทั้ง 4 แบบ พบว่าค่า OTTV และ RTTV อาคารสถานพยาบาลสูง 4 ชั้น จากการ
วิเคราะห์พบว่าอาคารต้นแบบมีค่า OTTV เท่ากับ 38.027 W/m2 และ RTTV เท่ากับ 29.038 W/m2 ซึ่งไม่
ผ่ า นเกณ ฑ์ BEC และมี ค่ า ใช้ จ่ า ยในส่ ว นพิ จ ารณ า คื อ หลั ง คา ฝ้ า เพดาน ผนั ง กระจก เป็ น เงิ น
697,751.84 บาท พลังงานไฟฟ้าในอาคาร 328,640.51 KWh/ปี คิดเป็นค่าไฟฟ้า 1,183,105.84 บาท/ปี
การปรับปรุงกรอบอาคารทางเลือกที่ 1 ได้เพิ่มฉนวนใยแก้วใต้หลังคาและเปลี่ ยนสีอาคารจากสีเข้ม
เป็นสีขาว วัดค่า OTTV ได้ 32.058 W/m2 และ RTTV ได้ 5.869 W/m2 ซึ่งค่าลดลงแต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ BEC
และมีค่าใช้จ่ายในส่วนพิจารณา คือ หลังคา ฝ้าเพดาน ผนัง กระจก เป็นเงิน 892,736.04 บาท ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
จากอาคารต้ น แบบ 194,984.20 บาท พลั ง งานไฟฟ้ า ในอาคาร 296,859.62 kWh/ปี คิ ด เป็ น ค่ า ไฟฟ้ า
1,048,184.50 บาท/ปี ลดลงเมื่อเทียบกับอาคารต้นแบบ 134,921.34 บาท/ปี มีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 1.45 ปี
การปรับปรุงอาคารทางเลือกที่ 2 ได้เพิ่มการเปลี่ยนฉนวนใต้หลังคาเป็น โพลีเอทธีลีนหนา 3 ซม และ
เปลี่ยนผนังเป็นผนังคอนกรีตมวลเบาหนา 10 ซม ฉาบปูน (ความหนาแน่น 620 กก/ลบม) วัดค่า OTTV ได้
29.941 W/m2 และ RTTV ได้ 3.274 W/m2 ซึ่งผ่านเกณฑ์ BEC โดยฉนวนโพลีเอทธีลีนทาให้ค่า RTTV ลดลง
ค่ าใช้ จ่ ายในส่ ว นพิ จ ารณาทางเลื อ กที่ 2 คื อ หลั งคา ฝ้ าเพดาน ผนั ง กระจก เป็ น เงิน 927,652.56 บาท
ค่าใช้จ่ายเพิ่มจากอาคารต้นแบบ 229,900.73 บาท พลังงานไฟฟ้าในอาคาร 284,954.11 kWh/ปี คิดเป็นค่า
ไฟฟ้ า 1,021,376.77 บาท/ปี ลดลงเมื่อ เที ย บกั บ อาคารต้น แบบ 161,729.06 บาท/ปี จะมี จุด คุ้ม ทุ น อยู่ ที่
1.42 ปี
การปรับปรุงกรอบอาคารทางเลือกที่ 3 ได้เพิ่มการติดตั้ง Solar PV พื้นที่ 370.98 ตารางเมตร และ
เป ลี่ ย น ก ระ จ ก เป็ น ก ร ะ จ ก ส ะ ท้ อ น แ ส ง (Solar Tag 6 mm Insulating Glass) วั ด ค่ า OTTV ได้
27.234 W/m2 และ RTTV ได้ 3.274 W/m2 ซึ่งค่า OTTV ลดลงและผ่านเกณฑ์ BEC ค่าใช้จ่ายทางเลือกที่ 3
เป็นเงิน 3,113,186.48 บาท ค่าใช้จ่ายเพิ่มจากอาคารต้นแบบ 2,415,434.65 บาท พลังงานไฟฟ้าในอาคาร
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203,119.41 kWh/ปี คิ ด เป็ น ค่ าไฟ ฟ้ า 731,229.88 บ าท /ปี ล ด ล งเมื่ อ เที ย บ กั บ อ าค ารต้ น แ บ บ
451,875.96 บาท/ปี จะมีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 5.35 ปี
การปรั บ ปรุ ง อาคารทางเลื อ กที่ 4 ได้ เปลี่ ย นกระจกเป็ น กระจกใส Low E วั ด ค่ า OTTV ได้
26.743 W/m2 และ RTTV ได้ 3.274 W/m2 ซึ่งค่า OTTV ลดลงและผ่านเกณฑ์ BEC ค่าใช้จ่ายทางเลือกที่ 4
เป็นเงิน 3,267,732.08 บาท ค่าใช้จ่ายเพิ่มจากอาคารต้นแบบ 2,569,980.24 บาท พลังงานไฟฟ้าในอาคาร
201,896.58 kWh/ปี คิ ด เป็ น ค่ าไฟ ฟ้ า 726,827.69 บ าท /ปี ล ด ล งเมื่ อ เที ย บ กั บ อ าค ารต้ น แ บ บ
456,278.15 บาท/ปี จะมีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 5.63 ปี
การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายตลอดวัฏจักรชีวิตของอาคาร
การวิเคราะห์คิดที่อายุการใช้งานอาคาร 50 ปี โดยมีต้นทุนค่าใช้จ่าย ในแต่ละทางเลือกประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายการลงทุ น เริ่ม ต้น ค่าใช้จ่ายการบ ารุงรักษา ค่าใช้จ่ ายการเปลี่ ยนฉนวน ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ ยน
เครื่องปรับอากาศ ค่าพลั งงานไฟฟ้าต่อปี และค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ การบารุงรักษา และการเปลี่ ยน
ซ่อมแซม (ดังตารางที่ 4)
ค่าใช้จ่ายการลงทุนเริ่มแรกเป็นค่าการปรับปรุงกรอบอาคาร ประกอบด้วย หลังคา ฝ้าเพดาน ผนัง
และกระจก โดยการปรั บ ปรุ ง กรอบอาคารทางเลื อ กที่ 1 มี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการก่ อ สร้ า ง 892,736.04 บาท
ทางเลือกที่ 2 มีค่าใช้จ่าย 927,652.56 บาท ทางเลือกที่ 3 มีค่าใช้จ่าย 3,113,186.48 บาท และทางเลือกที่ 4
มีค่าใช้จ่าย 3,267,732.08 บาท
ค่ า ใช้ จ่ า ยการบ ารุ ง รั ก ษา Solar PV มี ค่ า บ ารุ ง รั ก ษา ปี ล ะ 40,000 บาท โดย 5 ปี แ รก ไม่ มี ค่ า
บารุงรักษา (บริษัทติดตั้งรับ ประกัน 5 ปี) และ แผง Solar PV มีอายุการใช้งาน 25 ปี โดยค่าใช้จ่ายการ
บารุงรักษาส่วนนี้ เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการปรับปรุงกรอบอาคารของทางเลือกที่ 3 และ 4
ค่าใช้ จ่ายการเปลี่ ย นฉนวนใต้ ห ลั งคา ทุ ก 10 ปี อ้ างอิ งมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม(มอก.
486,487) อายุการใช้งานของใยแก้วมีอายุ 10 ปีขึ้นไป โดยทางเลือกที่ 1 มีค่าใช้จ่ายครั้งละ 72,341.10 บาท
และ ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 ทางเลือกที่ 4 มีค่าใช้จ่ายเท่ากันคือ 87,180.30 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศทุก 8 ปี โดยอ้างอิงข้อกาหนดอายุเครื่องปรับอากาศตาม
กรมพัฒ นาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลั งงาน กาหนดเกณฑ์อายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศ 8 ปี
(อธิยุต ยงใจ, 2556:36) โดยแต่ละทางเลือกมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเท่ากันคือ 3,443,456.55 บาท
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ค่าพลังงานไฟฟ้าต่อปี โดยการนาค่าพลังงานไฟฟ้าจากการคานวณการปรับปรุงกรอบอาคารด้วย
โปรแกรม BEC version 1.0.6 และกาหนดอั ตราค่าไฟฟ้ าที่ ใช้ในการศึ กษาเท่ า กั บ 3.6 บาท/kWh โดยค่ า
พลังงานไฟฟ้าจากการปรับ ปรุงกรอบอาคารทางเลื อกที่ 1 มีค่าใช้จ่ายการใช้พลังงาน 1,048,184.50 บาท
ทางเลือกที่ 2 มีค่าใช้จ่าย 1,021,376.77 บาท ทางเลือกที่ 3 มีค่าใช้จ่าย 731,229.88 บาท และทางเลือกที่ 4
มีค่าใช้จ่าย 726,827.69 บาท
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ การบารุงรักษา การเปลี่ยนซ่อมแซม (ค่า OM&R) ทุกปี โดยกาหนดให้ค่า
OM&R คิดเป็น 15% ของค่าใช้จ่ายการใช้พลังงานต่อปี โดยการปรับปรุงกรอบอาคารทางเลือกที่ 1 มี
ค่าใช้จ่าย 157,227.67 บาท ทางเลือกที่ 2 มีค่าใช้จ่าย 153,206.52 บาท ทางเลือกที่ 3 มีค่าใช้จ่าย
109,684.48 บาท และ ทางเลือกที่ 4 มีค่าใช้จ่าย 109,024.15 บาท
การวิเคาระห์เปรียบเทียบต้ นทุนค่าใช้จ่ายปรับปรุงกรอบอาคารโดยใช้การคานวณต้นทุนวัฏจักรชีวิต
(ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, 2558:11) โดยการนาเอาค่าใช้จ่ายต่างๆใน 4 ทางเลือกและปรับต้นทุนทั้ง 4 ทางเลือก
ให้เป็นมูลค่าปัจจุบันเพื่อเปรียบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่าย เนื่องจากมูลค่าเงินจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นในอนาคตจะมีค่าน้อยกว่าปัจจุบัน และเมื่อนามาเปรียบเทียบทางเลือกจะต้องนาอัตราดอกเบี้ยหรือ
อัตราคิดลดในช่วงเวลานั้นๆมาคานวณด้วยเสมอ ในการศึกษานี้กาหนดอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราคิดลดที่ 8%
โดยเมื่อนาข้อมูลเงินลงทุน การบารุงรักษา การเปลี่ยนอุปกรณ์ เครื่องจักรตามรอบจะได้ค่า Life Cycle Cost
ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 Life Cycle Cost การปรับปรุงกรอบอาคารแต่ละทางเลือก
Life Cycle Cost Assessment
อัตราคิดลด 8 %

ทางเลือกที่ 1

ทางเลือกที่ 2

ทางเลือกที่ 3

ทางเลือกที่ 4

892,736.04

927,652.56

3,113,186.48

3,267,732.08

-

-

40,000

40,000

เปลี่ยนฉนวนใต้หลังคาทุก 10 ปี

72,341.10

87,180.30

87,180.30

87,180.30

เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศทุก 8 ปี

3,443,456.55

3,443,456.55

3,443,456.55

3,443,456.55

ค่าพลังงานไฟฟ้าต่อปี

1,048,184.50

1,021,376.77

731,229.88

726,827.69

ค่า OM&R ทุกปี

157,227.67

153,206.52

109,684.48

109,024.15

LCC (50 ปี)

19,650,650

19,320,531.11

17,730,589

17,823,208.80

ลงทุนเริ่มแรก (บาท)
ค่าใช้จ่ายการบารุงรักษา Solar PV
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สรุปผลการศึกษา
การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวัสดุกรอบอาคารที่มีผลต่อการใช้พลังงานรวมของอาคาร โดยรวบรวม
ข้อมูลจากอาคารต้นแบบประกอบและใช้โปรแกรม BEC (Building Energy Code) เวอร์ชั่น 1.0.6 เพื่อหาค่า
พื้นฐานของการใช้พลังงานในอาคาร ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง อาคารส่วนที่พิจารณา แล้วเปรียบเทียบกับการ
ปรับปรุงวัสดุกรอบอาคารทั้ง 4 แบบ รวมไปถึงการประเมินต้นทุนวัฏจักรชีวิตของอาคารในส่วนของการใช้
อาคาร การบารุงรักษา การซ่อม การเปลี่ยนอุปกรณ์ และค่าการใช้พลังงานอาคาร ตลอดช่วงอายุอาคาร 50 ปี
ที่ระดับอัตราคิดลด 8% ต่อปี ผลการเปรียบเทียบทางเลือกการปรับปรุงกรอบอาคารทั้ง 4 ทางเลือก พบว่า
ทางเลือกที่ 1 ทาให้ค่า OTTV และ RTTV ลดลงจากอาคารต้นแบบ แต่ทางเลือกที่ 2 ทาให้ค่า OTTV และ
RTTV ลดลงได้มากกว่าทางเลือกที่ 1 ถึงแม้ว่าค่าลงทุนก่อสร้างเริ่มต้นของทางเลือกที่ 1 จะน้อยกว่าทางเลือก
ที่ 2 แต่เมื่อคิดค่าใช้จ่ายต้นทุน Life Cycle Cost ทางเลือกที่ 1 จะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าทางเลือกที่ 2 และมาก
ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบทั้ง 4 ทางเลือก ทางเลือกที่ 3 เมื่อเพิ่มการติดตั้ง Solar PV ทาให้ค่า OTTV ลดลง เมื่อ
เทียบกับทางเลือกที่ 2 และค่าการใช้พลังงานรวมของอาคารลดลงอีกถึงแม้ว่าค่าลงทุนก่อสร้างเริ่มต้นของ
ทางเลื อ กที่ 2 จะน้ อยกว่าทางเลื อ กที่ 3 แต่เมื่อ คิด ค่าใช้จ่ ายต้น ทุ น Life Cycle Cost ทางเลื อ กที่ 2 จะมี
ค่าใช้จ่ายมากกว่าทางเลือกที่ 3 สาหรับทางเลือกที่ 4 พบว่าค่าการใช้พลังงานรวมของอาคารลดลงแต่คา่ ลงทุน
ก่ อ สร้ างเริ่ม ต้ น มากกว่ า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ทางเลื อ กที่ 3 แต่ เมื่ อ คิ ด ค่ าใช้ จ่ า ยต้ น ทุ น Life Cycle Cost
ทางเลือกที่ 4 จะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าทางเลือกที่ 3 ที่มีค่าใช้จ่ายต้นทุน Life Cycle Cost 17,730,589 บาท
จากการศึกษาพบว่าทางเลือกที่ 3 ที่มีค่าใช้จ่ายต้นทุน Life Cycle Cost น้อยที่สุด
ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
1. งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาวัสดุกรอบอาคารในส่วนของวัสดุผนัง กระจก หลังคา ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
แต่ละชนิดมีผลทาให้ค่าการรใช้พลังงานลดลง แต่การศึกษาวิจัยยังไม่ได้ประเมินเรื่อง แผงบังแดดอาคาร การ
เพิ่มผนังเป็นผนังสองชั้นขั้นด้วยฉนวนและการใช้เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลทาให้มี
การเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานอาคารและค่าต้นทุนวัฏจักรชีวิตของอาคาร
2. การศึกษาวิจัยนี้เป็นการปรับปรุงวัสดุกรอบอาคาร โดยใช้วัสดุที่มีในท้องตลาดในปัจจุบัน แต่ใน
อนาคต วัส ดุ ที่ มีป ระสิ ท ธิภ าพสู งในแต่ ล ะกลุ่ มตั ว อย่ างทางเลื อ ก อาจมี ราคาถู กลง หรือ อาจมี การพั ฒ นา
เทคโนโลยีให้ มีป ระสิทธิภ าพมากยิ่งขึ้น ก็จะทาให้ ค่าต้นทุนวัฏ จักรชีวิตของอาคารมีการปรับลดลง จึงเป็ น
ประเด็นในการศึกษาครั้งต่อไป
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้เป็นการศึกษาการปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยอัตโนมัติภายในอาคารชุดเอสวี ซิตี้ ในส่วน
ของอาคารพักอาศัย เนื่องจากอาคารชุดเอสวี ซิตี้ เป็นโครงการขนาดใหญ่ จัดอยู่ในกลุ่มอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่
พิเศษ หรือ อาคารอยู่อาศัยที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไปประกอบด้วยอาคารสานักงานจานวน 3 อาคาร
อาคารพักอาศัย จานวน 7 อาคาร และโรงแรมจานวน 1 อาคาร จากการสารวจจุดติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนภัย
ตาแหน่งที่เหมาะสมที่สุดควรติดตั้ง Smoke Detector ห่างจากประตูห้องครัว 1 เมตร โดยความสูง ลงมาจาก
เพดานของวงกบประตูเท่ากับ 50 เซนติเมตร ควรติดตั้ง Heat Detector ในห้องครัว โดยห่างจากเตา 1 เมตร ไม่
ควรชิดผนังด้านใดด้านหนึ่งเกิน 30 เซนติเมตร จากการจาลองเหตุการณ์ กรณีที่มีกลุ่มควันภายในห้องชุด โดย
เปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควันภายในห้องชุด เริ่มจับเวลาเมื่อเกิดกลุ่มควันภายใน
ห้องชุดจนถึงเจ้าหน้าที่จึงขึ้นมาถึงจุดเกิดเหตุ พบว่าก่อนติดตั้งใช้ระยะเวลารวม 14.30 นาที ส่วนหลังติดตั้งใช้
ระยะเวลารวม 4 นาที โดยระบบใช้ระยะเวลาลดลงถึง 10.30 นาที เนื่องมาจากกลุ่มควันจากบริเวณห้องครัว
ต้องใช้เวลาในการลอยออกมาถึงประตูภายนอกห้องชุดประมาณ 11.30 นาที หลังจากนั้นอุปกรณ์จึงเริ่มตรวจจับ
ควัน การตรวจจับอัคคีภัยเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
ในระดับที่รุนแรงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จึงควรจะต้องดาเนินการเข้าระงับเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงที่ไฟกาลังอยู่ในขั้น
ของ Smoldering Stage เพราะหลังจากนั้นแล้วจะเป็น ระดับไฟขั้นรุนแรงต้องมีการใช้น้าในการเข้ามาช่วยใน
การระงับเหตุ และเจ้าหน้าที่ทีมผจญเพลิง (Fire Man) ควรจะต้องสวมใส่ชุดเครื่องช่วยหายใจ โดยในการเข้าระงับ
เหตุเพลิงไหม้ในจุดที่เกิดเหตุให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีจะต้องตัดวงจรของการเกิดไฟไว้ที่ขั้นของ Smoldering Stage หรือ
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อย่างน้อยที่วินาทีสุดท้ายของขั้นตอนนี้ ซึ่งจะได้ผลที่ดีกว่าจะปล่อยให้ไฟไหม้ไปถึงขั้น Flame Stage และในกรณี
ที่ต้องอพยพหนีไฟลงจากอาคารพักอาศัยทางอาคารก็ควรจะต้องมีมาตรการตรวจจับและส่งสัญญาณ เตือนให้มี
การหนีก่อนที่จะมีการลุกลามไปถึงขั้น Flame Stage และ Heat Stage
คาสาคัญ: แบบจาลองการตรวจจับควัน, ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย, อาคารที่พักอาศัย
Abstract
This study aimed to study the improved automatic fire alarm system in a residential
building of the SV City condominium. Because of the SV City condominium is a large project
which is classified as extra high-rise building or a residential building with an area greater than
2,000 square meters. It consists of three office buildings, seven residential buildings and one
hotel building. After the survey of the installation points of alarm equipment, the most
appropriate position should be equipped a smoke detector one meter away from the kitchen’s
door with the height from the ceiling of the frame on 50 centimeters. They should install a
heat detector in the kitchen away from the stove one meter and should not close each wall
more than 30 centimeters. From the simulation of the case of smoke in the condominium
which comparing between before and after installing smoke detectors within the condominium,
the study started timer when the smoke group occurs inside the unit until the officers came
to the scene of the incident. The study found that before the installation, the total time was
14.30 minutes, and after the installation, it took a total time of four minutes with the system
running time. It reduced to 10.30 minutes due to smoke from the kitchen area and it took
about 11.30 minutes to fly out to the outside of the condominium. After that, the device
started to detect smokes, a fire detection in order to be effective in suppressing fire and damage
that may occur at a severe level. Therefore, it should be done to stop the incident that
occurred during the fire in the stage of a smoldering stage because after that it will be severe
fire levels, the water must be used to help in the suppression, and the fire man team should
wear the SCBA ventilator kit to suppress the fire at the scene and get good results. They must
cut the fire cycle at the smoldering stage or at least on the last second of this step for better
results than allowing the fire to reach the flame stage. The case of a fire escape, the residential
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building must have a standard detection and send an alarm to escape before a fire spread to
the flame stage and a heat stage.
Keywords: Smoke Detection Model, Fire Alarm System, Residential Building
บทนา
ปัจจุบันอาคารชุดพักอาศัยในรูปแบบคอนโดมิเนียมได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาคารขนาดใหญ่
หรืออาคารสูงที่ก่อสร้างภายหลังจากที่ “กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ปี พ.ศ.2522” (กระทรวงมหาดไทย, 2540ก) กาหนดให้
มีระบบความปลอดภัยไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดตามที่กฎกระทรวงกาหนดไว้ รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับ
เพลิ งไหม้ อั ตโนมั ติ ภายในอาคาร ภายในห้ อ งชุ ด ตาม “กฎกระทรวงฉบั บ ที่ 47 (พ.ศ.2540) ข้ อ 5 (4)”
(กระทรวงมหาดไทย, 2535; 2540ข) ในขณะเดี ยวกันอาคารขนาดใหญ่หรื ออาคารสูงที่ก่ อสร้ างก่อนข้อบังคั บ
จากกฎกระทรวงดังกล่าวจึงมีการติดตั้งอุปกรณ์ แจ้งเตือนภัยบริเวณพื้นที่ทางเดินส่วนกลางเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอ
ส่งผลให้ระบบเตือนภัยทางานได้ช้าและไม่มี ประสิทธิภาพ
ต่อมาทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) จึงมีคาแนะนาให้ตึกสูงอาคาร
เก่าและอาคารที่ก่อสร้างใหม่หามาตรการเพื่อลดความเสี่ยงเหตุอัคคีภัยภายในอาคาร จึง ได้เสนอว่า อาคาร
เก่าที่เป็นอาคารสูงและสร้างก่อน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ฉบับที่ 33 ปี พ.ศ.2535 ควรทาการปรับปรุง ระบบ
ความปลอดภัย การแจ้ง เตือนอัคคีภัย เพื่อลดความเสี่ยงอัคคีภัย รวมถึงมีข้อแนะนาแก่เจ้า ของอาคารทั่ว ไป
ควรให้ความสาคัญและตรวจสอบ ระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในอาคารทั่วไป รวมทั้งอาคารที่ใช้เพื่อการ
ชุมนุมคน เพื่อลดและกาจัดความสูญเสีย ที่เกิดจากอัคคีภัยให้หมดไป (ว.ส.ท, 2560; สยามรัฐ, 2561)
ในปจจุบั นนี้ไ ดมีก ารกอสรางทั้งอาคารประเภทโรงแรม โรงพยาบาล คอนโดมิเนียม และอาคาร
สานักงาน ความสูงของ อาคารที่อยูภายในขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของอุปกรณและพนักงานดับเพลิง
ในปจจุบัน จะอยู ไ มเกิน 10 ชั้น ฉะนั้นภายในอาคารสูง จึงตองมีระบบดับเพลิงที่ไดมาตรฐาน ซึ่ง สามารถ
ทางาน โดยอัตโนมัติอยางเพียงพอสาหรับการชวยเหลือตนเองสาเหตุของการสูญเสียชีวิตใน อาคารสูงที่เกิด
จากเพลิงไหมสวนใหญจะเนื่องจากควันที่เกิดจากการเผาไหมมากกวาการถูกความ รอนเผาผลาญ (วริทธิ์ อึ้ง
ภากรณ, ม.ป.ป.)
ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) หรือ ระบบป้องกันอัคคีภัย คือ ระบบที่สามารถ
ตรวจจับ การเกิดเหตุเพลิงไหม้ และแจ้งผลให้ผู้อยู่ในอาคารทราบโดยอัตโนมัติ ระบบที่ดีจะต้อ งตรวจจับและ
แจ้งเหตุได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีความเชื่อถือได้สูง เพื่อให้ผู้อยู่ภายในอาคาร สถานที่ มีโอกาสดับไฟใน
ระยะลุกไหม้เริ่มต้นได้มากขึ้น และมีโอกาสที่จะอพยพหลบหนี ไ ฟออกจากอาคารสถานที่ไ ปยัง ที่ปลอดภัยได้
มากที่สุด (VECL Thai, 2552)
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การดับเพลิงในจุดที่เกิดเหตุให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี จะต้องตัดวงจรของการเกิดไฟไว้ที่ขั้นของ Smoldering
Stage หรืออย่างน้อยที่วินาทีสุดท้ายของขั้นตอนนี้ ซึ่ง จะได้ผลที่ดีกว่าจะปล่อยให้ไฟไหม้ไปถึง ขั้น Flame
Stage และในกรณีที่ต้องอพยพหนีไฟลงจากอาคารพักอาศัย ทางอาคารก็ควรจะต้องมีมาตรการตรวจจับและ
ส่งสัญญาณเตือนให้มีการหนีก่อนที่จะมีการลุกลามไปถึงขั้น Flame Stage และ Heat Stage (Jukka, Simo,
and Jukka, 2004; Nation Fire Protection Association, 2002 อ้างถึงใน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกัน
และจัดการภัยพิบัติ, 2556)
ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาการปรับปรุงติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยภายในห้องชุดพักอาศัยอาคาร
เอสวี ซิตี้ เพิ่มเติมจากที่มีติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนบริเวณทางเดินส่วนกลาง เนื่องจากเป็นอาคารที่
ก่อ สร้ า งก่ อ นการก าหนดของกฎกระทรวงดั ง ที่ ก ล่ า วมาในข้ า งต้ น โดยการวิ จั ย นี้ไ ด้ ท ดสอบโดยจ าลอง
สถานการณ์เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในห้องพักอาศัย ในกรณีที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยภายในห้องชุดมี
ความแตกต่างกับห้องชุดที่ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนมีระยะเวลาที่แตกกันอย่างไรโดยทาการเปรียบเทียบ
กับระยะเวลาในการเกิดอัคคีภัย เพื่อนาผลการทดสอบเก็บข้อมูลเรื่องเวลาในการแจ้งเหตุ และความรวดเร็ว
ในการการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง มีผลต่อการเข้า พื้นที่เ พื่อตรวจสอบและระงับเหตุเพลิง ไหม้ก่อน ที่
จะนาเสนอรายงานให้เจ้าของร่วมและคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในอาคารพักอาศัยให้มีสมรรถนะการทางาน
ที่ดีขึ้น
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติภายในอาคารพักอาศัย
3. เพื่อกาหนดแนวทางวิธีการทางานระบบสัญญาณแจ้งเตือนภัยภายในอาคารพักอาศัย
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษานี้มุ่งประสิทธิผลการปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยเพื่อความพร้อมของระบบแจ้งเตือนภัยภายใน
อาคารพักอาศัย เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีรายละเอียดของวิธีการดาเนินงานวิจัย ดังนี้
1. ดาเนินการสารวจสภาพทั่วไปของอาคาร โดยศึกษารายละเอียดเกี่ยวกั บการขออนุญาตก่อสร้าง
อาคารและระบบแจ้งเตือนภัยจากเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารที่ใช้ในปัจจุบัน
2. วิเคราะห์สาเหตุที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทราบการเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ล่าช้า โดยการนาทฤษฎีก้างปลา
ผังแสดงเหตุและผล (Cause-and-Effect Diagram) ของ Dr. Kaoru Ishikawa (วันรัตน์ จันทกิจ, 2553) เป็นผังที่
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทางคุณภาพกับปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนทาการปรับปรุงระบบแจ้ง
เตือนภัยอัตโนมัติ
3. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการทดลอง
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3.1 ทาการทดสอบหาตาแหน่งจุดติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยภายในห้องชุดพักอาศัย 8 (ตามมาตรฐาน
ที่ วสท. กาหนดไว้)
3.1.1 ทดสอบหาจุดติดตั้ง Smoke Detector ทาการตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ Smoke
Tester เป็นอุปกรณ์ทดสอบโดยขณะตรวจจับควันสาหรับทดสอบโดยเฉพาะ โดยการทดสอบจะทาการฉีดควัน
(จาลอง) เข้าไปในห้องครัว เพื่อดูทิศทางการไหลของควัน
3.1.2 ทดสอบหาจุดติดตั้ง Heat Detector ในการเกิดเพลิงไหม้และความร้อนที่เพิ่มสูงขึ้น
3.1.3 การเกิดเหตุเพลิงไหม้ ส่วนมากจะมาจากบริเวณห้องครัว ทั้ง จากการทากับอาหาร
และเครืองใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ผู้วิจัย จึงเน้นจุดที่จะเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิง ไหม้ คือ ห้องครัวหรือที่บริเวณหน้า
ห้องครัว ซึ่งเป็นจุดที่ควรจะติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับมากที่สุด
3.2 ทาการทดสอบโดยการจาลองเหตุก ารณ์ก รณีห้อ งชุด พัก อาศัย ที่ไ ม่มีก ารติด ตั้ง อุป กรณ์
แจ้งเตือนภัยภายในห้องชุดฯ แล้วบันทึกเวลาที่ควันไฟจะลอยออกมาที่บริเวณทางเดินส่วนกลาง และระยะเวลา
ที่อุปกรณ์แจ้งเตือนภัย ส่วนกลางถึงจะจับสัญญาณกลุ่มควันได้แล้วแจ้งเตือนไปยังตู้ควบคุม
3.3 ทาการทดสอบโดยการจาลองเหตุการณ์กรณีห้องชุดพักอาศัยที่มีการติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือ นภัย
ภายในห้องชุดฯ จะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการจับสัญญาณกลุ่มควันและระยะเวลาที่แจ้ง เตือนไปยัง
ตู้ควบคุมระบบแจ้งเตือนภัย
3.4 ทาการทดสอบระยะเวลาเมื่อเจ้าหน้าที่ฯ ภายในล๊อบบี้ของอาคาร รับทราบเหตุจะต้องใช้เวลา
กี่นาทีในการขึ้นมาระงับเหตุ
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
อาคารชุดเอสวี ซิตี้ ตั้งอยู่เลขที่ 902 ถนนพระรามสาม แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเมื่อวันที่ 9 เดือน ตุลาคม
พ.ศ 2538 ไม่อยู่ในบังคับตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
เนื่องมาจาก กฎกระทรวงฉบับที่ 33 ก็ยังมิได้มีผลบังคับใช้

ภาพที่ 1 สภาพภายนอกและภายในอาคาร
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อาคารชุดเอสวี ซิตี้ (ภาพที่ 1) มีจานวนชั้นเหนือพื้นดิน 26 ชั้น จานวนชั้นใต้ดิน 2 ชั้น ถนนเข้าสู่อาคาร
กว้าง มากกว่า 6 เมตร จานวนบันไดหนีไ ฟจานวน 2 บันได ความกว้างบันไดหนีไฟ 1.20 เมตร และจานวน
ทางหนีไฟจานวน 2 ทาง ระยะห่างระหว่างบันได 60 เมตรตามกฎหมายกาหนดไว้ ส่วนงานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ 1) แผงควบคุม ชนิด Multiplex 2) อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ ชนิด Heat Detector
บริเวณพื้นที่ทางเดิน ส่วนกลางในอาคารส่วนพักอาศัย และชนิด Smoke Detector บริเวณพื้นที่ทางเดินส่วน
ส่วนอาคารสานักงาน 3) อุปกรณ์แจ้ง เหตุเพลิง ชนิด Manual Down และ 4) อุปกรณ์ส่ง สัญญาณ ชนิด
Alarm Bell & Speaker Phone
ผลการศึกษาและวิเคราะห์ผล
ผลการสารวจจุดติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยภายในห้องชุดพักอาศัยดังแสดงในภาพที่ 2 จากการทดสอบ
เมื่อสร้างควัน (จาลอง) ในห้องครัวพบกลุ่มควันลอยออกมาจากประตู (ภาพที่ 3) โดยควันจะลอยขึ้นถึงเพดาน
ที่ระยะห่างจากวงกบประตูหน้าห้องครัวประมาณ 1 เมตร ดังนั้นจึงควรติดตั้ง Smoke Detector ห่างจากประตู
ห้องครัว 1 เมตร โดยความสูงลงมาจากเพดานของวงกบ เท่ากับ 50 เซนติเมตร และควรติดตั้ง Heat Detector
ในห้องครัว โดยห่างจากเตา 1 เมตร ไม่ควรชิดผนังด้าน ใดด้านหนึ่งเกิน 30 เซนติเมตร

ภาพที่ 2 จุดติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย
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ภาพที่ 3 การจาลองสถานการณ์ภายในห้องครัว
ผลการทดลองก่อนและหลังการติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยอัตโนมัติภายในห้องชุดฯ
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาและทาการทดลองเพื่อ ศึกษาการเคลื่อนที่ข องควัน และได้จาลองเหตุก ารณ์
กรณี มีเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่ห้องครัว โดยเปรียบเทียบระหว่างก่อนปรับปรุง คือ ไม่มีการติดตั้งเครื่องตรวจจับควัน
(Smoke Detector) ภายในห้องชุดฯ และมีการติดตั้งอุปกรณ์แจ้ง เตือนเฉพาะบริเวณทางเดิน ส่วนกลาง และ
หลังปรับปรุง คือ มีการติดตั้งเครื่องตรวจจับควันภายในห้องชุดฯ โดยมีผลการทดลองตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบกระบวนการทางานของระบบแจ้งเตือนภัยอัตโนมัติภายในห้องชุดฯ
ก่อนทาการติดตั้ง
ลาดับ

เวลา
(นาที)
อุปกรณ์ตรวจจับควันจะส่งสัญญาณแจ้ง 12.00
เตือนไปยังตู้ควบคุมที่อยู่ชั้น Lobby
รายละเอียด

1

ผลต่างเวลา
(นาที)

หลังทาการติดตั้ง
รายละเอียด

เวลา
(นาที)
2.00

อุปกรณ์ตรวจจับควันจะส่ง
สัญญาณแจ้งเตือนไปยัง
ตู้ควบคุมที่อยู่ชั้น Lobby
2
เจ้าหน้าที่ฯ ใช้ลิฟต์ขึ้นมาถึงและค้นหา 2.30 เจ้าหน้าที่ฯ ใช้ลิฟต์ขึ้นมาถึง
2.00
ห้องชุดจุดที่เกิดเหตุ
ห้องชุดจุดที่เกิดเหตุ
สรุป
ระยะเวลารวม
14.30
ระยะเวลารวม
4.00
เพลิงไหม้ขั้นรุนแรงต้องใช้น้าในการดับไฟ
เพลิงไหม้ระดับเบื้องต้นสามารถดับไฟได้
ไม่สามารถดับไฟได้ด้วยเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
ด้วยเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ

111

10.00
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10.30
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ผลการทดลองก่อนการปรับปรุงพบว่าควันจาลองที่ทาขึ้นภายในห้องครัวในสภาพห้องชุดปิดหมดใช้
ระยะเวลาประมาณ 9 นาที อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) ตัวทดสอบที่ติดตั้งที่ทางเดินส่วนกลาง
หน้าห้องชุดจะเริ่มทางานตรวจจับควันไฟได้แสดงสถานะที่ตัวอุปกรณ์ ฯ จะเริ่มกระพริบและใช้เวลาอีก 2.30
นาที รวมต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 11.30 นาที ซึ่งหลังจากที่อุปกรณ์ตรวจจับควันตัวตัวทดสอบจะจับควันต้อง
ใช้ระยะเวลาอีก 30 วินาที อุปกรณ์ตรวจจับควันฯ จึงจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังตู้ควบคุมที่ อยู่ชั้น Lobby
รวมใช้ระยะเวลาประมาณ 12 นาที และเจ้าหน้าที่อาคารฯ ใช้เวลาประมาณ 2.30 นาที ในการใช้ลิฟต์ขึ้นมาถึง
และค้นหาตาแหน่งจุดที่เกิดเหตุ รวมใช้ระยะเวลาประมาณ 14.30 นาที

ผลการทดลองหลังปรับปรุงโดยทาการติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยอัตโนมัติชนิดตรวจจับควัน (Smoke
Detector) ชนิดระบุ Address ติดตั้งอยู่ภายในห้องชุดฯ บริเวณหน้าห้องครัว (ตาแหน่งจุดติดตั้งตามร่างมาตรฐาน
วสท.) โดยห่างจากทางเดินหน้าประตู 1.50 เมตร ทาการติดตั้งที่จุดศูนย์กลางห่างจากผนังห้องครัว 75 เซนติเมตร
และผนังห้องนอนอีกฝั่ง 75 เซนติเมตร โดยผู้วิจัยพบว่าควันจาลองที่ทาขึ้นจากภายในห้องครัว ในสภาพห้องชุด
ปิดหมดใช้เวลาประมาณ 1.30 นาที อุปกรณ์ตรวจจับควันฯตัวทดสอบที่ติดตั้งจะเริ่มตรวจจับควันได้ (ไฟเริ่ม
กระพริบ) และใช้เวลาอีก 30 วินาที อุปกรณ์ฯ ถึงจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังตู้ควบคุมที่อยู่ชั้น Lobby รวม
ใช้เวลา 2 นาที และเจ้าหน้าที่อาคารฯ ใช้เวลาประมาณ 2 นาที ในการรอลิฟต์และใช้ลิฟต์ขึ้นมาถึงที่เกิดเหตุใช้
เวลารวมประมาณ 4 นาที
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ดังนั้น ผลการเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการติดตั้งอุป กรณ์ต รวจจับ ควัน ภายในห้อ งชุด โดย
ก่อ นติดตั้ง อุปกรณ์ฯ ใช้ระยะเวลารวม 14.30 นาที และหลังการติดตั้งอุปกรณ์ฯ ใช้ระยะเวลารวม 4 นาที โดย
ระบบใช้ระยะเวลา ลดลงถึง 10.30 นาที หรือคิดเป็น 72.41%
สรุปผลการศึกษา
การติดตั้งอุปกรณ์แจ้ง เตือนภัย ชนิดตรวจจับควัน (Smoke Detector) แบบอัตโนมัติภายในห้องชุด
พักอาศัย อย่างน้อยห้องชุดละ 1 จุด (ตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ฉบับที่ 33 ปี พ.ศ. 2535 กาหนดไว้) นั้น เมื่อ
เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นภายในห้องชุดฯ อุปกรณ์ตรวจจับควันฯ จะใช้ระยะเวลาในการตรวจจับควันประมาณ
1.30 นาที และใช้เวลาอีก 30 วินาที ในการส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังตู้ควบคุมที่อยู่ภายในชั้นล๊อบบี้ของอาคาร
เพื่อ ให้ผู้ดูแลอาคาร และ/หรือผู้เกี่ยวข้องได้รับ ทราบเลขที่ ห้องชุดและชั้น ที่เ กิดเหตุ ใช้เ วลารวม 2 นาที
ซึ่งมีความรวดเร็วกว่าห้องชุดที่ไม่ไ ด้ทาการติดตั้ง อุปกรณ์แจ้งเตือนภัยถึง 10.30 นาที หรือคิดเป็น 72.41%
เจ้าหน้าที่ฯ สามารถขึ้นไปตรวจสอบเพื่อระงับเหตุที่อาจจะเป็นสาเหตุของอัคคีภัยได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น อาคาร
ชุดพักอาศัยหรืออาคารเก่าที่มีการก่อสร้างก่อนที่พรบ.อาคารชุดฉบับที่ 33 พ.ศ.2535 จะบังคับใช้ โดยให้แต่ละ
ห้องชุดจะต้องทาการติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยอัตโนมัติอย่างน้อยห้องชุดละ 1 จุด เจ้าของอาคาร และ/หรือ
ผู้ดูบริหารจัดการอาคาร โดยเฉพาะอาคารเก่า ควรที่จ ะมีก ารพิจ ารณาลงทุนติดตั้ง อุปกรณ์แจ้ง เตื อนภัย
เพิ่มเติมภายในห้องชุดเพื่อความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้อาคาร
ข้อเสนอแนะ
1. ควรติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควัน บริเวณพื้นที่ส่วนกลางบริเวณทางเดินควบคู่ไปกับอุปกรณ์ตรวจจับ
ความร้อนที่ติดตั้งอยู่เดิม
2. ควรติดตั้งไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) แบบ LED เพิ่มเติมที่บริเวณพื้นที่ทางเดินส่วนกลาง
ภายในอาคารพักอาศัยทุกชั้น หรือติดแถบเรืองแสงที่บริเวณพื้นที่ทางเดินส่วนกลางไปยังบันไดหนีไฟ
3. ต้องกาหนดแผนการตรวจเช็คระบบแจ้งเตือนภัยภายในห้องชุดพักอาศัย
4. ติดตั้งไฟสโตป ไลท์ (Strobe Light) บริเวณหน้าห้องชุดฯ เพื่อใช้แสดงตาแหน่ง ห้องชุดที่เกิดเหตุ
เพลิงไหม้
5. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในส่วนพัดลมอัดอากาศ ควรที่จะเริ่มทางานตั้งแต่ 2 นาทีแรกเมื่อมีการส่ง
สัญญาณไปยังตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เพื่อป้องกันกลุ่มควันเข้าไปภายในช่องทางหนีไฟ และเป็นอุปสรรค
กับผู้อพยพหนีไฟ
6. ควรมีการฝึกซ้อมทบทวนแผนการตรวจสอบพื้นที่ การระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้น ต้น และแผนการอพยพ
หนีไฟอย่างสม่าเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
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บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอการระบบการจาแนกกลิ่นที่มีอยู่ในห้องเพื่อตรวจสอบว่าภายในห้องพักอาศัยมีกลิ่นที่
เกิดจากอะไรและกลิ่น บางกลิ่ น อาจส่ งผลบรรยากาศในการพักอาศัยซึ่งในบางครั้งจมูกของมนุษย์ก็อาจจะไม่
สามารถที่จะจาแนกหรือรับรู้ได้ทุกกลิ่นได้ โดยการจาลองกลิ่นของสิ่งที่มีอยู่ในบ้านจานวน 2 ชนิดได้แก่ กล้วยและ
ไวน์ เพื่อทาการทดสอบการจาแนกข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดก๊าซที่ถูกปล่อยออกมาโดยเซ็นเซอร์ก๊าซจานวน 8
ตัวและทาการตรวจสอบความแตกต่างระหว่างสิ่งที่นามาทดสอบทั้งสองชนิด ด้วยการใช้วิธีโครงข่ายประสาทเทียม
แบบหลายชั้น โดยข้อมูลที่ทาการเก็บจากเซ็นเซอร์จะเก็บในช่วงเวลาที่แตกต่างกันตั้งแต่ 7 นาที ถึง 30 นาที
ซึ่งงานวิจัยนี้ต้องการที่หาช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสาหรับการเก็บค่าข้อมูลเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่สามารถจะ
นามาทาการจาแนกประเภทได้ข้อมูลที่รับมาเป็นกล้วยหรือไวน์ จากการทดสอบที่จานวนชั้นซ่อนที่ 25,50 และ
100 อัตราการเรียนรู้เท่ากับ 0.01 ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่ยอมรั บได้เท่ากับ 0.01 จานวนรอบที่ใช้ในการทดลอง
ไว้ที่ 500 รอบพบว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมสาหรับการเก็บค่าข้อมูลที่สามารถนามาจาแนกประเภทของข้อมูลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเริ่มตั้งแต่ช่วง 16 นาทีขึ้นไปจึงจะสามารถจาแนกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
คาสาคัญ: โครงข่ายประสาทเทียม,วิธีการแบ่งประเภท
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Abstract
This article presents an odor classification system in the room to verify that the
interior of the living room has a scent caused by something, and some scents may affect
the atmosphere in the residence, which sometimes the human nose. May not be able to
identify or recognize every smell By simulating the smell of what is contained in the house,
2 types namely banana and wine To test the classification of data obtained from the
measurement of gas released by 8 MOX gas sensors for examining the differences between
the test items bananas and wines by using multi-layer neural network methods. The data
recorded from the sensor will be recorded at different times from 7 minutes to 30 minutes.
This research needs to find the most suitable time for recording data in order to
obtain information that can be classified. Information received is banana or wine. From the
tests 20,50 and 100 hidden layer learning rate equals 0.01 the maximum acceptable error
is 0 . 0 1 the number of rounds used in the experiment is 5 0 0 cycles. To classify the data
effectively starting from 16 minutes or more to be able to correctly classify the data
Keywords : Neural Network, Classification
บทนา
การดาเนินชีวิตประจาวันของแต่ละบุคคลมี การใช้ชีวิตที่แตกต่างกันออกไปตามภาระหน้าที่รวมถึงสภาพความ
เป็นอยู่ซึ่งที่พักอาศัยเป็นสิ่งที่ทุกคนควรให้ความสาคัญในด้านสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมรอบตัวมีผลในหลาย ๆ
ด้านต่อการพักอาศัยเป็นอย่างมากเพราะหากอากาศภายในบ้านพักอาศัยมี สิ่งของที่หลากหลายหลายต่อหลายครั้ง
ทีก่ ลิ่นที่ติดมากับสิ่งต่าง ๆ มีผลกระบทต่อผู้ที่พักอาศัยทาให้บรรยากาศภายในบ้านไม่น่าอยู่ ซึ่งการศึกษากลิ่นได้รับ
ความสนใจและมีการพัฒนาอุปกรณ์เพื่อใช้ในการตรวจวัดอย่างมากมายรวมถึงวิธีการในการจาแนกประเภทของ
กลิ่นที่ได้จากการตรวจวัดด้วยแบบจาลองโครงข่ายประสาทเทียม
แบบจ าลองโครงข่ า ยประสาทเที ย ม (Artificial Neural Network: ANN) เป็ น แบบจ าลองที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม
Artificial Intelligent (AI) ซึ่งมีจุดเด่นคือสามารถที่จะเรียนรู้จดจาสิ่งต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีโดยแบบจาลอง ANN มี
ลักษณะโครงสร้าง และหลักการทางานคล้ายสมองคน โดยสามารถที่จะเรียนรู้จดจารูปแบบต่าง ๆ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
ได้ตลอดเวลา เมื่อมีข้อมูลที่ทันสมัย และใหม่มากขึ้นแบบจาลองประเภทนี้ยังสามารถที่เรียนรู้ได้ภายในระยะเวลา
อัน สั้ น ซึ่งเป็ น ปัจจัย ส าคัญในการพัฒ นาแบบจาลองให้ มี ความทันสมัย อยู่เสมอ โดยโครงสร้างสถาปัตยกรรม
แบบจ าลอง ANN จะประกอบด้ว ยชั้น (Layers) ต่าง ๆ คือ ชั้นข้อมูล นาเข้า (Input layer) ชั้นซ่ อน (Hidden
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layer) และ ชั้นข้อมูลออก (Output layer) โดยชั้นต่าง ๆ จะประกอบไปด้วย เซลหรือโหนด (Node) ึงเซลในชั
ซ่
้น
ต่ า ง ๆ จะมี ก ารเชื่ อ มโยงถึ ง กั น และจะมี ตั ว แปรที่ ส ามารถปรั บ เปลี่ ย นค่ า ได้ เช่ น ค่ า น้ าหนั ก (Weight-W)
แบบจาลอง ANN จะมีการปรับเปลี่ยนค่าต่าง ๆ ภายในกระบวนการเรียนรู้เพี่อให้ผลลั พธ์จากการเรียนรู้มี ค่า
ใกล้เคียงกับค่าจริงที่ต้องการพยากรณ์มากที่สุด
โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) เป็นกระบวนการประมวลผลที่มีการเลียนแบบการทางานของ
สมองมนุษย์ ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะสร้างเครื่องมือซึ่งมีความสามารถในการเรียนรู้การจดจารูปแบบ (Pattern
Recognition) และการอุปมานความรู้ เช่นเดียวกับความสามารถที่มีในสมองมนุษย์ ซึ่งการเรียนรู้ของโครงข่าย
ประสาทเทียม มีการเรียนรู้หลายลักษณะคือ การเรียนรู้ แบบมีการสอน (Supervised Learning) และการเรียนรู้
แบบไม่มีการสอน (Unsupervised Learning) และมีการจัดองค์ประกอบโครงสร้างของโครงข่ายได้หลายลักษณะ
จึงเป็นที่นิยมในการนามาประยุกต์เพื่อการแก้ปัญหางานด้านต่าง ๆ เช่นการจดจารูปแบบลายมือ ตัวอักษร รูปหน้า
และการจัดหมวดหมู่จาแนกสิ่งของ เป็นต้น
บทความนี้ นาเสนอการจาแนกข้ อมูล ด้ว ยโครงข่ ายประสาทเทีย มในหั ว ข้อ ที่ 2 เป็นการกล่ าวถึงทฤษฎี ที่
เกี่ยวข้องกับการทาวิจัย หัวข้อที่ 3 เป็นวิธีการทดลองการจาแนกข้อโดยการใช้โครงข่าย และหัวข้อที่ 4 เป็นการ
สรุปผลการทดลอง
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเกี่ยวกับวิธีการจาแนกกลิ่นได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องและมีการพัฒนาอุปกรณ์เพื่อใช้ในการ
ตรวจวัด[1]และระบบที่ใช้ในการจาแนกกลิ่นแบบอัตโนมัติ โดยจาลองมาจากส่วนประกอบหลักเกี่ยวกับกายวิภาค
ของระบบรับกลิ่นของมนุษย์คือจมูกที่มีการดมกลิ่นเข้าไป กระบวนการจาแนกกลิ่นของมนุษย์แสดงดังต่อไป
ขั้นตอนที่ 1. สูดอากาศเพื่อนาโมเลกุลที่มีกลิ่นไปยังจมูก
ขั้นตอนที่ 2 โมเลกุลของกลิ่นจะละลายและตรวจพบโดยตัวรับกลิ่น
ขั้นตอนที่ 3 สัญญาณจากตัวรับกลิ่นจะถูกส่งไปยังหลอดดมกลิ่น
ขั้นตอนที่ 4 การดมกลิ่นเปลี่ยนข้อมูลของการดมกลิ่นไปยังส่วนสมอง
ขั้นตอนที่ 5 ข้อมูลของการดมกลิ่นสมองมีการแจกจ่ายไปยังส่วนอื่น ๆ ของสมองและมนุษย์สามารถระบุกลิ่น
ขั้นตอนที่ 6. ทาความสะอาดจมูกด้วยการหายใจขึ้นและออกเรื่อย ๆ
โครงข่ายประสาทเทียมเป็นรูปแบบการ ประมวลผลที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากระบบ ประสาททางชีวภาพซึ่ง
มีอยู่หลายชนิดโดยแบ่งตามประเภทของการเรียนรู้ ซึ่งในการทางานวิจัยนี้ได้นารูปแบบการเรียนรู้แบบต้องการ
ผู้สอน (supervised learning) การเรียนรู้ชนิดนี้ต้องการผู้สอนเพื่อบอกความแตกต่างของเอาต์พตุ ที่ได้กับเอาต์พุต
ที่ต้องการประเด็นที่สาคัญของการเรียนรู้ชนิดนี้คือความผิดพลาดระหว่างเอาต์พุตที่ได้กับเอาต์พุตที่ต้องการน้อย
ที่สุดโดยการกาหนดค่าน้าหนักที่เหมาะสม และในด้านอื่น ๆ โครงข่ายประสาทเทียมถูกนามาใช้ในการจาแนก
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ข้อมูลที่ได้รับมาเพื่อที่ระบุว่าข้อมลู ที่ได้รับนั้นเป็นอะไรได้บ้างซึ่งไม่ว่าจะเป็นการจาแนกตัวเลขที่ถูกเขียนจาก
ลายมือว่าเป็นเลขอะไรบ้าง[2] หรือการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้จากภาพถ่าย[3]ซึ่งมีการนาโครงข่ายประสาทเที ยมเข้า
มาช่วยจัดการ
วิธีการแบ่งประเภทข้อมูลของวิธีการ จาแนกกลุ่ม (classification)
การแบ่งประเภทข้อมูล[4]คือกระบวนการ สร้างตัวแบบเพื่อจัดการข้อมูลให้อยู่ในกลุ่ มที่กาหนดเป็นการสร้าง
ตัวแบบการจัดหมวดหมู่ได้จากกลุ่มตัวอย่างของข้อมูลที่ได้กาหนดไว้ล่วงหน้าและสามารถพยากรณ์กลุ่มของข้อมูล
ที่ยั งไม่เคยน ามาจัด หมวดหมู่ ไ ด้ตัว แบบที่ ได้ อ าจอยู่ ใ นรูป แบบต้น ไม้ตั ดสิ น ใจ (decision tree) หรือโครงข่ า ย
ประสาทเทียม (artificial neural network) ในการจัดหมวดหมู่จาเป็นต้องแบ่งข้อมูล ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก
คือ ข้อมูลสาหรับการเรียนรู้ (training data) เพื่อให้ข้อมูลเรียนรู้และสร้างตัวแบบ (model construction) และ
ส่ ว นที่ ส องคื อ ข้ อ มู ล ส าหรั บ การทดสอบ (testing data) เพี่ อ ประเมิ น ความถู ก ต้ อ งของตั ว แบบ (model
evaluation) อีกทั้งใช้ชุดข้อมูลที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเพี่ อกาหนดกลุ่มให้กับข้อมูลใหม่ที่ได้มาหรือทานายค่าออกมา
ตามที่ต้องการ

โครงข่ายประสาทเทียมแบบเพอร์เซฟตรอนหลายชั้น
โครงข่ายประสาทเทียมแบบเพอร์เซฟตรอนหลายชั้น ( Multilayer Perceptron Neural Network: MLP)
เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในการนามาใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการรู้จารูปแบบ การจาแนกข้อมูลต่าง ๆ เช่น การ
จาแนกใบหน้า ตัวอักษร และภาพถ่ายต่าง ๆ เนื่องจากลักษณะของโครงข่ายประสาทเป็นการเลียนแบบการทางาน
ของสมองมนุษย์ในการจดจารูปแบบ โดยทาการสร้างโครงข่ายประสาทเทีย ม (Neural Network) ออกเป็นชั้น
(Layer) ซึ่งประกอบด้วย ชั้นรับข้อมูล (Input Layer) ชั้นซ่อน (Hidden Layer) และชั้นผลลัพธ์ (Output Layer)
โดยมีลักษณะโครงสร้างดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1 โครงสร้างของโครงข่ายประสาทเทียมแบบเพอร์เซฟตรอนหลายชั้น
ซึ่งการเรียนรู้ของโครงข่ายเป็นการเรียนรู้แบบป้อนไปข้างหน้า [5] (Feed Forward Neural Networks) โดย
ที่ข้อมูลที่จะนามาเรียนรู้จะถูกส่งเข้ามาที่ชั้นรับข้อมูล ซึ่งทุก ๆ หน่วยของชั้นรับข้อมูลจะทาการกระจายข้อมูลไป
ยังทุก ๆ หน่วยของชั้นซ่อน และทาการคานวณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ที่ชั้นผลลัพธ์ จากนั้นจะตรวจสอบว่าผลลัพธ์ที่
คานวณได้มีค่าใกล้เคียงกับเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ หากมีค่าไม่ใกล้เคียงกันก็จะเป็นส่วนที่ผิดพลาด ซึ่งจะต้อง
นาค่าผิดพลาดมาทาใช้ในการปรับการเรียนรู้ โดยการเรียนรู้แ บบแพร่ย้อนกลับ (Back Propagation) นั้นเป็นการ
แพร่ความผิดพลาดจากชั้นผลลัพธ์ไปที่ชั้นซ่อน และทาการปรับค่าน้าหนัก จากนั้นทาการแพร่กลับไปที่ชั้นรับข้อมูล
เพื่อทาการปรับค่าน้าหนั กเช่น กัน การทางานนี้จะทาซ้าไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับผลลั พธ์ที่
ตั้งเป้าหมายไว้ก็จะหยุดการเรียนรู้
จานวนรอบของการเรียนรู้จะขึ้นอยู่กับ ขนาดของข้อมูลที่จะนามาเรียนรู้ จานวนชุดข้อมูล อัตราการเรียนรู้ ค่า
ผิดพลาดสูงสุดที่ยอมรับได้ ขนาดของชั้นซ่อน ซึ่งการกาหนดค่าต่าง ๆ เหล่านี้มีผลกับการทางานของโครงข่าย
ทั้งสิ้น เมื่อมีการคานวณแบบป้อนไปข้างหน้าจากชั้นรับข้อมูลสู่ชั้นซ่อน หรือชั้นซ่อนสู่ชั้นผลลัพธ์แล้วนั้นจะต้องนา
ค่าที่ได้ไปคานวณเป็นค่ากระตุ้น (Activation) ก่อนที่จะส่งไปยังชั้นถัดไป เพื่อปรับค่าที่ได้ให้อยู่ในช่วงที่ต้องการ ซึง่
ในการวิจัยนี้เลือกใช้ฟังก์ชันซิกมอยด์ (Sigmoid Function) ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ให้ค่าผลลัพธ์อยู่ในช่วง {0, 1}
อุปกรณ์และวิธีการดาเนินงานวิจัย
การจัดเตรียมข้อมูล
ข้อมูลที่นามาทดสอบสาหรับการจาแนกข้อมูลในครั้งนี้ได้มาการ The UCI Machine Learning
Repository[6]ซึ่งข้อมูลที่นามาเป็นชุดข้อมูลที่มีการบันทึกอาร์เรย์ของเซ็นเซอร์ก๊าซซึ่งประกอบด้วยเซ็นเซอร์ก๊าซ
8 อันและเซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้น
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รู ปที่ 2 เซ็นเซอร์ ก๊าซที่ใช้สาหรับเก็บข้อมูล
ชุดเซ็นเซอร์ น้ ีถูกเตรี ยมไว้ในพื้นที่ที่มีสิ่งกระตุน้ สองอย่างที่แตกต่างกันคือ ไวน์และกล้วยข้อมูลที่ได้รับ
ทั้งหมดประกอบด้วย 100 ตัวอย่างของชุ ดเวลาแต่ละชุดโดยรวมมี 919438 ชุดซึ่ งก่อนที่จะนาข้อมูลเข้าสู ้
กระบวนการทดสอบได้มีการคัดกรองข้อมูลเบื้องต้นก่อนโดยกระบวกการเก็บข้อมูลมีท้ งั หมด 3 ช่วงคือ การ
ปล่อยให้เซ็นเซอร์ วา่ งในช่วงแรกหลังจากนั้นจึงนาสิ่ งที่ตอ้ งการกระตุน้ การทางานของเซ็นเซอร์ โดยการนากล้วย
หรื อไวน์มาวางไว้ใกล้กบั ชุดเซ็นเซอร์ โดยระยะเวลาของการกระตุน้ แต่ละครั้งแตกต่างกันจาก 7 นาทีถึง 2 ชัว่ โมง
โดยมีระยะเวลาเฉลี่ยที่ 42 นาทีและหลังจากนั้นก็จะปล่อยให้วา่ งอีกประมาณ 1 ชัง่ โมง ข้อมูลที่นามาทดสอบเป็ น
ข้อมูลที่มีการวางสิ่ งกระตุน้ ไว้ใกล้กบั ชุดเซ็นเซอร์ ซ่ ึ งข้อมูลแต่ละชุดมีขอ้ มูลทั้งหมดชุดละค่าข้อมูลได้แก่ขอ้ มูลที่
ได้จากเซ็นเซอร์ ก๊าซ 8 ค่า ซึ่ งจะทาการแบ่งข้อมูลที่ได้ออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรก คือ ข้อมูลสาหรับการเรี ยนรู ้
(training data) เพื่อให้ขอ้ มูลเรี ยนรู ้และสร้างตัวแบบและส่ วนที่สองคือข้อมูล สาหรับการทดสอบ (testing data)
เพี่อประเมินความถูกต้องของตัวแบบ
การออกแบบจาลองการจาแนกข้ อมูล
แบบจาลองการจาแนกข้อมู ล นั้น ใช้วิธี ท างโครงข่ า ยประสาทเที ย มแบบเพอร์ เซฟตรอนหลายชั้น
(Multilayer Perceptron Neural Network) ในการฝึ กสอนข้อมูลด้วยการกาหนดค่าพารามิเตอร์ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
อัตราการเรี ยนรู ้ ค่าความผิดพลาดสู งสุ ดที่สามารถยอมรับได้ และการออกแบบจานวนชั้นซ่อนที่แตกต่างกัน
การจาแนกข้อมูลนั้นได้มีการกาหนดข้อมูลรับเข้า (Input) ข้อมูลนาเข้า 8 ค่า ตามจานวนเซ็ นเซอร์ ก๊าซ
ทั้งหมด 8 ตัวที่ใช้ในการตรวจวัดตั้งแต่ช่วงเวลาที่เริ่ มต้นนาสิ่ งกระตุน้ เข้ามาไว้ไกล้บริ เวณหัวอ่านของเซ็นเซอร์
ก๊าซจนกระทั้งถึงนาทีที่ 30

120

การกาหนดผลลัพธ์ (Output) จะแสดงผลว่าข้อมูลที่นาเข้ามาอยูใ่ นคลาสใด เป็ นมาตรฐานของผลลัพธ์
ในการระบุวา่ คาตอบจะเป็ นข้อมูลของคลาสใดคลาสหนึ่ งของข้อมูลที่ทาการศึกษาโดยจะแสดงค่าความถูกต้อง
ของข้อมูลตามช่วงเวลาของข้อมูลที่ได้รับ

รูปที่ 3 แสดงแบบจาลอง
ซึ่งงานวิจัยนี้มุ่งประเด็นการศึกษาการออกแบบการจาแนกข้อมูลด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียมโดยเพื่อทา
การตรวจสอบหาช่วงเวลาที่มีความเหมาะที่สุดสมสาหรับก็เก็บข้อมูลจากเซ็นเซอร์ก๊าซตั้งแต่เริ่มต้นนาสิ่งกระตุ้นเข้า
มาภายในบริเวณที่เซ็นเซอร์ก๊าซสามารถอ่านค่าได้จนถึงช่วงของระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะทาให้ได้รับข้อมูล
เพื่อทาให้ระบบสามารถจาแนกข้อมูลได้ยอ่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ผลการทดลอง
การทดลองในครั้งนี้ มุ่งประเด็น การศึกษาการประสิ ทธิภาพของช่วงเวลาที่ทาการเก็บข้อมูล เพื่อ ให้ ได้
ระยะเวลาที่เหมาะสมและข้อมูลที่เพียงพอสาหรับการจาแนนประเภทของข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการกับ
กลิ่นที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้ที่อยู่ภายในบริเวณที่มีกลุ่มก๊าซที่ลองอยู่ในอากาศ ในการศึกษาได้มี
การกาหนดโครงสร้างของจานวนชั้น ซ่อนของข้อมูลในโครงข่ายมีการกาหนดจานวนชั้นซ่อนที่เหมาะสมเนื่องจาก
จานวนชั้นซ่อนที่ใช้ในโครงข่ายมีผลต่อความแม่นยา และเวลาที่ใช้ในการฝึกสอน (Training)
กาหนดค่าพารามิเตอร์การเรียนรู้ต่าง ๆ คือค่าอัตราการเรียนรู้เท่ากับ 0.01 ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่ยอมรับ
ได้เท่ากับ 0.01 จานวนรอบที่ใช้ในการทดลองไว้ที่ 500 รอบ
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รูปที่ 4 ความผิดพลาดสูงสุดและจานวนรอบที่ใช้ในการทดลอง
จากการทดลองจะเห็นได้ว่าค่าประสิทธิภาพอยู่ที่ประมาณ 0.022 ที่จานวนชั้นซ่อนที่ 20 , 50 และ 100 ชั้น
ซ่อนและจานวนรอบที่ใช้ในการทดลอง 500

รูปที่ 5 ผลการทดลองที่จานวนชั้นซ่อน 20

รูปที่ 6 ผลการทดลองที่จานวนชั้นซ่อน 50
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รูปที่ 6 ผลการทดลองที่จานวนชั้นซ่อน 100
จากภาพแสดงผลการทดลองจะสามารถทาให้เห็นได้ถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บขอมูลในช่วงเริ่มต้น
จะมีความผิดพลาดที่ค่อนข้างสูงอาจเกิดมาการการก๊าซที่มีในบริเวณชุดเซ็นเซอร์ที่ทาการวัดค่ายังคงมีปริมาณที่ไม่
หนาแน่นมากพอทาให้ข้อมูลที่ได้มาเกิดความผิดพลาดสูง จากผลที่ออกมาจะเห็นได้ชัดว่าหลังจากที่เซ็นเซอร์ใช้
เวลาในการเก็บค่าที่เวลาตั้งแต่ 10 นาทีขึ้นไปค่าที่ได้เริ่มมีความถูกต้องมาขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งมีค่าความถูกต้องมากกว่า
50 เปอร์เซ็นต์ และความถูกต้องของการจาแนกข้อมูลยังคงสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนหลังจากนาทีที่ 16 เป็นต้นไปความ
ถูกต้องของการจาแนกข้อมูลสูงขึ้นโดยผลที่ออกมาแสดงให้เห็นว่าจานวนชันซ่อนที่มากขึ้นมีผลโดยตรงต่อระดับ
ความถูกต้องในการจาแนกประเภทของข้อมูล ซึ่งมีระดับความถูกต้องที่มากกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ ที่จานวนชั้นซ่อน
50 ชั้นซ่อนขั้นไป
จากข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจะเห็นได้ว่าระยะเวลาที่ใช้ในการอ่านค่าของเซ็นเซอร์มีผลโดยตรงกับข้อมูลที่นามา
จาแนกข้อมูลให้มีความถูกต้องเนื่องจากชุดเซ็นเซอร์ก๊าซจะสามารถอ่านค่าได้ดีเมื่อมีปริมาณของก๊าซในบริเวณนั้น
มากเพียงพอซึ่งควรที่จะใช้เวลาอย่างน้อย 15 นาทีขึ้นไปจึงจะทาให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพดีและทาให้การ
จาแนกข้อมูลมีประสิทธิภาพในความถูกต้องตามมารวมถึงจานวนชั้นซ่อนที่ใช้จะต้องมีจานวนที่เหมาะสมเพื่อช่วย
ในการเพื่อประสิทธิการในการจาแนกข้อมูลได้อย่างถูกต้องมากขึ้น ซึ่งในงานวิจัยสามารถใช้จานวนชั้นซ่อนที่ 50
ชั้นซ่อนก็สามารถที่จะจาแนกข้อมูลที่มีความถูกต้องที่ระดับ 95 เปอร์เซ็นได้
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ข้อเสนอแนะ
การจาแนกกลิ่นที่ได้จากข้อมูลของ Data set ที่นามาทดสอบนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนถึงความจาเป็นที่
จะต้องใช้เวลาในการอ่านค่าของระบบที่ค่อนข้างนานจึงจะสามารถระบุได้ว่าข้อมูลที่ได้รับมาคือสิ่งใด การกาหนด
ค่าพารามิเตอร์การเรียนรู้ต่าง ๆ สามารถที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการขึ้นอยู่กับจานวนของข้อมูลที่นามา
วิเคราะห์ ซึ่งหากมีการทาการทดลองเพิ่มเติมอาจจาเป็นที่จะต้องเพิ่มความสามารถในการเก็บข้อมูลหรือเก็บข้อมูล
อื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อที่จะช่วยให้การจาแนกสามารถทาได้เร็วมากขึ้นและมีการปรับค่าของจานานชั้นซ่อนเพิ่มเติม
รวมถึงค่าพารามิเตอร์อื่น ๆ เพื่อทาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ ต่อไปได้
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุงบประมาณการก่อสร้างจริงเกินที่กาหนด
ของโครงการก่อสร้างโรงแรมและพื้นที่เช่าในประเทศมัลดีฟส์ และเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาใน
อนาคต โดยมุ่งเน้นการจัดการข้อมูลจากโครงการจริง ทาการเปรียบเทียบ ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาที่
เกิดขึ้น และการวิเคราะห์หาสาเหตุ การกาหนดเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไข โดยใช้หลักการเครื่องมือ ผัง
ก้างปลา (Fish Bone Diagram) มาวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุอย่างเป็นระบบ (Cause & Effect Diagram)
และวิธีการของ Why-Why Analysis มาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุลึกลงไปและหาวิธีแก้ปัญหานั้น
ผลการด าเนิ น การวิ จั ย นี้ ได้ ท าการวิ เคราะห์ ร วมทั้ ง 3 ส่ ว นในเฟสแรกซึ่ ง ประกอบด้ ว ย พื้ น ที่ เช่ า และ
ส่วนประกอบ โรงแรม A และโรงแรม B สรุปสาเหตุโดยรวมของงบประมาณก่อสร้างจริงเกินที่กาหนดมาจาก 5
สาเหตุหลักคือ 1)พื้นที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 32.62% 2)ตั้งงบประมาณต่า 22.82% 3)ไม่ได้ตั้งงบประมาณ 22.09%
4)เพิ่มปริมาณ คุณภาพและประสิทธิภาพของงาน 12.99% และ 5)ผู้ออกแบบทางานไม่ทันต้องจ้างผู้ออกแบบ
ใหม่ 9.49% ตามลาดับ
คาสาคัญ: ควบคุมต้นทุนโครงการ งบประมาณเกินกาหนด
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Abstract
The purpose of this research is to study and analysis of budget overruns for hotels
and retails construction cause in Maldives and advice guideline for future problem solving,
the method of study and analysis is referred to cost data from actual construction project
and make a comparison data then analysis what is the reason of the problems incurred and
cost data analysis used the Fish Bone Diagram and Cause & Effect Diagram help systematic
consolidate the problem and using Why-Why Analysis help fining cause of the problems and
how to solve the problems.
This research analyzed of 3 three parts in phase 1 one which is consisting of retails &
others area, hotel A and hotel B, In conclusion. There are 5 five main problems cause of the
budget overruns as follow 1) Increase of construction floor area 32.62% 2) Set a low budget
22.82% 3) Don't set a budget 22.09% 4) Increase of Quantities, Qualities & Efficiencies 12.99%
5) Nonperformance of designers 9.49% respectively.
Keywords: Project Cost Control, Budget Overruns
บทนา
ในเรื่องแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนทางทะเล ประเทศมัลดีฟส์ได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวในลาดับ
ต้นๆ และเชื่อว่าอยู่ในใจใครหลายคนที่นึ กถึงหากจะเที่ยวเมืองทางทะเล โดยเฉพาะกลุ่มคู่รักหรือฮันนีมูน
ปั จ จุ บั น โรงแรมในประเทศมั ล ดี ฟ ส์ น่ าจะมี ป ระมาณ 200 แห่ ง แต่ ก็ ยั งไม่ เพี ย งพอต่ อ การรองรับ จ านวน
นั กท่องเที่ยว เฉพาะปี 2559 มีท่องเที่ยว 1.7 ล้านคน ผ่ านไป 2 ปีตัวเลขคงใกล้ 2 ล้านคน และที่ผ่ านมา
รัฐบาลมัลดีฟส์ได้วางแผนลงทุนประมาณ 800 ล้านดอลล่าร์ ก่อสร้างเทอร์มินอลแห่งใหม่ของสนามบิน เพื่อ
รองรับเครื่องบินขนาดใหญ่อย่าง A380 ได้ หลังจากเแล้วเสร็จ จะรองรับผู้โดยสารได้ถึง 7.5 ล้านคนต่อปี
สาคัญกว่าปริมาณ คือ คุณภาพของนักท่องเที่ยว ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นระดับ “ลักชัวรี่” พร้อมจะใช้จ่ายเงิน
ต่อแพ็คเกจหลายหมื่นบาทถึงระดับแสนบาทต่อคน เพราะดูจากระดับดาวของโรงแรมที่พัฒนา ก็ 4 ดาวแล้ว
แต่ส่วนใหญ่จะเป็นระดับ 5-6 ดาว รูปแบบ “พูลวิวล่า” แม้ระยะหลังๆ มารัฐบาลของมัลดีฟส์จะขยายตลาด
นักท่องเที่ยวแบบจับทุกกลุ่ม จึงมีโรงแรมระดับต่ากว่า 4 ดาวเกิดขึ้นจานวนมาก แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ตัวเมือง
หลวง หรือฝั่งแลนด์ ไม่ได้พัฒนาอยู่บนเกาะ ที่สาคัญนโยบายของมัลดีฟส์ให้นักลงทุนพัฒนาโรงแรมได้ “หนึ่ง
เกาะหนึ่งรีสอร์ท ”เท่านั้น ซึ่งมัลดีฟส์มีจานวนเกาะอยู่ประมาณ 1,190 เกาะ แต่มีคนอาศัยอยู่ประมาณ 200
เกาะเท่านั้น
จากจานวนนักท่องเที่ยวที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่ องทาให้ ความต้องการของอสั งหาริมทรัพย์ เช่นที่พั ก
โรงแรม พื้ น ที่ เช่ า ได้ เพิ่ ม ขึ้ น ตามไปด้ ว ยและนั ก ลงทุ น ของประเทศไทยได้ ส นใจเข้ า ไปลงทุ น ก่ อ สร้ า ง
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศมัลดีฟส์มากขึ้น แต่ก็มักจะเจอปัญหาเรื่อง การก่อสร้างล่าช้า งบประมาณในการ
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ก่อสร้างที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทาให้ต้นทุนในการลงทุนเกินกว่าที่คาดการเอาไว้ ซึ่งจะทาให้เกินปัญหาหลาย
อย่างตามมา เช่น โครงการอาจจะหยุดชะงักเนื่องจากไม่มีงบประมาณมาทาต่อ กาไรลงลดจากที่ดาดการณ์
เอาไว้ ซึ่งเห็ นได้จากโครงการตัวอย่างที่ผู้ วิจัยได้นามาศึกษา ได้มีปัญ หางบประมาณก่อสร้างจริงเกินกว่าที่
กาหนดไว้เบื้องต้นถึง 30.67% ฉะนั้นผู้วิจัยได้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงจะทาการศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุ
รวมถึงหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุของต้นทุนการก่อสร้างจริงเกินงบประมาณที่ตั้งไว้ของโครงการโรงแรมและพื้นที่
เช่าในประเทศมัลดีฟส์ ระหว่างงบประมาณเบื้องต้นเดือนตุลาคม 2559 และงบประมาณจริงเดือนกุมพาพันธ์
2562 และหาแนวทางแก้ไขปัญหาในอนาคต
ขอบเขตของงานวิจัย
ขอบเขตการศึกษาของงานวิจัยนี้มุ่งศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุของงบประมาณการก่อสร้างจริงเกินที่
กาหนดของโครงการโรงแรมและพื้น ที่เช่าในประเทศมัล ดีฟส์ จากโครงการก่อสร้างจริงในประทศมัล ดี ฟ
ประกอบด้วยหมู่เกาะสร้างใหม่จานวน 9 เกาะ แบ่งการพัฒ นาออกเป็น 2 เฟส ในเฟสที่ 1 และเฟสที่ 2 ทั้ง
โครงการมีพื้นที่ขนาดยาว 7 กิโลเมตร และขนาดความกว้าง 2 กิโลเมตร โดยขอบเขตของการศึกษาจะศึกษาใน
เฉพาะเฟสที่ 1 ซึ่งก่อสร้างส่วนอาคารไม่รวมค่าการถมเกาะใหม่ ซึ่งแบ่งเฟส 1 ออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ พื้นที่เช่า
และส่วนประกอบ โรงแรม A และ โรงแรม B เท่านั้น ช่วงเวลาที่ใช้ในการศึกษาตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 – 31
พฤษภาคม 2562
วิธีการดาเนินงานวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. เลือกโครงการตัวอย่างแล้วรวบรวมข้อมูลจริงของโครงการ
2. การจัดข้อมูลทาการเปรียบเทียบ ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาที่เกิดขึ้น
3. การวิเคราะห์หาสาเหตุ และการกาหนดมาตรการแก้ไข
4. สรุปผลและทาการเสนอแนะข้อควรพึงระวังและแนวทางแก้ไขปัญหาในอนาคต
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เลือกโครงการตัวอย่างแล้วรวบรวม
ข้อมูลจริ งของโครงการ

จัดข้อมูลทาการเปรี ยบเทียบ
ศึกษาสภาพปั จจุบนั และปัญหาที่เกิดขึ้น
การวิเคราะห์หาสาเหตุ
และการกาหนดแนวทางการแก้ไข

สรุ ปผลและทาการเสนอแนะข้อควรพึงระวัง
และแนวทางแก้ไขปัญหาในอนาคต

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการวิจัย
จากภาพที่ 1 จะเห็นได้ถึงขั้นตอนการวิจัย โดยตั้งแต่เลือกโครงการตัวอย่างแล้วรวบรวมข้อมูลจริง
ของโครงการ จัดข้อมูลทาการเปรียบเทียบศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาที่เกิดขึ้น การวิเคราะห์หาสาเหตุและ
การกาหนดมาตรการแก้ไข และสรุปผลและทาการเสนอแนะข้อควรพึงระวังและมาตรแก้ไขปัญหาในอนาคต
ตามลาดับ
สรุปและอภิปรายผลงานวิจัย
จากการดาเนินงานศึกษาวิจัย โดยทาการวิเคราะห์ สาเหตุของงบประมาณก่อสร้างจริงเกินที่กาหนด
ของพื้นที่เช่าและส่วนประกอบ สาเหตุหลักที่ทาให้งบประมาณเกินกาหนดมาจาก ตั้งงบประมาณต่า 31.53%
พื้นที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 26.40% ไม่ได้ตั้งงบประมาณ 21.91% เพิ่มปริมาณ คุณภาพและประสิทธิภาพของงาน
10.87% และ ผู้ออกแบบทางานไม่ทันจ้างผู้ออกแบบใหม่ 9.30% ตามลาดับ ในส่วนโรงแรม A สาเหตุหลักที่
ทาให้งบประมาณเกินกาหนดมาจาก พื้นที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 57.10% ตั้งงบประมาณต่า 16.07% ไม่ได้ตั้ง
งบประมาณ 15.03% ผู้ออกแบบทางานไม่ทันจ้างผู้ออกแบบใหม่ 6.15% และ เพิ่มปริมาณ คุณภาพและ
ประสิทธิภาพของงาน 5.65% ตามลาดับ และในส่วนของ โรงแรม B สาเหตุหลักที่ทาให้งบประมาณเกิน
กาหนดมาจาก ไม่ได้ตั้งงบประมาณ 34.61% เพิ่มปริมาณ คุณภาพและประสิทธิภาพของงาน 29.87% ตัง้
งบประมาณต่า 16.97% ผู้ออกแบบทางานไม่ทันจ้างผู้ออกแบบใหม่ 15.63% พื้นที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 2.92%
ตามลาดับ ดังตารางสรุปต่อไปนี้

128

5
ตัง้ งบประมาณต่า

พืน้ ที่ก่อสร้ างเพิ่มขึน้

ไม่ ได้ ตงั ้ งบประมาณ

เพิ่มปริมาณ คุณภาพและ
ประสิทธิภาพของงาน

ผู้ออกแบบทางานไม่ ทันจ้ าง
ผู้ออกแบบใหม่

พื ้นที่เช่า

โรงแรม A

โรงแรม B

พื ้นที่เช่า

โรงแรม A

โรงแรม
B

พื ้นที่เช่า

โรงแรม A

โรงแรม B

พื ้นที่เช่า

โรงแรม
A

โรงแรม
B

พื ้นที่เช่า

โรงแร
มA

โรงแรม B

31.53%

16.07%

16.97%

26.40%

57.10%

2.92%

21.91%

15.03%

34.61%

10.87%

5.65%

29.87%

9.30%

6.15%

15.63%

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดสรุปผลการดาเนินงานศึกษาวิจัยสาเหตุของงบประมาณก่อสร้างจริงเกินที่กาหนด
ของแต่ละส่วน
60.00%

57.10%

50.00%

40.00%
34.61%
31.53%

29.87%

30.00%

26.40%
21.91%

20.00%

16.07%16.97%

15.63%

15.03%
10.87%

10.00%

9.30%
6.15%

5.65%
2.92%

้งง ร มา

่า

พื ้นที่ ่ รางเพ่ม ้น

ม่

้งง ร มา

เพ่ม รมา
าพแ
ร ท าพ งงาน

โรงแรม B

โรงแรม A

พื ้นที่เช่า

โรงแรม B

โรงแรม A

พื ้นที่เช่า

โรงแรม B

โรงแรม A

พื ้นที่เช่า

โรงแรม B

โรงแรม A

พื ้นที่เช่า

โรงแรม B

โรงแรม A

พื ้นที่เช่า

0.00%

แ ทางาน ม่ทน าง
แ
ม่

ภาพที่ 2 กราฟแสดงรายละเอียดเปอร์เซ็นต์ สรุปผลการดาเนินงานศึกษาวิจัยสาเหตุของงบประมาณก่อสร้าง
จริงเกินที่กาหนดของแต่ละส่วน
จากภาพที่ 2 กราฟจะเห็นได้ว่าพื้นที่เช่าและส่วนประกอบ มีงบประมาณก่อสร้างจริงเกินที่กาหนด
เนื่องมาจาก ตั้งงบประมาณต่า มากที่สุดถึง 31.53% สาเหตุหลักคือ Marina ตั้งงบประมาณต่ากว่าความจริง
ทาให้ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นมา 3,043,478 เหรียญดอลล่าสหรัฐ และ Hardscape Area ตั้งงบประมาณต่ากว่า
ความจริงทาให้ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นมา 2,159,129 เหรียญดอลล่าสหรัฐ เนื่องจากขาดประสบการณ์และเป็นงาน
พิเศษเฉพาะทางและการประมาณราคาต้นทุนไม่แม่นยาเพียงพอและไม่สอดคล้องกับสภาวะราคาตลาด
ณ
ช่วงเวลาดาเนินโครงการ แนวทางแก้ไขในอนาคต ว่าจ้างคนพื้นที่ ที่มีประสบการณ์ในการทางาน Marina และ
ให้เขาจัดทางบประมาณ ออกมาก่อนที่จะออกแบบและประมูลงาน และจัดทาโครงสร้างรายการต้นทุน (Cost
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Breakdown Structure) จากโครงสร้างรายการงานที่ทาให้เกิดต้นทุนทั้งหมดของงานแต่ละสัญญาอย่างชัดเจน
และตรวจสอบงานของ ปริมาณงาน (QS) อย่างละเอียด มีการเช็คราคากับพื้นที่ข้างเคียงเพื่อทราบงบประมาณ
และมีการเผื่อรายการนี้เข้าไปด้วยในครั้งต่อไปถึงแม้ว่าจะไม่มีแบบ(Drawing)และ/หรือรายการ(Specification)
จากภาพที่ 2 กราฟโรงแรม A มีงบประมาณก่อสร้างจริงเกินที่กาหนดเนื่องมาจาก พื้นที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น
มากที่สุดถึง 57.10% สาเหตุหลักคือ ส่วน Guest Rooms พื้นที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 625 ตาราเมตรทาให้ค่า
ก่อสร้างเพิ่มขึ้นมา 7,780,553 เหรียญดอลล่าสหรัฐ และ ส่วน Back of House (BOH) พื้นที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น
743 ตาราเมตรทาให้ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นมา 3,473,313 เหรียญดอลล่าสหรัฐ เนื่องจากความต้องการของ
ผู้ออกแบบและผู้บริหารโรงแรมและต้องการให้มีความสนใจของลูกค้ามีพื้นที่เก็บของมากขึ้น แนวทางแก้ไขใน
อนาคตถ้ามีความต้องการที่มากกว่างบประมาณที่มีอยู่ต้องแจ้งในที่ในประชุมให้รับทราบแล้วขออนุมัติ
งบประมาณเพิ่มเติมก่อนก่อสร้างจริง
จากภาพที่ 2 กราฟ โรงแรม B มีงบประมาณก่อสร้างจริงเกินที่กาหนดเนื่องมาจาก ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
ไว้ มากที่สุดถึง 34.61% สาเหตุหลักคือ ส่วนของ Other (Transportation, Logistics & Custom, Speed
Boat & Service apartment) ไม่ได้ตั้งงบประมาณ ทาให้ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นมา 4,439,207 เหรียญดอลล่า
สหรัฐ เนื่องจากเคยทาครั้งแรกและไม่ทราบว่าจะมีต้นทุนตรงนี้ ขาดประสบการณ์และ ไม่มีการจัดทาโครงสร้าง
รายการต้นทุน (Cost Breakdown Structure) จากโครงสร้างรายการงานที่ทาให้เกิดต้นทุนทั้งหมดของงาน
อย่างชัดเจน และโครงการเร่งรัดงานก่อสร้าง (Fast Track Construction Approach) อีกทั้งทาให้พิจารณาตัว
ประกอบปัจจัยต้นทุนไม่ละเอียดครบถ้วนแนวทางแก้ไขในอนาคตจัดทาโครงสร้างรายการต้นทุน(Cost
Breakdown Structure) จากโครงสร้างรายการงานที่ทาให้เกิดต้นทุนทั้งหมดของงานแต่ละสัญญาอย่างชัดเจน
และมีการเผื่อรายการนี้เข้าไปด้วยในครั้งต่อไป
จากภาพที่ 2 กราฟโรงแรม B มีงบประมาณก่อสร้างจริงเกินที่กาหนดเนื่องมาจาก เพิ่มปริมาณ คุณภาพ
และประสิทธิภาพของงาน มากที่สุดถึง 29.87% สาเหตุหลักคือ ส่วนของ Kitchen Equipment เพิ่มปริมาณ
คุณภาพและประสิทธิภาพของงาน ทาให้ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นมา 1,177,059 เหรียญดอลล่าสหรัฐ และส่วนของ
Back of House (BOH) เพิ่มปริมาณ คุณภาพและประสิทธิภาพของงาน ทาให้ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นมา
1,965,303 เหรียญดอลล่าสหรัฐ เนื่องจากความต้องการของผู้บริหารโรงแรมและต้องการให้มีของใช้ที่เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพที่ดี แนวทางแก้ไขในอนาคตถ้ามีความต้องการที่มากกว่างบประมาณที่มีอยู่ต้องแจ้งในที่ใน
ประชุมให้รับทราบแล้วขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมก่อนก่อสร้างจริง
จากภาพที่ 2 กราฟ โรงแรม B มีงบประมาณก่อสร้างจริงเกินที่กาหนดเนื่องมาจาก ผู้ออกแบบทางานไม่
ทันจ้างผู้ออกแบบใหม่ มากที่สุดถึง 15.63% สาเหตุหลักคือ ส่วนของ Soft Cost (Design & management)
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ผู้ออกแบบทางานไม่ทันจ้างผู้ออกแบบใหม่ ทาให้ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นมา 2,125,483 เหรียญดอลล่าสหรัฐ
เนื่องจากความล้าช้าของการทางานของผู้ออกแบบในการออกแบบและทาแบบก่อสร้างออกมาและไม่
รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นและความบกพร่องของผู้ออกแบบ ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการทางาน
โครงการขนาดใหญ่ ความบกพร่องของสัญญาไม่สามารถเอาผิดกับผู้ออกแบบ แนวทางแก้ไขในอนาคต ก่อน
การว่าจ้างผู้ออกแบบต้องตรวจสอบความสามารถของบริษัทและจานวนพนักงานและงานที่มีอยู่ แล้วดูว่าเขาจะ
สามารถทางานของเราได้รึเปล่าหรือจ้างผู้ออกแบบหลายๆรายเพื่อว่าหากอีกรายทาไม่ทันจะได้จ้างอีกรายช่วย
ทาในราคาเดี๋ยวกัน และสัญญาให้รัดกุมมากกว่านี้
ลาดับ

รายละเอียด

จานวนเงิน (USD)
พื้นที่เช่า

โรงแรม A

โรงแรม B

จานวนเงิน
รวม (USD)

%

1

ตั้งงบประมาณต่า

8,593,709

3,764,708

2,308,447

14,666,864

22.82%

2

พื้นที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น

7,194,893

13,377,783

395,974

20,968,650

32.62%

3

ไม่ได้ต้ งั งบประมาณ

5,972,675

3,520,629

4,707,706

14,201,010

22.09%

4

เพิ่มปริ มาณ คุณภาพและประสิ ทธิภาพของงาน

2,961,873

1,323,852

4,063,037

8,348,762

12.99%

5

ผูอ้ อกแบบทางานไม่ทนั จ้างผูอ้ อกแบบใหม่

2,534,402

1,440,477

2,125,483

6,100,362

9.49%

27,257,552

23,427,449

13,600,647

64,285,648

100.00%

รวม

ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดของจานวนเงิน (USD) งบประมาณก่อสร้างจริงเกินที่กาหนดของแต่ละส่วน
จากตารางที่ 2 การดาเนินงานศึกษาวิจัย โดยทาการวิเคราะห์รวมทั้ง พื้นที่เช่าและส่วนประกอบ
โรงแรม A และโรงแรม B สาเหตุของงบประมาณก่อสร้างจริงเกินที่กาหนดมาจาก พื้นที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น
32.62% ตั้งงบประมาณต่า 22.82% ไม่ได้ตั้งงบประมาณ 22.09% เพิ่มปริมาณ คุณภาพและประสิทธิภาพ
ของงาน 12.99% และ ผู้ออกแบบทางานไม่ทันจ้างผู้ออกแบบใหม่ 9.49% ตามลาดับ
จากงานวิจัยที่กล่าวมานั้นได้นาแนวคิด เครื่องมือ ผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) มาวิเคราะห์
ปัญหาและสาเหตุอย่างเป็นระบบ (Cause & Effect Diagram) และวิธีการของ Why-Why Analysis มาใช้ใน
การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุลึกลงไปและหาวิธีแก้ปัญหา โดยผู้ทาการวิจัยมุ่งเน้นในเรื่องของการทราบถึง
ปัญหาและแนะแนวทางแก้ไข ซึ่งจะทาให้แก้ไขปัญญา งบประมาณก่อสร้างจริงเกินที่กาหนดได้ ซึ่งได้สรุป
ผลการวิจัยดังนี้
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1) ปัญหาตั้งงบประมาณต่า เนื่องจากขาดประสบการณ์และเป็นงานพิเศษเฉพาะทาง และการประมาณ
ราคาต้นทุนไม่แม่นยาเพียงพอและไม่สอดคล้องกับสภาวะราคาตลาด ณ ช่วงเวลาดาเนินโครงการ แนว
ทางแก้ไขในอนาคต ว่าจ้างคนพื้นที่ ที่มีประสบการณ์ในการทางานและให้เขาจัดทางบประมาณ ออกมาก่อนที่
จะออกแบบและประมูลงาน และจัดทาโครงสร้างรายการต้นทุน (Cost Breakdown Structure) จาก
โครงสร้างรายการงานที่ทาให้เกิดต้นทุนทั้งหมดของงานแต่ละสัญญาอย่างชัดเจน และตรวจสอบงานของ ผู้
ตรวจสอบปริมาณงาน (QS) อย่างละเอียด มีการเช็คราคากับพื้นที่ข้างเคียงเพื่อทราบงบประมาณและมีการเผื่อ
รายการนี้เข้าไปด้วยในครั้งต่อไป ถึงแม้ว่าจะไม่มีแบบ(Drawing) และ/หรือรายการ (Specification)
2) ปัญหา พื้นที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการของผู้ออกแบบและผู้บริหารโรงแรมและต้องการ
ให้มีความสนใจของลูกค้า มีพื้นที่เก็บของมากขึ้น แนวทางแก้ไขในอนาคต ถ้ามีความต้องการที่มากกว่า
งบประมาณที่มีอยู่ต้องแจ้งในที่ในประชุมให้รับทราบแล้วขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมก่อนก่อสร้างจริง ถ้าไม่มี
งบประมาณเพิ่มเติมก็ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ก่อสร้างได้
3) ปัญหา ไม่ได้ตั้งงบประมาณ เนื่องจากเคยทาครั้งแรกและไม่ทราบว่าจะมีต้นทุนตรงนี้ ขาด
ประสบการณ์และ ไม่มีการจัดทาโครงสร้างรายการต้นทุน (Cost Breakdown Structure) จากโครงสร้าง
รายการงานที่ทาให้เกิดต้นทุนทั้งหมดของงานอย่างชัดเจน และโครงการเร่งรัดงานก่อสร้าง (Fast Track
Construction Approach) อีกทั้งทาให้พิจารณาตัวประกอบปัจจัยต้นทุนไม่ละเอียดครบถ้วน แนวทางแก้ไขใน
อนาคตจัดทาโครงสร้างรายการต้นทุน (Cost Breakdown Structure) จากโครงสร้างรายการงานที่ทาให้เกิด
ต้นทุนทั้งหมดของงานแต่ละสัญญาอย่างชัดเจน และมีการเผื่อรายการนี้เข้าไปด้วยในครั้งต่อไป
4) ปัญหา เพิ่มปริมาณ คุณภาพและประสิทธิภาพของ เนื่องจากความต้องการของผู้บริหารโรงแรมและ
ต้องการให้มีของใช้ที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพที่ดีแนวทางแก้ไขในอนาคตถ้ามีความต้องการที่มากกว่า
งบประมาณที่มีอยู่ต้องแจ้งในที่ในประชุมให้รับทราบแล้วขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมก่อนก่อสร้างจริง
5) ปัญหา ผู้ออกแบบทางานไม่ทันจ้างผู้ออกแบบใหม่ เนื่องจากความล้าช้าของการทางานของ
ผู้ออกแบบในการออกแบบและทาแบบก่อสร้างออกมา และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นและความ
บกพร่องของผู้ออกแบบ ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการทางานโครงการขนาดใหญ่ ความบกพร่องของสัญญา
ไม่สามารถเอาผิดกับผู้ออกแบบ
แนวทางแก้ไขในอนาคต
ก่อนการว่าจ้างผู้ออกแบบต้องตรวจสอบ
ความสามารถของบริษัทและจานวนพนักงานและงานที่มีอยู่ แล้วดูว่าเขาจะสามารถทางานของเราได้รึเปล่า
หรือจ้างผู้ออกแบบหลายๆราย เพื่อว่าหากอีกรายทาไม่ทันจะได้จ้างอีกรายช่วยทาในราคาเดียวกัน และจัดทา
สัญญาให้รัดกุมมากกว่านี้
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ข้อเสนอแนะ
1) การศึกษาที่ได้ทาการวิจัยไปนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของปัญหาที่มีความซับซ้อนอยู่มาก ซึ่งยังต้องการผู้
เชียวชาญและผู้ ที่ป ระสบการณ์ ตรงที่ ทางานที่ประเทศมัล ดีฟ ส์และยังต้องเป็นคนมีความสามารถทางด้าน
ภาษาอั ง กฤษเป็ น อย่ า งดี ในการสื่ อ สารให้ ม าช่ ว ยแก้ ไขปั ญ หาเฉพาะด้ า นอาทิ เช่ น ทั้ งทางเรื่ อ กฎหมาย
ประสานงานหน่วยราชการ สอบราคาวัสดุท้องถิ่น ภาษี การทาเข้าวัสดุ ต่าง ๆ
2) การศึกษาได้ทาการวิจัยไปนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของปัญหาซึ่งปัญหาลึกๆอาจจะยังมีปัญหาอื่น เช่น
ใช้งบประมาณที่มีอยู่ไม่คุ้มค่า เช่น ใช้วัสดุแพงเกินความจาเป็น ออกแบบเผื่ออย่างไม่มีเหตุที่เหมาะสม ลงทุนใน
สิ่งที่ไม่ทาให้ เกิด ประโยชน์ ขาดทางเลื อกให้ เจ้าของโครงการพิจารณา และไม่มีการจัดทากรองบประมาณ
โครงการ (Budget Framework) ของงานแต่ละสัญญาอย่างชัดเจน จึงไม่สามารถควบคุมมูลค่างานตามสัญญา
หนึ่งสัญญาใดให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่จริง บางครั้งใช้งบประมาณที่เผื่อไว้ฉุกเฉินในช่วงก่อสร้างไปจน
หมดขาดเงินสารองทาให้ต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมเรื่อยไปไม่มีการจัดสรรแบ่งงานและงบประมาณแต่ละส่วนให้ผู้ที่
รับผิดชอบอย่างครบถ้วน ทาให้เกิดงานตกหล่นที่ขาดผู้ดาเนินการ เป็นต้น
3 การศึกษาได้ทาการวิจัยไปนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งอาจยังมีค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เกิดจากการล่าช้าของ
งานทาให้ค่าใช้จ่ายทางอ้อม เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าดาเนินงานของผู้รับเหมา เป็นต้นถ้ามีการใช้
น า เอ า วิ ธี PERT (PROGRAM EVALUTION AND REVIEW TECHNIQUE) แ ล ะ CPM (CRITICAL PATH
METHOD) มาช่วยลดระยะเวลาในการดาเนินงานก่อสร้างก็จะเป็นการลดต้นทุนในการก่อสร้างได้
เอกสารอ้างอิง
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ระบบตรวจสอบคุณภาพน้้าในตู้เลี้ยงปลาด้วยเทคโนโลยี IoT
Water Quality Monitoring System for Fish Tank using IoT Technology
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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นการออกแบบและประดิษฐ์ชุดสาธิตการตรวจสอบคุณภาพน้าตู้เลี้ยงปลา ซึ่งอาศัยการ
ทางานของอุปกรณ์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ สาหรับควบคุมการทางานของระบบต่าง ๆ ภายในตู้ปลา เช่น
ตรวจสอบความเป็นกรด – เบสของน้าด้วย pH Sensor ตรวจสอบความขุ่นของน้าด้วย Turbidity sensor
การวัดระดับน้าในตู้ปลา และการแจ้งผลขึ้นไปยัง AWS IOT ชุดสาธิตที่จัดทาขึ้นในครั้งนี้เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ของน้าว่าเหมาะกับการเลี้ยงปลา การหมุนเวียนน้าในตู้ปลาเมื่อน้ามีความขุ่น และการเติมน้าเข้าในตู้ปลาเมื่อ
ระดับ น้ ามีก ารลดลงถึ งระดับ ที่ กาหนด (เพื่อลดเวลาในการดูแ ล ซึ่งปัญหาส าคัญ ของผู้ เลี้ ย งปลาประสบ
เหมือนกันคือการต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก) ในการดูแลปลา การเปลี่ยนน้า การตรวจคุณภาพน้าทีเ่ หมาะสม ซึ่ง
นอกจากจะทาให้เสียเวลาแล้วยังต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเรื่องของน้า สาหรับการดูแลปลาค่อนข้างมาก
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ปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีความเจริญก้าวหน้าไปมาก และมีการนาไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างเครื่อ งมื อ
สาหรับควบคุมและตรวจสอบระบบต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ระบบตรวจสอบคุณภาพน้าตู้เลี้ยงปลาที่ได้จัดทาขึ้น
ช่วยอานวยความสะดวกให้กับผู้ที่สนใจเลี้ยงปลาและยังช่วยให้ผู้เลี้ยงปลาประหยัดเวลาและลดความยุ่งยากใน
การดูแลปลา
บทน้า
การเลี้ยงปลาภายในตู้ปลาสวยงาม การเลี้ยงเพื่อการค้าหรือการเลี้ยงเพื่อเป็นงานอดิเรก มักจะมี
ปัญหาของการตรวจสอบคุณภาพน้าในตู้ปลาและตรวจสอบระดับน้า ซึ่งเป็นปัญหาสาคัญทีทั้งผู้เลี้ยงและผู้ค้า
ประสบเหมือนกันคือต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการดูแลปลา ทั้งในเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้าให้มีสภาพ
เหมาะสมกับการดารงอยู่ของปลา การให้อาหาร การเปิด-ปิด ฯลฯ ซึ่งนอกจากจะทาให้ผู้เลี้ยงปลาจะเสียเวลา
แล้ว ยังต้องรับภาระค่าใช้จ่ ายในเรื่องของน้า และไฟฟ้า สาหรับการดูแลปลาค่อนข้างมาก ปัจจุบันเทคโนโลยี
ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์มีความก้าวหน้าไปมาก และได้ถูกนามาประยุกต์เพื่อใช้สร้างเครื่องมือสาหรับการ
ควบคุมและตรวจสอบระบบต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี นอกจากจะเป็นทางเลือกใหม่ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภ าพให้กับ
ระบบตู้ปลาแล้ว ยังทาให้ผู้เลี้ยงรู้สึกว่าการเลี้ยงปลาสวยงามไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป
ระบบดูแลตู้ปลาที่ได้จัดทาขึ้น ในชุดสาธิตครั้งนี้ได้มีการจัดทาระบบการหมุนเวียนน้าในตู้ปลาเพื่อลด
ความขุ่นของน้าเมื่อเซนเซอร์ตรวจวัดพบค่าความขุ่นของน้าเกินจากที่กาหนดและเติมน้าเข้าในตู้เพื่อปรับสภาพ
น้าให้มีค่า pH ที่เหมาะสมและรักษาระดับน้าให้อยู่ในระดับที่กาหนด ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งประกอบด้วย
(1) ระบบตรวจวัดค่า pH ของน้าเพื่อใช้ตรวจสอบคุณภาพน้าในตู้ปลานั้น ๆ
(2) ระบบตรวจสอบระดับน้า เมื่อน้าในตู้ปลาลดระดับลง ระบบจะเติมน้าเข้าในตู้ปลาอัตโนมัติ
(3) ระบบส่ งข้อมูล ระยะไกล เพื่ออัพโหลดข้อมูลจากจุดติดตั้ง เซนเซอร์ มายัง บอร์ด Esp-32 เพื่อ
อัพโหลดขึ้นฐานข้อมูล โดยใช้ โมดูล NRF24L01 ในการส่งข้อมูลระยะไกล
โดยระบบตรวจคุณภาพน้าดังกล่าวมาข้างต้นจะทางานตามค่าที่ถูกกาหนดไว้จากการเขียนโปรแกรมสั่ง
การให้ระบบทางานตามที่ต้องการ โดยข้อมูลที่ได้รับจากระบบตรวจจับ (Sensor) ต่าง ๆ จะถูกส่งไปที่ Node
MCU ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ เ ป็ น เกตเวย์ ส่ ง ผ่ า นโปรโตคอล MQTT ผ่ า นเครื อ ข่ า ยไร้ส าย เพื่ อ น าไปเก็ บ ข้ อ มู ล ไว้บ น
ฐานข้อมูลบนระบบคลาวด์ และประมวลผลเมื่อส่งค่ากลับมาแสดงผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือหน้าเว็บไซต์
ผลลัพธ์จากการศึกษา ค้นคว้าแสดงให้เห็นว่าโครงงานที่ผู้จัดทาสามารถพัฒนาระบบเพื่อนาไปใช้ในตู้
เลี้ยงปลาหรือบ่อเลี้ยงปลาขนาดใหญ่ได้ หรือนาไปประยุกต์ใช้กับบ่อน้าทั่วไปได้ โดยการใช้ประโยชน์จากระบบ
ต่าง ๆ ที่นามาติดตั้งให้กับอุปกรณ์ ด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า อินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง (Internet of Things : IoT)
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ปลาสวยงามเป็นที่นิยมอย่างมากที่ประชาชนหามาเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทางาน เพื่อความ
เพลิดเพลิน ความสบายใจ เกิดความสัมพันธ์ภายในครอบครัว แต่ปัญหาที่พบมากของผู้เลี้ยงปลาสวยงาม คือ
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ปัญหาน้าเสียในตู้ปลา ซึ่งอาจมีสาเหตุจากปริมาณของเสียไม่ว่ามาจากการขับถ่ายของปลา หรืออาหารที่เหลือ
จากการกิน เกิดการเน่าเสียเป็นสารพิษ ทาให้น้าเป็นกรดมากขึ้น น้าขุ่นมากขึ้น หากไม่มีการกาจัดของเสียต่าง
ๆ อาจเป็นอันตรายต่อปลาสวยงามได้
วิธีการป้องกันน้าขุ่น หรือน้าที่เป็นกรดมากเกินไป คือ การเปลี่ยนถ่ายน้า ถ้าสามารถทาได้ทุกวัน จะ
ทาให้น้าในตู้ปลามีคุณภาพดี เหมาะสมกับ การเลี้ยงปลา แต่ปัญหาที่พบคือผู้เลี้ยงไม่สามารถเปลี่ยนถ่ายน้าได้
ทุกวัน ทาให้มีการพัฒนาระบบดังกล่างขึ้นมาเพื่ออานวยความสะดวกของการเลี้ยงปลาให้กับผู้ เลี้ยงปลาโดย
อ้างอิงจากทฤษฎีต่าง ๆ ดังนี้
การตรวจวัดค่าความเป็นกรด - เบส (pH)
ความเป็นกรด-เบส หรือค่าพีเอช (pH) เป็นค่าที่บอกปริมาณของกรดที่ปนอยู่ในน้า ซึ่งมีอิทธิพลต่อ
ปฏิกิริยาเคมีส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในน้า น้าบริสุทธิ์จะมีค่า pH เท่ากับ 7 ถ้าน้ามีสิ่งเจือปนอยู่ด้วยอาจจะมีค่าพี
เอชต่ากว่า 7 แสดงว่า น้านั้นเป็นกรด แต่ถ้ามีค่าพีเอชมากกว่า 7 แสดงว่า น้านั้นเป็นเบส ซึ่งสภาพกรด – เบส
ที่ไม่เหมาะสมอาจทาให้ปลาอ่อนแอ หรือป่วย และอาจตายได้
ความขุ่นและความโปร่งใส (Turbidity and Transparency)
ความขุ่นของน้้า หมายถึงปริมาณสารแขวนลอยที่อยู่ในน้า ความขุ่นของน้าจะมีผลต่อการบดบังแสง
ทาให้ความสมบูรณ์ของตู้ปลาลดลงและยังมีผลอุดตันระบบหายใจ ความขุ่นของน้าเกิดจากอนุภาคของสาร
แขวนลอยกับอนุภาคดิน สารอินทรีย์ อนินทรีย์ แร่ธาตุต่าง ๆ สิ่งที่มีชีวิตขนาดเล็ก เช่น แพลงค์ตอน แบคทีเรีย
เป็นตัวที่ควบคุมให้ปริมาณแสงอาทิตย์ส่องผ่านลงสู่แหล่งน้านอกจากนี้ความขุ่นของน้าจะมีผลต่อการหายใจ
ของสัตว์น้า เนื่องจากอนุภาคสารแขวนลอย มีโอกาสอุดตามช่องเหงือก ทาให้ประสิทธิภาพการหายใจลดลง
ผลต่ออัตราการเจริญเติบโต การสร้างเซลล์สืบพันธุ์และอัตราการฟักไข่ลดลง ความขุ่นทาให้น้าผิวบนดูดซับ
ความร้อนได้ดีทาให้อุณหภูมิสูงขึ้น
ค่าของความขุ่นนิยมแสดงในรูปของหน่วย (Unit) ซึ่งหมายถึง ระดับความลึกของน้าที่สามารถมองเห็น
แสงสว่างจากแสงเทียนมาตรฐาน น้าที่ใสจะมีค่าความขุ่นไม่เกิน 25 หน่วย ส่วนน้าขุ่นปานกลางจะมีค่ าความ
ขุ่นระหว่าง 25-100 หน่วย และน้าขุ่นมากจะมีค่าความขุ่นเกิน 100 หน่วยขึ้นไป ความขุ่นที่เป็นอันตรายต่อ
สัตว์น้าจนถึงแก่ชีวิตจะต้องมีมากกว่า 20,000 หน่วยขึ้นไป
การ Monitor และ ตรวจสอบคุณภาพน้้า
ในการดูแลตู้ปลาหรือปลาสวยงามในตู้ ถ้ามีระบบที่มีความเสถียรเพียงพอ จะช่วยลดความยุ่งยากใน
การดูแลตู้และลดระยะเวลาในการบริหารจัดการน้าได้อย่างมาก เนื่องจากผู้ดูแลไม่จาเป็นต้องคอยตรวจสอบ
คุณภาพน้าเป็นประจา โดยเฉพาะถ้ามีจานวนตู้ปลาปริมาณมาก ดังนั้น จึงมีการใช้ฮาร์ทแวร์และเซ็นเซอร์ต่างๆ
ช่วยในการตรวจสอบคุณภาพน้า เช่น เซ็นเซอร์วัดค่า pH, เซ็นเซอร์วัดค่าความขุ่น , เซ็นเซอร์วัดระดับน้ า
อุปกรณ์เหล่านี้ทางานร่วมกับระบบ Cloud Computing ทาให้สามารถเก็บค่าต่างๆ และแสดงผลในรูปแบบ
ของ Website เพื่อให้ง่ายต่อการมอนิเตอร์และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น
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Cloud Computing
เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดความสะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูล ทางานด้วยการใช้งานอินเตอร์เน็ต
มากยิ่งขึ้น Cloud Computing ถูกนามาใช้อย่างมากมายในกิจกรรมงานต่างๆ ที่ต้องใช้อินเตอร์เน็ตเข้ามา
เกี่ย วข้อง ระบบคลาวน์ เปรีย บเสมือนศูน ย์กลางคลั งข้อมูล ที่ให้ บริ การพื้ นที่จัดเก็บข้ อ มูล แอพพลิ เคชั่ น
แพลตฟอร์ม ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งมีบริการดูแลข้อมูลและจัดสรรทรัพยากร ซึ่งผู้ใช้บริการ
สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ ได้ทุกที่ ทุกเวลา และเสียค่าบริการตามปริมาณการใช้งานหรือเวลาการใช้งานที่ผู้
ให้บริการกาหนดไว้ ซึ่งยืดหยุ่นต่อการใช้งานเป็นอย่างมาก
การพัฒนาเครือข่ายเซนเซอร์ส้าหรับระบบชลประทานอัตโนมัติ (Sensory Network
Development for Autonomous Irrigation System)
การออกแบบเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายสาหรับระบบฟาร์มอัจฉริยะ โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการ
ควบคุม โดยติดตั้งโหนดเซนเซอร์ในบริเวณแปลงเพาะปลูกสาหรับตรวจวัดค่าต่าง ๆ เช่น ค่าความชื้นสัมพันธ์
ในอากาศ อุณหภูมิ ความชื้นในดินและความเข้มแสง จากนั้นส่งค่าการตรวจวัดผ่านเครือข่ายสื่อสารไร้สายด้วย
โมดูล ZigBee ไปยังโหนดโคออร์ดิเนเตอร์เพื่อการประมวลผลและรายงานผลโดยที่ โหนดโคออร์ดิเนเตอร์ที่
ออกแบบขึ้น สามารถสร้างเส้นทางการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อนาข้อมูลจากการตรวจวัด
ขึ้นเซิร์ฟเวอร์ได้ งานวิจัยนี้ได้สร้างแบบจาลองสาหรับระบบควบคุมแบบฟัซซีในการควบคุมช่วงเวลาการให้น้า
ของระบบควบคุมการให้น้าอัตโนมัติ โดยใช้ค่าความชื้นในดินและค่าความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศจากเครือข่าย
เซ็นเซอร์ไร้สายที่ติดตั้งในแปลงเกษตรกรรม ผลการจาลองการทางานที่นาเสนอแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของ
อัลกอริทึมและความเป็นไปได้ในการประยุกต์เพื่อการใช้งานได้จริง
การออกแบบและพัฒนาระบบ
ขั้นตอนการออกแบบ
ทางผู้จัดทาได้วางระบบตู้ปลาที่ได้จัดทาขึ้นในชุดสาธิตครั้งนี้ให้มีระบบการหมุนเวียนน้าในตู้ปลาโดย
จะระบายน้าออกเมื่อเซนเซอร์ตรวจวัดพบค่าความขุ่นของน้าเกินจากที่กาหนดและเติมน้าเข้าในตู้เพื่อปรับ
สภาพน้าให้มีความเหมาะสมกับการอยู่อาศัยของปลาและรักษาระดับน้าให้อยู่ในระดับที่กาหนด มีการตรวจวัด
ค่า pH ให้มีเหมาะสมกับการเลี้ยงปลา
ขั้นตอนการท้างาน
ชุดตรวจสอบคุณภาพน้าตู้เลี้ยงปลา จะประกอบไปด้วยเซนเซอร์ 3 ชนิด และใช้ sensor node 2 ชุด
ส่งไปยัง gateway และอัพค่าขึ้น AWS IOT ซึง่ sensor ทั้ง 3 ชนิดประกอบด้วย
1) เซนเซอร์วัดความขุ่นของน้า ทาหน้าที่วัดความขุ่นภายในตู้เลี้ยงปลาและส่งค่าขึ้น AWS IOT เมื่อ
ค่าความขุ่นเกินจากค่าที่กาหนดระบบจะสั่งงานให้ มอเตอร์ปั๊มน้าระบายน้าในตู้ปลาออก เพื่อถ่ายเทน้าที่ขุ่น
ออกจากตู้ปลา และเติมน้าใหม่เข้า และจะโชว์ค่าความขุ่นและค่า pH บนจอแสดงผลที่ติดตั้งไว้
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2) เซนเซอร์ วัดระดับ น้า ทาหน้ าที่ตรวจวัดระดับน้าถ้าต่ากว่าระดับที่ กาหนด ระบบจะสั่ งงานให้
มอเตอร์ปั๊มน้าเข้าตู้ปลาเพื่อรักษาระดับให้คงที่ตลอดเวลา
3) เซนเซอร์วัดค่า pH ทาหน้าที่ในการวัดค่า pH ของน้าภายในตู้ปลา แล้วส่งค่าขึ้น AWS IOT
4) ระบบสามารถสั่งงานจาก Web browser เพื่อ เปิด-ปิด ไฟภายในตู้ปลาได้
ทางคณะผู้ จั ด ท าได้ ท าการทดลองด้ ว ยการเขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ และใช้ อุ ป กรณ์
ไมโครคอนโทรลเลอร์เข้ามาควบคุมระบบการจัดการ ระบบการจัดการในเรื่องของค่าสั่งต่าง ๆ เช่น ระบบ
ตรวจวัดน้าขุ่น ระบบการเปลี่ยนน้าตู้ปลา ระบบวัด pH น้า เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน โดยได้ศึกษา
และเก็บรวบรวมข้อมูล ของระบบต่าง ๆ จากโครงงานต่างๆ รวมถึงศึกษาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตจากนั้นจึงได้
เขียนโปรแกรมสาหรับการควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการลดภาระการเลี้ยงปลาตู้ โครงงานนี้จึงได้นาไมโครคอนโทรลเลอร์
มาควบคุมระบบการทางานต่าง ๆ โดยมีภาพรวมของระบบการทางานดังนี้

รูปที่ 1 ภาพแสดงโครงสร้างพื้นฐานของชุดตรวจสอบคุณภาพน้าตู้เลี้ยงปลา
ระบบตรวจวัดความขุ่น

รูปที่ 2 แสดงการเชื่อมต่อระบบวัดน้าขุ่นกับวัดระดับน้า
ระบบชุดนี้ประกอบไปด้วย Turbidity Sensor เพื่อวัดความขุ่นของน้าในตู้ปลา หากน้าในตู้ปลามี
ความขุ่นของน้าถึงค่าที่กาหนดก็จะสั่งให้มีการะบายน้าในตู้ปลาออกเพื่อลดความขุ่นของน้า เมื่อน้าที่ระบาย
ออกลดลงถึงจุดที่ติดตั้งเซนเซอร์วัดระดับน้าไว้ ระบบก็สั่งงานให้มีการเติมน้าน้าเข้ามาในตู้ปลาเพื่อรักษาระดับ
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น้าไว้ในระดับที่พอดีและลดความขุ่นของน้าในตู้ปลา ค่าความขุ่นของน้าที่วัดได้ในแต่ละครั้งนั้นจะถูกส่งขึ้นไป
เก็บไว้ที่ AWS IOT และแสดงเป็นกราฟในหน้า Web browser
ระบบตรวจวัดคุณภาพน้้า

รูปที่ 3 แสดงการเชื่อมต่อระบบตรวจวัดคุณภาพน้า
ระบบนีจ้ ะมี pH Sensor ที่ใช้ในการวัดค่าความเป็นกรด – เบสของน้า กาหนดค่า pH ของน้า เท่ากับ
7.0 ± 1 ถ้าเกินจากค่าที่กาหนดไว้ โปรแกรมที่ได้ตั้งไว้ ก็จะทาการส่งค่าที่ได้ขึ้นไปยัง AWS ผ่านโมดูล ESP32
และแสดงค่าเป็นกราฟผ่านหน้า Web browser
ระบบแสดงผล

รูปที่ 4 แสดงการเชื่อมต่อระบบแสดงผลผ่านจอ LCD
ชุดสาธิตที่ได้จัดทาขึ้นนอกจากการส่งค่าที่วัดได้ขึ้นไปเก็บบน AWS IOT แล้วยังมีการแสดงผลของค่า
Turbidity และค่า pH ที่จอ LCD ที่ได้ติดตั้งไว้ที่ชุดสาธิตเพื่อแสดงค่าที่วัดได้แบบเรียลทาร์ม โดยค่าที่แสดงบน
จอ LCD เป็นค่าทีถ่ ูกส่งกลับมาจากจาก AWS IOT
ผลการทดลอง
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กราฟแสดงค่า pH และความขุ่นเปรียบเทียบกับเวลา
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รูปที่ 5 กราฟแสดงผลค่า pH Meter และค่า Turbidity Meter
จากการทดลองในครั้งนี้ทางคณะผู้จัดทาได้จาลองชุดตู้เลี้ยงปลาที่มีความจุขนาด 10 ลิตรเพื่อศึกษา
ทดลองระบบตรวจสอบคุณภาพน้าตู้เลี้ยงปลา โดยช่วงนาทีที่ 1-3 เป็นค่าน้าปกติที่เครื่องวัดได้ นาทีที่ 4 เติม
มูลสัตว์ลงในน้าเพื่อจาลองสภาวะความขุ่นและค่า pH ของน้า นาทีที่ 4 ถึงนาทีที 12 ระบบเริ่มหมุนเวียนน้า
ตามที่ได้ตั้งโปรแกรมไว้ นาทีที่ 13-15 น้ากลับสู่สภาวะน้าปกติ
จากการทดลองเห็นได้ว่าชุดตรวจสอบคุณภาพน้าตู้เลี้ยงปลา ที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นสามารถทางานได้จริง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยชุดตรวจสอบคุณภาพน้าตู้เลี้ยงปลาที่สร้างขึ้นสามารถควบคุมความขุ่นของน้าในตู้
ปลาและวัดค่า pH น้าได้แม่นยาตามที่กาหนดไว้
จะเห็นได้ว่ากราฟ pH Meter ที่แสดงผลนั้นจะสัมพันธ์กับกราฟ Turbidity Meter กล่าวคือเมื่อน้ามี
ความขุ่นระบบก็จะระบายน้าที่ขุ่นออกแล้วเติมน้าเข้ามาในตู้ปลาเพื่อลดความขุ่นของน้าและรักษาระดับน้าให้
พอดีกับเซนเซอร์ที่กาหนดไว้ และ pH Sensor จะวัดค่าของน้าภายในตู้ปลาแล้วส่งขึ้นมาเก็บที่ AWS นอกจาก
ค่าที่ส่งขึ้นไปแสดงที่หน้าเว็บแล้วนั้น ยังได้มีการส่งค่าแบบเรียลทาร์มไปยังจอ LCD ที่ได้ติดตั้งไว้เพื่อให้ผู้เลี้ยง
สามารถที่จะดูค่าที่วัดได้โดยทันที
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ชิ้นงานชุดตรวจสอบคุณภาพตู้เลี้ยงปลา

รูปที่ 6 ชิ้นงานเมื่อประกอบเสร็จเรียบร้อย

รูปที่ 7 จอ LCD แสดงค่า Turbidity ที่วัดได้ รูปที่ 8 จอ LCD แสดงค่า pH value ที่วัดได้
ข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาต่อยอดผู้ใช้งานสามารถที่จะนาไปพัฒนาต่อยอดสาหรับการเลี้ยงปลาที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่
ขึ้นโดยปรับเปลี่ยนอุปกรณ์บ้างตัวเพื่อความเหมาะสมของสถานที่และคุณสมบัติที่กาหนด หรืออาจจะมีการเพิ่ม
ปริมาณของเซนเซอร์ให้เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งาน
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บทคัดย่อ
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตผังโรงงาน เพื่อลดระยะทางและต้นทุนการ
ผลิตอย่างมีป ระสิ ทธิภาพและประสิทธิผล โดยกาหนดความสัมพันธ์ในการปรับปรุงผังโรงงานใหม่ มาเป็น การ
วิเคราะห์ทางเลือกการวางผังโรงงานกรณีศึกษาโรงงานสกัดน้ามันปาล์ม สหกรณ์นิคมหลังสวน การศึกษาพิจารณา
ปัจจัยในการเลือกผังโรงงาน 5 ปัจจัย ได้แก่ 1. ประสิทธิภาพการไหลวัสดุ 2. ระยะทางการเคลื่อนย้ายวัสดุ 3.
ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย 4. การใช้พื้นที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ และ5. การลดต้นทุนการผลิตด้านพลังงาน
ผลการศึกษาผังโรงงานโดยการสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ โดยการให้คะแนนน้าหนักของความสาคัญแต่ละ
ปัจจัย ผู้เชี่ยวชาญเลือกแบบที่ 3 ซึ่งมีผลการปรับปรุงปัจจัยด้านการลดต้นทุนในการผลิตด้านพลังงาน สามารถลด
ต้นทุนในการผลิตด้ านพลังงานไฟฟ้าในการลาเลียงวัตถุดิบจากเดิม 2,831.06 บาทต่อวัน ลดลงเหลือ 2,173.35
บาทต่อวัน คิดเป็น 30.44 เปอร์เซ็นต์ และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ในการใช้งานจาก 110.1 ตารางเมตร
เป็น 178.9 ตารางเมตร มีพื้นที่มากขึ้น 68.08 ตารางเมตร คิดเป็น 62.03 เปอร์เซ็นต์
คาสาคัญ : ผังโรงงาน, กระบวนการ, ผลิตภัณฑ์
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ABSTRACT
The purpose of this ressearch was to analyze the alternative plant layout case study
factory to efficiently and effectively reduce the distance and cost of production. By establishing
a relationship improving the new plant layout to be an alternative plant layout options for the
palm oil extraction case study factory at Lang Suan Cooperative Estate. The study considers 5
factors for choosing plant layouts which are 1. material flow efficiency 2. material moving
distance 3. moving expense 4. utilizing space efficiency and 5. cost reduction factors in energy
production.
The study results of plant layout by expert inquiry scoring the weight of each
important factor. Experts choose the third factor which results in the improvement of cost
reduction factors in energy production can reduce the energy cost for raw material
transportation from 2,831.06 baht per day to 2,170.35 baht per day (30.44 percent) and increase
the space efficiency of the area of use from 110.1 square meters to 178.9 square meters (62.03
percent)
Keyword : Plant layout, Process, Products
1. บทน้า
ภาพรวมของอุตสาหกรรมปาล์มน้ามันในประเทศไทย มีพื้นที่ในการปลูกปาล์มน้ามันเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดย
ในปี 2543 มีเนื้อที่ยืนต้น 1.66 ล้านไร่ จนกระทั่งถึง ปี 2560 มีเนื้อที่ยืนต้น 4.92 ล้านไร่ ให้ผลปาล์ม 11.70 ล้าน
ตัน ในขณะที่ความต้องการใช้ในประเทศ 11 ล้านตัน โดยผลปาล์มร้อยละ 80 ส่งขายลานเท ก่อนส่งต่อไปยังโรง
สกัดน้ามันปาล์ม และแปรรูปเป็นน้ามันปาล์มดิบ CPO ร้อยละ 17 ได้ 1.99 ล้านตัน โดยมีความต้องการใช้ 1.87
ล้านตัน โดยนาไปใช้ผลิตน้ามันพืช 1.01 ล้านตัน และใช้ผลิตใบโอดีเซล(B100) 0.86 ล้านตัน (สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2553)แสดงถึงอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมปาล์มน้ามัน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มี
ความน่าสนใจ และมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ
สาหรับโรงงานที่ใช้เป็นกรณีศึกษา เป็นโรงงานสกัดน้ามันปาล์ม ที่ทาการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่
แปรรูปมาจากทะลายปาล์มสด โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก เช่น น้ามันปาล์มดิบ CPO และผลิตภัณฑ์รอง เช่น ทะลาย
เปล่า เมล็ดใน กะลา เส้นใย และขี้เค้ก เป็นต้น โรงงานนี้เป็นโรงงานอุ ตสาหกรรมขนาดเล็ก การผลิตเป็นแบบการ
ผลิตแบบต่อเนื่อง (Continuous Production) ซึ่งมีกาลังการผลิต 15/30 ตันทะลายต่อชั่วโมง จากการศึกษา
แผนผังโรงงานพบว่า ในกระบวนการผลิตมีการไหลตัดกันของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต การไหลของวัสดุระหว่าง
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แผนกใช้ระยะทางมากเกินไป อีกทั้งไม่มีการกาหนดพื้นที่ทางานของแผนกต่าง ๆ ให้ชัดเจน มีการจัดวางสิ่งของไม่
เป็นระเบียบ เส้นทางการเดินของคนในโรงงานผลิตมีการทับซ้อน
เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นดังที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้เกิดความสนใจเกี่ยวกับการปรับปรุงแผนผังโรงงาน
สกัด เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโรงงานสกัดให้สามารถตอบสนองความต้องการและมีค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนิ น งานที่ คุ้ ม ค่ าที่ สุ ด ซึ่ งสิ่ งแรกที่ โรงงานสกัด สามารถด าเนิ น การได้คื อ การลดเวลาและระยะทางในการ
เคลื่อนย้ายระหว่างจุดต่อจุด โดยการปรับ ปรุงแผนผั งโรงงานเพื่อทาให้ สามารถเคลื่อนย้ายวัตถุดิบได้มากและ
รวดเร็วขึ้นในเวลาเท่าเดิม และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในโรงงานให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตในผังโรงงานปัจจุบัน
2. เพื่อลดระยะทาง และต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เพื่อกาหนดความสัมพันธ์ในการปรับปรุงผังโรงงานใหม่
3.อุปกรณ์และวิธีการด้าเนินงานวิจัย
ในงานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยได้ใช้ เครื่องมือวิเคราะห์การไหลและความสัมพันธ์วิเคราะห์ปัญหาผังโรงงาน เพื่อ
นาข้อมูลไปใช้ในการออกแบบผังโรงงาน เพื่อนาเสนอการปรับปรุงโดยใช้หลักการออกแบบผังโรงงานอย่างมีระบบ
(Systematic Layout Planning) เพื่อให้การไหลของกระบวนการมีระยะทางที่สั้นที่สุด และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
การวางผังโรงงานอย่างมีระบบ คือการออกแบบโดยกาหนดขั้นตอนเป็นลาดับชัดเจน ตั้งแต่การเก็บข้อมูล
จนถึงการเลือกผังโรงงาน (ประจวบ กล่อมจิตร,2555) โดยประกอบด้วยขั้นตอนดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการวางผังโรงงานอย่างเป็นระบบ
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ข้อมูลทั่วไปของโรงงานกรณีศึกษา
โรงงานกรณีศึกษา เป็นโรงงานสกัดน้ามันปาล์ม โดยตั้งอยู่ที่ ตาบลหาดยาย อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก การผลิตเป็นแบบ การผลิตแบบต่อเนื่อง (Continuous Production)การวาง
ผังโรงงานตามลักษณะผลิตภัณฑ์ (Product Layout) โดยมีผลิตภัณฑ์หลักที่ผลิตดังนี้

ผลิตภัณฑ์

กระบวนการ
หมายเหตุ
ภาพที่ 2 ภาพกระบวนการผลิตน้ามันปาล์มดิบ

ภาพที่ 3 แผนภูมิผลิตภัณฑ์-ปริมาณ (P-Q Chart)
จากภาพที่ 3 แผนภูมิ P-Q ของโรงงานกรณีศึกษา เป็นลักษณะเส้นโค้งตืน้ โดยน้ามันปาล์มดิบมีปริมาณ
ผลผลิตมากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 26.6, รองลงมาคือทะลายเปล่ามีปริมาณผลผลิตร้อยละ 23.4, เส้นใยกับSludge
Cake มีปริมาณผลผลิตที่เท่ากันอยู่ที่ร้อยละ 18, กะลามีปริมาณผลผลิตร้อยละ 7.3 และเส้นใยมีปริมาณผลผลิต
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ร้อยละ 2 ตามลาดับ ถึงแม้ปริมาณการผลิตจะมีปริมาณการผลิตที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเลือกศึกษา
ผลิตภัณฑ์น้ามันปาล์มดิบเพราะเมื่อพิจารณาจากมูลค่าน้ามันปาล์มดิบมีราคาขายสูงกว่าผลิตภัณฑ์อื่น
การวิเคราะห์ขันตอนกระบวนการผลิต
ผู้ วิ จั ย ได้ ใช้ แ ผนภู มิ ก ระบวนการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลายชนิ ด (Multi-Product Process Chart) แสดง
ขั้นตอนกระบวนการผลิตทั้ง 6 ประเภทของโรงงานที่เป็นกรณีศึกษา โดยมีราละเอียดดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 แผนภูมิกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์หลายชนิด (Multi-Product Process Chart)
จากภาพที่ 4 แผนภูมิกระบวนการผลิตผลิ ตภัณ ฑ์ห ลายชนิด (Multi-Product Process Chart) แสดง
ภาพรวมความแตกต่าง หรือความคล้ายคลึงกันของกระบวนการผลิ ตแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยการผลิตน้ามันปาล์มดิบ
กระบวนการผลิ ต คือ อบ แยกทะลาย กวน บีบ น้ามัน สั่นแยกตะกอน ต้มตกตะกอน เหวี่ยงแยกไล่ ความชื้น
ผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณการผลิตรองจากน้ามันปาล์มดิบ คือผลิตภัณฑ์ทะลายเปล่ามีกระบวนการผลิตสั้นที่สุด โดยมี
กระบวนการผลิต คือ อบ แยกทะลาย ผลิตภัณฑ์ใยปาล์ม คือผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณการผลิตรองจากทะลายเปล่า
โดยมีกระบวนการผลิต คือ อบ แยกทะลาย กวน บีบน้ามัน แยกเส้นใย ผลิตภัณฑ์น้า Sludge คือผลิตภัณฑ์ที่มี
ปริมาณการผลิตเท่ากันกับใยปาล์ม โดยมีกระบวนการผลิตคือ อบ แยกทะลาย กวน บีบน้ามัน สั่นแยกตะกอน ต้ม
ตกตะกอน เหวี่ยงแยกน้ามัน โดยผู้วิจัยได้ทาการศึกษาผังโรงงาน โดยพิจารณาการไหลของวัตถุดิบในกระบวนการ
ผลิตน้ามันปาล์มดิบ ดังภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 ผังโรงงาน และแผนภาพการไหล (Flow Diagram) ในกระบวนการสกัดน้ามันปาล์มดิบในปัจจุบัน
จากภาพที่ 5 แผนภาพการไหล ใช้วิเคราะห์รูปแบบและเปรียบเทียบการไหลของผลิตภัณฑ์ เป็นแผนภาพ
แสดงที่ ตั้ ง ของเครื่ อ งจั ก ร สถานที่ ท ากิ จ กรรมต่ า งๆ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ที่ ได้ บั น ทึ ก ไว้ ในแผนภู มิ ก ารไหลของ
กระบวนการผลิต และมีการระบุการเคลื่อนที่ของวัสดุด้วยการสร้างแผนภาพการไหล
หมายเลข 1 หม้ออบปาล์ม
หมายเลข 9 ตะแกรงสั่นแยกตะกอน
หมายเลข 2 แยกผลปาล์ม
หมายเลข 10 คอกเก็บกะลา
หมายเลข 3 ระบบลาเลียงทะลายเปล่า
หมายเลข 11 หม้ออบปาล์ม
หมายเลข 4 หม้อกวนเครื่องบีบปาล์ม
หมายเลข 12 คอกเก็บเส้นใย
หมายเลข 5 เครื่องดูดเส้นใยปาล์ม
หมายเลข 13 ถังเก็บเมล็ดใน
หมายเลข 6 ถังเก็บและกะเทาะเมล็ด
หมายเลข 14 หม้อไอน้า
หมายเลข 7 เครื่องแยกเมล็ดในและกะลา
หมายเลข 15 ถังเก็บน้าสลัจ
หมายเลข 8 ถังอบเมล็ดใน
หมายเลข 16 ถังพักน้ามันปาล์มดิบ 1000 ตัน
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การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกระบวนการผลิตน้ามันปาล์มดิบ

ภาพที่ 6 แผนภูมิความสัมพันธ์ของเครื่องจักร
จากภาพที่ 6 แสดงระดับ ความสั มพันธ์ระหว่างเครื่องจักรของโรงงานกรณี ศึกษา โดยผู้วิจัยได้ทาการ
กาหนดจ านวนความสัมพัน ธ์ (Relationship Chart and Relationship Diagram) จากการหาจานวนรวมของ
ความสัมพันธ์ทั้งหมด จากสมการ(1) (ประจวบ กล่อมจิตร. 2555.) เมื่อได้จานวนรวมของความสัมพันธ์ทั้งหมดแล้ว
ทาการกาหนดระดับความสัมพันธ์โดยมีเกณฑ์การกาหนดระดับความสัมพันธ์และวิธีการคานวณ ดังตารางที่ 1
(1)
โดยที่ N
n

คือ จานวนรวมของความสัมพันธ์ทั้งหมด
คือ จำนวนเครื่ องจักรทังหมด
้

ดังนั้น
= 78
จากการคานวณโดยใช้สมการที่ (1) ได้ว่าจานวนรวมของความสัมพันธ์ทั้งหมดเท่ากับ 78 รหัส
ตารางที่ 1 ตารางเทียบปริมาณความสัมพันธ์
ระดับ

ความหมาย

เกณฑ์การก้าหนดระดับ

วิธีการค้านวณ

A
E
I
O
U
X
XX

ความสาคัญสมบูรณ์
ความสาคัญพิเศษ
มีความสาคัญ
ธรรมดา
ไม่สาคัญ
ไม่ต้องการ
ไม่ต้องการอย่างมาก

2-5%
3-10%
5-15%
10-20%
ปริมาณที่เหลือของกิจกรรม
ตามข้อจากัดของกิจกรรม
ตามข้อจากัดของกิจกรรม

5% × 78 = 3.9
10% × 78 = 7.8
15% × 78 = 11.7
20% × 78 = 15.6
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จ้านวนระดับ
ความสัมพันธ์
4
8
12
16
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ภาพที่ 7 แผนภาพความสัมพันธ์ของเครื่องจักร
จากภาพที่ 7 เครื่องจักรที่มีความสัมพันธ์ระดับ A มีจานวน 2 คู่ เครื่องจักรที่มีความสัมพันธ์ระดับ E มี
จานวน 5 คู่ เครื่องจักรที่มีความสัมพันธ์ระดับ I มีจานวน 5 คู่ เครื่องจักรที่มีความสัมพันธ์ระดับ O มีจานวน 2 คู่
และเครื่องจักรที่มีความสัมพันธ์ระดับ XX คือ ห้ามอยู่ใกล้กันอย่างมาก มีจานวน 3 คู่
การประเมินผลและเลือกผังโรงงาน
การเลือกผังโรงงานใช้การประเมินผลเชิงปริม าณเพื่อคัดเลือกแผนผั งโรงงานที่เหมาะสม ทางผู้วิจัยได้
ทาการศึกษาและวิเคราะห์ ตัวชี้วัดด้านต่าง ๆ ได้แก่ ประสิทธิภ าพการไหลวัสดุ ระยะทางการเคลื่ อนย้ายวัส ดุ
ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย การใช้พื้นที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ การลดต้นทุนในการผลิต เพื่อออกแบบ และจัดทา
ผังโรงงานในการแก้ปัญหาทั้ง 3 แบบ โดยจัดทาแบบสอบถามผู้บริหารเปรียบเทียบความสาคัญในการกาหนด
คะแนนแต่ละปัจจัยและเปรียบเทียบผังโรงงานภายใต้แต่ละปัจจัยเพื่อเลือกผังโรงงานที่ดีที่สุด

ภาพที่ 8 การจัดผังโรงงานแบบที่ 1
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ปริมาณพื้นที่ในการใช้งานในการออกแบบผังโรงงานแบบที่ 1 ใช้พื้นที่ในการใช้งานในการออกแบบผัง
โรงงานแบบที่ 1 รวม 146.955 ตารางเมตร การไหลของวัตถุดิบ ลดลงได้ 5.5 เมตร การประเมินค่าใช้จ่ายในการ
เคลื่อนย้ายของผังโรงงานแบบที่ 1 มีค่าใช้จ่ายรวมในการเคลื่อนย้าย เท่ากับ 73,900 บาท ประกอบด้วย การ
เคลื่อนย้ายเครื่องกาเนิดไฟฟ้า เท่ากับ 600 บาท การเคลื่อนย้ายหม้อเก็บพลังงานไอน้า เท่ากับ 72,000 บาท การ
เคลื่อนย้ายสกรูลาเลียง เท่ากับ 1,300 บาท

ภาพที่ 9 การจัดผังโรงงานแบบที่ 2
ประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ของผังโรงงานแบบที่ 2 ใช้พื้นที่รวม 197.25 ตารางเมตร เพื่อใช้ในการรองรับ
วัสดุระหว่างกระบวนการ (Work in Process) หรือรองรับการวางเครื่องจักรที่จะซื้อเพิ่มในอนาคต การไหลของ
วัตถุดิบลดลงได้เท่ากับ 20 เมตร การประเมินค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายของผังโรงงานแบบที่ 2 มีค่าใช้จ่ายรวมใน
การเคลื่อนย้าย เท่ากับ 65,100 บาท ประกอบด้วย การเคลื่อนย้ายเครื่องกาเนิดไฟฟ้ารวมติดตั้ง เท่ากับ 600 บาท
การเคลื่อนย้ายหม้อเก็บพลังงานไอน้า เท่ากับ 62,400 บาท การเคลื่อนย้ายสกรูลาเลียงมีค่าใช้จ่าย เท่ากับ 1,300
บาท การเคลื่อนย้ายเครื่องไล่ความชื้น เท่ากับ 800 บาท

ภาพที่ 10 การจัดผังโรงงานแบบที่ 3
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จากภาพที่ 10 ประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ของผังโรงงานแบบที่ 3 ใช้พื้นที่ในการใช้งานมีขนาดพื้นที่รวม
178.4 ตารางเมตร การไหลของวัตถุดิบลดลงได้ เท่ากับ 5.2 เมตร การประเมินค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายของผัง
โรงงานแบบที่ 3 มีค่าใช้จ่ ายรวมในการเคลื่อนย้าย เท่ากับ 67,100 บาท ประกอบด้วย การเคลื่อนย้ายเครื่อง
กาเนิดไฟฟ้า เท่ากับ 600 บาท การเคลื่อนย้ายหม้อเก็บพลังงานไอน้า เท่ากับ 61,000 บาท การเคลื่อนย้ายสกรู
ลาเลียง เท่ากับ 1,300 บาท การเคลื่อนย้ายเครื่องดูดเส้นใย เท่ากับ 300 บาท การเคลื่อนย้ายถังเก็บและกะเทาะ
เมล็ด เท่ากับ 700 บาท การเคลื่อนย้ายเครื่องแยกเมล็ดในกับกะลา เท่ากับ 700 บาท การเคลื่อนย้ายถังอบเมล็ด
ใน 1,2 เท่ากับ 900 บาท การเคลื่อนย้ายเครื่องไล่ความชื้น เท่ากับ 800 บาท การเคลื่อนย้ายถังต้มตกตะกอน
เท่ากับ 800 บาท
การประเมิน ค่า พลั งงานไฟฟ้าของมอเตอร์เกียร์ที่ ใช้ในผั งโรงงานแบบที่ 1 2 และ 3 จะพิ จารณาจาก
อุปกรณ์ลาเลียงที่มีการใช้มอเตอร์เกียร์แบบโซ่ ขนาด 3 แรงม้า 2.2 กิโลวัตต์ ในการลาเลียงวัตถุดิบ ประกอบด้วย
กระพ้อลาเลียง และสกรูลาเลียง ระหว่างเครื่องจักรสู่เครื่องจักร และเครื่องจักรสู่พื้นที่จัดเก็บ โดยทาการคานวณ
และวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ ความยาวของอุปกรณ์ลาเลียง ดังแสดงผลในตาราง
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความยาวของอุปกรณ์ลาเลียงในโรงงานของผังโรงงานแบบที่ 1 2 และ3
เครื่องจักร
1
7
5
13.5
2
9.5
3
11
51

1.เครื่องลาเลียงทะลายเปล่า (เมตร)
2.จากเครื่องแยกทะลาย-ไปหม้อกวน (เมตร)
3.จากเครื่องบีบน้ามัน-ไปเครื่องดูดเส้นใย (เมตร)
4.จากเครื่องกะเทาะ-ไปเครื่องแยกเมล็ดใน (เมตร)
5.จากเครื่องแยกเมล็ดใน-ไปคอกเก็บกะลา (เมตร)
6.จากเครื่องแยกเมล็ดใน-ไปเครื่องอบเมล็ดใน (เมตร)
7.จากเครื่องอบเมล็ดใน-ไปถังเก็บ (เมตร)
รวม

ผังโรงงานแบบที่
2
7
5
13.5
2
8
2
11
48.5

3
7
5
10
2
11.5
1.2
7
43.7

ตารางที่ 3 การคานวณค่าไฟฟ้าของมอเตอร์เกียร์
งานแบบที่

เมตรx ฟุต

ฟุต x 550วัตต์

1
2
3

57 x 3.28
48.5 x 3.28
43.7 x 3.28

186.96 x 550 = 102,828
159.08 x 550 = 87,494
143.336 x 550 = 78,834.8

ค่าใช้พลังงาน
(ทางาน 8 ชั่วโมง)
822.64 x 3.44
699.92 x 3.44
630.64 x 3.44

รวมค่าไฟฟ้า
(บาท/วัน)
2,831.06
2,408.78
2,170.35

หมายเหตุ ในการคิดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า จะทาการอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยในปี 2560 หน่วยละ 3.44 บาท
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การประเมินค่าใช้จ่ายฉนวนหุ้มท่อไอน้า ของผังโรงงานแบบที่ 1 2 และ3 จะพิจารณาจากค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงและติดตั้ง เนื่องจากเครื่องจักรที่ใช้พลังงานไอน้าเมื่อมีการเคลื่อนย้ายเกิดขึ้นจะต้องย้ายท่อส่งไอน้าตามไป
ด้วย ซึ่งประกอบด้วย ค่าฉนวนกันความร้อน ค่าอุปกรณ์ และค่าแรง ซึ่งจะรวมอยู่ในค่ารับเหมา หลังการปรับปรุง
ผังโรงงานแบบที่ 1 ใช้ท่อไอน้ายาว 72 เมตร ผังโรงงานแบบที่ 2 ใช้ท่อไอน้ายาว 62 เมตร ผังโรงงานแบบที่ 3 ใช้
ท่อไอ้น้ายาว 61 เมตร ตามลาดับ โดยค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและติดตั้งจะคิดตามระยะทางบาทต่อเมตร
4. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาสภาพทั่วไปและใช้เครื่องมือวิเคราะห์กระบวนการผลิตของผังโรงงานปัจจุบัน พบปัญหาการ
วางเครื่องจักรไม่เป็นระเบียบ มีการทางานที่ซ้าซ้อน มีระยะทางในการทางานมาก และไม่มีการกาหนดทางเดินที่
ชัดเจน ผู้ วิจั ย มีค วามเห็ น ว่าปั ญ หาที่ พ บสามารถแก้ ไขได้ และระยะทางการไหลวัส ดุ ส ามารถลดลงได้โดยการ
ปรับปรุงผังโรงงานใหม่ผู้วิจัยได้พัฒนาผังโรงงานเพื่อเป็นทางเลือกในการปรับปรุงโรงงานขึ้น 3 ผัง โดยคานึงถึงแนว
ทางการแก้ไขปัญหาและข้อจากัดในการปรับจัดผังโรงงาน ตามหลักการวางผังโรงงานอย่างเป็นระบบ Systematic
Layout Planning (SLP) จากนั้นได้ทาการเปรียบเทียบองค์ประกอบรวมในการปรับปรุง ในเรื่องของค่าใช้จ่ายใน
การปรับปรุง การลดระยะทางการไหล การจัดระเบียบให้เกิดพื้นที่ว่าง การกาหนดทางเดิน กาหนดทางเข้า -ออก
การลดค่าใช้จ่ายภายในโรงงาน โดยมีการกาหนด 5 ปัจจัยในการปรับปรุงเพื่อเลือกผังโรงงานดังนี้
1. ประสิทธิภาพการไหลของวัสดุ คือ การไหลของวัสดุจะไหลไปในทิศทางเดียวกัน และแยกผลิตภัณฑ์
ผลักและรองไว้เป็นส่วนๆ เพื่อการจัดระเบียบของผลิตภัณฑ์
2. ระยะทางการเคลื่อนย้ายวัสดุ คือ ระยะทางการไหลของวัตถุดิบตลอดกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์
ทุกชนิดในโรงงานที่สามารถ ทาไปใช้ประโยชน์ได้ ตั้งแต่วัตถุดิบเข้ามาในโรงงานจนถึงการจัดเก็บเข้าคลัง
3. ค่ าใช้ จ่ ายในการเคลื่ อ นย้ าย คื อ การประเมิ น ค่ าใช้ จ่ายของแต่ล ะผั งที่ เกิด ขึ้ น จากการเคลื่ อ นย้ าย
เครื่องจักร ประกอบด้วย ค่าแรง ค่าติดตั้ง ค่าอุปกรณ์ เป็นต้น
4.การใช้พื้นที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ คือ การวางผังโรงงานโดยกสรนาเครื่องจักรที่ไม่จาเป็นเป็น หรือ
ไม่ได้ใช้งานออก เพื่อทาให้เกิดพื้นที่ว่างไว้ใช้ประโยชน์อย่างอื่น จากนั้นการจัดวางผังคานึงถึงหลักต่าง ๆ ทาให้เกิด
พื้นที่ว่าง เป็นสัดส่วน แบ่งเป็นโซนผลิต และโซนพื้นที่ว่าง เพื่อทาให้เกิดประโยชน์การใช้พื้นที่สูงสุด
5. การลดต้นทุนการผลิตด้านพลังงาน คือ การประเมินค่าไฟฟ้าของมอเตอร์เกียร์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการลด
ขนาดความยาวของอุปกรณ์ลาเลียงวัตถุดิบให้สั้นลง ประกอบด้วย กระพ้อลาเลียง สกรูลาเลียง และการประเมิน
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและติดตั้งฉนวนหุ้มท่อไอน้า
โดยการประเมินผู้วิจัยได้กาหนดระดับการให้คะแนนความพึงพอใจ ค่าคะแนน 5 เท่ากับ “มากที่สุด” ค่า
คะแนน 4 เท่ากับ “มาก” ค่าคะแนน 3 เท่ากับ “ปานกลาง”ค่าคะแนน 2 เท่ากับ “น้อย”และค่าคะแนน 1 เท่ากับ
“น้อยที่สุด”
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ตารางที่ 4 ตารางประเมินคะแนนการพิจารณาปัจจัย
ปัจจัย

ค่าน้าหนัก
ความสาคัญ

ผังโรงงาน 1

ผังโรงงาน 2

ผังโรงงาน 3

1. ประสิทธิภาพการไหลของวัตถุดิบ

3

ผล
ประเมิน
3

2. ระยะทางการเคลื่อนย้ายวัตถุดบิ

2

3

6

5

10

4

8

3. ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเครือ่ งจักร

1

3

3

5

5

4

4

4. การใช้พื้นที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ

4

3

12

5

20

4

16

5. การลดต้นทุนการผลิตด้านพลังงาน

5

2

10

3

15

5

25

รวม

ค่า
ผล
ค่า
ผล
ค่า
น้าหนัก ประเมิน น้าหนัก ประเมิน น้าหนัก
9
4
12
4
12

40

62

65

จากผลการวิจัยผังโรงงานที่ถูกเลือกคือผังปรับปรุงโรงงานแบบที่ 3 ซึ่งมีผลประเมินคะแนนการพิจารณา
ปัจจัยรวมเท่ากับ 65 คะแนน ส่วนผังโรงงาน 2 มีผลประเมินคะแนนการพิจารณาปัจจัยรวมเท่ากับ 62 คะแนน
และผังโรงงาน 3 มีผลประเมินคะแนนการพิจารณาปัจจัยรวมเท่ากับ 40 คะแนน ตามลาดับ

ภาพที่ 6 ผังโรงงานที่ใช้ปรับปรุง (แผนภาพผังโรงงานแบบที่ 3
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ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ผังโรงงานที่ใช้ปรับปรุง
รายละเอียด

หลังปรับปรุง

ผลต่าง

ร้อยละผลต่าง

2,831.06

2,170.35

660.71

30.44

เพิ่มปริมาณพื้นที่ในการใช้งานผัง
โรงงาน (ตารางเมตร)

110.1

178.9

68.3

62.03

ลดระยะท างการเคลื่ อ น ย้ า ย
วัตถุดิบ (เมตร)

167.9

162.7

5.2

3.19

การลดต้ น ทุ น ในการผลิ ต ด้ า น

ก่อนปรับปรุง

พลังงาน (บาท/วัน)

จากตารางที่ 5 หลังจากปรับปรุงผังโรงงาน ด้านการลดต้นทุนในการผลิตด้านพลังงาน สามารถลดต้นทุน
ในการผลิตในด้านพลังงานไฟฟ้าในการลาเลียงวัตถุดิบได้ถึงวันละ 660.71 บาทต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 30.44 ซึ่งใน
1 เดือน ทางโรงงานต้องทาการผลิตประมาณ 26 วัน จะสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ประมาณ 17,178.46 บาท
ด้านประสิทธิภาพการใช้พื้นที่สามารถเพิ่มพื้นที่ว่างจากเดิมที่มีอยู่ 110.1 ตารางเมตร เพิ่มขึ้นเป็น 178.9 ตาราง
เมตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.03 ทาให้สามารถรองรับการวางวัสดุระหว่างกระบวนการ (WIP) กรณีพื้นที่การทางาน
ปกติไม่เพียงพอหรือรองรับการวางเครื่องจักรในอนาคตได้มากขึ้น ด้านระยะทางการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ สามารถ
ลดระยะทางจากเดิม 167.9 เมตร ลดลงเป็น 162.7 เมตร ลดลงร้อยละ 3.19 ทาให้การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบใช้เวลา
น้อยลง
5. ข้อเสนอแนะ
1. การปรั บ ปรุ งผั งโรงงานที่ มี ผ ลกระทบกั บ การสนั บ สนุ น การผลิ ต ยกตั ว อย่ างเช่ น การเคลื่ อ นย้ า ย
เครื่องจักรที่ต้องใช้พลังงานไอน้าในการผลิต จะต้องคานวณค่าใช้จ่าย และคานึงถึงทิศทางของท่อจากอาคารไอน้า
หรือหม้อเก็บพลังงานไอน้า เพื่อให้เดิ นท่อไปใช้งานกับเครื่องจักรนั้น ๆ ได้ และเพื่อให้มีแรงดันไอน้าที่เพียงพอใน
การผลิต
2. เพื่อลดความยุ่งยากในการจัดพื้นที่การทางาน ควรเริ่มจากการยึดเครื่องจักรที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้
เช่น หม้ออบปาล์ ม เครื่องแยกผลปาล์ ม กับทะลายและอาคารไอน้า เป็นต้น จากนั้นจึงจัดพื้นที่ การทางานให้
สัมพันธ์กัน เรียงกันอย่างเป็นระบบและไม่ข้ามขั้นตอนการผลิต โดยพิจารณาจากการไหลในกระบวนการผลิต
3. ผู้ที่เลือกผังโรงงานที่จะทาการปรับปรุง จะต้องมีอานาจสูงสุดและเชี่ยวชาญการผลิตเป็นอย่างดี เช่น
เจ้าของโรงงาน หรือผู้บริหารจัดการ
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4. การสอบถามความคิดเห็นโดยใช้น้าหนักจุดคุ้มทุนในการปรับปรุงการผลิตมาวิเคราะห์เพื่ออธิบายถึง
ปัจจัยในการปรับปรุงกับผลตอบแทนที่จะได้ในอนาคตให้มีเหตุผลที่สอดคล้องกัน
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาระบบแนะนาเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธี
เชิงพันธุกรรมในการค้นหาเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อได้แหล่งท่องเที่ยวตามประเภทที่นักท่องเที่ยวต้องการไป
มากที่สุ ดภายใต้เวลาที่จ ากัด และเพื่อศึ ก ษาความพึ ง พอใจของกลุ่ มนั ก ท่ อ งเที่ ย ว การจั ดประเภทแหล่ ง
ท่องเที่ยวของแต่ละพื้นที่ และการค้นหาเส้นทางการท่องเที่ยวนั้นมีข้อจากัดด้วยตาแหน่งที่ตั้ง ระยะทาง และ
เวลา เพื่อกาหนดแหล่งท่องเที่ยวที่ตรงกับประเภทที่นักท่องเที่ยวต้องการมากที่สุดและอยู่ภายใต้เงื่อนไขเวลา
ทาให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจมากที่สุด จากผลการทดลองการพัฒนาระแบบแนะนาเส้นทางท่องเที่ยว
โดยวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm) ที่นาเสนอการแนะนาเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี
สามารถหาเส้นทางที่ตรงตามความต้องการ และเกิดความพึงพอใจต่อกลุ่มนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยค่าเฉลี่ยความพึงใจอยู่ที่ 4.09 ซึ่งมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
คำสำคัญ : วิธีเชิงพันธุกรรม, ความพึงพอใจของกลุ่มนักท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี
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Abstract
This article aims to develop a tourist route guidance system in Kanchanaburi. With
genetic methods to search for travel routes to get tourist attractions according to the type
that tourists want the most under limited time And to study the satisfaction of tourists groups
Classification of tourist attractions of each area And the search for tourist routes is limited by
location, distance and time to determine the tourist destination that corresponds to the type
that tourists want the most and is under the conditions that make tourists the most satisfied.
Based on the results of the experiment, the development of the recommended route by the
Genetic Algorithm which presented the tourist route in Kanchanaburi Can find directions that
meet the needs And the satisfaction of the tourists effectively The average satisfaction is at
4.09, which has a high level of satisfaction.
Keywords : Genetic Algorithm , Satisfaction of tourists groups, Tourism in Kanchanaburi

บทนำ
ปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนับว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
อย่างมาก ทาให้นักทัศนาจร และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจตลอดเวลา เพราะมี
แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว
ประเภทจุดชมทิวทัศน์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เป็นต้น โดยได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากภาครัฐ
รัฐบาลกาหนดนโยบายในการผลักดันการท่องเที่ยวของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพ
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการยกระดับภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวไทยใน
สายตานักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญๆ ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ และ
เป็นการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ท้องถิ่น เป็นการสร้างอาชีพ เสริมรายได้ ที่เกิดจากการท่องเที่ยว
ในวงกว้างและเจริญเติมโตอย่างต่อเนื่อง
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จังหวัดกาญจนบุรีเป็น “เมืองประวัติศาสตร์ธรรมชาติอัศจรรย์ แดนสวรรค์ตะวันตก” คาขวัญคือ
แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่นน้าแควแหล่งแร่น้าตก (ททท. สานักงานกาญจนบุรี,
2559) จั ง หวั ด กาญจนบุ รี มี พื้ น ที่ ร วม 19,483 ตารางกิ โ ลเมตร มี ข นาดใหญ่ อั น ดั บ สามของประเทศ
รองจากจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดเชียงใหม่ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าโปร่งและป่าดงดิบ มีแม่นน้าแคว
ใหญ่และแม่น น้ าแควน้ อยไหลมาบรรจบกันเป็ นแม่น น้าแม่กลองที่บริเวณอาเภอเมือง จึงเป็น เมืองแหล่ ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งภูเขา ป่าไม้ ถ้า และน้าตก กาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการ
ท่องเที่ยวระดับสูง เป็นจังหวัดท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศ มีแหล่งท่องเที่ยวอันสวยงามและหลากหลาย
ประเภท ทาให้ นั กท่องเที่ ย วชาวไทยและชาวต่างชาติมาเยื อนกาญจนบุรี ในแต่ล ะปีเป็นจ านวนมาก การ
เดินทางรวดเร็ ว สะดวกและปลอดภัย ส าหรั บแหล่ งท่ องเที่ย วในกาญจนบุ รีนั้ น มีทั้งแหล่ งท่องเที่ย วเชิ ง
ธรรมชาติ เช่น น้าตกเอราวัณ น้าตกห้วยแม่ขมิ้น น้าตกไทรโยคน้อย และน้าตกไทรโยคใหญ่ แหล่งท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ เช่น สะพานข้ามแม่น้าแคว อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ สุสานทหารสัมพันธมิตร และ
ด่านเจดีย์สามองค์ และแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น เขื่อนวชิราลงกรณ์ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนแม่
กลอง เมืองมลิกา และสะพานอุตตมานุสรณ์ หรือที่นิยมเรียกกันว่าสะพานมอญ แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น วัดถ้าเสือ วัดถ้าเขาน้อย วัดสุนันทวนาราม
ด้วยเหตุที่จังหวัดกาญจนบุรีมีพื้นที่กว้างและแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย และหลายเส้นทาง ส่งผล
กระทบหรือก่อให้เกิดปัญหาของกลุ่มนักท่องเที่ยวในการเลือกเส้นทางการท่องเที่ยวเพราะแหล่งท่องเที่ยวแต่
ละที่อยู่ห่างไกลมีข้อจากัดในการเดินทางด้วยกรอบเวลา และขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวต้องการเลือกแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆ ให้ตรงตามความสนใจของตนให้มากที่สุด นอกจากนั้นจังหวัดกาญจนบุรีมีแหล่งท่องเที่ยว
มากมายและมีเส้ นทางที่ซับซ้อน บางแหล่งที่ตั้งห่างไกลกันมาก ทาให้นักท่องเที่ยวประสบปั ญหาการวาง
แผนการเดินทาง เพราะนักท่อ งเที่ยวมีเวลาที่จากัด ขณะเดียวกันต้องการท่องเที่ยวหลายๆที่ ทาให้ต้องเลือก
เส้นทางในการเดินทางที่เหมาะสม คุ้มค่า และประหยัดเวลา เพื่อจะทาให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด และรู้สึกที่อยากจะมาเที่ยวอีกในครั้งต่อๆไป ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจดังแสดงในรูปที่ 1

ภาพที่ 1 : สะพานข้ามแม่น้าแควและน้าตกไทรโยคน้อย (ททท. สานักงานกาญจนบุรี, 2559)
ดังนั้นงานวิจัยนี้ได้เสนอระบบแนะนาเส้ นทางการท่ องเที่ยวในจั งหวัดกาญจนบุรี โดยประยุกต์ใช้
เทคนิคทางเมตะฮิวริสติกส์ที่เรียกว่าวิธีเชิงพันธุกรรมวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm: GA) เทคนิคการ

160

4

ค้นหาคาตอบจากแหล่งข้อมูลที่มีความซับซ้อนและยากที่จะสร้างแบบจาลองด้วยสมการคณิตศาสตร์ เนื่องจาก
เป็นกระบวนการค้นหาที่ไม่มีความเฉพาะเจาะจงกับแบบจาลองหรือลักษณะเฉพาะของข้อมูลแบบใดแบบหนึ่ง
(Goldberg, D.E., 1989) โดยใช้หลักการคัดเลือกแบบธรรมชาติจากการจาลองแนวคิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
สิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวได้ดีหรือมีลักษณะทางพันธุกรรมที่เหมาะสมจะดารงอยู่ได้ดีกว่าสิ่ งมีชีวิตที่ไม่เหมาะสมกับ
สิ่งแวดล้อมนั้นๆ ซึ่งเป็นกระบวนการ ปรับปรุงค้นหาคาตอบในการแก้ปัญหา และสร้างความพึงพอใจของกลุ่ม
นักท่องเที่ยว การที่นักท่องเที่ยวจะเกิดความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการจัดเส้น ทางสู่ส ถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ ตามประเภทแหล่งท่องเที่ยว ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจากขั้นตอนต่าง ๆ ของวิธีเชิงพันธุกรรม
แสดงให้เห็นว่าสามารถที่จะพัฒนาค่าของคาตอบจนกระทั่งพบคาตอบที่ดีที่สุดได้ วิธีนี้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งใน
การนาไปใช้กับปัญหาการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด ผู้วิจัยจึงได้ทาการศึกษาและสร้างแบบจาลองระบบแนะนา
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีเชิงพันธุกรรมในการค้นหาเส้นทางเพื่อได้แผนการท่องเที่ยวที่ตรง
ตามความต้องการของนักท่องเที่ยว ทาให้นักท่องเที่ยวสามารถนาวิธีดังกล่าวไปประยุกต์ใช้วางแผนการใช้
เส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อลดเวลาในการเดินทาง เพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวได้โดยขจัดเวลาที่ ไม่จาเป็น
ออก ได้จานวนแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นไปตามความต้องการของนักท่องเที่ยว และสร้างความพึงพอใจให้แก่
นักท่องเที่ยวมากที่สุด
วัตถุประสงค์การวิจยั วัตถุประสงค์การวิจยั

1. เพื่อพัฒนาระบบแนะนาเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีเชิงพันธุกรรม
2. เพือ่ ให้นักท่องเที่ยวเลือกเส้นทางที่เหมาะสมตามความต้องการและเกิดความพึงพอใจสูงสุด
อุปกรณ์และวิธกี ารดาเนินงานวิจยั

3.1 การวางแผนการท่องเที่ยว
การวางแผนการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีเป็นหัวใจหลักของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตามแหล่ง
ท่องเที่ย วต่างๆ เนื่ องจากกาญจนบุ รี มี พื้น ที่ กว้า งและแหล่ ง ท่ องเที่ ย วหลากหลายประเภทการท่ องเที่ ย ว
เพื่อเป็นการวางแผนที่ดีในการค้นหาเส้นทางท่องเที่ยว จากการวางแผนเรื่องการจัดเส้นทางท่องเที่ยวของ
จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อหาเส้น ทางที่สั้ นที่สุด และประหยักเวลา ซึ่งเป็นงานวิจัย ที่เกี่ ยวกับ การจัดเส้ นทาง
ท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่ง เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ผู้วิจัยจึงกาหนดขั้ นตอน
การวางแผนได้ดังต่อไปนี้
3.1.1 การวางแผนจากเว็บไซต์
Google Map นักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะมาเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อทราบแหล่ง
ท่องเที่ยวแล้วสามารถค้นหาระยะทางเพื่อวางแผนการเดินทาง โดยสามารถค้นหาใน Google Maps คือ
บริการของ Google ที่ให้บริการเทคโนโลยีด้านแผนที่ประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่ายเป็นบริการเกี่ยวกับแผนที่
ผ่านเว็บบราวเซอร์ของ Google เป็นบริการฟรีผ่านเว็บไซต์ ผ่านแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ หรือผ่าน
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คอมพิวเตอร์แบบพกพาโดยสามารถใช้บริการแผนที่ของ Google Maps ดูตาแหน่งของแหล่งท่องเที่ยว ค้นหา
เส้นทางที่ใกล้ที่สุด ค้นหาสถานที่ เวลาที่ใช้ในการเดินทาง หรือสามารถค้นหาข้อมูลของธุรกิจในท้องถิ่น ได้แก่
ที่ตั้งของธุรกิจ รายละเอียดการติดต่อ และเส้นทางการขับขี่ และตาแหน่งของธุรกิจ ส่วนประกอบที่สาคัญที่
ดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อใช้งานเป็นอย่างมาก คือแผนที่และภาพถ่ายดาวเทียมคุณภาพดี ซึ่งครอบคลุมพื้นผิวโลก
ในมาตราส่วนต่างๆ ตามความเหมาะสม
Google Map API คือช่องทางการเชื่อมต่อช่องทางหนึ่ง ที่จะเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ผู้ให้บริการ
API จากที่อื่น เป็นตัวกลางที่ทาให้โปรแกรมประยุกต์เชื่อมต่อกับโปรแกรมประยุกต์อื่ น หรือเชื่อมการทางาน
เข้ากับระบบปฏิบัติการตัวอย่าง เช่น Twitter มีหลายเว็บที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับ twitter ทั้งเป็นการอ่าน
ข้อมูลจาก twitter หรือ ส่งข้อมูลเข้า twitter เองก็ตาม ซึ่งล้วนอาศัยการเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันด้วย
API นั้นเอง และอีกหนึ่งตัวอย่าง เช่น Google Maps API คือบริการของ Google อีกรูปแบบหนึ่งที่เราสามารถ
นาข้อมูลของ Google Maps ที่ทาง Google ให้บริการโดยส่วนมากจะนามาใช้กับเว็ บไซต์ของบริษัทฯหรื อ
เว็ บ ไซต์ ห้ า งร้ า นต่ า งๆ เพื่ อ เป็ น อี ก ช่ อ งทางที่ ใ ห้ ลู ก ค้ า รู้ ว่ า บริ ษั ท ฯ หรื อ ห้ า งร้ า นนั้ น ทั้ ง นี้ Google API มี
ความสามารถที่น่าสนใจ
3.1.2 สอบถามผู้รู้
กาญจนบุรี จังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม หรือ
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ นอกจากจะอยู่ใกล้กรุงเทพฯ แล้วอากาศดี เที่ยวได้ทั้งปี ทุกฤดู กล่าวได้ว่า
กาญจนบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางที่มีผู้คนนิยมเดินทางไปท่องเที่ยว เต็มไปด้วยเรื่องราวในอดีตที่น่าสนใจ
เป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เป็นสถานที่ตั้งของสะพานข้ามแม่น้าแคว ซึ่งเป็นสถานที่
สาคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก นอกจากนี้ยังมี
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็น ป่าเขาลาเนาไพร ถ้าหรือน้าตก จึงทาให้นักท่องเที่ยว
มากันอย่างต่อเนื่องจึงสอบถามนักท่องเที่ยวที่เคยมาหรือคนในพื้นที่สามารถแนะนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆได้ดี
3.2 ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี
การท่องเที่ยวสามารถส่งเสริมการพัฒนาประเทศ (ททท. สานักงานกาญจนบุรี, 2559) ทาให้สังคมดี
ขึ้น โดยเอื้อประโยชน์ ด้านสังคมและเศรษฐกิจ เป็นแหล่งรายได้ที่สาคัญ สร้างความเจริญให้กับชุมชน
ท้องถิ่น การพัฒนาบริการการท่องเที่ยวมีมาตรฐานสู่ระดับสากลทาให้นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและสร้าง
ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว นาพาประเทศเพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูงขึ้น อีกทั้งเป็น
การส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เชื่องโยงเครือข่ายคู่ค้าทางการ
ท่องเที่ยว การค้าและบริการ กับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านและประเทศคู่ค้าสาคัญระดับภูมิภาค ด้วยเหตุผล
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ดังกล่าวทาให้จังหวัดกาญจนบุรีเพิ่มขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดัง
แสดงรายละเอียดต่อไปนี้

ภาพที่ 2 : แสดงอันดับผู้มาท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

ภาพที่ 3 : ภาพการวางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองหลัก-เมืองรอง
ทั้งนี้จังหวัดกาญจนบุรียังมีการวางแผนโครงการหลายโครงการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต เช่น
โครงการครั้ งหนึ่ ง วานนั้ น กาญจนบุ รี กระตุ้ น การใช้ จ่า ยของนั ก ท่อ งเที่ ย วกลุ่ ม ศั ก ยภาพ เพื่ อ เพิ่ ม จ านวน
นักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายในกลุ่ ม Silver Age สร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรีใน
ฐานะแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ด้วยการนาเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวที่มีคุณค่ า และมูลค่าให้กับกลุ่ม
นักท่องเที่ยวพร้อมผูกเชื่อมโยงให้สัมผัสและเข้ าถึงวิถีชุมชนท่องถิ่น, โครงการเมืองกาญจน์ งาน – เที่ยว ครบ
เป็นการกระจายพื้นที่และช่วงเวลาในการท่ องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดา กระจาย
การเดินทางของนักท่องเที่ยวและรายได้จากช่ วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สู่ช่วงวันธรรมดา
กระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนท่องถิ่นอย่างสม่าเสมอ อันจะส่งผลดี ต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
และความพึงพอใจของนักท่ องเที่ยว, โครงการประสานความร่วมมือเครือข่ ายทางการตลาด เป็นการกระจาย
พื้นที่และช่วงเวลาในการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพการดาเนินงานการตลาดและการประสานความร่วมมือกับ
ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และสื่อมวลชน
3.3 การจัดเส้นทางการท่องเที่ยวด้วยระบบอัตโนมัติ
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ในการพัฒนาระบบแนะนาเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีเชิงพันธุกรรมเพื่อความ
พึงพอใจของกลุ่มนั กท่องเที่ยว โดยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยเน้น การศึก ษาวิธี
เชิ ง พั น ธุ ก รรม (Genetic Algorithm) เป็ น วิ ธี ก ารค้ น หาค าตอบที่ เ หมาะสมโดยใช้ ห ลั ก การคั ด เลื อ กแบบ
ธรรมชาติ จ ากการจ าลองแนวคิ ด วิวัฒ นาการของสิ่ ง มี ชีวิต มี ลั ก ษณะการท างานเลี ย นแบบกระบวนการ
วิวัฒนาการทางธรรมชาติ (L. A. Sadeh, 1965) ในแต่ละขั้นตอนได้นามาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาระบบแนะนา
เส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีเชิงพันธุกรรม เพื่อความพึงพอใจของกลุ่มนักท่องเที่ยว
สามารถช่วยแก้ปัญหา และสนับสนุนความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวและเวลาที่จากัด เพื่อ
เกิดความพึงพอใจสูงสุด ในการวิจัยครั้งนี้ได้ค้นคว้าและรวบรวมเอกสารงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
3.3.1 หลักการและขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm)
วิธีเชิงพันธุกรรมมีลักษณะการทางานเลียนแบบกระบวนการวิวัฒนาการทางธรรมชาติ โดยอิงหลักการ
คัดเลือกตามธรรมชาติของดาร์วิน(Darwin’s theory of natural selection) ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้ ถูกนามา
ประยุกต์ใช้เป็นวิธีการแก้ปัญหาโดยนักวิทยาศาสตร์ชื่อ John Holland ในปี ค.ศ. 1975 และได้ใช้ชื่อว่า “วิธี
เชิงพันธุกรรม (Genetic algorithm)” แต่วิธีนี้ยังไม่เป็นที่นิยมเท่าใดนักเพราะในขณะนั้น GA ยังคงเป็นแนวคิด
ที่ใหม่ แต่หลังจากที่ David Goldbergได้ตีพิมพ์หนังสือที่อธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ของ GA ตลอดจนวิธีการ
นาไปประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นส่วนทาให้คนทั่วไปได้รู้จัก และเข้าใจถึงวิธีการแก้ปัญหาที่อาศัยหลักการทางพันธุกรรม
มากยิ่งขึ้น จนกระทั่งในที่สุดGA จึงกลายเป็นที่นิยมของบรรดานักวิจัยอย่างแพร่หลายในเวลาต่อมา
กระบวนการของวิธีเชิงพันธุกรรม โดยเริ่มต้นจากการกาหนดปัญหาในรูปของยีนและโครโมโซม และ
การกาหนดฟังก์ชันความเหมาะสม (Fitness Function) เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในกระบวนการวิวัฒนาการชุด
คาตอบ จากนั้นจะกาหนดชุดคาตอบชุดแรก (Initial Generation) ในรูปของโครโมโซมด้วยการสุ่ม และนาชุด
คาตอบนั้นเข้าสู่กระบวนการวิวัฒนาการ ซึ่งเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ประกอบด้วยตัวดาเนินการ (Operator)
ได้แก่ การสื บ พัน ธุ์ (Reproduction) การผสมยี น (Crossover) กับการกลายพันธุ์ (Mutation) และน าไป
ประเมินความเหมาะสมด้วยฟังก์ชันความเหมาะสม (Fitness Function) โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.3.1.1 ขั้นตอนการสร้างโครโมโซม
เริ่มต้นโดยการสุ่มค่าคาตอบซึ่งเป็นค่าคาตอบที่อยู่ในขอบเขตของคาตอบ (Solution
space) ขึ้ น มาตามจ านวนของประชากรที่ ก าหนดไว้ แ ล้ ว ท าการเข้ า รหั ส (Encoding) ค่ า ค าตอบให้ เ ป็ น
“โครโมโซม (Chromosome)” ซึ่งโครโมโซม แต่ล ะตัว จะประกอบไปด้ว ยยีน เรีย งต่อกัน โดยรูป แบบการ
เข้ารหัสของโครโมโซมเป็นเลขฐานสอง (Binary bit string) และเรียกกลุ่มของ โครโมโซมเหล่านี้ว่า “ประชากร
(Population)”รูปแบบโคร โมโซมแสดงดังรูปที่ 4
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ภาพที่ 4 : โครโมโซมแบบเลขฐานสอง
3.3.1.2 ขั้นตอนกระบวนการทางพันธุกรรม
กระบวนการทางพันธุกรรมนั้น ประกอบไปด้วย 2 กระบวนการ คือ การสลับสาย
พันธุ์ (Crossover) และการกลายพัน ธุ์ (Mutation)โดยการสลั บ สายพันธุ์นั้น จะทาการสุ่ มโครโมโซม จาก
ประชากรมาสองโครโมโซม และทาการแลกเปลี่ยนยีนระหว่างโครโมโซม ซึ่งจะทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนยีนใน
โครโมโซม ดังแสดงในรูปที่ 5

ภาพที่ 5 : แผนผังการทางานของ (GA L. A. Sadeh, 1965)
สาหรับวิธีการในการแลกเปลี่ยนยีนนั้นวิธีการที่ง่ายที่สุด คือ การสลับสายพันธุ์แบบจุดเดียว
(One point crossover) ซึ่งจะใช้วิธีการสุ่มจุดที่จะทาการแลกเปลี่ยนยีน ดังแสดงในรูปที่ 5 ส่วนกระบวนการ
กลายพันธุ์นั้นจะสุ่มโครโมโซมมาหนึ่งค่า แล้วทาการสุ่มเปลี่ยนค่าของยีน ซึ่งจะทาให้เกิดโครโมโซมใหม่อีกหนึ่ง
โครโมโซม โดยการกลายพันธุ์ที่แสดงในรูปที่ 6 นั้นเป็นการกลายพันธุ์แบบจุดเดีย ว (One point mutation)
และโครโมโซมใหม่ที่เกิดขึ้นจะเรียกว่า “โครโมโซมลูก (Offspring)”
3.3.1.3 ขั้นตอนการคานวณค่าความเหมาะสม
การกาหนดฟังก์ชันความเหมาะสม (Fitness Function) เป็นการกาหนดเกณฑ์การ
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ประเมิ น ความเหมาะสมของโครโมโซม ฟั ง ก์ ชั น ความเหมาะสมอยู่ ใ นรู ป แบบที่ ส ามารถค านวณได้ ด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ เช่น ฟังก์ชันเชิงเส้น หรือฟังก์ชันเมทริกส์ โดยใช้ข้อมูลจากโครโมโซม ได้แก่ ยีนและตาแหน่งของ
ยีนในโครโมโซม นอกจากนี้ฟังก์ชันความเหมาะสมยังสามารถรวมการคานวณข้อจากัด (Constraints) เช่น
ค่าใช้จ่ายและทรัพยากรอื่นที่จาเป็น โดยค่าความเหมาะสมหาได้จากสมการที่ (1)

3.3.1.4 ขั้นตอนการคัดเลือก
กลไกการคัดเลือกของ GA นั้นจะพิจารณาจากค่าความเหมาะสมในการอยู่รอด ถ้า
โครโมโซมใดมีค่าความเหมาะสมในการอยู่รอดสูง โอกาสที่จะถูกเลือกให้เป็นประชากรในรุ่นถัดไป จะมีโอกาส
รอดสูงตามไปด้วย ในทางตรงข้าม ถ้าค่าความเหมาะสมในการอยู่รอดต่ามาก โครโมโซมนั้นก็ไม่มีโอกาสอยู่
รอดเป็นประชากรในรุ่นถัดไป วิธีการในการคัดสรรโครโมโซมเพื่อเป็นประชากรในรุ่นใหม่นั้นมีอยู่หลายวิธี เช่น
การคัดเลือกแบบแบ่งเป็นช่วง (Truncation selection) การคัดเลือกด้วยการสุ่มอย่างทั่วถึง (Stochastic universal
sampling) การคัดเลือกแบบแข่งขัน (Tournament selection) และการคัดเลือกด้วยวงล้อเสี่ยงทาย (Roulette
wheel selection) เป็นต้น
3.3.1.5 ขั้นตอนตรวจสอบเงื่อนไขการสิ้นสุดการทางาน
เงื่อนไขในการสิ้นสุดการทางานนั้น GA จะสิ้นสุดการทางานก็ต่อเมื่อได้ดาเนินการ
จนครบตามจานวนรุ่นของประชากร (Number of generation) ตามที่ผู้ใช้กาหนด หรือผู้ใช้อาจจะกาหนดให้
สิ้นสุดการทางานเมื่อค่าคาตอบในหลาย ๆ รอบที่ผ่านมาไม่มีการเปลี่ยนแปลง
3.4 การออกแบบระบบ
การออกแบบระบบ โดยน าขั้น ตอนวิธีเชิง พันธุ กรรม (Genetic Algorithm: GA) เป็น เทคนิ ค ทาง
ปัญญาประดิษฐ์อย่างหนึ่งที่ใช้ในการค้น หาค่าที่เหมาะสมที่สุด สาหรับการหาคาตอบจากแหล่งข้อมูลที่มีความ
ซับซ้อนและยากที่จะสร้างแบบจาลองด้วยสมการคณิตศาสตร์ เนื่องจากเป็นกระบวนการค้น หาที่ไม่มีความ
เฉพาะเจาะจงกับแบบจาลองหรือลักษณะเฉพาะของข้อมูลที่มีจานวนมากๆ ด้วยเหตุนี้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม
เป็นวิธีที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาได้หลากหลายรูปแบบที่มีความซับซ้อน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.4.1 การเตรียมและรวบรวมข้อมูล
งานวิจัยครั้งนี้ได้ทาการศึกษา และรวบรวมแหล่งท้องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อพัฒ นาระบบ
แนะนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีประสิ ทธิภาพและสอดคล้ องกับความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ย วตาม
ประเภทแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วต่ า งๆ เนื่ อ งจากจั ง หวั ด กาญจนบุ รี มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ น่ า สนใจและมี เ ส้ น ทางที่
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หลากหลาย เพื่อเป็นไปตามความต้องการและเกิดความพึงพอใจสูงสุดของกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยกรอบเวลาที่
จากัด จึงได้มีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้
การเตรียมข้อมูลผู้วิจัยได้ใช้ Google Maps ในการหาระยะทางและเวลาที่ใช้ในการเดินทางที่สั้นที่สุด
จากแหล่งท่องเที่ยวจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเพื่อนามาคานวณระยะทางและเวลาโดยรวมของการท่องเที่ยว
แสดงตัวอย่างข้อมูลเวลาที่ใช้ (นาที) ในการค้นหาเส้น ทางที่เหมาะสมที่สุ ด ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2
ตามลาดับ
ตารางที่ 1 : ข้อมูลเวลาการเดินทาง (นาที)

แหล่งท่องเที่ยวหรือโหนดแต่ละโหนดจะถูกจัดกลุ่มว่าอยู่ในเซตการท่องเที่ยวประเภทใด เช่น เชิง
วัฒนธรรม เชิงนิเวศน์ เชิงประวัติศาสตร์ โดยที่โหนดหนึ่งๆ สามารถถูกจัดเข้าประเภทการท่องเที่ยวได้ หลาย
ประเภทโดยใช้ฟัซซีเซต กล่าวคือค่าความเป็นสมาชิกของโหนดในแต่ละเซตประเภทการท่องเที่ ยวจะมีค่าอยู่
ในช่วง 0 ถึง 1 ตลอดจนเวลาที่ใช้ในการเที่ยว และค่าความสุขในการเที่ยวเพื่อเกิดความพึงพอใจสูงสุด ทั้งนี้
เอกภพสัมพัทธ์ของฟัซซีเซตได้มาโดยการสารวจความคิดเห็นจากบุคลากรด้านการท่องเที่ยว หรือนักท่องเที่ยว
และประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีจานวน 30 คน โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามกาหนดค่าความเป็นสมาชิกของแต่
ละแหล่ งท่องเที่ ย วว่า อยู่ ในการท่ อ งเที่ย วประเภทใด ซึ่งแบบสอบถามได้ ทาการวั ด คุณภาพความเชื่ อ มั่ น
(reliability) ของแบบสอบถามว่าแต่ละข้อคาถามสอดคล้องกันหรือไม่ โดยการหาค่ า Cronbach’s alpha
(ครอนแบคอัลฟา) หรือค่า “สัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น” (coefficient of reliability) ซึ่งมีค่าอยู่ที่ 0.8 โดย
ที่ผลรวมของค่าความเป็นสมาชิกของแต่ละประเภทการท่องเที่ยวในแต่ละแหล่งท่องเที่ยวต้องเท่ากับ 1 ส่วน
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เวลาที่ใช้ในการเที่ยว กับค่าความสุข เช่น 60 นาที เท่ากับ 1 คะแนน จากนั้นนาค่าความเป็นสมาชิกที่ ได้
หาค่าเฉลี่ยเพื่อใช้ในการทดลองต่อไป
ตารางที่ 2 : ประเภทแหล่งท่องเที่ยว เวลา และค่าความสุขการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี

หมำยเหตุ :
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
1 = เชิงวัฒนธรรม
4 = แหล่งช๊อปปิ้ง
2 = เชิงนิเวศน์
5 = แหล่งสาหรับเด็ก
3 = เชิงประวัติศาสตร์
6 = อาหารและเครื่องดื่ม

3.4.2 การค้นหาเส้นทางการท่องเที่ยว
ขั้นตอนการค้นหาเส้นทางการท่องเที่ยวโดยใช้วิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm) ซึ่ง
เป็นวิธีหนึ่งของเมตะฮิวริสติกส์ (M. Gen, R. Cheng and L. Lin, 2008) ที่นักวิจัยนิยมเป็นอย่างมาก เป็นวิธีที่
มีความยืดหยุ่นในการหาผลเฉลยของปัญหาการตัดสินใจใดๆ ที่มีค วามซับซ้อนและมีตัวแปรตัดสินใจจานวน
มากได้อย่ างรวดเร็ ว และมีป ระสิ ทธิภ าพ ถึงแม้ผ ลเฉลยที่ได้อาจไม่ใช่ผ ลเฉลยที่ให้ ค่าเหมาะที่สุ ด หรื อไม่
สามารถรับประกันผลเฉลยที่ดีในทุกครั้งที่ทาการประมวลผลได้ แต่ผลเฉลยที่ได้เป็นที่ยอมรับ และค้นหาได้
ภายในระยะเวลาอันเหมาะสม
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ภาพที่ 6 : โครงสร้างทั่วไปของวิธีเชิงพันธุกรรมอย่างง่าย (M. Gen, R. Cheng and L. Lin, 2008)
ขั้นตอนที่ 1 : ออกแบบและพัฒนาระบบแนะนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่สั้นที่สุดด้วย Google map
เพื่อคานวณระยะทางในแต่ล ะแหล่งท่องเที่ย วที่รวบรวมมา ได้อย่างถูกต้องตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้น จริ งของ
งานวิจัยนี้
ขั้นตอนที่ 2: การประมวลผลโดยใช้เครื่องมือโปรแกรมMATLAB การนาข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 มาหา
ระยะทางที่สั้ นที่สุ ดทั้ง 20 แหล่ง ประมวลผลโดยโปรแกรมMATLAB ด้วยฟังก์ชันเชิงวิวัฒ นาการผ่า นการ
ทดสอบ เพื่อให้ผลการทดลองมีความน่าเชื่อถือและสอดคล้องตามทฤษฎี Genetic Algorithm โดยพระบวน
การ Objective function วิธีการสาหรับประเมินค่าความเหมาะสม เพื่อให้คะแนนสาหรับคาตอบต่างๆ ที่
เป็นไปได้ของปัญหาดังนั้นเมื่อโครโมโซม 1 ชุด จะประเมินคะแนนได้ดังแสดงกระบวนการพัฒนาต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 3: การเปรียบเทียบผลการค้นหาเส้นทางท่องเที่ยว ในแต่ละรอบเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
อย่างไรเพื่อได้ค่าที่คงที่และสามารถนาไปใช้ในการเลือกเส้นทางท่องเที่ยว
1. เปรียบเทียบผลของระยะทางว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร แล้วคานวณออกมาเป็น แหล่งท่องเที่ยวที่
กลุ่มนักท่องเที่ยวจะเดินทางไป ตามประเภทของแหล่งท่องเที่ยวด้วยเวลาที่เหมาะสม
2. เปรียบเทียบผลการทดสอบถึงการเลือกเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวแต่ละประเภท เพื่อวางแผนการ
เดินทาง พร้อมทั้งวิเคราะห์ผล เพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดขอลกลุ่มนักท่องเที่ยว
3. แต่ละแหล่งท่องเที่ยวได้กาหนดค่าความสุขไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกแหล่งท่องเที่ยวให้
เป็ น ไปตามค่ าความสุ ขที่กาหนดในแต่ล ะสถานที่ ส่ ว นความพึงพอใจเกิดจากการสรุปแบบประเมิน ตามที่
นักท่องเที่ยวประเมินเพื่อเกิดความพึงพอใจสูงสุดในการไปเที่ยวแต่ละครั้ง
ผลการวิจยั

การวิจัยครั้งนี้ ได้นาวิธีเชิงพันธุกรรมมาประยุกต์ใช้ต่อการพัฒนาระบบ เป็นการค้นหาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวตามประเภทที่สนใจ โดยให้กลุ่มนักท่องเที่ยวทดลองใช้จานวน 50 คน ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวและ
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ผู้เชี่ยวชาญทดลองใช้โปรแกรมต้นแบบและวัดความพึงพอใจว่าผลลัพธ์แหล่งท่องเที่ยวที่ได้ตรงกับความสนใจ
มากน้อยแค่ไหน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมื อและใช้มาตรวัดลิเคิร์ท (Likert Scale) ให้คะแนน 1 ถึง 5
ซึ่งหมายถึงตรงกับความสนใจน้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุดตามลาดับ พร้อมทั้งได้ทาการวัด
คุณภาพความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามว่าแต่ละข้อคาถามสอดคล้องกันหรือไม่ โดยการหาค่า
Cronbach’s alpha (ครอนแบคอัลฟา) หรือค่า “สัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น ” (coefficient of reliability)
ซึ่งมีค่าอยู่ที่ 0.8 ซึ่งผลการทดลองพบว่าการใช้วิธีเชิงพันธุกรรม กาหนดค่าระดับความเป็นสมาชิกนั้นได้คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.39 และได้ผลการทดลองที่ดีขึ้นตามลาดับ ดังภาพ
แสดงผลการทดลองต่อไปนี้

ภาพที่ 7 : แสดงผลการทดลอง โดยใช้ GA
และจุดคือ ค่าคะแนนของแต่ละสมาชิกในโปรแกรมท่องเที่ยวนั้นๆ ยิ่งลบยิ่งดี

ตารางที่ 3 : แสดงผลการทดลองที่ใช้กับกลุ่มนักท่องเที่ยว
กลุ่มนักท่องเที่ยว
ผู้สูงอายุ
หนุ่ม-สาว
ครอบครัว
วัยทางาน

1
0.4
0.2
0
0
0
0
0.4
0

ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว
2 3 4 5
0 0.2 0 0.4
0 0.4 0 0
0.2 0 0.4 0
0.4 0 0.2 0
0.2 0 0 0.4
0.2 0 0.4 0.4
0 0 0.2 0
0.2 0 0.4 0
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6
0
0.4
0.4
0.4
0.4
0
0.4
0.4

เส้นทางที่ระบบแนะนา
(สถานที่ท่องเที่ยว)
20 1
3
18
10 1
16 17
8 15 17 16
5 15 17
8
13 16 15 17
11 19
1
13
18 17 16
2
16 17 15
8

ค่าความสุข
4.15
3.95
2.56
3.60
4.00
5.00
3.80
4.00
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ทั้งนี้ จ ากการสอบถามผู้ ใช้ แต่ละกลุ่ มพบว่า มีความชื่ น ชอบและพอใจต่อ ประเภทการท่องเที่ยวที่
ต่างกัน จึงได้นาระบบแนะนาเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อประมวลผลแต่ละประเภท แต่ละสถานที่ ซึง่ ตอบโจทย์และ
อานวยความสะดวกแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวใด ก่อน-หลัง ในแต่ละประเภท
ท่องเที่ยว หรือตามความชอบของกลุ่มนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งประมาณเวลาในการใช้เวลาแต่ละสถานที่ เพื่อ
บริหารจัดการเวลาการท่องเที่ยวของแต่ละวันได้เป็นอย่างดี เนื่องจากกลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นตนต่าง
ต่างจังหวัด และชาวต่างประเทศ จึงทาให้เกิดประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการเที่ยวแต่ละครั้ง
สรุปและข้อเสนอแนะ

จากการทดสอบในการพัฒนาระบบแนะนาเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีเชิง
พันธุกรรมเพื่อความพึงพอใจของกลุ่มนักท่องเที่ยวนั้น พบว่าระบบดังกล่าวจะสามารถอานวยความสะดวก
ให้กับนักท่องเที่ยวในเรื่องการวางแผนการเลือกเส้นทางตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆได้อย่างทั่วถึง และคุ้มค่าใน
เวลาที่ จ ากั ด กั บ ระยะทางที่ สั้ น ที่ สุ ด และนอกจากนี้ วิ ธี ก ารที่ น าเสนอยั ง สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันให้มีศักยภาพในการแข่งขันได้อีกด้วย
การพัฒนาระบบดังกล่าวยังมีข้อจากัดในด้านเวลาเปิด-ปิดสถานที่ท่องเที่ยว และสภาพการจราจรช่วง
เทศกาลต่างๆ หากมีการนาไปพัฒนาต่อควรศึกษาช่วงเวลาในการเดินทาง เวลาเปิด-ปิด ช่วงเทศกาล ช่วงเช้า
ช่วงบ่าย สภาพจราจร ในแต่ละเส้นทางเพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากขึ้นและสามารถวางแผนการเดินทางเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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บทคัดย่อ
ปัจจุบันประเทศไทยมีจานวนผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างก้าว
กระโดด และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดังกล่าว ทาให้พฤติกรรมการชาระเงินของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง
ไป โดยผู้ประกอบการต่างนาเสนอช่องทางการชาระเงินที่หลากหลาย เพื่ออานวยความสะดวกแก่ลูกค้าให้
ได้มากที่สุด จึงส่งผลให้ธุรกรรมการเงินรูป แบบใหม่อย่างการชาระเงินผ่ านกระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (eWallet) ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้นในอนาคต ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงมี
การศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อความตั้งใจและพฤติกรรมการใช้งานกระเป๋าเงิน อิเล็ กทรอนิกส์ ในกลุ่ มคนเจน
เนเรชั่นเอ็กซ์ และกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวาย ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของธุรกิจประเภทนี้ โดยการวิจัย
ครั้งนี้ได้มีการพัฒนากรอบแนวคิดจากทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (Unified theory of
acceptance and use of technology หรือ UTAUT) ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (The theory of planned
behavior) ทฤษฎี คุ ณ ลั ก ษณะ (Trait theory) และแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ เจนเนอเรชั่ น (The concept of
generation) โดยในการศึกษาครั้งนี้ได้มีการเพิ่มปัจจัยด้านคุณลักษณะอีก 2 ปัจจัย ได้แก่ ความวิตกกังวลใน
การใช้เทคโนโลยี (Technology anxiety) และความต้องการการมีปฏิสัมพันธ์ (Need for interaction) เพื่อ
ทาให้ ส ามารถศึกษาถึงความตั้งใจและพฤติกรรมการใช้งานกระเป๋าเงินอิเล็ กทรอนิ กส์ ได้ลึ กซึ้งมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ด้านเจนเนอเรชั่น โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นกลุ่มคนเจนเนเรชั่นเอ็กซ์ และกลุ่ม
คนเจนเนอเรชั่นวาย
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การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ใช้การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุระหว่าง 1953 ปี หรือเป็นกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวาย โดยใช้แบบสอบถามจานวน 404 คน แล้วนา
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามหลักสถิติด้วยวิธีการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions Analysis)
และวิธีการวิเคราะหถดถอยพหุคูณโดยมีตัวแปรหุ่น (Dummy variable)
ผลการวิ จั ย พบว่ า ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความตั้ ง ใจและพฤติ ก รรมการใช้ ง าน (Intention and
behavior of usage) อย่างมีนัยสาคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้แก่ ความคาดหวังด้านความพยายามของ
ผู้ใช้งานระบบ (Effort expectancy) ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมการใช้งาน (Attitude toward use) และความ
วิตกกังวลในการใช้เทคโนโลยี (Technology anxiety) แต่ในส่วนของปัจจัยด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ
(Performance expectancy) การคล้ อ ยตามกลุ่ ม อ้ า งอิ ง (Subjective norm) การรั บ รู้ ถึ ง การควบคุ ม
พฤติกรรมของตนเอง (Perceived behavioral control) และความต้องการการมีป ฏิสั ม พั นธ์ (Need for
interaction)นั้ น ไม่ส่ งผลต่อความตั้งใจและพฤติกรรมการใช้งานกระเป๋ าเงิน อิเล็กทรอนิ กส์ ที่ระดับความ
เชื่อมั่นที่ 95% นอกจากนี้ยังพบว่าความวิตกกังวลในการใช้เทคโนโลยีของเจนเนอเรชั่นที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ
ความตั้งใจและพฤติกรรมการใช้งานกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ต่างกันจริง
นักการตลาดและผู ประกอบการธุรกิจกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) สามารถนาผลของ
งานวิจัยนี้ไปประยุกตใชในการวางแผนกลยุทธ์การทาการตลาดได้อยางมีประสิทธิภาพกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
หลัก นั่นคือกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวาย
คาสาคัญ: กลุ่มคนเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์, กลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวาย, กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์
ABSTRACT
Nowadays, the numbers of mobile phone internet user in Thailand are
dramatically increased. Technological advances are changing consumers' payments behavior.
One of them is new payment method such as Electronic Wallet (e-Wallet) which becoming
more popular. Therefore, this financial transaction is likely to grow in the future. This study
was conducted to further study the factors of intention and behavior of Electronic Wallet (EWallet) usage of Generation X and Generation Y, since they are the primary target group of
this industry.
In this study, the conceptual framework had been developed from the Unified
Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), The theory of planned behavior, Trait
Theory and The concept of Generation which 2 trait factors had been added; Technology
anxiety, Need for interaction, in order to study intention and behavior of Electronic Wallet (EWallet) usage. Furthermore, this study also analyzed the users separately based on their
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generation. The users were separated into two groups; Generation X and Generation Y, and all
of these sample groups were analyzed.
This is a quantitative study with sample group of responders ranging between 19
- 53 year of age or Generation X and Y. The statistical tools used to analyze the data are
multiple regression analysis and multiple regression analysis with dummy variables. The result
of this study was concluded from the analysis of data gathered from sample groups of 404
respondents by offline and online questionnaires. It showed that the 3 factors which are; effort
expectancy, attitude toward use and technology anxiety have an effect on intention and
behavior of electronic wallet (e-Wallet) usage.
However, the factor of performance expectancy, subjective norm, perceived
behavioral control and need for interaction had negative effect on intention and behavior of
usage. In addition, the result also concluded that intention and behavior of usage of different
generation has different effect on intention and behavior of usage.
In conclusion, Marketers and Entrepreneurs can implement the result of this
research to plan marketing strategies more effectively to their primary target consumer.
Keywords: Generation X, Generation Y, Electronic Wallet (E-Wallet)
บทนา
ปัจจุบันผู้ประกอบการในประเทศไทยต่างนาเสนอช่องทางการชาระเงินที่หลากหลาย เพื่ออานวย
ความสะดวกแก่ ลู ก ค้ า ให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด จึ ง ส่ ง ผลให้ ธุ ร กรรมการเงิ น ผ่ า น “e-Wallet” หรื อ กระเป๋ า เงิ น
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มเพิ่ ม มากขึ้ น เห็ น ได้ จ ากการที่ ผู้ บ ริ โ ภคมี ก ารช าระเงิ น ผ่ า นกระเป๋ า เงิ น
อิเล็กทรอนิกส์สูงขึ้น โดยในปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 15.8 เมื่อเทียบกับการชาระเงินออนไลน์วิธีอื่นๆ (สานักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์,2559) และมีแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้นในอนาคต
กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) คือ มูลค่าของเงินที่ถูกบันทึกอยู่ในรูปของสื่อการชาระเงินใน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ในการซื้อสินค้าหรือบริการแทนการจ่ายชาระด้วยเงินสด ซึ่งผู้ประกอบการแต่ละรายต่าง
แข่งขันกันเพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคหันมาใช้บริการ e-Wallet ของตน ทั้งนี้ก็เพราะว่า สัดส่วนของคนไทยที่ใช้ eWallet เพื่อการชาระเงินนั้นยังคงมีน้อย ดังนั้นหากผู้ประกอบการใดสามารถทาให้มีผู้ใช้
e-Wallet ของ
ตนเองเป็นจานวนมากก่อนคู่แข่งรายอื่น ย่อมเป็นผู้ได้เปรียบในการแข่งขัน นอกจากนี้แล้วอุตสาหกรรม eWallet มีแนวโน้มเติบโตได้ดีในอนาคต เนื่องด้วยปัจจัยสนับสนุนจากภาครัฐ ที่กาลัง พลักดันโครงการ
National e-Payment และหากมองในแง่ของผู้บริโภคกลุ่มที่เป็นเป้าหมายหลักของธุรกิจประเภทนี้ นั่นคือ
กลุ่ม GenerationX และGenerationY (Van den Bergh and J Behrer, 2011) ทั้งนี้แล้ว การแยกศึกษาใน
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รายเจนเนอเรชั่น ถือเป็นเรื่องที่สาคัญ เนื่องจากหากองค์กรสามารถวางกลยุทธ์การทาการตลาดให้สอดคล้อง
กับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย จะทาให้การตลาดมีประสิทธิภาพ มีโอกาสจะประสบความสาเร็จมากขึ้นในตลาด
(Christopher Vollmer and Geoffrey Precourt, 2008)
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วน
บุคคลและปัจจัยด้านการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ตามแบบแผน ที่ส่งผลต่อความตั้งใจและพฤติกรรมการใช้
งานกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์(e-Wallet) ของผู้บริโภค GenerationX และ GenerationY
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ประกอบการธุรกิจกระเป๋าเงินอิ เล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ได้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจ
และพฤติ ก รรมการใช้ ง านกระเป๋ า เงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Wallet) ของผู้ บ ริ โ ภค GenerationX และ
GenerationY เพื่อน าไปใช้เป็ น แนวทางในการทาการตลาดที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ส าหรับ กลุ่ มลู กค้า
เป้าหมายทั้ง 2 เจนเนอเรชั่น
2. เพื่อเป็นประโยชน์ในการนาไปต่อยอดการศึกษาเกี่ยวกับระบบการชาระเงินรูปแบบใหม่ในไทย
รวมถึงการนาไปอ้างอิงในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมอื่นๆในอนาคต
ระเบียบวิธีการวิจัย
กรอบทฤษฎีงานวิจัย (Theoretical Framework)
Performance Expectancy
Effort Expectancy

H1+
H2+

Attitude toward Use

H3+

Perceived Behavioral Control
Subjective Norm
Technology anxiety

Intention and Behavior
of usage

H4+
H5+
H6H8-

Need for Interaction

H7

H9

Generation

สมมติฐานงานวิจัย
จากกรอบแนวคิดงานวิจั ย เรื่ องปั จ จัย ที่ส่งผลต่อความตั้งใจและพฤติกรรมการใช้งานกระเป๋ าเงิน
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Wallet) ของผู้ บ ริ โ ภค GenerationX และ GenerationY สามารถสรุ ป เป็ น สมมติ ฐ าน
งานวิจัยได้ดังนี้
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H1: ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance expectancy) ส่งผลต่อความตั้งใจและพฤติกรรม
การใช้งาน (Intention and Behavior of usage) ในทางบวก
H2: ความคาดหวังด้านความพยายามของผู้ใช้งานระบบ (Effort expectancy) ส่งผลต่อความตั้งใจ
และพฤติกรรมการใช้งาน (Intention and Behavior of usage) ในทางบวก
H3: ทั ศ นคติ ข องผู้ ใ ช้ (Attitude toward use) ส่ ง ผลต่ อ ความตั้ ง ใจและพฤติ ก รรมการใช้ ง าน
(Intention and Behavior of usage) ในทางบวก
H4: การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) ส่งผลต่อความตั้งใจและพฤติกรรมการใช้งาน
(Intention and Behavior of usage) ในทางบวก
H5: การรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง (Perceived Behavioral Control) ส่งผลต่อความ
ตั้งใจและพฤติกรรมการใช้งาน (Intention and Behavior of usage) ในทางบวก
H6: ความวิตกกังวลในการใช้เทคโนโลยี (Technology anxiety) ส่งผลต่อความตั้งใจและพฤติ กรรม
การใช้งาน (Intention and Behavior of usage) ในทางลบ
H7: ความวิตกกังวลในการใช้เทคโนโลยี (Technology anxiety) ของผู้ที่มีเจนเนอเรชั่นที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อความตั้งใจและพฤติกรรมการใช้งาน (Intention and Behavior of usage) ที่ต่างกัน
H8: ความต้องการการมีปฏิสัมพันธ์ (Need for Interaction) ส่งผลต่อความตั้งใจและพฤติกรรมการ
ใช้งาน (Intention and Behavior of usage) ในทางลบ
H9: ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความต้ อ งการการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ (Need for Interaction) ของผู้ ที่ มี
เจนเนอเรชั่ น ที่ แ ตกต่ า งกั น ส่ ง ผลต่ อ ความตั้ ง ใจและพฤติ ก รรมการใช้ ง าน (Intention and Behavior of
usage) ที่ต่างกัน
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรกลุ่มเป้าหมายของงานวิจัยนี้ คือ ผู้ที่ใช้บริการชาระเงินค่าสินค้าผ่าน e-wallet ทั้งในรูปแบบ
Card-based และ Network-based จากผู้ให้บริการประเภท ค ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) คือ ผู้ที่เคยใช้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ของผู้ให้บริการประเภท
ค ในการชาระค่าสินค้าหรือบริการในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ ณ จุดขาย อาศัยใน
จังหวัดกรุงเทพ โดยเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 19-53 ปี ในปีปัจจุบัน
เพื่อให้ได้มาซึ่งจานวนกลุ่มตัวอย่างที่น่าเชื่อถือ และสามารถใช้เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดได้
ผู้วิจัยจึงได้ใช้สูตรคานวณของ Taro Yamane ในการคานวณปริมาณของกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) ที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนที่ร้อยละ 5 โดยจานวนประชากรที่ใช้ในการศึกษา จึง
คานวณได้ตามสูตร และพบว่างานวิจัยนี้ควรจะมีขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ 400 ตัวอย่าง
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แบบสอบถาม
คัดกรองกลุ่มตัวอย่าง และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้งานกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EWallet) โดยเป็ น แบบสอบถามที่ ใ ห้ เ ลื อ กค าตอบ (Multiple choices) ส่ ว นที่ 2 และ ส่ ว นที่ 3 เป็ น
แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจใช้งานกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet) และปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและความตั้งใจในการใช้งาน โดยวัดทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามด้วยคาถาม
แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งระดับความเห็นออกเป็น 5 ระดับ (Likert Scale)
สถิติที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ด้วยวิธีการ 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ทาการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพื่อจัดกลุ่มตัวแปร และรวมกลุ่มตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กัน ขั้นตอนที่ 2 ทาการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Pearson Correlation) ขั้นตอน
ที3่ วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear Regressions) และขั้นตอนที่4 วิเคราะห์ถดถอยเชิง
เส้นพหุคูณ (Multiple Regressions Analysis) โดยใชตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) เพื่อทดสอบความเป็น
ตัวแปรกากับ (Moderating Variable) ของเจนเนอเรชั่นที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจและพฤติกรรมการใช้งาน
กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์
ผลการศึกษา
ผู้ วิ จั ย เก็ บ แบบสอบถามได้ ทั้ ง หมด 404 ชุ ด แบ่ ง เป็ บ แบบสอบถามออนไลน์ 214 ชุ ด และ
แบบสอบถามออฟไลน์ 190 ชุด มีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานด้านประชากรศาสตร์ของผูตอบแบบสอบถาม
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีสัดส่วนเพศชายและเพศหญิงที่ใกล้เคียงกัน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 54.2%
รองลงมาเป็นเพศชาย 43.6% และมีเพศทางเลือก 2.2% และมีข้อมูลด้านอื่นๆ ดังนี้
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ช่วงอายุร ะหว่าง 19-36 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีช่วงอายุอยู่ ในกลุ่ ม คน
เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ 64.1% รองลงมามีช่วงอายุระหว่าง 37-53 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีช่วงอายุอยู่ในกลุ่มคนเจน
เนอเรชั่นวาย 35.9%
ผู้ ต อบแบบสอบถามข้ า งต้ น ส่ ว นใหญ่ มี อ าชี พ นั ก เรี ย น / นั ก ศึ ก ษา 39.9% รองลงมามี อ าชี พ เป็ น
พนักงานบริษัทเอกชน 20.5% มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว 19.6% มีอาชีพเป็นข้าราชการ 8.9% รองลงมามี
อาชีพเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ 8.7% มีอาชีพแม่บ้าน 1.0% และประกอบอาชีพอื่นๆ 1.5%
การวิเคราะห์ขอมูลด้านพฤติกรรมการใช้งานกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ด้านพฤติกรรมการใช้งานกระเป๋ าเงินอิเล็ กทรอนิ กส์ (e-Wallet) ของกลุ่ ม
ตัวอย่างจานวน 404 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้งานอยู่ที่สัปดาห์ละ 1 – 2 ครั้ง จานวน
114 คน คิดเป็น 28.2% ซึ่งถือได้ว่ามีความถี่ในการใช้งานในระดับ ปานกลาง รองลงมามีความถี่ในการใช้งาน
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อยู่ที่เดือนละ 1 – 3 ครั้ง จานวน 111 คน คิดเป็น 27.5% ลาดับถัดมามีความถี่ ในการใช้งานอยู่ที่น้อยกว่า
เดือนละ 1 ครั้ง จานวน 89 คน คิดเป็น 22.0% และจากข้อมูลพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการ
กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) เพื่อซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออฟไลน์ จานวน 292 คน คิดเป็น
72.3% และใช้ซื้อสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์ จานวน 112 คน คิดเป็น 27.7%
การวิเคราะห์ข้อมูล ด้านพฤติกรรมการใช้งาน พบว่าแบรนด์ของกระเป๋ าเงินอิเล็ กทรอนิ กส์ ที่ กลุ่ ม
ตัวอย่างเคยใช้งานมากที่สุด คือ Rabbit Line Pay มีความถี่สูงถึง 271 รองลงมาคือ TrueMoney Wallet มี
ความถี่ 208 แบรนด์ที่เป็นที่นิยมในลาดับถัดมา คือ mPay (AIS) มีความถี่ 50 Airpay มีความถี่ 38 Samsung
Pay มีความถี่ 14 และแบรนด์อื่นๆ มีความถี่ 18 โดยแบรนด์อื่นๆ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามนิยมตอบมากที่สุด คือ
Paypal และรองลงมาคือ แบรนด์ Bluepay โดยประเภทของสินค้าและบริการที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ eWallet ในการชาระเงินมากเป็นอันดับหนึ่ง คือ สินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม มีความถี่ 261 รองลงมา
คือสินค้าเพื่อความบันเทิง มีความถี่ 169 ตามด้วยสินค้าด้านการคมนาคม มีความถี่ 168 สินค้าสาธารณูปโภค
มีความถี่ 115 สินค้าแฟชั่น มีความถี่ 76 และสินค้าประเภทอื่นๆ มีความถี่ 6 ตามลาดับ
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions Analysis) เพื่อทดสอบปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจ
และพฤติกรรมการใช้งาน (Intention and behavior of usage)
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple regressions) เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยที่
ส่งผลต่อความตั้งใจและพฤติกรรมการใช้งาน (Intention and behavior of usage)
Adjusted R
Square
0.602

ตัวแปรต้น
ความคาดหวังด้านความพยายามผู้ใช้งาน
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
การรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง
ความวิตกกังวลในการใช้เทคโนโลยี
ความต้องการการมีปฏิสัมพันธ์
ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมการใช้งาน

B

t

Sig.

0.288
-0.037
-0.037
-0.176
0.069
0.530

6.573
-1.031
-1.050
-4.760
1.926
11.873

0.000
0.303
0.295
0.000
0.055
0.000

จากการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 1 พบว่าค่า Adjusted R Square ของความตั้งใจและพฤติกรรมการใช้
งาน (Intention and behavior of usage) ซึ่งเป็นตัวแปรตามมีค่าเท่ากับ 0.602 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีปัจจัย 3
ปัจจัย ได้แก่ ความคาดหวังด้านความพยายามของผู้ใช้งานระบบ (Effort expectancy) ความวิตกกังวลในการ
ใช้ เ ทคโนโลยี (Technology anxiety) และทั ศ นคติ ที่ มี ต่ อ พฤติ ก รรมการใช้ ง าน (Attitude toward use)
สามารถอธิบ ายการแปรผั น ของปัจ จั ยความตั้งใจและพฤติกรรมการใช้งาน (Intention and behavior of
usage) กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ได้ 60.2% ในส่วนของอีก 39.8% ที่เหลือเกิดจากอิทธิพลของ
ปัจจัยอื่นนอกเหนือจากปัจจัยที่ได้กล่าวไปข้างต้น
โดยสามารถเขีย นเป็ น รู ป แบบสมการถดถอยเชิงเส้นเพื่อนาไปใช้ในการพยากรณ์ความตั้งใจและ
พฤติกรรมการใช้งาน (Intention and behavior of usage) ได้ ดังนี้
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ความตั้งใจและพฤติกรรมการใช้งาน = (0.010) + 0.288 (ความคาดหวังด้านความพยายามของ
ผู้ใช้งาน) - 0.176 (ความวิตกกังวลในการใช้เทคโนโลยี) + 0.530 (ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมการใช้งาน)
จากความสัมพันธ์ข้างต้น หมายความว่า ถ้าทุกปัจจัยเพิ่มขึ้นอย่างละ 1 หน่วย ความตั้งใจและ
พฤติกรรมการใช้งาน จะเพิ่มสูงขึ้น 0.652 หน่วย โดยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อความตั้งใจ
และพฤติกรรมการใช้งาน มากที่สุดคือ ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมการใช้งาน รองลงมา คือ ความคาดหวังด้าน
ความพยายามของผู้ใช้งานระบบ และตามด้วยความวิตกกังวลในการใช้เทคโนโลยี
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions Analysis) โดยใช้ตัวแปรหุ่น (Dummy Variable)
เพื่อทดสอบความเป็นตัวแปรกากับ (Moderating Variable) ของเจนเนอเรชั่นที่มีอิทธิพล ต่อความ
ตั้งใจและพฤติกรรมการใช้งาน (Intention and behavior of usage)
สาหรับงานวิจัยนี้ ตัวแปรอิสระที่จะนามาใช้คูณกับตัวแปรหุ่น มี 2 ตัวแปร ได้แก่ ความวิตกกังวลใน
การใช้เทคโนโลยี และความต้องการการมีปฏิสัมพันธ์ โดยตัวแปรหุ่นแทนเจนเนอเรชั่น ที่เป็นตัวแปรกากับ โดย
กาหนดให้ 0 แทนผู้ที่มีช่วงอายุในเจนเนอเรชั่นวาย และ 1 แทนผู้มชี ่วงอายุในเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์
เนื่องมาจากงานวิจัยชิ้นนี้ มีจานวนกลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์จานวน 145 คน และมีกลุ่มตัวอย่าง
เจนเนอเรชั่นวายจานวน 259 คน ซึ่งมีขนาดที่ค่อนข้างแตกต่างกันมาก ผู้วิจัยจึงได้ทาการถ่วงน้าหนักของกลุ่ม
ตัวอย่าง (Weighted case) เพือ่ ให้ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมในการวิเคราะห์แล้วนาข้อมูลไป
วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ(Multiple regressions) ซึ่งจะแสดงผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ โดยใช้ตัวแปรหุ่น เพื่อทดสอบความเปนตัวแปร
กํากับ ของเจนเนอเรชั่นที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจและพฤติกรรมการใช้งาน
Adjusted
R Square
0.609

ตัวแปรต้น

B

t

Sig.

(Constant)
ความคาดหวังในประสิทธิภาพ
ความคาดหวังด้านความพยายามของผู้ใช้งานระบบ
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
การรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง
ความวิตกกังวลในการใช้เทคโนโลยี
ความต้องการการมีปฏิสัมพันธ์
ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมการใช้งาน
ความวิตกกังวลในการใช้เทคโนโลยีx เจนเนอเรชั่น
ความต้องการการมีปฏิสัมพันธ์ x เจนเนอเรชั่น

0.018
0.046
0.287
-0.041
-0.021
-0.090
0.031
0.539
-0.193
0.163

0.551
0.965
6.527
-1.142
-0.610
-1.755
0.745
12.115
-2.734
2.067

0.582
0.335
0.000
0.254
0.542
0.008
0.457
0.000
0.007
0.065

พบว่าค่า Adjusted R Square ของความตั้งใจและพฤติกรรมการใช้งาน ซึ่งเป็นตัวแปรตามมีค่าเท่ากับ
0.609 ซึ่งมีค่ามากขึ้นกว่าโมเดลก่อนหน้าที่ยังไม่มีตัวแปรกากับ (Moderating Variable) แสดงให้เห็นว่าการที่
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มีตัวแปรกากับนั่นคือเจนเนอเรชั่น ทาให้สามารถอธิบายอธิบายการแปรผันของความตั้งใจและพฤติกรรมการ
ใช้งาน ได้ดีมากขึ้นกว่าเดิม โดยพบว่ามีปัจจัย 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจและพฤติกรรมการใช้งานอย่างมี
นัยสาคัญ ได้แก่ ความคาดหวังด้านความพยายามของผู้ใช้งานระบบ (Effort expectancy) ความวิตกกังวลใน
การใช้เทคโนโลยี (Technology anxiety) และทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมการใช้งาน (Attitude toward use)
โดยสามารถอธิบายการแปรผันของปัจจัยความตั้งใจและพฤติกรรมการใช้งานได้ 60.9% และในส่วนของอีก
39.1% ที่เหลือเกิดจากอิทธิพลของปัจจัยอื่นนอกเหนือจากปัจจัยที่ได้กล่าวไปข้างต้น
ค่าสัมประสิทธิ์โดยวิธีสมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ สามารถเขียนเป็นรูปแบบสมการถดถอยเชิงเส้น
เพื่อนาไปใช้ในการพยากรณ์ความตั้งใจและพฤติกรรมการใช้งาน (Intention and behavior of usage) ได้
ดังนี้ โดยกาหนดให้ เจนเนอเรชั่นวาย = 0 และ เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ = 1
พฤติกรรมความตั้งใจใช้งาน = (0.018) + 0.287 (ความคาดหวังด้านความพยายามของผู้ใช้งานระบบ)
+ 0.539 (ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมการใช้งาน) - 0.090 (ความวิตกกังวลในการใช้เทคโนโลยี) - 0.193 (ความ
วิตกกังวลในการใช้เทคโนโลยี) (เจนเนอเรชั่น)
โดยจากความสัมพันธ์ข้างต้นมีความหมาย ดังนี้ ในส่วนของเจนเนอเรชั่นวาย หมายถึง หากทุกปัจจัย
เพิ่มขึ้นอย่างละ 1 หน่วย ความตั้งใจและพฤติกรรมการใช้งาน (Intention and behavior of usage) จะเพิ่ม
สูงขึ้น 0.754 หน่วย และในส่วนของเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ หากทุกปัจจัยเพิ่มขึ้นอย่างละ 1 หน่วย ความตั้งใจและ
พฤติกรรมการใช้งาน (Intention and behavior of usage) จะเพิ่มสูงขึ้น 0.561 หน่วย
ซึ่ ง สามารถสรุ ป ได้ ว่ า ความวิ ต กกั ง วลในการใช้ เ ทคโนโลยี (Technology anxiety) ของผู้ ที่ มี
เจนเนอเรชั่ น ที่ แ ตกต่า งกั น ส่ ง ผลต่ อ ความตั้ ง ใจและพฤติ ก รรมการใช้ง าน (Intention and behavior of
usage) ที่ต่างกันจริง โดยกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์มีความวิตกกังวลในการใช้เทคโนโลยีมากกว่ากลุ่มคน
เจนเนอเรชั่นวาย จึงทาให้มีแนวโน้มเกิดความตั้งใจและพฤติกรรมการใช้งาน (Intention and behavior of
usage) น้อยกว่ากลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวายอย่างมีนัยสาคัญ
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
จากผลการวิ จั ย ที่ พ บว่ า ความคาดหวั ง ในประสิ ท ธิ ภ าพในการใช้ ง านกระเป๋ า เงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Wallet) ไม่ส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจและพฤติกรรมการใช้งาน (Intention and behavior of usage)
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Schaper L. K. และ Pervan G. P. (2007) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับการใช้
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในประเทศออสเตรเลีย โดยผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านความคาดหวัง
ในประสิทธิภาพไม่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้งานเทคโนโลยี
จากผลการวิจัยพบว่าความคาดหวังด้านความพยายามของผู้ใช้งานระบบ (Effort expectancy) ส่งผล
ทางบวกต่ อ ความตั้ง ใจและพฤติ ก รรมการใช้ งาน (Intention and behavior of usage) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ
งานวิจัยของ AbuShanab E. และ Pearson J. M. (2007) ที่ศึกษาการยอมรับการใช้งานธนาคารออนไลน์
(Internet banking) ในประเทศจอร์แดน โดยพบว่าปัจจัยด้านความคาดหวังด้านความพยายามของผู้ใช้งาน
ระบบส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจใช้งานอย่างมีนัยสาคัญ
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จากผลการวิจั ย พบว่าทัศนคติของผู้ใช้ (Attitude toward use) ส่ งผลทางบวกต่อความตั้งใจและ
พฤติกรรมการใช้งาน (Intention and behavior of usage) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wang, Y. S. และ
คณะ (2006) ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การยอมรั บ การใช้ ง านบริ ก ารโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ (Mobile
service) โดยพบว่าปัจจัยด้านทัศนคติของผู้ใช้งาน ส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจใช้งานอย่างมีนัยสาคัญ
จากผลการวิจัยพบว่าการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective norm) ไม่ส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจ
และพฤติกรรมการใช้งาน (Intention and behavior of usage) ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ Shin, D. H.
(2009) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับการใช้งานกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Mobile Wallet) โดยผลการวิจัย
พบว่าปัจจัยด้านคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective norm) ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้งานเทคโนโลยี
จากผลการวิจัยที่พบว่าการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง ไม่ส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจ
และพฤติกรรมการใช้งาน (Intention and behavior of usage) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Yang, S.และ
คณะ (2012) ที่ได้ศึกษาเรื่องการยอมรับการใช้งานการชาระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Payment)
ในประเทศจีน โดยพบว่าปัจจัยด้านการรับรู้ถึงการควบคุมตนเอง ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้งานเทคโนโลยี
จากผลการวิจัยพบว่าความวิตกกังวลในการใช้เทคโนโลยี (Technology anxiety) ส่งผลทางลบต่อ
ความตั้งใจและพฤติกรรมการใช้งาน (Intention and behavior of usage) ซึ่งเป็ น ไปตามสมมติฐ านและ
สอดคล้องกับทฤษฎีคุณลักษณะ (Trait Theory) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยในอดีตที่ได้ศึกษาการ
ยอมรับเทคโนโลยีนวัตกรรมอื่นๆ เช่น งานวิจัยของ Chen, K. Y. และ Chang, M. L. (2013)
จากผลการวิจัยพบว่าความต้องการการมีปฏิสัมพันธ์ (Need for interaction) ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจ
และพฤติ ก รรมการใช้ ง าน (Intention and behavior of usage) ซึ่ ง ไม่ เ ป็ น ไปตามสมมติ ฐ านและทฤษฎี
คุณลั กษณะ (Trait Theory) ซึ่งสอดคล้ องกั บ งานวิจั ย ของ Lassar W. M., Manolis C., และ Lassar S. S.
(2005) ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่า งพฤติ ก รรมส่ ว นบุ ค คล (Personal characteristics) กั บ การ
ยอมรับการใช้งานธนาคารออนไลน์ (Online Banking) โดยพบว่าปัจจัยด้านความต้องการการมีปฏิสัมพันธ์ไม่
ส่งผลต่อความตั้งใจใช้งานเทคโนโลยี
ข้อเสนอแนะ
ด้านวิชาการ (Academic Contribution)
งานวิจัยที่จะศึกษาเพิ่มเติมอาจพิจ ารณานาปัจจัย ตัวแปรกากับ (Moderator) ด้านอื่นๆ เช่น เพศ
มาพิจารณาเพิ่มเติม เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ที่ชัดเจนและละเอียดมากยิ่งขึ้น
วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) อาจยังไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูล เชิงลึกที่แน่ชัด ได้
ดังนั้นสามารถทาการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อนามาสนับสนุนการวิจัยเพิ่มเติม
ในการศึ ก ษาครั้ ง ถั ด ไปสามารถศึ ก ษากลุ่ ม ตั ว อย่ างในเจเนเรชั่น อื่ น ๆ เช่ น กลุ่ ม คนเจนเนอเรชั่น
มิลเลเนี่ยล หรือเจนเนอเรชั่นซี (Generation Z) เพื่อศึกษาปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อความตั้งใจและพฤติกรรมการ
ใช้งานกระป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์
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ในการศึกษาครั้งถัดไปสามารถศึกษาครอบคลุมถึงผู้ให้บริการประเภทบัญชี ก และบัญชี ข และบัญชี
ค ประเภทสถาบันการเงิน เพื่อทาให้การศึกษานั้น มีความครบถ้วนทุกประเภทของการให้บริการกระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น
ด้านการบริหาร (Managerial Contribution)
สามารถนาข้อมูลจากงานวิจัยนี้ ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการให้บริการ เพื่อให้ตรงตาม
ความต้ อ งการของกลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมายมากยิ่ ง ขึ้ น โดยเฉพาะกลุ่ ม คนเจนเนอเรชั่ น เอ็ ก ซ์ แ ละกลุ่ ม คน
เจนเนอเรชั่นวาย โดยภาคธุรกิจควรดาเนินกลยุทธ์ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
ด้านทัศนคติในการใช้งาน
กลยุทธ์ที่ผู้ประกอบการ e-Wallet และผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจ e-Wallet ควรใช้เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย คือ การสร้างการรับรู้ (Perception) ที่ดีให้เกิดขึน้ กับผู้ใช้งาน โดยทาได้ผ่านการโฆษณาถึงประโยชน์
ในการใช้งาน เช่น การสื่อสารให้เห็นถึงประโยชน์ด้านความสะดวกสบายจากการที่ไม่ต้องพกพาเงินสด เป็นต้น
ด้านความง่ายในการใช้งาน
กลยุทธ์ที่ผู้ประกอบการ e-Wallet ควรใช้ คือ การเพิ่มความง่ายและความสะดวกสบายในการใช้งาน
เช่น การสแกนลายนิ้วมือเพื่อยืนยันตัวตน เป็นต้น รวมไปถึงควรมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย
สามารถดาวโหลดได้ทุกระบบ ทั้ง Android และ ios มาใช้งาน และเรียนรู้วิธีการใช้งานได้รวดเร็ว และที่สาคัญ
คือการวาง กลยุทธ์ไม่ได้เป็นเพียงแอพพลิเคชั่นทางการเงินเท่านั้น แต่เป็นแอพพลิเคชั่นที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์
สไตล์ของผู้บริโภค ด้วยการรองรับการจ่ายเงินในชีวิตประจาวันได้ครบทุกความต้องการ อานวยความสะดวกให้
ผู้บริโภคสามารถใช้จ่ายผ่าน e-Wallet กับสินค้าหลากหลายประเภท และหลากหลายร้านค้า เพื่อทาให้
ผู้ใช้บริการมีโอกาสในการใช้บริการมากขึ้น
ด้านความวิตกกังวลในการใช้เทคโนโลยี
กลยุ ท ธ์ ที่ ผู้ ป ระกอบการ e-Wallet ควรใช้ คื อ การสร้ า งประสบการณ์ ก ารใช้ ง านที่ น่ า ประทั บใจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งานระบบต้องทาได้ง่าย ไม่ซับซ้อน รวมถึงมีหน้าจอแสดงผลที่เข้าใจง่าย และมีคู่มือ
การใช้งานเริ่มต้น ทั้งนี้ ควรดึงดูดให้ กลุ่มเป้ าหมายมาทดลองใช้บริ การ e-Wallet ค่ายตนเอง ผ่ านการทา
การตลาดอย่ า งครอบคลุ ม โดยนอกจากจะท าโปรโมชั่ น น าเสนอสิ ท ธิ พิ เ ศษแล้ ว ยั ง ต้ อ งมี Marketing
Campaign อื่นๆที่ดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายหันมาทดลองใช้งานด้วย
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ที่มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei” 2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีผ ลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei” ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิจัยแบบ
ผสานวิธี ซึ่งประกอบด้วย การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยประชากรของการของการวิจัยครั้งนี้
คือ ผู้บริโภค ที่ใช้ “สมาร์ทโฟนยี่ห้อ HUAWEI” จานวนทั้งสิ้น 6 คน สาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก และ ผู้บริโภคที่ใช้ “สมาร์ทโฟนยี่ห้อ HUAWEI” ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จานวน
400 คน สาหรับการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ
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ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการโฆษณา ด้านการให้
ข่าวและประชาสัมพันธ์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด สาหรับภาพลักษณ์ตราสินค้า ด้านคุณสมบัติ ด้าน
คุณประโยชน์ ด้านคุณค่า มีความคิดเห็ น อยู่ในระดับมากที่สุด และกระบวนการตัดสิ นใจซื้อสมาร์ทโฟนยี่ห้อ
“Huawei” ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสารและข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้าน
พฤติกรรมหลังการซื้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ” ซึ่งประกอบด้วย การ
ตระหนักถึงความต้องการ การเสาะแสวงหาข่าวสาร การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมหลังการซื้อ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
1) ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ซึ่งได้แก่ การโฆษณา การขายโดยพนักงาน การส่งเสริม
การขาย การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรง มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน
ยี่ห้อ Huawei ”ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2) ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า ซึ่งได้แก่ คุณสมบัติ คุณประโยชน์ คุณค่า วัฒนธรรม บุคลิกภาพ ผู้ใช้
มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ”ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยใช้สมการถดถอยแบบ Multiple Linear Regression
คาสาคัญ: การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ, ภาพลักษณ์ตราสินค้า, กระบวนการตัดสินใจซื้อ

Abstract
The objectives of this research were to study 1) The influence of integrated marketing
communication affecting the buying decision process of Huawei smartphones 2) The influence
brand image affecting the buying decision process of Huawei smartphones’ consumers in Bangkok
metropolitan area. This study was employed mixed methods research of qualitative and
quantitative research. The sample was six customers for qualitative research and four-hundred
customers for quantitative research. A questionnaire was constructed and used as a tool to collect
data. Percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way analysis of variance and Multiple
Regression Analysis were the statistical methods to analyze data.
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The overall integrated marketing communication in terms of advertising, publicity and
public relations were at a high level. The overall brand image in term of attributes, benefits, and
value were at a high level. The overall buying decision processes of Huawei smartphones’
consumers in Bangkok metropolitan area in terms of information search, evaluation of alternatives,
purchase decisions, and post purchase behavior were at a high level. In addition, problem
recognition was at the highest level. The results of the hypothesis testing can be concluded as
follows: customers of different genders, ages, educational levels, occupation, and average income
per month had a different effected on the buying decision processes of Huawei smartphones in
Bangkok metropolitan area in term of problem recognition, information search, evaluation of
alternative, purchasing decisions, and post-purchase behavior at a statistically significant level of
0.05.
1) The integrated marketing communication in terms of advertising, personal selling, sale
promotion, publicity public relations, and direct marketing affected to consumers’ buying decision
process of Huawei smartphone in Bangkok metropolitan area at a statistically significant level of
0.05.
2) The brand image in term of attributes, benefits, and value, culture, personality, and
user affected to consumers’ buying decision process of Huawei smartphone in Bangkok
metropolitan at a statistically significant level of 0.05
Using multiple linear regression as follow

Keyword: integrated marketing communication, brand image, buying decision process
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บทนา
“สมาร์ทโฟน” กลายเป็นอุปกรณ์ที่ถือว่าเป็นอีกปัจจัยสาคัญต่อวิถีชีวิตประจาวันของผู้บริโภคในปัจจุบัน
อย่างปฏิเสธไม่ได้ และยังพบว่าเป็นสมาร์ทโฟนยี่ห้อผู้ผลิตจากจีนที่จาหน่ายในท้องตลาด นับว่ามีจานวนยี่ห้อมาก
ที่สุด เนื่องจากปัจ จุบัน จีนมีความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีสมาร์ทโฟน อย่างมาก และส่งสมาร์ทโฟน
ออกจ าหน่ า ยไปทั่ว โลก ได้แก่ ยี่ ห้ อ HUAWEI OPPO VIVO XIAOMI เป็นต้น นับจากปี 2017 (IC-Insights,
2017) “สมาร์ทโฟนยี่ห้อ HUAWEI” กลายเป็นยี่ห้อที่ประสบความสาเร็จมากที่สุด และมีความโดดเด่นอย่างมาก
ในบรรดายี่ห้อสมาร์ทโฟนทั้งหมดที่ผลิตจากจีน โดยนับตั้งแต่ที่ประสบความสาเร็จจากการพัฒนาสมาร์ทโฟน
ร่วมกับ Google ภายใต้ Concept Google Nexus ในปี 2015 (GSM-Arena, 2015) ที่ผ่านมา โดยถัดมาในปี
2016 ได้ออกจาหน่ายอีกหลายรุ่นอาทิ รุ่น P8, P8 Plus , P9 Plus โดยได้ร่วมมือกับ Leica ผู้นากล้องถ่ายภาพ
จากเยอรมัน ในการนาเทคโนโลยีการถ่ายภาพมาใช้
จากการแถลงผลประกอบการในประเทศไทย เมื่อธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา พบว่า “สมาร์ทโฟนยี่ห้อ
HUAWEI” มีอัตราเติบโตแบบก้าวกระโดด ในด้านรายได้เติบโตขึ้น 400% คิดเป็นจานวนเครื่องสมาร์ทโฟนรว
มทุกรุ่น ที่จาหน่ายได้ เติบโต 720% ส่วนแบ่งการตลาดเติบโต 1.2% เป็น 10.7% (Brand-Inside-Asia, 2017) ซึง่
ความสาเร็จที่เกิดขึ้นดังกล่าว มิอาจสรุปได้ว่ามาจากปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เพียงด้านเดียว เนื่องจากพบว่า มีสมาร์ท
โฟนอีกหลายยี่ห้อที่มีจุดเด่นด้านการออกแบบ, คุณสมบัติด้านการถ่ายภาพ หรือประสิทธิภาพการประมวลผล
เทียบได้กับสมาร์ทโฟนยี่ห้อ Huawei เช่น ยี่ห้อ One Plus (Kishalaya, 2017) จากประเทศจีน หรือ ยี่ห้อ LG
(Andrew, 2017) จากประเทศเกาหลี ซึ่งมีความแตกต่างกันในด้านคุณสมบัติไม่มากนัก แต่ยังไม่สามารถเทียบ
ส่วนแบ่งการตลาดที่เกิดขึ้นของ “สมาร์ทโฟนยี่ห้อ HUAWEI” แม้ว่าจะมียี่ห้อสมาร์ทโฟนมีอีกหลายๆยี่ห้อที่มี
คุณสมบัติ และวางตาแหน่งทางการตลาดไว้ใกล้เคียงกัน จึ งเป็นที่มาที่ทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา ค้นคว้า
ถึ ง ปั จ จั ย ด้ า นการสื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการ (Etzel, Walker, & Stanton, 2007, pp. 440-447) และ
ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Kotler, 2003, pp. 418-419) ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ (Kotler, 2000, pp.
178-182) “สมาร์ทโฟนยี่ห้อ หัวเหว่ย” ซึ่งทั้งสองปัจจัยดังกล่าวนับว่าเป็นเรื่องที่สาคัญอย่างยิ่งต่อนักการตลาดใน
การกาหนดกลยุทธ์ด้านการสื่อสารการตลาด และการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า ซึ่งเป็นส่วนสาคัญที่ส่งผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยเฉพาะสามาร์ทโฟนตราสินค้าที่มาจากจีน ที่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นา
ในตลาด ตลอดจนเพื่อให้ผู้ที่สนใจ และต้องการศึกษาทราบถึงผลการวิจัย และนาไปใช้เป็นกรณีศึกษาแก่ องค์กร ผู้
ที่มีความสนใจ หรือนักการการตลาดที่มีบทบาทในการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ให้แก่ ผลิตภัณฑ์ และ
บริการที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์การวิจัย
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1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน
ยี่ห้อ หัวเหว่ย” ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซือ้ “สมาร์ทโฟนยี่ห้อ หัวเหว่ย
” ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
วิธีการดาเนินการวิจัย
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ
เลือกชนิดการวิจัยเชิงคุณภาพแบบพหุกรณีศึกษา ซึ่งคัดเลือกผู้ที่สามารถเป็นตัวแทนของผู้ใช้สมาร์ทโฟน
ยี่ห้อ Huawei จาก กลุ่มผู้ใช้ที่มาจาก Facebook Fanpage ได้แก่ Huawei Mate 10 Pro Thailand Club,
Huawei Mate-Series Thailand (Mate 9, Mate 10) Huawei nova 2i Thailand Club และ Huawei GR5
2017 Thailand Club ที่ สาหรับงานวิจัยนี้ จานวนทั้งสิ้น 6 คน คละเพศ ชาย และหญิง (ขจรศักด์, 2560, pp. 5051) โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.1. การหาผู้เข้าร่วมวิจัย (ขจรศักด์, 2560, p. 78) โดยเลือกใช้พลวิจัยที่เป็นปกติ ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ใช้
“สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei” และสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับ“สมาร์ทโฟนยี่ห้อ Huawei” ซึง่ อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร และมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ไม่จากัดเพศ และมีระยะเวลาการใช้งานสมาร์ทโฟนยี่ห้อ Huawei
รุ่นใดก็ได้ มากกว่า 3 เดือนขึ้นไป
1.2. การใช้แบบสัมภาษณ์ และการตั้งคาถาม ผู้วิจัยเลือกใช้ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (สุภางค์
, 2561, pp. 76-78) เลือกเป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยใช้การตั้งคาถามแบบปลายเปิด กึ่งมีโครงสร้าง SemiStructure Questionnaire โดยนากรอบแนวคิดสาหรับงานวิจัยในครั้งนี้นามาประยุกต์ในการตั้งคาถามแบบ
ปลายเปิด (Open-End)
1.3. การรวมรวมข้อมูล (ขจรศักด์, 2560, pp. 93-119) การวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการ
รวบรวมข้อมูล โดย (1) การสังเกต (Observation) โดยผู้วิจัยเข้าไปเป็นผู้สังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยเข้าไปเป็น
สมาชิกของ facebook fanpage Huawei Mate 10 Pro Thailand Club, Huawei Mate-Series Thailand
(Mate 9, Mate 10) Huawei nova 2i Thailand Club และ Huawei GR5 2017 Thailand Club เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในประสบการณ์ของพลวิจัยที่ถูกสังเกต (2) การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
โดยดาเนินบทสนทนาระหว่างนักวิจัย และพลวิจัย เพื่อเข้าถึงความรู้ ความคิด ควารู้สึก ความสนใจ หรือค่านิยมของ
พลวิจัย ได้อย่างลึกซึ้ง (3) การถักถามซักไซร้ไล่เรียง (Probe) (4) ใช้อุปกรณ์บันทึกเสียง (5) ใช้แบบบันทึกการ
สัมภาษณ์ (ขจรศักด์, 2560, p. 109)
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1.4. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้การพรรณาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ในการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยเป็นการศึกษาข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ (สุภางค์, 2561) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ประกอบด้วย ขั้นตอนที่สาคัญได้แก่ 1) การลดทอนข้อมูล (Data Reduction) คือการเลือกหาจุดที่น่าสนใจ อันจะ
ทาให้เข้าใจง่าย 2) มีการสรุปย่อปรับข้อมูลดิบที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. การวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชากร (ผู้บริโภค) ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปทั้งเพศชายและหญิง ที่อาศัย
อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และใช้สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei อยู่ในปัจจุบัน ทุกรุ่น เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มี
พฤติกรรมการใช้งานจริง และมีความหลากหลายด้านประชากรศาสตร์ ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอนได้
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย มาจากผู้บริโภคที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
และกาลังใช้สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei รุ่นที่ออกจาหน่ายตั้งแต่ปี 2016 (Siamphone, 2018) ซึ่งไม่ทราบจานวน
ประชากรที่แน่นอน ดังนั้นจึงกาหนดขนาดตัวอย่างแบบไม่ทราบจานวนประชากร ได้กลุ่มตัวอย่าง 385 คน โดย
กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% (กัลยา, 2546, pp. 24-27)
วิธีการสุ่มตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยทาการแจกแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างตามสถานที่
ซึ่งมีความหลากหลายตามของลักษณะประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น ห้างสรรพสินค้า หรือ สถาน
บันเทิง โดยคัดเลือกเขตที่มีประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 5 เขต จาก 50 เขต ในเขตกรุงเทพมหานคร
ขั้นตอนที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก โดยทาการแจกแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างตามที่
กาหนดไว้ในขั้นตอนที่ 1 ให้ครบตามแบบสอบถามจานวน 400 ชุด (กัลยา, 2546, pp. 18 - 19)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถาม ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 5
ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ โดยทั้ง 5 คาถาม เป็นลักษณะคาถามปลายปิด
(Close-ended Question) แบบที่มีให้เลือก 2 คาตอบ (Dichotomous choices) และแบบที่มีให้เลือกหลาย
คาตอบ (Multiple choices) จานวน 5 ข้อ
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แบบสอบถาม ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับ ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่
ด้านการโฆษณา ด้านการขายโดยพนักงาน ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการให้ข่าว และการประชาสัมพันธ์ ด้าน
การตลาดทางตรง จานวน 25 ข้อ
แบบสอบถาม ส่วนที่ 3 รูปแบบคาถามการจัดลาดับทัศนคติ หรือความคิดเห็นที่มีต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า
ของ“สมาร์ทโฟนยี่ห้อ Huawei” ได้แก่ คุณสมบัติ คุณประโยชน์ คุณค่า วัฒนธรรม บุคลิกภาพ ผู้ใช้ จานวน 23 ข้อ
แบบสอบถาม ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ“สมาร์ทโฟนยี่ห้อ Huawei”
ใช้รูปแบบคาถามการจัดลาดับความคิดเห็นที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei โดยใช้
Likert Scale เป็นการให้สเกลคาตอบ ได้แก่ การตระหนักถึงความต้องการ การเสาะแสวงหาข่าวสาร การประเมิน
ทางเลือก การตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมหลังการซื้อ จานวน 17 ข้อ
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากตารา เอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น แนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม
2. สร้างแบบสอบถามโดยอาศัยกรอบแนวคิด ด้านการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ และภาพลักษณ์ตรา
สินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3. นาแบบสอบถามไปที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทาการทดสอบ (Tryout) กับประชากรที่ ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 40 ชุ ด เพื่ อ ทดสอบหาความน่ า เชื่ อ ถื อ (Reliability) ของแบบสอบถาม และท าการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
ข้อบกพร่องเพื่อให้ได้ข้อคาถามที่สมบูรณ์
4. น าแบบสอบถามนั้ น มาวิเคราะห์ หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของชุดคาถาม โดยใช้ สั มประสิทธิ์
Cronbach’s Alpha Coefficient โดยใช้ วิ ธี สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ า ( α - Coefficient) สู ต รของครอนบาค
(Cronbach) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของชุดคาถาม ค่าแอลฟ่าที่ได้จะแสดงถึงระดับความคงที่ของชุดคาถาม โดยมี
ค่าระหว่าง 0 < α < 1 ซึ่งค่าที่ใกล้เคียงกับ 1 มากที่สุด แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูงซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้ค่า α ที่
ยอมรับได้ที่ 0.70 (กัลยา, 2546, pp. 25-26) โดยจากผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ได้ผลดังนี้
การสื่อสารดลาดแบบบูรณาการของสมาร์ทโฟนยี่ห้อ “Huawei”
0.721
ด้านการโฆษณา
0.858
ด้านการขายโดยพนักงาน
0.912
ด้านการส่งเสริมการขาย
0.772
ด้านการให้ข่าว และประชาสัมพันธ์
0.747
ด้านการตลาดทางตรง
0.913

191

ภาพลักษณ์ตราสินค้าของสมาร์ทโฟนยี่ห้อ “Huawei”
ด้านคุณสมบัติ
ด้านคุณประโยชน์
ด้านคุณค่า
ด้านวัฒนธรรม
ด้านบุคลิกภาพ
ด้านผู้ใช้
กระบวนการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนยี่ห้อ “หัวเหว่ย”
การตระหนักถึงความต้องการ
การเสาะแสวงหาข่าวสาร และข้อมูล
การประเมินทางเลือก
การตัดสินใจซื้อ
พฤติกรรมหลังการซื้อ

0.853
0.820
0.848
0.675
0.955
0.912
0.912
0.727
0.862
0.745
0.871
0.706
0.647

5. ระบุหัวข้อการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 400 คน โดยผู้วิจัยจะดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นข้อมูลหลักที่ใช้ในการวิเคราะห์
ตามสมมติฐาน
2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์
รายงานการศึกษาวิจัย ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานต่างๆที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และสื่อ
ต่างๆ
สรุป และอภิปรายผลการวิจัย
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ
การสื่อสารการตลาดการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการโฆษณา พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์รับรู้สื่อโฆษณา ของ
“สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei” ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ ประเภท Facebook และ Youtube มากกว่าสื่อโฆษณา
ทางโทรทัศน์ วิทยุ โดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวกับการทดสอบ และสาธิตการใช้งานในด้านต่างๆ เช่น การทดสอบการ
ถ่ายภาพที่ได้จากกล้องถ่ายภาพของ“สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei” ด้านการขายโดยพนักงานขาย พบว่า การ
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สาธิ ต และการแสดงการใช้ ง านที่ เ ป็ น จุ ด เด่ น และแตกต่ า งจากยี่ ห้ อ อื่ น ณ จุ ด ขาย ด้ า นการให้ ข่ า วและการ
ประชาสัมพันธ์ พบว่าข่าวรเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei” มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อของ ผู้ให้สัมภาษณ์ เนื่องจากทาให้ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ทราบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ และ กาหนดการ
ออกจาหน่าย ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจต่อผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ จากนั้นผู้ให้สัมภาษณ์ จะทาการค้นหาข้อมูล
ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมจากช่องทางออนไลน์ ต่างๆ เช่น เวบไซต์ Facebook และ Youtube นามาประเมินทางเลือก
ไปสู่ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ ของผู้ให้สัมภาษณ์ การส่งเสริมการขาย พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ ตัดสินใจซื้อ “สมาร์ท
โฟน ยี่ห้อ Huawei” จากรายการส่งเสริมการขาย ประเภทการได้รับส่วนลดในราคาพิเศษที่มีสัญญาการใช้บริการ
กับเครือข่าย ในรูปแบบเหมาจ่าย ตามมูลค่า และระยะเวลาที่เครือข่ายนั้นๆกาหนด และสาหรับการตลาดทางตรง
พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะพบสื่อโฆษณา ของ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei” ผ่าน Google Ad-word หรือ
วีดิโอการสาธิตการใช้งาน “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei” ในรูปแบบวีดิโอคลิปแนะนา หรือข้อมูล ของ “สมาร์ท
โฟน ยี่ห้อ Huawei” ในขณะค้นหาข้อมูลสมาร์ทโฟนผ่านระบบ Search Engine
ภาพลักษณ์ ตราสิน ค้า ด้านคุณสมบัติ พบว่าผู้ ให้ สัมภาษณ์ส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อคุณสมบัติของ
“สมาร์ ท โฟน ยี่ ห้ อ Huawei” เกี่ ย วกั บ หน่ ว ยประมวลผลที่ ส ามารถรองรั บ ระบบปฏิ บั ติ ก ารแอนดรอยด์ ที่ มี
ประสิทธิภาพ และคุณสมบัติที่พิเศษของกล้องถ่ายภาพที่สามารถถ่ายภาพออกมาได้ส วยงาม ด้านคุณประโยชน์
พบว่า กล้องถ่ายภาพของ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei” สามารถถ่ายภาพได้สวยงาม เทียบได้กับสมาร์ทโฟนยี่ห้อ
ชั้นนาอื่นๆในตลาด และมีประสิทธิภาพการประมวลผลที่รวดเร็ว ด้านคุณค่า พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ให้
ความเห็นว่า “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei” เป็นยี่ห้อสมาร์ทโฟนที่มีการพัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัย มีการออกแบบ
ที่หรูหรา โดดเด่นกว่า สมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ยี่ห้ออื่น ด้านวัฒนธรรม ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วน
ใหญ่ ให้ความคิดเห็นว่า องค์กร หรือตราสินค้า “Huawei” เป็นตัวแทนภาพลักษณ์วัฒนธรรมจีนยุคใหม่ ที่เน้น
คุณภาพ เทียบเท่าวัฒนธรรมการผลิตสินค้าของญี่ปุ่น มีคุณภาพในระดับโลก เน้นคุณภาพ ความสวยงามมากกว่า
มุ่งเน้นด้านราคา ด้านบุคลิกภาพ พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เปรียบตราสินค้า “Huawei ในด้านบุคลิกภาพ
เปรียบได้กับ นักธุรกิจที่แต่งกายภูมิฐาน ทันสมัย คล่อ งแคล่วกระฉับกระเฉงรวดเร็ว และด้านผู้ใช้ ผู้ให้สัมภาษณ์
ส่วนใหญ่ ให้ความคิดเห็นว่า “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei” เป็น ยี่ห้อสมาร์ทโฟนที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ในหลายๆด้าน เช่น การสนับสนุนการใช้งานระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่มีประสิทธิภาพ การถ่ายภาพจากกล้อง
ถ่ายภาพที่มีคุณภาพสูง พลังงานสารองสาหรับการใช้งานในระหว่างวัน และดีไซน์ที่สวยงาม ทาให้ตนเองดูมีระดับ
ขณะใช้งานต่อผู้พบเห็น
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2. การวิจัยเชิงปริมาณ
ผลการการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูล ด้านประชากรศาสตร์ ในด้าน 1) เพศ พบว่าความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ” จาแนกตามเพศ โดยใช้สถิติ
ทดสอบด้วยค่า T-test พบว่า ในภาพรวมของกระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ” มีค่า sig.
น้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติ H0 และยอมรับสมมติฐานการวิจัย H1 สรุป
ได้ว่า เพศ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2) อายุ พบว่า การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ
Huawei ” จาแนกตามอายุ โดยใช้สถิติทดสอบด้วยค่า F (F-test) พบว่า ในภาพรวมกระบวนการตัดสิ น ใจซื้ อ
“สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei มีค่า sig. น้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติ H0
และยอมรับสมมติฐานการวิจัย H1 สรุปได้ว่า ปัจจัยด้าน อายุมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ
Huawei อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ระดับการศึกษา พบว่า การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ” จาแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้สถิติ
ทดสอบด้วยค่า F (F-test) พบว่าโดยภาพรวม กระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ” มีค่า sig.
น้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติ H0 และยอมรับสมมติฐานการวิจัย H1 สรุป
ได้ว่า ระดับการศึกษามีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ” อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 4) อาชีพ พบว่า การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ท
โฟน ยี่ห้อ Huawei ” จาแนกตามอาชีพ โดยใช้สถิติทดสอบด้วยค่า F (F-test) พบว่าโดยภาพรวม กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ” มีค่า sig. น้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ทางสถิติ H0 และยอมรับสมมติฐานการวิจัย H1 สรุปได้ว่า อาชีพมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน
ยี่ห้อ Huawei ” อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 5) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ” จาแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยใช้
สถิติทดสอบด้วยค่า F (F-test) พบว่าโดยภาพรวม กระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ” มีค่า
sig. มีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติ H0 และยอมรับสมมติฐานการวิจัย
H1 สรุปได้ว่า รายได้ต่อเดือนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ” อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
1) การสื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการ ด้ า นการโฆษณา ด้ า นการส่ ง เสริ ม การขาย ด้ า นการให้ ข่ า วและ
ประชาสัมพันธ์ และด้านการตลาดทางตรงมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ” ด้านการ
ตระหนักถึงความต้องการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสามารถพยากรณ์กระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ท
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โฟน ยี่ห้อ Huawei ” ของผู้บริโภคด้านการตระหนักถึงความต้องการ ได้ร้อยละ 42.7 โดยสามารถสรุปผลเพื่อ
ตอบสมมติฐ านได้ว่า หากเพิ่มการโฆษณา และเพิ่ม การให้ ข่าวและประชาสัมพันธ์มากขึ้น ย่อมส่ งผลต่อ การ
ตระหนักถึงความต้องการของผู้บริโภคให้ เพิ่มมากขึ้น 2) การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการโฆษณา
ด้านการขายโดยพนักงานขาย และด้านการส่งเสริมการขาย มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ
Huawei ” ด้านการเสาะแสวงหาข้อมูล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสามารถพยากรณ์กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ” ของผู้บริโภคด้านการเสาะแสวงหาข้อมูล ได้ร้อยละ 22.5 ซึ่งสามารถ
สรุปผลได้ว่า หากเพิ่มการโฆษณา และเพิ่มการขายโดยพนักงานขายมากขึ้น ย่อมมีผลต่อการเสาะแสวงหาข้อมูล
ของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น ตามไปด้วย 3) การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการโฆษณา ด้านการส่งเสริม
การขาย และด้านการให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ”
ด้านการประเมินทางเลือก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสามารถพยากรณ์กระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ท
โฟน ยี่ห้อ Huawei ” ของผู้บริโภคด้านการประเมินทางเลือก ได้ร้อยละ 11.3 ซึ่งสามารถสรุปผลได้ว่า หากเพิ่ม
การโฆษณามากขึ้น ย่อมส่งผลต่อการประเมินทางเลือกเพิ่มมากขึ้น และหากมีการลดการส่งเสริมการขายลง ย่อม
ส่งผลการประเมินทางเลือกลดลงตามไปด้วย 4) การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการส่งเสริมการขาย ด้าน
การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ และด้านการตลาดทางตรง มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ
Huawei ” ด้านการตัดสินใจซื้อ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสามารถพยากรณ์
กระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ” ของผู้บริโภคด้านการตัดสินใจซื้อ ได้ร้อยละ 15.7 ซึ่ง
สามารถสรุปผลได้ว่า หากลดการส่งเสริมการขายลง ย่อมมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ลดลง
ไปด้ว ย และหากมีการให้ ข่าวและประชาสั มพันธ์เพิ่มมากขึ้น ย่อมมีผ ลต่อการตัดสิ นใจซื้อสมาร์ทโฟน ยี่ห้ อ
Huawei เพิ่มมากขึ้น ตามไปด้ว ย 5) การสื่ อสารการตลาดแบบบูร ณาการ ด้านการโฆษณา ด้านการขายโดย
พนั กงานขาย และด้านการให้ ข่าวและประชาสั มพันธ์ มีผ ลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้ อ
Huawei ” ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสามารถพยากรณ์กระบวนการตัดสินใจ
ซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ” ของผู้บริโภคด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ ได้ร้อยละ 9.5 ซึ่งจากผลการวิเคราะห์
สามารถสรุปผลได้ว่า หากเพิ่มการโฆษณามากขึ้น ย่อมส่งผลต่อ พฤติกรรมหลังการซื้อเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนหากมี
การเพิ่มการขายโดยพนักงานขายมากขึ้น ย่อมมีผลต่อ พฤติกรรมหลังการซื้อเพิ่มมากขึ้น และหากมีการลดการให้
ข่าวและประชาสัมพันธ์ลง พฤติกรรมหลังการซื้อย่อมลดลงตามไปด้วย
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ผลการการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสินค้า
1) ภาพลักษณ์ตราสินค้า ด้านคุณสมบัติ ด้านคุณประโยชน์ ด้านคุณค่า มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ท
โฟน ยี่ห้อ Huawei ” ในด้านการตระหนักถึงความต้องการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสามารถพยากรณ์
กระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ” ของผู้บริโภค ได้ร้อยละ 30.5 จากผลการวิเคราะห์
สามารถสรุปได้ว่าหากมีการเพิ่มการสื่อสารภาพลักษณ์ตราสินค้า ในด้านคุณสมบัติ ด้านคุณประโยชน์ และด้าน
คุณค่าเพิ่มมากขึ้น ย่อมส่งผลต่อการตระหนักถึงความต้องการ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei
เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย 2) ภาพลักษณ์ตราสินค้า ด้านคุณสมบัติ ด้านคุณค่า ด้านวัฒนธรรม มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ” ด้านการเสาะแสวงหาข้อมูล อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่ง
สามารถพยากรณ์กระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ” ของผู้บริโภค ได้ร้อยละ 17.4 จากผล
การวิเคราะห์ สามารถสรุปได้ว่า หากเพิ่มการสื่อสารภาพลักษณ์ตราสินค้า ในด้านคุณสมบัติ ด้านคุณค่า และด้าน
วัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น ย่อมส่งผลให้การเสาะแสวงหาข้อมูล ของผู้บริโภค ที่มีผลต่อ การตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน
ยี่ห้อ Huawei เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย 3) ภาพลักษณ์ตราสินค้า ด้านคุณสมบัติ ด้านวัฒนธรรม ด้านบุคลิกภาพ
และด้านผู้ใช้ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ” ในด้านการประเมินทางเลือกของ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสามารถพยากรณ์กระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei
” ของผู้บริโภค ได้ร้อยละ 25.8 สามารถสรุปได้ว่าหากเพิ่มการสื่อสารภาพลักษณ์ตราสินค้า ด้านคุณสมบัติ ด้าน
วัฒนธรรมขององค์กร/ตราสินค้า ด้านบุคลิกภาพของตราสินค้า และ ด้านผู้ใช้ มากขึ้น ย่อมส่งผลต่อการประเมิน
ทางเลือกของผู้บริโภค ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย 4) ภาพลักษณ์
ตราสินค้า ด้านคุณสมบั ติ ด้านบุคลิกภาพ และด้านผู้ใช้ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ
Huawei ” ด้านการตัดสินใจซื้อมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสามารถพยากรณ์กระบวนการตัดสินใจซื้อ
“สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ” ของผู้บริโภค ได้ร้อยละ 8.7 จากผลการวิเคราะห์ สามารถสรุปได้ว่าหากมีการลด
การสื่อสารภาพลักษณ์ตราสินค้า ในด้านคุณสมบัติลง ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อที่ลดลงตามไปด้วย และหากมี
การเพิ่มการสื่อสารภาพลักษณ์ตราสินค้า ในด้านบุคลิกภาพ ของตราสินค้า และ ด้านผู้ใช้มากขึ้น ย่อมส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเพิ่มมากขึ้น 5) ภาพลักษณ์ตราสินค้า ด้านคุณสมบัติ ด้านคุณค่า และด้านผู้ใช้ มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ” ด้านพฤติกรรมหลังการซื้ออย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สามารถพยากรณ์กระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ” ของผู้บริโภค ได้ร้อยละ 23.5 จากผล
การวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่าหากมีการสื่อสารภาพลักษณ์ตราสินค้า ในด้านคุณสมบัติ ด้านคุณค่า ด้านผู้ใช้ เพิ่ม
มากขึ้น ย่อมส่งผลต่อ กระบวนการตัดสินใจซื้อ “สมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ” ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ เพิ่มมาก
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ขึ้นตามไปด้วย และหากลดการสื่อสารภาพลักษณ์ตราสินค้า ในด้านวัฒนธรรมลง ย่อมส่งผลต่อ พฤติกรรมหลัง
การซื้อ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน ยี่ห้อ Huawei ลดลงตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ข้อเสนอแนะที่ได้จาการวิจัย
ผลจากการวิจัยเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสิ น ใจซื้อ “สมาร์ ทโฟน ยี่ ห้ อ Huawei” ของผู้ บริโ ภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผู้ วิจัยมีข้อเสนอแนะ แก่ผู้
ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หรือผลิต และจัดจาหน่ายสมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์ที่มีความคล้ายคลึงกันดังต่อไปนี้
1. ผู้ผลิต หรือตัวแทนจาหน่าย สมาร์ทโฟน ควรกาหนดกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย แยกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ ที่แตกต่างกัน อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถทราบถึง การตระหนักถึงความต้องการ การ
เสาะแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ ที่แตกต่างกันของผู้บริโภค
เพื่ อ น ามาวางแผนการสื่ อ สารการตลาด แบบบู ร ณาการ และการสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ตราสิ น ค้ า ให้ ต รงตาม
กลุ่มเป้าหมาย
2. ผู้ผลิต สมาร์ทโฟน ควรมุ่งเน้นการให้ความสาคัญกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ดังต่อไปนี้
2.1. ด้านการโฆษณา ควนเลื อกใช้ สื่ อโฆษณาที่ส อดคล้ องกั บพฤติก รรมของผู้ บริโ ภค ในปัจจุบั น
โดยเฉพาะสื่ อออนไลน์ เช่น Facebook Youtube โดยเฉพาะการโฆษณาเนื้อหาที่แสดงคุณสมบัติห ลัก และ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
2.2. ด้านการตลาดทางตรง ควรให้ความสาคัญกับการฝึกอบรม พนักงานขาย ในด้านข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถ ให้ข้อมูล และสาธิตการใช้งานแก่ผู้บริโภค ณ จุดขาย เพื่อส่งผลต่อการประเมินทางเลือก
ของผู้บริโภคก่อนตัดสินใจซื้อ
2.3. ด้านการให้ข่าว และประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการ ควรจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่
เพื่อกระตุ้นความสนใจ และทาให้ผู้บริโภคทราบถึงคุณสมบัติเด่นๆ ของผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อส่งผลต่อขั้นตอนการเสาะ
แสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือกก่อนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
2.4. ด้านการส่งเสริมการขายผู้ประกอบการ ควรจัดรายการส่งเสริมการขายในรูปแบบการให้ส่วนลด
พิเศษ เมื่อซื้อพร้อมเงื่อนไขค่าบริการรายเดือนกับผู้ให้บริการเครือข่าย เพราะผู้บริโภคมีความรู้สึกว่าคุ้มค่า และ
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
2.5. ด้านการตลาดทางตรง บริษัทผู้ผลิตฯ หรือตัวแทนจาหน่าย สมาร์ทโฟน หรือผลิตภัณฑ์ที่มีความ
คล้ายคลึงกัน ควรให้ความสาคัญกับการทาการตลาดทางตรงผ่านสื่อออนไลน์ เนื่องจากพฤติกรรมการเข้าถึงสื่อ
ออนไลน์ของผู้บริโภคมีอัตราที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ สื่อออนไลน์ประเภท Facebook Youtube โดยมุ่งเน้นเนื้อหาที่
เกี่ยวกับคุณสมบัติเด่น และวีดีโอสาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์ ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
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3. ผู้ผลิต สมาร์ทโฟน ควรสื่อสาร และให้ความสาคัญกับภาพลักษณ์ตราสินค้า ของผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้
3.1. ภาพลักษณ์ด้านคุณสมบัติ ผู้ประกอบการควรให้ความสาคัญกับการ สื่อสารภาพลักษณ์ ด้าน
คุณสมบัติ เกี่ยวกับคุณภาพของกล้องถ่ายภาพในสมาร์ทโฟน ให้มีความพิเศษ หรือจุดเด่นที่แตกต่าง จากยี่ห้ออื่นๆ
รวมไปถึงคุณสมบัติพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ที่มีจุดที่ดีกว่าผลิตภัณฑ์ยี่ห้อคู่แข่ง ซึ่งมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภค
3.2. ภาพลักษณ์ด้านคุณประโยชน์ ผู้ประกอบการควรมุ่งเน้นสื่อสารภาพลักษณ์ด้านคุณประโยชน์
อาทิ ขนาดของหน้าจอ การออกแบบให้มีขนาดกระชับมือ คุณสมบัติการกันน้า กันฝุ่น เพราะ ภาพลักษณ์ด้าน
คุณประโยชน์ดังกล่าว จะทาให้ผู้บริโภคนึกถึงภาพลักษณษของตราสินค้าเป็นอันดับแรก เมื่อต้องการซื้อสมาร์ท
โฟนเครื่องใหม่ทดแทนเครื่องเดิมในขั้นตอนการประเมินทางเลือก
3.3. ภาพลักษณ์ด้านคุณค่า บริษัทผู้ผลิตฯ สมาร์ทโฟน ควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี
กล้องถ่ายภาพในสมาร์ทโฟน และนวัตกรรมด้านสมาร์ทโฟน อยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างภาพลักษณ์ด้านคุณค่าของ
ตราสินค้า หรือองค์กร ให้เกิดขึ้นในใจผู้บริโภค ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อชองผู้บริโภคอย่างมาก
3.4. ภาพลักษณ์ด้านวัฒนธรรม บริษัทผู้ผลิตฯ สมาร์ทโฟน ควรให้ความสาคัญกับมาตรฐานการผลิต
สินค้าที่มีคุณภาพ เทียบเท่ากับ คุณภาพสิ นค้าของยี่ห้อชั้นนาในตลาด หรือในระดับสากล เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์
ด้านวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อส่งผลด้านทัศนคติ และส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
3.5. ภาพลั ก ษณ์ ด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพ บริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต ฯ สมาร์ ท โฟน ควรให้ ค วามส าคั ญ กั บ การสร้ า ง
ภาพลักษณ์ด้านบุคลิกภาพของตราสินค้าที่มีความสอดคล้องกับบุคลิกภาพของผู้บริโภคซึ่งมีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
3.6. ภาพลักษณ์ด้านผู้ใช้ บริษัทผู้ผลิตฯ สมาร์ทโฟน ควรให้ความสาคัญการสร้างภาพลักษณ์ ตรา
สินค้าที่สามารถเสริมภาพลักษณ์ ของผู้บริโภคซึ่งมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้
1. ทาให้ทราบถึงปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน
ยี่ ห้ อ “Huawei” โดยเฉพาะการโฆษณาผ่ านสื่ อประเภทออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อของ
ผู้บริโภคมากกว่าสื่อโฆษณาแบบดั้งเดิม
2. ท าให้ ท ราบถึ ง ปั จ จั ย ด้ า นภาพลั ก ษณ์ ต ราสิ น ค้ า ที่ มี ผ ลต่ อ กระบวนการตั ดสิ น ใจซื้ อ สมาร์ ท โฟน ยี่ ห้ อ
“Huawei” โดยเฉพาะปัจจัยด้านคุณสมบัติ ด้านคุณประโยชน์ และด้านคุณค่ า ซึ่งถือว่าเป็นจุดสาคัญที่มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนยี่ห้อ Huawei ของผู้บริโภค
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพือศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการจัดการท่องเทียวชุมชนของ
สมาชิกต่าบลบ้านในดง อ่าเภอ ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 2) เพือพัฒนารูปแบบการยกระดับขีดความสามารถใน
การจัดการท่องเทียวของสมาชิกชุมชนต่าบลบ้านในดง และ 3) เพือประเมินรูปแบบการยกระดับขีดความ
สามารถในการจัดการท่องเทียวของสมาชิกชุมชนในการส่งเสริมการท่องเทียวชุมชนสราญวิถีของดีบ้านในดงที
พัฒนาขึ้น โดยมีขั้นตอนการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ
ขั้น ตอนที 1 ศึกษาศักยภาพความพร้อมและขีดความสามารถทีจ่าเป็น ในการจัดการการท่องเทียว
ชุมชนของสมาชิกชุมชนต่าบลบ้านในดง อ่าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เครืองมือทีใช้เป็นแบบสอบถามแบบมี
โครงสร้างเพือสัมภาษณ์ผู้เชียวชาญ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวม 100 คน ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนบ้านในดงมี
ศักยภาพทีโดดเด่นในเรืองเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ มีสินค้าชุมชนทีหลากหลาย เป็นพื้นทีต้นแบบชุมชน
สุขภาวะ มีท่าเลทีตั้งสามารถเชือมโยงกับแหล่งท่องเทียวต่างๆ ได้ สมาชิกในชุมชนเห็นด้วยกับการพัฒนาให้
ชุมชนเป็นแหล่งท่องเทียวแต่ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในการจัดการท่องเทียวชุมชน
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ขั้นตอนที 2 สร้างรูปแบบส่าหรับพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการท่องเทียวของสมาชิกชุมชน
ต่าบลบ้านในดง เพือส่งเสริมการท่องเทียวชุมชนสราญวิถีของดีบ้านในดง โดยสร้างจากข้อมูลพื้นฐานทีได้
ศึกษาในขั้นตอนที 1 น่ามาบูรณาการเนื้อหาทางวิชาการพัฒนาเป็นหลักสูตรเพือพัฒนาขีดความสามารถ 5
ด้าน คือ 1) การจัดการท่องเทียวชุมชน 2) การสร้างและพัฒนาการท่องเทียวชุมชน 3) การจัดการทรัพยากร
มนุษย์เพือหนุนเสริมการท่องเทียวชุมชน 4) การสือสารและการส่งเสริมการตลาดการท่องเทียวชุมชน และ 5)
การเงินและการบัญชีส่าหรับการประกอบการท่องเทียวชุมชน โดยจัดกิจกรรมและวิธีสอนโดยเน้นการ
แลกเปลียนเรียนรู้ตามหลักการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่
ขัน้ ตอนที 3 ประเมินรูปแบบส่าหรับการพัฒนาเพือยกระดับขีดความสามารถในการจัดการท่องเทียว
ชุมชนสราญวิถีของดีบ้านในดงของสมาชิกชุมชนต่าบลบ้านในดง อ่าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีโดยน่าหลักสูตร
ให้ผู้เชียวชาญจ่านวน 5 ท่านประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม พบว่า
หลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมีความสอดคล้องกันทั้งหลักสูตร ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรก่อน
น่าไปทดลองใช้เพือประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรกับสมาชิกผู้สมัครใจเข้าร่วมเป็นประกอบการท่องเทียว
ชุมชน “สราญวิถีของดีบ้านในดง”ต่อไป
คาสาคัญ : การพัฒนาขีดความสามารถ การจัดการท่องเทียว ท่องเทียวโดยชุมชน

Abstract
The objectives were to 1) explore to the level of management potential and
readiness of the members and investigate community

based tourism management

competencies, 2) develop a training course to increase their competencies, and 3) to
evaluate the course. This research and development was conducted in three steps as
followed:
Step 1: The investigation of the competencies.100 of stakeholder in Bannaidong
were selected and the structured Interview were used as a tool to collect data. It was found
out that community has outstanding potential in safe agriculture. Organic farming There are
various community products. Is the prototype area of the health community There is a
location that can be linked to various tourist destinations and members needs
development.
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Step 2: The design of the competencies training course. The basic data from the first
step were used and integrated the five essential competencies to design activities and
learning and sharing method for the course. It was found out that there are 5 essential
competencies as follows: management, creating and developing community – based tourism
,human resources, communication and marketing, and finance and accounting.
Step 3: The evaluation of the course. The course were used to five experts evaluated
the course which had the high level of validity and reliability. The try out course was
revised before conducting the course. The traing course can be used as a tool to increase
competencies of Bannaidong members to promote community based tourism .
Keywords : competency development, tourism management, community based tourism
บทนา
รัฐบาลมีนโยบาลส่าคัญ ในการส่งเสริมให้ เกิด การท่องเทียวชุมชนเพือสร้างรูปแบบการจัดการการ
ท่องเทียวทีมีเอกลักษณ์โดยค่านึงถึงความยังยืนของสิงแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเทียวที
ไม่ท่าลายวิถีชีวิตเดิมหรือทรัพยากรของชุมชนทีมีอยู่ และคนในท้องถินเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการบริหาร
การท่องเทียว (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน , 2561) ทั้งนี้เพราะรัฐบาล
เล็งเห็นว่า การท่องเทียวถือเป็นงานบริการทีเจริญอย่างรวดเร็วสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจ สร้างรายได้ สร้าง
ภาพลักษณ์ และสร้างอาชีพให้ กับชุมชนได้ ดังจะเห็นได้จากการเติบ โตของแห่งท่องเทียวชุ มชนใหม่ๆ ทั้งที
พั ฒ นาจากแห่ งท่ องเที ยวตามธรรมชาติแ ละแห่ งท่ อ งเที ยวที ชุ ม ชนสร้ างขึ้น จากแนวทางการพั ฒ นาการ
ท่องเทียวของประเทศไทยตามแผนการพัฒนาการท่องเทียว ฉบับที 2 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที 1 ได้
กล่าวถึง การพัฒ นาคุณภาพแหล่งท่องเทียว และสินค้า บริการ ด้านการท่องเทียวรวมถึงการส่งเสริมความ
ยังยืนของแหล่งท่องเทียว สิงแวดล้อมและอัตลักษณ์วิถีไทย มาตรการที 1.1 การพัฒ นาคุณภาพของแหล่ง
ท่องเทียว และสินค้า บริการ ในทุกรูปเเบบ โดยมีแนวทางตามข้อ 1.1.2 ระบุไว้ชัดเจนถึงแนวทางสนับสนุน
การพัฒนาการท่องเทียวในรูปแบบทีมุ่งเน้นนักท่องเทียวคุณภาพ เช่น การท่องเทียวเชิงสุขภาพ (Wellness
Tourism) การท่องเทียวเชิงสิงแวดล้อมและนิเวศ (Ecotourism) เป็นต้น ผ่านการพัฒนาสินค้าและบริการ ซึง
ส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทย อีกทั้งเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม
การท่องเทียวนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้ว ยังก่อให้เกิดผลดีทางด้านสังคม
กล่าวคือ มีส่วนช่วยในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าบ้านและผู้มาเยือน ช่วยสร้างสรรค์ความเจริญสู่
ท้องถินทั้งทางด้านวัตถุ เทคโนโลยี และอีกประการทีส่าคัญคือช่วยอนุรักษ์และสืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีทีดีงามของแต่ละพื้นถินให้เป็นทีรู้จักและคงอยู่สืบไป โดยเฉพาะการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม ตามวิถี
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ความเป็นอยู่ของชุมชนถือเป็นการหนุนเสริมให้ชุมชนมีรายได้ สมาชิกในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ ร่วมกัน
พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรการท่องเที ยวและสิงแวดล้อม เกิดการจัดการทรัพยากรท่องเทียว
โดยชุมชนเพือยกระดับการท่องเทียวให้เกิดคุณภาพ จังหวัดเพชรบุรีถือเป็นเมืองทีน่าท่องเทียวของประเทศ
ไทยจัดอยู่ในกลุ่มเมืองหลักของการจัดกลุ่มเมืองท่องเทียว จากสถิติมีจ่านวนนักท่องเทียวผู้มาเยือนจังหวัด
เพชรบุรีถึง 6,156,485 คน (ส่านักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี, 2561) ทั้งนี้จังหวัดเพชรบุรีมีลักษณะเด่นทีเป็น
เอกลักษณ์ ของตนเอง มีธรรมชาติทีงดงามทั้ง ทะเล น้่าตก ภูเขา มีประวัติศาสตร์ วัฒ นธรรม โบราณวัตถุ
โบราณสถาน อาหาร การคมนาคมทีเหมาะต่อการท่องเทียว ตรงตามปัจจัยพื้ นฐานทางการท่องเทียวทีว่าการ
ท่องเทียวต้องประกอบด้วยปัจจัยพื้นฐาน 3 ประการ ได้แก่ 3A’s (Burkart, A. J. and S. Medrik, 1981) คือ
Accessibilities คื อ การเข้ า ถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที ยวได้ โ ดยสะดวก กล่ า วคื อ ต้ อ งมี ก ารคมนาคมที ดี เพื อให้
นักท่องเทียวสะดวกในการเดินทางสู่แหล่งท่องเทียว Amenities คือ สิงทีสร้างความเพลิดเพลิน เจริญตา
เจริญใจให้แก่นักท่องเทียว Attractions คือสิงสวยงามต่างๆ สถานทีท่องเทียวทีสามารถดึงดูดใจนักท่องเทียว
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) สิงสวยงามทีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น น้่าตก ภูเขา ทะเล 2) สิง
สวยงามทีมนุ ษ ย์ส ร้างขึ้น เช่น วัดวาอาราม ราชวัง และ 3) สิ งสวยงามอัน เป็ น มรดกทางวัฒ นธรรม หรื อ
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
บ้ านในดงเป็ น ต่าบลเล็ กทีตั้งอยู่ ในเขตพื้น ทีอ่าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุ รี มี วิสั ย ทัศน์ ร่วมกัน ของ
สมาชิกในชุมชนคือ ต่าบลบ้านในดงเป็นชุมชนน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภคครบครัน มี
คุณภาพชีวิตทีดี ชุมชนมีส่วนร่วม การบริหารจัดการทีดี ก้าวน่าเศรษฐกิจ โดยร่วมกันพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
พั ฒ นาด้ านการบริ ห ารจั ด การและการอนุ รั กษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติ สิ งแวดล้ อม ศิ ล ปะ วัฒ นธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน เผยแพร่และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน
โบราณสถาน โบราณวัตถุ โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน และทีส่าคัญคือทั้ง 6 หมู่บ้านของต่าบลบ้าน
ในดงมีของดีของชุมชนตนเอง ทางองค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านในดงจึงมีโครงการส่งเสริมและพัฒ นาเพือ
ยกระดับต่าบลบ้านในดงให้เป็นแห่งท่องเทียวชุมชนตามแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ท่องเทียว (มาตรา 16 (8)) (องค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านในดง, 2560) เพือเป็นแหล่งท่องเทียวชุมชนน่าเสนอ
ของดีบ้านในดง ทั้งทีเป็นวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา และผลิตภัณฑ์ชุมชน ดังนั้นจึงเห็นควรเตรียมความ
พร้อมเกียวกับผู้ประกอบการท่องเทียวชุมชนโดยการยกระดับขีดความสามารถในการจัดการท่องเทียวของ
สมาชิกชุมชนต่าบลบ้านในดง อ่าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพือส่งเสริมการท่องเทียวชุมชนสราญวิถีของดี
บ้ านในดง พั ฒ นาให้ ท รั พ ยากรมนุ ษ ย์ ในชุ ม ชนมี ค วามพร้อ มในการเป็ น เจ้าบ้ านที ดี แ ละช่ว ยส่ งเสริ ม การ
ท่องเทียวชุมชนของดีบ้านในดงให้มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของนักท่องเทียวและชุมชนต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื อศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการจั ดการท่องเทียวชุมชนของสมาชิกต่าบลบ้ านในดง
อ่าเภอ ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
2. เพือพัฒนารูปแบบการยกระดับขีดความสามารถในการจัดการท่องเทียวของสมาชิกชุมชนต่าบล
บ้านในดง เพือส่งเสริมการท่องเทียวชุมชนสราญวิถีของดีบ้านในดง
3. เพือประเมินรูปแบบการยกระดับขีดความสามารถในการจัดการท่องเทียวของสมาชิกชุมชนต่าบล
บ้านในดง เพือส่งเสริมการท่องเทียวชุมชนสราญวิถีของดีบ้านในดงทีพัฒนาขึ้น

อุปกรณ์และวิธีการดาเนินงานวิจัย
การวิจัยเรือง การยกระดับขีดความสามารถในการจัดการท่องเทียวของสมาชิกชุมชนต่าบลบ้าน
ในดง อ่าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพือส่งเสริมการท่องเทียวชุมชนสราญวิถีของดีบ้านในดง มีขั้นตอนการ
ด่าเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขีดความสามารถที่จาเป็นในการจัดการท่องเที่ยวของสมาชิกชุมชนตาบล
บ้านในดง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ด่าเนินการโดยศึกษาหลักการแนวคิดและทฤษฏีเกียวกับขีดความสามารถในการพัฒนาผู้ประกอบการ
ท่องเทียวชุมชนจากต่ารา แล้วสร้างเครืองมือเป็นแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างเพือสัมภาษณ์ผู้เชียวชาญ และ
ผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย (stakeholder) โดยน่ าเครื องมื อ เสนอผู้ เชียวชาญ 5 ท่ านตรวจสอบ ความชัดเจนของ
ข้ อ ความ ความเหมาะสมและความสอดคล้ อ งของเครื องมื อ วิ จั ย เก็ บ ข้ อ มู ล กั บ ผู้ ให้ ข้ อ มู ล ส่ า คั ญ (key
informant) โดยแบ่ งเป็ น กลุ่ มนั กวิช าการ (10 คน) ผู้บ ริห าร/ผู้ น่าชุมชน (10 คน) สมาชิกผู้ ประกอบการ
ท่องเทียวชุมชน (10 คน)นักท่องเทียว (40 คน) สมาชิกในชุมชนทั้ง 6 หมู่บ้านในต่าบลบ้านในดง (30 คน) โดย
สอบถามจนเกิดความซ้่าของข้อค่าตอบ หลังจากเก็บข้อมูลผู้วิจัยจะน่าข้อมูลเหล่านั้นมาจัดระเบียบ เพือความ
ถูกต้องสมบูรณ์และสะดวกต่อการน่าไปวิเคราะห์ข้อมูลเพือสร้างหลักสูตรในล่าดับต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างหลักสูตรสาหรับพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวของสมาชิก
ชุมชนตาบลบ้านในดง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสราญวิถีของดีบ้าน
ในดง
หลักสูตรฝึกอบรมในการวิจัยนี้เป็นการสร้างจากข้อมูลพื้นฐานทีได้จากการศึกษาขั้นตอนที 1 ซึงมี
กระบวนการด่าเนินงาน 3 ส่วนคือ การสร้างโครงร่างหลักสูตร การประเมินโครงร่างหลักสูตรและการพัฒนา
โครงร่างหลักสูตรโดยผู้เชียวชาญและผู้วิจัย
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ขั้นตอนที่ 3 การประเมินหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวของสมาชิก
ชุมชนตาบลบ้านในดง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสราญวิถีของดีบ้าน
ในดง
การประเมิ น หลั ก สู ต รโดยการประเมิ น ความเหมาะสมและความสอดคล้ อ งขององค์ ป ระกอบใน
หลักสูตร โดยผู้เชียวชาญด้านการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่าบลบ้านในดง อ่าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีจ่านวน 5 ท่าน โดยเครืองมือทีใช้เป็นแบบประเมินสร้างขึ้นจาก
การศึกษารายละเอียดของหลักสูตร ใช้เกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ (1น้อยทีสุด – 5 มากทีสุด)การก่าหนดค่า
เฉลียของคะแนนความเหมาะสมคือ 3.50 ขึ้นไปถือว่าโครงร่างหลักสูตรมีความเหมาะสม ส่วนข้อทีคะแนนต่า
กว่า 3.50 ให้พิจารณาถึงเหตุผลรายข้อโดยผู้วิจัยจะท่าการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการกับผู้เชียวชาญเพือน่า
ข้อมูลมาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
1.ศักยภาพและความพร้อมในการจัดการท่องเทียวชุมชนของสมาชิกต่าบลบ้ านในดง อ่าเภอ ท่ายาง
จังหวัดเพชรบุ รี บ้านในดงมีพื้น ทีอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรทีสร้างรายได้ให้แก่
อ่าเภอและจังหวัดเป็นจ่านวนมาก จากการศึกษาศักยภาพชุมชนเพือหนุนเสริมเรืองการท่องเทียวพบว่า ต่าบล
บ้านในดงมีศักยภาพทีสามารถส่งเสริมให้เป็นแหล่ งท่องเทียวชุมชน โดยแต่ละหมู่บ้านจะมีจุดเด่นต่างๆ ทั้งวิถี
ชีวิตการท่าการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ วัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนทีหลากหมาย เช่น ไร่หม่อนโดย
ปลอดสารเคมี ศูนย์จัดการศัตรูพืชบ้านในดง บ้านต้นแบบวิถีพอเพียงป้ามลลุงไฉน ไร่มะม่วง ไร่กล้วยหอมทอง
ปลอดสารคุ ณ ภาพส่ งต่างประเทศ มีตลาดชุมชนในนาม “ตลาดสี เขียว ของดีบ้ านในดง” จ่าหน่ วยสิ น ค้ า
คุณภาพของชุมชนทุกเย็นวันอังคาร มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจนได้รับเลือกเป็นต้นแบบชุมชน 1 ใน 6
พื้นทีต้นแบบส่งเสริมสุขภาวะในโครงการกิจกรรมของส่านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ชุมชนมีความพร้อมทีจะพัฒนาตนเองเพือให้เกิดการจัดการท่องเทียวเชิงสุขภาพเพือเป็นการหนุนเสริมกิจกรรม
ให้ชุมชนเกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยพัฒ นาทรัพยากรทีเป็นทุนของชุมชนเพือสร้างรายได้ บนพื้นฐานรักษ์
สิงแวดล้อม ประสานก่าลังของคนในชุมชนร่วมคิด ร่วมท่า ร่วมรับผลประโยชน์เช่น กิจกรรมเพือสุขภาพ การ
ผลิตอาหารปลอดภัย การส่งเสริมแหล่งท่องเทียวชุมชนวิถีธรรมชาติ ต่าบลบ้านในดง อ.ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
เป็ นชุมชนทีมีลักษณะเด่น หลายด้าน มีแหล่งท่องเทียวทีสามารถน่ ามาปรับ ใช้ในกิจ กรรมและรูป แบบการ
ท่องเทียวเชิงสุขภาพได้ โดยแต่ละหมู่บ้านทีวัฒนธรรมและทรัพยากรทีพร้อมจะพัฒนาเพือการท่องเทียวชุมชน
เช่น หมู่ที่ 1 บ้ านในดง ผลผลิ ตทางการเกษตรทีขึ้นชือของหมู่ 1 ต้องยกให้ เมล่อนของโครงการ 901 เก็บ
ผลผลิ ตที มีคุณ ภาพขายผู้ บ ริโภคต่างติ ดใจ มีบ้ านต้ นแบบวิถีพ อเพี ย ง คื อบ้านป้ ามลท่าเกี ยวกั บ เศรษฐกิ จ
พอเพียง ซึงมีคนมาดูงานประจ่า เป็นแหล่งเรียนรู้ หมู่ที1 ยังมีกลุ่มท่าน้่าพริก พริกแกงอยู่หลายกลุ่ม และมีการ
รวมกลุ่มกันน่าวัสดุเหลือใช้มาท่าไปประกวดและยังได้รับรางวัลชนะเลิศอีกด้วย หมู่ที่ 2 บ้านชายนา เป็นทีตั้ง
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ของวัดชายนาพุทธสถานทีเคารพของชาวบ้านในดง และเป็นหมู่บ้านทีขึ้นชือเรืองของการท่าขนมหวานทีอร่อย
หมู่ที่ 3 บ้านหัวเข้ มีกลุ่มปั้นแป้งทีชาวบ้านรวมตัวกันท่าเป็นอาชีพหารายได้เสริม มีสหกรณ์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
หมอดินทีสามารถเป็นแห่งเรียนรู้ในการท่าปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ สิงทีโดดเด่นของหมู่ที 4 คือ
โรงงานกล้วยหอม N&N ทีผลิตขายบริษัท CP ในร้าน 7-11 หมู่ที่ 5 บ้ านในดง จะเด่น เรืองการปลู กผลไม้
เศรษฐกิจส่งออก มีแหล่งแกะสลักไม้เบญจพรรณทีใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ประดับสถานทีต่างๆ หมู่ที่ 6 บ้านหนอง
ค่าง มีโครงการพัฒนาคุณ ภาพชีวิตเพือขับเคลือนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นทีตามโครงการไทยนิยมยังยืน มีการ
เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี ผลผลิตส่วนหนึงน่าไปจ่าหน่ายทีตลาดสีเขียวของดีบ้านในดง มี ไร่ปลูกมัลเบอรี หรือลูก
หม่อน นอกจากนี้ต่าบลบ้านในดงยังเป็นพื้นทีทีตั้งอยู่ใกล้อ่าเภอท่ายาง สามารถเดินทางไปยังชายหาดบึกเตียน
ชายหาดชะอ่า โครงการพระราชด่าริชังหัวมัน ตลาดท่าย์น้่าข้ามภพ และทีท่องเทียวต่างๆ ได้อย่างสะดวก
2. การพัฒนารูปแบบการยกระดับขีดความสามารถในการจัดการท่องเทียวของสมาชิกชุมชนต่าบล
บ้านในดงเพือส่งเสริมการท่องเทียวชุมชนสราญวิถีของดีบ้านในดง พัฒนาจากการศึกษาศักยภาพและความ
พร้อมในการพัฒนาต่าบลบ้านในดงเป็นแหล่งท่องเทียวชุมชน โดยผู้ให้ข้อมูลส่าคัญต่างมีความเห็นไปในทิศทาง
เดียวกันว่าควรพัฒ นาให้ต่าบลบ้านในดงเป็นแหล่งท่องเทียวโดยชุมชน และควรเริมจากการสร้างให้ คนใน
ชุมชนมีความเข้าใจและความสามารถในการจัด การท่องเทียวโดยชุมชน ผู้วิจัยจึงสร้างรูปแบบการพัฒนาใน
ลักษณะของหลักสูตรฝึกอบรมชือ “การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการท่องเทียวชุมชนสราญวิถีของดี
บ้ านในดง” โดยสั ง เคราะห์ เนื้ อ หาจากการศึ ก ษาศั ก ยภาพและขี ด ความสามารถที จ่ า เป็ น ในการพั ฒ นา
ผู้ประกอบการท่องเทียวชุมชน และขีดความสามารถของสมาชิกในชุมชนต่าบลบ้านในดง ซึงสามารถจัดกลุ่ม
ขีดความสามารถหลักทีควรได้รับการฝึกอบรมได้ 5 หน่วย จ่านวน 48 ชัวโมง ดังนี้ หน่วยที 1 ด้านการจัดการ
ท่ อ งเที ยวชุ ม ชน หน่ ว ยที 2 ด้ านการสร้ างและพั ฒ นาการท่ อ งเที ยวชุ ม ชน หน่ ว ยที 3 ด้ านการจั ด การ
ทรัพยากรมนุษย์สร้างคน สร้างงานเพือหนุนเสริมการท่องเทียวชุมชน หน่วยที 4 ด้านการสือสารและการ
ส่งเสริมการตลาดการท่องเทียวชุมชน และหน่ วยที 5 ด้านการเงิน และการบัญชีส่าหรับการประกอบการ
ท่องเทียวชุมชน
3.การประเมินรูปแบบการยกระดับขีดความสามารถในการจัดการท่องเทียวของสมาชิกชุมชนต่าบล
บ้านในดง เพือส่งเสริมการท่องเทียวชุมชนสราญวิถีของดีบ้านในดงทีพัฒนาขึ้น โดยผู้เชียวชาญจ่านวน 5 ท่าน
ประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม พบว่า หลักสูตรมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากและมีความสอดคล้องกันทั้งหลักสูตร จากนั้นผู้วิจัยน่าข้อเสนอแนะจากผู้เชียวชาญมาปรับปรุง
แก้ ไขหลั ก สู ต รก่ อ นน่ า ไปใช้ เพื อประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของหลั ก สู ต รกั บ สมาชิ ก ผู้ ส มั ค รใจเข้ า ร่ ว มเป็ น
ประกอบการท่องเทียวชุมชน “สราญวิถีของดีบ้านในดง” โดยร่วมกับ องค์การบริหารส่วนต่าบลบ้ านในดง
อ่าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรตี ่อไป
อภิปรายผลการวิจัย
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การยกระดับขีดความสามารถในการจัดการท่องเทียวของสมาชิกชุมชนต่าบลบ้านในดง อ่าเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี เพือส่งเสริมการท่องเทียวชุมชน ถือเป็นการสร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการการท่องเทียว
โดยชุมชน ซึงสามารถเชือมโยงไปสู้เศรษฐกิจร้า งสรรค์โดยชุมชนเพือชุมชนให้มีรายได้เพิมขึ้นจากการจัดการ
ท่ อ งเที ยวบนฐานทรั พ ยากรที มี ข องชุ ม ชน สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ McGrath (2013) และ Agha, S.,
Alrubaiee, L., & Jamhour, M. (2012) ทีว่าการพัฒนาสมรรถนะหรือขีดความสามารถของบุคคลจะสามารถ
สร้างโอกาสและความได้เปรี ยบให้แก่องค์กร โดยหลักสูตรทีพัฒนาขึ้น นี้ผู้วิจัยได้น่าผลการศึกษาและผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาขีดความสามารถของสมาชิกในชุมชนทีสนในเป็น ผู้ประกอบการท่องเทียวโดย
ชุมชนต่าบลบ้านในดงมาจัดท่าโครงร่างหลักสูตรเพือพัฒนาขีดความสามารถทีจ่าเป็นต่อการด่าเนินงาน ทั้ง 5
ด้าน ตามแนวคิดของ Boyatzis (1982) ที ว่าผู้ ปฏิบั ติงานในองค์กรต้องมีส มรรถนะหรือขีด ความสามารถ
ประกอบด้ ว ยสิ งที มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การปฏิ บั ติ ง านให้ ดี ขึ้ น เพื อท่ า ให้ อ งค์ ก รประสบความส่ า เร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ทีตั้งไว้ ได้แก่ ความรู้ทัวไป คุณลักษณะประจ่าตัวความเชือมั นในตนเอง บทบาทหน้าทีทางสังคม
หรื อ ทั ก ษะอื น ๆ ที มี ค วามจ่ า เป็ น ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านและขี ด ความสามารถเชิ ง การจั ด การ (the actual
managerial competency) ประกอบด้วย วิธีการปฏิบัติต่างๆ อันจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถด่าเนินงาน
ในความรับผิดชอบได้ดีกว่าปกติหรือดีขึ้น ซึงเป็นวิธีการการผสมผสานกันระหว่างการใช้ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
ความเข้าใจและประสบการณ์ ซึงเป็นแนวคิดทีมีทิศทางสอดคล้องกับ Spenser and Spenser (1993) ทีกล่าว
ว่า สมรรถนะหรือขีดความสามารถของคนในองค์กรต้ องมีส มรรถนะในด้านความรู้และทักษะขั้น พื้น ฐาน
(threshold competency) ตามทีองค์กรต้องการ โดยลักษณะพฤติกรรมและทักษะของผู้ปฏิบัติงานแต่ละ
บุคคลจะเชือมโยงกับผลของงาน (Spenser and Spenser, 1993, p.9) ระดับความสามารถของผู้ปฏิบัติงานมี
ผลต่อการด่าเนินการเพือให้เกิดความส่าเร็จของงานตามเป้าหมายทีก่าหนดไว้
หลั ก สู ต รการพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการจั ด การท่ อ งเที ยวชุ ม ชนสราญวิ ถี ข องดี บ้ า นใน
ประกอบด้วยหลักการและเหตุผล แนวคิดการฝึกอบรม จุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยคาดหวังว่าเมือน่าไป
ด่าเนิ นการฝึกอบรมจนสิ้ นสุ ดกระบวนการแล้วจะสามารถเสริมสร้างขีดความสามารถทีจ่าเป็นในการเป็น
ผู้ประกอบการท่องเทียวโดยชุมชนได้และการก่าหนดหน่วยการฝึกอบรมซึงก่าหนดขึ้นตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรเป็ นหลัก ประกอบด้วยวัตถุป ระสงค์ของหน่วยการฝึกอบรม เนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนรู้และ
วิธีการฝึ กอบรม สือประกอบ การฝึกอบรมและการวัดและประเมิน ผล ซึงสอดคล้ องกับ Blanchard and
Thacker (2007, p.77) ทีว่าหลักสูตรทีดีต้องมีการน่าเสนออย่างเป็ นระบบ โดยหลักสูตรควรมีการก่าหนด
หน่วยการฝึกอบรมหรือหมวดวิชาและรายวิชาทีจะท่าการฝึกอบรมวัตถุประสงค์ เทคนิคหรือวิธีการฝึกอบรม
และระยะเวลาทีใช้ในการอบรมของแต่ละรายวิชา การพัฒนาหลักสูตรต้องมีเป้าหมายทีสอดคล้องกับสภาพ
ปั ญ หาและความต้ องการของผู้ เรี ย น โดยมี การศึ กษาสภาพการปฏิ บัติ งานมีวิธีก ารศึก ษาเพื อให้ ได้ข้ อมู ล
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สมรรถนะทีต้องการอย่างถูกต้อง ครอบคลุมสามารถน่าไปสู้การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความยืดหยุ่น
เปลียนแปลงได้ตามสถานการณ์และสามารถประเมินผลได้ นอกจากนี้ ชูชัย สมิทธิไกร (2551, หน้า 152) ยังมี
ความเห็นสอดคล้องกันว่า การสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมต้องมีการวิเคราะห์ส่วนต่างๆ ให้สอดคล้อง
ตั้งแต่การระบุปัญหา ก่าหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม จัดล่าดับความส่าคัญของภารกิจหรือหน้าทีทีเป็น
ปั ญ หาที จะต้ อ งได้ รับ การฝึ ก อบรม การก่าหนดหั ว ข้อ วิช า หมวดวิช าวัตถุ ป ระสงค์ รายวิช า ขอบเขตและ
ระยะเวลา ก่าหนดวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชา ก่าหนดแนวการฝึกอบรมก่าหนดเทคนิคและสือในการฝึกอบรม
โดยเรียงล่าดับหัวข้อวิชาและก่าหนดการฝึกอบรมก่อนหลังตามหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่เพือให้ผลการอบรม
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทีก่าหนดไว้และการก่าหนดแนวการประเมินผล จากข้อสังเกตการพัฒนาหลักสูตรใน
ครั้งนี้จะเห็นว่า มีการประเมินหลักสูตรโดยผู้เชียวชาญ พบว่าผู้เชียวชาญมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันใน
หัวข้อการฝึกอบรมว่ามีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากถึงมากทีสุดและมีความสอดคล้องกันในทุกหน่อย โดยมี
ข้อเสนอแนะเพือปรับแก้ให้ในบางประเด็นเพือให้เกิดความสมบูรณ์พร้อมก่อนน่าหลักหลักสูตรไปใช้พัฒนาขีด
ความสามารถในการจัดการท่องเทียวชุมชนสราญวิถีของดีบ้านในดงแก่สมาชิกต่าบลบ้านในดง อ่าเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี
การฝึ กอบรมใช้การเรีย นรู้เทคนิ ควิธีการจั ดการเรีย นรู้ทีเน้ นผู้ เรี ยนเป็น ส่ าคัญ การกระตุ้น ให้ เกิด
ความคิด ระดมสมอง ซึงสอดคล้องกับแนวคิดของชูชัย สมิทธิไกร (2551, หน้า 176) ทีกล่าวว่าการอภิปราย
กลุ่ม (group discussion)การระดมความคิดเห็น แลกเปลี ยนความคิดเห็ นหรือประสบการณ์ ซึงกันและกัน
เพือค้นหาข้อสรุปหรือข้อเสนอเกียวกับประเด็นต่างๆ เป็น รูปแบบการสร้างการเรียนรู้ทีดีซึงสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Malcolm S. Knowles (1980) ทีว่าผู้ใหญ่เป็นผู้ทีมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางทีจะน่ามาเป็น
แหล่งเรียนรู้ทีส่าคัญมีคุณค่ามากทีสุดทั้งของตนเองและผู้อืน รวมทั้งการฝึกปฏิบัติเพือให้เกิดการเรียนรู้จากการ
รับฟังและปฏิบัติจริงเพือให้เกิดประสบการณ์โดยตรงเกิดทักษะนี้ยังสอดคล้องกับ Silberman (1998, p. 1)
ทีว่าการได้ รั บ ฟั งการถ่ายทอดความรู้ การได้ ฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ะช่ว ยให้ ผู้ เข้ารั บ การอบรมเกิ ดการเสริม สร้ างขี ด
ความสามารถในการท่างาน ได้ฝึกการตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ภายใต้สถานการณ์ทีใกล้เคียงความจริงมากทีสุด
แล้ วจะแก้ไขและพัฒ นาอย่างไร ซึงผู้เรียนผู้ ใหญ่จะมีมโนทัศน์ (concept of the learner) ทีมองตนเองว่า
สามารถควบคุมและชี้น่าตนเองได้ (self-directing) วิทยากรจึงอยู่ในกระบวนการสืบหาหรือค้น หาค่าตอบ
ร่ว มกั น กับ ผู้ อ บรม(mutual inquiry) มีห น้ าที ในการสนั บ สนุ น ให้ ผู้ เข้ารับ การอบรมชี้ น่ าตนเองตามความ
ต้องการของแต่ละบุคคลมากกว่าการท่าหน้าทีส่งผ่านหรือเป็นสือส่าหรับความรู้แล้วท่าหน้าทีประเมินผลว่าผู้
เข้ารับการอบรมคล้อยตามหรือไม่เพียงเท่านั้น นอกจากนี้วิทยากรใช้การบรรยายเชิงวิเคราะห์ กรณีศึกษาและ
การฝึกปฏิบัติเพือจะได้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง ซึงสอดคล้องกับชูชัย สมิทธิไกร (2551, หน้า 176) และ
แนวคิดของสมคิด บางโม (2553, หน้า 85) ทีมีแนวคิดคล้ายกันว่าเทคนิคการฝึกอบรมโดยให้วิทยากรและผู้
เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ร่วมกันควรบูรณาการในหลายรูปแบบ จะเห็นว่าหน่วยฝึกอบรมใน
หลักสูตรครอบคลุมสมรรถนะทีจ่าเป็นของผู้ประกอบการเพือให้เกิดการพัฒนาครบทุกด้าน รวมทั้งมีการบูรณา
การรูปแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับลักษณะเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของหน่วยฝึกการอบรมและจากผลการ
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ประเมินโครงร่างหลักสูตรข้างต้นมีความเหมาะ สมและความสอดคล้องกันทุกประเด็น แสดงให้เห็นว่าโครงร่าง
หลังสูตรการหลักสูตรการพัฒ นาสมรรถนะของผู้ประกอบการเศรษฐกิจชุมชนแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหาร
จังหวัดเพชรบุรี นี้สามารถน่าไปทดลองใช้ได้อย่างมีคุณภาพ
หลักสูตรการอบรมมีวิธีการเรียนรู้ทีหลากหลายให้ความส่าคัญในการแลกเปลียนเรียนรู้โดยเน้นผู้เข้า
อบรมเป็นส่าคัญ ซึงการอบรมนี้มีการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมแบ่งบันประสบการณ์ เช่นการแบ่งกลุ่มการ
จัดการเรียนรู้ การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การอภิปรายกลุ่มเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการช่วยกันคิด ช่วยกัน
ท่า ช่วยกันแก้ไขปัญหามากกว่าการนังฟังการบรรยายจากวิทยากรโดยใช้หลักการอบรมส่าหรับผู้เรียนผู้ใหญ่
ซึงสอดคล้องกับ Knowles & Holton & Swanson(2005, p.116)ได้กล่าวว่าการจัดการสอนผู้ใหญ่ตามหลัก
ของทฤษฎีแอนดราโกจี (andragogy) หรือทฤษฎีการเรียนการสอนของผู้ใหญ่ (adult learning theory) มี
ความเชือทีว่าผู้ใหญ่แต่ละคนเป็นผู้มีวุฒิ ภาวะด้วยเหตุนี้จึงมีความต้องการและความสามารถทีจะเป็นผู้ชี้น่า
ตนเอง (self-directing) จึ งจั ดการเรีย นรู้ให้ ผู้ ป ระกอบการแลกเปลี ยนประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ฝึ กปฏิบั ติ
ร่วมกันแก้ปั ญหาและคิดสร้างสรรค์เพือเสริมสร้างสมรรถนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการน่ าไปเป็น แนวทาง
ปฏิบัติงานตามภารกิจในการด่าเนินกิจการและพัฒนาตนเอง ซึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Delahaye (2005,
p. 16) ทีกล่าวว่าการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่จะให้ความส่าคัญเกียวกับประสบการณ์ในการท่างาน การพัฒนาความรู้
และทักษะในการท่างานอย่างต่อเนืองเพือความส่าเร็จในชีวิต ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการมีหลักสูตรฝึกอบรมและ
กระบวนการจัดการอบรมทีมีคุณภาพสอดคล้องกับลักษณะและความต้องการของสมาชิกผู้เข้ารับอบรม
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาการน่าหลักสูตรขีดความสามารถในการจัดการท่องเทียวของสมาชิกชุมชนต่าบล
บ้านในดง อ่าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพือส่งเสริมการท่องเทียวชุมชนสราญวิถีของดีบ้านในดง ไปทดลองใช้
จริงและประเมินขีดความสามารถของผู้เข้ารับการฝึกอบรมก่อน และหลังรับการฝึกอบรมว่ามีพัฒนาอย่างไร
2. ควรศึกษาวิจัยและพัฒ นาหลักสูตรเพือพัฒนาขีดความสามารถทีมีความเฉพาะด้านโดยแยกส่วน
เป็นหลักสูตรขั้นพื้นฐานและหลักสูตรขั้นสูง เช่น การใช้ภาษาอังกฤษเพือการท่องเทียวชุมชน การพัฒนาอาชีพ
เพือหนุนเสริมการท่องเทียวชุมชน การบริห ารโฮมสเตย์ชุมชน เพือให้ ผู้ประกอบการท่องเทียวโดยชุมชนมี
ทางเลือกในสิงทีตนเองต้องการพัฒนาอย่างแท้จริง
3. ควรศึกษาถึงปัจจัยส่งเสริมการท่องเทียวโดยชุมชนเพือการพัฒนาและการด่ารงค์อยู่อย่างมันคงใน
สุขวิถีของชุมชนและเป็นแหล่งท่องเทียวทีสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเทียวให้ตัดสินใจเดินทาง
มาท่องเทียวต่าบลบ้านในดง
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การสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาจีนโดยใช้เกมเป็นฐาน
Encourage Chinese language learning motivation by Game-based Learning
ยุพดี หวลอารมณ์
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บทคัดย่อ
บทความนี้ น าเสนอการเปรี ย บเที ย บข้ อ ดี ข้ อ จ ากั ด และฟั ง ชั่ น เด่ น ของแอปพลิ เ คชั่ น เกมออนไลน์
(Kahoot,Quizizz,Quizlet Live) ที่สามารถใช้เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาจีน โดยใช้รูปแบบการเรียน
ใช้เกมเป็นฐาน(Game-based Learning) ชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของการเรีย นรู้แบบมีส่วนร่วม พร้อมทั้งเสนอ
แนวทางประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียน
คาสาคัญ : แรงจูงใจ แอปพลิเคชั่นออนไลน์ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ใช้เกมเป็นฐาน

Abstract
This article aim to compare the advantages, limitations, and worthy features of online
game applications that can be used to create incentives for learning Chinese by using the
game-based learning model. Presents the value of Active-Learning and propose application
techniques to support teaching and learning that are suitable for learner’s characteristics.
Keywords : motivation; Online application; Active-Learning; Game-based
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แรงจูงใจ (Motivation) คือ สิ่งซึ่งควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ อันเกิดจากความต้องการ (Needs)
พลังกดดัน (Drives) หรือ ความปรารถนา (Desires) ที่จะพยายามดิ้นรนเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ซึ่งอาจจะเกิดมาตามธรรมชาติหรือจากการเรียนรู้ก็ได้ แรงจูงใจเกิดจากสิ่งเร้าทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคล
นั้น ๆ เอง ภายใน ได้แก่ ความรู้สึกต้องการ หรือขาดอะไรบางอย่าง จึงเป็นพลังชักจูง หรือกระตุ้นให้มนุษย์
ประกอบกิจกรรมเพื่อทดแทนสิ่งที่ขาดหรือต้องการนั้น ส่วนภายนอกได้แก่ สิ่งใดก็ตามที่มาเร่งเร้า นาช่องทาง
และมาเสริมสร้างความปรารถนาในการประกอบกิจกรรมในตัวมนุษย์ ซึ่งแรงจูงใจนี้อาจเกิดจากสิ่งเร้าภายใน
หรือภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว หรือทั้งสองอย่างพร้อมกันได้ (วิกิพีเดีย,2552)
การเรียนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศโดยทั่วไปเริ่มต้นจากการฟังพูด การอ่านและเขียน โดยจะ
เริ่มต้นเรียนจากระบบสัทอักษรจีน หรืออาจกล่าวได้ว่าเริ่มต้นจากระดับเบื้องต้นถึงภาษาจีนระดับสูง และ
จาแนกการเรียนตามจุดประสงค์ในการใช้งาน กระบวนการสาคัญในบทบาทของผู้สอนนั้น ได้แก่ การวางแผน
กิจกรรมการเรียนการสอน การติดตามผู้เรียนและการประเมินให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
ซึ่งการเรียน
ภาษาจีนให้ประสบความสาเร็จนั้นประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่าง
แต่สิ่งที่สาคัญที่สุดในมุมของผู้เรียนที่จะ
ประสบความสาเร็จได้คือ แรงจูงใจในการเรียนเป็นสาคัญ ซึ่งแรงจูงใจนี้แต่ละขั้นตอนล้วนมาจากกระบวนการ
เรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับผู้สอนโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน ล้วนมีความสาคัญ
ทั้งกระบวนการ
กิจกรรมในชั้นเรียน คือ ช่วงเวลาที่ผู้สอนจะได้สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาการสอนของตน ขณะเดียวกันกิจกรรมในชั้นเรียนก็เป็นเวลาที่ผู้เรียนจะใช้เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้ เพิ่ม
ทักษะการเรียนรู้และใช้เพื่อซักถามข้อสงสัยกับผู้สอนหากเป็นเนื้อหาที่ยากต่อการทาความเข้าใจด้วยตนเอง
ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการของไทยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม( Active Learning ) เน้นให้
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติ ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความหมาย(นิภา แย้มวจี,2552) ผู้เขียนในฐานะ
ผู้สอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ เห็นด้วยว่าในการเรียนนั้นผู้เรียนจักต้องมีส่วนร่วมในทุกๆกิจกรรมที่
ผู้สอนใช้ในชั้นเรียน ไม่ใช่เพียงการนั่งฟังบรรยายหรือออกเสียงตามเท่านั้น สื่อการสอนหรือเครื่องมือที่ผู้สอน
เลือกใช้ในชั้นเรียนจึงต้องอานวยความสะดวกต่อการทากิจกรรมและมีส่วนในการพัฒนาทักษะภาษาจีนของ
จากความสาคัญที่นาเสนอไปข้างต้น ในบทความนี้ผู้เขียนจะนาเสนอเครื่องมือที่สามารถใช้ในการเรียนแบบเกม
เป็นฐาน(Game-based Learning) ซึ่งเป็นการเรียนการเรียนสอนในบริบทที่ผู้สอนและผู้เรียนมีความพร้อมใน
การใช้สื่อออนไลน์ หรือ แอปพลิเคชั่น(application) บนอุปกรณ์มือถือ เพื่อเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมแบบ
มีส่วนร่วมในชั้นเรียนที่เป็นประโยชน์และสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศในลาดับ
ต่อไป
การเรียนการสอนโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based learning)
Alessi and Trollip (2001) ให้ความหมายของเกมว่า เป็นเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งที่สามารถนามาใช้
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการใช้คอมพิวเตอร์อย่างแพร่หลายในโรงเรียน การเล่น
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เกมมีส่วนคล้ายกับการแสดงบทบาทสมมติ จึงเป็นการสร้างสถานการณ์ที่จะทาให้เกิดการเรียนรู้และทักษะ
การแสดงบทบาทสมมติจะสอนโดยเลียนแบบความจริง แต่เกมอาจเลียนแบบความจริงหรือไม่ก็ได้และเกมจะ
ให้ความสนุกสนานท้าทายมากกว่า
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541) กล่าวว่า เกมคอมพิวเตอร์ บทเรียนเกมคอมพิวเตอร์ หรือ เกมการ
สอน(Instruction game) มีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน มีการแข่งขัน สามารถใช้้เกมใน
การสอน และเป็นสื่อที่ให้ความรู้แก่ผู้เรียนได้ในแง่ของกระบวนการ ทัศนคติ ตลอดจนทักษะต่างๆ ช่วยเพิ่ม
บรรยากาศในการเรียนรู้ให้มากขึ้น
จากแนวคิดที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า Game-Based Learning คือการเรียนรู้ผ่านเกม โดยใช้สื่อเป็น
ตัวกลาง มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนานระหว่างเรียน ได้รับความรู้จากการสอดแทรกเนื้อหาลงในสื่อ
นั้นๆ
ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รู ปแบบการเรียนหรือพฤติกรรมของ
ผู้เรียนได้เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย การนาเอกสารหรือตาราเข้าห้องเรียนอาจไม่นิยมในกลุ่มผู้เรียนอีกต่อไป
เนื่องจากผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหา (content) ได้ทุกขณะหากเชื่อมต่อกับสัญญาณอินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์
มือถือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์พกพา ดังนั้นเมื่อผู้เรียนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้แล้ว ผู้สอนก็ยิ่งต้องปรับ
รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนผ่านเทคโนโลยีนี้เช่นกัน
แนะนาสื่อออนไลน์สาเร็จรูปในการสร้างกิจกรรม
1. kahoot คือเว็บไซต์ที่ใช้เพื่อสร้างการตอบคาถามออนไลน์ รูปแบบของคาถาม มีดังต่อไปนี้
1) แบบปรนัย (Quiz) เป็นคาถามปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก จากัดตัวอักษรของคาถามจานวน 95 คา
และคาตอบ 60 คา แนบรูปภาพ วิดีโอ ได้เฉพาะข้อคาถาม
2) แบบเรียงลาดับ (Jumble) ผู้เรียนจะต้องวางลาดับ 4 ตัวเลือกให้ถูกต้องตามที่ผู้สอนสร้างข้อ
คาถามไว้
3) แบบสารวจความเห็น (Survey) ข้อคาถามชนิดนี้เหมาะสาหรับสารวจความคิดเห็นในชั้นเรียน
2. Quizizz https://quizizz.com เว็ บ ไซต์ ที่ ใ ช้ ส ร้า งแบบทดสอบออนไลน์ แ บบปรนั ย น ามา
ประยุกต์ใช้กับการทา กิจกรรม ในชั้นเรียน หรือ มอบหมายการบ้าน เช่น ประเมินความรู้ก่อนและ
หลั งเรีย น ซึ่ง Quizizz จะสร้างคาถามได้เพียงชนิดเดีย วคือ แบบปรนัย 2-5 ตัว เลื อก สามารถ
รวบรวมคาถามที่ สร้างขึ้นเป็นแฟ้มข้อมูลและเก็บเป็นคลังคาถามเฉพาะผู้สอนได้ หรือจะเปิดสิทธิ์
แบ่งปันกับผู้ใช้อื่นๆในระบบได้
3. Quizlet คือ การสร้างบัตรคาอิเล็กทรอนิกส์ (Flashcard) บนเว็บไซต์ เน้นการเรียนรู้ด้านคาและ
ความหมาย หรือ การอธิบายนิยามต่างๆ หรือคาศัพท์เฉพาะทาง ซึ่ งผู้เรียนสามารถเลือกแบบเรียน หรือ
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แบบทดสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รายละเอียดของแต่ละโหมดการเรียนรู้มีความแตกต่าง
ดังนี้
3.1 FLASHCARD ผู้เรียนจะได้เรียนคาศัพท์ผ่านการฟังและการอ่าน โดยโปรแกรมจะอ่านออกเสียง
พร้อมแสดงความหมายของคาศัพท์ในเวลาเดียวกัน
3.2 LEARN เมื่อผู้เรียนเลือกโหมดนี้ จะต้องตอบคาถามซึ่งโปรแกรมจะสุ่มชนิดคาถามให้อัตโนมัติ
ได้แก่ คาถามปรนัย คาถามอัตนัย(พิมพ์ความหมายคาศัพท์ หรือ สะกดคาศัพท์)
3.3 WRITE ผู้เรียนจะตอบคาถามด้วยการพิมพ์คาศัพท์ หากไม่รู้โปรแกรมจะแสดงคาตอบและให้
ผู้เรียนตอบคาถามซ้าจนกว่าจะถูกต้อง
3.4 SPELL ผู้ เรี ย นพิมพ์ตอบคาถามจากเสีย งที่ได้ยิน แต่การเรีย นรู้ โ หมดนี้รองรับการใช้งานบน
คอมพิวเตอร์และแท็บเลตเท่านั้น
3.5 TEST ผู้เรียนสามารถทดสอบการเรียนของตนเองผ่านชุดแบบทดสอบชนิดต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
กรณีใช้งานผ่านอุปกรณ์มือถือ คาถามมี 3 ชนิดให้เลือก ได้แก่ คาถามพิจารณาถูก -ผิด (True/ false) คาถาม
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก (Multiple choice) คาถามแบบอัตนัย (Written) กรณีใช้งานบนคอมพิวเตอร์จะเพิ่ม
คาถามชนิดจับคู่ (Matching)
3.6 MATCH ผู้เรียนสามารถทดสอบการเรียนของตนเองผ่านเกมจับคู่เปิ ดป้ายคาศัพท์ ซึ่งเป็นเกมจับ
เวลาผู้เรียนตอบคาถามให้ถูกต้องโดยใช้เวลาให้น้อยที่สุด
3.7 GRAVITY ผู้เรียนตอบคาถามด้วยการพิมพ์ในกรอบเวลาที่คาถามเลื่อนลงมาจากบนลงล่าง โดย
การเรียนโหมดนี้ใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์เท่านั้น
3.8 LIVE ผู้เรียนตอบคาถามรูปแบบกลุ่ม ผ่า น URL www.quizlet.live และใช้รหัส (pin) 6 หลัก
หรือเข้าด้วยการสแกน QR code โดยมีผู้สอนเป็นผู้สุ่มผู้เรียนเข้าเกมเพื่อสร้างทีม และคาถามจะแสดงที่
อุปกรณ์ของผู้เรียน
ลักษณะการใช้งานของแต่ละโปรแกรม
โปรแกรม kahoot
1. ด้านการสร้างคาถาม ภายหลังที่ผู้สอนลงทะเบียนและมีบัญชีผู้ ใช้งานแล้ว สามารถสร้ าง
คาถามได้ตามจุดประสงค์ที่ต้องการประเมินผู้เรียน โดยเลือกจากประเภทที่เว็บไซต์กาหนด
สามารถแนบสื่อมัลติมีเดียในคาถามได้ เช่น รูปภาพ และวิดีโอจากการแนบลิงค์ URL จาก
YouTube หรือนาเข้าคาถามที่ส ร้างเรี ยบร้อยแล้ว จากไฟล์ Excel ซึ่งเป็นเทมเพลตของ
เว็บไซต์
2. ด้านการตอบคาถาม ผู้สอนสามารถแสดงลิงค์ (URL link web)ให้ผู้เรียนได้หลากหลาย
ช่องทาง เช่น Social media ,QR code และ E-mail ผู้เรียนสามารถตอบคาถามพร้อมกัน
ในสถานการณ์เดียวกันด้วยการเข้ารหัส (pin) 6 หลัก ที่โปรแกรมกาหนด เริ่มเกมและจบ
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เกมในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ผู้เรียนยังสามารถฝึกตอบคาถามเองด้วยโหมดจาลองการแข่งขัน
(Non-live Kahoots) ซึ่งผู้เรียนไม่จาเป็นต้องสมัครเป็นผู้ใช้งานเหมือนผู้สอน
3. ด้านการแสดงผล ผู้เรียนจะเห็นคาถามจากอุปกรณ์ของผู้สอนเท่านั้น และผู้เรียนจะเลื อก
คาตอบที่ถูกต้องบนอุปกรณ์ของตนเอง โดยโปรแกรมจะจัดอันดับในการตอบคาถาม
4. ด้านการรายงานผลเชิงสถิติ ผู้สอนสามารถเก็บสถิติการตอบคาถามของผู้เรียนได้ โดย
สามารถเรียกดูรายงานหลังจบเกม ซึ่งจะรายงานเป็นรูปแบบไฟล์ Excel
5. ฟังก์ชันเสริมแรงจูงใจในการเรียน สีสันสดใส และมีดนตรีประกอบ โปรแกรมแสดงรายชื่อ
ผู้เรียนที่ทาคะแนนได้สูงสุดหลังจบเกม โดยวัดจากความเร็วและความถูกต้องในการตอบ
คาถาม
6. ด้ า นการใช้ ง านอื่ น ๆ ผู้ ส อนสามารถตั้ ง ค่ า มอบหมายให้ ผู้ เ รี ย นเข้ า เล่ น เกมในลั ก ษณะ
แบบฝึกหัดได้
โปรแกรม Quizizz
1. ด้า นการสร้ า งค าถาม ผู้ ส อนสามารถสร้างค าถามแบบปรนัย กาหนดคาตอบได้ตั้ งแต่ 2
ตัวเลือก ถึง 5 ตัวเลือก และสามารถแนบไฟล์รูปทั้งข้อคาถามและคาตอบได้ นอกจากนี้
ผู้สอนยังสร้างคาถามจากการนาเข้าข้อมูลจากไฟล์รูปแบบ Excel ที่เว็บไซต์พัฒนาให้เพื่อ
แทนการพิมพ์ในเว็บไซต์ทีละข้อ
2. ด้านการตอบคาถาม ผู้สอนเปิดคาถามโดยแจ้งรหัส (pin) 6 หลัก กรณีต้องการให้ผู้เรียน
ตอบคาถามพร้อมกันในเวลาที่กาหนด คาถามและคาตอบจะแสดงที่อุปกรณ์มือถือของผู้เรียน
ซึ่ ง ระบบจะสุ่ ม ข้ อ และค าตอบ นอกจากนี้ ผู้ ส อนสามารถให้ URL ของแบบทดสอบเพื่อ
มอบหมายเป็นการบ้าน หรือ แบบฝึกหัดหลังเรียนได้
3. ด้านการแสดงผล หน้าจอของผู้เรียนแต่ละคนจะแสดงภาพอารมณ์ (meme) เมื่อตอบถูก
หรือ ผิด พร้อมทั้งแสดงคะแนนและอันดับในการแข่งขัน
4. ด้านการรายงานผลเชิงสถิติ ผู้สอนสามารถเก็บสถิติการตอบคาถามของผู้เรียนได้ โดย
สามารถเรียกดูรายงานหลังจบเกม ซึ่งจะรายงานเป็นรูปแบบไฟล์ Excel แสดงค่าร้อยละของ
คาตอบที่ถูกต้อง
5. ฟังก์ชั่นเสริมแรงจูงใจในการเรียน สีสันสดใส และมีดนตรีประกอบระหว่างตอบคาถาม
โปรแกรมแสดงรายชื่อผู้เรียนที่ทาคะแนนได้สูงสุดขณะเล่นเกมและจัดอันดับหลังจบเกม โดย
วัดจากความเร็วและความถูกต้องในการตอบคาถาม
6. ด้ า นการใช้ ง านอื่ น ๆ สามารถพิ ม พ์ ค าถามรู ป แบบเอกสารหากไม่ พ ร้ อ มเข้ า ใช้ รู ป แบบ
ออนไลน์ ผู้สอนสามารถตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในการเข้าถึงคาถามได้ และรวบรวมคาถาม
เป็นคลังข้อสอบได้
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โปรแกรม Quizlet Live
1. ด้านการสร้างคาถาม ผู้สอนจาเป็นต้องสร้างชุดคาศัพท์โดยพิมพ์คาศัพท์และความหมายให้
เรีย บร้ อย และสามารถนาเข้าคาถามจากไฟล์ ที่โ ปรแกรมอนุ ญาต ได้แก่ MS Word,MS
Excel,Google Docs ในการสร้างชุดคาศัพท์สามารถใส่รูปภาพประกอบการอธิบายได้ และ
เสี ย งจากผู้ ส อนได้ (กรณีส มัครบั ญชีผู้ ใช้แบบมีค่ าใช้จ่าย) เมื่อสร้างชุดคาศัพท์เรี ยบร้ อ ย
โปรแกรมจะสร้างคาถามให้โดยอัตโนมัติจากฟังก์ชั่นบัตรคา (flashcard)
2. ด้านการตอบคาถาม ผู้สอนสามารถให้ผู้เรียนแข่งตอบคาถาม โดยใช้รหัส (pin) 6 หลัก เข้า
เกมเช่นเดียวกับ Kahoot หรือ Quizizz แต่ต้องเข้าใช้ในโหมด Quizlet Live เท่านั้น และ
ต้องเล่นในรูปแบบทีม ขั้นต่าทีมละ 2 คน หรือต้องมีผู้เล่นในเกมจานวน 4 คนขึ้นไป
3. ด้านการแสดงผล คาถามและคาตอบจะแสดงที่อุปกรณ์ของผู้เรียน ทุกคนในทีมจะต้อง
ช่วยกันตอบคาถาม โดยพิจารณาจากตัวเลือกที่แสดงบนอุปกรณ์ของตนเอง ซึ่งในการตอบ
คาถามทุกคนจะต้องเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตตลอดเวลา และคาตอบที่ถูกต้องโปรแกรม
จะสุ่มกระจายไปยังทุกคนในทีม ดังนั้นทุกคนจึงต้องมีส่วนร่วมในการตอบคาถาม หากออก
จากเกม สมาชิกที่เหลือจะตอบคาถามไม่ได้ ผู้เล่นที่ออกจากเกมจะต้องกลับเข้าเกมใหม่ด้วย
รหัสเดิมที่กาหนดไว้ก่อนเข้าเกม
4. การให้ข้อมูลย้อนกลับ ที่อุปกรณ์ของผู้สอนจะแสดงกระดานการตอบคาถาม(dashboard)
โดยจะเรียงลาดับชื่อกลุ่มและคะแนนของลุ่มที่ตอบถูกต้องมากที่สุดและใช้เวลาน้อยที่สุด
5. ฟังก์ชั่นเสริมแรงจูงใจในการเรียน ผู้เรียนต้องทางานร่วมกันเป็นทีม ระหว่างการแข่งขัน
จะต้องช่วยกันหาคาตอบภายใต้เวลาที่จากัด หากทีมใดทีมหนึ่งตอบคาถามได้ครบทุกข้อ เกม
จะยุติโดยอัตโนมัติ และผลการแข่งขันจะแสดงที่อุปกรณ์หลักของผู้สอนทันที
6. ด้านการใช้งานอื่นๆ ผู้เรียนไม่สามารถเล่น Quizlet Live นอกชั้นเรียนได้ เนื่องจากผู้สอน
จะต้องเป็นผู้ควบคุมเกมจากอุปกรณ์หลัก
ตารางเปรียบเทียบจุดเด่นและข้อจากัดของแต่ละโปรแกรมได้ดังนี้
ตารางที่ 1
รายการเปรียบเทียบ
1.ด้านการสร้างคาถาม
- ความหลากหลายของชนิดคาถาม
- แสดงคาถามแบบสุ่มไม่ซ้า
- นาเข้าข้อมูลจากไฟล์รูปแบบอื่นๆ
- ใส่ภาพประกอบคาถาม
- ข้อจากัดความยาวของอักษร
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Kahoot

Quizizz

Quizlet Live














-

2.ด้านการตอบคาถาม
- ตอบคาถามแบบแข่งขันหรือรูปแบบเกม
- กาหนดเวลาเริม่ และจบการตอบคาถาม
- มีรูปแบบจาลองการแข่งขัน











-

3.ด้านการเรียกดูสถิติการตอบคาถาม
- วิเคราะห์การตอบคาถามเชิงสถิติ
- แบบรายงานผลง่ายต่อการนาไปวิเคราะห์










4.ด้านการแสดงผล
- คาถามแสดงที่อุปกรณ์ผู้เรียน
- คาตอบแสดงที่อุปกรณ์ผู้เรียน
- คาถามเรียงแบบสุ่มข้อ
- แสดงอันดับและคะแนนของผูเ้ รียน
- มีภาพอารมณ์แสดงการตอบคาถาม
















-

5.ฟังก์ชั่นเสริมแรงจูงใจในการเรียน
- interface ทันสมัย
- ดนตรีประกอบการแข่งขัน
- ภาพแสดงอารมณ์
- ความหลากหลายของชุดการเรียน








-




6.ความยืดหยุ่นการใช้งานด้านอื่นๆ
- เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต
- ผู้เรียนไม่จาเป็นต้องลงทะเบียนใช้งาน
- มีค่าใช้จ่ายกรณีต้องการใช้ครบทุกฟังก์ชั่น
- รองรับระบบปฏิบัติการที่ต่างกัน
- ใช้กับกลุ่มผู้เรียนได้หลากหลาย
- สามารถพิมพ์ข้อคาถามรูปแบบเอกสาร






-













-

ตารางเปรียบเทียบจุดเด่นและข้อจากัดของแต่ละโปรแกรม
ฟังก์ชั่นเสริมแรงจูงใจในการเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน
จากการเปรียบเทียบลักษณะการใช้โปรแกรมสร้างเกมตอบคาถามไว้ข้างต้น เมื่อนามาปรับใช้ในชั้น
เรียน ผู้สอนจะทาหน้าที่คล้ายพิธีกรของรายการเกมโชว์และทาหน้าที่ดึงความสนใจผู้เรียนมายังศูนย์กลาง
กิจกรรมที่เป็นมิตร บรรยากาศที่ผ่อนคลายจะจูงใจให้ผู้เรียนติดตามกิจกรรมนั้นๆ และจากตารางเปรียบเทียบ
ที่เสนอไว้พบว่าแต่ละโปรแกรมมีจุดเด่นและข้อจากัดที่แตกต่างกัน ก่อนนาเกมเข้าสู่บทเรียนผู้สอนอาจจะต้อง
เลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสมกับเนื้อหาและลักษณะของผู้เรียน ซึ่งการเลือกใช้สื่อมีความเชื่อมโยงกับทฤษฎีการ
รับรู้ของมนุษย์( Perception Theory) โดยเติมศักดิ์ คทวณิช (2546) ได้นิยามความหมายของการรั บรู้
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หมายถึง กระบวนการในการแปลความหมายที่เกิดขึ้นภายหลังร่างกายรับสัมผัสจากสิ่งเร้า ซึ่งการรับรู้เป็น
พื้นฐานของการเรียนรู้ที่สาคัญของบุคคล และในการตอบสนองพฤติกรรมใดๆของบุคคลขึ้นอยู่กับการรับรู้
สภาพแวดล้อม และการแปลความหมายของสภาพแวดล้อมนั้น
กระบวนการรับรู้ของบุคคลเริ่มต้นจากอวัยวะรับรู้ ได้แก่ ตา หู ปาก จมูก และผิวหนัง เมื่ออวัยวะรับรู้
ได้สัมผัสจากการกระตุ้นของสิ่งเร้าก็จะทาหน้าที่ส่งสื่อสัมผัสไปยังสมองส่วนกลางทาการแปลการรับรู้ลักษณะ
ของสิ่งเร้า และตอบสนองพฤติกรรมตามทัศนคติที่บุคคลมีต่อสิ่งเร้านั้น กล่าวคือ เราสามารถจาสิ่งที่เรียนได้จาก
การอ่าน 10 % 20 % จากสิ่งที่เราได้ยินเสียง 30 % จากสิ่งที่เราได้เห็น และ เราสามารถจดจาได้มากถึง 90 %
เมื่อเราได้ลงมือปฏิบัติหรือมีประสบการณ์ตรงจากสิ่งทีได้ลงมือทา ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงความแตกต่างในการเรียนรู้ด้วยวิธีที่แตกต่าง
จากภาพที่ 1 เห็นได้ชัดว่า การรับรู้ของบุคคลส่วนใหญ่เกิดจากการมองเห็น ได้พูดและได้ลงมือปฏิบัติ ดังนั้น
การออกแบบสื่ อการสอนที่กระตุ้นให้ ผู้เรี ยนมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรีย นกับผู้สอนรวมถึงสื่ อการสอนมี
ความสาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากกิจกรรมใดหากมีการสื่อสารเพียงทางเดียว ปราศจากการมีส่วนร่วมของผู้เรียน
อาจเกิดความเบื่อหน่าย และขาดแรงจูงใจในการเรียน
แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนโดยใช้โปรแกรม Kahoot Quizizz และ Quizlet Live
เนื่องจากเกมมีหลากหลายประเภท ผู้เล่นมีโอกาสได้รับทั้งความรู้ ได้ฝึกทักษะ จากเนื้อหาที่สอดแทรก
ผ่านเกมที่ผู้สอนคิดและออกแบบ ดังนั้นการนาเกมเข้าสู่บทเรียน ผู้สอนอาจต้องพิจารณาความสนใจของผู้เรียน
รวมถึงความพร้อมในการเข้าถึงเทคโนโลยี ซึ่งผู้เขียนได้สรุปไว้ดังนี้
1.กาหนดผลลัพธ์การเรียนรู้
เนื้อหาที่สอดแทรกในเกม ควรเป็นเนื้อหาที่ผู้เรียนสามารถคาดเดาได้ หรือเคยมีประสบการณ์บ้างใน
หัวข้อนั้นๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ขาดแรงจูงใจเนื่องจากยากจนเกินไป เช่น ถามความหมายของคาศัพท์
จับคู่รูปภาพ เรียงคาในประโยค
2.ออกแบบเนื้อหาในเกม
เนื่องจากการเรียนโดยใช้เกมเป็นฐานมีจุดประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน สื่อและ
ผู้เรียนด้วยกัน เนื้อหาของเกมควรออกแบบให้อยู่ภายในหัวข้อเดียวกัน ไม่หลากหลายจนเกินไป
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ไม่เช่นนั้นเมื่อจบเกมจะไม่สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ หรือไม่สามารถบอกสิ่งที่ได้รับจากการเล่นเกม
หรือ จากการทางานร่วมกัน
3.สารวจความพร้อมของชั้นเรียน
การเลือกใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยในกิจกรรมการเรียนการสอน ความพร้อมในการใช้โปรแกรมต่างๆ
อาจต้องคานึงถึงลักษณะของผู้เรียน ความพร้อมของอุปกรณ์ การมีส่วนร่วมในเกมควรง่าย และ
สะดวก
4. กาหนดกติกาในการเล่น
การเรียนโดยใช้เกมเป็นฐาน จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกาหนดกติกาก่อนเล่น มิเช่นนั้นอาจเกิดความ
เข้าใจผิดระหว่างเล่น หรือมีผู้เล่นที่ไม่ปฏิบัติตามกติกา
5.ทดลองใช้
ผู้สอนทดลองใช้โปรแกรมที่ออกแบบและสารวจความพึงพอใจของผู้เรียน ปรับปรุงเพิ่มเติมหาก
ระหว่างที่ทดลองใช้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
6.สร้างโอกาสในการแข่งขัน
จัดแข่งซ้าหรือเพิ่มจานวนครั้งในการแข่งขัน หากผู้เรียนเกิดการยอมรับโปรแกรมที่ผู้สอนเลือกใช้และ
เรียกร้องให้มีในชั้นเรียน ซึ่งพฤติกรรมนี้เกิดจากแรงจูงใจที่รู้สึกท้าทาย หรือ อยากรู้อยากเห็นเมื่อได้
เรียนรู้ผ่านเกม
7.ให้ข้อมูลย้อนกลับและสรุปกิจกรรมร่วมกัน ผู้สอนและผู้เรียนสรุปกิจกรรมร่วมกันหลังจากมีส่วน
ร่วมในเกมนั้นๆ
คุณค่าของการเรียนการสอนโดยใช้เกมเป็นฐาน
Panicha Nitisakunwut and Songsri Suranastaporn (2014) ได้ ศึ ก ษา “Games for English
Language Teaching: Selected Cases” ผลการศึกษาพบว่า เกมส์ส่วนใหญ่ถูกออกแบบตามกรอบแนวทาง
ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กระบวนการในการเล่นเกมส์เริ่มจากการเตรียมพร้อมผู้เรียน
การนาเสนอ การฝึกฝน เข้าสู่การใช้จริง และการสรุปเป็นขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งผลของการใช้เกมส์ประกอบใน
การเรียนการสอนนั้นสามารถทาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมถึงทัศนคติที่ดีของผู้เรียนต่อ
การเล่นเกมส์ประกอบการเรียนการสอน
Medina, E. G. L., & Hurtado, C. P. R. (2017) รายงานผลการนาโปรแกรม Kahoot ใช้ในการเรียน
การสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี ผู้เรียนจานวน 35 คน จากต่างคณะ
สาขาวิชา ในมหาวิทยาลัย Universidad Técnica de Ambato ประเทศเอกวาดอร์ โดยผู้เรียนทั้งหมดมี
ทักษะภาษาอังกฤษในระดับ B1 (มาตรฐาน CEFR) ได้รับการฝึกให้ตอบคาถามเกี่ยวกับคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
จ านวน 10 ข้ อ ในแต่ ล ะชั่ ว โมงเรี ย นตลอด 10 สั ป ดาห์ ก ารเรี ย นการสอน พบว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารเรี ย น
ภาษาอังกฤษหลังใช้โปรแกรมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ 79 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบ
คะแนนในการเรียนการสอนของสัปดาห์ที่ 5 มีค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ 69 โดยผลการวิจัยสอดคล้องกับความพึงพอใจ
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ของผู้เรียนที่ส ะท้อนว่า ผู้เรียนร้อยละ 90 รู้สึกชอบการใช้โปรแกรมในชั้นเรียน ขณะที่ผู้เรียนร้อยละ 74
ยอมรับว่า Kahoot มีส่วนช่วยในการเตรียมความพร้อมในการทดสอบต่างๆ
Ju, S. Y., & Adam, Z. (2018) รายงานผลการใช้ Quizizz กับผู้ เรีย นจานวน 85 คน จาก 3 กลุ่ ม
เรียน ในรายวิชาภาษาอาหรับ ที่มหาวิทยาลัย Sultan Idris Education University Malaysia พบว่า การใช้
โปรแกรม Quizizz หลังจากผู้เรียนได้ฟังการบรรยายภาษาอาหรับ ผู้เรียนมีความตื่นตัวและสนใจในหัวข้อมาก
ขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ ขณะเดียวกัน ร้อยละ 71.8 ของผู้เรียนยอมรับและเห็นด้วยกับการใช้ Quizizz ในชั้นเรียน
เนื่องจากช่วยให้พวกเขามีส่วนร่วมกับเพื่อนร่วมชั้น และผู้เรียนร้อยละ 74.2 ยอมรับว่า Quizizz ช่วยพัฒนา
ทักษะการเรียนภาษาอาหรับได้ดียิ่งขึ้น
Wen, C. H., & Azlan, M. A. K. (2018) ได้ ศึ ก ษา “Quizlet application as mooc supportive
instrument in teaching Mandarin as a third language in Malaysia.” พบว่า ผู้เรียนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศมีทัศนคติเชิงบวกต่อแอปพลิเคชั่น Quizlet ที่ถูกนามาใช้เป็นสื่อผสมในบทเรียน MOOC
(Massive Open Online Courseware)
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
หัวใจสาคัญในการนาเกมเข้าสู่บทเรียนคือการสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับผู้เรียน เนื่องจากเกม
เป็นกิจกรรมที่ท้าทายให้เกิดการเรียนรู้ กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น และถ้าหากมีการแข่งขันในกลุ่มผู้เรียน
ยิ่งทาให้เกิดความรู้สึกอยากเอาชนะ เนื่องจากผู้เรียนมีเป้าหมาย ในขณะเดียวกันเกมในชั้นเรียนยังช่วยสร้าง
โอกาสให้กับผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการแข่งขัน บทความนี้ได้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มในการจัดการเรียน
การสอนด้วยเทคโนโลยีที่ผู้เรียนมีความพร้อมในการใช้งาน ในฐานะผู้สอนก็ได้รู้จักเครื่องมือในการสร้างสื่อการ
สอนที่ให้บริการออนไลน์และไม่มีค่าใช้จ่ายแต่มีประสิ ทธิภ าพในการเรียนการสอนและให้ ข้อมูลย้ อ นกลั บ
(feedback) แก่ผู้เรียนในลักษณะทันที( Real time) เมื่อจบกิจกรรม และยังมีการรายงานผลเชิงสถิติที่ยอมรับ
ได้จากฟังก์ชั่นของโปรแกรม จากประสบการณ์ของผู้เขียนในฐานะผู้ใช้งานโปรแกรมดังกล่าว เห็นว่า ผู้ใช้
สามารถนาไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ดีผู้สอนควรเลือกใช้โปรแกรมที่เป็นมิตรกับผู้เรียน มีความ
สม่าเสมอในการใช้งาน และสามารถติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนได้ เพื่อนามาปรับปรุงวิธีการสอนตาม
ความสามารถของผู้เรียน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาปัญหาการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษา เพื่อเสนอแนวทาง
ปรั บ ปรุ ง และการแก้ ไ ขปั ญ หาในการสอนภาษาอั ง กฤษในรายวิ ช าสนทนาภาษาอั ง กฤษในมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ งานวิ จัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยคือนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสนทนาภาษาอังกฤษ ในภาคปลายปีการศึกษา
2560 จ านวน 90 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ แบบสอบถามแบบเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาที่ พ บในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ผลการวิจัยพบว่าปัญหาการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาคือ 1) การขาดความรู้ด้านคาศัพท์
เนื่องจากมีความรู้ด้านคาศัพท์ไม่เพียงพอสาหรับการสื่อสาร และรู้เฉพาะคาศัพท์ที่ใช้เป็นประจา ( X= 3.80),
2) การขาดความมั่นใจในการสื่อสารกับเจ้าของภาษา มีความกังวลว่าการสื่อสารนั้นจะไม่ประสบความสาเร็จ
( X= 3.76) และ 3) การขาดความรู้ในหลักไวยากรณ์ภ าษาอังกฤษ ทาให้ ไม่ส ามารถเรียบเรียงประโยคที่
ต้องการสื่อสารได้ ( X= 3.72) อย่างไรก็ตามการวิจัยพบว่า การเรียนที่มีการฝึกฝนลงมือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ
นอกเหนือจากการฝึกปฏิบัติในชั่วโมงเรียนช่วยให้นักศึกษามีความมั่นใจและพัฒนาทักษะการพูดได้
คาสาคัญ: การพูดภาษาอังกฤษ, การสื่อสาร
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Abstract
This study was aimed at investigating students’ problems in speaking English as well
as to find out ways to adjust and solve problems of teaching English conversation at
Rajamangala University of Technology Tawan-Ok, Bangpha Campus. It was carried out by using
the quantitative research method. The participants of this study were 90 undergraduate
students, they were studying English Conversation as a subject in the second semester of the
academic year 2017. The instrument employed in this study was 5 rating – scale questionnaire.
Data analysis was mean. The results revealed that the students’ major problems were 1)
limited vocabulary repertoire due to the lack of opportunity to communicate in English
( = 3.80), 2) communicative anxiety and lack of confidence to communicate in English( = 3.76),
and 3) a lack of grammar knowledge to express complete sentences ( = 3.72). However, it was
found that the students’ persistent practices besides English lessons made the students feel
confident and improve their speaking ability.
Keywords: English speaking, communication
บทนา
ภาษามีความสาคัญ อย่างมากในด้านการติดต่อสื่อสาร เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจต่อกัน
ระหว่างบุคคลต่างๆ ถ้าสามารถสื่อสารกันได้ตรงตามวัตถุประสงค์แล้วนั้นจะส่งผลทาให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่ต้องการได้ สาหรับภาษากลางที่ทั่วโลกใช้ในการติดต่อสื่อสารกันนั่นคือภาษาอังกฤษ สาหรับประเทศไทย
ภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบ ทบาทส าคัญ ตั้งแต่ ส มัยรัช กาลที่ 3 และรัช กาลที่ 4 ทางด้านการค้ าและการทูต
ถึงแม้ว่าภาษาอังกฤษจะเข้ามามีบทบาทเป็นระยะเวลาที่ยาวนานแล้ว แต่ความสาคัญของภาษาอังกฤษไม่ได้ถูก
ลดลงเลย ในทางกลับกันภาษาอังกฤษกลับมีความสาคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ถูกนามาใช้ในการติดต่อสื่อสารใน
หลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการเมือง สังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรมการค้า และการศึกษา รวมไปถึงการ
ติดต่อสื่อสารกันผ่านอินเตอร์เน็ต ทีวี ภาพยนตร์ ฯลฯ จะเห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สาคัญ ดังนั้นควรส่งเสริม
และสนับสนุนให้ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกันอย่างถูกต้อง โดยเริ่มต้นจากการให้ความรู้ ความเข้าใจ
ในการใช้ภาษาอังกฤษ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ งานจริงได้ เพื่อทาให้การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ยิ่งไปกว่านั้นจะทาให้เกิดประสบการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารอีกด้วย
ภายหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศโครงการ English Speaking Year 2012
หลายคนเริ่มให้ความสาคัญกับการเรียนภาษาอังกฤษกันมากขึ้น เพราะภาษาอังกฤษนั้นถือเป็นบันไดที่จะทาให้
ก้าวไปสู่ ความสาเร็จและเป็นประตูเชื่อมสู่ความเป็นสากล โดยเฉพาะตอนนี้ภาษาอังกฤษได้กลายมาเป็น
ภาษากลางของ “ประชาคมอาเซีย น” หรื อ AEC (Asean Economics Community) ที่มีการเข้าร่ว มของ
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ประเทศในแถบทวีปเอเชีย ตะวัน ออกเฉียงใต้ทั้งหมด 10 ประเทศ ดังนั้นยิ่งต้องเตรียมความพร้อมในด้ าน
ภาษาอังกฤษให้ มากยิ่งขึ้น เพราะเมื่อบั ณฑิตจบการศึกษาออกไปต่างต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สู ง ขึ้น อัน
เนื่องมาจากการทางานที่ไม่ได้ปิดกั้นเพียงแค่ภายในประเทศอีกต่อไป ขวัญชนก วิริยกุลโอภาส (2556, หน้า 3)
ด้วยเหตุผลนี้รัฐบาลจึงได้ตระหนักถึงความสาคัญของการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้
จาก การจัดการศึกษาของชาติได้กาหนดให้มีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน
ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน เลขา ปิยะอัจฉริยะ (2526, หน้า 237) โดยเฉพาะหลั กสู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาหนดให้มีการเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา แต่
ถึงอย่างไรก็ตามการเรียนการสอนภาษาอังกฤษยังคงประสบปัญหามาโดยตลอด ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถใช้
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตลอดจนถึงระดับอุดมศึกษา เนื่องจากความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่ากว่ามาตรฐาน
เป็นที่น่าสังเกตว่ามีนักเรียน นักศึกษาตลอดจนประชาชนที่มีการศึกษายังคงแสวงหาสถาบัน สาหรับ
สอนพิเศษภาษาอังกฤษอยู่อย่ างต่ อเนื่ อง โดยเฉพาะอย่ างยิ่งมีผู้ เรี ยนจานวนมากที่ต้ องการเรี ย นการพู ด
ภาษาอังกฤษ แสดงให้เห็นว่ามีสถานศึกษาจานวน 87 แห่ง ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด การศึ ก ษาที่ ตั้ ง ไว้ ตลอดจนมี ข้ อ มู ล ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความล้ ม เหลวในการพู ด
ภาษาอังกฤษของคนไทย Piset Wattanavitukul (2006)
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสาคัญของการแก้ปัญหาการพูดภาษาอังกฤษของคนไทย โดยเริ่มต้น
จากการศึกษาปัญหาการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
บางพระ ที่ไม่ได้ศึกษาในสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษโดยตรง ผลการศึกษาในการวิจัยนี้ถูกนาไปใช้ประโยชน์ใน
การวางแผนและพั ฒ นาการเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษ ในรายวิ ช าสนทนาภาษาอั ง กฤษ (English
Conversation) ของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลตะวั น ออก วิ ท ยาเขตบางพระ เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ทั้งยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒ นา
หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษโดยรวมอีกด้วย
การวิจัยเรื่องการศึกษาปัญหาการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและนาเสนอ
เป็นลาดับ ดังนี้
1. เอกสารเกี่ยวกับการพูด
1.1 ความหมายของการพูด
การพูดเป็นพฤติกรรมการสื่อสารที่ใช้กันแพร่หลายทั่วไป ผู้พูดสามารถใช้ทั้งวจนะภาษาและอวัจนะ
ภาษาในการส่งสารติดต่อไปยังผู้ฟังได้ชัดเจนและรวดเร็ว การพูด หมายถึง การสื่อความหมายของมนุษย์โดย
การใช้เสียง และกิริยาท่าทางเป็นเครื่องถ่ายทอดความรู้ความคิด และความรู้สึกจากผู้พูดไปสู่ผู้ฟัง “วาทการ”
เป็ น ค าศั พ ท์ ห นึ่ ง ซึ่ ง ทางวิ ช าการนิ ย มใช้ แ ทนการพู ด พจนานุ ก รมราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน ( 2513:831) ได้ ใ ห้
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ความหมายของคาว่า “วาท” หมายถึง คาพูด ถ้อยคา,ลัทธิ รวมกันเข้าเป็นวาทการ “วาทการ” หมายถึง กิจ
พูดหรือกิจเกี่ยวกับถ้อยคา, งานพูดหรืองานเกี่ยวกับถ้อยคาในการสื่อสาร การพูด หมายถึง การใช้ถ้อยคา
น้าเสียง รวมทั้งกิริยาอาการอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามจรรยามารยาทและประเพณีนิยมของสังคม
เพื่อถ่ายทอดความคิดความรู้ ความรู้สึกและความต้องการ ที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ฟังได้รับรู้และเกิดการตอบสนอง
สัมฤทธิ์ผลตามจุดมุ่งหมายของผู้พูด
รัตนา ศิริลักษณ์ (2540, หน้า 40) กล่าวว่าทักษะการฟัง – พูด เป็นการสื่อสารทางวาจาของบุคคล
ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ซึ่งในแต่ละบุคคลนั้นมีจุดประสงค์ที่จะสื่อสารในสารของตนเอง โดยผู้ฟังจะต้องตีความในสิ่ง
ที่ผู้ส่งสารนั้นต้องการจะสื่อความหมายและสามารถตอบโต้กันได้ด้วยภาษาที่ผู้รับสารสามารถเข้าใจได้ตรงกับ
ความตั้งใจในการสื่อความหมายของผู้พูด
Byget Martin (1991, p. 10) กล่ าวว่า การพูดเป็นกระบวนการสื่ อสารสองทิศทางที่เกี่ยวข้องกัน
ระหว่ า งทั ก ษะการรั บ สารของผู้ รั บ สารและทั ก ษะการผลิ ต สารของผู้ ส่ ง สาร ผู้ ส่ ง สารจะท าหน้ า ที่
ส่ ง สารเพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง เจตนาและความต้ อ งการ ส่ ว นผู้ รั บ สารจะแปลสารนั้ น และท าความเข้ า ใจ
ให้ตรงกับเจตนาของผู้ส่งสาร
1.2 องค์ประกอบของการพูด
Oller (1979, p. 320 – 326) แบ่งองค์ประกอบการพูดออกเป็น 5 ด้าน คือ 1. สาเนียง, 2. ศัพท์,
3. ไวยากรณ์, 4. ความคล่องแคล่ว, 5. สามารถเข้าใจคาพูดผู้อื่น
1.3 ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
Krashen (1989, p. 75 cited in Bygate Martin, 1991, p. 82) อธิบายไว้ว่า ผู้ เรียนจะออกเสี ย ง
ภาษาที่เรียนได้เมื่อผ่านกระบวนการเรียนรู้ในภาษานั้นๆ โดยได้รับปัจจัยป้อนที่มีความสามารถเข้าใจได้ และ
ผู้เรียนต้องเรียนรู้ภาษาโดยปราศจากการบังคับ
Brown, H. Douglas (1994, p. 104) กล่าวว่า ลักษณะที่ดีประการหนึ่งของผู้ที่จะเรียนภาษาอังกฤษ
ได้ดีคือต้องมีความพร้อมที่จะเสี่ยงในการแสดงออกโดยการคาดเดา และพร้อมที่จะถูกมองว่าโง่ เพื่อที่จะ
สื่ อสารให้ เป็ น ผล ผู้ เรี ย นประเภทนี้ จะใช้ความรู้ที่ตัว เองมี อยู่ เ พื่อผลิ ตภาษาออกมาสื่ อสารได้ ความคิ ด นี้
สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยภายในที่มีผลต่อความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียนในส่วนของ
ลักษณะนิสัยของตัวผู้เรียนเองที่มีลักษณะนิสัย เป็นคนกล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น และกล้าเสี่ยงจึงคิดว่า
ผู้เรียนนั้นน่าจะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษได้ดี
2. ปัญหาเกี่ยวกับการพูด
2.1 ปัญหาที่เกิดจากผู้ส่งสาร
ผู้ส่งสาร (sender) หรือ แหล่งสาร (source) หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือ หน่วยงานที่ทาหน้าที่
ในการส่งสารหรือเป็นแหล่งกาเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสารนั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่
มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด เพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึก ข่าวสาร ความต้องการและวัตถุประสงค์ของตนไป
ยังผู้รับสารด้วยวิธีการใดๆ หรือส่งผ่านช่องทางใดก็ตาม เช่น ผู้พูด ผู้เขียน กวี ศิลปิน นักจัดรายการวิทยุ โฆษก
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รัฐบาล สถานีวิทยุโทรทัศน์ กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ หน่วยงานรัฐ บริษัท สถาบันสื่อมวลชล เป็นต้น แต่
ในกรณีศึกษาวิจัยฉบับนี้ เป็นการศึกษาปัญหาการพูดอย่างเดียวเท่านั้น
2.2 ปัญหาที่เกิดจากสาร
สาร (message) หมายถึง เรื่องราวที่มีความหมาย หรือสิ่งต่าง ๆ ที่อาจอยู่ในรูปของข้อมูล ความรู้
ความคิด ความต้องการ อารมณ์ ฯลฯ และแสดงออกมาโดยอาศัยภาษาหรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่สามารถทาให้
เกิดการรับรู้ร่วมกันได้ เช่น ข้อความที่พูด ข้อความที่เขียน บทเพลงที่ร้อง เป็นต้น
Wiio, Glodhaber & Yates (1980, p. 45) พบว่า การได้รับสารมากเกินไปก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจ
ในการติดต่อสื่อสาร เช่นเดียวกับการได้รับสารน้อยเกินไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Robert & Jennings
Bryant (2000, p. 50) ที่พบว่า โดยทั่วไปแล้วความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสารจะเกี่ยวข้องกับปริมาณของ
การติดต่อสื่อสารและความเพียงพอของสารนั้น
2.3 ปัญหาที่เกิดจากผู้รับสาร
ผู้รับสาร (encoder) คือ ผู้ที่รับสารจากบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลหนึ่ง เมื่อได้รับสารผู้รับสารจะเกิด
การตีความและการตอบสนองจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม และส่งปฏิกิริยาตอบสนอง (feedback) กลับไป
ให้ผู้ส่งสาร
นิตยา ทองคา (2549, หน้า 6) กล่าวว่า ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากผู้รับสาร มีดังนี้
1. ผู้รับสารขาดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารที่ตนจะได้รับ เช่น ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน หรือผู้รับสารมี
ภูมิความรู้ที่ต่าหรือสูงเกินไป ส่งผลให้ผู้รับสารไม่เข้าใจสารนั้นได้
2. ผู้รับสารมีทัศนคติที่ไม่ดี เช่น มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้ส่งสาร ต่อสาร จะทาให้ความสนใจลดน้อยลง
หรืออาจจะไม่สนใจเลย
3. ผู้รับสารตั้งความคาดหวังไว้สูงเกินไป เช่น คาดหวังว่าจะได้รับฟังจากนักพูดที่มีชื่อเสียง แต่เมื่อถึง
เวลาเข้าจริงกลับไม่เป็นอย่างนั้น เป็นต้น
องค์ประกอบของการสื่อสาร ประกอบด้วย ผู้ส่งสาร (Sender) สารหรือข้อมูล (Message) และผู้รับ
สาร (Receiver) โดยผู้ส่งสารจะส่งสารผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น คาพูด กิริยาท่าทาง การเขียนรูปภาพ หรือสัญลักษณ์
ฯลฯ ซึ่งสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 1 Clavde E. Shannon & Warren Weaver (1949, p. 90)
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ผู้ส่งสาร

สื่อ

สาร(ข้อมูล)

ผู้รับสาร

ปฏิกิริยาตอบสนอง / ข้อมูลย้อนกลับ

ภาพที่ 1 องค์ประกอบของการสื่อสาร แนวคิดของแชนนัน และวีเวอร์
3. ทฤษฏีและแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการสื่อสารในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
3.1 ทฤษฎีและแนวคิดของบลูม
Bloom, Benjamin S. (1976, p. 167-176) กล่าวว่าปัจจัยหรือองค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อการ
เรียนมี 3 องค์ประกอบ ดังนี้
1. พฤติกรรมด้านความรู้ความคิด (Cognitive entry behaviors) หมายถึง ความสามารถทั้งหมด
ของผู้เรียน ประกอบด้วยความถนัดและพื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียน
2. คุณลั กษณะทางด้านจิตพิสั ย (Affective entry characteristics) หมายถึง สภาพการณ์ห รือ
แรงจูงใจที่จะทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ใหม่ ซึ่งได้แก่ ความสนใจและเจตคติที่มีต่อเนื้อหาวิชา โรงเรียน ระบบ
การเรียน
3. คุณภาพการสอน (Qualityof instruction) ได้แก่ การได้รับคาแนะนา การมีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอน การเสริมสร้างของครู การแก้ไขข้อผิดพลาด
3.2 ทฤษฎีและแนวคิดของจาโคโบวิทส์
Jakobovits (1971, p. 103-115) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศหรือ
ภาษาที่สองและสรุปได้ว่าปัจจัยที่ทาให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้นมี 3 ประการ คือ
1. ปัจจัยด้านการสอน ประกอบด้วยคุณภาพการสอนของครูซึ่งขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถทาง
ภาษาและการสอนของครู โอกาสทางการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งรวมทั้งเวลาที่ใช้เรียนทั้งในและนอกห้องเรียน
เกณฑ์การประเมินผลซึ่งอาจประเมินได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ปั จ จั ย ด้ า นตั ว ผู้ เ รี ย น ประกอบด้ ว ยความสามารถที่ จ ะเข้ า ใจการสอนขึ้ น อยู่ กั บ สติ ปั ญ ญา
ความสามารถทางภาษา ความถนัด ได้แก่ องค์ประกอบความถนัดทางการเรียนทางภาษา ความมานะบากบั่น
เกิ ด จากแรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์เจตคติที่ มี ต่ อ ครู ผู้ ส อน ความสนใจในภาษาที่ เ รีย นและเจตคติ ต่ อ วัฒ นธรรม
ต่างประเทศ
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3. ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศ ได้ แก่
ความยึดมั่นต่อภาษาของตนเอง องค์ประกอบทางภาษาศาสตร์ทางภาษาของตนเองและภาวะของวัฒนธรรมที่
ปรากฏในสังคม
3.3 ทฤษฎีและแนวคิดของการ์ดเนอร์และแลมเบิร์ท
Gardner & Lambert (1973 อ้างใน ปิยะนุช อุดมเกรียติสกุล, 2557) ได้แบ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เรียนภาษาอังกฤษ ดังนี้
1. เจตคติ (Attitude) คือ ความรู้สึกที่คนเรามีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือหลายสิ่ง ในลักษณะที่เป็นอัตวิสัย
(Subjective) อันเป็นพื้นฐานเบื้องต้นหรือการแสดงออกที่เรียกว่า พฤติกรรม เช่น เจตคติต่อเนื้อหาวิชาที่เรียน
ซึ่งเจตคติเหล่านี้ได้รับจากการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางบ้าน (home environment) ได้แก่ การได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนภายในครอบครัว การได้เปรียบด้านฐานะทางเศรษฐกิจ (economic advantage)
2. ความถนัดทางภาษา (Language aptitude) เป็นสิ่งที่มีมาแต่กาเนิด
3. การได้รับการส่งเสริมจากบิดามารดา (Parents’ support) การส่งเสริมของบิดามารดาจะก่อให้เกิด
ความชื่นชอบของบุตรหลาน
4. ฐานะทางเศรษฐกิจ (Economic level) คนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงจะมีเจตคติทางบวก
ต่อการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง
5. ระดับสติปัญญา ( Intellectual level) โดยทั่วไปสติปัญญาจะมีผลในการเรียนภาษาต่างประเทศ
หรือภาษาที่สองที่เน้นการฟังและการสื่อสาร
6. นิ สั ย การเรีย น (Habit of studying) นิสั ย ในการเรีย นดีเป็นองค์ประกอบหนึ่ งที่ทางานร่ว มกั บ
แรงจูงใจเชิงบูรณการในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ
7. เพศ (Sex) การทาวิจัยกับนักเรียนในรัฐหลุยส์เซียนามลรัฐเมนและรัฐคอนเนคทิคัทในประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่เรียนภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่สอง พบว่าเด็กผู้หญิงจะมีเจตคติและพัฒนาการของทักษะการ
เรียนรู้ภาษาที่สอง ได้ดีกว่าเด็กผู้ชาย
8. ความรู้เดิม (Knowledge background) เป็นตัวแปรตัวหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในปัจจุบัน
9. คุณภาพการสอน (Quality of teaching) การสอนที่ดีจะก่อให้เกิดเจตคติที่ดีตลอดจนช่วยสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนให้กับผู้เรียนอีกด้วย
10. โอกาสในการเรียนรู้ ( Opportunity of learning) เป็นสิ่งที่จาเป็นในการเรียนภาษาต่างประเทศ
โอกาสดั ง กล่ า วคื อ การได้ ใ ช้ ภ าษาในสถานการณ์ จ ริ ง หรื อ สถานการณ์ จ าลอง การได้ พู ด คุ ย สนทนากั บ
ชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษ ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาหรือการเข้าค่ายอบรมภาษาอังกฤษ เป็น
ต้น
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัญหาการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
2. เพื่ อ เสนอแนวทางการปรั บ ปรุ ง และแก้ ไ ขปั ญ หาในการสอนรายวิ ช าสนทนาภาษาอั ง กฤษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ทราบถึงปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
2. ได้ ท ราบข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ส าหรั บ การพั ฒ นาการเรี ย นการสอนรายวิ ช าสนทนาภาษาอั ง กฤษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ในอนาคต
วิธีการดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
บางพระ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 90 คน
ซึง่ ไม่ใช่นักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (%)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับปัญหาที่พบในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้ตอบแบบสอบถามมี
5 ข้อในประเด็นเรื่องคาศัพท์ การออกเสียง ไวยากรณ์ ความกลัว และความกังวล เนื่องจากเป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเรียนภาษาต่างประเทศที่เน้นการฟังและการสื่อสารมากที่สุด Gardner & Lambert (1973)
ผู้วิจัยใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (X)
วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและนามา
ปรับใช้ให้เหมาะสม ตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาหลักการทฤษฎีจากตารา เอกสาร บทความทางวิชาการและงานวิจัย
2. สร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามตามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ ระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
3. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับ นักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อ
หาคุณภาพของเครื่องมือ โดยได้ค่า Cronbach’s Alpha เท่ากับ 0.95 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามนี้มีความเชื่อถือ
ได้สามารถนาไปเก็บข้อมูลจริงต่อไป
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สรุปและอภิปรายผล
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าเป็นเพศหญิงจานวน 72 คน คิดเป็นร้อย
ละ 80 เพศชายจานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ซึง่ ส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยการพูดเฉพาะ
ในชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษเท่านั้นจานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 71 และใช้ทุกวันเพียง 10 คน คิดเป็นร้อยละ
11 ระดับทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับอ่อนมากถึง 56 คน คิดเป็นร้อยละ 62
ระดับ ดี 8 คน คิดเป็น ร้อยละ 9 และไม่มีผู้ ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับดีมาก ส าหรั บ ระยะเวลาที่เรียน
ภาษาอังกฤษของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เรียนเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปจานวน 84 คน คิดเป็นร้อย
ละ 93 โดยที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าวิชาภาษาอังกฤษในสาขาของผู้ตอบแบบสอบถามเองนั้น ไม่
เพียงพอต่อการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันจานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 54 โดยให้เหตุผลว่า ยุคสมัยนี้
ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจาเป็นในชีวิตประจาวัน ใช้สาหรั บการสื่อสารที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงจาเป็นต้องเรียน
ภาษาอั ง กฤษเพิ่ ม เติ ม จากในหลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย และจ านวนผู้ ต อบแบบสอบถามที่ ก าลั ง ศึ ก ษา
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 51 คน คิดเป็นร้อยละ 57
ตอนที่ 2 ปัญหาที่พบในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้ตอบแบบสอบถาม
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ในส่ ว นนี้ จ ะเป็ น มาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scales) โดยก าหนดเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
ค่าเฉลี่ย
ระดับปัญหา
4.50-5.00
มากที่สุด
3.50-4.49
มาก
2.50-3.49
ปานกลาง
1.50-2.49
น้อย
1.00-1.49
น้อยที่สุด

231

10

ตารางที่ 1 ผลวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการพูดภาษาอังกฤษ
คาถาม

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

ระดับปัญหา

(X)

1. ผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษ
เนื่องจากข้อจากัดในด้านคาศัพท์ เช่น รู้ศัพท์น้อยหรือรู้
เฉพาะคาศัพท์ที่ใช้เป็นประจา ทาให้ไม่สามารถอธิบายสิ่ง
ที่ต้องการสื่อสารได้
2. ผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษ
เนื่องจากไม่สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
รวมถึงการลงน้าหนักของเสียงหนักเบาในคา (Stress)
หรือการใช้ทานองเสียงในการพูด ทาให้ผู้ฟังไม่สามารถ
เข้าใจสิ่งที่ท่านพูด
3. ผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษ
เนื่องจากขาดความรู้ในหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ทาให้
ไม่สามารถเรียบเรียงประโยคที่จะพูดได้หรือไม่สามารถพูด
เป็นประโยคที่สมบูรณ์ได้
4. ผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษ
เนื่องจากกลัวที่จะสื่อสารกับเจ้าของภาษาเพราะกลัวว่า
เจ้าของภาษาจะไม่เข้าใจในสิ่งที่ท่านสื่อสาร
5. ผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษ
เนื่องจากกังวลว่าคนรอบข้างจะล้อเลียนเมื่อท่านสามารถ
พูดภาษาอังกฤษได้แล้วทาให้เกิดความประหม่าในการพูด

3.80

มาก

3.48

มาก

3.72

มาก

3.76

มาก

3.36

ปานกลาง

จากตารางที่ 1 พบว่าปัญหาการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ( X= 3.62) และเมื่อพิจารณาปัญหาเป็นรายข้อโดยเรียงลาดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดได้ผล
การศึกษาดังนี้ นักศึกษามีปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษเพราะนักศึกษารู้ศัพท์น้อยหรือรู้เฉพาะคาศัพท์ที่ใช้
เป็นประจา ทาให้ไม่สามารถอธิบายสิ่งที่ต้องการสื่อสารได้มากที่สุด ( X= 3.80) รองลงมาคือ นักศึกษามีปัญหา
ในการพูดภาษาอังกฤษเนื่องจากกลัวที่จะสื่อสารกับเจ้าของภาษาเพราะกลัวว่าเจ้าของภาษาจะไม่เข้าใจในสิ่งที่
ท่านต้องการ ( X= 3.76) รองลงมาคือ ปัญหาที่เกิดจากที่นักศึกษาขาดความรู้ในหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ทาให้ไม่สามารถเรียบเรียงประโยคที่จะพูดได้หรือไม่สามารถพูดเป็นประโยคที่สมบูรณ์ได้ ( X= 3.72) ซึ่งล้วน
แล้วเป็นปัญหาระดับมาก ส่วนปัญหาที่เกิดจากการที่นักศึกษาไม่สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
รวมถึงการลงน้าหนักของเสีย งหนักเบาในคา (Stress) หรือการใช้ทานองเสียงในการพูด ( X= 3.48) และ
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ปัญหาที่เกิดจากที่นักศึกษากลัวว่าจะโดนคนรอบข้างล้อเลียน เมื่อสามารถพูดภาษาอังกฤษได้แล้วทาให้เกิด
ความประหม่าในการพูด ( X= 3.36) จัดเป็นปัญหาที่อยู่ในระดับปานกลาง
จากผลการวิจัยนี้สามารถอภิปรายผลได้ว่า การศึกษาปัญหาการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างนั้น ปัญหาที่พบมากที่สุดได้แก่ ปัญหาทางด้านคาศัพท์ที่มีความรู้ไม่เพียงพอ เช่น เมื่อถึง
เวลาที่ต้องสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในแต่ละครั้ง นักศึกษามีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าควรใช้คาศัพท์ประเภทใด
จึ ง จะถู ก ต้ อ ง เช่ น เดี ย วกั บ งานวิ จั ย ของนงสมร พงษ์ พ านิ ช (2550, หน้ า 88-91) ที่ พ บว่ า ปั ญ หาการพู ด
ภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการในที่ชุมชนของนิสิตคือ การขาดความมั่นใจในตนเอง สืบเนื่องมาจากมีความรู้
พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอสาหรับการสื่อสาร มีจานวน คาศัพท์น้อย ขาดทักษะการใช้ภาษาใน
การสื่อสารในสภาพจริง ปัญหาต่อมาคือ รู้สึกกลัวเมื่อถึงเวลาที่จะต้องสื่อสารกับชาวต่างชาติ เช่น กังวลว่าจะไม่
สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ และอีกหนึ่งสาเหตุสาคัญคือนักศึกษาขาดความรู้ทางด้านไวยากรณ์ จึงกลัวที่
จะสื่อสารเพราะกลัวว่าเจ้าของภาษาจะไม่เข้าใจในสิ่งที่ต้องการสื่อสาร โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏฐ์นรี
ฤทธิรัตน์ (2557, หน้า 27) ที่พบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ได้แก่
นักศึกษามีความกังวลและความกลัวเมื่อต้องพูดภาษาอังกฤษ มีปัญหาด้านคาศัพท์ ขาดการฝึกฝนกับอาจารย์
และบุคคลอื่นไม่ชอบเรียนรายวิชาที่เน้นทักษะการพูดภาษาอังกฤษ และนักศึกษาต้องนึกเป็นภาษาไทยก่อน
เสมอเมื่อต้องพูดภาษาอังกฤษ และวิธีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่นักศึกษานาไปใช้มากได้แก่ การดู
ภาพยนตร์ และการฟังเพลงภาษาอังกฤษ รวมไปถึงการออกเสียงเมื่อถึงเวลาในการสื่อสาร เช่นนักศึกษากลัว
ว่าจะออกเสียงในคาศัพท์แต่ละคาไม่ถู กต้องและจะทาให้ความหมายนั้นเปลี่ยน และปัญหาสุดท้ายคือรู้สึกอาย
หรือประหม่าเมื่อเวลาต้องพูดหรือสื่อสารโดยเฉพาะเมื่อถึงเวลาที่ต้องพูดต่อหน้าเพื่อนหรือคนรอบข้างเพราะ
เนื่องจากในสมัยก่อนช่วงระดับประถมศึกษาถึงมัธยมต้นใครที่กล้าพูดภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยมหรือสามารถ
ออกเสียงได้อย่างถูกต้องจะถูกเพื่อนหรือคนรอบข้างแกล้งหรือล้อเลียน บางคนจึงจาภาพนั้นมาจนถึงปัจจุบัน
จึงไม่กล้าที่จะพูด
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. สามารถนาผลที่ได้ จากการวิจัยนี้ใช้ เป็นข้อมูลให้กับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษ
เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษา ด้วยวิธีการปรับการเรียนการสอนโดย
ให้ผู้เรียนมีโอกาสในการฝึกฝนและฝึกปฏิบัตินอกห้องเรียนมากขึ้น และกาหนดเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านการสอน ปัจจัยด้านตัวผู้เรียน และปัจจัยด้านสังคมและวั ฒนธรรมที่มี
อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศ
2. สามารถนาผลสัมฤทธิ์จากการประเมินที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร
วิชาภาษาอังกฤษโดยรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บนพื้นฐานความต้องการ (Needs)
ของผู้เรียน ความรู้ความสามารถของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อให้หลักสูตรมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
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PFB Navigator: a Smart Navigation System for Bikers
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บทคัดย่อ
เนื่องจากประเทศไทยมีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์กว่าเกือบสิบสามล้านคน และมีผู้เสียชีวิตจากรถจักยาน
ยนต์ถึงเกือบหนึ่งหมื่นคนและบาดเจ็บเกือบสี่แสนรายต่อปี ดังนั้นการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัยเป็นสิ่ งที่
ส าคั ญ เป็ น อย่ า งมาก บทความนี้ ก ล่ า วถึ ง การออกแบบระบบอุ ป กรณ์ น าทางอั จ ฉริ ย ะส าหรั บ ผู้ ขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์ ทาให้ผู้ขับขี่ไม่จาเป็นต้องมองหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือใส่หูฟัง ซึ่งทาให้เสียสมาธิในการ
ขับขี่และเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ เราได้ติดตั้งอุปกรณ์อัจฉริยะในหมวกนิรภัยของผู้ ขับขี่ทาให้มองเห็น
หน้าจอขนาดเล็กที่มีเพียงลูกศรและหมายเลขระยะทางตลอดเวลา ซึ่งเป็นทิศทางการเดินทางที่ได้จาก Google
Map บนโทรศัพท์แอนดรอยด์ นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถตรวจสอบสถิติการขับขี่ในแอปพลิเคชันบนเว็บได้
อีกด้วย จากการทดสอบระบบพบว่า ระบบสามารถทางานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วตามที่กาหนดไว้
คำสำคัญ: รถจักรยานยนต์, อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง, การนาทาง, Arduino, หมวกนิรภัย
Abstract
There are almost thirteen millions bikers in Thailand. Unfortunately, there are almost
10,000 casualties and almost 300,000 injuries per year due to motorcycles. Therefore, safe
bike riding is extremely important. This article described the design and development of a
Smart Navigation System for Bikers. This system prevents bikers from looking at a smartphone
screen or wearing a small talk while riding, which can cause distractions and cause accidents.
We installed our smart devices in a biker's helmet, so the biker can always see our tiny screen
displaying direction and distance only. The direction and distance are provided by Google
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Maps from the biker’s Android phone. Additionally, the user can check his travelling history in
our web-based application. Our experimental results showed that our system could operate
correctly and quickly, as desired.
Keywords: bike, Internet of Things, navigation, Arduino, helmet
1. บทนำ
ในปัจจุบันการเดินทางโดยใช้รถจักรยานยนต์ทั้งส่วนบุคคลและสาธารณะมีความจาเป็นอย่างมาก
เพราะพื้นที่การจราจรมีจากัด ทาให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ กรมการขนส่งทางบกระบุว่า
จานวนใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ในประเทศไทยมีสูงเกือบ 13 ล้านใบ (กรมการขนส่งทางบก, 2561)
ในขณะที่อุบัติเหตุจากการจราจรทางบกเกิดขึ้นกว่า 67,000 ครั้งต่อปี (สานักงานตารวจแห่งชาติ, 2559) โดย
ในปี 2561 มีผู้เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ปีละเกือบหนึ่งหมื่นราย และบาดเจ็บจากรถจักรยานยนต์ปีละเกือบ
สี่แสนราย ในขณะที่ผู้เสียชีวิตจากรถยนต์มีเพียงเจ็ดร้อยกว่าราย และบาดเจ็บเพียงเก้าพันรายเท่านั้น (ศูนย์
ข้อมูลอุบัติเหตุ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน)
สาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนคือ การเสียสมาธิจากการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่างการ
ขับขี่ (BROWN, 2019) นอกจากใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อพูดคุยและเล่นสื่อสังคมออนไลน์แล้ว ผู้ขับขี่ที่ยังไม่
ชานาญเส้นทาง มักใช้ Google Maps ช่วยในการบอกเส้นทางในการขับขี่ แต่ผลที่เกิดขึ้นคือความเสี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุ หรือใช้เวลาในการเดินทางมากขึ้น เนื่องจากอาจต้องหยุดรถ เพื่อก้มมองโทรศัพท์เพื่อดูแผนที่อยู่
บ่อยครั้ง หรือการใส่หูฟังระหว่างการขับขี่ก็ทาให้ไม่ได้ยินเสียงแตรรถคันอื่น ซึ่งเสียงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้
ทางผู้พัฒนาตระหนักปัญหาที่เกิดขึ้นและได้จัดทาอุปกรณ์เสริมนาทางอัจฉริยะที่สามารถนาทางผู้ขับขี่
ได้ โดยที่ไม่ต้องก้มมองโทรศัพท์ระหว่างขับขี่ ซึ่งอาจทาให้เกิดอุบัติเหตุได้ โดยอุปกรณ์จะแสดงทิศทางและ
ระยะทางก่อนเกิดการเลี้ยวให้ผู้ขับขีเ่ ห็นผ่านอุปกรณ์เสริมนาทางอัจฉริยะติดที่ด้านหน้าของหมวกนิรภัย โดยที่
ไม่บดบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่และไม่ต้องใช้หูฟังระหว่างการขับขี่อีกด้วย
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1. เพื่อผลิตแอปพลิเคชัน่ และอุปกรณ์เสริ มติดหมวกนิรภัยของผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์เพื่อนาทาง
2. เพื่อให้ผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์สามารถตรวจสอบเส้นทางการเดินทางและระยะทางตลอดเวลา
ด้วยความปลอดภัย
3. เพื่ออานวยความสะดวกในการตรวจสอบเส้นทางของผูข้ บั ขี่รถมอเตอร์ไซค์ยอ้ นหลังบนเว็บได้
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3. ทฤษฏีและงำนที่เกี่ยวข้อง
3.1 Java
Java (Oracle, n.d.) ถูกพัฒนามาเพื่อรองรับในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ OOP (Object-Oriented
Programming) และเพื่อใช้แทนภาษา C++ โดยมีรูปแบบคล้ายภาษา Objective-C ช่วยให้โปรแกรมที่ได้มี
ความยืดหยุ่นสูง สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ (User) ได้มากขึ้น โดยภาษา Java ถือเป็นภาษาระดับสูงภาษาหนึ่งที่
ได้รับความนิยมในการนามาพัฒนาโปรแกรมมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรมในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
3.2 SQL
SQL ย่อมาจาก Structured Query Language (w3schools, 2019) ซึ่งเป็นภาษาสาหรับการเข้าถึง
ฐานข้อมูล โดยเราจะใช้งานภาษา SQL ผ่านโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลต่างๆได้ ซึ่งการทางานคือ CRUD หรือ
Create Retrieve Update และ Delete โดยภาษา SQL สามารถนามาเขียนคู่กับภาษาอื่นๆในการทางานได้
เช่น C/C++ และ Java ซึ่งคาสั่ง SQL ประกอบไปด้ วย Data definition language (DDL) ภาษาที่ใช้ สร้าง
ฐานข้อมูล, Data manipulation language (DML) ใช้ เพิ่ม ลบ และ เปลี่ยนแปลงข้อมูล ตารางข้อมูล, และ
Data control language (DCL) กาหนดสิทธิการอนุญาติใช้ข้อมูล
3.3 สถำปัตยกรรม MVC
MVC (Model-View-Controller) (Microsoft, 2019) คือ สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ที่มีการแบ่งการ
ใช้งานอยู่ 3 ส่วนหลักๆนั้นคือ ส่วนจัดการข้อมูล ส่วนติดต่อผู้ใช้ และส่วนควบคุมการคานวณ โดยทั้ง 3 ส่วนนี้
ทางานอิสระต่อกัน ซึ่งสถาปัตกรรมนี้เหมาะกับการใช้ในการพัฒนาหน้าเว็บหรือพัฒนาแอปพลิเคชัน ทั้งบน
ระบบ Android และระบบ IOS
3.4 Google Glass
Google Glass (GLASS, 2019) เป็นอุปกรณ์จาก Google ในรูปแบบของแว่นตา มีหน้าจอฝังอยู่ใน
ปริซึมสี่เหลี่ยมด้านขวาของแว่น โดยมีระบบปฏิบัติการคือ Android และมีการเชื่อมต่อหลากหลาย เช่น WIFI
3G 4G GPS รวมถึง Bluetooth ซึง่ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการทางานต่างๆได้โดยผ่านการใช้เสียง ไม่ว่าจะเป็นการ
ค้นหาเส้นทาง ถ่ายวีดีโอ ถ่ายรูป ส่งข้อความ หรือรวมถึงการโทร เป็นต้น โดยจะแสดงผลผ่านตัวแว่น โปรเจค
ของ Google Glass นั้น มีค่าใช้จ่ายในตัว อุปกรณ์ค่อนข้างสูง ปัจจุบัน การพัฒนา Google Glass สาหรับคน
ทั่วไปถูกยกเลิกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงการพัฒนาเพื่อใช้งานสาหรับธุรกิจเท่านั้น
3.5 Google Map
Google Maps (Google, 2019) เป็นบริการเกี่ยวกับแผนที่ โดยทางานผ่าน Application บนมือถือ
หรือ เว็บบราวเซอร์ โดยเป็นบริการค้นหาเส้นทาง ระหว่างสถานที่ ข้อมูลของสถานที่ใกล้เคียงตาแหน่งปัจจุบัน
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ข้อมูลการจราจร รวมถึงการนาทางจากสถานที่ปัจจุบันไปยังปลายทาง และยังมีข้อมูลของสถานที่รวมถึงความ
คิดเห็ น ต่อสถานที่ ของผู้ใช้คนอื่นๆ ซึ่ งสามารถทาให้ ผู้ใช้ทราบถึงเนื้อที่ของพื้นที่ที่เราต้องการค้นหา หรือ
ระยะเวลาโดยประมาณจากการเดินทางได้
3.6 ระบบนำทำงด้วย GPS ติดรถยนต์
ในปั จ จุ บั น มี ร ะบบ GPS (Roads & Highways, 2018) เพื่ อ น าทางรถยนต์ ห ลายรุ่ น วางขายตาม
ห้างสรรพสินค้า หรือหน้าร้านอุปกรณ์ติดรถยนต์ โดยอุปกรณ์เหล่านี้จะสามารถคานวณระยะทางจาก ตาแหน่ง
ปัจจุบันไปยังจุดหมายปลายทางและหาเส้นทางการเดินรถได้ โดยอุปกรณ์เหล่านี้จะมีทั้งแบบการเชื่อมต่อและ
ไม่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลภายนอก และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นระบบรถยนต์ไร้คนขับ
ถึงแม้ว่าจะมีอุปกรณ์นาทางและแผนที่ในท้องตลาดอยู่แล้ว แต่ขณะขับขี่มอเตอร์ไซค์นั้น ผู้ขับขี่ไม่ควร
ละสายตาจากการมองถนน เพราะ อาจจะเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้ นขณะขับขี้ได้ อุปกรณ์เสริมอัจฉริยะใน
บทความนี้ได้นาระบบนาทาง มาไว้บนหน้าจอขนาดเล็ก เพื่อไม่ให้บดบังทัศนวิสัย แล้วยังสามารถทราบถึง
เส้นทางที่เราต้องการที่จะไปได้ในเวลาเดียวกัน อุปกรณ์ของเราสามารถเก็บประวัติการเดินทางทั้งหมดขึ้น
ฐานข้อมูลภายนอกได้ ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ และ อุปกรณ์ของเราเป็นติดตั้งภายในหมวกนิรภัย ทา
ให้ไม่จาเป็นต้องละสายตาจากถนนเพื่อไปมองหน้าจอโทรศัพท์ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายจากการขับขี่ได้
4. อุปกรณ์และวิธีกำรดำเนินงำนวิจัย
ขอบเขตของงานวิจัยนี้ มีการพัฒนาระบบที่สามารถทางานได้ ดังต่อไปนี้
1. แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์แอนดรอยด์สามารถแสดงแผนที่ และ พิกดั ของผูใ้ ช้
2. แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์แอนดรอยด์สามารถแสดงเส้นทางจากจุดเริ่ มต้น ถึง จุดหมาย
ตามที่ผใู ้ ช้เลือก
3. อุปกรณ์บนหมวกนิรภัยรับข้อมูลเส้นทางจากแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์แอนดรอยด์ แล้ว
แสดงลูกศรและระยะทางเพื่อนาทางผ่านหน้าจอ OLED บนหมวกนิรภัย
4. แอปพลิเคชันบนเว็บให้ผู้ใช้ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบได้
5. แอปพลิ เคชันบนเว็ บ แสดงรายการการเดิน ทางของผู้ ใช้ ทั้ง หมด โดยแสดงแผนที่ พ ร้ อ ม
เส้นทางในการเดินทางแต่ละครั้ง
ภาพที่ 1 แสดงภาพรวมของระบบ อุ ป กรณ์ อั จ ฉริ ย ะในบทความนี้ ประกอบด้ ว ยอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ฝังอยู่ในหมวกนิรภัย ซึ่งรายละเอียดอยู่ในภาพที่ 2 โดยอุปกรณ์ในหมวกนิรภัยจะรับเส้นทาง
การขับขี่มาจากแอปพลิ เ คชัน ในโทรศั พ ท์ร ะบบปฏิบั ติก ารแอนดรอย์ ซึ่งเชื่อมต่อกับ Google Map ผ่ าน
อินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ ข้อมูลการขับขี่ยังถูกส่งผ่านอินเทอร์เน็ตและเก็บลงฐานข้อมูล เพื่อนาไปแสดงผลผ่าน
แอปพลิเคชันบนเว็บ ทาให้ผู้ขับขี่สามารถเข้ามาตรวจสอบเส้นทางและสถิติการขับขี่ของตนเองได้อีกด้วย
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ภาพที่ 1 ภาพรวมของระบบ

ภาพที่ 2 ฮาร์ดแวร์ของระบบ
ภาพที่ 2 แสดงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ฝังอยู่ในหมวกนิรภัย ประกอบด้วยบอร์ด Arduino Nano ซึ่ง
มีขนาดเล็ก พร้อมไฟ 5 โวลต์ และเชื่อมต่อกับ Arduino Bluetooth เพื่อรับส่งข้อมูลจากโทรศัพท์แอนดรอยด์
มาแสดงผลบนจอภาพขนาดเล็ก OLED SSD1306
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ Microsoft Visual Studio 2017, Microsoft SQL Server 2014,
Android Studio 3.1.4, Microsoft Project 2016, Arduino IDE ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาได้แก่ SQL เพื่อ
ติดต่อกับฐานข้อมูล บน SQL Server, Java ใช้พัฒนาแอปพลิ เคชันบนโทรศัพท์แอนดรอยด์ , HTML, Java
Script, C# ใช้ในการสร้างแอปพลิเคชันบนเว็บและ C++ ใช้สร้างโปรแกรมบนบอร์ด Arduino Nano
5. ผลกำรวิจัย
หลังจากพัฒนาระบบเสร็จเรียบร้อย ผู้พัฒนาได้ทดสอบระบบทั้งสามส่วน ได้แก่ ส่วนเว็บ ส่วนแอป
พลิเคชันบนโทรศัพท์แอนดรอยด์ และ ส่วนอุปกรณ์บนหมวกนิรภัย โดยมีผลการการทดสอบระบบดังนี้
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5.1 ส่วนเว็บ
เมื่อผู้ใช้เข้าใช้งานส่วนเว็บแอปพลิเคชัน เว็บจะแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบและตรวจสอบชื่อผู้ใช้และ
รหัสผ่านของผู้ใช้ในฐานข้อมูลกับข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกเข้ามาในการเข้าสู่ระบบได้ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 หน้าเว็บเพื่อเข้าสู่ระบบ
หากผู้ใช้เข้าสู่ระบบครั้งแรก ระบบเว็บจะให้ผู้ใช้กรอกรหัสของอุปกรณ์อัจฉริยะและข้อมูลส่วนตัวของ
ผู้ใช้เพื่อลงทะเบียน ดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 หน้าจอการลงทะเบียนผู้ใช้
เมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ส่วนเว็บสามารถติดต่อกับฐานข้อมูลเพื่อแสดงรายการประวัติการ
เดินทางของผู้ใช้ดังภาพที่ 5 โดยเมื่อผู้ใช้คลิกที่รายการใด ระบบจะสามารถแสดงแผนที่และเส้นทางของผู้ใช้
ตามข้อมูลในรายการนั้นด้านล่าง ภาพที่ 6
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ภาพที่ 5 ประวัติการเดินทางของผู้ใช้

ภาพที่ 6 เส้นทางบนแผนที่ตามรายการที่เลือก
5.2 ส่วนแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์แอนดรอยด์
ถ้าผู้ใช้ต้องการใช้งานอุปกรณ์อัจฉริยะบนหมวกนิรภัยเพื่อนาทาง ผู้ใช้จะต้องใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่
ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบเว็บเพื่อเข้าสู่ระบบในแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์แอนดรอยด์ จากนั้นแอปพลิเคชันแอน
ดรอยด์จะแสดงแผนที่และกล่องข้อความเพื่อให้ผู้ใช้เลือกจุดเริ่มต้นและปลายทางของการเดินทาง ดังแสดงใน
ภาพที่ 7 ซ้าย ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกจุดเริ่มต้นเป็นตาแหน่งปัจจุบัน หรือจะปักหมุดบนแผนที่เพื่อเลือกตาแหน่ง
ของสถานที่เองก็ได้ เมื่อผู้ใช้เลือกจุดเริ่มต้นและปลายทาง และกดปุ่ม SEARCH แอปพลิเคชันจะแสดงเส้นทาง
ที่ได้จาก Google Map API
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ภาพที่ 7 หน้าจอแสดงเส้นทางจากจุดเริ่มต้นไปยังปลายทางการเดินทางและหน้าจอนาทาง
เมื่อกดปุ่ม START NAVIGATOR แอปพลิเคชันจะเริ่มนาทาง โดยแสดงทิศทางและระยะทางที่ต้อง
เดินทางไปในตาแหน่งถัดไป และส่งข้อมูลการเดินทางไปยังอุปกรณ์อัจฉริยะในหมวกนิรภัย ปุ่มด้านล่างหน้าจอ
จะเปลี่ยนเป็น STOP NAVIGATOR เพื่อให้ผู้ใช้กดเมื่อสิ้นสุดการเดินทาง ดังแสดงในภาพที่ 7 ขวา
5.3 ส่วนอุปกรณ์บนหมวกนิรภัย
ในส่วนอุปกรณ์อัจฉริยะ ผู้พัฒนาได้ฝังอุปกรณ์ทั้งหมดไว้ด้านในหมวกนิรภัยทาให้ไม่มีส่วนที่ยื่นออกมา
นอกหมวกซึ่งอาจทาให้อุปกรณ์เสียหายได้ง่าย เนื่องจากผู้พัฒนาเลือกอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก ทาให้เมื่อติดตั้ง
แล้ว ผู้ขับขี่สามารถสวมใส่ได้สบาย นอกจากนี้ ผู้พัฒนาได้ติดตั้งจอ OLED ไว้ด้านหน้าของด้านในหมวกเพื่อ
ป้องกันแสงสะท้อนระหว่างขับขี่ ทาให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นจอ OLED ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องก้มหน้า ดัง
แสดงในภาพที่ 8

ภาพที่ 8 หมวกนิรภัยที่ติดตั้งอุปกรณ์อัจฉริยะแล้ว และหน้าจอ OLED ภายในหมวก
นอกจากนี้ ภายนอกหมวกจะมีปุ่มเปิด/ปิดการใช้งาน และมีแบตเตอรี่ที่อยู่ในที่ที่สามารถเปลี่ยนได้
ง่าย เมื่อเปิดการทางาน ระบบจะแสดงข้อความต้อนรับให้เห็นก่อนเข้าสู่การแสดงผลการนาทาง เมื่อกดปุ่ม
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START NAVIGATOR ที่ แ อปพลิ เ คชั น แอนดรอยด์ หน้ า จอจะแสดงลู ก ศรเพื่ อ แสดงทิ ศ ทางและสลั บ ด้ ว ย
ระยะทางเป็นระยะเพื่อนาทาง โดยผู้ขับขี่ไม่ต้องก้มมองและไม่ต้องใส่หูฟังเพื่อฟังเสียงการนาทางให้เสียสมาธิ
ผลจากการทดสอบระบบพบว่าระบบทั้งสามส่วนสามารถทางานได้ถูกต้องตามที่ได้วางขอบเขตไว้
6. สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย
บทความนี้กล่าวถึงการพัฒนาระบบอุปกรณ์อัจฉริยะสาหรับการนาทางให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่ง
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนเว็บ ส่วนแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์แอนดรอยด์ และส่วนอุปกรณ์ในหมวก
นิรภัย โดยทั้งสามส่วนต่อเชื่อมผ่านระบบไร้สายทั้งหมด ทาให้ ผู้ขับขี่สามารถใช้งานอุปกรณ์เพื่อการนาทางได้
อย่ า งปลอดภั ย และสะดวกต่ อ การสวมใส่ ผู้ พั ฒ นาระบบได้ พั ฒ นาโดยใช้ ภ าษา C#.NET MVC, HTML,
JavaScript สาหรับเว็บ, ภาษา Java สาหรับแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ ภาษา C++ สาหรับโปรแกรมบน
Arduino Nano และ ภาษา SQL บน Microsoft SQL Server สาหรับฐานข้อมูล ในการทดสอบระบบพบว่า
ระบบสามารถทางานได้รวดเร็วและถูกต้องตามที่ได้ออกแบบไว้
7. ข้อเสนอแนะ
ในอนาคต ผู้พัฒนาจะทาการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบที่ได้พัฒนาขึ้น และปรับปรุง
ระบบให้เหมาะสมกับการใช้งานในสภาพจริงตามที่ได้รับข้อเสนอแนะในการสารวจความพึงพอใจ นอกจากนี้
เนื่องจากราคาต้นทุนของอุปกรณ์ยังไม่สูงนัก โดยมีราคารวมกันไม่เกิน 1,000 บาทต่อชุด (ไม่รวมค่าพัฒนา
ซอฟต์ แ วร์ แ ละเครื่ อ งแม่ ข่ า ย) อุ ป กรณ์ ส ามารถน าไปผลิ ต เพื่ อ การค้ า ได้ อ นาคต และสามารถต่ อ ยอด
อุปกรณ์เสริมนาทางอัจฉริยะโดยจะพัฒนาให้อุปกรณ์สามารถสั่งการโดยใช้เสียงได้ สามารถแสดงข้อความได้
รวมถึงสามารถตรวจจับผู้ใช้ได้โดยการสวมใส่และตรวจสอบโครงสร้างใบหน้า และการแสดงผลการนาทางจะ
สามารถนาทางโดยแสดงภาพผ่านถนนจริงแบบเวลาจริง
เอกสำรอ้ำงอิง
กรมการขนส่งทางบก. (13 มีนาคม 2561). จำนวนใบอนุญำตขับรถ และใบอนุญำตผู้ประจำรถสะสม 28
กุมภำพันธ์ 2561. เข้าถึงได้จาก Data.go.th: https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=b0670493c980-49ff-8a0e-be0f4b0f9de7&AspxAutoDetectCookieSupport=1
ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน. (ม.ป.ป.). ข้อมูลสถิติ กำรใช้สิทธิ์ พ.ร.บ.
จำนวนผู้บำดเจ็บเสียชีวิต 3 ปี. เข้าถึงได้จาก ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ทางถนน: http://www.thairsc.com/TH/statactivepolicy
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รายงานวิจัยโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของครูยุค 4.0 : บูรณาการ
ข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้สู่นวัตกรรม
Research Report of Coupon for Teacher Development Project under the
Curriculum Learning Management of Teachers,4.0: Integration across learning
strands to innovation
ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์1 สุวัทนา สงวนรัตน์2 ประสิทธิ์ ไชยศรี3 วรวุฒิ แสงนาก4

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการอบรมพัฒนาครูตามโครงการคูปองพัฒนาครู เพื่อการ
จัดการเรียนรู้ของครูยุค 4.0 : บูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้สู่นวัตกรรม กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาคือ
ครูที่สอนภาษาไทยในโรงเรียน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1-3 จังหวัดเพชรบูรณ์
รวมทั้งหมด 127 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบบันทึกการสังเกตการอบรมครู แบบบันทึกการนิเทศครู ครั้งที่
1-2 แบบรายงานการนิเทศโครงการคูปองพัฒนาครู แบบบันทึกผลการเรียนรู้ของครู และแบบประเมินความ
พึงพอใจของครู การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่าการพัฒนาครูโ ครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของครูยุค 4.0 :
บูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้สู่น วัตกรรม ทาให้ ครูมีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดการเรียนสอนโดย
สามารถวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระ และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การข้ามกลุ่มสาระการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการข้ามศาสตร์ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้ เห็นได้
จากผลการนิเทศการติดตามการสอนของครูที่เข้าร่วมโครงการที่มีค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติการสอนเพิ่มสูงขึ้นทั้ง
โดยภาพรวมและรายข้อ และครูที่เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อโครงการคู ปองพัฒนาครูโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด นอกจากนี้ ข้อมูลเชิงคุณภาพยังพบว่า ครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ไปใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียนได้อย่างดี จากการ
เยี่ยมชั้นเรียนพบว่า ครูได้จัดกิจกรรมหลากหลาย เช่น เล่นเกม บทบาทสมมุติ การร้องเพลง กิจกรรมเดี่ยว
กิจกรรมกลุ่ม และการนาเสนอผลงาน ซึ่งทาให้เด็กได้รับความรู้ ความเข้าใจ ได้ฝึกปฏิบัติ ได้แสดงความคิดเห็น
ครูใช้สื่อหลากหลายเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
คาสาคัญ: การจัดการเรียนรู้, ครูยุค 4.0,บูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้
1อาจารย์

ดร. กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
ดร. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึงจังหวัดราชบุรี 70150
3อาจารย์ ดร. กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
4ดร. ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกกโอ หมู่ที่ 4 ตาบลน้าชุน อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
2อาจารย์
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Abstract
The purpose of this research was to study the teachers’ development under the
Coupon for Teacher Development Project (CTDP) For learning management of teachers, age
4.0: integration across learning to innovation. The target groupwas 127 teachers who taught
in the schools under the Office of Primary Educational Service Area Office 1-3, Phetchabun
Province. Research instruments were the observation form of teachers’ training, the first and
second instructional supervision form, the report form of the supervision under the CTDP,
the form of learning outcomes of teachers, the evaluation form of teachers’ satisfaction.
Analyzing the data, the quality data were employed by using content analysis; quantity data
were operated by mean and standard deviation.
The research results were found that: the development of teachers under the CTDP,
the curriculum of teachers’ development for Learning Management of Teachers, Age 4.0:
Integration across learning to innovation, had made the teachers understand and enable to
apply it in their teaching. The evident had shown that the teachers could analyze the
curriculum, for cross-group integration and writing lesson plans integrated across subjects,
Learning Management Integrated across the sciences, measuring and evaluating learning. The
researchers could find them from the results of teaching supervision of teachers who
involved in this project; the mean of teaching performance had increased higher both as a
whole and in every aspect. The teachers’ satisfactions were at a highest level. Moreover, the
quality data showed that the teachers understood and can be integrated learning
management processes across the group, subject to the teaching in the classroom very well.
Apart from visiting the classroom, the teachers created the various activities for example
games, role play, singing, individual activities, group activities, and presentation activities
which made the students get the knowledge and understanding, practicing, and expressing
their opinions. The teachers used various teaching Media to arouse and support students’
learning.
Keywords: Learning Management, teachers, 4.0, Integrated cross-learning
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บทนา
การศึกษา 4.0 ไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต แต่เป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญของชีวิต เราต้องดาเนินการ 4.0 ให้ดี
ที่สุด มีค่าที่สุด และเป็นประโยชน์แก่เรามากที่สุด (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ,2559,น. 5) การศึกษา 4.0
โรงเรียน ครู ต้องทาให้ผู้เรียนสามารถสร้างผลผลิตขึ้นมาได้ถึงแม้ผลผลิตจะไม่ใหม่เอี่ยมเป็นนวัตกรรมอย่าง
จริงจัง แต่เวลาที่ยาวนานผู้เรียนจะสร้างผลผลิตที่ใหม่ทันสมัยได้เอง และเขาจะสามารถพัฒ นาทักษะและ
วิญญาณการคิดค้นแสวงหาและพัฒ นาผลิตภัณฑ์ติดตัวเขาไปตลอดชีวิต สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ใหม่รวมถึง
ผลงานต่างๆ ซึ่งครูควรมีบทบาทในการดาเนินการตามแนวการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในยุค 4.0 ของประเทศ
ให้มนุษย์มีคุณภาพ และการจัดการศึกษา 4.0 จึงต้องนาเอาหลักการบูรณาการสมัยใหม่ ผ่านผลผลิตนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีที่ตรงความสนใจของคนในยุคดิจิทัล นิยามการพัฒนา คนไทย 4.0 สู่โลกที่หนึ่ง ข้อหนึ่ง คือ ให้
คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21 คนไทยที่มีปัญญาที่เฉียบแหลม (Head) มีทักษะที่เห็นผล (Hand)
มีสุขภาพที่แข็งแรง (Health) และมีจิตใจที่งดงาม (Heart) มีเงื่อนไขที่จาเป็นครอบคลุมการปรับ เปลี่ยนใน 4
มิติ คือ 1) เปลี่ยนจากคนไทยที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่จากัด เป็นคนไทยที่มีความรู้ และทักษะขั้น
สูง มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 2) เปลี่ยนจากคนไทยที่มองเน้นประโยชน์ส่วนตน เป็นคนไทยที่
มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 3) เปลี่ ยนจากคนไทยแบบ Thai-Thai เป็นคนไทยแบบ
Global Thai มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและสามารถยืนอย่างมีศักดิ์ศรีในเวทีสากล 4) เปลี่ยนจากคน
ไทยที่เป็น Analog Thai เป็นคนไทยที่เป็น Digital Thai สามารถดารงชีวิต เรียนรู้ทางาน และประกอบธุรกิจ
ได้อย่างเป็นปกติสุขการศึกษาในยุค Thailand 4.0 มีความหมายมากกว่าการเตรียมความพร้อมของคนหรือให้
ความรู้ กับ คนเท่ านั้ น ดั งนั้ น การศึ ก ษาจึ งต้ องเร่งดาเนิ น การปฏิ รูป การเรีย นรู้ให้ กั บ เด็ก ไทยได้ก้ าวเข้ าสู่
Thailand 4.0 อย่ างเป็ น รู ป ธรรมในหลายด้ าน การเรี ย นการสอนแนวใหม่ จึ งเป็ น การน าแนวคิ ด วิธี การ
กระบวนการหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้รวมกันเพื่อการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตรงตามเป้ า หมายของหลั ก สู ต ร ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ก ารศึ ก ษาและการเรี ย นการสอนมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการ
เรียนด้วยนวัตกรรมเหล่านั้น และประหยัดเวลาในการเรียน ด้านการถ่ายทอดความรู้สาหรับผู้เรียนยุคใหม่ ครู
สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้โดยการลงมือปฏิบัติเช่นเดียวกับการเชิญชวนให้นักเรียนร่วมลงมือกับครูด้วย ครูจะ
อาศัยโอกาสดังกล่าวนี้ในการสังเกตการณ์การทางานและร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ค้นพบด้วยกัน การเรียนรู้
ลักษณะนี้ จะช่วยให้ครูผู้สอน จะทาให้ ก้าวกระโดดจากทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติที่ประสบความสาเร็จ แนวคิด
สมัยใหม่มองว่า ความคิดของนักเรียนมีคุณค่า นักเรียนจะใช้พัฒนาความหมายของตัวเองแทนการถ่า ยโอน
ความรู้จากครู โดยจะเน้นการคิดเชิงวิพากษ์มากกว่าข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงสามารถบูรณาการการเรียนรู้ คิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ไม่แยกศาสตร์ที่เรียนรู้ แต่จะต้องมีการเรียนวิชาการแต่ละเรื่องอย่างลึกซึ้งเสียก่อน
หลังจากนั้นการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ จะตามมาเอง การเรียนรู้แบบบูรณาการ
จึงเป็นการนาสาระที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจใน
ลักษณะที่เป็นองค์รวม และสามารถนาความรู้ ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน การจัดการเรียนรู้

248

4

แบบบูรณาการ มีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ ความเหมาะสมกับผู้เรียน และสาระการเรียนรู้ ด้าน
การพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษานั้น (สานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ,
2557,น. 9) กล่าวถึง ด้านการพัฒนาเป็นหน้าที่ของต้นสังกัด และมีองค์กรกลางด้ านนโยบายและส่งเสริมการ
พัฒนาครู (สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา: สคบศ.) ที่ยังคงต้องการ การกระจายการ
พัฒนาไปที่สถานศึกษาโดยตรง ตามความต้องการการพัฒนาที่แท้จริงของครูในเมืองและครูในชนบท ครูใน
โรงเรียนขนาดใหญ่ กลางและขนาดเล็ก โดยเฉพาะนวัตกรรมการพัฒนาที่หลากหลายที่ให้ความสาคัญว่า ครู
คือผู้เรียนที่ต้องแสวงหาและได้รับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อศิษย์ที่มีคุณภาพ ด้านการใช้ครู มีองค์กรบริหาร
จัดการครูโดยคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) องค์กรวิชาชีพครูโดยคุรุสภา
ทาหน้าที่ควบคุมและส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู พบว่า ต้องการครูที่สอดคล้องกับความขาดแคลนเชิงปริมาณ
และคุณภาพและสามารถกาหนดความต้องการได้เอง โดยเฉพาะครูประจาสาระวิชา ครูวิชาเอก การสร้าง
แรงจูงใจและความภาคภูมิใจในวิชาชีพ การควบคุมมาตรฐานคุณภาพและการพัฒนาวิชาชีพครูที่สอดคล้องกับ
สภาพจริง การรักษาและปกป้องสิทธิครู รวมทั้ง การประเมินครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะตามสภาพจริง และผลที่
เกิดกับผู้เรียนที่ผูกกับความรู้ความสามารถของครู ควรควบคุมมาตรฐานครู ควรปฏิรูประบบการสอนของครูที่
เน้นการคิดวิเคราะห์ และมีวิจารณญาณของผู้เรียนครูในยุคการศึกษาไทย 4.0 ต้องเป็นครูมือที่มี TPCK โดยมี
ความรู้ทั้งในศาสตร์ที่เป็ น ตัว เนื้อหาความรู้ในวิช าที่ส อน และศาสตร์ด้านการสอน มีความสามารถในการ
ปฏิบัติการสอน ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนได้ดี มีหลักจิตวิทยาในการถ่ายทอดความรู้ หรือจัดกระบวนการ
เรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ได้มากที่สุด จากการสัมภาษณ์นักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 60 คน ในรายวิชาการบริหารและการประกัน
คุณภาพการศึกษาและรายวิชาการศึกษาพิเศษ พบว่า ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่พบมากที่สุดเรียง
ตามลาดับ ได้แก่ ครูขาดทักษะในการจัดเรียนการสอน ความไม่ต่อเนื่องของการเรียนการสอน ครูขาดเทคนิค
การสอน ขาดกิจกรรมการปฏิบัติ เน้นการบรรยายมากเกินไป อธิบายไม่ชัดเจน ไม่มีเวลาสอนเนื่องจากมีภาระ
งานอื่น ๆ มากเกินไป ไม่มีเวลาปรับปรุงการสอน นักเรียนไม่มีความพร้อม ขาดความมุ่ งมั่นในการเรียน ขาด
ความรับผิดชอบ ไม่อดทน ขาดระเบียบวินัย ไม่กล้าแสดงออก ไม่ตรงต่อเวลา พื้นฐานการเรียนไม่ดี อุปกรณ์
การสอนประจาห้องเรียนไม่เพียงพอ จานวนนักเรียนในชั้นเรียนมากเกินไปทาให้การวัดและประเมินผลทาได้
ยาก ครูไม่คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล นักเรียนขาดทักษะกระบวนการ (คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์) ไม่
สามารถบูรณาการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาสาระอื่นๆ ได้ ปัญหารองลงมาได้แก่ สื่อการเรียนรู้ของครูเล็กเกินไปทา
ให้เห็นไม่ชัดเจน เลื่อนภาพเร็วเกินไป เครื่องฉายไม่มีคุณภาพ วัดและประเมินผลความจามากกว่าการนาไปใช้
และข้อสอบยากเกินไป และปัญหาอื่นๆ เช่น เด็กไม่มีความสุขในการเรียน ครูไม่ค่อยเข้าสอน สั่งการบ้านมาก
เกินไปจนเด็กต้องทางานดึก ในทางกลับกันเด็ก ๆ อยากให้คุณครูรักและเข้าใจพวกเขามากขึ้น และไม่ทาโทษ
พวกเขา อยากให้ครูมีเทคนิคการสอนที่สนุก สภาพห้องเรียนเป็นห้องเรียนในฝัน มีแต่ ความสุขในการเรียนรู้
การเสนอปัญหาต่าง ๆ จากปัญหาที่นักศึกษานาเสนอ และสะท้อนปัญหาออกมา ทาให้ครูหลาย ๆ คนเข้าใจ
ความรู้สึกของเด็ก ๆ มากขึ้น รู้สึกว่าในการเรียนการสอนที่ผ่านมาคุณครูมักจะละเลยความรู้สึกของเด็ก ๆ
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เหล่านี้ ทาให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลเบื้องต้นว่า ครูต้ องปรับเปลี่ยนการสอนรวมทั้งหาวิธีการสอนที่เหมาะสมมาใช้กับ
รายวิชาที่ตนเองสอน เพื่อพยายามให้เกิดห้องเรียนในฝันอย่างที่เด็ก ๆ ต้องการ และจากการสารวจการจัดการ
เรียนรู้ของคณาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จานวน
45 คน เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่ผ่านมา พบว่า ผู้สอนมากกว่า 70 % ใช้วิธีการสอน
แบบบรรยาย เครื่องมือวัดผลที่ใช้เป็นแบบทดสอบปรนัยร้อยละ 90 และแบบอัตนัยร้อยละ 10 ซึ่งไม่สามารถ
สะท้อ นความคิ ดเห็ น ของผู้ เรีย น ไม่ส่ งเสริมให้ นักศึ กษาได้แ สดงออกอย่างอิ ส ระ หรือ คิดอย่ างสร้างสรรค์
ท่ามกลางบริบทที่เป็นแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ (ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์. 2561, น. 3)
จากความเป็ น มาและความส าคั ญ ดั ง กล่ า วคณะผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะพั ฒ นาครู โ ดยน า
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ มาประยุกต์ใช้ในการจัด ทาหลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาครู เรื่องการ
จัดการเรียนรู้ของครูยุค 4.0: บูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้สู่นวัตกรรม เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ และสามารถนาการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลายจนเกิดการพัฒนาทักษะด้านความคิดสู่ผู้เรียนใน
8 กลุ่ มสาระการเรีย นรู้ ได้ แก่ ภาษาไทย คณิ ต ศาสตร์ วิท ยาศาสตร์ สั งคมศึ กษาศาสนาและวัฒ นธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ ตามวัตถุประสงค์ และ
นโยบายการพัฒนาครูของโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งจะช่วยให้
เกิดการพัฒนาครูตามสมรรถนะอย่างแท้จริงและสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของผู้เรียน
และความหลากหลาย รวมถึ งความจาเป็ น ของสถานศึ ก ษาด้ ว ย ซึ่ งเน้ น รูป แบบการให้ ค าแน ะน า ติ ด ตาม
ประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ ระหว่างการปฏิบัติสอนจริง และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
การพัฒนาครูตามโครงการคูปองพัฒนาครู เพื่อการการจัดการเรียนรู้ของครูยุค 4.0 : บูรณาการข้าม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สู่นวัตกรรม มีผลเป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาผลการอบรมพัฒนาครูตามโครงการคูปองพัฒนาครู เพื่อการจัดการเรียนรู้ของครูยุค 4.0 :
บูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้สู่นวัตกรรม
วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่ ม เป้ าหมายที่ เข้ าร่ ว มในการพั ฒ นาครั้ งนี้ คื อ ครูที่ ส อนภาษาไทยในโรงเรีย น สั งกั ด เขตพื้ น ที่
การศึก ษาประถมศึ กษาเพชรบู รณ์ เขต 1-3 จั งหวัด เพชรบู รณ์ รวมทั้ งหมด 127 คน แยกเป็ น 1) สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1 จานวน 62 คน 2) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 จานวน 27 คน 3) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 จานวน
38 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสังเกตการมีส่วนร่วม แบบบั นทึกการนิเทศครู ครั้งที่ 1-2 แบบ
รายงานการนิเทศโครงการคูปองพัฒนาครูแบบบันทึกผลการเรียนรู้ของครูและแบบประเมินความพึงพอใจของครู
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ระยะที่ 1 ด้ านความรู้ค วามเข้าใจ ด้ านทั ก ษะ และด้านคุ ณ ลั ก ษณะความเป็ น ครู ใช้ แ บบสั งเกต
พฤติกรรมการมีส่วนร่วม การอบรมครู ใช้เก็บข้อมูลในช่วงการฝึกอบรมพัฒนาครูแบ่งเป็น 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1
(28 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2561) รุ่นที่ 2 (18 สิงหาคม -1 กันยายน 2561) รุ่นที่ 3 (25 สิงหาคม - 15
กันยายน 2561)
ระยะที่ 2 ด้านการพัฒนาความก้าวหน้าและความสามารถ ใช้แบบบันทึกการนิเทศ ครูนิเทศ โดยส่ง
งานออนไลน์ การส่งทางเมล์ ในรูปแบบของการถ่ายภาพ ชิ้นงานที่เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมที่
นาไปใช้กับผู้เรียน โดยตั้งกลุ่มไลน์เฉพาะกลุ่ม ชื่อ การจัดการเรียนรู้ครู 4.0 โดยปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่าย
และสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 4 แห่ง อย่างน้อย 1 ครั้ง
ระยะที่ 3 ด้านความพึงพอใจของครูโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการอบรมเก็บ
ข้อมูลหลังจากจบการอบรม ทั้ง 3 รุ่น
การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบสังเกต แบบรายงานและแบบบันทึกใช้การวิเคราะห์
เนื้อหาและข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยโครงการคูปองพัฒนาครู เพื่อการจัดการเรียนรู้ของครูยุค 4.0 : บูรณาการข้ามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สู่นวัตกรรม สรุปได้ 3 ด้าน ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของครูยุค 4.0 :บูรณาการข้ามกลุ่ม
สาระการเรี ย นรู้สู่ น วั ต กรรม การอบรมครู ต ามโครงการคู ป องพั ฒ นาครู จั ด ทั้ ง 3 รุ่ น ได้ แ ก่ รุ่ น ที่ 1 (28
กรกฎาคม - 11 สิ ง หาคม 2561) รุ่ น ที่ 2 (18 สิ ง หาคม -1 กั น ยายน 2561) รุ่ น ที่ 3 (25 สิ ง หาคม - 15
กันยายน 2561) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ครูรับทราบความเป็นมาและ
ความสาคัญของโครงการรวมทั้งความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัย เขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนที่ส่งครู
เข้าร่วมโครงการในจังหวัดเพชรบู รณ์ 2) เพื่อให้ ครูมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบต่างๆ และมีทักษะการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยมีครูเข้าร่วมทั้งหมด 127
คน โดยมีวิทยากรให้ความรู้ และศึกษานิเทศก์เข้าร่วม จากผลการสังเกตขณะเข้าร่วมและสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วม
หลังการอบรม พบว่า ครูมีความเข้ าใจและเห็นความสาคัญของโครงการคูปองพัฒนาครู คุณครูให้ความสนใจ
และมีความตั้งใจอย่างยิ่ง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในยุค Education
4.0 ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารจัดการความรู้ การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการบูร ณาการ
กลุ่ มสาระการเรีย นรู้ภ าษาไทย ครูมีค วามสามารถในการเขีย นแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ ครู
ความสามารถในการนานวัตกรรมการไปใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาภาษาไทย และขยายผลกับบุคลากร
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อื่นในสถานศึกษา ช่วยเหลือกันในการพัฒนาการเรียนการสอนและเป็นการเตรียมความพร้อมรับการนิเทศการ
สอนจากวิทยากร
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒ นาความก้าวหน้าและความสามารถของครูในระยะที่ 2 จากการ
นิเทศครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการภาษาไทย ผลการประเมินความก้าวหน้าและความสามารถ
จากการนิเทศ โดยมอบอานาจให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้พิ จารณาคัดเลือกครูที่สมัครใจเข้ารับการ
อบรม หลังจากนั้น จะส่งมอบคูปองเงินให้ครูไปเลือกหลักสูตรการอบรมเองตามที่ต้องการพัฒนาศักยภาพและ
ความถนัดของตนเองติดตามการพัฒนาครูโครงการคูปองพัฒนาครูภาษาไทย สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเพชรบูรณ์ แสดงรายละเอียดผลการศึกษาไว้ในตารางที1่
ตารางที่ 1 ผลการปฏิบัติและเปรียบเทียบจากการนิเทศติดตามการสอนของครูในโครงการคูปอง

ข้อ

การจัดการเรียนการสอนของครู

1
2

แผนการจัดการเรียนรู้
แผนกาหนดความรู้กระบวนการสอนและ ผล
ของการจัดการเรียนรู้การดาเนินกิจกรรมการ
เรียนรู้ทสี่ อดคล้องกับหลักสูตร
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ น้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและมีส่วนร่วม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านสมรรถนะทางการ
ใช้ภาษา การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการ
คิดเชิงสร้างสรรค์
การใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ใน
ยุคEducation 4.0
การกาหนดเวลาในการทากิจกรรมการเรียนรู้
โดยรวมและในแต่ละขั้นตอนอย่างเหมาะสม
วัดและประเมินผลด้วยวิธีการหลากหลาย
สอดคล้องกับหลักสูตรและความสามารถผูเ้ รียน
กากับติดตามนักเรียน ดาเนินการช่วยเหลือ
แก้ไข ลงบันทึกหลังการสอน และนาผลมา
แก้ไขพัฒนา
ผลการพัฒนาตามเอกสารต่าง ๆ ที่ควรใช้ใน
โครงการฯและนาเสนอต่ออาจารย์นิเทศก์
รวมเฉลี่ย

3
4

5

6
7
8

9

ครั้งที่ 1
S.D.

3.88

.91

ระดับ
ผลการ
ปฏิบัติ
มาก

4.03

.81

มาก

4.69

.57 มากที่สุด +0.66 เพิ่มขึ้น

3.94

.81

มาก

4.80

.51 มากที่สุด +0.86 เพิ่มขึ้น

3.83

.84

มาก

4.65

.68 มากที่สุด +0.82 เพิ่มขึ้น

4.05

.84

มาก

4.68

.64 มากที่สุด +0.63 เพิ่มขึ้น

4.00

.82

มาก

4.83

.54 มากที่สุด +0.83 เพิ่มขึ้น

3.89

.85

มาก

4.66

.68 มากที่สุด +0.77 เพิ่มขึ้น

3.78

.78

มาก

4.74

.56 มากที่สุด +0.96 เพิ่มขึ้น

มาก

4.75

.62 มากที่สุด +0.69 เพิ่มขึ้น

มาก

4.73

.36 มากที่สุด +0.79 เพิ่มขึ้น

4.06

.83
.49

3.94
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ครั้งที่ 2
S.D.

4.76

ระดับ
ผลการ
ผลการ ผลต่าง
พัฒนา
ปฏิบัติ
.50 มากที่สุด +0.88 เพิ่มขึ้น

8

จากตารางที่ 1 พบว่า ครูมีผลการปฏิบัติการสอนจากการนิเทศ ครั้งที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุดคือ ผลการ
พัฒ นาตามเอกสารต่าง ๆ ที่ควรใช้ในโครงการฯ และนาเสนอต่ออาจารย์นิเทศก์ รองลงมาได้แก่ การใช้สื่อ
ประกอบการจัดการเรีย นรู้ที่เหมาะสมและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในยุ ค Education 4.0 แผนกาหนด
ความรู้ กระบวนการสอนและผลของการจัดการเรียนรู้การดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การกาหนดเวลาในการทากิจกรรมการเรียนรู้โดยรวมและในแต่ละขั้นตอนอย่างเหมาะสม ตามลาดับส่วนข้อที่
มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติต่าสุดคือ กากับติดตามนักเรียน ดาเนินการช่วยเหลือแก้ไข ลงบันทึกหลังการสอน และนา
ผลมาแก้ไขพัฒนา
ครูมีผลการปฏิบัติการสอนจากการนิเทศครั้งที่ 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 9 ข้อ โดยข้อที่มีการปฏิบัติสูงสุดคือ การกาหนดเวลาในการทากิจกรรมการ
เรียนรู้โดยรวมและในแต่ละขั้นตอนอย่างเหมาะสม รองลงมาได้แก่ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญและมีส่วนร่วม แผนการจัดการเรียนรู้ ผลการพัฒนาตามเอกสารต่าง ๆ ที่ควรใช้ในโครงการฯ
และนาเสนอต่ออาจารย์นิเทศ ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย การปฏิบัติต่าสุดคือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน
สมรรถนะทางการใช้ภาษา การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการคิดเชิงสร้างสรรค์ และผลการเปรียบเทียบผล
การปฏิบัติการสอนของครูจากการนิเทศครั้งที่ 1 กับ ครั้งที่ 2 พบว่า ครูมีผลการปฏิบัติการสอนจากการนิเทศ
ครั้งที่ 2 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายข้อ เพิ่มขึ้นมากกว่าครั้งที่ 1 ทุกข้อ อันเป็นผลมาจากการนิเทศครั้งที่ 1 ที่ผู้
นิเทศได้แนะน าครูจากการนาเสนอผลงานและการรายงานเป็นรายบุคคล รวมทั้งได้เรียนรู้แบบอย่างและ
แนวทางปฏิบัติจากเพื่อนครูด้วยกัน รวมกลุ่มช่วยเหลือกันจึงทาให้ครูมีการพัฒนาความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนการของครูในการนิเทศครั้งที่ 2 เพิ่มขึ้นทุกข้อดังกล่าวข้างต้น โดยเฉพาะ กากับติดตามนักเรียน
ดาเนินการช่วยเหลือแก้ไข ลงบันทึกหลังการสอน และนาผลมาแก้ไขพัฒนาที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดรองลงมาคือ
แผนการจัดการเรียนรู้ และขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและมีส่วนร่วม
3. ผลการเรียนรู้ของครู ซึ่งวิเคราะห์จากแบบบันทึกผลการเรียนรู้ของครูโดยให้ครูสะท้อนผลการ
เรียนรู้ของครูในระยะที่ 3 มีดังนี้
3.1 ความรู้ที่ ได้ รั บ การพั ฒ นา ได้ แ ก่ ได้ แ นวคิ ด ทฤษฎี ก ารบริ ห ารจั ด การความรู้ การวิเคราะห์
หลักสู ตรเพื่อการบู รณาการข้ามกลุ่มสาระ การเขีย นแผนการจัดการเรียนรู้แบบบู รณาการข้ามกลุ่ มสาระ
สามารถออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาข้ามกลุ่มสาระ นานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปขยาย
ผลกับบุคลากรอื่นในสถานศึกษา จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และบทบาทและบุคลิกภาพของครูภาษาไทย
3.2 การนาความรู้จากการพัฒนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ เทคนิคการ บูรณา
การองค์ความรู้สู่ นวัตกรรม เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบActive Learning ไปใช้อย่างจริงจัง นาแนวคิด
ทฤษฎีการบริหารจัดการความรู้ และการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC ไปปรับใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ โดยเฉพาะการคิดของผู้เรียน และครูและนักเรียนมีความสัมพันธ์กันมากขึ้น
ผู้เรียนกล้าแสดงออกและมีความสุขมากขึ้น
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3.3 สะท้อนความคิ ดเห็ น ที่ มีต่อตนเองและหลั กสู ตรที่เข้ารับ การพั ฒ นา สรุป ได้ว่าการน าแนวคิ ด
ทฤษฎีการบริหารจัดการความรู้ การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระ การเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระ การออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาข้ามกลุ่มสาระ
ไปใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยควรทาอย่างต่อเนื่ องเพราะเป็ นแนวคิดที่ดีจะช่วยให้พัฒ นาทักษะด้าน
ภาษาไทยและทาให้ผู้เรียนชอบและเห็นความสาคัญของภาษาไทยมากขึ้น ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง ควร
เป็นแบบอย่างในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารให้ผู้เรียนได้รู้ได้เห็นในชีวิตประจาวัน และควรสนับสนุนส่ งเสริม
ให้มีการฝึกและแสดงออกด้านการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องให้มากขึ้น และจากการสังเกตผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนภาษาไทยมากขึ้น
4. ผลด้านความพึงพอใจของครูต่อโครงการคูปองพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผลการสอบถามด้วยแบบประเมินความพึงพอใจของครูต่อโครงการแสดงไว้ในตารางที2่
ตารางที่ 2 แสดงความพึงพอใจของครูต่อโครงการคูปองพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ข้อ
ข้อคาถามเกี่ยวกับการพัฒนา
1 ด้านหัวข้อของหลักสูตร
2 ด้านสถานที่/ด้านการบริการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่
3 ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
4 ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
5 ด้านการนิเทศ
ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน

4.37
4.82

S.D.
.54
.40

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มากที่สุด

4.76
4.59
4.44
4.60

.43
.49
.56
.48

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด



จากตารางที่ 2 พบว่า ครูที่เข้ารับการพัฒนา ความพึงพอใจของครูต่อโครงการคูปองพัฒนาครู โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ และอยู่ในระดับมาก
2 ข้อ ด้ านที่ มี ค่ าเฉลี่ ย สู งสุ ดคื อ ด้ านสถานที่ /ด้านการบริการให้ บ ริก ารของเจ้าหน้ าที่ รองลงมาคื อ ด้ าน
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ และด้านการนิเทศ ตามลาดับ
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยโครงการคูปองพัฒนาครู เพื่อการการจัดการเรียนรู้ของครูยุค 4.0 : บูรณาการข้าม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สู่นวัตกรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ มีประเด็นสาคัญที่จะอภิปรายผล ดังนี้
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1. ผลการอบรมครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของครูยุค 4.0 :บูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้สู่
นวัตกรรม ในระยะที่ 1พบว่าครูมีความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเข้าใจ
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระ เห็นความสาคัญ ของกระบวนการมากขึ้น และเห็ น
ความสาคัญของบูรณาการข้ามกลุ่มสาระ ของผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสอนบูรณาการข้าม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนาไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆที่ใช้ในการสอน
ตามบริบทพื้นที่ ปัญหา ความต้องการและการสอนในระดับเดียวกันเพื่อให้มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ช่วยเหลือกันได้ ทั้งนี้เป็นเพราะว่าโครงการนี้มีความเป็นมาที่ชัดเจนและเป็นนโยบายให้นาไปสู่การปฏิบัติใน
การพัฒ นาครูเพื่อพัฒ นาทักษะการคิด การมีกระบวนการพัฒ นาที่ชัดเจนเริ่มตั้งแต่การสร้างความตระหนัก
ร่วมกัน โดยวิทยากรได้ให้ ความรู้เกี่ยวกับเทคนิ คและการสอน อย่างหลากหลาย รวมทั้งการนิเทศติดตาม
ช่วยเหลือครูทั้งสองครั้ง ตลอดจนครูมีการรวมกลุ่มกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปรับปรุงการสอนใช้การเรียนรู้
กระบวนการ plcและกิ จ กรรมการท า log book ส าหรั บ ผู้ เรี ย น ส่ ง ผลให้ ค รู เกิ ด การพั ฒ นาเป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นภาพร พันธ์ชัย (2552) ศึกษาการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒ นานักเรียนที่มีปัญหาในการอ่านและเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนบ้านคางฮุงเจริญ
ศิล ป์ สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาสกลนคร เขต 2 โดยการศึ กษาดู งานโรงเรีย นต้น แบบที่ ป ระสบ
ผลสาเร็จการจัดการเรียนรู้ในการอ่านและเขียน และอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
และด้านการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผลวิจัยพบว่า ก่อนการพัฒ นาครู มีความรู้ความ
เข้าใจ ทักษะ กระบวนการ วิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ ค่อนข้างน้อยไม่เพียงพอ
และสามารถเขียนแผนจัดการเรียนรู้ได้ถูกต้องร้อยละ 22.22–44.44 แต่หลังการพัฒนาครู มีความรู้ความเข้าใจ
ทักษะ กระบวนการ วิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ และสามารถเขียนแผนจัดการ
เรียนรู้ได้ถูกต้องเหมาะสมคิดเป็นร้อยละ 100 และยังสอดคล้องกับผลการศึกษา ปณิธาน วรรณวัลย์ เพียงแข
ภูผายาง และศิริพร พึ่งเพ็ชร์ (2561) ศึกษาการพัฒนาครูโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการพัฒนาครูเพื่อ
ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอั งกฤษ โดยการสอนแบบจิตตปัญญาศึกษา จังหวัด
ชัยภูมิ ทาให้ครูมีความรู้ความเข้าใจจนสามารถจัดการเรียนสอนโดยสามารถวิเคราะห์ ห ลักสูตรและจัดทา
แผนการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในการสอนแบบจิตตปัญญาศึกษาได้
เห็นได้จากผลการนิเทศการติดตามการสอนของครูที่เข้าร่วมโครงการที่มีค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติการสอนเพิ่ม
สูงขึ้นทั้งโดยภาพรวมและรายข้อ และครูที่เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อโครงการคูปองพัฒนาครูโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากนอกจากนี้ ข้อมูลเชิงคุณภาพยังพบว่า ครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนาการสอน
แบบจิตตปัญญาศึกษาไปใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียนได้อย่างดี จากการเยี่ยมชั้นเรียนพบว่า ครูได้จัด
กิจกรรมหลากหลาย เช่นการร้องเพลง เล่นเกม กิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมกลุ่ม และการนาเสนอผลงาน ซึ่งทาให้
เด็กได้รับความรู้ ความเข้าใจ ได้ฝึกปฏิบัติ ได้แสดงความคิดเห็น ครูใช้สื่ อหลากหลายเพื่อกระตุ้นและส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียน
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2. ผลการเปรียบเทีย บการประเมินครูจากการนิเทศครูเกี่ย วกับการจัดการเรียนรู้ของครูยุค 4.0 :
บู ร ณาการข้ า มกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สู่ น วั ต กรรม ในระยะที่ 2 ครั้ง ที่ 1 และ ครั้ งที่ 2พบว่ า ครู มี ผ ลการ
ปฏิบัติการสอนเพิ่มขึ้นเมื่อเปรีย บเทียบระหว่างผลการนิ เทศครั้งที่ 1 กับ การนิเทศครั้งที่ 2 โดยมีค่าเฉลี่ ย
โดยรวมและรายข้อ เพิ่มขึ้นมากกว่าครั้งที่ 1 ทุกข้อ ทั้งนี้ก็เพราะว่าครูได้ผ่านการอบรมเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระ และออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาข้ามกลุ่มสาระ ใน
ระยะที่ 1 แล้ว รวมถึงการได้รับการชี้แนะจากผู้นิเทศถึง 2 ครั้งโดยเฉพาะครั้งที่ 1 ผู้นิเทศได้แนะนาครูจากการ
นาเสนอผลงานและการรายงานเป็นรายบุคคล รวมทั้งได้เรียนรู้แบบอย่างและแนวทางปฏิบัติจากเพื่อนครู
ด้วยกัน รวมกลุ่มช่วยเหลือกันจึงทาให้ ครูมีการพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครู
เพิ่มขึ้นในการนิเทศครั้งที่ 2 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เข็มเพชร ประดับศรี (2554) ศึกษาการพัฒนาครู
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาศรีสะเกษ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า
การพัฒ นาครูของผู้บ ริห ารสถานศึกษา โดยภาพรวมปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ ด้านการพัฒนาครูโดยกระบวนการปฏิบัติงาน ด้านการฝึกอบรมหรือประชุมเชิงปฏิ บัติการ ด้านการ
พั ฒ นาครู โดยกระบวนการบริห าร และด้ า นการพั ฒ นาครู โดยตนเอง ด้ า นการฝึ ก อบรมหรือ ประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการ โดยภาพรวมปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
ได้ แ ก่ การฝึ ก อบรมครู เพื่ อเพิ่ ม พู น ความรู้ความสามารถในการปฏิ บั ติ งาน การจั ด แผนงานหรือ โครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู และการนาผลจากการฝึกอบรมไปใช้พัฒนาการเรียนรู้และจัดกระบวนการ
เรียนการสอนตามลาดับ
3. ผลการเรียนรู้ของครู ซึ่งวิเคราะห์จากข้อมูลการสะท้อนผลของครูจากแบบบันทึกผลการเรียนรู้ของ
ครู พบว่า ครูได้ความรู้ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการความรู้ การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการบูรณาการข้าม
กลุ่มสาระ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามกลุ่ มสาระ สามารถออกแบบนวัตกรรมการ
จั ด การเรี ย นรู้ แ บบบู ร ณาข้ า มกลุ่ ม สาระ น านวั ต กรรมการจั ด การเรี ย นรู้ ไปขยายผลกั บ บุ ค ลากรอื่ น ใน
สถานศึกษา จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และบทบาทและบุคลิกภาพของครูภาษาไทยจนสามารถนาความรู้จาก
การพัฒ นาไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ เทคนิคการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรม
เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ไปใช้อย่างจริงจัง นาแนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการความรู้
ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อ พัฒ นาทักษะต่างๆ โดยเฉพาะการคิดของผู้เรียน และครูและ
นักเรียนมีความสัมพันธ์กันมากขึ้น ผู้เรียนกล้าแสดงออกและมีความสุขมากขึ้น และครูได้สะท้อนความคิดเห็น
ที่มีต่อตนเองและหลักสูตรที่เข้ารับการพัฒนา โดยสรุปว่า การนาแนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการความรู้ การ
วิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามกลุ่ม
สาระ และออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาข้ามกลุ่มสาระไปใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทย
ควรทาอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง ควรเป็นแบบอย่างในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารให้ผู้เรียน
ได้รู้ได้เห็นในชีวิตประจาวัน และควรสนับสนุนส่งเสริมให้มีการฝึกและแสดงออกด้านการใช้ภาษาไทยให้มาก
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ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อสรุปในเรื่องบทบาทและประโยชน์ที่เกิดจากการฝึกอบรมของ ชูชัย สมิทธิไกร (2547)
ว่า การฝึกอบรมบุคลากรเป็นเครื่องมือของการบริหารชนิดหนึ่งซึ่งจะช่วยพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ
และเจตคติของบุคลากรและสามารถทางานได้ดีขึ้นกว่าเดิม
4. ผลด้านความพึงพอใจของครูต่อโครงการคูปองพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์พบว่า ครู
มีความพึงพอใจต่อโครงการคูปองพัฒนาครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ และอยู่ในระดับมาก 2 ข้อ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านสถานที่/ด้านการบริการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ รองลงมาคือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ และด้าน
การนิเทศ ตามลาดับ ทั้งนี้ก็เพราะว่าโครงการนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ครูในการพัฒนาตนเอง เนื้อหา
และกระบวนการอบรมก็สอดคล้องและตรงกับงานภาระงานของครูและสามารถนาไปปฏิบัติใช้ได้จริงรวมทั้งมี
การนิเทศติดตามให้ขวัญและกาลังใจที่สาคัญ สอดคล้องกั บการศึกษาของ ประภาส ไชยหงษา (2554) ศึกษา
ความพึงพอใจต่อการพัฒ นาครูตามความคิดเห็ นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 พบว่า ครูมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาครูตามความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ทั้งโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน คือ การพัฒนาโดยการส่งไปศึกษาต่อหรือดูงาน อยู่ในระดับมาก 4
ด้ าน เรี ย งจากค่ าเฉลี่ ย มากไปหาน้ อ ย คื อ ด้ านการพั ฒ นาโดยกระบวนการบริห าร ด้ านการพั ฒ นาโดย
กระบวนการปฏิบัติ การพัฒนาโดยการฝึกอบรมและการพัฒนาตนเอง ตามลาดับ
ข้อเสนอแนะ
1. ครูควรดาเนินการสอนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้สู่นวัตกรรม อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืนในตัวผู้เรียน
2. โรงเรียนควรสนับสนุนให้ครูและผู้เรียนสามารถขยายผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาข้ามกลุ่มสาระ
ให้ครอบคลุมทั่วทั้งโรงเรียน ชุมชน ซึ่งจะทาให้ชุมชนเกิดความสุขและเป็นตัวอย่างให้ชุมชนอื่นต่อไป
3. ควรมีโครงการอบรมอย่างต่อเนื่องและให้เวลาในการจัดกิจกรรมมากกว่านี้
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บทคัดย่อ
ปัจจุบัน กัญชาได้ถูกอนุญาตให้ใช้ในทางการแพทย์ แล้วในประเทศไทย แต่ก็มีความจาเป็นที่จะต้องมี
มาตรการในการควบคุมอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันมิให้เกิดการนากัญชาไปใช้ในทางที่ผิด เทคโนโลยีบล็อกเชน
จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกเพื่อเก็บข้อมูลที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูง การพัฒนาบล็อกเชนเพื่อรองรับมาตรการ
การควบคุมการใช้กัญชาอย่ างเข้มงวดของภาครัฐนี้จึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากมีความท้าทายและ
ข้อจากัดในการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนที่ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย ประกอบกับ ระบบเกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติการและ
หน่วยงานจานวนมาก ทาให้ระบบที่ต้องการพัฒนาขึ้นมีขนาดใหญ่ งานวิจัยนี้ จึงเน้นไปที่การทดสอบความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาระบบด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน โดยผู้ใช้ในระบบทดสอบถูกแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลสถานที่(เพาะปลูก ขนส่ง และ สกัด) และ เจ้าหน้าที่ในแต่ละสถานที่ จากการทดสอบระบบ
พบว่า เมื่อเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลสถานที่ ผู้ใช้ สามารถสร้างเจ้าหน้าที่ได้โดยใช้เวลาเฉลี่ยน้อยกว่า 5 วินาที
ซึ่งเป็นเวลาที่สามารถยอมรับได้ นอกจากนี้ ระบบสามารถทางานได้อย่างถูกต้องตามที่กาหนดไว้
คาสาคัญ: บล็อกเชน, กัญชา, การแพทย์
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Abstract
Recently, Cannabis has gained its permission for medicine usage in Thailand. However,
strict control measures are necessary to prevent using Cannabis in the wrong objectives. To
enforce that, Blockchain is one option to collect data with high integrity. Therefore, a
development of a system with Blockchain to enforce the Cannabis control measures is very
important. Because Blockchain is not very widespread in general system development, and
this system involves with many authorities, this research concentrates on how to apply
Blockchain to such system development. Users are divided into 3 levels, including the system
administrator, the location administrator (A location can be a farm, a transportation company,
or a drug manufacturer.), and staffs in each location. Our experiment results showed that, with
a location administrator level, a user can create staffs in under 5 seconds on average, which
is acceptable. Our experiment results also showed that our system could operate correctly as
desired.
Keywords: blockchain, Cannabis, medicine
1. บทนา
เนื่องจากปรากฎผลการวิจัยสารสกัดจากกัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์เป็นอย่างมาก สามารถใช้
รักษาโรคต่าง ๆ ได้หลายชนิด เช่น โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคพาร์กินสัน โรคอัลไซ
เมอร์ เป็นต้น ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกได้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้มีการอนุญาตให้ประชาชนใช้
กัญชาเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์ได้ จึงได้มีการออกพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.
2562 เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถนากัญชาไปทาการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และ
สามารถนาไปใช้ในการรักษาโรค ภายใต้การดูแลและควบคุมของแพทย์ได้
ถึงแม้กัญชาจะถูกอนุญาตให้ใช้ในทางการแพทย์ได้แล้วในปัจจุบัน แต่ก็ยังคงถูกจัดอยู่ในยาเสพติด
ประเภท 5 จึงมีความจาเป็นที่จะต้องมีมาตรการในการควบคุมอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันมิให้เกิดการนากัญชา
ไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ผู้ปลูกและผู้ผลิตจะต้องเป็ นหน่วยงานของรัฐหรือมีความร่วมมือ ระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ แพทย์ต้องเป็นผู้ได้รับการอบรมและได้รับใบรับรองให้เป็นผู้ที่สามารถใช้กัญชาในการรักษา
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จากกระทรวงสาธารณสุ ข โดยแพทย์จ ะต้อ งทารายงานการใช้ และประเมินผลการรั ก ษาเพื่ อรายงานต่ อ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และอาจต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเมื่อผู้ป่วย
รับยาแล้วได้มีการใช้ยาจริง เพื่อป้องกันการใช้ยาโดยบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษา
เนื่องจากการนากัญชาไปใช้ทางการแพทย์ต้องผ่านการดาเนินการจากหลายหน่วยงานก่อนที่จะไปถึง
มือผู้ป่วย ซึ่งอาจมีการรั่วไหลของกัญชาได้ เช่น ในส่วนการปลูก หากไม่มีระบบการควบคุมที่ดีพอ ก็จะทาให้
เกิดการรั่วไหลของกัญชาได้ง่าย ในส่วนการผลิต จาเป็นจะต้องมีระบบควบคุมสต็อกยาอย่างเข้มงวด ควบคุม
การเข้าออกของบุคลากร การทาลายของเสียให้ถูกต้อง เป็นต้น
ดังนั้น ด้วยสาเหตุดังกล่าว จึงต้องหาวิ ธีการรองรับตามมาตรการควบคุมที่ทางภาครัฐได้กาหนดเพื่อ
ป้องกันการรั่วไหลของกัญชา เทคโนโลยีบล็อกเชนจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะถูกนามาพัฒนาเพื่อนามาใช้
ประโยชน์ในการเก็บข้อมูลที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูงต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า จนถึงปลายน้า ได้แก่ การ
เก็บข้อมูลการปลูก การสกัดสารสาคัญ การผลิตยา และการนาผลผลิตที่ได้มาใช้ในการรักษาผู้ป่วยด้วยโรค
ต่างๆ ที่กัญชาสามารถบาบัดรักษาได้ รวมถึงเป็นการป้องกันมิให้ผลผลิตที่ได้เป็นผลิตภัณฑ์กัญชาถูกนาไปใช้
นอกเหนือจากการทางการแพทย์ การพัฒนาบล็อกเชนเพื่อรองรับมาตรการการควบคุมอย่ างเข้มงวดของ
ภาครัฐนี้จึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาระบบดังกล่าว มีความท้าทายในด้านการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนที่ยังไม่เป็นที่
แพร่หลาย และมีข้อจากัดด้านความเร็วและการเก็บข้อมูล ประกอบกับเกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติการและหน่วยงาน
จานวนมาก ทาให้ระบบที่ต้องการพัฒนาขึ้นมีขนาดใหญ่ โดยงานวิจัยนี้จะวิจัยและพัฒนาส่วนการศึกษาความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาระบบเพื่อติดตามการปลูกและขนส่งไปยังแหล่งสกัดกัญชาทางการแพทย์ด้วยบล็อกเชน
ส่วนการวิจัยและพัฒนาระบบในส่วนอื่น ๆ จะดาเนินการต่อไปในอนาคต
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บสาหรับเก็บข้อมูลกัญชาตั้งแต่การ
ปลูก และการขนส่งไปยังแหล่งสกัดเพื่อผลิตเป็นสารสกัดเพื่อใช้ทางการแพทย์โดยเก็บข้อมูลลงในบล็อกเชน
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามการส่งต่อกัญชาไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้
3. ทฤษฏีและงานที่เกี่ยวข้อง
การใช้กัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย
สืบเนื่องจากปรากฎผลการวิจัย (Christensen, 2015) สารสกัดจากกัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์
เป็นอย่างมาก สามารถใช้รักษาโรคต่าง ๆ ได้หลายชนิด เช่น โรคมะเร็ง โรคข้ออักเสบ โรคเอดส์ โรคภูมิแพ้
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โรคอัลไซเมอร์ และโรคลมชัก โรคความดันโลหิตสูง (Khalid A. Jadoon, 2017) โรคเบาหวาน (Bourque,
2018) เป็นต้น ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกได้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้มีการอนุญาตให้ประชาชนใช้
กัญชาเพื่อประโยชน์ในการรักษาโรค และประโยชน์ในทางการแพทย์ได้ (BBC, 2018) ดังนั้น เพื่อเป็นการ
รับรองและคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยที่จะได้รับและใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ในการรักษา และพัฒนาทางการแพทย์
ภายใต้คาแนะนาของแพทย์ผู้ได้รับอนุญาตเพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการให้ทาได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และ
เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านยาของประเทศ และป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาดทางด้านยา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชบัญญัติยาเสพติดให้
โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 แก่พสกนิกรชาวไทย (พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562,
2562) เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถนากัญชาไปทาการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และ
สามารถนาไปใช้ในการรักษาโรค ภายใต้การดูแลและควบคุมของแพทย์ได้
ข้อมูลจากสานักงานสถิติแห่งชาติ (สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข , 2558)
ระบุว่า ในปี พ.ศ.2557 มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 จานวน 70,075 คน โรค
ความดันโลหิตสูง จานวน 32,229 คน โรคเบาหวานจานวน 12,620 คน และจานวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคต่าง ๆ
เหล่านี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ประกอบกับมีผลการศึกษาวิจัยว่า กัญชามีส่วนในการรักษาโรคต่าง ๆ เหล่านี้
ได้ ดังนั้นประโยชน์ของกัญชามีอย่างชัดเจนต่อโรคร้ายแรงที่คร่าชีวิตคนไทยจานวนมากทุกปี
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าเสียดายว่ากัญชาถูกจัดให้เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2522 กัญชาจึงมิได้ถูกนามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์นั บตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา เป็นระยะเวลาถึง 40 ปี
แม้กัญชาจะถูกอนุญาตให้ใช้ในทางการแพทย์ได้แล้วในปัจจุบัน แต่ก็ยังคงถูกจัดอยู่ในยาเสพติดประเภท 5 จึงมี
ความจาเป็นที่จะต้องมีมาตรการในการควบคุมอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันมิให้เกิดการนากัญชาไปใช้ในทางที่ผิด
การนากัญชาไปใช้ในทางการแพทย์แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า โดยในส่วน
ต้นน้าเริ่มต้นจากการหาเมล็ดพันธุ์ตามพันธุ์ที่ต้องการนาเข้ามาในพื้นที่ที่จะเพาะปลูกที่เตรียมดินไว้แล้ว โดยดิน
ต้องไม่มีสารปนเปื้อน เนื่องจากกัญชาดูดซึมสารปนเปื้อนได้ง่าย และอาจทาให้สารปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายมนุษย์
เมื่อรับยาที่สกัดจากกัญชาเข้าไป จากนั้นทาการเพาะปลูกซึ่งอาจใช้ดินหรือไม่ใช้ดิน(รากลอย)ก็ได้ กัญชาจะ
เจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ในระยะเวลา 4-6 เดือน ดังนั้นผู้ปลูกจะได้ผลผลิตปีละ 2-3 ครั้ง เมื่อกัญชาออก
ช่อดอกและใบเติบโตเพียงพอที่จะนามาประกอบยาได้ ผู้ปลูกจะเก็บเกี่ยวช่อดอก ใบ และก้านใบ ทั้งในรูปแบบ
สดและแห้ง เพื่อเตรียมส่งต่อไปยังสถานที่ผลิตยาเพื่อนามาสกัดและแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม
ต่อไป ทั้งนี้ ผู้ปลูกและผู้ผลิตจะต้องเป็นหน่วยงานของรัฐหรือมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ
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ในส่วนกลางน้า การผลิตยาจากกัญชา จะมีทั้งการผลิตในทางการแพทย์แผนปัจจุบันและทางการ
แพทย์แผนไทย ซึ่งมีองค์ความรู้และวิธีการที่แตกต่างกัน เมื่อได้ผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วจะนามาใส่ในบรรจุภัณฑ์
ตามความเหมาะสมของแต่ละประเภทเช่น ยาน้าในขวด ยาเม็ดในแคปซูลหรือซอฟต์เจล เป็นต้น เมื่อบรรจุใน
บรรจุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ก็เตรียมส่งต่อไปใช้ประโยชน์ในทางการรักษาโดยแพทย์ ณ สถานพยาบาลของรัฐ
หรือเอกชนก็ได้ แต่แพทย์ต้องเป็นผู้ได้รับการอบรมและได้รับใบรับรองให้เป็นผู้ที่สามารถใช้กัญชาในการรักษา
จากกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนกระบวนการการจ่ายยาที่ มีส่วนผสมของกัญชา จะต้องมีการติดตามและประเมินผลทุก 6 เดือน
โดยแพทย์จะต้องทารายงานการใช้และประเมินผลการรักษาเพื่อรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยากระทรวงสาธารณสุข โดยผู้ป่วยจะต้องมีใบรับรองแพทย์ในการรับยาที่มีส่วนผสมของกัญชาทุกครั้งที่มี
การจ่ายยา และอาจต้องมีการตรวจสอบว่าเมื่อผู้ป่วยรับยาแล้วได้มีการใช้ยาจริง เพื่อป้องกันการใช้ยาโดย
บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษา
เนื่องจากการนากัญชาไปใช้ทางการแพทย์ต้องผ่านการดาเนินการจากหลายหน่วยงานก่อนที่จะไปถึง
มือผู้ป่วย ซึ่งอาจมีการรั่วไหลของกัญชาได้ เช่น ในส่วนการปลูก หากไม่มีระบบการควบคุมที่ดีพอ เช่น กล้อง
วงจรปิด รั้วรอบขอบชิด ควบคุมการเข้าถึง ฯลฯ ก็จะทาให้เกิดการรั่วไหลของกัญชาได้ง่าย ในส่วนของกลางน้า
จาเป็นจะต้องมีระบบควบคุมสต็อกยาอย่างเข้มงวด เช่น มีกุญแจล็อกที่แน่นหนา มีกล้องวงจรปิด ป้องกันการ
ขโมย ควบคุมการเข้าออกของบุคลากร การทาลายของเสียให้ถูกต้อง เป็นต้น
ดังนั้น ด้วยสาเหตุดังกล่าว จึงต้องหาวิธีการรองรับตามมาตรการควบคุมที่ทางภาครัฐได้กาหนดเพื่อ
ป้องกันการรั่วไหลของกัญชา เทคโนโลยีบล็อกเชนจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะถูกนามาพัฒนาเพื่อนามาใช้
ประโยชน์ในการเก็บข้อมูลที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูงต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า จนถึงปลายน้า ได้แก่ การ
เก็บข้อมูลการปลูก การสกัดสารสาคัญ การผลิตยา และการนาผลผลิตที่ได้มาใช้ในการรักษาผู้ป่วยด้วยโรค
ต่างๆ ที่กัญชาสามารถบาบัดรักษาได้ รวมถึงเป็นการป้องกันมิให้ผลผลิตที่ได้เป็นผลิตภั ณฑ์กัญชาถูกนาไปใช้
ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ การพัฒนาบล็อกเชนเพื่อรองรับมาตรการการควบคุมอย่างเข้มงวดของ
ภาครัฐนี้จึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง
3.2 เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain)
เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) เป็นเทคโนโลยีที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับข้อมูลโดยการเก็บ
ข้อมูลแบบกระจาย (Distributed Systems) ผ่านเครือข่ายแบบ peer-to-peer ของอาสาสมัครที่ไม่มีใครเป็น
เจ้าของและอาสาสมัครทุกคนมีสิทธิเก็บรักษาข้อมูลในระบบบล็อกเชนอย่างเท่าเทียมกัน ความโดดเด่นของ
บล็อกเชนคือการป้องกันการแก้ไขข้อมูลที่ได้ถูกบันทึกไปแล้ว เพราะเมื่อมีการลักลอบแก้ไขข้อมูลในเครื่องหนึ่ง
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จะทาให้ข้อมูลไม่ตรงกับเครื่องอาสาสมัครเครื่องอื่นอีกหลายพันเครื่อง จึงทาให้ถูกตรวจพบการลักลอบแก้ไข
ข้อมูลได้ง่าย ดังนั้นบล็อกเชนสามารถนามาใช้สร้างระบบเก็บข้อมูลที่มี ความน่าเชื่อถือสูงและไม่จาเป็นต้องมี
องค์กรกลางมาเป็นคนรับประกันความน่าเชื่อถือ ซึ่งสกุลเงินดิจิทัลอย่างบิทคอยน์ (Bitcoin) ที่ใช้เทคโนโลยี
บล็อกเชนนี้เองที่ทาให้เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และบล็อกเชนทาให้การใช้จ่ายเงินสกุล
บิทคอยน์เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือทางการเงินโดยไม่ต้องผ่านธนาคารหรือหน่วยงานกลางใด ๆ และมี
ค่าธรรมเนียมต่ากว่าและความเร็วสูงกว่าการใช้จ่ายเงินผ่านธนาคารอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม บล็อกเชนมีข้อจากัดเรื่องจานวนข้อมูลที่เก็บได้ใน 1 ทรานแซคชัน และความเร็วในการ
สร้างทรานแซคชัน ซึ่งบิทคอยน์สร้างได้เพียง 7 ทรานแซคชันต่อวินาที (Blocksplain, 2018) บางทรานแซค
ชันจึงต้องใช้เวลาสร้างหลายชั่วโมง ในบทความนี้จึงได้นาเทคโนโลยี บล็อกเชนมาใช้สร้างระบบเก็บข้อมูลที่
น่าเชื่อถือสูง กล่าวคือไม่สามารถปลอมแปลงข้อมูลได้ และสามารถให้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเพียงพอ เหมาะสม
ต่อการเก็บข้อมูลเพื่อติดตามการใช้กัญชาทางการแพทย์ โดยมีการใช้เครื่องมือและภาษาดังต่อไปนี้
Ethereum เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยี บล็อกเชน ในการพัฒนาโดยแนวทางการทางานของ
Ethereum เหมือนกับ บล็ อกเชน โดยส่ ว นใหญ่ Ethereum จะมักนามาใช้กับการทาธุรกรรมทางการเงิ น
เพื่อให้การทาธุรกรรมมีความโปร่งใส่และถูกต้อง แต่ Ethereum สามารถนามาปรับใช้กับการทางานอื่น ๆ ที่
ต้องการความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือสูงได้
Solidity เป็นภาษาสาหรับการสร้าง Smart Contract หรือสัญญาอัจฉริยะบน Etherium เป็นภาษา
ที่มีพื้นฐานมาจากภาษา C++, Python และ JavaScript ซึ่ง Solidity เป็นภาษาที่ต้องประกาศชนิดของตัว
แปรแบบสถิตย์และเป็นภาษาเชิงวัตถุ (OOP) เพราะว่ามีคุณสมบัติของการสืบทอดและการทา struct
Truffle เป็นกรอบงานที่ใช้สาหรับการพัฒนาแอปพลิเคชั นต่าง ๆ ที่ทางานร่วมกับ Ethereum ให้
การติดต่อพูดคุย หรือการใช้งาน Ethereum มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น
Parity เป็ น Ethereum Client โดยในการพั ฒ นา Ethereum จาเป็นต้องมี การ Deploy คาสั่ ง ที่
ผู้พัฒนาเขียนใน Smart Contact เพื่อส่ง Smart Contact ขึ้นไปทางานใน Ethereum โดยผู้พัฒนาจะเขียน
คาสั่งใน Ethereum Client ที่เป็นที่นิยมจะได้แก่ Geth
Laravel Framework เป็น PHP Framework ใช้สาหรับพัฒนา Web Application ซึ่งอยู่ในรูปแบบ
ของ MVC ( Model , View , Controller ) โดยข้อดีของรูปแบบ MVC จะทาให้ผู้พัฒนาสามารถพัฒนา แอป
พลิเคชันแต่ละส่วนที่มีการแบ่งแยกการทางานที่ชัดเจน ทาให้การเขียนโค้ด สะอาดตา เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
นักพัฒนาที่ไม่ได้เป็นคนในทีมพัฒนา สามารถนาโปรแกรมไปพัฒนาต่อยอดได้ง่าย
3.3 การประเมินประสิทธิภาพของระบบเว็บ
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Google ได้ พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ PageSpeed Insights (Google, 2018) ที่ ใ ห้ นั ก พั ฒ นาเว็ บ สามารถ
ทดสอบประสิทธิภาพของเว็บของตนเองได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่ง PageSpeed Insights จะแนะนาการแก้ไขที่
ทาให้ เว็บทางานได้เ ร็ว ขึ้น โดย Google ได้ ระบุ ว่า เว็ บ ที่ ดีต้ อ งโหลดเนื้ อ หาได้ เร็ ว กว่ า 2-3 วินาที ต่ อ หน้ า
(Anderson, 2018) ทั้ ง บนโทรศั พ ท์ อั จ ฉริ ย ะและบนเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เนื่ อ งจากความเร็ ว มี ผ ลต่ อ
ประสบการณ์และความพึงพอใจของผู้ใช้ และมีผลต่อการจัดอันดับบน Google จากสถิติ ความเร็วของเว็บบน
โทรศัพท์ที่เรียกใช้ผ่านระบบ 3G เฉลี่ยอยู่ที่ 19 วินาที ในขณะที่ผู้ใช้ 53% จะไม่รอเว็บโหลดนานกว่า 3 วินาที
4. วิธีการดาเนินงานวิจัย
แอปพลิเคชันบนเว็บที่พัฒนาขึ้นเพื่อทดสอบการทางานของบล็อกเชน ทางานได้ดังนี้
1. ผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าสู่ระบบและออกจากระบบได้
2. ผู้ใช้ถูกแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลสถานที่( เพาะปลู ก ขนส่ง และ สกัด) และ
เจ้าหน้าทีใ่ นแต่ละสถานที่
3. ผู้ดูแลระบบ สามารถสร้างสถานที่การเพาะปลูก บริษัทขนส่ง และ โรงงานสกัดยา และผู้ดูแล
สถานที่แต่ละที่ได้
4. ผู้ดูแลพื้นที่เพาะปลูกสามารถสร้างและตรวจสอบข้อมูลของเจ้าหน้าที่สถานที่เพาะปลูกได้
5. ผู้ดูแลบริษัทขนส่งสามารถสร้างและตรวจสอบข้อมูลของเจ้าหน้าที่ขนส่งได้
6. ผู้ดูแลบริษัทสกัดยาสามารถสร้างและตรวจสอบข้อมูลของเจ้าหน้าที่บริษัทยาได้
7. วัดประสิทธิภาพทางเวลาของโปรแกรม โดยติดตั้งโปรแกรมจาลองเครื่องแม่ข่ายเว็บและโปรแกรม
ต่าง ๆ ในเครื่องเดียว เนื่องจากต้องการทดสอบประสิทธิภาพของระบบเมื่อใช้งานบล็อกเชนโดยไม่
มีผลจากระบบเครือข่าย ทั้งนี้ เวลาในการตอบสนองไม่ควรเกินกว่า 5 วินาที ซึ่งเป็นเวลาที่ผู้ใช้
ยอมรับได้ (Anderson, 2018)
8. โปรแกรมสามารถใช้งานได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี ที่ติดตั้งเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome
ซึ่งเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วไม่ต่ากว่า 6Mbps

ภาพที่ 1 ภาพรวมของระบบ
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ภาพที่ 1 แสดงภาพรวมของระบบ ผู้ใช้สามารถใช้งานระบบผ่านเว็บในเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี ซึ่งจะมี
การเรียกใช้งานระบบผ่าน API เพื่อติดต่อไปยัง Ethereum เพื่อเก็บข้อมูลที่จาเป็นในการติดตามการปลูกและ
ขนส่ง ในขณะทีเ่ ก็บข้อมูลทั้งหมดลงในฐานข้อมูล MySQL
ฝั่ ง แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น บ น เ ว็ บ พั ฒ น า ด้ ว ย ภ า ษ า HTML, CSS, JavaScript, PHP ( ด้ ว ย Laravel
Framework), Node.js, Vue.js และ WAMP เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ ในส่วนบล็อกเชนใช้ Parity เป็น Ethereum
Client ติดต่อกับ Smart Contract ด้วยภาษา Solidity และใช้ Truffle เป็น Framework นอกจากนี้ยังใช้
MySQL เก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่ไม่จาเป็นต้องเก็บในบล็อกเชน เนื่องจากในปัจจุบันโครงสร้างของ Smart
Contract ไม่สามารถเก็บข้อมูลจานวนมากกว่า 7 แอตทริบิวต์ได้ จึงต้องใช้วิธีการต่อข้อความเพื่อเก็บข้อมูลลง
บล็อกเชนและตัดข้อความเมื่อต้องการเรียกใช้ข้อมูล
ฐานข้อมูลระบบ ซึ่งประกอบด้วย 8 เอนทิตีซึ่งครอบคลุมข้อมูลของระบบปลูกและขนส่งทั้งหมด ได้แก่
Super_Admin, Admin, Staff, Car, Location, Transportation, Harvest_lot และ Plant_lot ดังแสดงใน
ภาพที่ 2 โดยเอนทิตี Super_Admin เก็บข้อมูลของผู้ดูแลระบบ, Admin เก็บข้อมูลผู้ดูแลสถานที่, Staff จะ
เก็บข้อมูลผู้ใช้อื่น ๆ ทั้งหมดและระดับการใช้งานของผู้ใช้ เอนทิตี Car เก็บข้อมูลรถที่ใช้ในการขนส่ง เอนทิตี
Location เก็ บ ข้ อ มู ล สถานที่ เ พาะปลู ก และสถานที่ ก ารสกั ด Transportation เก็ บ ข้ อ มู ล รอบการขนส่ ง
Harvest_lot เก็ บ ข้ อ มู ล ผลผลิ ต ที่ ข นส่ ง และเอนทิ ตี Plant_lot เก็ บ ข้ อ มู ล รอบการเพาะปลู ก โดยมี
ความสัมพันธ์ทั้งสิ้น 12 ความสัมพันธ์เพื่อเก็บข้อมูลผู้รับผิดชอบในทุกรอบการปลูก และรอบการขนส่ง หากมี
การรั่วไหลของกัญชา ผู้เกี่ยวข้องจะสามารถมาตรวจสอบข้อมูลของผู้รับผิดชอบได้ และยืนยันความถูกต้องของ
ข้อมูลผ่านบล็อกเชนบน Ethereum ได้อีกด้วย
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ภาพที่ 2 แผนภาพอีอาร์ของระบบ
5. ผลการวิจัย
หลังจากพัฒนาระบบเว็บที่มีการเรียกใช้บล็อกเชนเรียบร้อย ผู้พัฒนาได้ทดสอบระบบดังนี้
5.1 การทดสอบการทางานตามหน้าที่
เมื่อผู้ใช้เข้าใช้งานในส่วนเว็บแอปพลิเคชัน และเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบเว็บจะแสดงเมนูให้ผู้ใช้
เลือกการทางาน ซึง่ ถ้าเป็นระดับผู้ดูแลสถานทีจ่ ะสามารถสร้างผู้ใช้งานระดับเจ้าหน้าที่ประจาสถานที่ได้ดังภาพ
ที่ 3 โดยเมื่อผู้ใช้กรอกจานวนผู้ใช้งานระดับเจ้าหน้าที่ ต้องการสร้าง (สูงสุด 10 คนต่อครั้ง) และคลิกปุ่มเพื่อ
สร้างผู้ใช้งาน ระบบจะแสดง Key ที่ผู้ใช้ระดับเจ้าหน้าที่ต้องนาไปลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บในการใช้งานครั้ง
แรก ดังแสดงใน ภาพที่ 4 เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลลงทะเบียนเสร็จ และกดยืนยันระบบจะเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล
และสร้าง transaction ลงใน Ethereum แล้วแสดงหน้าจอตอบกลับ โดยผู้ใช้ระดับผู้ดูแลสถานที่สามารถเข้า
มาตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้ระดับเจ้าหน้าที่ประจาสถานที่ได้
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ภาพที่ 3 หน้าสร้างผู้ใช้ระดับเจ้าหน้าที่

ภาพที่ 4 หน้าลงทะเบียนของเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มใช้งานระบบ
5.2 การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ
ผู้วิจัยบันทึกเวลาการทางานของโปรแกรมในรูปแบบของเวลาตอบกลับของเว็บ (response time) ใน
หน่ว ยมิล ลิวินาที จากนั้น น าข้อมูล เวลาตอบกลับ ของเว็บมาวิเคราะห์ ประสิทธิภาพของโปรแกรม โดยหา
ค่าเฉลี่ยเวลาตอบกลับของเว็บ เมื่อทาการสร้างผู้ใช้งานระดับเจ้าหน้าที่ 3 ครั้ง จานวน 1, 5 และ10 คน ผล
การทดสอบระบบแสดงในตารางที่ 1 ด้านล่าง
ตารางที่ 1 เวลาตอบกลับของเว็บในหน่วยมิลลิวินาที
จานวน
เจ้าหน้าที่ที่สร้าง
(Users)
1
5
10

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

เฉลี่ย

1,517
21,891
47648

4,612
20,725
49,032

5,175
23,408
46,465

3,768
22,008
47,715
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เฉลี่ยต่อ
เจ้าหน้าที่ที่
สร้าง
3,768
4,401.6
4,771.5
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ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีบ ล็ อกเชนจะจ ากัดจานวนทรานแซคชันที่ส ร้างได้ใน 1 วินาที แต่ ผ ลจากการ
ทดสอบระบบพบว่าระบบสามารถสร้างเจ้าหน้าที่โดยใช้เวลาเฉลี่ยน้อยกว่า 5 วินาที ซึ่งเป็นเวลาที่ยอมรับได้
และสามารถทางานได้ถูกต้องตามที่ได้วางขอบเขตไว้ ซึ่งในงานวิจัยต่อไป ผู้วิจัยจะแก้ปัญหาเพื่อลดเวลาตอบ
กลับให้เร็วขึ้น ซึ่งอาจทาได้โดยการเพิ่มค่าใช้จ่าย (gas) ให้แต่ละทรานแซคชัน
6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
บทความนี้กล่าวถึงทดสอบการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันบนเว็บเพื่อติดตามการปลูกและขนส่งกัญชา
ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่อช่วยให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือสูง ผู้พัฒนาได้สร้างระบบเว็บเบื้องต้นด้วยภาษา
HTML, CSS, JavaScript, PHP (ด้ ว ย Laravel Framework), Node.js และ Vue.js ในส่ ว นบล็ อ กเชนใช้
Parity เป็ น Ethereum Client ติ ด ต่ อ กั บ Smart Contract ด้ ว ยภาษา Solidity และใช้ Truffle เป็ น
Framework และ WAMP เป็ น เว็ บ เซิ ร์ ฟ เวอร์ เนื่ อ งจากในปั จ จุ บั น โครงสร้ า งของ Smart Contract ไม่
สามารถเก็บข้อมูลจานวนมากกว่า 7 แอทริบิวต์ได้ และบล็อกเชนทางานได้ช้ากว่าระบบฐานข้อมูลทั่วไปมาก
จึงต้องใช้ MySQL เก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่ไม่จาเป็นต้องเก็บในบล็อกเชน ในการทดสอบระบบพบว่าระบบ
สามารถทางานได้รวดเร็วและถูกต้องตามที่ได้ออกแบบไว้
7. ข้อเสนอแนะ
การพัฒนาระบบติดตามกัญชาทั้งต้นน้า กลางน้า และปลายน้า มีความท้าทายในด้านการใช้เทคโนโลยี
บล็ อกเชนที่ยังไม่เป็น ที่แพร่ ห ลาย ซึ่งยังเก็บข้อมูล ได้ไม่มากและทางานได้ช้า ประกอบกับเกี่ย วข้องกั บ ผู้
ปฏิบัติการและหน่วยงานจานวนมาก ทาให้ระบบที่ต้องการพัฒนาขึ้นมีขนาดใหญ่ จึงมีการแบ่งการพัฒนา ดังนี้
1. การพัฒนาโปรแกรมเพื่อติดตามการปลูกและขนส่งไปยังแหล่งสกัดกัญชาทางการแพทย์ด้วยบล็อกเชน
2. การพัฒนาโปรแกรมเพื่อติดตามการขนส่งสารสกัดกัญ ชาไปยังสถานพยาบาล การจ่ายยา และการใช้กัญชา
เพื่อรักษาผู้ป่วยด้วยบล็อกเชน
3. การสารวจประสิทธิภาพและความพึงพอใจของโปรแกรม
ซึ่งผู้พัฒนาจะมีการพัฒนาส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ต่อไปในอนาคต
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นด้านเทคนิคต่าง ๆ ที่ยังต้องวิจัยเพิ่มเติม เช่น การจัดการตัวตนบนระบบดิจิทัล
(Digital Identity) ที่ถึงแม้ว่า ในหลายประเทศ จะมีการใช้บล็อกเชนจัดการตัวตนได้อย่างปลอดภัยและมีความ
คงทนของข้อมูลสูง แต่การระบุตัวตนด้วยบล็อกเชนยังไม่เป็นที่ยอมรับทางกฎหมายในประเทศไทย ทาให้ต้องมี
วิธีการพิสู จ น์ตัว ตนที่ชัดเจนตามกฎหมายร่ วมด้ว ย รวมทั้งเรื่องของข้อผิ ดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจาก Smart
Contract เช่น การเปิดข้อมูลสู่สาธารณะ ตรวจสอบชนิดของค่าในโปรแกรม และป้องกันการโจมตี
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บทคัดย่อ
งานวิจัยฉบับนี้จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเบิกจ่ายสินค้า และ
ลดต้นทุนความสูญเสียในคลังสินค้าของโรงงานแป้งมันสาปะหลังกรณีศึกษา อันเนื่องมาจากการทาการศึกษา
กระบวนการจัดเก็บแป้งมันสาปะหลังสาเร็จรูป พบความเสียหายในกระบวนการจัดเก็บสินค้าโดยนาข้อมูลของ
เสียทางสถิติย้อนหลัง 19 เดือน มาวิเคราะห์พบว่าเกิดปริมาณของเสีย 8,597 ถุง โดยความเสียหายหลักเกิดขึ้น
ในผลิตภัณฑ์ B มีปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นมากที่สุดจานวนทั้งหมด 6,476 ถุง คิดเป็นร้อยละ 75.33 โดยสาเหตุ
หลักของการแตกในพาเลท เกิดจากการจัดเก็บถุงแป้ง จนเกินขีดความสามารถในการรองรับน้าหนักของถุง
แป้ง จึงทาการปรับปรุงโดยการกาหนดการจัดวางใหม่ให้อยู่ในความสามารถการรองรับน้าหนักของถุงแป้ง
หลังจากการปรับปรุงพบว่า มีปริมาณของเสียที่เกิดจากถุงแตกในพาเลท ลดลงเฉลี่ย 127 ถุงต่อเดือน เป็น
มูลค่าความเสียหายเฉลี่ย 316,875 บาทต่อเดือน เมื่อเปรียบเทียบก่อนปรับปรุงมีมูลค่าความเสียหายต่อเดือน
564,342.11 บาท และได้ทาการศึกษากระบวนการเบิกจ่ายสินค้าโดยการจับเวลาการทางานแต่ละขั้นตอน
พบว่าในกระบวนการเบิกจ่ายสินค้าใช้เวลาทั้งหมดเฉลี่ย 2 ชั่วโมง 20 นาที 30 วินาทีต่อตู้คอนเทนเนอร์ คิด
เป็นเวลาที่ใช้ในการทางานทั้งหมดเฉลี่ย ร้อยละ 73.94 และเวลาที่สูญเปล่าทั้งหมดเฉลี่ย ร้อยละ 26.07 เมื่อ
ศึกษาขั้นตอน จึงพบว่า ในกระบวนการมีการรอคอยผู้ตรวจสอบ และพนักงานมีการแบ่งหน้าที่ในการทางาน
อย่างชัดเจน เป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายสินค้า จึงได้ทาการปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายสินค้า
ใหม่ หลังจากการปรับปรุงพบว่า สามารถลดขั้นตอนการรอคอยทาให้เวลาในกระบวนการเบิกจ่ายสินค้าลดลง
ทั้งหมดเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 49 นาที 46 วินาทีต่อตู้คอนเทนเนอร์ คิดเป็นเวลาที่ใช้ในการทางานทั้งหมดเฉลี่ย ร้อย
ละ 88.64 และเวลาที่สูญเปล่าทั้งหมดเฉลี่ย ร้อยละ 11.36
คาสาคัญ : การลดของเสีย, การศึกษาวิธีการทางาน, การเพิ่มประสิทธิภาพ
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Abstract
The objective of this project is to increase the efficiency of the product disbursement
process and to reduce the cost of loss in the cassava factory’s warehouse. Cause of the study
is about the process of storing tapioca starch which was found to be damaged in the storing
process. According to the statistical data for the past 19 months, the number of wastes were
approximately 8,597 bags. The main damage occurred in product B the most. In total, 6,476
(75.33%) of the main cause of crack in pallet is from overweight of bag, we designed to
improvement by specifying new method. Therefore, the pallet able to take the weight of bag.
After the revitalization, not only the wasted bags are decreased to 127 bags per months but
also the value of the damages are decreased to 316,875 baht per months. When compared
before improving the value of damage per month 564,342.11 baht. The study of the product
disbursement process by reckon time of working in each steps showed that in the product
disbursement process, time was used in average of 2 hours, 20 minutes, 30 seconds / a
container. In total, 73.94 % of working time and 26.07% of wasted time. By studying each
instructions, it is found that during the process the goods are delayed to dispatch because of
the investigator and the staff issues. Therefore, this issue are solved to improve the process
of disbursement of new products. After the improvement, the product disbursement process
is decreased to the average of 1 hour 49 minutes 46 seconds / a container. In total, 88.64%
of working time and 11.36% of wasted time.
Keywords : Waste Reduction, Work Study, Productivity Improvement
1. บทนา
มันสาปะหลัง นอกจากเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ ให้แก่ประเทศไทยแล้วยังเป็นวัตถุดิบสาคัญ
ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร แอลกอฮอล์ กรดมะนาว และอุตสาหกรรมอาหาร
สัตว์ อีกทั้งยังเป็นส่วนประกอบที่สาคัญในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพอย่างเอทานอล ทาให้มันสาปะหลังเป็น
ผลผลิตทางการเกษตรที่มีความสาคัญ และเป็นที่ต้องการทั้งใน และต่างประเทศ จากแนวโน้มการขยายตัว
ของตลาดแป้งมันสาปะหลังทาให้มีการแข่งขันในการผลิตเพิ่มมากขึ้นโดยคู่แข่งที่สาคัญ คือ ประเทศเวียดนาม
ดังนั้นการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานที่มีประสิทธิ์ภาพจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มผลิตภาพในการ
ผลิ ต และลดต้ น ทุ น เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ในเวที ก ารค้ า โลกให้ แ ก่ ผู้ ประกอบการไทย
โรงงานผลิตแป้งมันสาปะหลังที่ใช้ในกรณีศึกษาครั้งนี้ได้ดาเนินธุรกิจผลิตแป้งมันสาปะหลังจาหน่ายให้กับลูกค้า
ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ จากการศึกษาสภาพปัจจุบันพบปัญหาความสูญเสียในกระบวนการจัดเก็บ
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และกระบวนการเบิกจ่ายสินค้าสาเร็จรูปภายในคลังสินค้ า โดยความเสียหายที่เกิดขึ้นใน 19 เดือนย้อนหลังมี
ปริมาณของเสียรวม 8,597 ถุง อีกทั้งในกระบวนการเบิกจ่ายสินค้ายังใช้เวลานานถึง 180 นาทีต่อคอนเทน
เนอร์ ทางผูว้ ิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสาคัญของปัญหาที่พบภายในโรงงานที่ใช้เป็นกรณีศึกษา
2.วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาปัญหาของการเกิดของเสียจากกระบวนการการจัดเก็บแป้งมันสาปะหลังภายในคลังสินค้า
โรงงานกรณีศึกษา
2.เพื่อศึกษาขั้นตอนกระบวนการการเบิกจ่ายสินค้าโรงงานกรณีศึกษา
3.เพื่อลดปริมาณของเสี ย ที่ เกิดจากกระบวนการการจั ดเก็ บแป้ ง มันส าปะหลั ง และกระบวนการ
การเบิกจ่ายภายในคลังสินค้าโรงงานกรณีศึกษา
3. อุปกรณ์และวิธีการดาเนินงานวิจัย
ขั้นตอนการศึกษาวิธีการดาเนินงานเพื่อนามาลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในกระบวนการโหลดสินค้า โดยวิธีการดาเนินงานนั้นเริ่มจากการศึกษาผลิตภัณฑ์ของโรงงานที่เป็นกรณีศึก ษา
กระบวนการผลิ ตแป้งมันส าปะหลั งดิบ กระบวนการผลิตแป้งมันส าปะหลังแปรรูป และกระบวนการการ
เบิกจ่ายสินค้า จากนั้นทาการบันทึกข้อมูลของเสีย และตรวจหาสาเหตุทั้งหมดที่ทาให้เกิดของเสีย ทางด้านการ
เบิกจ่ายสินค้าได้ทาการบันทึกเวลาของการเบิกจ่ายสินค้า ในแต่ละขั้นตอนเพื่อ ที่จะได้ทราบสาเหตุที่แท้จริง
และนาไปสู่การปรับปรุงให้ดีขึ้นได้
3.1 วิเคราะห์การเกิดของเสีย
ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทที่ได้รับความเสียหาย 19 เดือนย้อนหลัง
เดือน/ผลิตภัณฑ์
รวม 19 เดือน
ร้อยละ

ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น (ถุง)
A (20 kg) B (25 kg) C (500 kg) D (850 kg) E (1,000 kg)
1,101
6,476
82
818
120
12.81
75.33
0.95
9.51
1.40

แสดงถึงปริมาณของเสี ยที่เกิดขึ้น ในผลิตภัณฑ์ A (ขนาด 20 กิโลกรัม) B (ขนาด 25 กิโลกรัม) C
(ขนาด 500 กิโลกรัม) D (ขนาด 850 กิโลกรัม) และ E (ขนาด 1,000 กิโลกรัม) ย้อนหลัง 19 เดือน พบว่า
ผลิตภัณฑ์ B มีปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นมากที่สุดเป็นจานวน 6,476 ถุง คิดเป็นร้อยละ 75.33 และปริมาณของ
เสียรองจากผลิตภัณฑ์ B ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ A มีปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นเป็นจานวน 1,101 ถุง คิดเป็นร้อยละ
12.81
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สาเหตุ

ถุงแตกระหว่างโหลดสินค้า

ถุงแตกในพาเลท

ถุงแตกตอนแคลื่อนที่

ถุงแตกรอยงารถ/รถชน

ถุงแตกรอยพาเลททับชน

เปื้อน

เปียก

แป้งแตกขณะย้ายรับเข้า

หูขาด

ถุงเสียทรง/เย็บตะเข็บไม่ดี

ตารางที่ 2 การจาแนกสาเหตุที่ทาให้เกิดของเสียในสินค้าประเภท B ภายใน 19 เดือนย้อนหลัง

รวม (ถุง)

1,273

4,330

5

670

57

121

16

4

0

0

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้ Pareto ผลิตภัณฑ์ B

ภาพที่ 1 กราฟพาเรโตแสดงสาเหตุที่ทาให้เกิดของเสียภายในผลิตภัณฑ์ B 19 เดือนย้อนหลัง
จากภาพที่ 1 จากการวิเคราะห์สาเหตุที่ทาให้เกิดของเสียโดยใช้กราฟพาเรโตพบว่า สาเหตุหลักเกิด
จากถุงแตกในพาเลทร้อยละ 66.90 เป็นจานวน 4,330 ถุง และสาเหตุรองเกิดจากถุงแตกระหว่างโหลดสินค้า
ร้อยละ 19.70 เป็นจานวน 1,273 ถุง โดยรวมสาเหตุหลักและสาเหตุรองที่ทาให้เกิดของเสียทั้งหมดเป็นร้อยละ
86.60
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ภาพที่ 2 สภาพปัจจุบันที่เกิดจากการวางสินค้าซ้อนทับกัน
3.2 การโหลดสินค้านาน
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาขั้นตอนการโหลดสินค้าโดยเริ่มจากรถรับสินค้าจะทาการจอดรอที่ช่องโหลดสินค้า
ทั้ง 5 ช่อง จาดนั้นรถโฟล์คลิฟท์สาหรับเตรียมแป้งจะทาการจัดเตรียมแป้งจากคลังสินค้ามายังจุดรอโหลดเพื่อ
ทาความสะอาดสินค้า และตรวจสอบสินค้า และโหลดสินค้าจะทาการโหลดสินค้าขึ้นตู้คอนเทนเนอร์หลังจาก
การตรวจสอบสินค้าเสร็จสิ้นจะทาการคลุม bubbleเพื่อป้องกันการเสียหายของสินค้า และปิดตู้คอนเทนเนอร์
พร้อมกับล็อกซิล

เปลี่ยนตู้คอนเทนเนอร์

เริ่มต้น
กระบวนการ
ยื่นเอกสารที่จุดโหลดสินค้า

ผูต้ รวจสอบนาเอกสารไปยื่นที่สานักงานเพื่อขอใบโหลดสินค้า
รอ QC มาตรวจรถ
ตรวจสภาพรถ
พนักงานจัดเตรียมตู้และแป้งตามจานวน
A
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A
ตรวจสอบสินค้า
จัดเตรียมอุปกรณ์ในการทาความสะอาดแป้ง
ทาความสะอาดโดยการเป่าฝุ่น
ติดสติกเกอร์และโหลดสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์
ทาการคลุม bubble ป้องกันแป้งเสียหาย
ปิดประตูและทาการล็อกตู้คอนเทนเนอร์
คนขับรถลงชื่อในเอกสารขาออก
ขับรถไปจอดหน้าที่ชั่งน้าหนัก
ชั่งน้าหนักรถขาออก
คืนบัตรคิวที่ป้อมยาม
จบกระบวนการเบิกจ่ายสินค้า
ภาพที่ 3 กระบวนการเบิกจ่ายสินค้า
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ตารางที่ 3 แผนภูมิกิจกรรมทวีคูณของการปฏิบัติหน้าที่ของวิธีปัจจุบัน
เวลา (min.)

0:21:30

ช่องโหลดที่ 1
ยื่นเอกสารที่จุดโหลด
สินค้า
ผู้ตรวจสอบนา
เอกสารไปยื่นที่
สานักงาน
รอ QC/ว่างงาน

ช่องโหลดที่ 2
ยื่นเอกสารที่จุดโหลด
สินค้า
ผู้ตรวจสอบนา
เอกสารไปยื่นที่
สานักงาน
รอ QC/ว่างงาน

0:24:30

QC ตรวจสอบรถ

รอ QC ตรวจรถ /
ว่างงาน

0:01:30
0:06:30

0:27:30

0:42:30
0:47:30
0:50:30
0:55:30

1:45:30

1:50:30

QC ตรวจสอบรถ
พนักงานจัดเตรียมตู้
และแป้ง
ตามจานวน

ช่องโหลดที่ 3
ยื่นเอกสารที่จุดโหลด
สินค้า
ผู้ตรวจสอบนา
เอกสารไปยื่นที่
สานักงาน
รอ QC/ว่างงาน
รอ QC ตรวจรถ /
ว่างงาน

ติดสติกเกอร์และ
โหลดสินค้าเข้าตู้ทา
พร้อมกัน

รอ QC ตรวจรถ /
ว่างงาน

QC ตรวจสอบรถ
พนักงานจัดเตรียมตู้
และแป้ง
ตามจานวน

รอคอย forklift
เตรียมแป้ง /ว่างงาน

ตรวจสอบสินค้า
จัดเตรียมอุปกรณ์ทา
ความสะอาด
ทาความสะอาดสินค้า

ช่องโหลดที่ 4
ยื่นเอกสารที่จุดโหลด
สินค้า
ผู้ตรวจสอบนา
เอกสารไปยื่นที่
สานักงาน
รอ QC/ว่างงาน

ตรวจสอบสินค้า
จัดเตรียมอุปกรณ์ทา
ความสะอาด
ทาความสะอาดสินค้า

ติดสติกเกอร์และ
โหลดสินค้าเข้าตู้ทา
พร้อมกัน

พนักงานจัดเตรียมตู้
และแป้ง
ตามจานวน

ช่องโหลดที่ 5
ยื่นเอกสารที่จุดโหลด
สินค้า
ผู้ตรวจสอบนา
เอกสารไปยื่นที่
สานักงาน
รอ QC/ว่างงาน

รอ QC ตรวจรถ /
ว่างงาน

QC ตรวจสอบรถ
รอคอย forklift
เตรียมแป้ง/ว่างงาน
พนักงานจัดเตรียมตู้
และแป้ง
ตามจานวน

QC ตรวจสอบรถ
รอคอย forklift
เตรียมแป้ง /ว่างงาน

ตรวจสอบสินค้า
จัดเตรียมอุปกรณ์ทา
ความสะอาด
ทาความสะอาดสินค้า
รอคอยการโหลด
สินค้า/ว่างงาน

ตรวจสอบสินค้า
จัดเตรียมอุปกรณ์ทา
ความสะอาด
ทาความสะอาดสินค้า
รอคอยการโหลด
สินค้า/ว่างงาน

ทาการคลุม bubble
ป้องกันแป้งเสียหาย
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พนักงานจัดเตรียมตู้
และแป้ง
ตามจานวน

ตรวจสอบสินค้า
จัดเตรียมอุปกรณ์ทา
ความสะอาด

ตารางที่ 3 แผนภูมิกิจกรรมทวีคูณของการปฏิบัติหน้าที่ของวิธีปัจจุบัน (ต่อ)
เวลา(min.)
1:52:30
1:54:30

ช่องโหลดที่ 1
ปิดประตูและทา
การล็อก
คนขับรถเซ็นเอกสาร

1:57:30

ช่องโหลดที่ 2
ทาการคลุม bubble
ป้องกันแป้งเสียหาย
ปิดประตูและทา
การล็อก

ช่องโหลดที่ 3

ช่องโหลดที่ 5
ทาความสะอาดสินค้า

ติดสติกเกอร์และ
โหลดสินค้าเข้าตู้ทา
พร้อมกัน

คนขับรถเซ็นเอกสาร
ทาการคลุม bubble
ป้องกันแป้งเสียหาย
ปิดประตูและทา
การล็อก

2:21:30

ช่องโหลดที่ 4

คนขับรถเซ็นเอกสาร

2:24:30

ติดสติกเกอร์และ
โหลดสินค้าเข้าตู้ทา
พร้อมกัน

ทาการคลุม bubble
ป้องกันแป้งเสียหาย
ปิดประตูและทา
การล็อก

รอคอยการโหลด
สินค้า/ว่างงาน

ติดสติกเกอร์และ
โหลดสินค้าเข้าตู้ทา
พร้อมกัน

คนขับรถเซ็นเอกสาร
ปิดประตูและทา
การล็อก

3:04:30
รวม

คนขับรถเซ็นเอกสาร
เสร็จ
1:54:30

เสร็จ
1:57:30

เสร็จ
2:21:30

ปฏิบัติงาน

เสร็จ
2:24:30

เสร็จ
3:04:30

ว่างงาน

จากตารางแผนภูมิกิจกรรมทวีคูณ พบว่าช่องโหลดที่ 1 ทาเสร็จ 1 ชั่วโมง 54 นาที 30 วินาที ช่อง
โหลดที่ 2 ทาเสร็จ 1 ชั่วโมง 57 นาที 30 วินาที ช่องโหลดที่ 3 ทาเสร็จ 2 ชั่วโมง 21 นาที 30 วินาที ช่องโหลด
ที่ 4 ทาเสร็จ 2 ชั่วโมง 24 นาที 30 วินาที และช่องโหลดที่ 5 ทาเสร็จ 3 ชั่วโมง 4 นาที 30 วินาที โดยที่เวลา
ในการโหลดสินค้าต่างกัน เพราะในแต่ละช่องโหลดมีการรอคอยอยู่ เช่น รอ QC มาตรวจสภาพรถ รอ QC
ตรวจรถ และมีการแบ่งหน้าที่ในการใช้งานของรถโฟล์คลิฟท์ จึงทาให้เกิดการรอคอย เช่น การรอเตรียมแป้ง
และการรอโหลดสินค้า
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ตารางที่ 4 ตารางสรุปของแผนภูมิกิจกรรมทวีคูณของการปฏิบัติหน้าที่ในการทางาน และการแสดงการรอคอย
ช่องโหลด
ช่องโหลด 1
ช่องโหลด 2
ช่องโหลด 3
ช่องโหลด 4
ช่องโหลด 5
ค่าเฉลี่ย

เวลาที่ใช้
1:54:30
1:57:30
2:21:30
2:24:30
3:04:30
2:20:30

% การปฏิบัติ (Working)
86.90
84.68
70.32
68.86
53.93
70.82

% การว่างงาน ( Idle)
13.10
15.32
29.68
31.14
46.07
29.18

จากตารางข้างต้นนี้ สรุปได้ว่า เวลาที่ใช้ในการทางานทั้งหมดเฉลี่ย ร้อยละ 70.82 และเวลาที่สูญ
เปล่าทั้งหมดเฉลี่ย ร้อยละ 29.18
4. สรุปและอภิปรายผล
4.1 ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขการเกิดของเสีย

ภาพที่ 4 การวิเคราะห์สาเหตุที่พบ โดยใช้ Why Why Analysis
ภาพที่ 4 สรุปได้ว่า ถุงแตกในพาเลทเกิดจากถุงรับน้าหนักไม่ไหว เนื่องจากเกิดการจัดวางซ้อนกัน
หลายชั้นเพื่อที่จะสามารถจัดเก็บสินค้าได้ปริมาณมาก แก้ไขการจัดวางแป้งใหม่ให้รองรับน้าหนักได้
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ภาพที่ 5 สภาพแวดล้อมในการจัดเก็บสินค้าก่อนปรับปรุง
จากการศึกษาคุณลักษณะบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุพบว่าความสามารถในการรับน้าหนักของถุง
บรรจุแป้งขนาด 25 กิโลกรัม สามารถรับน้าหนักได้สูงสุด 4,000 กิโลกรัม หรือ สามารถจัดวางพาเลทซ้อนกัน
ได้สูงสุง 3 พาเลท ซึ่งเป็นน้าหนัก 3,750 กิโลกรัม ซึ่งสภาพก่อนปรับปรุงการจัดวางมีการจัดวางพาเลทซ้อนกัน
สูงสุด 4 พาเลท ซึ่งเป็นน้าหนัก 5,000 กิโลกรัม เกินความสามารถในการรองรับน้าหนักของถุงแป้ง ดังตารางที่
5
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์การจัดเก็บก่อนปรับปรุง และหลังปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์
B

ขนาด
(กิโลกรัม)
25

น้าหนักที่สามารถรับได้
(กิโลกรัม)
4,000

น้าหนักก่อนปรับปรุงที่
จัดเก็บ (กิโลกรัม)
5,000

น้าหนักหลังปรับปรุงที่
จัดเก็บ (กิโลกรัม)
3,750

ตารางที่ 6 ปริมาณในการผลิต และของเสียที่เกิดขึ้นก่อนปรับปรุง และหลังปรับปรุง

เดือน
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.

ผลิตในปี จานวนของ
พ.ศ. 2560 เสียปี 2560
(ถุง)
(ถุง)
329,783.00
303
265,211.00
479
235,582.00
376
246,252.00
350
310,000.00
338
270,614.00
352

มูลค่า
(บาท)

เดือน

540,000
902,500
700,000
632,500
392,500
247,500

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
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ผลิตในปี จานวนของ
พ.ศ. 2561 เสียปี 2561
(ถุง)
(ถุง)
419,372.00
444
308,417.00
409
296,715.00
420
345,517.00
321
362,533.00
291
254,435.00
294

มูลค่า
(บาท)
777,500
690,000
720,000
330,000
432,500
485,000

ตารางที่ 6 ปริมาณในการผลิต และของเสียที่เกิดขึ้นก่อนปรับปรุง และหลังปรับปรุง (ต่อ)

ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ผลิตในปี จานวนของ
เดือน
พ.ศ. 2561 เสียปี 2561
(ถุง)
(ถุง)
ก.ค.
334,882.00
284
ส.ค. 315,427.00
307
ก.ย. 234,377.00
202
ต.ค. 349,915.00
272
พ.ย. 286,252.00
176

มูลค่า
(บาท)
325,000
487,500
500,000
730,000
720,000
605,000

หลังปรับปรุง

เดือน

ผลิตในปี จานวนของ
พ.ศ. 2560 เสียปี 2560
(ถุง)
(ถุง)
336,835.00
319
422,047.00
355
264,307.00
379
404,338.00
766
349,890.00
503
391,228.00
380

มูลค่า
(บาท)
505,000
415,000
335,000
270,000
247,500

ภาพที่ 6 กราฟแสดงการเปรียบเทียบอัตราส่วนของเสียก่อนปรับปรุง และหลังปรับปรุงการจัดวางสินค้า
จากกราฟข้างต้นนี้พบว่า อัตราส่วนของเสียก่อนการปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บสินค้าในช่วง
เดือน มกราคม ปี พ.ศ.2560 ถึง กรกฎาคม ปี พ.ศ.2561 พบปัญหาหลั ก คือ ถุงแตกในพาเลท จึงนามา
เปรียบเทียบกับหลังปรับปรุงการจัดวางสินค้าตั้งแต่เดือน สิงหาคม ปี พ.ศ.2561 พบว่าหลังจากการปรับปรุง
การจัดวางสินค้ามีอัตราการเกิดของเสียลดลงตามลาดับ โดยทาการจัดวางพาเลทใหม่ซ้อนกัน 3 ชั้น เป็น
น้าหนัก 3,750 กิโลกรัม ซึ่งอยู่ในความสามารถการรับน้าหนักของถุงแป้ง
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ตารางที่ 7 ตารางผลการเปรียบเทียบก่อน และหลังปรับปรุงการจัดวางสินค้าของผลิตภัณฑ์ B
รายละเอียด
1.อัตราส่วนของเสียร้อยละ
2. มูลค่าเฉลี่ยต่อเดือน (บาท)

ม.ค. 60 – ก.ค. 61 ส.ค. 61 – พ.ย. 61
ก่อนปรับปรุง
หลังปรับปรุง
0.12
0.08
564,342.11
316,875

ผลต่าง
0.04
-247,467.11

จากตารางข้างต้นนี้ สรุปได้ว่า อัตราการเกิดของเสียซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายในกระบวนการ
จัดเก็บ ก่อนปรับปรุงเฉลี่ยร้อยละ 0.12 และหลังทาการปรับปรุงเพื่อลดปริมาณของเสียมีอัตราส่วนลดลงเฉลี่ย
ร้อยละ 0.08 และมีมูลค่าความเสียหายลดลง 247,467.11 บาท
4.2 ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขการโหลดสินค้านาน

ภาพที่ 7 การวิเคราะห์สาเหตุการโหลดสินค้านาน โดยใช้ Why Why Analysis
จากการวิเคราะห์หาสาเหตุโดยวิธี Why Why Analysis สรุปได้ว่า การใช้เวลาในการโหลดสินค้านาน
สาเหตุเกิดจาก 1.มีการรอผู้ตรวจสอบมาตรวจสภาพรถ เนื่องจากห้องผู้ตรวจสอบอยู่อีกที่หนึ่งจึงใช้เวลาในการ
เดินทางมาที่จุดโหลดสินค้า แก้ไข ให้ QC ประจาแผนกโหลดสินค้า 2.รอการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ เนื่องจากมี
การแบ่งหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน โดยทางโรงงานเป็นคนกาหนด แก้ไข เพิ่มหน้าที่ให้กับพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
โดยให้รถโฟล์คลิฟท์ 1 คัน ทาหน้าที่เตรียมแป้ง และโหลดสินค้า
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ตารางที่ 8 แผนภูมิกิจกรรมทวีคูณของการปฏิบัติห น้าที่ในการทางานและการแสดงการรอคอยในแต่ละ
ขั้นตอนของการทางานของวิธีใหม่
เวลา (min)
0:01:41
0:03:40
0:07:43

ช่องโหลดที่ 1
ยื่นเอกสารที่จุดโหลด
สินค้า
ผู้ตรวจสอบนา
เอกสารไปยื่นที่
สานักงาน
QC ตรวจสอรถ

ช่องโหลดที่ 2
ยื่นเอกสารที่จุดโหลด
สินค้า
ผู้ตรวจสอบนา
เอกสารไปยื่นที่
สานักงาน
รอคอยตรวจสภาพ
รถ/ว่างงาน
QC ตรวจสอรถ

ช่องโหลดที่ 3
ยื่นเอกสารที่จุดโหลด
สินค้า
ผู้ตรวจสอบนา
เอกสารไปยื่นที่
สานักงาน
รอคอยตรวจสภาพ
รถ/ว่างงาน

ช่องโหลดที่ 4
ยื่นเอกสารที่จุดโหลด
สินค้า
ผู้ตรวจสอบนา
เอกสารไปยื่นที่
สานักงาน

รอคอยตรวจสภาพ
รถ/ว่างงาน

QC ตรวจสอรถ
0:25:13

พนักงาน
จัดเตรียมตู้และแป้ง
ตามจานวน

พนักงาน
จัดเตรียมตู้และแป้ง
ตามจานวน

QC ตรวจสอรถ
พนักงาน
จัดเตรียมตู้และแป้ง
ตามจานวน

พนักงาน
จัดเตรียมตู้และแป้ง
ตามจานวน

ตรวจสอบสินค้า

0:33:48

จัดเตรียมอุปกรณ์
ทาความสะอาด

ตรวจสอบสินค้า

ทาความสะอาดสินค้า

จัดเตรียมอุปกรณ์
ทาความสะอาด

ตรวจสอบสินค้า

ทาความสะอาดสินค้า

จัดเตรียมอุปกรณ์
ทาความสะอาด

ตรวจสอบสินค้า

ทาความสะอาดสินค้า

จัดเตรียมอุปกรณ์
ทาความสะอาด

0:44:30

1:28:20

ติดสติกเกอร์และ
โหลดสินค้าเข้าตู้ทา
พร้อมกัน

รอคอยตรวจสภาพ
รถ/ว่างงาน

QC ตรวจสอรถ

0:31:16

0:38:56

ช่องโหลดที่ 5
ยื่นเอกสารที่จุดโหลด
สินค้า
ผู้ตรวจสอบนา
เอกสารไปยื่นที่
สานักงาน

ติดสติกเกอร์และ
โหลดสินค้าเข้าตู้ทา
พร้อมกัน

พนักงาน
จัดเตรียมตู้และแป้ง
ตามจานวน

ทาความสะอาดสินค้า
ติดสติกเกอร์และ
โหลดสินค้าเข้าตู้ทา
พร้อมกัน
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รอคอยการเตรียม
แป้ง/ว่างงาน

ติดสติกเกอร์และ
โหลดสินค้าเข้าตู้ทา
พร้อมกัน

ตรวจสอบสินค้า
จัดเตรียมอุปกรณ์
ทาความสะอาด
ทาความสะอาดสินค้า

ตารางที่ 8 แผนภูมิกิจกรรมทวีคูณของการปฏิบัติหน้าที่ในการทางานและการแสดงการรอคอยในแต่ละ
ขั้นตอนของการทางานของวิธีใหม่ (ต่อ)
เวลา (Time)

ช่องโหลดที่ 1

1:33:08

ทาการคลุมbubble
ป้องกันแป้งเสียหาย

1:35:42

ปิดประตูและทา
การล็อก

1:36:52

คนขับรถเซ็นเอกสาร

1:38:12

ช่องโหลดที่ 2

ทาการคลุมbubble
ป้องกันแป้งเสียหาย
ปิดประตูและทา
การล็อก
คนขับรถเซ็นเอกสาร

1:42:08

ช่องโหลดที่ 3

ช่องโหลดที่ 4

ทาการคลุมbubble
ป้องกันแป้งเสียหาย
ปิดประตูและทา
การล็อก
คนขับรถเซ็นเอกสาร

1:47:10

ช่องโหลดที่ 5
รอการโหลดสินค้า/
ว่างงาน

ติดสติกเกอร์และ
โหลดสินค้าเข้าตู้ทา
พร้อมกัน
ปิดประตูและทา
การล็อก
คนขับรถเซ็นเอกสาร
ทาการคลุมbubble
ป้องกันแป้งเสียหาย
ปิดประตูและทา
การล็อก
คนขับรถเซ็นเอกสาร

2:37:59

รวม

เสร็จ1:36:52
ประหยัดเวลาได้
0:17:38

เสร็จ 1:38:12
ประหยัดเวลาได้
0:19:18

เสร็จ 1:42:08
ประหยัดเวลาได้
0:39:22

ปฏิบัติงาน

เสร็จ 1:47:10
ประหยัดเวลาได้
0:37:20

รอคอย
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เสร็จ 2:24:26
ประหยัดเวลาได้
0:40:04

กราฟแสดงเวลาการทางานของกระบวนการเบิกจ่ ายสินค้ าก่ อนและหลังปรับปรุง

เวลา

3:36:00
2:24:00
1:12:00
0:00:00

ช่องโหลด 1

ช่องโหลด 2

ช่องโหลด 3

ช่องโหลด 4

ช่องโหลด 5

ช่ องโหลด

เวลาก่อนปรับปรุ ง

เวลาหลังปรับปรุ ง

ภาพที่ 8 กราฟแสดงการเปรียบเทียบเวลาการทางานของกระบวนการการเบิกจ่ายสินค้าก่อน และหลัง
ปรับปรุง
จากกราฟข้างต้นนี้เป็นการเปรียบเทียบเวลาการทางานของกระบวนการการเบิกจ่ายสินค้าทั้ง 5 ช่อง
โหลด พบว่าก่อนปรับปรุงมีระยะเวลาสูญเปล่าในกระบวนการได้แก่ การรอคอยผู้ตรวจสอบ การรอตรวจสภาพ
รถ การรอรถรถโฟล์คลิฟท์เตรียมแป้ง และการรอคอยการโหลดสินค้า อันเนื่องมาจากการแบ่งหน้าที่ในการ
ทางานที่ชัดเจน จึงทาให้เกิดการรอคอย หลังจากการทาการปรับปรุงกระบวนการได้ ทาการแบ่งหน้าที่ในการ
ทางานใหม่โดยให้รถโฟล์คลิฟท์ 1 คัน ทาหน้าที่ทั้งหมดต่อ 1 ช่องโหลด ทั้งเตรียมแป้งและโหลดสินค้าเข้าตู้
ทางด้านการรอคอยผู้ตรวจสอบได้จัดให้ผู้ตรวจสอบประจาอยู่จุดโหลดสินค้า เพื่อลดเวลาการรอคอยผู้ตรวจ
สอบเดินทางมาจากตึกหนึ่งมายังจุดโหลดสินค้า แต่เนื่องจากในกระบวนการมีรถโฟล์คลิฟท์ 4 คัน จึงทาให้ช่อง
โหลดที่ 5 มีการรอคอยการใช้งานที่จาเป็นต้องอาศัยรถโฟล์คลิฟท์
ตารางที่ 9 ตารางผลการเปรี ย บเที ย บก่ อ นปรั บ ปรุ ง กระบวนการการเบิ ก จ่ า ยสิ น ค้ า และหลั ง ปรั บ ปรุ ง
กระบวนการการเบิกจ่ายสินค้า
รายละเอียด
1.เวลาที่ใช้ในกระบวนการเบิกจ่ายสินค้าทั้งหมดเฉลีย่ (นาที)
2.เวลาที่สญ
ู เปล่าทั้งหมดเฉลี่ย (นาที)
3.เวลาที่ใช้ทางานทั้งหมดเฉลี่ย (นาที)

286

ม.ค. 60 – ก.ค. 61

ส.ค. 61 – พ.ย. 61

ก่อนปรับปรุง

หลังปรับปรุง

140.30
41.00
99.30

109.46
14.48
94.58

ผลต่าง
- 30.44
- 26.12
- 4.72

จากตารางข้างต้นนี้ สรุปได้ว่า การปรับปรุงกระบวนการการเบิกจ่ายสินค้าสามารถลดเวลาที่ใช้ใน
กระบวนการการเบิกจ่ายสินค้าทั้งหมดเฉลี่ย 30 นาที 44 วินาที สามารถลดเวลาที่สูญเปล่าในกระบวนการ
เฉลี่ย 26 นาที 12 วินาที ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพเวลาในการทางานเฉลี่ยร้อยละ 86.52 จากเดิมเฉลี่ยร้อย
ละ 70.82 และสามารถลดประสิทธิภาพเวลาสูญเปล่าเฉลี่ยร้อยละ 13.48 จากเดิมเฉลี่ยร้อยละ 29.18
5. ข้อเสนอแนะ
จากการปรับปรุงกระบวนการการจัดเก็บสินค้า และกระบวนการการเบิกจ่ายสินค้าในโรงงานแป้ง
มันสาปะหลังกรณีศึกษานั้น ทางด้านของกระบวนการการเบิกจ่ายสินค้ายังพบว่า สามารถลดระยะเวลาใน
กระบวนการเพิ่มได้ แต่จาเป็นที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มซึ่งทาให้เกิดต้นทุนที่เพิ่มจึงได้ทาการเสนอ ดังนี้
1 ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการแก้ไขปัญหาของเสียที่ เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ B ซึ่งสามารถนาวิธีการใน
การศึกษาครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้กับบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่นที่ประสบปัญหาคล้ายกันกับผลิตภัณฑ์ B
2 ด้านเอกสาร ควรมีการเพิ่มเอกสาร เรื่องค่าน้าหนักของบรรจุภัณฑ์มาอย่างชัดเจน เนื่องจาก
บรรจุภัณฑ์แต่ละผลิตภัณฑ์มีค่าน้าหนักที่แตกต่างกัน จึงทาให้ดัชนีตัวชี้วัดไม่เท่ากัน
3 ด้านสถานที่ทางาน ปัจจุบัน ณ จุดโหลดสินค้าเป็นระบบเปิดซึ่งทาให้สถานที่ทางานของพนักงาน
อากาศร้อน เป็นเหตุให้ในขณะที่ทาการโหลดสินค้ามีการพักอยู่บ่อยครั้งจึงทาให้การโหลดสินค้าเป็นได้ล่าช้า
ควรจัดทาระบบปิดในจุดโหลดสินค้า และติดเครื่องปรับอากาศ หรือเพิ่ มจานวนพัดลมระบายอากาศมากขึ้น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานให้แก่พนักงานเพื่อที่จะสามารถโหลดสินค้าได้เร็วขึ้น
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ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการทางการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย ในพื้นที่
หมู่ที่ 4 บ้านคลองโพธิ์ ตาบลตะเครียะ อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา
Factors Affecting Adoption of Thai Traditional Medicine Service of
Thai Massage
in Moo 4, Ban Khlong Pho, Takhria, Ranot, Songkhla
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บทคัดย่อ
การวิจั ยนี้ มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อศึ กษาระดั บการยอมรั บการใช้ บริการทางการแพทย์ แผนไทย ประเภท
การนวดไทย และปั จจั ยสนั บสนุนที่ มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการทางการแพทย์ แผนไทย ประเภทการนวด
ไทย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ
การนวดไทย ในพื้นที่หมู่ ที่ 4 บ้ านคลองโพธิ์ ตาบลตะเครีย ะ อาเภอระโนด จั งหวัดสงขลา จานวน 73 คน
เครื่องมือรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ด้านปัจจัยส่วนบุคคล ประชาชนส่วนใหญ่ที่มาใช้
บริ การเป็ น เพศหญิ ง ร้อยละ 57.53 อายุ ระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 39.73 สถานภาพสมรส ร้อยละ 53.42
อาชี พ แม่ บ้ าน/พ่ อบ้ าน ร้ อยละ 30.14 มี รายได้ ต่ อเดื อน ระหว่ าง 5,001-10,000 บาท ร้ อยละ 54.79 มี โรค
ประจาตัวเป็นอัมพฤกษ์ ร้อยละ 38.36 และมาใช้บริการเป็นครั้งแรก ร้อยละ 32.88 ด้านการยอมรับการใช้บริการ
ทางการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย มาจากการแนะนาจากคนในครอบครัวเพราะเชื่อในผลของการรักษา
อยู่ในระดับมาก และปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการทางการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวด
ไทย คือ ด้านความเชื่อ การนวดไทยสามารถบาบัดโรคอัมพฤกษ์ได้ ด้านเจตคติ การแพทย์แผนไทย ประเภทการนวด
ไทย เป็นความสามารถและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรรักษาไว้ ด้านการรับรู้ข่าวสาร ได้รับจากการบอกต่อของผู้ที่เคย
รั บบริ การและจากญาติ พี่ น้ อง ด้ านการสนั บสนุ นจากชุ มชน/สั งคม คนในชุ มชนเชื่ อว่ าการนวดไทยเป็ นการ
บาบัดรักษาโรคได้และบุคคลที่รู้จักดูแลสุขภาพด้วยการรักษาการนวดไทย อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการสนับสนุน
จากครอบครัว ครอบครัวมักใช้บริการการนวดไทยและมักชักชวนญาติพี่น้องไปใช้บริการทางการแพทย์แผนไทย
ประเภทการนวดไทยบ่อยครั้ง อยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประโยชน์ของการนวดไทย และสถานที่ให้บริการนวดไทย
ให้มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนที่ไม่รู้ข่าวสารจะได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการนวดไทยเพิ่มมากขึ้น
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คาสาคัญ : ปัจจัย, การยอมรับ, การใช้บริการทางการแพทย์แผนไทย, การนวดไทย
Abstract
The research aimed to study the level of adoption of Thai traditional medicine
service of Thai massage and factors affecting adoption of Thai traditional medicine service of
Thai massage. This research is a qualitative research. The sample composed of 73 customers
which used Thai traditional medicine service of Thai massage in Moo 4, Ban Khlong Pho,
Takhria, Ranot, Songkhla. Questionnaire were used for data collection.
The research results revealed that most of customer were female 57.53%, aged between
51-60 years old 39.73%, marital status 53.42%, housewife/househusband occupation 30.14%,
earning a month income 5,001-10,000 baht 54.79%, paresis 38.36%, first time user 32.88%. The
analysis of level of adoption of Thai traditional medicine service of Thai massage found that,
family suggestion and belief of service was at a good level. The analysis of factors affecting
adoption of Thai traditional medicine service of Thai massage found that, belief factor:
customer belief the service can be beneficial to the treatment of partial paralysis, attitude
factor: customers were highly accepting of the existing traditional of Thai massage services,
acknowledgment of service: all customers were highly accepting of promoting any new
service offering through “word of mouth” promotion and marketing to their friends and
family. All customers were highly accepting of this service due to the belief that new
services may be beneficial to the treatment of disease at a good level.
Suggestions: requirements for promoting the advantage of Thai traditional medicine
service of Thai massage and place of Thai massage service to increase new customers.
Keywords: Factor, Acceptance, Thai traditional medicine service, Thai massage.
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บทนา
ปัจจุบันคนในท้องถิ่นจานวนมากให้ความสาคัญกับการนวดแผนไทย การดูแลสุขภาพด้วย ภูมิปัญญาไทย
การนวดไทยนั บเป็นภูมิปัญญาอันล้าค่าของคนไทย ที่มีประวัติและเรื่องราวสืบ ทอดกันมาช้านาน การนวดหรือ
หัตถเวชเป็นการรักษาโรควิธีหนึ่ง ซึ่งมีผลทางการรักษาโรคบางโรคได้อย่างเป็นอย่างดี โดยเฉพาะโรคที่ไม่สามารถ
บ าบัดได้ ด้วยการใช้ ยาฉีดหรือยากิน การนวดจึงมีบทบาทส าคัญอย่ างหนึ่งในการรั กษาโรค ดังนั้นจะเห็ นได้ว่า
การนวดแผนไทยเป็ นบริ การหนึ่ งของการแพทย์ แผนไทยในศู นย์ สุ ขภาพแผนไทยประยุ กต์ ซึ่ งสื บทอดกั นมา
เป็ นภู มิ ปั ญญาของคนไทย โดยมี ความเชื่ อว่ าการนวดเป็ นการช่ วยเพื่ อบรรเทาอาการเจ็ บป่ วย ช่ วยให้ ระบบ
การไหลเวียนโลหิตดีขึ้น ทาให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย (ประดับเพชร ครุฑชั่งทอง, 2551: 1) การนวดมีบทบาทสาคัญ
ในการรักษาโรคตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ภูมิปัญญาด้านการนวดของไทยมีมากมายหลายชนิด เช่น การนวดจับเส้น
นวดกดจุดนวดประคบร้อน และการนวดที่ดีสาหรับสตรีหลังคลอดบุตรและสตรีที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบอวัยวะ
สืบพันธุ์ผิดปกติ (มดลูก) คือ การนวดกระชับมดลูก (โซติกา กะวะนิจและคณะ, 2556: 2738) โดยเชื่อว่าการนวด
จะเริ่มต้น จากการช่วยเหลือกันเองภายในครอบครัว เช่น สามีนวดให้ภรรยา ภรรยานวดให้สามี ลูกนวดให้พ่อแม่
หรือปู่ ยา ตา ยาย มีการใช้อวัยวะต่าง ๆ เช่น ศอก เข่า และเท้า นวดให้กัน หรือนวดด้วยตนเอง มีการพัฒนาการใช้
อุปกรณ์ ในการนวด เพื่ อให้ ใช้ น้ าหนั กได้ มากขึ้ น เช่ น นมสาว ไม้ กดเท้ า จากการนวดช่วยเหลื อตนเองภายใน
ครอบครัวจนเกิดความชานาญและมั่นใจ จึงได้มีการนวดช่วยเหลือความเจ็บป่วยของเพื่อนบ้าน จนได้รับความนิยม
และเชื่อถือจากผู้มารับบริการจนเกิดอาชีพหมอนวดในที่สุด สถานการณ์ปัจจุบันการนวดไทยกาลังได้รับความนิยม
กว้างไกล ทั้งในกลุ่มของคนไทยเองและต่างชาติ มีสถาบันสอนนวดไทยมากมายหลายแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน
โรงเรียนสอนนวดของวัดโพธิ์ โรงเรียนอายุรเวท ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และยังมีโรงเรียนสอนหมอนวด
สายตาพิ การ และภาคเอกชนอื่น ๆ อีก โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ (คนตกงาน
มากมาย กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พัฒนาการเรียนการสอนเรื่องนวด
โดยเปิ ด วิ ช านวดไทยแก่ ผู้ ต กงาน เพื่ อ น าวิ ช าไปประกอบอาชี พ เลี้ ย งตั ว เองในเบื้ อ งต้ น เป็ น การบรรเทา
ความเดื อดร้ อนในยามบ้ านเมื องตกอยู่ ในภาวะวิกฤต รวมถึ งการส่ งเสริมสถาบั นต่ าง ๆ ที่ มี การเรี ยนการสอน
เรื่องนวดไทยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ปัจจุบันการนวดไทยสามารถจาแนกเป็น 2 แบบ คือการนวดแบบราชสานัก
และการนวดเชลยศักดิ์ การนวดแบบราชสานัก หมายถึงการนวดเพื่อถวายกษัตริย์และเจ้านายชั้นสูงของราชสานัก
การนวดแบบราชสานักพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้เรียนอย่างประณีตถี่ถ้วนและการสอนมีขั้นตอน จรรยามารยาท
ของการนวด ต้องสุภาพมาก ใช้อวัยวะได้น้อยและต้องตรงตามจุด จึงกล่าวได้ว่าการฝึกมือและการนวดมีเอกลักษณ์
เฉพาะ ดังงานวิจัยของ (พีรดา จันทรวิบูลย์ และคณะ, 2553: 1) พบว่า ระดับความปวดกล้ามเนื้อหลังส่ วนบน
ของผู้รับการรักษา ภายหลังจากการนวดแบบราชสานัก เพื่อรักษาระดับความปวดลดลง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(P-value<0.001) การนวดเชลยศักดิ์ หมายถึ ง การนวดแบบสามั ญชน มี การสื บทอดฝึ กฝนแบบแผนการนวด
ตามวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งเหมาะมากสาหรับชาวบ้านจะนวดกันเองใช้สองมือและอวัยวะส่วนอื่นโดยไม่ต้องใช้ยา
ในปัจจุบันจึงเป็นที่รู้จักและแพร่หลายในสังคมไทย
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ดังนั้น จะเห็นได้ว่าแพทย์ทางเลือกประเภทการนวดไทย ได้มีบทบาทเข้ามาใช้ในวงการแพทย์แผนปัจจุบัน
มากขึ้ น ประชาชนส่ วนใหญ่ เริ่มยอมรั บในประสิ ทธิภาพของการแพทย์ พื้ นบ้ าน เช่ น ยาสมุ นไพร อาหารแนว
ธรรมชาติบ าบัด การนวดรักษาโรค ฯลฯ พร้อมกับเริ่มตระหนั กในผลข้างเคียงของการใช้ยาเคมี การผ่าตัด หรือ
วิธีการแบบวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ที่มีราคาแพง และบางครั้งก็รักษาไม่หาย (สุรพจน์ วงศ์ใหญ่, 2551: 2)
นอกจากนี้นโยบายรัฐยังมีการสนับสนุนให้ แพทย์ทางเลือกได้รับความเชื่อถือ ผู้บริโภคสามารถได้รับความมั่นใจ
เมื่อได้รับการบริการ (พุทธินันท์ พินศิริกุล, 2554: 1) สอดคล้องกับงานวิจัยของ จีรนันท์ บุญอิ่ม, (2556: 2663)
ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น และแพทย์บุคลากรสาธารณสุข ทัง้ แผนปัจจุบันและแผนไทย
มีการใช้ยาสมุนไพร เนื่องจากเป็นทางเลือกหนึ่งสาหรับผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเยียวยาบาบัดโรคภั ย
ไข้ เจ็ บ ที่ ไม่ ต้ องรั บ ประทานยาแก้ ป วด ส าหรั บผู้ ใช้ แรงงานรวมถึ งอาชี พ รั บ ราชการที่ ต้ องใช้ ก าลั งแรงงาน
อยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ นโยบายรัฐยังมีการสนับสนุนให้แพทย์ทางเลือกได้รับความน่าเชื่อถือ ผู้บริโภคสามารถ
ได้รับความมั่นใจเมื่อได้รับการบริการ
จากความส าคั ญ ดั งกล่ าวข้ างต้ น ผู้ วิ จั ยได้ ลงพื้ นที่ ในการบริ การประชาชนเกี่ ยวกั บแพทย์ แผนไทย
จึ งมองเห็ นความจ าเป็ นอย่ างยิ่ งที่ ต้ องศึ กษาถึ งการยอมรั บการใช้ การแพทย์ ทางเลื อก ประเภทการนวดไทย
ของประชาชน ในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านคลองโพธิ์ ตาบลตะเครียะ อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพั ฒ นาการแพทย์ แผนไทยให้ เกิ ดการยอมรับในวงกว้ าง เพื่ อการด ารงไว้ ซึ่ งขนบธรรมเนี ยมวั ฒ นธรรม
รวมถึ งลดรายจ่ ายในการใช้ ยาแก้ ปวดและสามารถพั ฒ นาเป็ นอาชี พหมอนวดหรื ออาชี พเสริ มที่ สร้ างรายได้
ให้กับชุมชนให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาระดับการยอมรับการใช้ บริการทางการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทยในพื้ นที่ หมู่ที่ 4
บ้านคลองโพธิ์ ตาบลตะเครียะ อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา
2. ศึกษาปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการทางการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย
ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านคลองโพธิ์ ตาบลตะเครียะ อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา
กลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างประชากรที่เข้ามารักษาเกี่ยวกับการนวดไทย ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านคลองโพธิ์
ตาบลตะเครียะ อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา จานวน 73 คน
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิ จั ยครั้ งนี้ เป็ นการวิ จั ยเชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) โดยที่ กลุ่ มตั วอย่ าง คื อประชาชน
ที่เข้ามารักษาเกี่ยวกับการนวดไทย ในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านคลองโพธิ์ ตาบลตะเครียะ อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา
จานวน 73 คน
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5
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิจั ยติ ดต่อประสานงานกั บกลุ่ มแพทย์แผนไทย ต าบลตะเครี ยะ เพื่ อขอเข้าท างานวิจัยและขอความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัย หลังจากนั้นดาเนินการเก็บข้อมูลดังขั้นตอนต่อไปนี้ 1) ฝึกผู้ช่วยวิจัย
ในการใช้ แบบสอบถามและบั นทึ กข้ อมู ล 2) พบผู้ ป่ วยที่ มารั กษาในกลุ่ มแพทย์ แผนไทย ขณะรอรั บการรักษา
แนะนะตนเอง อธิบายวัตถุประสงค์ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 3) ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม โดยใช้เวลา
ประมาณ 15 นาที/คน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ ผลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปน าเสนอข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่
(frequency) ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
ผลการวิจัย
การวิจั ยครั้งนี้ ผู้ วิจัยน าข้อมูลที่ ได้รับมาวิเคราะห์ ตามหลั กสถิ ติด้ วยโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ส าเร็จรูป
ซึ่งผลการวิจัยที่ได้รับสามารถนาเสนอได้ตามลาดับ ดังนี้
1. ศึกษาระดับการยอมรับการใช้บริการทางการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย
ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ทั้งหมด 73 คน พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ ชาย จานวน 31 คน เพศหญิง
จานวน 42 คน อายุ 51 – 60 ปี มากที่สุด จานวน 29 คน ต่ากว่า 20 ปีน้อยที่สุด จานวน 3 คน สถานภาพสมรส
มากที่สุด จานวน 39 คน โสด น้อยที่สุด จานวน 12 คน อาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้านมากที่สุด จานวน 22 คน และอื่น ๆ
น้อยที่สุด จานวน 4 คน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท มากที่สุด จานวน 40 คน ต่ากว่า 5,000 บาท
น้อยที่สุด จานวน 7 คน มีโรคประจาตัวอัมพฤกษ์มากที่สุด จานวน 28 คน อัมพาตและกล้ามเนื้ออักเสบน้อยที่สุด
จานวน 3 คน มาใช้บริการครั้งแรก มากที่สุด จานวน 24 คน 5 ครั้งขึ้นไป น้อยที่สุด จานวน 3 คน
การยอมรับการใช้บริการทางการแพทย์แผนไทยประเภท
การนวดไทย
1. การแพทย์แผนไทยประเภทนวดไทย
มีทฤษฎีการรักษาที่เชื่อถือได้
2. การนวดไทยมีขั้นตอนการรักษาที่ไม่ยุ่งยาก
3. มีการแนะนาคนในครอบครัวมาใช้บริการการ
นวดไทย เพราะเชื่อในผลของการรักษา
4. การนวดไทยมีประสิทธิภาพรักษาโรคได้จริง
รวม
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S.D

3.33

0.53

ระดับการ
ยอมรับ
ปานกลาง

3.56
4.48

0.58
0.58

มาก
มาก

4.42
3.95

0.58
0.57

มาก
มาก

6
2. ศึกษาปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการทางการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย
2.1 ด้านความเชื่อ
ปัจจัยสนับสนุนการยอมรับการใช้บริการทางการแพทย์
แผนไทย ประเภทการนวดไทย ด้านความเชื่อ
1. การนวดไทยสามารถบาบัดโรคอัมพฤกษ์ได้
2. การนวดไทยเป็นการกระตุ้นให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้น
3. การนวดไทยเป็นภูมิปัญญา ปัจจุบันชาวต่างชาติ
ให้ความสนใจอันดับหนึ่ง
4. การนวดไทยได้ผลดีกว่าทานยาแก้ปวด
5. การรักษาแพทย์แผนไทย ทาให้การบรรเทาอาการปวด
เมื่อยได้ผลดี

4.99
4.96

0.12
0.26

(n= 73 คน)
ระดับการ
สนับสนุน
มากที่สุด
มากที่สุด

4.26

0.75

มาก

3.93
4.74

0.65
0.47

มาก
มากที่สุด



S.D

4.47

0.53

(n= 73 คน)
ระดับการ
สนับสนุน
มาก

4.38
3.64
4.47

0.64
0.69
0.53

มาก
มาก
มาก

4.38
3.64
4.40

0.64
0.69
0.59

มาก
มาก
มาก

4.97

0.16

มากที่สุด

4.12

0.91

มาก



S.D

2.2 ด้านเจตคติ
ปัจจัยสนับสนุนการยอมรับการใช้บริการทางการแพทย์
แผนไทย ประเภทการนวดไทย ด้านเจตคติ
1. การนวดไทยเป็นอีกทางเลือกในการ
บรรเทาความ เจ็บปวด
2. การนวดไทยเป็นอาชีพที่สังคมยอมรับ
3. การนวดไทยช่วยให้คนในชุมชนมีรายได้เสริม
4. การนวดไทยเป็นอีกทางเลือกในการบรรเทา
ความเจ็บปวด
5. การนวดไทยเป็นอาชีพที่สังคมยอมรับ
6. การนวดไทยช่วยให้คนในชุมชนมีรายได้เสริม
7. การแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทย สามารถรักษา
บรรเทาความเจ็บปวดของท่านได้
8. การแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทยเป็นความสามารถ
และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรรักษาวัฒนธรรมไว้
9. การแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทยรักษาบรรเทา
ความเจ็บปวดได้ดีกว่าแพทย์แผนปัจจุบัน
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7
ปัจจัยสนับสนุนการยอมรับการใช้บริการทางการแพทย์
แผนไทยประเภทการนวดไทย ด้านเจตคติ
10. การประคบโดยใช้สมุนไพรไทยสามารถรักษาอาการ
ปวดบวมได้
11. การนวดไทยคือ ภูมิปัญญาของคนไทยควรอนุรักษ์ไว้
เป็นเอกลักษณ์ไทยสืบไป



S.D

4.95

0.37

ระดับการ
สนับสนุน
มากที่สุด

4.99

0.12

มากที่สุด

2.3 ด้านการรับรู้ข่าวสาร
(n= 73 คน)
ปัจจัยสนับสนุนการยอมรับการใช้บริการ
ทางการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย
ด้านการรับรู้ข่าวสาร
1. วิทยุ
2. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ นิตยสาร
3. จากการบอกต่อของผู้ที่เคยรับบริการ
4. จากญาติพี่น้อง



1.01
2.18
4.60
4.60

ระดับการ
สนับสนุน

S.D
0.12
0.59
0.52
0.52

น้อยที่สุด
น้อย
มากที่สุด
มากที่สุด

2.4 ด้านการสนับสนุนจากครอบครัว
ปัจจัยสนับสนุนการยอมรับการใช้บริการทางการแพทย์
แผนไทย ประเภทการนวดไทย
ด้านการสนับสนุนจากครอบครัว
1. ท่านและครอบครัวมักใช้บริการการนวดไทย
2. ท่านมักชักชวนญาติพี่น้องไปใช้บริการการแพทย์
พื้นบ้านประเภทการนวดไทยบ่อยครั้ง
3. หากท่านและครอบครัวประทับใจในการให้บริการ
4. ท่านและครอบครัวป่วยเป็นโรคอัมพาตใช้
บริการการนวดไทย ช่วยให้อาการดีขึ้น
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(n= 73 คน)
ระดับการ
สนับสนุน



S.D

4.27
4.27

0.51
0.51

มาก
มาก

4.34
4.25

0.53
0.68

มาก
มาก

8

2.5 ด้านการสนับสนุนจากชุมชน/สังคม
ปัจจัยสนับสนุนการยอมรับการใช้บริการทางการแพทย์
แผนไทย ประเภทการนวดไทย
ด้านการสนับสนุนจากชุมชน/สังคม
1. เพื่อนมีอิทธิพลในการตัดสินใจรักษาด้านการนวดไทย
2. ปัจจุบันทราบเกี่ยวกับการรักษาด้วยแพทย์แผนไทยมากขึ้น
3. คนในชุมชนเชื่อว่าการนวดไทยเป็นการบาบัดรักษาโรคได้
4. บุคคลที่รู้จักดูแลสุขภาพด้วยการรักษานวดไทย
5. คนในชุมชนเมื่อมีการปวดเมื่อยนิยมใช้บริการการนวดไทย



S.D

(n= 73 คน)
ระดับการ
สนับสนุน

3.75
4.67
4.70
4.70
4.68

0.70
0.50
0.52
0.52
0.52

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

สรุป
จากการศึกษาปั จจัยที่ มี ผลต่อการยอมรับการใช้ บริการทางการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย
ในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านคลองโพธิ์ ตาบลตะเครียะ อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา พบว่า การยอมรับการใช้บริการทาง
การแพทย์ แผนไทย ประเภทการนวดไทย มี การแนะน าคนในครอบครั วมาใช้ บ ริ การการนวดไทย เพราะ
เชื่อในผลของการรักษา อยู่ในระดับมาก ปัจจัยสนับสนุนการยอมรับการใช้บริการทางการแพทย์แผนไทย ประเภท
การนวดไทย ด้ านความเชื่ อ การนวดไทยสามารถบ าบั ดโรคอั มพฤกษ์ ได้ อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด ด้ านเจตคติ
การแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย เป็นความสามารถและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรรักษาวัฒนธรรมไว้ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ด้านการรับรู้ข่าวสาร จากการบอกต่อของผู้ที่เคยรับบริการและจากญาติพี่น้อง อยู่ในระดับมากที่สุด
ด้ านการสนั บสนุ นจากครอบครั ว ครอบครั วมั กใช้ บริการการนวดไทยและมั กชั กชวนญาติ พี่ น้ องไปใช้ บริ การ
การแพทย์พื้นบ้าน ประเภทการนวดไทย บ่อยครั้ง อยู่ในระดับมาก ด้านการสนับสนุนจากชุมชน/สังคม คนในชุมชน
เชื่อว่าการนวดไทยเป็นการบาบัดรักษาโรคได้ และบุคคลที่รู้จักดูแลสุขภาพด้วยการรักษาการนวดไทย อยู่ในระดับ
มากที่สุด
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมด 73 คน พบว่า ประชาชนผู้มาใช้บริการ เพศหญิง จานวน 42 คน
คิ ดเป็ นร้ อยละ 57.53 มี อายุ 51 – 60 ปี มากที่ สุ ด จ านวน 29 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 39.73 มี สถานภาพสมรส
มากที่สุด จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 53.42 มีอาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้านมากที่สุด จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ
30.14 มี รายได้ เฉลี่ ยต่ อเดื อน 5,001 – 10,000 บาท มากที่ สุ ด จ านวน 40 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 54.79 มี โรค
ประจาตัวอัมพฤกษ์มากที่สุด จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 38.36 มาใช้บริการครั้งแรก มากที่สุด จานวน 24 คน
คิดเป็นร้อยละ 32.88
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การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. ระดับการยอมรับการใช้บริการทางการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย
1. ผลการวิจัย ว่า พบว่า ประชาชนผู้มาใช้บริการมี การยอมรับการใช้บริการทางการแพทย์แผนไทย
ประเภทการนวดไทย โดยการแนะน าคนในครอบครั ว มาใช้ บ ริ ก ารการนวดไทย เพราะเชื่ อ ในผลของ
การรั ก ษา มี ร ะดั บ มาก มี ค่ าเฉลี่ ย 4.48 มี ค่ าส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.58 รองลงมา คื อ การนวดไทย
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพรั ก ษาโรคได้ จ ริ ง มี ค่ า เฉลี่ ย 4.42 มี ค่ าส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.58 และข้ อ ต่ าสุ ด คื อ
การแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย มีทฤษฎีการรักษาที่เชื่อถือได้ มีระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.33 มีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53
2. ปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการทางการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย
2.1 ผลการวิจัยว่า พบว่า ประชาชนผู้ มาใช้ บริการสนั บสนุ นการยอมรับการใช้ บริการทางการแพทย์
แผนไทย ประเภทการนวดไทย ด้านความเชื่อเกี่ยวกับการนวดไทย โดยพิจารณาผลแต่ละข้อแล้ว ข้อมูลสูงสุดความ
เชื่ อ ว่ า การนวดไทยสามารถบ าบั ด โรคอั ม พฤกษ์ ได้ มี ระดั บ มากที่ สุ ด มี ค่ าเฉลี่ ย 4.99 มี ค่ า ส่ ว นเบี่ ย ง
เบนมาตรฐาน 0.12 รองลงมา คื อ การนวดไทยเป็ นการกระตุ้ นให้ เลื อดลมไหลเวี ยนดี ขึ้ น มี ระดั บมากที่ สุ ด
มีค่าเฉลี่ย 4.96 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.26 และข้อมูลต่าสุด เมื่อมีความเชื่อว่า การนวดไทยได้ผลดีกว่าทาน
ยาแก้ปวด มีระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65
2.2 ผลการวิจัยว่า พบว่า ประชาชนผู้ มาใช้ บริการสนั บสนุ นการยอมรับการใช้ บริการทางการแพทย์
แผนไทย ประเภทการไทย ด้ านเจตคติ โดยพิ จ ารณาผลแต่ ล ะข้ อ แล้ ว ข้ อ สู งสุ ด พบว่ า การนวดไทยคื อ
ภูมิปัญญาของคนไทย ควรอนุรักษ์ไว้เป็นเอกลักษณ์ไทยสืบไป มีระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.99 มีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.12 รองลงมา คือ การแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย เป็นความสามารถและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่ควรรักษาวัฒนธรรมไว้ มีระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.97 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.16 ข้อต่าสุด คือ การนวด
ไทยถื อเป็ นเรื่ องงมงาย ไม่ น่ าเชื่ อถืออยู่ในระดั บน้ อยที่ สุ ด มี ค่ าเฉลี่ ย 1.15 มี ค่ าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.36
2.3 ผลการวิจัยว่า พบว่า ประชาชนผู้มาใช้บริการสนับสนุนการยอมรับการใช้บริการทางการแพทย์แผน
ไทย ประเภทการนวดไทย ด้านการรับรู้ข่าวสาร โดยพิจารณาผลแต่ละข้อแล้ว พบว่า ข้อสูงสุด คือ จากการบอกต่อ
ของผู้ ที่ เคยรั บบริการ และจากญาติ พี่ น้อง มีระดั บการสนั บสนุ นมากที่ สุ ด มีค่ าเฉลี่ ย 4.60 มี ค่าส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน 0.52 รองลงมา คือ สื่ อสิ่ งพิ มพ์ เช่น แผ่ นพั บ นิ ตยสาร อยู่ในระดั บน้ อย มี ค่ าเฉลี่ ย 2.18 มี ค่ าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 และข้อต่าสุด คือ วิทยุ มีระดับน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 1.01 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.12
2.4 ผลการวิจัยว่า พบว่า ประชาชนผู้ มาใช้ บริการสนั บสนุ นการยอมรับการใช้ บ ริการทางการแพทย์
แผนไทย ประเภทการนวดไทย ด้านการสนับสนุนจากครอบครัว โดยพิจารณาผลแต่ละข้อแล้ว พบว่า ข้อสูงสุด คือ
หากท่านและครอบครัวประทับใจในการให้บริการ มีระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.34 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53
รองลงมาท่านและครอบครัวมักใช้บริการการนวดแผนไทย และท่านมักชักชวนญาติพี่น้องไปใช้บริการการแพทย์
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พื้นบ้าน ประเภทการนวดไทย บ่อยครั้ง มีค่าเฉลี่ย 4.27 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 และข้อต่าสุด ท่านและ
ครอบครัวป่วยเป็นโรคอัมพาตใช้บริการนวดไทย ช่วยให้อาการดีขึ้น มีระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.25 มีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.68 ซึ่งไม่สอดคล้ องกับการศึ กษาของพุ ทธินันท์ พิ นศิริกุล (2554) พบว่า การได้รับข้อมูลข่าวสาร
ด้านเจตคติ ด้านความเชื่อ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการมารับบริการทางการแพทย์แผนไทย
2.5 ผลการวิจัยว่า พบว่า ประชาชนผู้ มาใช้ บริการสนั บสนุ นการยอมรับการใช้ บริ การทางการแพทย์
แผนไทย ประเภทการนวดไทย ด้านการสนับสนุนจากชุมชน/สังคม โดยพิจารณาผลแต่ละข้อแล้ว พบว่า ข้อสูงสุด
คื อคนในชุ มชนเชื่ อว่ าการนวดไทยเป็ นการบ าบั ดรั กษาโรคได้ และบุ คคลที่ รู้ จั กดู แลสุ ขภาพด้ วยการรั กษา
นวดไทย มีระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.70 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 รองลงมา คือ คนในชุมชนเมื่อมีการ
ปวดเมื่อยนิยมใช้บริการการนวดไทย มีค่าเฉลี่ย 4.68 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 และข้อต่าสุด คือเพื่อนมี
อิทธิพลในการตัดสินใจรักษาด้านการนวดไทย มีระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.75 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 ซึ่ง
สอดคล้องกับประดับเพชร ครุฑชั่งทอง (2551) พบว่า ปัจจัยภายนอกตัวบุคคล ได้แก่การได้รับข้อมูลข่าวสาร และ
การได้รับแรงสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานและครอบครัว มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการมารับบริการการ
นวดไทย
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บทคัดย่อ
ในยุคโลกป่วนเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการทางานและเกิดอาชีพใหม่ ๆ ขึ้นมากมาย บัณฑิตไทยต้องมี
ความพร้ อ มและทั ก ษะเพื่ อ การท างานที่ ต รงกั บ ความต้ อ งการของตลาดแรงงานปั จ จุ บั น บทความนี้ มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ น าเสนอการจั ด การเรี ย นการสอนด้ ว ยรู ป แบบการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ฉ ากทั ศ น์ เ ป็ น ฐาน ที่
ประกอบด้วยแนวคิดของการเรียนรู้ โดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐาน ประเภทของฉากทัศน์ ขั้นตอนการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐาน และประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อเป็นแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาเห็นความสาคัญ
ของการเสริมสร้างทักษะเพื่อการทางาน โดยนาการเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐานไปปรับใช้กับการเรียนการ
สอนยุคใหม่ ซึ่งช่วยส่งเสริมให้บัณฑิตไทยมีทักษะเพื่อการทางานและความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานยุค
ดิจิทัล
คาสาคัญ: ทักษะการทางาน, การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐาน
Abstract
In the disruptive world, the workplace environment has enormously changed and new
jobs have emerged. It is essential for Thai graduates to be well-prepared and gain
employability skills in order to respond to the current labor market. This article mainly
highlights how the scenario-based learning (SBL) is utilized including concept of SBL, types of
scenarios, learning procedures through SBL, and advantages of using SBL. It is beneficial for
Higher Education institutions to realize the importance of employability skills by integrating
SBL into instruction in order to enhance employability skills and readiness of Thai graduates
when entering the job markets in the digital world.
Keywords: Employability skills, Scenario-based learning
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บทนา
ในรอบหลายปีที่ผ่านมามีคาถามมากมายถึงการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา คาถามสาคัญ
ที่สังคมมักจะมีต่อสถาบันอุดมศึกษาคือจัดการผลิตบัณฑิตอย่างไร ทาไมบัณฑิตที่จ บการศึกษาไปแล้วจึงไม่
สามารถทางานได้ทันที อีกทั้งบัณฑิตส่วนใหญ่ไม่มีทักษะการทางานตรงตามที่ตลาดแรงงานคาดหวัง ทั้งนี้ เมื่อ
มองภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งระบบจะพบปัญหาที่เป็ นอุปสรรคสาคัญต่อการผลิตบัณฑิต โดยเฉพาะ
วิกฤตด้านคุณภาพ จรัส สุวรรณเวลา (2555) ระบุว่าบัณฑิตไทยมีคุณภาพต่ากว่ามาตรฐานสากล ความรู้ที่
ได้รับไม่ใช่ความรู้เชิงลึก การเรียนการสอนเน้นการบรรยายและการสอบ ทาให้บัณฑิตขาดความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ยิ่งไปกว่านั้น หากมองจากขีดความสามารถในการ
แข่ ง ขั น การคิ ด ค้ น นวั ต กรรมหรื อ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ใ หม่ ๆ ยั ง มี น้ อ ยมาก ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ดั ช นี
ความสามารถในการแข่ ง ขั น (Global Competitive Index: GCI) จาก World Economic Forum 20172018 ระบุว่า ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันอยู่ในลาดับที่ 32 จาก 137 ประเทศ และเมื่อพิจารณา
ประเด็นย่อยพบว่าความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยอยู่ในลาดับที่ 90 ส่วน
ความสามารถในการแข่งขันด้านอุดมศึกษาและการฝึกอบรมอยู่ในลาดั บที่ 57 จาก 137 ประเทศ นอกจากนี้
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในแถบทวีปเอเชียในช่วงปีคศ. 2017-2019 พบว่าประเทศไทยไม่ติด 100 อันดับ
แรกของการจัดอันดับโดย Academic Ranking of World Universities (ARWU) แต่มีเพียงมหาวิทยาลัย 2
แห่งที่ติด 500 อันดับแรกของการจัดอันดับจาก QS-World Universities Ranking (QS-WUR) และในการจัด
อันดับของ Times Higher Education University Rankings ไม่มีมหาวิทยาลัยจากประเทศไทยติดใน 400
อันดับแรก (เลิศชัย สุธรรมานนท์, มัลลิกา บุญญาศรีรัตน์ และดารา วัธนเวทย์, 2562)
นอกจากขีดความสามารถในการแข่งขันของการศึกษาไทยที่ไม่สูงนัก จากการศึกษาหลายชิ้นยังพบ
ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของบั ณฑิตไทย ศูนย์สารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริห าร
ศาสตร์ (2557) เปิดเผยผลจากการสารวจในช่วง 15-16 กันยายน 2557 ว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 42.72
คิดว่าบัณฑิตไทยไม่สนใจที่จะได้รับ ความรู้ มีค่านิยมแค่ต้องการใบปริ ญญาเท่านั้น ร้อยละ 42.56 ระบุว่า
มหาวิทยาลัยมุ่งผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจมากเกินไป โดยเฉพาะความเชื่อว่าจ่ายครบจบแน่ และร้อยละ 32.40
ระบุว่า หลักสูตรเน้นทฤษฎีมากกว่าปฏิบัติ บัณฑิตจึงไม่สามารถทางานได้จริง นอกจากนี้ ผลการสารวจความ
คิดเห็นยังพบว่า ประชาชนร้อยละ 30.80 คิดว่าบัณฑิตไทยค่อนข้างมีคุณภาพ ขณะที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 45.44
ระบุว่าบัณฑิตไทยไม่ค่อยมีคุณภาพ และร้อยละ 19.20 ที่ระบุว่าบัณฑิตไทยมีคุณภาพต่า ซึ่งผลสารวจสะท้อน
ให้ เห็ นความไม่เชื่อมั่น ในการผลิ ตบั ณฑิตว่าจะมีคุณภาพและความสามารถตามที่สั ง คมคาดหวัง ในขณะ
ที่วรากรณ์ สามโกเศศ (เดอะโมเมนตัม, 2560) ชี้ให้เห็นว่า หลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา
ไทยเป็นหลักสูตรที่ผลิตแรงงานเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดเมื่อ 5 ปีที่แล้วเพราะนิ่งนอนใจกับความ
เปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้น ดังนั้น ทักษะของบัณฑิตที่จบใหม่จึงไม่ตอบโจทย์ที่ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานปัจจุบัน ในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วจะตื่นตัวในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ตรงกับโลกที่ผัน
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ผวนตลอดเวลา เพราะฉะนั้นบัณฑิตไทยจึงต้องขวนขวายที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น
ภาษาต่างประเทศหรือการอบรมด้านต่าง ๆ เพื่อให้ปรับตัวได้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ในปีการศึกษา 2561 ประมาณการว่าจะมีบัณฑิตจบการศึกษาระดับปริญญาตรีถึงกว่า 4 แสนคน และ
อาจจะมีบัณฑิตตกงานถึงกว่า 1.7 แสนคน (ไทยรัฐ, 2561) ข้อมูลจากธนาคารโลกยังคาดการณ์ว่าในปีคศ.
2030 บัณฑิตที่เรียนจบจะตกงานถึงร้อยละ 72 (ข่าวสด, 2561) จึงทาให้สถาบันอุดมศึกษาไทยต้องกลับมา
ทบทวนบทบาทตนเองโดยเฉพาะด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนให้ ส ามารถผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ทั ก ษะและ
ความสามารถในการทางานในยุคปัจจุบันที่มีความปั่นป่วน (Disruption) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้จึง
นาเสนอรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ ฉากทัศน์เป็นฐานเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนบัณฑิตยุคใหม่
ให้มีคุณลักษะและทักษะการทางานเชิงรุกเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบัน
ทักษะเพื่อการทางานในยุคโลกป่วน (Employability skills in the disruptive world)
ในยุคโลกป่วนบัณฑิตจะต้องมีทักษะการทางานที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเพื่อให้ทันต่ออาชีพใหม่ ๆ ที่
จะเกิดขึ้นในศตวรรษนี้ ทักษะเพื่อการทางาน (Employability skills) หมายถึง ความสามารถของบุคคลหนึ่ง
ในการทางานได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อให้มี
ทักษะที่เป็ น ที่ต้ องการตลอดเวลา (Schreuder & Coetzee, 2011) ทักษะเพื่อ การทางานในปั จ จุ บั น และ
อนาคตเป็นทักษะที่มีความซับซ้อนกว่าเดิมที่เคยมีมาในอดีต เพราะเป็นทักษะที่มนุษย์ต้องสามารถทางาน
ร่วมกับระบบอัตโนมัติ (Automation) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) ได้อย่างผสมกลมกลืน
(Bremner, 2018) สอดคล้องกับรายงานของ World Economic Forum (2018) ที่ระบุว่าบริษัททั่วโลกร้อย
ละ 50 จะเปลี่ยนมาใช้ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติในการทางาน ในขณะเดียวกัน ร้อยละ 38 ของ
บริษัทเหล่านี้ก็ต้องการให้พนักงานของตนทางานในเชิงสร้างผลิตภาพ (Productivity-enhancing roles) มาก
ขึ้น จึงเป็นที่มาของการเกิดทักษะการทางานใหม่ ๆ ในศตวรรษที่ 21
College & Career Readiness & Success Center (2016) ระบุให้มีการผนวกทักษะเพื่อการทางาน
เข้ากับการศึกษาทุกระดับตั้งแต่การศึ กษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา ทักษะเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เรียน
สามารถปรับตัวเข้ากับการทางานและประสบความสาเร็จในการทางานทุกภาคส่วน โดยแบ่งทักษะเพื่อการ
ทางานเป็น 3 ด้านใหญ่ ๆ ได้แก่
1. การประยุกต์ความรู้ (Applied knowledge) เป็นการบูรณาการความรู้ด้านวิชาการเพื่อให้เกิดผลใน
การปฏิบัติงาน มีทักษะย่อยประกอบด้วย
1.1 การประยุกต์ความรู้เชิงวิชาการ
1.2 การคิดวิจารณญาณ
2. ทักษะในสถานประกอบการ (Workplace skills) เป็นทักษะที่พนักงานทุกคนควรมีเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้สาเร็จ มีทักษะย่อยประกอบด้วย
2.1 การบริหารจัดการทรัพยากร
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2.2 การใช้สารสนเทศ
2.3 ทักษะการสื่อสาร
2.4 การคิดอย่างเป็นระบบ
2.5 การใช้เทคโนโลยี
3. ความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ (Effective relationships) เป็นทักษะส่วนบุคคลที่ช่วยให้พนักงานผู้
นั้ น สามารถสร้ า งปฏิ สั ม พั น ธ์ อั น ดี ทั้ ง กั บ ลู ก ค้ า เพื่ อ นร่ ว มงาน และผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา มี ทั ก ษะย่ อ ย
ประกอบด้วย
3.1 ความมีมนุษยสัมพันธ์
3.2 คุณลักษณะส่วนบุคคล
ข้อมูลจาก The Future of Jobs Report (2018) ระบุว่าทักษะเพื่อการทางานที่มนุษย์ยุคปัจ จุ บัน
ต้องมี 10 ทักษะ ได้แก่
1. การคิดวิเคราะห์และการสร้างนวัตกรรม (Analytical thinking and innovation)
2. การแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน (Complex problem-solving)
3. การคิดวิจารณญาณและการวิเคราะห์ (Critical thinking and analysis)
4. การเรียนรู้เชิงรุกและกลวิธีการเรียน (Active learning and learning strategies)
5. ความคิดสร้างสรรค์ ความแปลกใหม่ และความคิดริเริ่ม (Creativity, originality and initiative)
6. ความใส่ใจรายละเอียด ความน่าไว้วางใจ (Attention to detail, trustworthiness)
7. ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional intelligence)
8. ความมีเหตุผ ล การแก้ปั ญหา และการสร้ างความคิด ใหม่ ให้ เ ป็น รู ป ร่ าง (Reasoning, problemsolving and ideation)
9. ภาวะผู้นา และผู้สร้างอิทธิพลทางสังคม (Leadership and social influencer)
10. การประสานงานและการบริหารเวลา (Coordination and time management)
ในขณะเดียวกัน The Future of Jobs Report (2018) ยังได้คาดการณ์ถึงแนวโน้มของทักษะเพื่อการ
ทางานที่เป็นที่ต้องการในปีคศ. 2022 ไว้ 10 ทักษะ ได้แก่
1. การคิดวิเคราะห์และการสร้างนวัตกรรม (Analytical thinking and innovation)
2. การเรียนรู้เชิงรุกและกลวิธีการเรียน (Active learning and learning strategies)
3. ความคิดสร้างสรรค์ ความแปลกใหม่ และความคิดริเริ่ม (Creativity, originality and initiative)
4. การออกแบบด้านเทคโนโลยีและโปรแกรมมิง (Technology design and programming)
5. การคิดวิจารณญาณและการวิเคราะห์ (Critical thinking and analysis)
6. การแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน (Complex problem-solving)
7. ภาวะผู้นา และผู้สร้างอิทธิพลทางสังคม (Leadership and social influencer)
8. ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional intelligence)
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9. ความมีเหตุผ ล การแก้ปั ญหา และการสร้ างความคิด ใหม่ ให้ เ ป็น รู ป ร่ าง (Reasoning, problemsolving and ideation)
10. การวิเคราะห์และการประเมินระบบ (Systems analysis and evaluation)
จะเห็นได้ว่าการทางานในโลกยุคนี้ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาที่ซับซ้อน บัณฑิตจึงตัองอาศัยทั้งทักษะการ
คิดขั้นสูง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่นเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการทางานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องแสวงหาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่ช่วยสร้างทักษะการ
ทางานให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนยุคนี้ และมีความพร้อมในการทางานที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานได้
ทันที
แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐาน (Scenario-based learning: SBL)
คาว่า “scenario” หรือฉากทัศน์ เป็นคามาจากภาษาละตินว่า “escena” หมายถึง ฉากในบทละคร
ซึ่งบทละครมักจะประกอบไปด้วยเนื้อเรื่อง (Story) ตัวละคร (Characters) บทสนทนา (Dialogue) และจุด
วิกฤตสู งสุ ด (Climax) ฉากในบทละครสามารถดึงดูดให้ผู้ ชมติดตาม สงสั ย สนใจ และอยากมีส่ ว นร่ ว มใน
เหตุการณ์ที่แต่ละฉากดาเนินไป ที่มาของแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ ฉากทัศน์เป็นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้
ตามสถานการณ์ (Situated Learning Theory) ที่ระบุว่าการเรียนรู้จะดีที่สุดถ้าผู้เรียนอยู่ในสถานการณ์ที่ตรง
กับความเป็นจริง ทฤษฎีการเรียนรู้ตามสถานการณ์ให้ความสาคัญกับกิจกรรมและการเรียนรู้จากสถานการณ์
และบริบทเสมือนจริง มุ่งเน้นการเรียนรู้อย่างมีความหมายตามสภาพจริง (Brown, Collins, & Duguid, 1989)
การเรียนรู้โดยใช้ ฉากทัศน์เป็ นฐานมีพื้นฐานแนวคิดว่า มนุษย์ไม่สามารถเรียนความรู้ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพหากไม่มีบริบทเข้ามาประกอบด้วย การเรียนรู้โดยใช้ ฉากทัศน์เป็นฐานจึงหมายถึง การจัดการ
เรียนการสอนที่มุ่งเจตนานาเอาเหตุการณ์จริงมาใช้เพื่อทาให้ผู้เรียนเกิดผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวัง ผู้เรียนได้
ใช้ความรู้ผสมผสานกับทักษะการทางาน การเรียนรู้จากฉากทัศน์ทาให้การเรียนในชั้นเรียนเหมือนกับชีวิตจริง
ผู้เรียนเรียนรู้การสื่อสารและการทางานร่วมกับผู้อื่ น เสริมสร้างวุฒิภาวะและจริยธรรมทางวิชาชีพซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของการพัฒนาทักษะอาชีพ (Errington, 2005, 2011)
ลักษณะสาคัญของการเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐาน ได้แก่ การเลือกฉากทัศน์ให้เหมาะกับผู้เรียน มี
ตัวละครและมีพล็อตเรื่องที่ยังไม่สมบูรณ์ กาหนดจุดหักเหหรือจุดวิกฤตสูงสุด ไว้ในสถานการณ์ เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนเผชิญสถานการณ์ กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิด และการตัดสินใจ ประยุกต์ความรู้ที่เรียนมาเพื่อใช้
กับสถานการณ์ต่าง ๆ ผู้เรียนจะเรียนรู้อย่างตื่นตัว เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ในขณะที่ผู้สอนทาหน้าที่อานวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ ให้คาแนะนาและข้อมูล ป้อนกลับแก่ผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้ การเรียนรู้โดยใช้ ฉากทัศน์เป็นฐานจึงไม่มีการกาหนดคาตอบไว้ล่วงหน้า คาตอบที่ผู้เรียนค้นพบจะมี
ความหลากหลาย การเรียนรู้เช่นนี้จึงช่วยสร้างความผูกพัน (Engagement) ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน (Agostinho,
Meek, & Herrington, 2005; Thomsen et al., 2010) พร้ อ มทั้ ง ช่ ว ยเสริ ม สร้ า งทั ก ษะเพื่ อ การท างานให้
ผู้เรียนมีความพร้อมเมื่อต้องไปประกอบอาชีพจริง
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ประเภทของฉากทัศน์
Errington (2010) ได้แบ่งประเภทของฉากทัศน์เป็น 4 ประเภท ได้แก่ ฉากทัศน์ที่ใช้ทักษะเป็นฐาน
ฉากทัศน์ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน ฉากทัศน์ที่ใช้ประเด็นเป็นฐาน และฉากทัศน์ที่ใช้การคาดการณ์เป็นฐาน โดยมี
ลักษณะสาคัญ และตัวอย่างของการใช้ฉากทัศน์ประเภทต่าง ๆ ดังนี้
1. ฉากทัศน์ที่ใช้ทักษะเป็นฐาน (Skills-based scenario)
เป็นฉากทัศน์แบบง่ายที่สุดที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะพื้นฐาน ความสามารถ ทัศนคติ และ
ความเข้าใจเบื้องต้น ที่ได้เรียนรู้มาในการจัดการกับสถานการณ์หนึ่ง ๆ ฉากทัศน์ ประเภทนี้จะใช้ได้ดีกับชุด
ความรู้ที่มีความแน่นอนตายตั ว มีจุดประสงค์เพื่อเน้นให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมเชิงวิชาชีพที่เหมาะสม เช่น
แพทย์ หรือพยาบาล เป็นต้น ฉากทัศน์ประเภทนี้ช่วยให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม ทักษะการ
สื่อสาร ทักษะการนาเสนอ และการใช้สารสนเทศ
ตัวอย่างฉากทัศน์ที่ใช้ทักษะเป็นฐาน: คุณเป็นนักศึกษาแพทย์ฝึกหัดและคุณกาลังจะพบผู้ป่วยเป็น
ครั้งแรก ผู้ป่วยพักอยู่ที่เตียงหมายเลข 3 ในวอร์ดที่ 2 คุณกาลังเตรียมตัวจะขึ้นวอร์ด
คาถาม:
1) คุณจะมีวิธีปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างไร
2) คุณจะสนทนาสิ่งใดกับผู้ป่วย เหตุใดจึงทาเช่นนั้น
2. ฉากทัศน์ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based scenario)
เป็นฉากทัศน์แบบปลายเปิดที่ช่วยให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ทางทฤษฎีเข้ากับการปฏิบัติจริง เน้น
การคิดวิเคราะห์ว่าผู้เรียนมีความรู้เรื่องใดมาแล้ว และต้องแสวงหาความรู้ใดเพิ่มเติมเพื่อสร้างเป็นความรู้ใหม่
และนาความรู้นั้นไปตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม กระบวนการเรียนรู้ต้องใช้การเรียนรู้เชิงลึก ผู้เรียนจะ
ไม่ได้พบกับคาตอบที่ถูกต้องเพียงคาตอบเดียว แต่ต้องอาศัยทักษะการคิดวิเคราะห์ การรวบรวมและคัดเลือก
ข้อมูล การพิจารณาวิธีแก้ปัญหาแบบต่าง ๆ และการตัดสินใจ ฉากทัศน์ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานทาให้ผู้เรียนเรียนรู้
ว่าในความเป็นจริงเราต้องเผชิญกับปัญหาที่คลุมเครือ ไม่แน่นอน และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นอกเหนือจาก
การทางานเป็นทีมแล้ว ผู้เรียนยังได้พัฒนาทักษะการตัดสินใจ ความใส่ใจรายละเอียด ฝึกฝนการใช้ทักษะการ
คิดขั้นสูง การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การรับรู้และประเมินข้อมูลที่มีความซับซ้อน
ตัวอย่างฉากทัศน์ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน: ผู้ป่วยชายรายหนึ่งได้เข้ารักษาตัวในวอร์ด 9 กลางดึกของคืน
หนึ่ง ผู้ป่วยรายนี้พูดภาษาอังกฤษได้เพียงเล็กน้อยและปฏิเสธการตรวจรักษาทางการแพทย์ แต่ลิ้นของเขาเป็น
สีดาและอาเจียนไปแล้ว 2 ครั้ง
คาถาม: ปัญหาของผู้ป่วยรายนี้คืออะไร ทาไมผู้ป่วยจึงมีอาการเช่นนี้

3. ฉากทัศน์ที่ใช้ประเด็นเป็นฐาน (Issue-based scenario)
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เป็นฉากทัศน์ที่ผู้เรียนต้องค้นคว้าเกี่ยวกับหัวข้อหรือประเด็นที่ส่งผลต่อการทางานของตน รู้จัก
บูรณาการทักษะหลายอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นที่พบ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การมองประเด็นนั้น ๆ จาก
มุมมองของบทบาทที่แตกต่างกัน ผู้เรียนฝึกฝนทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อรวบรวมข้อมูล คัดเลือกข้อมูล และ
ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่งผู้สอนต้องเสริมศักยภาพให้ผู้เรียนด้วยการผลักดันให้ผู้เรียนรู้ จักยืน
หยัดกับมุมมองของตนที่มีต่อประเด็นนั้น ๆ พร้อมแสดงความคิดเห็นและหลักฐานที่มีความชัดเจนมาประกอบ
ในขณะเดียวกันจะเกิดการเรียนรู้ที่จะเข้าใจมุมมองของผู้อื่นที่มีบทบาทต่างจากตนเอง ซึ่งเป็นทักษะสาคัญที่
ผู้เรียนควรมีเพื่อการทางานแบบมืออาชีพ
ตัวอย่างฉากทัศน์ทใี่ ช้ประเด็นเป็นฐาน: ประเด็นการุณยฆาตกับอาชีพแพทย์
คุณได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในคณะลูกขุนเพื่อพิจารณาคดี ซึ่งจาเลยได้รับข้อ กล่าวหาว่าฆาตกรรม
มารดาของเธอที่ป่วยและต้องทนทุกข์ทรมานกับโรคมะเร็งมานาน ในการต่อสู้คดีจาเลยอ้างว่ามารดาของเธอได้
ขอร้องให้เธอจบชีวิตมารดาตัวเองเพื่อจะได้ไม่ต้องทนกับความเจ็บปวดอีกต่อไป จาเลยจึงให้มอร์ฟีนเกินขนาด
กับมารดาของเธอ
คาถาม:
1) ประเด็นสาคัญของเรื่องนี้คืออะไร
2) ในฐานะลูกขุนคุณเลือกจะยืนอยู่ฝ่ายใด เพราะเหตุใด
ในการจัดการเรียนการสอนผู้ เรีย นจะรั บบทบาทที่หลากหลายต่างกัน เช่น ผู้เรียนบางคนเป็น
สมาชิกในครอบครัวจาเลย บางคนเป็นทนายความ บางคนเป็นนักเคลื่อนไหวสนับสนุนการการุณยฆาต หรือ
นักเคลื่อนไหวสนับสนุนการมีชีวิตอยู่ ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นตามบทบาทที่ตนได้รับ แต่ต้อง
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและเคารพความเห็นต่างแม้จะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตาม
4. ฉากทัศน์ที่ใช้การคาดการณ์เป็นฐาน (Speculative-based scenario)
เป็นฉากทัศน์ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนคานึงถึงปัจจัยทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต และยังบูรณาการ
ฉากทัศน์ที่ใช้ทักษะเป็นฐาน ฉากทัศน์ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน และฉากทัศน์ที่ใช้ประเด็นเป็นฐานเข้าไว้ด้วยกัน ฉาก
ทัศน์ที่ใช้การคาดการณ์เป็นฐานส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการสร้างสมมติฐาน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุน
ความคิดของตน ทดสอบสมมติฐาน และนาเสนอความคิดของตนเพื่อให้บุคคลอื่นประเมิน การเรียนรู้เช่นนี้
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ สร้า งความสามารถในการทางานร่วมกันเป็นทีม เห็นปัญหาจาก
หลากหลายมุมมอง จนสามารถสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ขึ้นได้ ซึ่งเป็นทักษะที่สาคัญอย่างยิ่งสาหรับบัณฑิต
เพื่อการทางานในศตวรรษที่ 21
ตัวอย่างฉากทัศน์ที่ใช้การคาดการณ์เป็นฐาน: ชีวิตอมตะ
ขอต้อนรับสู่ปีค.ศ. 2061 ขอบคุณความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการแพทย์ที่ทาให้เรามีชีวิต
เกือบเป็นอมตะ ถ้าคุณไม่ประสบอุบัติเหตุร้ายแรง ฆ่าตัวตาย ทาการุณยฆาต หรือประสบภัยธรรมชาติร้ายแรง
คุณจะมีชีวิตเป็นอมตะ
คาถาม: หากมนุษย์มีชีวิตเป็นอมตะ คุณคิดว่าจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างในประเด็นต่อไปนี้ ได้แก่
ประเด็นทางสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี การศึกษา ความเป็นส่วนตัว การเมือง สิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ
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จะเห็นได้ว่าฉากทัศน์ที่ใช้ประเด็นเป็นฐานและฉากทัศน์ที่ใช้การคาดการณ์เป็นฐานจะมีความซับซ้อน
มากกว่าฉากทัศน์สองประเภทแรก ผู้สอนสามารถเลือกใช้ฉากทัศน์เพียงประเภทเดียว หรือจะผสมผสานฉาก
ทัศน์หลายประเภทในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ และลักษณะของผู้เรียน ทั้งนี้ ฉาก
ทัศน์ที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับตัวละครหลายบทบาทจะสะท้อนภาพการทางานจริงให้ผู้เรียนได้เห็น
และช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกสร้างทั้งความรู้และทักษะการทางานเพื่อเป็นบัณฑิตยุคใหม่
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐาน
ฉากทัศน์นั้นจะต้องดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจ ตื่นเต้น และกระตุ้นให้ผู้เรียนมุ่งแสวงหาความรู้และคาตอบ
ซึ่งขั้นตอนในการออกแบบการเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐานนั้นมีอยู่ 4 ขั้นตอน ได้แก่
1. สร้างความรู้ความเข้าใจ (Understanding the concept of SBL) ก่อนจัดการเรียนการสอนด้วย
การใช้ฉากทัศน์เป็นฐานนั้น ผู้สอนต้องเข้าใจแนวคิดของการเรียนการสอนแบบนี้อย่างแจ่มชัด และคานึงถึงผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง จึงจะสามารถเลือกหัวข้อหรือประเด็นที่จะนาไปสู่ผลการเรียนรู้นั้น ทั้งนี้ หัวข้อที่เลือก
ควรเป็นประเด็นที่มีความสาคัญ ซับซ้อนพอสมควร และเน้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน
2. ออกแบบฉากทัศน์ (Designing a scenario) ในการออกแบบฉากทัศน์ผู้สอนต้องคานึ งถึง ความ
สมจริง และแทรกจุดวิกฤตสูงสุด (Climax) ไว้เพื่อเร้าความสนใจของผู้เรียน กาหนดบทบาท (Role) ให้ผู้เรียน
และกาหนดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนแสวงหาคาตอบหรือวิธีแก้ปัญหาตามบทบาทที่ได้รับ
3. จัดสรรทรัพยากรการเรียนรู้ (Providing learning materials) ทรัพยากรการเรียนรู้ที่ช่วยให้ การ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐานบรรลุวัตถุประสงค์ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ชนิดใหญ่ ๆ ได้แก่ สื่อ
สิ่งพิมพ์และเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ (Learning resources) เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนรู้ (Learning
tools and technologies) อันเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ประกอบการทากิจกรรม เช่นกระดาษ ดินสอ
ปากกา คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ และบุคลากรสนับสนุนการเรียนรู้ (Learning support
staff/agents) ได้แก่ บุคคลใด ๆ ที่ผู้เรียนสามารถขอคาแนะนา ความช่วยเหลือ และข้อมูล ป้อนกลับได้เมื่อมี
ความจาเป็น
4. จัดการเรียนการสอน (Disseminating the activity) ในการจัดกิจกรรมผู้สอนต้องคานึงถึง การ
สร้างทักษะเพื่อการทางานและการส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงผลงาน โดยผู้สอนต้องประเมินตามสภาพจริง ไม่ใช่
การประเมินจากการทดสอบเพียงอย่างเดียว ในระหว่างจัดการเรียนการสอนผู้สอนสามารถเลือกบทบาทใน
การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐานได้ 3 ลักษณะ คือ ผู้มีส่วนร่วม (participant) หมายถึง ผู้สอนเป็นส่วนหนึ่ง
ของฉากทัศน์ มีบทบาทเป็นของตนเองและต้องแสดงตามบทบาทที่ได้รับ ลักษณะที่สอง คือ ผู้สังเกตการณ์ -พี่
เลี้ยง (observer-mentor) หมายถึง การที่ผู้สอนอยู่วงนอกของฉากทัศน์นั้น ทาหน้าที่เพียงสังเกตการณ์และให้
คาแนะนาเท่านั้น และลักษณะที่สามผู้สอนเป็นผู้มีส่วนร่วม-ผู้สังเกตการณ์ (participant-observer) เป็นการ
แสดงตามบทบาทเพียงเล็กน้อยและในขณะเดียวกันก็ทาหน้าที่สังเกตการณ์ด้วย (Lave & Wenger, 1991)
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ประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐานต่อการส่งเสริมทักษะการทางาน
1. สร้างการเรียนรู้ที่ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด เป็นสะพานปิดช่องว่างระหว่างความรู้ทาง
ทฤษฎีกับการปฏิบัติ เนื่องจากการเรียนรู้ โดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐานไม่ใช่การถ่ายทอดความรู้จากครูผู้สอนหรือ
เรียนจากทฤษฎี แต่เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลมากกว่าการรับความรู้จากครูผู้สอน เนื้อหา
สาระที่ได้จะผนวกอยู่ในขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนและการทากิจกรรม ซึ่งช่วงสร้างทักษะการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง คาตอบที่นักศึกษาแสวงหาได้มาจากความคิดอันแตกต่างหลากหลาย โดยมิได้ยึดตามตารา
เพียงเล่มเดียว เหมือนกับการทางานจริงที่มีแนวทางการแก้ไขปัญหาได้หลายแนวทาง ไม่มีสูตรสาเร็จตายตัว
2. พัฒ นาทักษะทางสั งคม (soft skills) ในระหว่างการเรีย นโดยใช้ ฉากทัศน์ เป็ นฐานนั้ น นั กศึกษามี
โอกาสแสดงบทบาทที่แตกต่างกันออกไป เช่น ผู้จัดการ ลูกค้า แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
หรือทนายความ เป็นต้น ในการสวมบทบาทที่แตกต่า งหลากหลายทาให้นักศึกษามองเห็นภาพการทางานใน
อนาคตที่ต้องพบปะกับบุคคลหลายประเภท นักศึกษาจะเรียนรู้การสื่อสารระหว่างบุคคล การยืดหยุ่นและการ
ปรับตัว การรู้จักรับฟังความคิดที่แตกต่าง และการเรียนรู้กับบุคคลต่างวัฒนธรรม ซึ่งเป็นทักษะสาคัญสาหรับ
โลกยุคดิจิทัล (นลินี, 2562)
3. เห็ น โลกการทางานจริง นักศึกษาได้เห็ น ฉากทัศน์ ที่มีความสมจริ ง (Authenticity) และเห็ น ความ
เชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เรียนกับการทางาน (Relevancy) ซึ่งการสัมผัสกับสถานการณ์จริงทาให้นักศึกษาพัฒนา
ทักษะการทางานที่จาเป็นสาหรับบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 เช่น การทางานเป็นทีม การตัดสินใจในสภาพปัญหา
ที่มีความซับซ้อน การใช้ทักษะการคิดขั้นสูง อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แบบลึก
4. รู้จักวัฒนธรรมองค์กร ในการทางานจริงจะมีบุคคลหลากหลายหน้าที่อยู่ร่วมกัน การเรียนรู้โดยใช้ ฉาก
ทัศน์เป็นฐานช่วยเสริมสร้างทัศนคติในการอยู่ร่วมกับบุค คลอื่นในองค์การ นักศึกษารู้จักแสดงพฤติกรรมที่
เหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ของตนเอง รู้จักวัฒนธรรมการทางานขององค์กรประเภทต่าง ๆ อีกทั้งนักศึกษา
จะเห็นว่าการเรียนในระดับอุดมศึกษาสามารถนาไปใช้ในการทางานได้ทันที
บทสรุป
บทความนี้นาเสนอแนวคิดการจัดการเรียนการสอนด้วยการใช้ ฉากทัศน์เป็นฐาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตไทยให้มีทักษะการทางานที่สอดตล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และเป็นการย้าเตือน
ผู้สอนในระดับอุดมศึกษาให้เปลี่ยนกระบวนทัศน์การสอน เลิกยึดติดกับการสอนแบบเดิม ๆ ที่ เน้นการป้อน
ความรู้ การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐานเป็นการนาโลกของการทางานจริงมาไว้ในห้องเรียน นักศึกษาจะได้
เรียนรู้จากสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนเหมือนการทางานจริง ในการทากิจกรรมต้องใช้ทักษะหลายอย่าง
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ ฉากทัศน์ทาให้นักศึกษาหลุดจากกรอบการเรียนแบบเดิม การศึกษาใน
มหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ระยะเวลา 4 ปี จะเป็ น เวลาและโอกาสแห่ ง การฝึ ก ฝนนั ก ศึ ก ษาให้ มี ค วามพร้ อ มและ
ความสามารถเพื่อเข้าสู่การทางาน ช่วยเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตไทยเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอแนวการจัดการเรียนการสอนด้วยการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบไปด้วย ขั้นตอนที่สาคัญ 5 ข้อ 1) การกาหนดจุดหมาย 2) การวางแผน
3) การถ่ายทา 4) การตัดต่อ 5) การพัฒนาผลงาน รวมทั้งการนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยการเล่า
เรื่องผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ บทบาทผู้สอนและการเตรียมความพร้อมผู้สอน บทบาท
ผู้เรียน การเตรียมความพร้อมผู้เรียน สิ่งสนับสนุน และแนวทางในการประเมินความคิดสร้างสรรค์ จากสื่อ
ดิจิทัล
คาสาคัญ: การจัดการเรียนรู้โดยการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยสื่อดิจทัล
Abstract
The article aims to propose Instructional management through digital storytelling
to enhance creative thinking skills. This Instructional managements were 1) Setting
Objectives 2) Planning 3) Producing 4) Editing 5) Developing product including the
application of the instructional management through digital storytelling to enhance
creative thinking skills, instructor roles, students preparation, learning facilities, and
creative thinking evaluation from digital media.
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บทนา
การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันเปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งทางภาคเกษตร อุตสาหกรรม
เศรษฐกิจ สังคม การคมนาคม สิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา หลังจากการปฏิรูปการศึกษา ประเทศไทยได้
เริ่มให้ความสาคัญกับมาตรฐานการศึกษา พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อการแข่งขัน ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
2560-2579 กล่ าวว่า การศึกษามีความส าคัญในการสร้างคนเพื่ อแข่งขันและอยู่บนเวทีโ ลกที่เป็น พลวั ต
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาไปสู่การปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution)ใน
ประเทศไทย การปฏิ วัติการศึกษาเพื่อ เข้า สู่ ประเทศไทย 4.0 ในโลกไร้พรมแดนที่ไม่อาจหลี กเลี่ ย ง เรื่อง
เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แอพพลิเคชัน การใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆ ได้ (สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา) สืบเนื่องจากนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.
2561-2580 ประกาศเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ได้กาหนดทิศทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเข้าสู่การ
เป็นประเทศไทย 4.0 เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มุ่งเน้นให้
ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอซีที อินเตอร์เนตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้น ที่ในประเทศไทย
พัฒนาประชาชนโดยการให้ความรู้ ในการเข้าถึง พัฒนาและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างเกิดประโยชน์
สูงสุด พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศให้มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการแข่ง ขันบนเวทีโลก (สานักงานคณะกรรมการดิจิทั ลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) จากการที่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเป็นผู้บริโภค สินค้า ผลิตภัณฑ์
จากต่างประเทศทาให้ประเทศไทยเสียดุลทางการค้ามาเป็นเวลานาน การพัฒนาให้ประชาชนในประเทศกลาย
มาเป็นผู้ผลิต เพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศ และก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap)
การศึกษาในยุคใหม่ที่จะเกิดขึ้น ต้องพัฒนาทักษะแรงงานทักษะต่าไปสู่ทักษะที่สูงขึ้น ระบบการศึกษาต้องสอน
ให้ คนเป็ น ผู้ คิดค้น เช่น เดีย วกับ แนวคิดการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิ ตภาพ (ไพฑูรย์ สิ นลารัต น์ 2559)
ความคิดสร้างสรรค์เป็นตัวแปรสาคัญที่จะสร้างเส้นทางให้ผู้เรียนไทย ก้าวพ้นการเป็นผู้บริโภคมาเป็นผู้ผลิต
คิดค้น สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์อีกต่อไป หากแต่เป็นสิ่งที่ผู้เรียน
สามารถเกิดได้จากการจัดการเรียนการสอนที่ส่ งเสริมกระบวนการคิด การแก้ปัญหา การระดมสมอง จะใช้
เวลาเท่าไรขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียน และความพยายามของผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้กระตุ้น
การคิด และส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นนักคิด นักแสวงหาความรู้ นักพัฒนา การจัดการเรียนการสอนโดยการเล่า
เรื่องผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะสามารถช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
กระบวนการคิด เพื่อนาไปสู่ความคิดสร้างสรรค์พร้อมไปกับการใช้เทคโนโลยี เพื่อประโยชน์สูงสุด รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนโดยการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เป็นแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนที่ ประกอบไปด้วยกระบวนการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน มีขั้นตอนในการสร้าง
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เรื่องราวผ่านสื่อดิจิทัลที่ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ ลงมือกระทาจนเกิดเป็นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เป็น
เจ้าของความรู้นั้น สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาชาติ และเหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียนยุคดิจิทัลที่มี
ความสนใจในอุปกรณ์ การใช้แอพพลิเคชัน การทางานบนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์
แนวคิดที่ในการจัดการเรียนรู้ด้วยการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
แนวคิดที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้วยการเล่ าเรื่ องผ่านสื่ อดิจิทัล ประกอบด้วย 2 แนวคิดหลัก คือ
แนวคิดการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Storytelling) แนวคิดการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
การจัดการเรียนการสอนโดยการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Storytelling) พัฒนามาจากการสอน
ด้วยการเล่าเรื่อง (Story telling) ซึ่งเป็นวิธีการสอนรูปแบบหนึ่งที่สร้างพลังให้กับผู้เรียนในโลกยุคไร้พรมแดน
ช่วยให้ผู้เรียนได้จัดลาดับความคิดของตนเองโดยการสร้างเรื่องราว เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปเมื่อโลกก้าวเข้าสู่โลก
ยุคดิจิทัล สื่อดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนมีโทรศัพท์พกพา และเกือบทุกคนติดต่อกันผ่านทางสื่อ สังคม
ออนไลน์ สื่อดิจิทัล มีบทบาทและอิทธิพลต่อมนุษย์ในปัจจุบันมากขึ้น จากแต่ก่อนเคยถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์ม
พัฒนา มาเป็นการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัลที่สามารถเก็บภาพได้ในรูปแบบไฟล์ หลังจากนี้ภาพที่ถ่ายด้วย
กล้องดิจิทัลจะมีมากมาย อาจจะมีบางภาพที่ดูเพียงแค่ครั้งเดียวและก็ไม่ได้นาหลับมาดูอีก เนื่องจากพลังจาก
ภาพนิ่งมีอนุภาพน้อยกว่าการนาภาพมาสร้างเรื่องราวเป็นสื่อดิจิทัล ที่มีพลังมากกว่าโดยการใส่ดนตรีประกอบ
เทคนิคพิเศษ บทบรรยาย ภายใน 1 นาทีสามารถนาภาพนิ่งเป็นร้อยมาสร้างเป็นเรื่องราวผ่านสื่อดิจิทัลที่จับใจ
ผู้ชมและทรงพลังมากกว่า ในปัจจุบันมีการใช้สื่อดิจิทัลในการเรียนการสอนอย่างแพร่หลาย สามารถใช้ได้ใน
ทุกรายวิชา และสาหรับผู้เรียนทุกระดับ แม้แต่เด็กประถมศึกษาตอนต้น โดยอาจจะมีครูเป็นพี่เลี้ ยงในการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่ผู้เรียนสามารถฝึกการจัดระบบความคิดในการนาเสนอเรื่องราว และความคิดที่
แปลกใหม่ ที่แตกต่างและมีความหมาย (Robin & Pierson, 2005) การเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัลเป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย มีการจัดตั้ง Center of Digital Storytelling ในหลายประเทศ แห่งแรกเริ่มก่อตั้งศูนย์ในประเทศ
อังกฤษและสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ.1980 การเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัลได้ถือกาเนิดโดย Lambert and the
Atchley ที่ Center of Digital Storytelling in Berkeley , California
การเล่ า เรื่ อ งผ่ า นสื่ อ ดิ จิ ทัล เป็ น การน าเสนอเรื่ อ งราวที่ นามาสร้า งเป็น สื่ อ ดิ จิ ทัล ภายใต้ หั ว ข้ อที่
หลากหลาย น่าสนใจดึงความสนใจ ผ่านมุมมองการสร้างเรื่องราวของผู้สร้าง โดยมีองค์ประกอบหลัก คือ
ภาพนิ่ง ภาพวิดีโอ หรือภาพวาด บทบรรยาย เสียงประกอบ และโปรแกรมสาหรับตัดต่อสื่อดิจิทัล ในปัจจุบันมี
แอพพลิเคชันและโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างสื่อดิจิทัลมากมาย ขึ้นอยู่กับความต้องการทางด้านเทคนิคเพื่อเพิ่ม
ความสวยงามของภาพนิ่งที่ต้องการนาเสนอ หรือความสะดวกในการใช้อุปกรณ์ ความถนัดในการใช้อุปกรณ์ใน
การเพิ่มเทคนิคพิเศษ หรือความลื่นไหลของการตัดต่อ มีทั้งที่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนและไม่มีค่าใช้จ่าย แบบที่ไม่มี
ค่าใช้จ่ายมีข้อจากัดในการสร้างเรื่องราวผ่านสื่อดิจิทัล เช่น ลูกเล่นเพื่อเพิ่มความสวยงาม เทคนิคพิเศษต่างๆ
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการหรืองบประมาณของผู้สร้าง ระดับของผู้เรียนเป็นอีกปัจจัย หนึ่งที่ผู้สอนควรนามา
พิจารณาในการเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอน การนาการเล่าเรื่อง
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ผ่านสื่อดิจิทัลมาใช้ในการเรียนการสอน จะต้องมีการทดสอบอุปกรณ์ การใช้แอพพลิเคชัน การปฐมนิเทศ การ
เตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนลงมือทา การสอนด้วยการเล่า เรื่องผ่านสื่อดิจิทัล ที่ก่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้
หลายอย่าง (เนาวนิตย์ สงครามม, 2554) กล่าวว่า ทักษะที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัลมี
มากมาย เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ การ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย และการเรียนรู้ด้าน
ดิจิทัล สอดคล้องกับ (Psomos and Kordaki2011) การเรียนรู้ด้วยการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล จะช่ วยให้
ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ คือ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) การสื่อสารและ
การร่วมมือ (Communication and collaboration) การวิจัย ( Research ) การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา
และการตั ด สิ น ใจ(Critical Thinking , problem-solving and decision –making) สั ญ ชาตญาณดิ จิ ทั ล
(Digital citizenship) และการปฏิบัติ ก ารทางเทคโนโลยี และองค์ค วามรู้ (Technology operation and
concept)
การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ในปัจจุบันเป็นสิ่งที่หาได้ง่าย หากผู้เรียน
มีใจใฝ่หาความรู้ กระบวนการแสวงหาความรู้มีหลากหลายวิธี แหล่งความรู้ มีมากมายหลากหลาย แต่การที่
ผู้เรียนจะนาความรู้ที่มีมาประยุก ต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ อย่างกว้างขวาง หรือสร้างความแปลกใหม่ให้เกิดขึ้น
จะต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ที่จะสรรสร้างสิ่งใหม่ๆ ในอดีตเรามักเชื่อกันว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ติด
ตัวมาตั้งแต่เกิด เพราะเราไปยึดติดว่าความคิ ดสร้างสรรค์จะต้องถูกแสดงออกมาในด้านงานศิลปะ ดังนั้นจึง
มองเป็ น เรื่ อ งของพรสวรรค์ ไ ปด้ ว ย แต่ ใ นปั จ จุ บั น ความคิ ด สร้ า งสรรค์ นั้ น สามารถท าให้ เ กิ ด ได้ โ ดยสร้ าง
บรรยากาศการยอมรับซึ่งกันและกัน มีอิสระทางความคิด ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น กระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู้ การคิดอย่างต่อเนื่อง สร้างทัศนคติเชิงบวก มองโลกในแง่ดี สร้างนิสัยนักคิด กล้าคิด กล้าทาให้ผู้เรียน
สร้างความมั่นใจให้ผู้เรียน สนับสนุนผู้เรียนให้ทาความคิดแรกเริ่ม หรือจินตนาการให้เป็นความจริง (ประพันธ์
ศิริ สุเสารัจ, 2556) กระบวนการในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์มีม ากมาย ตามแนวทางพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของนักการศึกษา หลักการที่สาคัญในกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ คือ การให้ผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติด้วยตนเอง สร้างความรู้ด้วยตนเอง มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันกับผู้อื่น การเรียนรู้ที่
ก่อให้ เกิดการคิดสร้างสรรค์ ต้องมี การสร้ างสถานการณ์ให้ เกิดปัญหา หรื อจากัดเวลา เพื่อให้ ผู้ เรีย นเกิด
กระบวนการแก้ปัญหา ผู้สอนเป็นเพียงผู้อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ของผุ้เรียนที่ถูกจัดอุปกรณ์และวาง
แผนการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ล่วงหน้า (De Bono, 1982) นาเสนอวิธีและเทคนิคการสอนเพื่ อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ มีหลากหลายวิธี แต่วิธีที่น่าสนใจที่สามารถนามาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนการสอน
โดยการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัลได้ คือ วิธีสอนด้วยปัญญา (Intelligent Teaching) เป็นวิธีการสอนที่ใช้คาถาม
กาหนดกิจกรรมให้ผู้เรียนทาการวิเคราะห์ แยกแยะข้อมูล ปัญหาในวิธีการสอนแบบนี้ คือ ผู้สอนต้องมีทักษะ
ในการตั้งคาถามเพื่อให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการคิด หาคาตอบ กระบวนการที่สาคัญที่ทาให้ เกิดความคิด
สร้างสรรค์มีด้วยกันหลากหลายวิธี แต่วิธีที่สาคัญคือ การเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิด ผู้สอนควรกระตุ้น
ให้ผู้เรียนเกิดความสงสัย ใคร่รู้ ในระหว่างการสอนอาจจะต้องมีการตั้งคาถามอย่างมากกในการสอน หาก
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ผู้เรียนไม่เกิดข้อสงสัย ตัวผู้สอนเองที่จะต้องเป็นคนตั้งคาถามที่ก่อให้เกิดการคิด บางครั้งต้องมีการสร้างโจทย์
หรื อ สถานการณ์ เ พื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ มี ก ารแก้ ปั ญ หา แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ร่ ว มกั น นอกเหนื อ ไปจาก
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการคิด เพื่อนาไปสู่การคิดสร้างสรรค์ ยังมีปัจจัยอื่นที่ก่อให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์อีกหลายประการ เช่น การสร้างความผ่อนคลาย บรรยากาศภายในห้องเรียนเป็นไปอย่าง
อบอุ่น เรียบง่าย เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในตนเอง ไม่มุ่งประเด็นไปที่เรื่องผิดถูก พยายามแสดงความคิดเห็น
มากกว่ า ไปมุ่ ง เน้ น ความผิ ด ถู ก ของเนื้อ หา การสนั บ สนุ น ให้ ผู้ เ รี ยนได้ อ ภิป รายกลุ่ ม เพื่ อ จะได้ ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ เมื่อแยกผู้เรียนออกจากกลุ่มเพื่อนชุดเดิม แต่ผู้สอนต้องช่วยผู้เรียนในการสร้างบร รยากาศ การ
แสดงความคิดเห็น วิจารณ์ โดยปราศจากการโต้แย้งที่ขาดเหตุผล อย่าตัดสินผลงานผู้เรียนล่วงหน้า สนับสนุน
ผู้เรียนในยามที่เกิดปัญหาระหว่างการเรียนรู้ (Marley & Peachy, 2015)
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่ดีนั้นจะต้องประกอบไปด้ว ยหลายปัจจัย แต่สิ่งที่สาคัญที่สุด คือ
บทบาทของผู้สอน กล่าวคือ ผู้สอนต้องเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ด้วยเช่นเดียวกัน เพื่อให้การจัดกิจกรรม
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนต้องเข้าใจในการตั้งคาถาม การจัดกิจกรรม และออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ไ ปทีละขั้น กระตุ้นความสนใจและความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียน สาเหตุหนึ่งที่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ไม่ประสบผลสาเร็จอย่างแพร่หลาย สาเหตุหลักเกิดจาก
ผู้สอน ที่ไม่รู้วิธีการตั้งคาถามและการออกแบบการเรียนรู้เพื่อนาผู้เรียนไปสู่กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนโดยการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ทาผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิด เพื่อลาดับเรื่องราวที่ต้องการนาเสนอ ผ่านการออกแบบมุมมอง ภาพ เสียง บท เพื่อการ
นาเสนอเรื่องราวด้วยสื่อดิจิทัล ที่สร้างความน่าสนใจให้กับผู้ชม ขั้นตอนที่สาคัญในการสร้างเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล
จึงได้ผสมผสานแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง การสร้างเรื่องราวผ่านสื่อดิจิทัล และการ ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ นาไปสู่ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัลที่ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ดังนี้
1. การกาหนดจุดหมาย ในการจัดการเรียนการสอนต้องมีการกาหนดจุดหมายปลายทาง
ของการเรียนรู้ การสร้างเรื่องราวผ่านสื่อดิจิทัล เช่นเดียวกันที่ผู้เรียนต้องกาหนดวัตถุประสงค์ของเรื่องราวของ
ตนเองก่อนที่จะดาเนินการสร้าง กาหนดถึงสารที่ต้องการสื่อไปถึงผู้ชม ซึ่งในบางครั้งอาจจะเป็นแค่จุดหมาย
เพียงข้อเดียวแต่การสร้างเรื่องราวนั้น ต้องใช้พลังทางความคิดอย่างมากในการสร้างเรื่องราวที่จะทาให้ผู้ชม
บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ผู้สร้างต้องการสื่อ โดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ ความรู้สึก เป็นเรื่องราวที่
ละเอียดอ่อน ต้องใช้ภาพและเพลงประกอบและบทบรรยายที่มีพลังแก่ผู้ชมพอสมควร แต่สาหรับในการจัดการ
เรียนการสอน จุดมุ่งหมายส่วนใหญ่ จะประกอบไปด้วยเนื้อหา สาระการเรียนรู้ที่ต้องการจะสื่อให้ผู้ชมเข้าใจ
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1.1 กาหนดหัวข้อใหญ่ หรือวัตถุประสงค์หลั ก เพื่อกาหนดขอบเขตการสร้างเรื่ องราวให้
ผู้เรียนก่อน โดยหัวข้ออาจเกิดจากปัญหา ผู้สอนอาจมีการตั้งคาถาม ตั้งข้อสังเกตเพื่อให้เกิดความท้าทายในการ
แก้ปัญหา ที่เป็นทางที่นาไปสู่ทักษะการคิดเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
1.2 ผู้ เรี ย นร่ว มกัน ก าหนดวั ตถุ ประสงค์ย่ อย เพื่ อเป็ นเข็ ม ทิ ศส าหรับผู้ เรี ยนในการสร้ า ง
เรื่องราว วัตถุประสงค์ย่อยอาจมีเพียงแค่ 1-2 ข้อ เนื่องจากระยะเวลาในการนาเสนอเรื่องราวมีเพียง 3 -5
นาที
2. การวางแผน เป็นการวางแผนในการสร้างเรื่องราวผ่านสื่อดิจิทัล เพื่อนาไปสร้างสตอรี่
บอร์ด เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันระดมสมองเพื่อกาหนดโครงเรื่องของเรื่องราว ซึ่งต้องมีการกาหนดมุมมอง
อารมณ์ ความรู้สึกที่ต้องการให้ผู้ชมมีส่วนร่วม มีการบันทึกไฟล์ภาพ เสียงเพลงประกอบที่คาดว่าจะต้องใช้ การ
สร้างสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา จะต้องสอนผู้เรียนถึงเรื่องลิขสิทธิ์ ในการใช้ภาพ เสียงเพลงประกอบก่อน การ
กาหนดเรื่องราวในขั้นตอนนี้ ต้องมีความยาวไม่เกิน 3-5 นาที ถ้ามากกว่านี้จะไม่ใช่การสร้างเรื่องราวผ่านสื่อ
ดิจิทัล แต่จะกลายเป็นการถ่ายทาวีดิทัศน์
2.1 ผู้ เรีย นในกลุ่ มระดมสมองร่ว มกั นวางแผนในการสร้ า งเค้ าโครงเรื่ อ งราวที่ ต้ อ งการ
นาเสนอ
2.2 เมื่อผู้ เรี ย นมีแนวทางในการสร้างเค้าโครง ผู้ เรีย นต้องช่ว ยกันเรี ยบเรีย ง เพื่อล าดับ
เรื่องราวในสตอรี่บอร์ด สาหรับผู้เรียนในระดับประถมศึกษา การลาดับเรื่องราวในขั้นตอนนี้ไม่จาเป็นต้องมีการ
วาดรูป แต่เป็นเพียงแค่การขีดเส้นใต้ข้อความ ที่แบ่งออกมาจากการเขียนโครงเรื่องที่คล้ายเรียงความ แล้วแยก
ออกมาเป็นส่วนๆ เพื่อการวางแผนอย่างง่ายที่เหมาะสมกับผู้เรียน
2.3 ผู้เรียนแบ่งหน้าที่กัน ในการหาข้อมูล หรือภาพนิ่งที่ต้องการนามาใส่ในเรื่องราว ในกรณี
ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา อาจมีการบูรณาการกับรายวิชาศิลปะ โดยให้ผู้เรียนวาดภาพและนามาประกอบ
เรื่องราวของตนเอง
3. การถ่ายทา หากมีการวางแผนอย่างมีระบบ และมีการวางแผนในการถ่ายทอดลงสตอรี่
บอร์ ด อย่ า งชั ด เจน ก าหนดรายละเอี ย ด สร้ า งความเข้ า ใจกั บ สมาชิก ในกลุ่ ม เป็ น อย่ า งดี ในขั้ น ตอนนี้ จะ
ประหยัดเวลาในการถ่ายทาได้มาก เพราะบางครั้งการถ่ายทา เพื่อให้ได้ภาพที่สวยงาม มีระยะเวลาของแสง
การแสดง การถ่ายภาพ มีระยะเวลาที่จากัด
3.1 ผู้เรียนลงมือปฏิบัติในการถ่ายทาภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวเพื่อนามาประกอบในการ
สร้างเรื่องราวผ่านสื่อดิจิทัล
3.2 ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนบางคนอาจได้รับมอบหมายให้วาดภาพ การ์ตูน หรือ เขียนตัวอักษร
เพื่อใช้ในการประกอบเรื่องราว
4. การตัดต่อ ในขั้นตอนนี้ สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อในคอมพิวเตอร์ หรือแอพพลิเคชัน
ในโทรศัพท์พกพาได้ ในขั้นตอนนี้หากระดับของผู้เรียนอยู่ในระดับประถมศึ กษา ผู้สอนสามารถสอนให้ผู้เรียน
ทาการตัดต่ออย่างง่ายในคอมพิวเตอร์ หรือ ผู้สอนจะเป็นผู้ตัดต่อให้ตามที่ผู้เรียนวางแผนมาในสตอรี่บอร์ด การ

316

ใส่เสียงเพลง บทบรรยายผู้เรียนจะต้องเป็นผู้กาหนดเอง ผู้สอนจะเป็นเพียงแค่ผู้อานวยความสะดวก จัดหา
อุปกรณ์ โปรแกรม หรือแม้แต่การสอนการใช้แอพพลิเคชันในการตัดต่ออย่างง่ายให้แก่ผู้เรียน
4.1 นาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว บทบรรยาย บทสนทนา เสียง เทคนิค
พิเศษ เสียงเพลงประกอบ นามารวมกันในเวลาที่กาหนดให้ โดยใช้แอพพลิเคชัน หรือโปรแกรมการตัดต่อ
4.2 ในขั้นตอนนี้อาจมีผู้เรียนเพี ยงคนเดียวที่มีความสามารถในการตัดต่อ นางานไปทาด้วย
ตนเอง ซึ่งการทาเช่นนี้ ไม่เป็นผลดีต่อการเรียนรู้ด้วยการสร้างความรู้ด้วยตนเองเชิงสังคม ผู้เรียนในกลุ่มควรมี
การแสดงความคิดเห็นในการสร้างเรื่องราวผ่านสื่อดิจิทัลร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดการแบ่งปันทางความคิด เพื่อให้
ผู้เรียนที่ไม่มีความรู้ทางด้านการตัดต่อ พัฒนาความรู้ไปอีกระดับได้
5. การพัฒนาผลงาน ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนนาผลงานการสร้างเรื่องราวผ่าน
สื่อดิจิทัลของตนเองมาให้เพื่อนร่วมชั้นได้ชม และให้ข้อเสนอแนะ หรือ ในกรณีที่การจัดการเรียนการสอนโดย
การเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล นาไปสอนในผู้เรียนจะอัพโหลดลงสื่อสังคมออนไลน์และเปิดรับความคิดเห็นจาก
บุคคลทั่วไป
5.1 ผลงานที่สาเร็จ ผู้เรียนควรแสดงงานของตนให้ผู้สอนหรือเพื่อนร่วมชั้นได้แสดงความ
คิดเห็นในการพัฒนางานของตนเอง หรื ออัพโหลดผลงานของตนลงสื่อสั งคมออนไลน์ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
ข้อคิดเห็นจากผู้อื่น ในการพัฒนางานของตนเอง
5.2 ผู้เรียนนาข้อคิดเห็นต่างที่ได้มาพัฒนางานของตนให้ดีขึ้น
การนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
การจัดการเรียนการสอนโดยการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล สามารถใช้ในการสอนเพื่อการสรุป หรือการ
ประเมินความเข้าใจของผู้ เรียนในเนื้ อหา สาระความรู้ เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือต้องการให้ผู้ เรียนออกแบบ
เรื่องราวที่ประยุกต์โดยการนาเนื้อหา สาระความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนมา เพื่อมาจัดทาเนื้อหาเพียงเรื่องเดียวก็
สามารถทาได้ขึ้นอยู่กับระดับชั้นของผู้เรียน และความซับซ้อนของเนื้อหาที่ต้องการนาเสนอ ในการนารูปแบบนี้
ไปใช้ควรคานึงถึง 4 ปัจจัยหลัก คือ บทบาทผู้สอนและการเตรียมความพร้อมของผู้สอน บทบาทของผู้เรียน
การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ และการเตรียมความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
บทบาทผู้สอนและการเตรียมความพร้อมผู้สอน
สิ่งที่ผู้สอนควรคานึงถึงก่อนสอนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
1. ควรพิจารณาเนื้อหา สาระ วัตถุประสงค์หลักในรายวิชา ระดับชั้นของผู้เรียน
ความรู้พื้นฐานของผู้เรียนในการใช้อุปกรณ์ โปรแกรมในการสร้างเรื่องราวผ่านสื่อดิจิทัล หากผู้เรียนอยู่ในระดับ
ประถมศึกษา หรื อมีข้อจากัด ด้านความรู้พื้นฐานในการสร้างเรื่องราวผ่ านสื่ อดิจิทัล ผู้ ส อนจะต้องมีการ
ปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนที่จะนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนนี้ไปใช้
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2. ผู้สอนและผู้เรียนมีการกาหนดวัตถุประสงค์ร่วมกันในการสร้างเรื่องราวผ่านสื่อ
ดิจิทัล เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้สึกในการเป็นเจ้าของผลงาน และเป็นเจ้าของการเรียนรู้นั้น วางแผนการส่งงาน
และสร้างข้อตกลงภายในชั้นเรียนร่วมกัน
3. ผู้สอนควรมีความรู้พื้นฐาน เรื่อง การถ่ายภาพ การถ่ายวิดีโอ การตัดต่อ
หรือ ผู้สอนสามารถบูรณาการโดยร่วมมือบูรณาการระดับรายวิชาร่วมกับวิชากับวิชาเทคโนโลยีได้
4. การบูรณาการระดับรายวิชาสามารถบูรณาการได้หลากหลายรายวิชา
เช่น รายวิชาภาษาไทยผู้เรียนในระดับประถมศึกษาสามารถ วางโครงเรื่อง โดยการเขียนเป็นเรียงความก่อน
รายวิชาภาษาอังกฤษผู้เรียนสามารถสร้างเรื่องราวเป็นภาษาอังกฤษ รายวิชาศิลปะผู้เ รียนสามารถวาดรูปตาม
เรื่องราวได้ รายวิชาคณิตศาสตร์ผู้เรียนสามารถนาเรื่องราวการแก้โจทย์ปัญหามาสร้างเป็นเรื่องราวผ่านสื่ อ
ดิจิทัลได้ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับการเรียนรู้แบบเดิม
5. ก่อนเริ่มการสอนทุกครั้งควร ตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์ ที่ผู้เรียนจะต้อง
ใช้ในการสร้างเรื่องผ่านสื่อดิจิทัลทุกครั้ง เช่น กล้องวิดีโอ(ถ้ามี) แอพพลิเคชันในการสร้างภาพที่แปลกใหม่
แบตเตอรี่สารอง ไมโครโฟน(ถ้ามี) โทรศัพท์พกพา เป็นอุปกรณ์ในการสร้างเรื่องราวผ่านสื่อดิจิทัลที่ง่ายที่สุด
6. ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล ควรมีการ
วางแผนร่วมกันกับผู้เรียน เรื่องเวลา ในการส่งงานแต่ละชิ้น เนื่องจากรูปแบบนี้อาจจะมีการออกนอกห้องเรียน
เพื่อถ่ายทา
7. หลักที่สาคัญในการก่อให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ในการเรียนการสอน
มาจากบรรยากาศในชั้นเรียน อย่ากดดันผู้เรียน หากผู้ เรียนไม่ต้องการความช่วยเหลือ ผู้สอนควรสังเกตการณ์
อยู่ห่างๆ ให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อก่อให้เกิดการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
เชิงสังคม อย่าพยายามแก้ปัญหาให้ผู้เรียน ผู้สอนควรเป็นเพียงคนที่ เสนอทางเลือกใหม่ที่หลากหลาย ผู้สอน
ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้เลือกด้วยตนเอง
8. ก่อนเรียนด้วยรูปแบบผู้สอนควรมีตัวอย่างการสร้างเรื่องราวผ่านสื่อดิจิทัล
ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่สอน หรือไม่ก็ได้ เพื่อให้ผู้เรียนดูเพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อการสร้างเรื่องราว
ผ่านสื่อดิจิทัล ในการชมสื่อดิจิทัล ผู้สอนอาจสอดแทรกความรู้เรื่องมุมกล้อง เสียง แสง พื้นฐานเพิ่มเติม
9. ในการจัดการเรียนการสอน ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถามทั้งในชั้นเรียน
นอกชั้นเรียนและช่องทางอื่น
บทบาทผู้เรียน
1. ผู้เรียนควรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการออกแบบ การสร้างเรื่องราวผ่านสื่อดิจิทัล
แบ่งหน้าที่ในการทางานกลุ่ม ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
2. ผู้เรียนควรมีการซักถาม สงสัย ตอบคาถามในชั้นเรียน เพื่อนาไปสู่กระบวนการคิด
3. ผู้เรียนต้องมีความรู้และมีจรรยาบรรณในการนาภาพ สัญลักษณ์ เพลง ภาพเคลื่อนไหวของผู้อื่น
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มาใช้ ผู้เรียนจะต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจน
4. ในการสร้างเรื่องราวผ่านสื่อดิจิทัล ผู้เรียนจะต้องพึงระวังเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ทาให้เสีย
ศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ สิทธิเด็กและสตรี ภาพอุจาด ลามก อนาจาร หวาดเสียวและรุนแรง
5. ผู้เรียนต้องมีความรับผิดชอบความถูกต้องของเนื้อหาที่ตนนาเสนอ รับผิดชอบต่อสังคม เรื่องราวที่
นาเสนอจะต้องไม่เป็นการยั่วยุ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคม
6. ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ ด้วยตนเองก่อน หากมีข้อสงสัยหรืออุปสรรค ปรึกษาผู้สอน หลังจากที่ตนได้
พยายามแล้ว
การเตรียมพร้อมผู้เรียน
1. ฝึกฝนทักษะในการใช้ แอพพลิเคชัน หรือโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล
2. ฝึกฝน ทักษะในการถ่ายภาพเคลื่อนไหว หรือการถ่ายภาพเบื้องต้น ในระดับประถมศึกษา หากไม่มี
อุปกรณ์ในการถ่ายภาพ ให้ผู้เรียนวาดภาพแทน แล้วนาภาพมาแสกน เพื่อนาไปลาดับภาพและสร้างเป็น
เรื่องราวผ่านสื่อดิจิทัล ซึ่งสามารถสร้างเรื่องราวผ่านสื่อดิจิทัลได้เช่นเดียวกัน
บรรยากาศในชั้นเรียน
การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน ควรเน้นที่การสร้างบรรยากาศทางจิตวิทยา บรรยากาศทางจิตวิทยา
ความสัมพันธ์อัน ดีระหว่างผู้ ส อนและผู้เรียนเป็นสิ่งที่ส าคัญในการเรีย นรู้ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
เนื่องจากการเรียนในชั้นเรียน สังคมไทยปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นผู้ตามที่ดี เชื่อฟังครูอาจารย์ ทาให้ห้องเรียน
ส่วนมาก มีครูเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้ถูกป้อนโดยผู้สอนเป็นส่วนมาก ผู้เรียนรอคอย คาตอบจากผู้สอน ขาด
แรงจูงใจและหลักวิธีในการแสวงหาความรู้ที่ถูกต้อง ขั้นตอนที่ง่ายที่สุดในการสร้างสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้สอน
และผู้เรียนคือ การพยายามจาชื่อผู้เรียนให้ได้มากที่สุด ในแต่ละครั้ง เพื่อสร้างความคุ้นเคย บรรยากาศความ
เป็นประชาธิปไตย ควรเกิดในห้องเรียนกับผู้เรียนทุกระดับชั้น หากผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของความรู้
นั้น ต้องการให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการสร้างเรื่องราวผ่านสื่อดิจิทัลในรายวิชาที่แปลกใหม่ ผู้เรียนต้องอาศัย
ความพยายาม และแรงจูงใจในการทาชิ้นงานอย่างมาก การแสดงความคิดเห็น หรือการเสนอแนวคิดที่ผู้เรียน
เตรียมมา ผู้สอนควรให้เกียรติและเคารพแนวคิดนั้น เรื่องของความผิดถูกเป็นเรื่องที่สาคัญน้อยมาก เมื่อเทียบ
กับการสร้างสรรค์ชิ้นงานของผู้เรียน และกระบวนการที่ผู้เรียนจะได้รับ การให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ ชี้
แนวทาง สาหรับผู้เรียนเป็นสิ่งที่สาคัญ ผู้สอนต้องเป็นบุคคลที่เข้าใจ รับฟัง เข้าถึงง่าย การเรียนรู้แบบผู้สอน
เป็นเสมือนเจ้าชีวิตลิขิตถูกผิด ต้องหมดไปในสังคมยุคดิจิทัล ผู้สอนจะต้องเป็นเหมือนเพื่อน รุ่นพี่ ที่ช่วยแนะนา
บางครั้งต้องมีการเรียนรู้ไปพร้อมๆกับผู้เรียน การเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ สภาพการจัดห้องเรียนทางกายภาพ ควร
เหมาะสมกับการทางานกลุ่ม และสะดวกสาหรับผู้สอนในการเดินให้คาแนะนาผู้เรียนแต่ละกลุ่ม และต้องมี
เครือข่ายอินเตอร์เนตเข้าถึงห้องเรียนได้
สิ่งสนับสนุน
อุปกรณ์และซอฟแวร์ที่ใช้สร้างสื่อดิจิทัล
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1. โปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อภาพวิดิโอพื้นฐาน เช่น Window movie maker,
Premiere หรื อ อาจมี ก ารใช้ แ อปพลิ เ คชั่ น ร่ ว มด้ ว ยในโทรศั พ ท์ พ กพา เช่ น Video show, Video maker
,movie maker หรือ Kinemaster ซึ่งปัจจุบันในท้องตลาด มีโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อมากมาย ทั้งที่เป็น
แอฟฟลิเคชันสาหรับโทรศัพท์ทั้งสองระบบ ควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานของตนเอง หรือ ทุนทรัพย์ที่มี
เนื่องจากบางแอพพลิเคชัน มีค่าใช้จ่ายรายเดือน หากมีคอมพิวเตอร์ รุ่น MAC จะสามารถใช้ โปรแกรม I
movie ตัดต่อ ภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และง่ายในการตัดต่อ
2. โปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อเสียงต่างๆ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าจะนามาใช้ในโทรศัพท์หรือ
คอมพิวเตอร์
3. คอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์ รุ่นที่สามารถถ่ายทาภาพเคลื่อนไหวได้
4. กล้องถ่ายวีดทิ ัศน์ ขาตั้งกล้อง หากจาเป็นต้องใช้
5. กล้องถ่ายภาพ หรืออาจจะใช้โทรศัพท์ที่มีคุณสมบัติถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวได้
6. เครื่องสแกนภาพ (เช่น กรณีใช้ภาพถ่ายในอดีตเล่าเรื่องราว หรือ ต้องการใช้ภาพวาดใน
การสร้างเรื่องราว)
7. เครื่องผสมสัญญาณเสียง (Mixer) หากไม่มีใช้ไมโครโฟนต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ หรือ
อาจจะใช้ไมโครโฟนต่อเข้ากับโทรศัพท์ที่มีคุณสมบัติที่สามารถอัดเสียงได้
8. ในการเลือกซอฟแวร์ หรือแอพพลิเคชั่นฟรี ผู้สอนต้องระมัดระวังในการเลือกให้ผู้เรียน เพื่อ
มาใช้ในการศึกษา บางแอพพลิเคชัน มีการใช้งานฟรี 3 วันหลังจากนั้น จะมีค่าใช้จ่ายในการใช้งานเป็นรายปี จะ
หักค่าใช้จ่ายอัตโนมัติ
9. การจัดการเรียนการสอนหรือการทางานของผู้เรียนต้องใช้เครือข่ายอินเตอร์เนต ที่มี
ความเร็วสูงสาหรับการดาวน์โหลดข้อมูล นาข้อมูลภาพ และเสียงมาใช้ในการสร้างเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล
การประเมินความคิดสร้างสรรค์จากสื่อดิจิทัล
การประเมินความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน มีแนวทางในการประเมินได้หลายลักษณะไม่ว่าจะเป็นการ
ประเมิน จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน การวาดภาพ รอยหยดหมึก การเขียนเรียงความ การสร้างงาน
ศิลปะ แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ และแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ (ประพันธ์ศิริ, 2556)
การประเมินความคิดสร้างสรรค์ที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนโดยการเล่าเรื่องจากสื่อดิจิทัล จะใช้
การประเมินความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 4 ประเด็น ได้แก่ ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น
ความคิดละเอียดลออ จากการสังเกตพฤติกรรมและชิ้นงานของผู้เรียนในการสร้างเรื่องราวผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ แบบประเมินพฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์ มีประเด็นในการสังเกตพฤติกรรมและ
การทาชิ้นงานการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัลดังนี้
ความคิดริเริ่ม
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1) ผลงานการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัลของผู้เรียนที่แสดงให้เห็นถึ ง มุมมอง ความคิด ที่แปลก
ใหม่ ไม่ซ้าเรื่องราวเดิมที่มีอยู่ในสื่อดิจิทัลทั่วไป
2) ผลงานการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัลที่แสดงให้เห็นถึงการดัดแปลงเนื้อหาที่ใช้ในการเล่าเรื่อง
จากสื่อดิจิทัลจากสิ่งเดิม ผลงานของผู้เรียนที่สาเร็จ มีการดัดแปลง หรือ ปรับเพิ่มจาก ตัวอย่างเดิมที่ได้รับ
3) ผลงานการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัลที่แสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ ในลักษณะเป็นความคิด
ใหม่ ผลงานที่สาเร็จมีฉาก หรือ ภาพ ที่แสดงให้เห็นสิ่งที่ผู้เรียนประยุกต์ โดยการสร้างสรรค์ขึ้นเอง
ความคิดคล่องแคล่ว
1) สามารถแสดงความคิดเห็น โดยการตอบคาถามในชั้นเรียนได้อย่าง หลากหลาย พฤติกรรม
การตอบคาถาม ที่แสดงให้เห็นแนวคิดที่หลากหลาย
2) นาความคิดริเริ่ม มาสร้างเป็นผลงานของตนอย่างสมบูรณ์แบบ สามารถนาแนวคิดที่คิดใน
การสร้างโครงเรื่องครั้งแรกมาสร้างเป็นผลงานจนจบ โดยไม่ขอแก้ไขแนวคิด
3) มีวิธีการในการแก้ปัญหาในการทากิจกรรม ได้หลากหลายวิธี สังเกตได้จากการทากิจกรรม
กลุ่มที่แสดงให้เห็นพฤติกรรมของผู้เรียนในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้
ความคิดยืดหยุ่น
1) มีคาตอบที่หลากหลายภายใต้ สถานการณ์ที่มีข้อจากัด บางครั้งมีเวลาที่ จากัดในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้เรียนสามารถตอบคาถามได้มากและหลากหลาย
2) ผลงานสะท้อน ความคิดที่ ไม่ยึดติดกลับสิ่งเดิม มีผลงาน หรือ การแสดงออก ที่แสดงให้
เห็นว่าแตกต่างจากตัวอย่าง ที่มีอยู่ อย่างสิ้นเชิง

ความคิดละเอียดลออ
1) มีผลงานที่ประณีต มีรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ผู้เรียนใส่ใจรายละเอียดในผลงานของ
ตนเอง บางส่วนที่กลุ่มอื่นอาจไม่มี
2) ผลงานการเล่ าเรื่องผ่ า นสื่ อ ดิจิ ทัล ที่ มีความลงตัว ในทุก ๆ องค์ประกอบ ผลงานโดย
ภาพรวมมีความสมบูรณ์ ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง บทบรรยาย เสียงเพลงประกอบ
และเทคนิคพิเศษ
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บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อผลิตสื่ออินโฟกราฟิก (Infographics) ในรูปแบบโปสเตอร์
สาหรับการประชาสัมพัน ธ์ในการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในการทางานก่อสร้าง 2. เพื่อผลิ ตสื่ อ
โบรชัวร์ (Brochure) สาหรับการประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในการทางานก่อสร้าง
และ 3. เพื่อวัดความรู้และความพึงพอใจของสื่ออินโฟกราฟิก (Infographics) ในรูปแบบโปสเตอร์ และสื่อโบร
ชัวร์ (Brochure) สาหรับการประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในการทางานก่อสร้าง
วิธีดาเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1) การผลิตและเผยแพร่สื่ออินโฟกราฟิกในรูปแบบ
โปสเตอร์และสื่อโบรชัวร์ ระยะที่ 2) การวัดความรู้และความพึงพอใจของสื่ออินโฟกราฟิก (Infographics) ใน
รูป แบบโปสเตอร์ และสื่อโบรชัวร์ (Brochure) ส าหรับ การประชาสัมพัน ธ์ในการส่งเสริมความรู้ด้านความ
ปลอดภัยในการทางานก่อสร้าง ด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ วิธีการสารวจ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานบริษัทเอ็น อาร์ พี บิลเดอร์ จากัด จานวน 100 คน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความรู้อยู่ในระดับมาก จากการวัดความรู้จากสื่อ อินโฟ
กราฟิกในรูปแบบโปสเตอร์ และสื่อโบรชัวร์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในการ
ทางานก่อสร้าง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างมีความรู้อยู่ในระดับมากจากสื่ออินโฟกราฟิกใน
รูปแบบโปสเตอร์ ด้านการแสดงสภาวะความปลอดภัยด้วยสัญลักษณ์ป้ายสีเขียว และกลุ่ม ตัวอย่างมีความรู้อยู่
ในระดับมากที่สุดจากสื่อโบรชัวร์ ด้านผู้ที่ปฏิบัติงานจาเป็นต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่รัดกุมเพื่อให้เหมาะกับสภาพงาน
ที่ทา ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดต่อสื่ออินโฟกราฟิกในรูปแบบโปสเตอร์ ค่าเฉลี่ย
4.43 และมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดต่อสื่อโบรชัวร์ ค่าเฉลี่ย 4.24
คาสาคัญ : สื่อสิ่งพิมพ์ การประชาสัมพันธ์ ความรู้ ความปลอดภัย งานก่อสร้าง
Abstract
This research aims to : 1. To produce infographic media (Infographics) in the form of
posters For public relations in promoting safety knowledge in construction work 2. To
produce brochures for public relations in promoting knowledge of safety in construction
work and 3. To measure the knowledge and satisfaction of the infographic media
(Infographics) in the form of posters And brochures for public relations in promoting
knowledge of safety in construction work.
The method of conducting research is divided into 2 phases: Phase 1) Production and
dissemination of infographic media in posters and brochures. Phase 2) Measurement of
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knowledge and satisfaction of infographic media (Infographics) in the form of posters And
brochures for public relations in promoting knowledge of safety in construction work
with quantitative research, the survey method uses questionnaires as a tool to collect data
from a sample of 100 employees of NRP Builder Company Limited. Statistics used in data
analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation.
The results of the study showed that in the overall sample group, the knowledge
was at a high level. From measuring knowledge from infographic media in posters and
brochures that contain information about the promotion of safety in construction work.
Considering each aspect, it was found that the sample group had a high level of knowledge
from infographic media in the form of posters. In terms of showing safety conditions with the
green sign symbol. The sample group has the highest level of knowledge from brochure
media. As for the workers who need to wear tight clothes to suit the work conditions.
In the overall picture, the sample group had the highest level of satisfaction with the
infographic media in the poster format. The average value was 4.43 and the highest level of
satisfaction was on the brochure. The average value was 4.24.
Keywords: Printing Media, Public Relations, Knowledge, Safety, Construction.
บทนา
ปัจจุบันประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เป็นอย่างมากทาให้ อุตสาหกรรมก่อสร้างมีปริมาณ
เพิ่มขึ้น ได้มีการนาเทคโนโลยี ใหม่ๆ และอุปกรณ์ที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการสร้างตึกสูงและห้องใต้ดิน แต่สิ่งที่ยัง
ละเลยและบกพร่องอยู่คือการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้าง ในการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้ง
ก่อให้ เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างประมาณค่าไม่ได้ ความสูญเสียในงานก่อสร้างนั้นมีความ
รุนแรงมากเพิ่มขึ้นทุกวัน อาจเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ อาทิ คนงานก่อสร้างส่วนใหญ่ยังขาดความรู้
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การมีพฤติกรรมเสี่ยงในการทางาน ความพร้อมของเครื่องมือเครื่องจักร เป็นต้น เพื่อ
เป็นการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกัน
อุบัติเหตุในงานก่อสร้างนับว่าเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วจะทาให้มีผลกระทบหลาย
ด้าน เป็นต้นว่าทาให้งานก่อสร้างล่าช้า ขาดแคลนคนงาน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น สูญเสียอวัยวะ บั่นทอนขวัญ
และกาลังใจของคนงานเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ผู้ที่ประสบเหตุการณ์จากอุบัติเหตุเหล่านี้ยังเป็นภาระของสังคม
และของครอบครัวที่ต้องเลี้ยงดู ต้องทนทุกข์ทรมาน และดารงชีวิตไปด้วยความหดหู่ ก่อให้ เกิดปัญหาอื่นๆ
ตามมาอีกมาก (บุญชัย สอนพรหม, 2555) จากสถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน ปี
2559 ของสานักงานประกันสังคม พบว่า กิจการที่มีจานวนการประสบอันตรายมากที่สุดคือกิจการประเภท
ก่อสร้าง นอกจากนี้จากสถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางานของแรงงานต่างด้าว (พม่า
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กัมพู ช า ลาว) ปี 2559 ของส านั ก งานประกัน สั งคม ยั งพบว่า ประเภทกิ จ การที่ มีแ รงงานต่างด้ าวประสบ
อันตรายสูงสุดคือกิจการก่อสร้างด้วยเช่นกัน
การส่งเสริมความปลอดภัยจึงเป็นกิจกรรมที่มีความสาคัญเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าองค์กรนั้นจะมีการ
ออกแบบด้ า นความปลอดภั ย เป็ น อย่ า งดี หรื อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านได้ รั บ การฝึ ก อบรมอย่ า งทั่ ว ถึ ง หรื อ ขั้ น ตอน
ปฏิบัติงาน (Task Procedure) จะปลอดภัยและได้บังคับใช้อย่างต่อเนื่องก็ตาม การส่งเสริมที่มีประสิทธิภาพ
มี ค วามส าคั ญ ยิ่ ง เพราะการป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ ขึ้ น อยู่ กั บ การจู ง ใจให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านท างานด้ ว ยความ
ปลอดภัย ผู้ปฏิบัติงานต้องอาศัยความคิดของตัวเองและต้องรักษาระเบียบวินัย เพื่อป้องกันตัวผู้ปฏิบัติงาน
เอง พฤติกรรมของผู้ป ฏิบั ติงานสามารถถูกกระตุ้นหรือบังคับให้ เกิดได้ด้วยการส่ งเสริมความปลอดภัย ที่มี
ประสิทธิภาพ (สวินทร์ พงษ์เก่า, 2562) ซึ่งกิจกรรมที่จะช่วยกระตุ้นในเกิดความรู้ความปลอดภัยในการทางาน
ก่อสร้างได้คือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานในองค์กรหรือการสื่อสารภายในองค์กร การสื่อสารจะ
เป็นการเชื่อมโยงกลุ่มและบุคคลในกลุ่มให้ มีปฏิสัมพันธ์กัน จึงเป็นกระบวนการที่มีความสาคัญที่ทาให้สมาชิก
ในกลุ่มมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เป็นการแบ่งปันความรู้ระหว่างสมาชิก ถ่ายทอดประสบการณ์ โดยการสื่อสาร
จะทาให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบหรือมาตรการด้านความปลอดภัย ให้ความสาคัญต่อความปลอดภัย ซึ่งการ
สื่อสารจะเป็ น ช่องทางที่ใช้ในการแสดงความคิ ดเห็ น ในเรื่องความปลอดภัยในองค์ก รด้วยเช่นกัน (รังสรรค์
ม่วงโสรส, 2556)
จากเหตุผ ลและความจ าเป็ น ดังกล่ าวผู้ วิจั ย จึ งเล็ งเห็ น ถึงความส าคัญ ของการใช้สื่ อสิ่ งพิม พ์ในการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อการส่งเสริมและก่อให้เกิดการตระหนักรู้ถึง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการ
ทางานก่อสร้าง และเพื่อลดความเสี่ยงแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการทางานสายกิจการก่อสร้าง อันจะก่อให้เกิดการลด
ความสูญเสียทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สินสืบไป
คาถามนาวิจัย
1. การผลิ ต สื่ ออิน โฟกราฟิ ก (Infographics) ในรูปแบบโปสเตอร์ เพื่ อการประชาสั มพั น ธ์ในการ
ส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในการทางานก่อสร้าง เป็นอย่างไร
2. เพื่ อ ผลิ ต สื่ อ โบรชั ว ร์ (Brochure) เพื่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ ในการส่ ง เสริ ม ความรู้ ด้ า นความ
ปลอดภัยในการทางานก่อสร้าง เป็นอย่างไร
3. ความรู้ แ ละความพึ งพอใจของสื่ อ อิ น โฟกราฟิ ก (Infographics) ในรูป แบบโปสเตอร์ และสื่ อ
โบรชัวร์ (Brochure) สาหรับการประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในการ
ทางานก่อสร้าง เป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อผลิตสื่ออินโฟกราฟิก (Infographics) ในรูปแบบโปสเตอร์ สาหรับการประชาสัมพันธ์ในการ
ส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในการทางานก่อสร้าง
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2. เพื่ อผลิ ตสื่ อ โบรชัว ร์ (Brochure) ส าหรับ การประชาสั มพั น ธ์ในการส่ งเสริ มความรู้ด้านความ
ปลอดภัยในการทางานก่อสร้าง
3. เพื่อวัดความรู้และความพึงพอใจของสื่ออินโฟกราฟิก (Infographics) ในรูปแบบโปสเตอร์ และ
สื่อโบรชัวร์ (Brochure) สาหรับการประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยใน
การทางานก่อสร้าง
วิธีการดาเนินงานวิจัย
แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การผลิ ตและเผยแพร่สื่ ออิน โฟกราฟิกในรูป แบบโปสเตอร์และสื่ อโบรชัว ร์ ส าหรับ การ
ประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในการทางานก่อสร้าง ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1) ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production)
1.1 ศึ กษาค้ น คว้าหาข้อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ องในการผลิ ต สื่ อประชาสั มพั น ธ์เพื่ อให้ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ ความ
ปลอดภัยทางด้านการทางานก่อสร้าง และขอคาปรึกษากับผู้บริหารบริษัทเอ็น อาร์ พี บิลเดอร์ จากัด
1.2 วาดโครงร่างการผลิตสื่ออินโฟกราฟิกในรูปแบบโปสเตอร์ โดยสร้างเป็นคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูน
เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่และน่าสนใจ

ภาพที่ 1 ภาพร่างอินโฟกราฟิก (Infographics) ในรูปแบบโปสเตอร์
ขั้นที่ 2) ขัน้ ตอนการผลิต (Production)

327

6

2.1 ออกแบบและผลิ ต สื่ อ อิ น โฟกราฟิ ก ในรู ป แบบโปสเตอร์ จากภาพที่ ร่ า งไว้ โ ดยใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูป

ภาพที่ 2 การออกแบบคาแรกเตอร์ตัวการ์ตูนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป

ภาพที่ 3 สื่ออินโฟกราฟิก (Infographics) ในรูปแบบโปสเตอร์
2.2 ออกแบบและผลิตสื่อโบรชัวร์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
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ภาพที่ 4 สื่อโบรชัวร์ ด้านหน้า

ภาพที่ 5 สื่อโบรชัวร์ ด้านหลัง
ขั้ น ที่ 3) ขั้ น ตอนหลั งการผลิ ต (Post-Production) ผู้ วิ จั ย น าสื่ อ อิ น โฟกราฟิ ก (Infographics) ใน
รูปแบบโปสเตอร์ จานวน 10 ชิ้น และสื่อโบรชัวร์ (Brochure) จานวน 100 ชิ้น ที่ส่งเสริมความรู้ด้านความ
ปลอดภัยในการทางานก่อสร้างทีผ่ ลิตเสร็จสมบูรณ์แล้วไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้แก่พนักงานบริษัท เอ็น
อาร์ พี บิลเดอร์ จากัด
ระยะที่ 2 การวัดความรู้และความพึงพอใจของสื่ออินโฟกราฟิก (Infographics) ในรูปแบบโปสเตอร์
และสื่อโบรชัวร์ (Brochure) สาหรับการประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในการทางาน
ก่อสร้าง มีวิธีดาเนินการวิจัย ดังนี้

329

8

1) กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานบริษัทเอ็น อาร์ พี บิลเดอร์ จากัด จานวน 100 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย
2) เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจั ย คือ แบบสอบถาม จ านวน 4 ส่ ว น ดังนี้ ส่ ว นที่ 1 เป็น แบบสอบถาม
ประเภทปลายปิ ด (Close-Ended Questions) มีลั กษณะคาถามแบบเลื อกตอบ (Multiple Choice) เป็ น
ค าถามเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะทางประชากร ส่ ว นที่ 2 เป็ น แบบสอบถามประเภทปลายปิ ด (Close-Ended
Questions) มีลักษณะคาถามแบบเลื อกตอบถูก ผิ ด (Multiple Choice) เป็ นคาถามเกี่ย วกับด้านการวัด
ความรู้จากสื่ออินโฟกราฟิกในรูปแบบโปสเตอร์ และสื่อโบรชัวร์ ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามประเภทปลายปิด
(Close-Ended Questions) มี ลั กษณะค าถามแบบประเมิ น ค่า (Rating Scale) เป็ น ค าถามเกี่ ยวกั บ ความ
พึ งพอใจต่ อ สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ และส่ ว นที่ 4 เป็ น ลั ก ษณะค าถามปลายเปิ ด (Open-Ended Questions)
เกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่นๆ หลังจากที่ได้จัดทาแบบสอบถามแล้วเสร็จ ผู้วิจัยได้นาไปปรึกษากับผู้ เชี่ยวชาญ 3
ท่ า นเพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งตรงตามเนื้ อ หา (Content Validity) ความเหมาะสมในการใช้ ภ าษา
(Wording) และความชัดเจนของคาถาม หลังจากแบบสอบถามได้ผ่านการพิจารณาผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่
แก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ชุด เพื่อค่าความเชื่อมั่นตามสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา (AlphaCoefficient) ของ Cronbach โดยได้ค่าความเชื่อมั่น 0.81
3) การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามและรอรับกลับ
หลังจากกลุ่มตัวอย่างทาเสร็จ
4) การวิเคราะห์ ข้ อ มูล สถิ ติที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้ อมู ล คื อ สถิติ พ รรณา (Descriptive Statistic)
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สรุปผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตาราง 1 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามลักษณะทางประชากร
n=100
ลักษณะทางประชากร

จานวน
61
73
49
91
58

ชาย
อายุระหว่าง 20-30 ปี
ระดับการศึกษา ปวส.
ตาแหน่งงานในบริษัทคือ คนงานก่อสร้าง
ประสบการณ์ทางานด้านการก่อสร้าง น้อยกว่า 5 ปี
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ร้อยละ
61.0
73.0
49.0
91.0
58.0
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จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 61.0 มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ร้อย
ละ 73.0 ระดับการศึกษา ปวส. คิดเป็นร้อยละ 49.0 ตาแหน่งงานในบริษัทคือคนงานก่อสร้าง ร้อยละ 91.0
ประสบการณ์ทางานด้านการก่อสร้าง น้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 58.0
ส่วนที่ 2 การวัดความรู้จากสื่ออินโฟกราฟิก (Infographics) ในรูปแบบโปสเตอร์ และสื่อโบรชัวร์ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในการทางานก่อสร้าง
ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้อยละของการวัดความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในการ
ทางานก่อสร้าง จากสื่ออินโฟกราฟิก (Infographics) ในรูปแบบโปสเตอร์
ความรู้จากสื่ออินโฟกราฟิก
คาตอบ
รวม
(Infographics) ในรูปแบบโปสเตอร์
ถูก
ผิด
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
1. ระวังอันตรายจากรถยก
51

51.0

49

49.0

100

100.0

65

65.0

35

35.0

100

100.0

2. สวมหน้ากากกันฝุ่น
3. การแสดงสภาวะความปลอดภั ย คื อ
สัญลักษณ์ป้ายสีเขียว
83
83.0
17
17.0
100 100.0
4.การปฏิบัติงานควรสวมใส่อุปกรณ์ความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลให้ครบถ้วนถูกต้องกับ 79
79.0
21
21.0
100 100.0
การใช้งาน เช่น หมวกนิรภัย เสื้อกั๊กเรือง
แสง
จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยใน
การทางานก่อสร้าง จากอินโฟกราฟิก(Infographics) ในรูปแบบโปสเตอร์ ด้านการแสดงสภาวะความปลอดภัย
คือสัญลักษณ์ป้ายสีเขียวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83.0 รองลงมาคือด้านการปฏิบัติงานควรสวมใส่อุปกรณ์
ความปลอดภัยส่วนบุคคลให้ครบถ้วนถูกต้องกับการใช้งาน เช่น หมวกนิรภัยเสื้อกั๊กเรืองแสง คิดเป็นร้อยละ
79.0 ถัดมาคือด้านสวมหน้ากากกันฝุ่น คิดเป็นร้อยละ 65.0 และกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจน้อยที่สุดคือ
ด้านระวังอันตรายจากรถยก คิดเป็นร้อยละ 51.0
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ตารางที่ 3 แสดงจานวนและร้อยละของการวัดความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในการ
ทางานก่อสร้าง จากสื่อโบรชัวร์ (Brochure)
คาตอบ
รวม
ความรู้จากสื่อโบรชัวร์ (Brochure)
ถูก
ผิด
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
1.บริษัทห้ามติดตั้งการ์ดระบบเพราะจะทาให้
เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน
2. ผู้ ที่ ป ฏิ บั ติ งานจ าเป็ น ต้ อ งสวมใส่ เสื้ อ ผ้ า ที่
รัดกุมเพื่อให้เหมาะกับสภาพงานที่ทา
3. สาเหตุที่ก่อให้เกิดอันตรายเพราะเครื่องจักร
มีขนาดใหญ่จึงยากต่อการควบคุม
4. สถานที่ ที่ อั น ตรายทุ ก แห่ งในเขตก่ อ สร้ า ง
จะต้องมีป้ายสัญลักษณ์เพื่อเตือนภัยที่สามารถ
เกิดได้อยู่เสมอ
5.องค์ประกอบของความปลอดภัยในงาน
ก่อสร้างมี 3 ส่วน
6.ควรตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องมือหลัง
การใช้งานทุกครั้งเพื่อทาให้งานไม่ล่าช้า
สะดวกและปลอดภัยในการทางาน
7. การป้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในเขต
ก่อสร้างจาเป็นต้องทารั้วกั้นโดยรอบบริเวณ
ก่อสร้างทั้งหมด
8. ต้องมีการตรวจสุขภาพเป็นประจาทุกเดือน
9. เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าหรือน้ามัน
เชื้อเพลิง ต้องมีการเดินสายไฟอย่างปลอดภัย
มีพลาสติกหุ้มโดยตลอด
10.ข้อห้ามที่สาคัญการดื่มสุรา หรือเสพเครื่อง

55

55.0

45

45.0

100

100.0

79

79.0

21

21.0

100

100.0

47

47.0

53

53.0

100

100.0

71

71.0

28

28.0

100

100.0

43

43.0

57

57.0

100

100.0

45

45.0

55

55.0

100

100.0

69

69.0

31

31.0

100

100.0

74

74.0

26

26.0

100

100.0

43

43.0

57

57.0

100

100.0
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ดองของมึนเมา ห้ามเล่นหรือหยอกล้อกันใน
78
78.0
22
22.0
100 100.0
ระหว่างการปฏิบัติงาน
จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยใน
การทางานก่อสร้าง จากสื่อโบรชัวร์(Brochure) ด้านผู้ที่ป ฏิบั ติงานจาเป็นต้องสวมใส่เสื้ อผ้าที่รัดกุมเพื่อให้
เหมาะกับสภาพงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79.0 รองลงมา คือ ข้อห้ามที่สาคัญการดื่มสุรา หรือเสพเครื่อง
ดองของมึนเมา ห้ามเล่นหรือหยอกล้อกันในระหว่างการปฏิ บัติงาน คิดเป็นร้อยละ 78.0 ถัดมาคือ ต้องมีการ
ตรวจสุขภาพเป็นประจาทุกเดือน คิดเป็นร้อยละ 74.0 และน้อยที่สุดคือองค์ประกอบของความปลอดภัยในงาน
ก่อสร้างมี 3 ส่วนและเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าหรือน้ามันเชื้อเพลิง ต้องมีการเดินสายไฟอย่างปลอดภัย มี
พลาสติกหุ้มโดยตลอด คิดเป็นร้อยละ 43.0
ตารางที่ 4 แสดงจานวนและร้อยละของระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัย
ในการทางานก่อสร้าง จากสื่ออินโฟกราฟิก(Infographics) ในรูปแบบโปสเตอร์ และสื่อโบรชัวร์ (Brochure)
ระดับความรู้
จานวน
ร้อยละ
คะแนนระหว่าง 0 – 5 มีระดับความรู้น้อย
11
11.0
คะแนนระหว่าง 6 – 10 มีระดับความรู้ปานกลาง
34
34.0
คะแนนระหว่าง 11 – 14 มีระดับความรู้มาก
55
55.0
จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยใน
การทางานก่อสร้าง จากสื่ออินโฟกราฟิก(Infographics) ในรูปแบบโปสเตอร์ และสื่อโบรชัวร์(Brochure) อยู่
ในระดับมีความรู้มาก คิดเป็นร้อยละ 55.0 รองลงมา มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 34.0 และ
มีความรู้อยูใ่ นระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 11.0
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อสื่ออิน โฟกราฟิ ก (Infographics) ในรูป แบบโปสเตอร์ และสื่ อโบรชัว ร์
(Brochure) ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในการทางานก่อสร้าง
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างที่มีความพึงพอใจต่อสื่ออินโฟกราฟิก
(Infographics) ในรูปแบบโปสเตอร์
ค่าเฉลี่ย
ส่วน
สื่ออินโฟกราฟิก(Infographics)
เบี่ยงเบน
การแปลผล
( )
มาตรฐาน
(S.D.)
ด้านเนื้อหา
1. เนื้อหามีความเหมาะสมครบถ้วน
2. เนื้อหามีความตรงประเด็น และมีความน่าสนใจ
3. สามารถทาให้รู้ถึงการปฏิบัติตนในการทางานก่อสร้างได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
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4.36
4.77

0.611
0.422

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

4.71

0.456

พึงพอใจมากที่สุด

12

รวม

4.61

0.404

พึงพอใจมากที่สุด

4.58
4.58
4.43
4.51

0.638
0.638
0.755
0.511

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

4.43

0.565

พึงพอใจมากที่สุด

ด้านการออกแบบ
4. การออกแบบมีสีสันสวยงามสร้างความน่าจดจาได้ดี
5. มีรูปแบบที่มีความสร้างสรรค์และทันสมัย
6. ตัวการ์ตูนและกราฟิกมีความสวยงาม
รวม
ภาพรวม

จากตารางที่ 5 พบว่ า ในภาพรวมกลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามพึ ง พอใจมากที่ สุ ด ต่ อ สื่ อ อิ น โฟกราฟิ ก
(Infographics) ในรูปแบบโปสเตอร์ ค่าเฉลี่ย 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.565 กลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจมากที่สุด ในด้านเนื้อหาของสื่ออิน โฟกราฟิก (Infographics) ในรูปแบบโปสเตอร์ ค่าเฉลี่ย 4.61 ส่วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.404 กลุ่ ม ตั ว อย่ างมี ค วามพึ งพอใจมากที่ สุ ด ในด้ า นการออกแบบสื่ อ อิ น โฟกราฟิ ก
(Infographics) ในรูปแบบโปสเตอร์ ค่าเฉลี่ย 4.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.511
ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างที่มีความพึงพอใจต่อสื่อโบรชัวร์
ค่าเฉลี่ย
ส่วน
สื่อโบรชัวร์
เบี่ยงเบน
การแปลผล
( )
มาตรฐาน
(S.D.)
ด้านเนื้อหา
1. เนื้อหามีความเหมาะสมครบถ้วน
2. เนื้อหามีความตรงประเด็น และมีความน่าสนใจ
3. สามารถทาให้รู้ถึงการปฏิบัติตนในการทางานก่อสร้างได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
รวม

3.78
4.04

0.785
0.863

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

4.56
4.12

0.656
0.606

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก

3.71
4.42
4.25
4.12

0.967
0.780
0.936
0.577

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก

ด้านการออกแบบ
4. การออกแบบมีสีสันสวยงามสร้างความน่าจดจาได้ดี
5. มีรูปแบบที่มีความสร้างสรรค์และทันสมัย
6. ตัวการ์ตูนและกราฟิกมีความสวยงาม
รวม
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ภาพรวม

4.24

0.479

พึงพอใจมากที่สุด

จากตารางที่ 6 พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุดต่อสื่อ โบรชัวร์ ค่าเฉลี่ย 4.24
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.479 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านเนื้อหาของสื่อ โบรชัวร์ ค่าเฉลี่ย
4.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.606 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านการออกแบบสื่อโบรชัวร์
ค่าเฉลี่ย 4.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.577
อภิปรายผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจมากในเรื่องความปลอดภัยในการทางาน อาจเป็นเพราะ
กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญในความปลอดภัยด้านการทางานและให้ความสนใจในสื่อประชาสัมพันธ์ สอดคล้อง
กับแนวคิดการประชาสัมพันธ์ที่ ว่า การประชาสัมพันธ์จะประสบความสาเร็จได้ต้องอาศัยการสื่อสารที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ (พรทิพย์ พิมลสินธ์, 2559)
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวมของสื่ อประชาสัมพันธ์ สื่ออินโฟกราฟิกในรูปแบบ
โปสเตอร์ และสื่ อ โบรชั ว ร์ สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด เรื่ อ งสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ที่ ว่ า โปสเตอร์ แ ละแผ่ น ป้ า ยประกาศ
มีจุดประสงค์เพื่อบอกกล่าวเผยแพร่ให้ผู้ดูมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตาม ดังนั้นโปสเตอร์และแผ่นป้าย
ประกาศต้องมีความสะดุดตาและดึงดูดความสนใจได้ดี (ประภาศรี สวัสดิ์อาไพรักษ์, มปป.)
สื่อสิ่งพิมพ์ที่จัดทาและเผยแพร่ออกไปสามารถทาให้กลุ่มตัวอย่างได้รับความรู้ในด้านความปลอดภัยได้
อย่างครบถ้วน ได้แก่ ความปลอดภัยส่วนบุคคล ความปลอดภัยในสถานที่ และความปลอดภัยในเครื่องมือ
เครื่องจักร อาจเป็น เพราะสื่อโบรชัวร์สามารถเข้าถึงกลุ่ มเป้ าหมายได้ ดี อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง
วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของสื่ อ โบรชั ว ร์ ใ นการใช้ เป็ น สื่ อ ในการโฆษณาหรื อ ประชาสั ม พั น ธ์ ใ นการแนะน า
ประชาสัมพันธ์องค์กร กิจกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงการให้ความรู้ในด้านความปลอดภัย (David Berghaeuser,
2016)
กลุ่ มตั ว อย่ างส่ ว นใหญ่ มี ความพึ งพอใจน้ อ ยในด้ านการออกแบบสื่ อโบรชัว ร์ อาจเป็ น เพราะกลุ่ ม
ตัวอย่างให้ความสนใจในด้านรูปแบบการผลิตของสื่อ จึงควรเพิ่มรูปภาพประกอบเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ
ให้กับกลุ่มตัวอย่างมากยิ่งขึ้น
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในงานก่อสร้างในบางประเด็นค่อนข้างน้อย อาจ
เป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างบางส่วนเป็นชาวต่างชาติจึงอาจไม่เข้าใจในภาษาไทย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในการทางานก่อสร้าง ควรใช้สื่อ
อินโฟกราฟิกในรูปแบบโปสเตอร์ เพราะมีการใช้รูปภาพช่วยสื่อความหมายจึงทาให้เข้าใจง่าย
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2. สามารถนาสื่อสื่ออินโฟกราฟิกในรูปแบบโปสเตอร์และสื่อโบรชัวร์ ไปเผยแพร่ในการจัดอบรมเรื่อง
ความปลอดภัยในการทางานก่อสร้าง
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งถัดไป
1. ควรทาการศึกษาผลการใช้สื่อประชาสั มพัน ธ์ด้วยการวิจัย เชิงคุณ ภาพ วิธี การสมภาษณ์ เชิงลึ ก
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เจาะลึกและชัดเจนยิ่งขึ้น
2. ควรมีการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เนื่องจากกลุ่มผู้ใช้
แรงงานมีทั้งคนไทยและคนต่างชาติซึ่งจะทาให้เกิดการรับรู้และความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
บทความนี้กล่าวถึงการสร้างทีมตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ ทีมตรวจสอบมีผลต่อคุณภาพการ
ตรวจสอบบัญชีและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย วิธีการสร้างทีมตรวจสอบเป็นแนวทางการปฏิบัติในการ
ตรวจสอบที่เกิด จากกระบวนการจั ดการของส านักงานตรวจสอบบัญชีผ่ านการตรวจสอบด้ว ยทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพ แม้ว่าทีมงานตรวจสอบจะมีบทบาทสาคัญจากการให้บริการตรวจสอบบัญชีของบริษั ทคู่ ค้า
ในทางปฏิบัติผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ส ามารถเข้าไปทาหน้ าที่ตรวจสอบในข้อสงสัย บางประการได้ ดังนั้ นทีมงาน
ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีจึงมีบทบาทสาคัญยิ่งในการทาหน้าที่ด้วยความเป็นกลางและมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบซึ่งถือเป็นตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของงบการเงินอย่างยิ่ง
คาสาคัญ: ทีมตรวจสอบ, คุณภาพการตรวจสอบ, ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
Abstract
This paper discusses effective audit team formation. The audit team affects to the
audit quality and builds confidence with stakeholders. How to create an audit team is a
guideline for the examination that caused by the management of audit office process and
passed inspection by the efficient team. Although the inspection team plays an important role
from the audit services of business partners. In fact, the stakeholders are unable to perform
the audit duties in some doubt. Therefore, the auditor's audit team will play an important role
with neutrality and independence in auditing. Which is considered a representative of
stakeholders, creating confidence in the quality of financial statements.
Keywords: Audit Team, Audit Quality,
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บทนา
การดาเนินธุรกิจผู้บริหารของกิจการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทางบการเงินเพื่อแสดงฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงานของกิจการในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งงบการเงิน ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์เพื่อการ
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้บริหารเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ องค์ประกอบที่เป็นหัวใจสาคัญของสานักงานสอบบัญชี กลไกสาคัญในการขับเคลื่อนให้งานสอบบัญชี
มีคุณภาพ ซึ่งงานสอบบัญชีต้องอาศัยบุคลากรในการดาเนินการเพื่อให้งานสาเร็จตามเป้ าหมาย นอกจากนี้
งานสอบบัญชีไม่สามารถทาโดยผู้สอบบัญชีคนเดียวเพียงลาพังได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอบบัญชีของบริษัท คู่
ค้าที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีขนาดใหญ่และมีธุรกรรมที่ซับซ้อน ผู้สอบบัญชีจึงจาเป็นต้องมีผู้ช่วย
ผู้ ส อบบั ญชีในการรวบรวมหลักฐานการสอบบั ญชีและปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามที่มาตรฐานการสอบบัญชี
กาหนด การจัดตั้งทีมเป็นขั้นตอนเริ่มต้นสู่คุณภาพการตรวจสอบ (Kilgore et al., 2011) เนื่องจากการรับรู้
ของสมาชิกในทีม ตรวจสอบจะกระตุ้นให้เกิด ประสิทธิภาพการตรวจสอบที่สูงขึ้น (Ellemers et al., 2013)
ผู้บริหารของสานักงานตรวจสอบจาเป็นต้องจัดตั้งทีมงานตามความรู้ของพนักงานตรวจสอบประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญเพื่อให้บรรลุการตรวจสอบคุณภาพ (Gardner et al., 2012) ทีมงานตรวจสอบจะประกอบด้วย
ผู้ ส อบบั ญชีและสมาชิกในทีม เช่น ผู้ จั ด การ ผู้ ช่ ว ยผู้ ส อบบัญชีอาวุโ ส และผู้ ช่ ว ยผู้ สอบบัญชี เป็ นต้ น การ
ตรวจสอบเป็นขั้นตอนการประเมินผลโดยกาหนดให้มีการปฏิบัติงานตรวจอสอบบัญชีตามบรรทัดฐานบางอย่าง
ทาให้เกิดการแสดงความเห็นหรือการตัดสิน (Schandl, 1978) การตรวจสอบความถูกต้องมีผลต่อการตัดสินใจ
นอกจากนี้ขั้นตอนการตรวจสอบประกอบด้วยการตัดสินแบบพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างทีมงานตรวจสอบเป็น
สาคัญ ดังนั้น การที่สมาชิกทุ กคนในที มงานตรวจสอบมีความรู้ ความสามารถ และเวลาที่เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงมีทัศนคติที่ดีในการทางานโดยมุ่งเน้นคุณภาพของงานเป็นสิ่งสาคัญจะช่วยส่งเสริมให้ผลการ
ปฏิบัติงานสอบบัญชีมีคุณภาพ
ทีงานตรวจสอบบัญชีมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพของงบการเงิน เมื่อรับงานตรวจสอบ
บัญชีสานักงานบัญชี มักมีการวางแผนการตรวจสอบบัญชี (Audit Planning) ร่วมกับทีมงานตรวจสอบเพื่อ
มอบหมายงานอย่างชัดเจนถึงกระบวนการตรวจสอบและการตัดสินใจการลงความเห็นในการรายงานผลการ
ตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้สานักงานบัญชีจะมีการกากับดูแล ติดตามคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ของทีมงานตรวจสอบเพื่อคุณภาพของงบการเงินเพื่อนาไปใช้ในการตั ดสินใจของผู้มีส่วนได้เสียในลาดับต่อไป
นอกจากนี้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ยังสนับสนุนให้สานัก
งานสอบบัญชีจัดทารายงานความโปร่งใส (transparency report) เพื่อเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างของ
ทีมงานตรวจสอบบัญชีของส านั กงานสอบบัญชี ระบบการกากับดูแลกิจการ นโยบาย และระบบควบคุม
คุณภาพงานสอบบัญชีให้แก่ลูกค้าและสาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งจะช่วยผลักดันให้สานักงานสอบบัญชีเร่ง
พัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง ยกระดับให้งานสอบบัญชีเป็นการแข่งขันด้านคุณภาพมากกว่าด้าน
ราคา และยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินอีกด้วย แนวทางการดาเนินการในด้านต่าง ๆ ซึ่ง
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รวมถึงการร่ว มมือกับ หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้องในการผลั กดันให้ รายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนมี
คุณภาพอย่างยั่งยืนภายใต้ระบบนิเวศในการจัดทารายงานทางการเงินได้อย่างมีคุณภาพต่อไป
การประเมินทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานและความเพียงพอของทรัพยากรบุคคลก่อนการตัดสินใจ
ตอบรับงานถือเป็นขั้นตอนสาคัญในกระบวนการตอบรับงานและการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้า เนื่องจาก
หากสานักงานสอบบัญชีไม่มีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และเวลาที่เพียงพอในการปฏิบัติงานจะ
ส่งผลให้ผู้สอบบัญชีและทีมงานตรวจสอบไม่สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีเพื่อให้ได้หลักฐาน
การสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอในการสรุปผลการตรวจสอบ บางกรณีสานักงานสอบบัญชีไม่ได้ประเมิน
ทักษะความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงเวลาและทรัพยากรบุคคลในการปฏิบัติงานก่อนการ
ตัดสินใจตอบรับงานนั้นอย่างเหมาะสม สานักงานสอบบัญชีจึงควรมีกระบวนการประเมินความเพียงพอของ
ทรัพยากรบุคคลโดยสานักงานสอบบัญชีควรคานึงเรื่องเวลาปฏิบัติตรวจสอบ จานวนทีมงานตรวจสอบ และ
ความรู้ความสามารถของบุคลากรว่าสอดคล้องกับปริมาณและความเสี่ยงของงานสอบบัญชีที่จะรับหรือไม่
เพื่อให้สานักงานสอบบัญชีสามารถกาหนดค่าสอบบัญชีรวมถึงสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรบุ คคล
และกาหนดระยะเวลาการเข้าตรวจสอบบัญชีได้อย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์
ประการแรกคือการสนั บ สนุ น ให้ ผู้ ป ฏิบัติงานตรวจสอบพิจารณาการจัดตั้งทีมงานตรวจสอบโดย
ค านึ ง ถึ ง ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพการตรวจสอบการรั ก ษาพนั ก งานและการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพใน วิ ช าชี พ
วัตถุประสงค์ที่สองคือเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักวิจัยในการสร้างทีมตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้ บทความนี้กล่าวถึงแนวทางปฏิบัติในปัจจุบันสาหรับการจัดตั้งทีมตรวจสอบระบุ
ปัญหาบางอย่างกับการปฏิบัติแนะนาวิธีการปรับปรุงกระบวนการสร้างทีมตรวจสอบและอธิบายความหมาย
ของคาแนะนา
โครงสร้างทีมงานตรวจสอบ
Bamber (2013) กล่ าวว่า “การตรวจสอบบัญชี มั ก จะด าเนิ นการโดยทีม ตรวจสอบซึ่ง มีลั ก ษณะ
โครงสร้างลาดับชั้นและการแบ่งงาน” ทีมตรวจสอบประกอบด้วย ผู้จัดการตรวจสอบ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส
และผู้ช่วยผู้สอบบัญชี และผู้เชี่ยวชาญ เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี เป็นต้น จานวนคนในแต่ละระดับขึ้นอยู่กับ
ขนาดและความซับซ้อนของการตรวจสอบ (Muczyk et al., 1986) สานักงานตรวจสอบจะมีทีมงานตรวจสอบ
ซึ่งมีความสาคัญยิ่งเพื่อประสานงานกับบริษัทคู่ค้า ทีมงานตรวจสอบจาเป็นต้องมีทีมงานที่มี ทักษะหลากหลาย
จาเป็นสาหรับการตรวจสอบบริษัทคู่ค้าแต่ละราย (Dereli et al., 2007)
การใช้ทีมงานตรวจสอบที่มปี ระสิทธิผลในการตรวจสอบเมื่อสมาชิกในทีมมีความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในการตรวจสอบที่มากเพียงพอ (Owhoso et al., 2002) ในขณะที่การแบ่งงานตรวจสอบมีการมอบหมาย
ให้กับสมาชิกในทีมตามความรู้ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม (Vera-Muoz et al., 2006) สมาชิกในทีมตรวจสอบ
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จาเป็นต้องมีการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ไม่ซ้าซ้อนกันและปฏิบัติงานอย่างเป็น อิสระขาดการแทรกแซงจาก
บริษัทคู่ค้าซึ่งถือเป็นปัจจัยพื้นฐานสาหรับการตรวจสอบอย่างมี ประสิทธิภาพของทีมงาน ดังนั้น การปฏิบัติ
ร่วมกันของทีมตรวจสอบอย่างมีประสิทธิผลจะสร้างการขับเคลื่อนคุณค่าต่องบการเงินของบริษัทคู่ค้า
การปฏิบัติงานในปัจจุบันและปัญหา
บทบาทการสร้างทีมงานตรวจสอบคือ ทรัพยากรความรู้ของสานักงานสอบบัญชีมีความสาคัญอย่างยิ่ง
ต่อการให้บริการตรวจสอบที่เหนือกว่าซึ่งสานักงานสอบบัญชีต้องเผชิญกับบริบทความไม่แน่นอน ทรัพยากร
ความรู้ ข องส านั ก งานสอบบั ญ ชีคื อ พนั ก งานและที ม งานตรวจสอบ Gardner et al. (2012, p.1001) เพื่ อ
ให้บริการที่มีคุณภาพภายใต้มาตรฐานของสานักงานตรวจสอบและมาตรฐานการสอบบัญชี โดยใช้ทีมสาหรับ
บริการตรวจสอบที่มีความรู้ ความสามารถ ซึง่ ถือเป็นปัจจัยสาคัญต่อคุณภาพงบการเงิน
การกาหนดอานาจหน้าที่ของทีมตรวจสอบในการตัดสินใจเมื่อพบเจอประเด็นปัญหาต่าง ๆ สานัก
งานสอบบัญชีจะได้รับมอบหมายให้กับหัวหน้าทีมตรวจสอบหรือผู้มีอานาจตัดสินใจที่มีความรู้ ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญ เมื่อหัวหน้าทีมตรวจสอบมี การมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานตรวจสอบ หาก
ผู้ ช่ ว ยผู้ ส อบบั ญ ชี ป ฏิ บั ติ ง านโดยไม่ ค านึ ง ถึ ง จรรยาบรรณในวิ ช าชี พ อาจส่ ง ผลลบต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลต่อการตรวจสอบซึ่งอาจมาจากการขาดแรงจูงใจและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
(Vera-Munoz et al., 2006) ทั้งนี้หั ว หน้ าทีมตรวจสอบต้ องสร้า งความรู้ความเข้ าใจในการปฏิบั ติง านต่ อ
ทีมงานตรวจสอบ รวมถึงตรวจทานควบคุมคุณภาพจากการปฏิบัติงานของทีมงานตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
การกาหนดทีมงานตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถเข้าตรวจสอบบริษัทลูกค้าสานักงานสอบบัญชี
จาเป็นต้องกาหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมทั้งความรู้ ความสามารถต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อเข้าตรวจสอบลูกค้ารายใหม่ (Dereli et. al., 2007) เนื่องจากเป็นการเข้าตรวจสอบครั้งแรกซึ่งไม่มี
ข้อมูลในอดีตเพื่อใช้ประเมินความเสี่ยงจากการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจที่ดี ตัวอย่างเช่น ความซับซ้อนของ
ลูกค้าเป็นปัจจัยสาคัญในการกาหนดโครงสร้างทีมงาน ลูกค้าที่มีสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและมีโครงสร้างที่ไม่
แน่นอน อาจจาเป็นต้องคัดเลือกทีมตรวจสอบที่มีประสบการณ์สูงในการปฏิบัติงาน ขณะที่ทีมงานตรวจสอบที่
มีความยืดหยุ่นการทางานสูงเหมาะสาหรับกิจการที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน (Rudolph and Welker, 1998)
การจัดทีมตรวจสอบขึ้นอยู่กับการสานักงานสอบบัญชีในการกาหนดโดยผู้บริหารหรือผู้จัดการในการ
ตัดสินใจโดยคานึงถึงความรู้ ความสามารถของทีมงานตรวจสอบเป็นสาคัญ บทบาทการกาหนดโดยผู้มีอานาจ
ตัดสินใจของทีมตรวจสอบเมื่อเกิดกรณีที่ต้องใช้ทีมตรวจสอบเพิ่มมากขึ้นสาหรับลูกค้าขนาดใหญ่เกิด ความยาก
ต่อการจัดหาพนักงานที่มีคุณสมบัติตรงตามต้องการ สานักงานสอบบัญชีต้องมีการวางแผนเรื่องทีมตรวจสอบ
ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้งเพื่อก่อให้เกิดคุณภาพสู งสุดต่อการตรวจสอบ บางครั้งอาจเกิดความไม่พอใจของ
ทีมงานตรวจสอบจากการจัดตารางเวลาและสถานที่ตรวจสอบซึ่งอาจต้องเดินทางไปปฏิบัติงานตรวจสอบนอก
พื้น ที่และการกาหนดเวลาที่ไ ม่ เหมาะสมซึ่ง ส่ งผลต่ อ คุ ณภาพการตรวจสอบ ดังนั้นหั ว หน้าทีม ตรวจสอบ
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จาเป็นต้องสื่อสารและทาความเข้าใจก่อนปฏิบัติงานตรวจสอบถึงความจาเป็นเรื่องเวลาและสถานที่ปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ความดันของพนักงานที่ไม่เหมาะอาจเกิดขึ้นและส่งผลให้ประสิทธิภาพการตรวจสอบได้
ทีมตรวจสอบโดยความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม
บทบาทการกาหนดทีมงานตรวจสอบขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญและความใส่ใจการปฏิบัติหน้าที่ ของ
พนักงานตรวจอสอบ (Lindow and Race, 2002) ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบเนื่องจากการ
ตรวจสอบจะมีภาระผูกพันที่ต้องรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ดเสีย ในระยะยาว (Vera-Muoz et al., 2006) การ
เพิ่มประสิ ทธิภ าพการตรวจสอบในการตรวจสอบเมื่อสมาชิ กในทีม ตรวจสอบมีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
อุตสาหกรรมการตรวจสอบของลูกค้า (Owhoso et al., 2002) โดยพิจารณาจากธุรกิจพันธกิจของบริษัทคู่ค้า
ตรวจสอบที่แตกต่างกัน และการรับรู้ของลูกค้าถึงคุณลักษณะของทีมงานตรวจสอบ (เช่นความรู้ความสามารถ
ของทีมตรวจสอบ) เป็นสาคัญกว่า ขนาดของสานักงานตรวจสอบบัญชีที่ เกี่ยวกับคุณภาพการตรวจสอบทีม
ตรวจสอบ
การพิจารณาความเชี่ยวชาญและผลลัพธ์ของแต่ละระดับของกระบวนการตรวจสอบควรพิจารณาจาก
ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบในแต่ละระดับของกระบวนตรวจสอบในทีมงาน (Bamber, 2013) โครงสร้าง
ดังกล่าวจะลดการซับซ้อนในการทางาน ความพยายามตรวจสอบจากผู้ที่เชี่ยวชาญทาให้เพิ่มประสิทธิภาพใน
การตรวจสอบ ดังนั้นในการจัดตั้งทีมตรวจสอบควรพิจารณาถึงความสามารถและประสบการณ์ของสมาชิกใน
แต่ ล ะระดั บ กระบวนการตรวจสอบ และส าหรั บ ประสิ ท ธิ ภ าพควรมี ค วามแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ใน
ความสามารถของสมาชิกในทีมตรวจสอบเพื่อแบ่งหน้าที่รับผิดชอบที่ต่างกัน (Bamber, 2013; Owhoso et
al., 2002) โดยก่อให้เกิดคุณค่าที่เพิ่มขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน
การฝึกอบรมทีมงานตรวจสอบ Audit Team Training
ความรู้ด้านการตรวจสอบเบื้องต้น (มาตรฐานการสอบบัญชี ) ได้มาจากการเรียนและการค้น คว้า
เพิ่มเติม สาหรับความรู้เฉพาะด้านอุตสาหกรรมซึ่งรวมถึงความสามารถทางด้านแนวคิดและด้านเทคนิคจะ
ได้รับการประสบการณ์ทางานจริงในสานักงานตรวจสอบบัญชีและการเรียนรู้เพิ่มเติมจากทีมงานตรวจสอบ ทีม
ตรวจสอบมีการถ่ายถอดองค์ความรู้และเทคนิคการตรวจสอบที่สาคัญและจาเป็นซึ่งต้องใช้ทักษะการสื่อสารที่ดี
และทักษะการทางานร่วมกัน (Dereli et al., 2007) วัฒนธรรมของสานักงานตรวจสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีมี
การส่งเสริมการฝึกอบรมของทีมงานตรวจสอบจะมีผลต่อการพัฒนาทักษะดังกล่าวซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ของทีมตรวจสอบได้เป็นอย่างดี (Vera-Munoz et al. 2006) การฝึกอบรมทีมตรวจสอบก่อนการตรวจสอบแต่
ละครั้งรวมถึงการฝึกอบรมทีมงานตรวจสอบอาจมีการจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานเป็นประจาเพื่อเพิ่มความ
เข้าใจต่อเทคนิคการตรวจสอบที่เป็นแปลงไปเช่น การออกมาตรฐานการสอบบัญชีใหม่ เป็นต้น
การฝึกอบรมทีมงานตรวจสอบสามารถรวมการอภิปรายเกี่ยวกับโครงสร้างทีมและความรับผิดชอบ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างสมาชิกในทีม (Liu et al., 2011; Rudolph and Welker, 1998) บทบาท
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และความคาดหวังของสมาชิก ที่ได้จากการฝึกอบรม (Vera-Munoz et al., 2006) และความสามัคคี ระหว่าง
สมาชิก (Notgrass et al., 2013; Mach et al., 2010) นอกจากนี้การทาความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการภาวะ
วิกฤตและการพัฒนาทักษะที่จาเป็นเช่นการแสวงหาความช่วยเหลือและการลดประสิทธิภาพการทางานเป็น
เรื่องที่สาคัญเนื่องจากปัญหามักเกิดขึ้นภายในทีม (Burke et al., 2013) เช่นเดียวกับการฝึกอบรมพนักงาน
ปกติ การฝึกอบรมทีมงานตรวจสอบอาจมีลักษณะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ และอาจมีการนาวิธีการ
ฝึกอบรมที่แตกต่างกันออกไปเช่น การอธิบาย, การสาธิตหรือการฝึกปฏิบัติจริง (Burke et al., 2013) การ
ฝึกอบรมทีมงานตรวจสอบอย่างต่อเนื่องจะช่วยจัดการกับปัญหาเฉพาะด้านที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทางานของทีมตรวจสอบ
ความต่อเนื่องของทีมตรวจสอบ
บทบาทการสร้างทีมตรวจสอบความคิดเกี่ยวกับการสร้างความสมดุลระหว่างความต่อเนื่องความเป็น
กลางและการพัฒนาอาชีพ (Lindow and Race, 2002; Muczyk et al., 1986) มีความสาคัญต่อสานักงาน
ตรวจสอบบัญชีปลูกฝั่งต่อพนักงานได้โดยตรง อย่างไรก็ตามสายงานตรวจสอบบัญชีมีอัตราการหมุนเวียนงาน
บ่อยเมื่อเปรียบเทียบกับอาชีพโดยทั่วไป การตั้งทีมงานตรวจสอบสานักงานตรวจสอบบัญชีจาเป็นต้องมีการวาง
แผนการรักษาทรัพยากรความรู้ของสานักงานตรวจสอบบัญชีถึงความก้าวหน้าในองค์กรของสมาชิกในทีม
ตรวจสอบซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ เนื่ อ งจากความต่ อ เนื่ อ งของที ม ช่ ว ยลดความไม่ ส มดุ ล ข้ อ มู ล ได้ (Bedard and
Johnstone, 2010) ช่วยปรับปรุงการทางานของทีมและเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ความต่อเนื่องของ
ทีมแสดงให้เห็นถึงการพิจารณาเส้น ทางสายวิชาชีพของพนักงานต่อความตั้งใจปฏิบัติงาน ตัวอย่างเช่น การ
กาหนดให้สมาชิกในทีมซึ่ง รับงานด้านภาษีเพิ่มจากเดิมในการปฏิบัติงานตรวจสอบซึ่งไม่มีผลประโยชน์ตอบ
แทนเพิ่มเติมเพื่อเป็นเป็นแรงจูงใจ แม้ว่างานที่หลากหลายจะช่วยให้ความก้าวหน้าในอาชีพก็ตาม (Lindow
and Race, 2002) การขาดแรงจูงใจในการทางาน ด้วยเหตุนี้สานักงานตรวจสอบบัญชีอาจมี การหมุนเวียน
บุคคลากรในทีมหรือกาหนดขอบเขตหน้าที่อย่างชัดเจนเพื่อลดความสมดุลของทีมตรวจสอบต่อคุณภาพการ
ตรวจสอบ
การประเมินทีมงานตรวจสอบ
สานักงานตรวจสอบมีการประเมินและให้รางวัลพนักงานตามหลักเกณฑ์เช่น ประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบ (Vera-Muoz et al., 2006) อย่างไรก็ตามสานักงานตรวจสอบมักขาดการประเมินทีมตรวจสอบ
(Sokol, 2002) การประเมินผลเป็นสิ่งสาคัญในการตรวจสอบการสร้างทีมงานและประสิทธิผล แม้ว่าการ
ประเมินผลทีมจะเกิดขึ้นหลังจากการสร้างทีมความรู้และความคาดหวังที่เกิดขึ้นอาจกระตุ้นให้ทราบการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกของสมาชิกในทีมได้ทั้งหมด สานักงานตรวจสอบอาจให้รางวัลแก่ทีมผ่านการรับรู้
ผลตอบแทนทางการเงินที่สม่าเสมอในทุกระดับของทีมหรือจ่ายเงินนอกเวลา
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การประเมิน ผลทีม ตรวจสอบถึง ขั้นตอนการตรวจสอบทั้งหมดกับผู้ เข้าร่ว มหลัก (เช่น ลู กค้า ของ
สานักงานตรวจสอบและสมาชิกในทีมตรวจสอบ) การพิจารณาจากมุมมองของลูกค้าอาจรวมถึงคุณภาพการ
ตรวจสอบความพึงพอใจของลู กค้าและความทันเวลา การปฏิบัติตามการควบคุมคุณภาพของส านั ก งาน
ตรวจสอบ การตรวจสอบการปฏิบัติ จากประสิ ทธิภาพและการรักษาพนักงานถือเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้
มุมมองของสานักงานตรวจสอบ รวมถึงการพิจารณาจากมุมมองของสมาชิกในทีมตรวจสอบถึงโอกาสในการ
เรียนรู้ความพึงพอใจในการทางานเป็นทีมและระดับการรับรู้และค่ านิยมในทีมตรวจสอบ (Ellemers et al.,
2013) ทีมงานตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานของการตรวจสอบจากมุมมองของทีมโดยระบุจุดแข็งและ
จุดอ่อนของทีมและหาแนวทางในการจัดการจุดอ่อนและเพิ่มจุดแข็ง การประเมินผลดังกล่าวจะช่วยให้ทีมงาน
ตรวจสอบตรวจสอบเพิ่มความเข้มแข็งดังนี้ (1) ความเหมาะสมของขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบ (2) การ
ปฏิบัติงานสอบบัญชีที่มีคุณภาพ (3) สร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการตรวจสอบ (Chiesa et al., 1996).
นอกจากนี้ข้อมูลจากลูกค้าอาจเป็นประโยชน์ ต่อการประเมินซึ่งถือเป็น ข้อมูลเชิงลึกจากผู้รับบริการ
เกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าในการให้ บริการโดยทีมงานตรวจสอบ (Hubbard, 2004) ผู้เข้าร่ว มการ
ตรวจสอบอาจขอข้อมูลจากลูกค้า ภายหลังการตรวจสอบเพื่อหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ดี
ต่อไป
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
ทีมตรวจสอบเป็น องค์ป ระกอบส าคัญ ต่อคุณภาพการตรวจสอบ การสร้างทีมงานตรวจสอบเป็น
ขั้นตอนสาคัญซึ่งการสร้างทีมงานตรวจสอบใหม่ที่มีความรู้ความสามารถมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมภายใน
ทีมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นจากการพิจารณาความชานาญและความสนใจในทีมงาน, พนักงาน, การฝึกอบรม
พนักงาน, การประเมินทีมงานตรวจสอบ และความต่อเนื่องของทีมตั้งแต่เริ่มต้น การสร้างทีมขึ้นอยู่กับความ
พร้อมใช้งานของพนักงานหรือ กาหนดโดยผู้มีอานาจตัดสินใจ และการสร้างทีมงานตรวจสอบจะสะท้อนถึง
วัฒนธรรมของสานักงานตรวจสอบ สานักงานตรวจสอบควรพิจารณาแนวทางการจัดการของทีม เนื่องจาก
มุมมองของบริษัทคู่ค้าจะรับรู้คุณภาพของสานักงานตรวจสอบผ่านทีมตรวจสอบไม่ใช่ขนาดของสานักงาน
ตรวจสอบ อย่างไรก็ตามการสร้างทีมตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อความสาเร็จของงานที่เกิดจาก
คุณภาพการตรวจสอบและมีความสาคัญยิ่งต่อผู้มีส่วนได้เสียในการใช้งบการเงินทั้งภายในและภายนอกต่อการ
ตัดสินใจ
เอกสารอ้างอิง
Bamber, M. E. (2013) Expert Judgment in the Audit Team: A Source Reliability Approach.
Journal of Accounting Research, 21(2), 396-412.
Bedard, J. C., & Johnstone, K.M. (2010) Audit Partner Tenure and Audit Planning and Pricing.
Auditing: A Journal of Practice & Theory, 29(2), 45-70.

343

8

Burke, C. S., Salsa, E., Wilson-Donnelly, K., & Priest, H. (2004) How to turn a team of experts
into an expert medical team: guidance from the aviation and military communities.
Quality Safety Health Care, 13(Supplementary 1), i96–i104.
Chiesa, V., Coughlan, P., & Voss, C. A. (1996) Development of a Technical Innovation Audit.
Journal of Production Innovation Management, 13, 105-136.
Dereli, T., Baykaso_lu, A., & Da_, G. S. (2007) Fuzzy quality-team formation for value added
auditing: A case study. Journal of Engineering and Technology Management, 24, 366394.
Ellemers, N., Sleebos, E., Stam, D., & de Gilder, D. (2013) Feeling Included and Valued: How
Perceived Respect Affects Positive Team Identity and Willingness to Invest in the Team.
British Journal of Management, 24, 21-37.
Gardner, H. K., Gino, F., & Staats, B. R. (2012) Dynamically Integrating Knowledge in Teams:
Transforming Resources into Performance. Academy of Management Journal, 55(4),
998-1022.
Hackenbrack, K.E, & Hogan, C.E. (2005) Client retention and engagement-level pricing.
Auditing: A Journal of Practice & Theory, 24(1), 7-20.
Hubbard, L. D. (2004) Opening and Closing Meetings. The Internal Auditor, 61(1), 27-29.
Ifeoma A. Udeh. (2015) Audit team formation. Journal of Finance and Accountancy.
Volume 19. 1-6.
Kilgore, A., Radich, R., & Harrison, G. (2011) The Relative Importance of Audit Quality
Attributes. Australian Accounting Review, 58(21), 253-265.
Lindow, P. E., & Race, J. D. (2002) Beyond traditional audit techniques. Journal of
Accountancy, 194(1), 28-33.
Liu, Y., Keller, R. T., & Shih, H. (2011) The impact of team-member exchange, differentiation,
team commitment, and knowledge sharing on R&D project team performance. R&D
Management, 41(3), 274-287.
Mach, M., Dolan, S., & Tzafrir, S. (2010) The Differential Effect of Team Members’ Trust on
Team Performance: The Mediation Role of Team Cohesion. Journal of Occupational
and Organizational Psychology, 83, 771-794.
Muczyk, J. P., Smith, E. P., & Davis, G. (1986) Holding Accountants Accountable: Why Audits

344

9

Fail, How They Can Succeed. Business Horizons, November-December, 22-28.
Notgrass, D., Conner, C., & Bell III, T. J. (2013) Leading External Auditing Teams: The
Correlation between Leaders’ Behaviors and Team Dynamics of Cohesion and Conflict.
International Journal of Business and Public Administration, 10(2), 1-14.
Owhoso, V. E., Messier, Jr., W. F., & Lynch, Jr., J. G. (2002) Error Detection by IndustrySpecialized Teams during Sequential Audit Review. Journal of Accounting Research,
40(3), 883-900.
Public Company Accounting Oversight Board. (2012) Information for Audit Committees about
the PCAOB Inspection Process. Release 2012-003. Washington, DC: PCAOB.
Rudolph, H. R., & Welker, R. B. (1998) The Effects of Organizational Structure on
Communication within Audit Teams. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 17(2), 114.
Sokol, M. (2002) The 360-Degree Audit: Early Warning Device for High-Risk Audit Teams. The
CPA Journal, August.
Vera-Muñoz, S. C., Ho, J. L., & Chow, C. W. (2006) Enhancing Knowledge Sharing in Public
Accounting Firms. Accounting Horizons, 20(2), 133-155.

345

1

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้ารับการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จังหวัดชัยภูมิ
A Study of Factors Affecting Decision Making in Vocational Certification of
Mathayomsuksa 3 Students in Secondary Educational Service Area Office 30,
Chaiyaphum
วรัญญา ชื่นเมือง*
Warunya Chuenmueang*
นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรครุศาสตร์อตุ สาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Master of Science in Industrial Education Program in Production Engineering
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
Faculty of Industrial Education and Technology
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
King Mongkut's University of Technology Thonburi
อีเมล์ : chuenmueangwarunya@gmail.com
สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล
Sittichai Kaewkuekool
อาจารย์ประจาภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ
Lecturer at Department of Production Technology Education
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
Faculty of Industrial Education and Technology
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
King Mongkut's University of Technology Thonburi
อีเมล์ : sittichaikaewkuekool@gmail.com

346

2

บทคัดย่อ
การวิจั ยครั้ งนี้มีวัตถุป ระสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเข้ารับการศึ กษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30
จั งหวัดชัย ภูมิ และ 2) เพื่อศึกษาความสั ม พั นธ์ ข องปัจจั ย ที่ส่ ง ผลต่ อ การตั ดสิ นใจเข้า รับ การศึ กษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามั ธยมศึกษาเขต 30
จังหวัดชัยภูมิ โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) และแบ่งขนาดตัวอย่าง
ในแต่ละชั้นภูมิ โดยวิธีสัดส่วนต่อขนาด (proportional to size) จานวน 360 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามซึ่งมีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.869 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานและเปรียบเทียบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ (ChiSquare) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านบุคคล ข่าวสาร และการคล้อยตามกลุ่มเพื่อนหรือรุ่นพี่ ปัจจัยด้าน
ลักษณะการทางานและความก้าวหน้าในอาชีพ ปัจจัยด้านสถานศึกษาและสภาพแวดล้อม และปัจจัยด้าน
หลั กสู ตรและการสอน มีผ ลการตัดสิ น ใจอยู่ในระดับ ปานกลาง และความสั มพันธ์ของตัวแปรด้านบุคคล
ข่าวสาร และการคล้อยตามกลุ่มเพื่อนหรือรุ่นพี่ มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านลักษณะการทางานและ
ความก้าวหน้าในอาชีพ กับตัวแปร อายุ ระดับการศึกษาของมารดา และรายได้ของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
พบว่ามีนัยสาคัญทางสถิติ .01 และตัวแปรอาชีพของผู้ปกครอง ลาดับการเกิด พบว่ามีนัยสาคัญทางสถิติ .05
ด้านสถานศึกษาและสภาพแวดล้อม กับตัวแปรอาชีพของผู้ปกครอง ระดับการศึกษาของบิดา รายได้ของ
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย พบว่า มีนัยสาคัญทางสถิติ .01 และตัวแปรสถานภาพการสมรสของบิดา มารดา พบว่า
มีนัยสาคัญทางสถิติ .05 และด้านหลักสูตรและการสอน มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : การตัดสินใจ / ปัจจัย / ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
Abstract
The purpose of this research were 1) to study of factors affecting decision making in Vocational
Certification of Mathayomsuksa 3 students in Secondary Educational Service Area Office 30
Chaiyaphum, and 2)to study relationship of factors affecting decision making in Vocational
Certification of Mathayomsuksa 3 students in Secondary Educational Service Area Office 30
Chaiyaphum. Sampling group were 360 students of stratified random sampling and calculated
size of by way of proportion to size. Data were analyzed by using questionnaires with reliable
equal to 0.869, percentage, mean, standard error, comparative mean of the relationship by
using statistics (Chi-Square). The results of study were revealed that as follow, factors of
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personal , news and friends or seniors, aspects of work and career advancement, educational
institutions and environment, curriculum and teaching were at moderate level. Personal, news
and friends or seniors had statistical significance at level of .01, aspects of work and career
advancement with age, mother's education level and income of custodian had statistical
significance at level of .01 and parents’ occupations, birth orders had statistical significance
at level of .05, educational institutions and environment with parents’careers, father's
education level, and income of custodian had statistical significance at level of .01, parents’
marriage found that it had statistical significance at level of .05, curriculum and teaching had
statistical significance at level of .05
Keyword : Decision Making / Factor / Vocational Certification
บทนา
แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)มีสาระสาคัญของ แผนพัฒนาการ
อาชีวศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒ นา
กาลังคนในระดับฝี มือ (ปวช.) ระดับเทคนิ ค (ปวส.) ระดับเทคโนโลยี (ปริญญาตรีส ายเทคโนโลยีห รื อสาย
ปฏิบัติการ) และการฝึกอบรมวิชาชีพ ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะอาชีพระยะสั้นและระยะยาว ที่มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับ ปรัชญาการอาชีวศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐาน
การอาชี ว ศึ ก ษาในแต่ ร ะดั บ และก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ ที่ เ ป็ น ความคาดหวัง ตามเจตนารมณ์ ข อง การจั ด การ
อาชีวศึกษา ไว้ดังนี้ “ผู้สาเร็จการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ”
จากแนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์สาคัญของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา ได้
กาหนดยุทธศาสตร์ไว้ 6 ข้อในที่นี้จะกล่าวเฉพาะ ข้อที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมายเพื่อ 1) ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษามีสมรรถนะตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่มีฐานข้อมูลการผลิตและ
ความต้ อ งการก าลั ง คนอาชี ว ศึ ก ษา ผู้ เ รี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บ ผู้ เ รี ย นสามั ญ ศึ ก ษา ผู้ ส าเร็ จ
อาชีวศึกษาในสาขากลุ่มอุตสาหกรรมเป้ าหมายตรงตามข้อมูลความต้องการกาลังคน อัตราการมีงานทา การ
ประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จอาชีวศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และ
มาตรฐานอาชีพ 2) การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านการอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง
ได้แก่ ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง มีหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาที่ตรงกับความ ต้องการของ
ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ ผ่านการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ มีภาคีเครือข่ายความ
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ร่วมมือ ระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพที่จัดการอาชีวศึกษาร่วมกับสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนากาลังคนตาม ความต้องการของตลาดแรงงาน
นอกจากนี้ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวไว้ว่า ประเทศไทยมีแรงงานประมาณ
35-40 ล้านคน แต่พบว่าแรงงานที่จบอาชีวศึกษาและมีทักษะวิชาชีพ ประมาณ 6-8 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนไม่
เกิน ร้อยละ 15 ซึ่งในประเทศที่พัฒนาแรงงานทักษะฝีมือมากถึง ร้อยละ 40-50 เพราะฉะนั้น ประเทศไทยมี
ช่างเทคนิคที่มีทักษะวิชาชีพน้อยเกินไปจึงต้องเพิ่ม กาลังในการผลิต ที่ต้องให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ ด้าน
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กล่าวว่า ความคืบหน้าในการพัฒนา
แรงงานอาชีวะว่ามีความคืบหน้าไปด้วยดี โดยในปีการศึกษา 2561 มีสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพทั่วประเทศเพิ่ม
เป็นร้อยละ 39.70% และสายสามัญ 60.30% ซึ่ง สอศ. กาลังสร้างความเข้าใจและแรงจูงใจเพื่อเพิ่มผู้เรียนสาย
อาชีพมากขึ้นให้ได้ร้อยละ 50 ตามนโยบายของรัฐบาล
จากการศึกษาถึงปัญหาดังกล่าว ในการผลิตผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาให้มากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ผู้วิจัยในฐานะที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เห็นความสาคัญที่จะ
ศึกษาปัจ จั ยที่มีอิ ทธิพลต่ อการตัดสิ นใจเข้ ารั บ การศึ กษา ระดับประกาศนี ยบั ตรวิช าชีพ ของนักเรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จังหวัดชัยภูมิ เพื่อนาผลที่ได้จากการ
ศึกษาวิจัยเป็นแนวทางการจัดการวางแผนและพัฒนาปรับปรุงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาให้มากขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้ารับการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จังหวัดชัยภูมิ
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จังหวัดชัยภูมิ
วิธีการดาเนินงานวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2561 ในสานัก
งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จังหวัดชัยภูมิ จานวน 37 แห่ง มีนักเรียนจานวนทั้งสิ้น 5,757 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึก ษา 2561 ใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จังหวัดชัยภูมิ ทั้ง 37 แห่ง ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ
(Stratified Random Sampling) โดยใช้ โ รงเรี ยนเป็ นชั้ นภู มิ และก าหนดสั ดส่ ว นในแต่ ล ะโรงเรี ยนโดยวิธี
สัดส่วนต่อขนาด (proportional to size) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่คานวณได้มีจานวน 360 คน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใช้สาหรับเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้มีขั้นตอนการ
สร้างเครื่องมือในการวิจัยดังต่อไปนี้
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เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบ Check List และแบบ Rating Scale โดยผู้วิจัยใช้
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้น คว้าข้อมูล ที่มีผู้รวบรวมไว้แล้ว ทั้งจากตารา เอกสาร บทความ แนวคิด ทฤษฎี
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการค้นหาผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในการออกแบบแบบสอบถาม และใช้
ประกอบการวิเคราะห์ผลการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ น แบบสอบถามที่ เ กี่ ย วกั บ สถานภาพทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถามเป็ น
แบบสอบถามประเภทเลือกตอบโดยลักษณะของคาถามเป็นแบบเลือกตอบ(Check List)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้า
รับการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 30 จังหวัดชัยภูมิ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating
Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) จานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านข่าวสาร บุคคล และการคล้อยตามกลุ่ มเพื่อน
หรือรุ่นพี่ ด้านลักษณะการทางานและความก้าวหน้าในอาชีพ ด้านสถานศึกษาและสภาพแวดล้อม ด้าน
หลักสูตรและการสอน เพื่อวัดความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จังหวัดชัยภูมิ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
4. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
4.1 นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาเนื้อหาและให้ข้อเสนอแนะ
ต่างๆ แล้วปรับปรุงแก้ไข
4.2 นาแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ไป
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการวัดผลและประเมินผล
ทางการศึกษาจานวน 3 ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วย
ศ.ดร.ธวัชชัย สุวรรณพานิช
อาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ดร.ชนะศึก โพธิ์นอก
คุณครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
นายอดิศร สิทธิวงษ์
รองผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จณรงค์
4.3 น าแบบสอบถามที่ ไ ด้รั บการแก้ ไ ขปรับ ปรุ งแล้ ว ไปทดลอง(Try Out) กั บ นั ก เรี ย นที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ชุด
4.4 น าแบบสอบถามที่ ไ ด้ จ ากการทดลอง(Try Out) ไปทดสอบหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น
(Reliability) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบราค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 0.869
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 วิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าร้อยละ
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5.2 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้ารับการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จังหวัดชัยภูมิ ใช้การ
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (X̅ ) และความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน(S.E.)
5.3 วิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ข องปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจเข้ า รั บ การศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30
จังหวัดชัยภูมิ โดยใช้สถิติวิเคราะห์แบบไคสแควร์ (Chi-Square)
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัย
1. จากผลวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.4 ส่วนมากอายุ
ต่ากว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.3 สถานศึกษาที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากศึกษาอยู่คือโรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คิดเป็นร้อยละ 9.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส่วนมากมีคะแนนเฉลี่ ย 3.50-3.99 คิดเป็นร้อยละ 36.4 ในด้านที่
อยู่อาศัยขณะกาลังศึกษาพบว่าส่วนมากพักอาศัยบ้านของบิดา–มารดา คิดเป็นร้อยละ 87.5 ผู้ปกครองของ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากคือบิดามารดาที่แท้จริง คิดเป็นร้อยละ 81.9 อาชีพของผู้ปกครองส่วนมากคือ
อาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 43.3 สถานภาพการสมรสของบิดามารดาพบว่าส่วนมากบิดามารดามีสถานภาพ
การสมรสอยู่ร่วมกัน คิดเป็นร้อยละ 66.7 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันจานวน
2 คนรวมทั้งตัว ผู้ ตอบแบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 45.3 ส่ ว นมากเป็นบุตรคนแรก คิดเป็นร้อยละ 53.9
การศึกษาสูงสุดของบิดาส่วนมากอยู่ ระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 33.3 การศึกษาสูงสุดของมารดา
ส่วนมากอยู่ระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 32.2 ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากคือ
บิดามารดา คิดเป็นร้อยละ 68.3 และรายได้ของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนมากเฉลี่ยเดือนละ 5,001-10,000
บาท คิดเป็นร้อยละ 33.1
2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้ารับการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จังหวัดชัยภูมิ ทั้ง 37
แห่ง พบว่ามี 4 ปัจจัย (1) ด้านบุ คคล ข่าวสาร และการคล้อยตามกลุ่มเพื่อนหรือรุ่นพี่ (2) ด้านลักษณะการ
ทางานและความก้าวหน้าในอาชีพ (3) ด้านสถานศึกษาและสภาพแวดล้อม (4) ด้านหลักสูตรและการสอน
พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของปัจจัยทั้ง 4 ปัจจัยแล้ว พบว่า ปัจจัยทั้ง 4 มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้ารับการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับ ปานกลาง (Mean = 3.41 ,
S.E. = .030) ซึ่งปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (Mean = 3.49 , S.E. = .039) รองลงมาคือ
ด้านลักษณะการทางานและความก้าวหน้าในอาชีพ (Mean = 3.44 , S.E. = .036) และด้านสถานศึกษาและ
สภาพแวดล้อม (Mean = 3.41 , S.E. = .034) และด้านสุดท้ายได้แก่ ด้านบุคคล ข่าวสาร และการคล้อยตาม
กลุ่มเพื่อนหรือรุ่นพี่ (Mean = 3.31, S.E. = .032) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อปัจจัยทั้ง 4 ด้าน
ข้อ
ปัจจัยที่มีผล
Mean S.D. ระดับความคิดเห็น
ที่
1 ด้านบุคคล ข่าวสาร และการคล้อยตามกลุ่มเพื่อนหรือรุ่นพี่ 3.31 .032
ปานกลาง
2 ด้านลักษณะการทางานและความก้าวหน้าในอาชีพ
3.44 .036
ปานกลาง
3 ด้านสถานศึกษาและสภาพแวดล้อม
3.41 .034
ปานกลาง
4 ด้านหลักสูตรและการสอน
3.49 .039
ปานกลาง
รวม
3.41 .030
ปานกลาง
3. ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ข องปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจเข้ า รั บ การศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30
จังหวัดชัยภูมิ โดยใช้สถิติวิเคราะห์แบบไคสแควร์ (Chi-Square) ซึ่งมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงสถิติที่ใช้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ สถานศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม ที่พักอาศัย
ผู้ปกครองนักเรียน อาชีพผู้ปกครอง สถานภาพการสมรส นักเรียนมีพี่น้อง นักเรียนเป็นบุตรคนที่ การศึกษา
ของบิดา การศึกษาของมารดา ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย รายได้ของผู้รับผิดชอบ กับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เข้ารั บ การศึกษาระดับ ประกาศนีย บั ตรวิช าชี พ ของนักเรีย นชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 3 ในส านักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จังหวัดชัยภูมิ
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ด้านบุคคล ข่าวสาร และการคล้อยตามกลุ่มเพื่อนหรือรุ่นพี่ พบว่า ตัวแปรอายุ ตัวแปรผู้ปกครอง
ตัวแปรอาชีพผู้ปกครอง ตัวแปรสถานภาพการสมรสของบิดา – มารดา ตัวแปรระดับการศึกษาของมารดา
ตัวแปรรายได้ของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายกับด้านบุคคล ข่าวสาร และการคล้อยตามกลุ่มเพื่อนหรือรุ่นพี่ มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ปัจจัยที่ส่งผล

เพศ
อายุ
สถานศึกษา
คะแนนเฉลี่ยสะสม
ที่พักอาศัย
ผู้ปกครองนักเรียน
อาชีพผู้ปกครอง
สถานภาพการสมรส
นักเรียนมีพนี่ ้อง
นักเรียนเป็นบุตรคนที่
การศึกษาของบิดา
การศึกษาของมารดา
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
รายได้ของผู้รับผิดชอบ

ด้านบุคคล ข่าวสาร และการ
คล้อยตามกลุ่มเพื่อนหรือรุ่นพี่

Value
df
37.714
38
175.428 114
1386.365 1368
175.102 190
90.148 114
186.384 76
198.114 152
208.299 152
118.555 114
91.196 114
287.697 266
328.481 266
116.773 114
211.434 152

Sig.
.483
.000
.359
.774
.952
.000
.007
.002
.366
.943
.172
.005
.410
.001

ด้านลักษณะการทางานและ
ความก้าวหน้าในอาชีพ

Value
14.696
71.312
443.768
63.380
24.437
15.271
75.018
55.037
31.784
46.065
111.999
139.122
51.288
104.758

ด้านสถานศึกษาและสภาพแวดล้อม

Pearson Chi-Square
df Sig.
Value
14 .399
42.890
42 .003
99.021
504 .975 1107.544
70 .699 159.353
42 .986
70.811
28 .975
70.711
56 .046 177.521
56 .511 165.029
42 .874 102.428
42 .038 117.413
98 .158 293.807
98 .004 245.744
42 .154 101.939
56 .000 181.591

df
34
102
1224
170
102
68
136
136
102
102
238
238
102
136

Sig.
.141
.565
.992
.710
.992
.387
.010
.046
.469
.141
.008
.351
.483
.005

ด้านหลักสูตรและการสอน

Value
35.586
74.670
805.010
101.663
68.805
38.963
78.693
108.546
79.421
47.337
181.330
154.691
73.205
99.417

df
20
60
720
100
60
40
80
80
60
60
140
140
60
80

ด้านลักษณะการทางานและความก้าวหน้าในอาชีพ พบว่า ตัวแปรอายุ ตัวแปรระดับการศึกษาของ
มารดา ตัวแปรรายได้ของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายกับด้านลักษณะการทางานและความก้าวหน้าในอาชีพ มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และตัวแปรอาชีพผู้ปกครอง ตัวแปรลาดับการเกิดกับด้านลักษณะการทางาน
และความก้าวหน้าในอาชีพ มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ด้านสถานศึกษาและสภาพแวดล้อม พบว่า ตัวแปรอาชีพผู้ปกครอง ตัวแปรระดับการศึกษาของบิดา
ตัวแปรรายได้ของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายกับด้านสถานศึกษาและสภาพแวดล้อม มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และตัวแปรสถานภาพการสมรสของบิดา – มารดา กับด้านสถานศึกษาและสภาพแวดล้อม มีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
ด้านหลักสูตรและการสอน พบว่า ตัวแปรเพศ ตัวแปรสถานศึกษา ตัวแปรสถานภาพการสมรสของ
บิ ดา – มารดา ตัว แปรจานวนพี่น้อง ตัว แปรระดับการศึกษาของบิดากับด้านหลักสู ตรและการสอน มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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Sig.
.017
.096
.015
.435
.204
.517
.520
.019
.047
.882
.011
.187
.118
.070
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย เพื่อศึกษาความสั มพันธ์ของปัจจัย ที่ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเข้ารับการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30
จังหวัดชัยภูมิ สามารถสรุปประเด็นสาคัญที่สามารถนามาวิเคราะห์และอภิปรายผล โดยจาแนกตามปัจจัยที่
เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของนักเรียนและปัจจัยที่ต้องการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ได้ดังนี้
เพศ ผลการวิจัยพบว่า เพศของนักเรียนกับด้านหลักสูตรและการสอน มีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ
.05 แสดงว่า เพศ มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ ธีระ
นัคราบัณฑิตย์ (2550, หน้า 93-102) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับประกาศนีย บัตร
วิชาชีพชั้นสูง ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเขตภาคใต้ตอนบน กรณี ศึกษาสาขาเทคนิคการผลิต พบว่า อายุ มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าอายุมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค เขตภาคใต้ตอนบน
อายุ ผลการวิจัยพบว่า อายุของนักเรียนกับด้านบุคคล ข่าวสาร และการคล้อยตามกลุ่มเพื่อนหรือรุ่น
พี่ ด้านลักษณะการทางานและความก้าวหน้าในอาชีพ มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า อายุมีผลต่อ
การตัดสินใจเข้ารับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ ภาณุวัฒน์ สุภัควรกุล (2552,
หน้ า 77-83) ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง
วิทยาลัยเทคนิค ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 กรณีศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการผลิต
พบว่ า อายุ มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 แสดงว่ า อายุ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิค ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
สถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า สถานศึกษาของนักเรียนกับด้านหลักสูตรและการสอน มีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า สถานศึกษามีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่ง
สอดคล้องกับ ธีระ นัคราบัณฑิตย์ (2550, หน้า 93-102) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเขตภาคใต้ตอนบน กรณีศึกษาสาขาเทคนิคการ
ผลิต พบว่า สถานศึกษา จานวนพี่น้องที่เรียน ผู้ปกครอง ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 แสดงว่า ข้อ ที่กล่ าวมามีผ ลต่อการตัดสิ นใจเข้า ศึก ษาต่ อในระดับประกาศนีย บั ตรวิช าชีพชั้นสู ง ของ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค เขตภาคใต้ตอนบน
ผู้ปกครอง ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองกับด้านบุคคล ข่าวสาร และการคล้อยตามกลุ่มเพื่อนหรือรุ่น
พี่ มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า ผู้ปกครองของนักเรียนมีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ สายสมร สร้อยอินต๊ะ และ กัลยา ธรรมพงษา อ้างอิงจากจุฑามาศ
ชูจินดา กิติยานภาลัย ภู่ตระกูล ณภัทร โชคธนินกุล(2555, หน้า 72) ที่ศึกษาความต้องการและความคาดหวัง
ของนักเรียนและผู้ปกครองที่เกี่ยวข้อง กับการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียน พบว่า ผู้ปกครองส่วน
ใหญ่คาดหวังว่า สาขาวิชาที่ต้องการให้บุตรหลานเลือกเรียนนั้น เมื่อเข้าสู่อาชีพจะทาให้มีรายได้ตอบแทนสูง
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อาชีพผู้ปกครอง ผลการวิจัยพบว่า อาชีพผู้ปกครองกับด้านบุคคล ข่าวสาร และการคล้อยตามกลุ่ม
เพื่อนหรือรุ่นพี่ ด้านสถานศึกษาและสภาพแวดล้อม อาชีพ มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านลักษณะ
การทางานและความก้าวหน้าในอาชีพ มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า อาชีพผู้ปกครองมีผลต่อการ
ตัดสินใจเข้ารับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ ซึ่งสอดคล้องกับ ธีระ นัคราบัณฑิตย์ (2550, หน้า
93-102) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคเขตภาคใต้ตอนบน กรณีศึกษาสาขาเทคนิคการผลิต พบว่า อาชีพผู้ปกครอง มีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า อาชีพผู้ปกครองมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง สาขาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิค เขตภาคใต้ตอนบน
สถานภาพการสมรสของบิดา – มารดา ผลการวิจัยพบว่า สถานภาพการสมรสของบิดา – มารดา
ของนักเรียนกับด้านบุคคล ข่าวสาร และการคล้อยตามกลุ่มเพื่อนหรือรุ่นพี่ มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และด้านสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมและด้านหลักสูตรและการสอน มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดง
ว่า สถานภาพการสมรสของบิดา – มารดา มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ซึ่งขัดแย้งกับผลการศึกษาของ เมืองแมน สมตน (2550, หน้า 72) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาสาขาวิชาช่างเทคนิคโลหะ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจครอบครัว ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา คุณภาพการสอน
สภาพแวดล้อมในโรงฝึกงาน และปัจจัยด้านข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา ได้แก่ เพศ ที่อยู่อาศัยขณะกาลังศึกษา
สถานภาพการสมรสของบิดามารดา ผู้อุปการะการศึกษา ระดับการศึกษาของบิดามารดา และอาชีพบิดา
มารดา ไม่มีความสัมพันธ์กันในทางสถิติกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขางานช่างเทคนิคโลหะ
จานวนพี่น้อง ผลการวิจัยพบว่า จานวนพี่น้องร่ วมบิดามารดาเดียวกันกับด้านหลักสูตรและการสอน
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า จานวนพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันมีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ อนันต์ ลัทธิรมย์ (2550, หน้า 82) ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเครื่องมือกล และซ่อมบารุง
ในวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ ตัดสินใจเลือกเข้า
ศึกษาต่ออย่ างมีนัย ส าคัญที่ 0.05 ได้แก่ คะแนนเฉลี่ ย สะสม จานวนพี่น้องที่อ ยู่ในความรับผิ ดชอบของ
ผู้ปกครอง
ล าดั บ การเกิ ด ผลการวิ จั ย พบว่ า ล าดั บ การเกิ ด ของนั ก เรี ย นกั บ ด้ า นลั ก ษณะการท างานและ
ความก้าวหน้าในอาชีพ มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ลาดับการเกิดมีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ บุ ญศีล ใสสะอาด อ้างอิงจาก ภาณุวัฒน์ สุภัควรกุล
(2552, หน้า 77-83) ที่ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อ และการเข้าสู่ตลาดแรงงานของผู้จบหลักสูตร
ประถมศึกษาสังกัดเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย พบว่า ผู้จบหลักสูตรประถมศึกษาที่ศึกษาต่อส่วนใหญ่มี
จานวนพี่น้องในครอบครัวตั้งแต่ 1 – 3 คน และคนที่เรียนต่อจะเป็นบุตรคนสุดท้อง
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ระดั บ การศึ ก ษาของบิ ด า ผลการวิ จั ย พบว่ า ระดั บ การศึ ก ษาของบิ ด ากั บ ด้ า นสถานศึ ก ษาและ
สภาพแวดล้อม มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านหลักสูตรและการสอนมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แสดงว่า ระดับ การศึกษาของบิดามีผ ลต่อการตัดสิ นใจเข้ารับการศึกษาระดับประกาศนีย บัตรวิช าชีพ ซึ่ง
สอดคล้องกับ กับธีระ นัคราบัณฑิตย์ (2550, หน้า 93-102) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเขตภาคใต้ตอนบน กรณีศึกษาสาขาเทคนิค
การผลิต พบว่า ระดับการศึกษาของบิดา มารดา มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ระดับการศึกษา
ของ บิดา มารดา มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคนิคการผลิต
วิทยาลัยเทคนิค เขตภาคใต้ตอนบน
ระดับการศึกษาของมารดา ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษาของมารดากับด้านบุคคล ข่าวสาร
และการคล้อยตามกลุ่มเพื่อนหรือรุ่นพี่ ด้านลักษณะการทางานและความก้าวหน้าในอาชีพ มีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า ระดับการศึกษาของมารดามีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการศึกษาระดับประกาศนีย
บัตรวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ การศึกษาของ เอลเดอร์ (Elder) อ้างอิงจาก ธีระ นัคราบัณฑิตย์ (2550, หน้า
93-102) พบว่า ระดับการศึกษาของบิดา มารดา มีความสัมพันธ์ต่อการศึกษาของบุตร
รายได้ของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ผลการวิจัยพบว่า รายได้ของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ของนักเรียนต่อ
เดื อ นกั บ ด้ า นบุ ค คล ข่ า วสาร และการคล้ อ ยตามกลุ่ ม เพื่ อ นหรื อ รุ่ น พี่ ด้ า นลั ก ษณะการท างานและ
ความก้าวหน้าในอาชีพ ด้านสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า รายได้
ของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายมีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ
ปิ ย รั ต น์ รื่ น ภาคพจน์ (2538) ได้ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจในการเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ของนั ก เรี ยน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า การตัดสินใจเลื อกศึกษาต่อของนักเรี ยนมัธ ยมศึกษาปี ที่ 3 ปัจจั ยที่มีผลต่อ การ
ตัดสินใจ จากการทดสอบหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ แล้ว รายได้ของผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจศึกษาต่อ
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทาการวิจัยในหัวข้อเดียวกันนี้กับนักเรียนในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตอื่นๆ
เพื่อนาผลการวิจัยมาเปรียบเทียบการตัดสินใจเข้ารับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของนักเรียนใน
แต่ละสถาบัน เพื่อจะได้ทราบความคิดเห็นของนักเรียนในแต่ละสถาบันว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อภาษาไทย
ในปัจจุบัน การกระทาผิดของเด็กและเยาวชนไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมีความ
จาเป็นต้องเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหานี้ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นหน่วยงานที่ต้องฝึกอบรมเด็กและ
เยาวชนที่กระทาผิดให้มีสภาพจิตใจและความคิดที่ถูกต้องก่อนปล่อยคืนสู่สังคม อย่างไรก็ตามการกระทาผิดซ้าของ
เด็กและเยาวชนเหล่านั้นยังคงเกิดขึ้นซึ่งกลายเป็นปัญหาหนึ่งที่ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงเกิดการ
ศึกษาวิจัยตัวแบบทานายเชิงจิตวิทยาเพื่อหาเหตุปัจจัยของการกระทาผิดซ้าของเด็กและเยาวชนเหล่านี้
งานวิจัยฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทวนสอบเหตุปัจจัยของตัวแบบดังกล่าว โดยอาศัยข้อมูลของตัวแบบที่
ได้ทาการบันทึกไว้มาทวนสอบประสิทธิภาพในการทานายของตัวแบบด้วยวิธีการทาเหมืองข้อมูล ข้อมูลเด็กและ
เยาวชนที่บันทึกไว้มีจานวน 258 ราย มีการกระทาผิดซ้า 99 รายจากทั้งหมด ข้อมูลประกอบด้วย 26 เหตุปัจจัย
การทวนสอบนี้แบ่งเป็นสามการทดลอง ได้แก่ (1) การวัดประสิทธิภาพตัวแบบ (2) การวิเคราะห์กลุ่มข้อมูลย่อย
และ (3) การคัดเลือกฟีเจอร์ที่มอี ิทธิพลต่อการกระผิดซ้า
ผลการทดลองที่หนึ่งพบว่าเหตุปัจจัยของการกระทาผิดซ้ายังไม่สามารถทานายการกระทาผิดซ้าของเด็ก
และเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สาเหตุที่เป็นไปได้คือ เหตุปัจจัยเหล่านั้นไม่ถูกต้องหรือเกิดจากจานวนของ
คลาสข้อมูลที่ไม่สมดุลกัน การทดลองที่สองพบว่าการจัดกลุ่มย่อยข้อมูลเพื่อลดความหลากหลายในตัวข้อมูล ไม่
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทานายได้ ซึ่งหมายความว่าข้อ มูลไม่ได้แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยที่ชัดเจน ส่วนการ
ทดลองที่สามแสดงผลการทดลองเชิงคุณภาพคือการคัดเลือกปัจจัยบางตัวที่มีผลต่อการกระทาผิดซ้า แบ่งเป็น
ปัจจัยเดี่ยวที่ควรพิจารณา ปัจจัยเดี่ยวที่ควรตัดออก และปัจจัยกลุ่มที่ควรพิจารณาร่วมกัน
คาสาคัญ: เด็กและเยาวชนไทย การกระทาผิดซ้า ตัวแบบทานาย การทวนสอบเหตุปัจจัย การทาเหมืองข้อมูล
ต้นไม้ตัดสินใจ การจัดกลุ่ม k-mean การคัดเลือกปัจจัย
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Abstract
Presently, Thai juvenile delinquency has continuously increased. Many state agencies have
to take care and correct this problem. Department of Juvenile Observation and Prevention has
responsibility to rehabilitate those of juveniles before returning them to social. However, the
recidivism (habitual criminal activity) of the juveniles has still increasingly continued and it must
be taken care of. As a result, a study about the mental causes of recidivism for prediction models
has been established.
This research is a part of the whole works to validate the causes of the recidivism
prediction model. By using model’s data recorded and data mining techniques, therefore, the
recidivism prediction model is able to validated by itself. The number of data of 258 occurrences
(juveniles) consist of 99 recidivism occurrences. The features (causes) of data are of 26. These
validation works consist of 3 tests, that is, testing overall performance, testing group performance,
and features selections
The first experimental results pointed out that the features of recidivism prediction model
are inefficiently able to predict the recidivism of juveniles. That is because the features, possibly,
do not substantially reflect to the recidivism, or the number of classes are imbalanced. In the
second experiment, clustering do not reduce the heterogeneity in the data and do not improve
performance. Finally, causes that effect to recidivism are shown in the third experiment, included
interested single features, uninterested single features, and interested grouped features.
Keywords: Thai Children and Juveniles, Recidivism, Prediction Model, Features Validation, Data
Mining, Decision Tree, K-mean Clustering, Features Selection
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1. บทนา
ในปัจจุบันสภาพสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากอดีตที่ผ่านมา ปัจจัยที่หลากหลายผลักดันให้
สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วทั้งในด้านดีและด้านที่ไม่ดี ทุกวันนี้ถ้าสังเกตจากข่าว
โทรทัศน์ประจาวันจะพบว่าข่าวอาชญากรรมมีการนาเสนอมากขึ้นจนเห็นได้ชัด และถ้าสังเกตดูให้ละเอียดแล้วจะ
พบว่าบ่อยครั้งผู้กระทาผิดเหล่านั้นยังเป็นเพียงแค่เด็ กและเยาวชน (ไทยโพสต์, 2562) ปัญหาเหล่านี้จาเป็นต้อง
ได้รับการดูแลแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่จนเป็นเหตุให้คนในสังคมดาเนินชีวิตด้วยความ
หวาดระแวง
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (กรมพินิจฯ) มีพันธกิจในการบาบัดและฝึกอบรมเด็กและเยาวชนที่
กระทาผิดให้มีสภาพความคิดและจิตใจที่ถูกต้องก่อนปล่อยคืนเข้าสู่สังคม อย่างไรก็ตามจากการติดตามเด็กและ
เยาวชนที่ได้รับการปล่อยคืนสู่สังคม พบว่า การกระทาผิดซ้าของเด็กและเยาวชนเหล่านั้นยังคงเกิดขึ้น ต่อเนื่อง
ดังนั้นนักวิจัยด้านสังคมจึงเกิดการศึกษาตัวแบบทานายเชิงจิตวิทยาเพื่อหาเหตุปัจจัยของการกระทาผิดซ้าของเด็ก
และเยาวชนเหล่านี้ ตัวอย่างเช่นงานวิจัยของ จารุณี แซ่ตั้ง (2546) และ ณัฐวุฒิ ยอดระบา (2549)
นักวิจัยของกรมพินิจฯ ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับตัวแบบนี้ (Mallett et al., 2013, Tafrate &
Mitchell, 2014) มาระยะหนึ่ง ข้อสังเกตุที่เกิดขึ้นคือเหตุปัจจัยเหล่านี้สามารถใช้ทานายการกระทาผิดซ้าของเด็ก
และเยาวชนไทยได้หรือไม่ มีหลายวิธีในการทวนสอบประสิทธิภาพในการทานาย และหนึ่งในนั้นคือการใช้ข้อมูลที่
เก็บได้มาเป็นตัวทวนสอบประสิทธิภาพในการทานายของตัวแบบด้วยวิธีการทาเหมืองข้อมูล
เอกสารฉบับนี้นาเสนอถึงผลที่ได้จากการทวนสอบเหตุปัจจัยเหล่านนั้นด้วยวิธีการทาเหมืองข้อมูล จาก
ข้อมูลการกระทาผิดซ้าของเด็กและเยาวชนภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากถูกปล่อยตัว ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมขึ้นจากศูนย์ฝึกอบรมแห่งหนึ่ง หัวข้อต่อจากนี้ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการวิจัย เครื่องมือและวิธีการ
ดาเนินงานวิจัย สรุปและอธิปรายผลการวิจัย ประเด็นข้อสังเกต และบทสรุป ตามลาดับ
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อ ทวนสอบประสิทธิภาพของเหตุปัจจัยที่นาไปสู่การกระทาผิดซ้าของเด็กและ
เยาวชนไทย วิธีการคือใช้ข้อมูลที่รวบรวมไว้มาทาการทวนสอบความถูกต้องในการทานายการกระทาผิดซ้าด้วย
วิธีการทาเหมืองข้อมูล ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกนาไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในประเมินการปรับปรุงตัวแบบทานายการกระทาผิด
ซ้าต่อไป
นอกจากนี้การดาเนินการต่างๆ ในงานวิจัยนี้เป็นนับว่าครั้งแรกสาหรับการทวนสอบตัวแบบทานาย จึง ถือ
ได้ว่าเป็นการสร้างกรอบงานและวิธีการปฏิบัติ ในครั้งถัดไป ในอนาคตการเก็บข้อมูลจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น มี
จานวนข้อมูลมากขึ้น ข้อมูลมีความถูกต้องมากขึ้น ดังนั้นกรอบงานในการทวนสอบจึงเป็นสิ่งที่สาคัญ
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3. อุปกรณ์และวิธีการดาเนินงานวิจัย
3.1 ข้อมูลในการวิจัย
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้รับมาจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นข้อมูลที่รวบรวมจาก
ศุ น ย์ ฝึ ก แห่ ง หนึ่ ง ของกรมพิ นิ จ ฯ ซึ่ ง มี ก ารติ ด ตามเด็ ก และเยาวชนที่ ไ ด้ รั บ การปล่ อ ยตั ว จากศุ น ย์ ฝึ ก นี้ ภ ายใน
ระยะเวลา 1 ปี ดังนั้นการกระทาผิ ดซ้าในที่นี้คือการกระทาผิดซ้าในระยะเวลา 1 ปี หลังจากปล่อยตัว เท่ านั้น
รายละเอียดฟีเจอร์ข้อมูลแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1. รายละเอียดของข้อมูล
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

สัญลักษณ์
RC
IQ_LEVEL
IRC
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
CT13
ABCD
HML

ความหมายของปัจจัย
กระทาผิดซ้า
รหัส IQ
รหัส IRC
มีประวัติต่อต้านสังคม
มีรูปแบบพฤติกรรมต่อต้านสังคม
เพื่อนต่อต้านสังคม
การศึกษาอาชีพ
สารเสพติด
ครอบครัว ชีวิตคู่
กิจกรรมยามว่าง
ความคิดแบบผู้กระทาผิด
เชื่อว่าตนเองเหนือกว่าผู้อื่น
เป็นพวกเดียวกับเพือ่ นฯ
ไม่ใส่ใจผู้อื่น
เป็นศัตรูกับผู้บังคับใช้กฎหมาย
ไม่แสดงความรู้สึก
แสวงหาอานาจและการควบคุมผู้อื่น
ประเมินสถานการณ์ต่าเกินไป
ไม่ทาอะไรปล่อยให้มันเป็นไป
ไม่สามารถจัดการปัญหาได้
เอาเปรียบผู้อื่น
ไม่เคารพกฎหมาย
ต้องการความตื่นเต้นเร้าใจ
ยกเหตุผลข้ออ้าง
รหัส ABCD
รหัส HML
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ประเภท
Nominal (0,1)
Nominal (1,2,3,4,5,6,7)
Nominal (0,1)
Nominal (0,1)
Nominal (0,1)
Nominal (0,1)
Nominal (0,1)
Nominal (0,1)
Nominal (0,1)
Nominal (0,1)
Nominal (0,1)
Nominal (0,1)
Nominal (0,1)
Nominal (0,1)
Nominal (0,1)
Nominal (0,1)
Nominal (0,1)
Nominal (0,1)
Nominal (0,1)
Nominal (0,1)
Nominal (0,1)
Nominal (0,1)
Nominal (0,1)
Nominal (0,1)
Nominal (A,B,C,D)
Nominal (H,M,L)

ข้อมูลมีจานวน 258 เรคคอร์ด ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยนี้ได้ทาการลบ ชื่อ นามสกุล รหัสบัตรประชนชน และ
ข้อมูลใดๆ ที่ใช้สืบย้อนไปหาตัวเด็กและเยาวชนออก ดังนั้นข้อมูลนี้จึงไม่สามารถใช้สืบย้อนถึงตัวเด็กและเยาวชนผู้
นั้นได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
ข้อมูล มีลั กษณะเป็ น sparse matrix กล่ าวคือในแต่ละเรคคอร์ดจะมีค่า 0 (ไม่ใช่ ) มากกว่าค่า 1 (ใช่ )
รายละเอียดทางสถิติแสดงในตารางที่ 2 ข้อมูลแบ่งออกเป็นสองคลาส (binary classes) คือ คลาส 0 (ไม่กระทาผิด
ซ้า) และ คลาส 1 (กระทาผิดซ้า) จานวนข้อมูลของคลาส 1 คือ 99 เรคคอร์ด ดังนั้นคลาสของข้อมูลนี้จึงไม่สมดุล
ตารางที่ 2. รายละเอียดขทางสถิติของข้อมูล
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

สัญลักษณ์
RC
IQ_LEVEL
IRC
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
CT1
CT2

จานวนที่เป็น 0
จานวนที่เป็น 1
159
99
L3(4), L4(191), L5(45), L6(17), L7(3)
214
44
247
11
156
102
20
238
174
84
42
216
13
245
52
206
4
254
253
5
144
114

ลาดับ
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

สัญลักษณ์
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
CT13
ABCD
HML

จานวนที่เป็น 0
จานวนที่เป็น 1
205
53
258
0
257
1
252
6
174
84
253
5
257
1
257
1
257
1
182
76
10
248
A(1), B(7), C(13), D(237)
H(21), M(122), L(115)

3.2 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการวิจัย
การวิ จั ย นี้ ใ ช้ โ ปรแกรมประยุ ก ต์ RapidMiner Studio ซึ่ ง หาได้ จ าก https://rapidminer.com/ เป็ น
เครื่ องมือหลั ก ซอฟต์แวรดังกล่ าวเป็น ที่รู้จักและใช้งานกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับ งานด้านเหมืองข้อ มู ล อั น
เนื่องมาจากเสถียรภาพและประสิทธิภาพในการทางาน เครื่องมือต่างๆ ที่อยู่ในซอฟต์แวร์สามารถช่วยลดขั้นตอน
การเขียนโปรแกรมและอานวยความสะดวกให้กับผู้ดาเนินการวิจัยได้อย่างมาก กลุ่มชุดเครื่องมือหลักที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ กลุ่มเครื่องมือตัวแบบทานาย (predictive) กลุ่มเครื่องมือการจัดกลุ่มข้อมูล (segmentation) และ
กลุ่มเครื่องมือคัดเลือกฟีเจอร์ (optimization) ส่วนชุดเครื่องมือย่อยจะกล่าวต่อไปในส่วนของผลการทดลอง
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3.3 วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ประกอบด้วยการทดลอง 3 เรื่อง ได้แก่ การวัดประสิทธิภาพของตัวแบบ (models evaluation)
การวิเคราะห์กลุ่มข้อมูลย่อย (clusters analysis) และ การคัดเลือกฟีเจอร์ (features selection) มีรายละเอียด
ดังนี้
3.3.1 การวัดประสิทธิภาพของตัวแบบ
ในการวัดประสิทธิภาพของตัวแบบ คือการใช้ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากขั้นตอนการเตรียมข้อมูลมาทาการ
สร้างตัวแบบและวัดประสิทธิภาพในการทานาย ผู้วิจัยเลือกใช้กระบวนการ n-fold cross validation ในการวัด
ประสิทธิภาพของตัวแบบโดยกาหนดให้ n = 10 และผู้วิจัยเลือกตัวแบบทานายประเภทต้นไม้ตัดสินใจ (decision
tree) เป็นตัวแบบพื้นฐาน เนื่องจากตัวแบบสามารถเข้าใจได้ สอดคล้องกับการอ้างเหตุผลของมนุษย์ และทาให้
ผู้วิจัยสามารถทาความเข้าใจถึงการได้มาของคาตอบได้
ตัวแบบต้นไม้ตัดสินใจในการทดลองนี้ประกอบด้วย decision tree, ID3, decision stump, random
tree นอกจากนี้ผู้วิจัยได้เพิ่ม random forest, gradient boosted tree และ support vector machine (Tan
et al. 2018) ไว้สาหรับเปรียบเทียบค่าอีกด้วย โดยสองตัวแบบแรกเป็นต้นไม้ตัดสินใจแบบกลุ่ ม (ensemble)
ส่วนตัวหลังเป็นตัวจาแนกที่นิยมใช้ในปัจจุบัน นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ทดลองกับอัลกอริทึม 3 ตัวสาหรับสร้างตัวแบบ
ได้แก่ gain ratio, information gain และ gini index
3.3.2 การวิเคราะห์กลุ่มข้อมูลย่อย
การทดลองนี้แบ่งข้อมูลออกเป็น กลุ่มข้อมูลย่อยโดยคาดหวังว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทานายของตัว
แบบ อ้างอิงจากสมมติฐานที่ว่า “เนื่องจากข้อมูลมีลักษณะที่หลากหลาย (heterogeneous) อาจเป็นผลให้ตัวแบบ
ทานายที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพต่า จึงทาการแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มข้อมูลย่อยเพื่อลดความหลากหลายเหล่านั้น
(homogeneous) ซึ่งอาจทาให้ประสิทธิภาพของตัวแบบทานายในแต่ละกลุ่มเพิ่มขึ้น ” เทคนิคที่ใช้ในการแบ่งกลุ่ม
ข้อมูลคือ k-mean clustering (Tan et al. 2018)
k-mean clustering จะแบ่งข้อมูลทั้งหมดออกเป็น k กลุ่ม ซึ่งผู้วิจัยจะต้องเป็นผู้กาหนดพารามิเตอร์ k
เอง ดังนั้นจึงต้องมีกระบวนการพิจารณาค่า k ที่เหมาะสม โดยกระบวนการดังกล่าวทาโดยการทดลองแบ่งกลุ่ม
ข้อมูลเป็น 1, 2, 3, …, n กลุ่ม จากนั้นพิจารณาค่าเฉลี่ยของระยะทางภายในกลุ่ม (average distance within
clusters) ค่าที่เหมาะสมคือค่าที่เริ่มคงที่ หรือกล่าวได้ว่าแบ่งกลุ่มให้มากขึ้นก็ไม่ได้ลดค่าเฉลี่ยดังกล่าวลงอย่างมีนัย
เมื่อทาการแบ่งกลุ่มย่อยแล้ว ข้อมูลแต่ละกลุ่มจะถูกนาไปทดสอบด้วยวิธีการเดียวกับการทดลองวัดประสิทธิภาพ
ของตัวแบบอีกครั้ง
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3.3.3 การคัดเลือกฟีเจอร์
การคัดเลือกฟีเจอร์คือการตรวจสอบว่าฟีเจอร์ใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กับการกระทาผิดซ้า ในการทดลองนี้
จะใช้วิธี wrapper approach ในการตรวจสอบ กล่าวคือตัวคัดเลือก (selection algorithms) จะทาการคัดเลือก
ฟีเจอร์ตามอัลกอริทึมทีละชุดแล้วลองไปสร้างตัวแบบทานายและทดสอบประสิทธิภาพ ตัวคัดเลือกจะทาการ
ปรับเปลี่ยนฟีเจอร์เพื่อให้ค่าประสิทธิภาพในการทานายสูงที่สุด ในการทดลองนี้ใช้วิธีการคัดเลือกฟีเจอร์สามแบบ
ได้แก่ forward selection, backward elimination และ optimized selection
4. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
4.1 ผลการทดลองที่ 1
รายละเอีย ดผลการทดลองแสดงในตารางที่ 3 ผลการทดลองแยกตามตัว แบบทานายและแยกตาม
อัลกอริทึมแสดงในตารางที่ 4 และ 5 ตามลาดับ ในภาพรวมจะเห็นว่าค่าความถูกต้องเฉลี่ยอยู่ที่ 61.61% มีค่า
ความแม่นยาเฉลี่ยของคลาส 1 ที่ 49.07% และมีค่าความครบถ้วนของคลาส 1 ที่ 28.81% จากตัวเลขทั้งสาม
ยืนยันได้ว่าเหตุปัจจัยทั้งหมดของการทานายกระทาผิดซ้า (26 ฟีเจอร์) ยังไม่สามารถใช้ในการทานายได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้ข้อมูลชุดนี้อันเนื่องจากค่าผลลัพธ์ในการจาแนกที่น้อย โดยเฉพาะค่าความครบถ้วนของคลาส
1 ซึ่งมีค่าต่ามาก
แต่เมื่อทาการพิจารณาแยกตามตัวแบบและอัลกอริทึมจะเห็นว่าตัวแบบ decision tree ให้ผลลัทธ์ในการ
ทานายในระดับที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวม ตัวแบบ decision tree ให้ค่าความถูกต้องเฉลี่ยที่ 60.61% ค่าความ
แม่นยาเฉลี่ยของคลาส 1 ที่ 48.54% และมีค่าความครบถ้วนของคลาส 1 ที่ 44.78% (ตารางที่ 4) ซึ่งค่าความ
ครบถ้วนของคลาส 1 นี้เป็นค่าที่สาคัญที่สุดในการพิจารณาเพราะเป็นค่าที่บ่งบอกถึงการแยกคลาส 1 ออกจาก
คลาส 0 บนข้อมูลที่มีความไม่สมดุล จะเห็นได้ว่าค่าความครบถ้วนของ decision tree สูงกว่า ID3 และสูงกว่า
decision stump และ random tree อย่างมาก อันที่จริงแล้ว decision stump และ random tree ไม่สามารถ
แยกแยะคลาส 1 ออกจากคลาส 0 ได้ เมื่อพิจรณาจากค่าความครบถ้วนที่ได้ (2.02% และ 10.10%)
เมื่อพิจารณาแยกตามอัลกอริ ทึมจะเห็นว่า gini index ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุ ด ให้ค่าความถูกต้องเฉลี่ ย ที่
62.42% ค่าความแม่นยาเฉลี่ยของคลาส 1 ที่ 50.07% และมีค่าความครบถ้วนของคลาส 1 ที่ 27.27% (ตารางที่
5) เมื่อพิจารณาจากข้อมูลทั้งหมดแล้วการเลือกตัวแบบ decision tree คู่กับอัลกอริทึม gini index จะให้ผลลัพธ์
ที่ดีที่สุดบนข้อมูลชุดนี้ดังที่ได้กล่าวไว้ตอนต้น อย่างไรก็ตาม ที่ค่าความถูกต้อง 60.86% ค่าความแม่นยาของคลาส
1 ที่ 48.91% และค่าความคบถ้วนของคลาส 1 ที่ 45.45% ก็ยังไม่มากพอที่จะสรุปได้ว่า เหตุปัจจัยของตัวแบบนี้
สามารถใช้ทานายการกระทาผิดซ้าได้
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4.2 ผลการทดลองที่ 2
ข้อมูลทั้งหมดถูกนามาแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยด้วยวิธีการจัดกลุ่ม k-means ดังนี้แล้วการวิเคราะห์เพื่อหา
จานวนคสัสเตอร์ (k) ที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นอย่างแรก ผู้วิจัยทดลองปรับค่า k และพิจารณาดู
ค่าเฉลี่ยนระยะทางภายในกลุ่ม (Avg. within centroid distance) ดังแสดงในตารางที่ 6 และภาพที่ 1
ตารางที่ 3. ผลการทดลองที่ 1 (รวม)
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ตัวแบบทานาย
Decision Tree: gain_ratio
Decision Tree: information_gain
Decision Tree: gini_index
ID3: gain_ratio
ID3: information_gain
ID3: gini_index
Decision stump: grain_ratio
Decision stump: information_gain
Decision stump: gini_index
Random tree: gain_ratio
Random tree: information_gain
Random tree: gini_index
Random Forest: gain_ratio
Random Forest: information_gain
Random Forest: gini_index
Gradient Boosted Tree
Support Vector Machine
Average

Accuracy
60.49%
60.48%
60.86%
54.71%
59.71%
61.63%
61.26%
61.26%
61.26%
62.03%
62.03%
62.03%
65.91%
64.00%
66.34%
58.54%
64.77%
61.61%

Precision 0
67.07%
67.07%
67.47%
63.29%
66.87%
66.48%
61.66%
61.66%
61.66%
62.76%
62.76%
62.76%
67.49%
67.01%
68.95%
69.70%
64.90%
65.27%

Precision 1
48.35%
48.35%
48.91%
41.00%
47.37%
50.00%
40.00%
40.00%
40.00%
52.63%
52.63%
52.63%
60.00%
54.69%
58.82%
46.83%
52.00%
49.07%

Recall 0
70.44%
70.44%
70.44%
62.89%
68.55%
76.10%
98.11%
98.11%
98.11%
94.34%
94.34%
94.34%
86.16%
81.76%
82.39%
57.86%
84.91%
81.72%

Recall 1
44.44%
44.44%
45.45%
41.41%
45.45%
38.38%
2.02%
2.02%
2.02%
10.10%
10.10%
10.10%
33.33%
35.35%
40.40%
59.60%
26.26%
28.87%

Precision 0
67.20%
65.55%
61.66%
62.76%
67.82%
69.70%
64.90%

Precision 1
48.54%
46.12%
40.00%
52.63%
57.84%
46.83%
52.00%

Recall 0
70.44%
69.18%
98.11%
94.34%
83.44%
57.86%
84.91%

Recall 1
44.78%
41.75%
2.02%
10.10%
36.36%
59.60%
26.26%

ตารางที่ 4. ผลการทดลองที่ 1 (แยกตามตัวแบบ)
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

ตัวแบบทานาย
Decision Tree
ID3
Decision Stump
Random tree
Random forest
Gradient Boosted Tree
Support Vector Machine

Accuracy
60.61%
58.68%
61.26%
62.03%
65.42%
58.54%
64.77%
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ตารางที่ 5. ผลการทดลองที่ 1 (แยกตามอัลกอริทึม)
ลาดับ
1
2
3
4

ตัวแบบทานาย

Accuracy
60.88%
61.50%
62.42%
64.77%

gain_ratio
information_gain
gini_index
Support Vector Machine

Precision 0
64.45%
65.07%
65.46%
64.90%

Precision 1
48.40%
48.61%
50.07%
52.00%

Recall 0
82.39%
82.64%
84.28%
84.91%

Recall 1
26.26%
27.47%
27.27%
26.26%

ตารางที่ 6. ผลการวิเคราะห์คลัสเตอร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ค่าเฉลี่ยนระยะทางในกลุ่ม
(Avg. within centroid distance)
5.661
4.918
4.596
4.366
4.168
3.948
3.932
3.781
3.716
3.579

k

Difference

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0.743
0.322
0.230
0.197
0.220
0.016
0.151
0.066
0.137

Avg. within centroid distance

ค่าเฉลี่ยนระยะทางในกลุ่ม
(Avg. within centroid distance)
3.453
3.364
3.361
3.256
3.222
3.146
3.039
3.008
3.012
2.876

Differences

6.000
5.000

distance

k

4.000
3.000
2.000
1.000
0.000
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

k

ภาพที่ 1. ผลการทดลองพิจารณาค่า k
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Difference
0.125
0.090
0.003
0.105
0.034
0.077
0.106
0.032
-0.004
0.136

ในตารางที่ 6 ค่า Difference คือค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยนระยะทางในกลุ่มของ k-1 กับ k จาก
ภาพที่ 1 เห็นได้ว่าหลังจาก k = 3 ขั้นไปค่า Difference มีการเปลี่ยนแปลงเชิงเส้น ดังนั้นการเลือก k = 2 จึงน่าจะ
เหมาะสมที่สุดเมื่อพิจารณาจากค่า Difference นี้ รวมถึงจานวนข้อมูลที่มี (258 เรคคอร์ด) ผลการแบ่งกลุ่มได้ว่า
Cluster 0: 130 เรคคอร์ด และ Cluster 1: 128 เรคคอร์ด
กลุ่มข้อมูลแต่ละกลุ่มถูกนาไปทดสอบค่าความถูก ต้องด้วยตัวแบบ decision tree ที่ใช้อัลกอริทึม gini
index ผลการทดลองแสดงในตารางที่ 7 จากตารางจะเห็นได้ว่า Cluster 0 มีค่าความถูกต้องมากขึ้น มีค่าความ
แม่นยาและค่าความครบถ้านของคลาส 0 เพิ่มขึ้น แต่มีค่าความแม่นยาและค่าความครบถ้านของคลาส 1 ลดลง
ในทางตรงกันข้าม Cluster 1 มีค่าความถูกต้องลดลง มีค่าความแม่นยาและค่าความครบถ้านของคลาส 0 ลดลง
แต่มีค่าความแม่นยาและค่าความครบถ้านของคลาส 1 เพิ่มขึ้น
ลักษณะเช่นนี้ชี้ให้เห็นว่า ข้อมูลใน Cluster 0 มีข้อมูล คลาส 0 เป็นส่วนใหญ่มีการปนกับข้อมูลคลาส 1
บ้าง แต่ตัวแบบไม่สามารถแยกข้อมูลคลาส 1 เหล่านั้นออกมาได้เลย เมื่อพิจารณาจากค่าความแม่นยาและค่าความ
ครบถ้วนของคลาส 1 ส่วนใน Cluster 1 ข้อมูลคลาส 1 ไปจับกลุ่มกันจริงแต่มีการปนกับข้อมูลคลาส 0 ที่มีปัจจัย
เหมือนกับคลาส 1 ในสัดส่วนที่ใกล้ๆกัน ซึ่งทาให้ได้ประสิทธิภาพในการจาแนกต่า ดังนั้น สรุปได้ว่าการจัดกลุ่ม
ข้อมูลไม่สามารถเพิ่มความสามารถในการทานายของปัจจัยการกระทาผิดซ้านี้ได้ภายใต้ข้อมูลชุดนี้
ตารางที่ 7. ผลการวัดค่าความถูกต้องของแต่ละคลัสเตอร์
ลาดับ
1
2

กลุ่มข้อมูล
Cluster 0
Cluster 1

Accuracy
75.38%
49.74%

Precision 0
82.57%
41.30%

Precision 1
38.1%
54.88%

Recall 0
87.38%
33.93%

Recall 1
29.63%
62.50%

4.3 ผลการทดลองที่ 3
ผลการทดลองคัดเลือกฟีเจอร์โดยใช้อัลกอรึทึม forward selection แสดงในตารางที่ 8 วิธีการทดลองคือ
คัดเลือกเพิ่มฟีเจอร์ทีละ 1 ฟีเจอร์จนกว่าอัลกอริทึมจะไม่คัดเลือกเพิ่ม การทดลองพบว่าอัลกอริทึมได้คัดเลือก
ฟีเจอร์เพียง 5 ตัวที่มีความสาคัญตามลาดับดังนี้ R1 > CT1 > IQ_LEVEL > R4 > CT7 และไม่มีการคัดเลือกต่อ
ภายใต้พารามิเตอร์ที่กาหนดไว้
ผลการทดลองนี้ชี้ให้เห็นว่าว่าถ้านักวิเคราะห์จาเป็นต้องเลือกเหตุปัจจัยที่น่าจะมีผลต่อการกระทาผิดซ้าไป
วิเคราะห์ในเชิงลึกทีละตัวตามลาดับแล้วละก็ ปัจจัย R1 (มีประวัติต่อต้านสังคม) CT1 (เชื่อว่าตนเองเหนือกว่า
ผู้อื่น) IQ_LEVEL (ระดับเชาว์ปัญญา) R4 (การศึกษาอาชีพ) และ CT7 (ประเมินสถานการณ์ต่าเกินไป) เป็นเหตุ
ปัจจัยที่ผลการทดลองนี้แนะนาสาหรับใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือก
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ตารางที่ 8. ผลการทดลองด้วยวิธี forward selection
No.
1
2
3
4
5

Attribute
R1
R1 > CT1
R1 > CT1 > IQ_LEVEL
R1 > CT1 > IQ_LEVEL > R4
R1 > CT1 > IQ_LEVEL > R4 > CT7

accuracy
63.60%
63.95%
64.35%
64.75%
67.06%

precision 0
63.16%
63.20%
63.45%
64.53%
65.68%

precis 1
72.73%
87.50%
88.89%
66.67%
81.82%

recall 0
98.11%
99.37%
99.37%
94.97%
97.48%

recall 1
8.08%
7.07%
8.08%
16.16%
18.18%

ผลการทดลองคัดเลือกฟีเจอร์โดยใช้อัลกอรึททึม backward elimination เพื่อทาการกาจัดฟีเจอร์ที่ไม่มี
ผลต่อการกระทาผิดซ้าออกไปทีละ 1 ตัว ผลการทดลองพบว่าอัลกอริทึมได้กาจัดฟีเจอร์เพียง 5 ตัว ตามลาดับดังนี้
HML > CT13 > CT7 > R7 > R1 และไม่มีการกาจัดต่อภายใต้พารามิเตอร์ที่กาหนดไว้ ค่าความถูกต้องของตัว
แบบทานายแสดงในตารางที่ 9
ผลการทดลองนี้ชี้ให้เห็นว่าถ้านักวิเคราะห์จาเป็นต้องเลือกเหตุปัจจัยที่ไม่น่าจะมีผลต่อการกระทาผิดซ้า
ออกไปแล้วละก็ เหตุปัจจัย HML (รหัส HML) CT13 (ยกเหตุผลข้ออ้าง) CT7 (ประเมินสถานการณ์ต่าเกินไป)
และ R7 (กิจกรรมยามว่าง) เป็นเหตุปัจจัยที่ผลการทดลองนี้แนะนาให้พิจารณา
สาหรับ CT7 (ประเมินสถานการณ์ต่าเกินไป) นั้นเป็นเหตุปัจจัยที่ไม่ควรตัดออกเนื่องจากขัดแย้งกับผลที่ได้
จากผลการทดลองด้านบน ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า อาจมีเหตุปัจจัยบางตัวที่ไม่ได้ถูกคัดออกซึ่งเมื่อรวมกันแล้วให้
ความสาคัญมากกว่า CT7 เพียงตัวเดียว อัลกอริทึมจึงเลือกที่จะนา CT7 ออกไป
ตารางที่ 9. ผลการทดลองด้วย backward elimination
No.
1
2
3
4
5

Attributes
HML
HML > CT13
HML > CT13 > CT7
HML > CT13 > CT7 > R7
HML > CT13 > CT7 > R7 > R1

accuracy
62.37%
66.66%
66.98%
67.48%
69.40%

precis 0
68.24%
70.39%
70.56%
71.68%
72.99%

precis 1
51.14%
58.23%
58.97%
58.82%
61.90%

recall 0
72.96%
79.25%
79.87%
77.99%
79.87%

recall 1
45.45%
46.46%
46.46%
50.51%
52.53%

ผลการทดลองคัดเลือกฟีเจอร์โดยใช้อัลกอรึททึม optimize selection ทั้งแบบ forward selection และ
backward selection พบว่าอัลกอริ ทึมได้คัดเลื อกฟีเจอร์ ภายใต้พารามิเตอร์ที่กาหนดไว้ ดังแสดงในภาพที่ 2
เนื่องจากอัลกอรึทึมทั้งสองนี้ทางานบนพารามิเตอร์ที่มีการสุ่มเลือก ผลที่ได้ ระหว่างสองอัลกอรึทึมจึงมีโอกาสที่จะ
ต่างกัน จากตารางจะเห็นว่ากลุ่ม ฟีเจอร์ที่ได้จาก forward optimization ให้ค่าความครบถ้วนของ คลาส 0 สูง
ในขณะที่กลุ่มฟีเจอร์ที่ได้จาก backward optimization ให้ค่าค่าความครบถ้วนของคลาส 1 สูงกว่าการทดลองที่
ผ่านมามาก เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวแบบทานายเดี่ยว (single model)
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ตารางที่ 10. ผลการทดลองด้วย optimization
No.
1
2

algorithm
Forward optimization
Backward optimization

attributes
IQ_LEVEL
IRC
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
CT13
ABCD
HML

accuracy
69.35%
70.98%

forward selection
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Precision 0
70.62%
74.71%

backward elimination
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0

precision 1
65.62%
63.64%

recall 0
86.16%
79.87%

Forward optimization
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0

recall 1
42.42%
56.57%

backward optimization
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0

1 = used, 0 = unused
ภาพที่ 2. ฟีเจอร์ที่แต่ละอัลกอริทึมได้คัดเลือกมา
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ผลการทดลองชี้ให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้สูงที่กลุ่ม ฟีเจอร์ที่ได้จาก forward optimization จะชี้นาไปสู่
การไม่กระทาผิ ดซ้า และ กลุ่ ม ฟีเจอร์ ที่ได้จาก backward optimization จะชี้นาไปสู่ การกระทาผิดซ้า ดังนั้น
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักวิจัยที่จะศึกษาในเชิงลึกเรื่องเหตุปัจจัยการกระทาผิดซ้า ผลการทดลองนี้แนะนาว่าควร
ศึกษากลุ่มฟีเจอร์นี้ร่วมกันเนื่องจากมีความสัมพันธ์กันซ่อนอยู่
ผลการทดลองทั้งสามอ้างอิงอยู่บนชุดข้อมูลนี้เท่านั้น ถ้าจานวนและคุณภาพของข้อมูลนี้เปลี่ยนไปผลการ
ทดลองย่อมเปลี่ยนตาม ไม่มากก็น้อย อย่างไรก็ตามเพื่อ ให้เกิดประโยชน์โดยแท้จริงนักวิเคราะห์ควรเก็บข้อมูล
ต่อไป และนาข้อมูลที่เก็บได้นั้นมาทดลองด้วยวิธีการเช่นนี้อยู่เป็นระยะ เพื่อประเมินคุณภาพของตัวแบบทานาย
ทางเชิงจิตวิทยาว่าตรงตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่
5. ข้อเสนอแนะ
โดยสรุป เอกสารฉบับนี้นาเสนอผลการทวนสอบเหตุปัจจัยเชิงจิตวิทยาเกี่ยวกับการกระทาผิดซ้าของเด็ก
และเยาวชนไทยด้วยวิธีการทาเหมืองข้อมูล ข้อมูลที่ใช้ในการทวนสอบได้จากการติดตามเด็กและเยาวชนที่ได้รับ
การปล่อยตัวจากศูนย์ฝึกแห่งหนึ่งของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นเวลา 1 ปี การทดลองทั้งสามมี
ประเด็นข้อสังเกตดังนี้












ตัวแบบทานายที่นักวิเคราะห์สามารถแปลความหมายได้ (interpretable model) เช่น decision tree
(หรือ rule-based model) เป็นสิ่งจาเป็นในการวิจัยเรื่องการกระทาผิดซ้า
ตัวแบบทานาย decision Tree ร่วมกับอัลกอริทึม gini index ให้ผลการทานายได้ดีที่สุดเมื่อพิจารณา
โดยรวม
การแบ่งกลุ่มย่อยด้วย k-mean clustering เป็น 2 กลุ่ม ยังไม่สามารถแยกคลาส 1 (กระทาผิดซ้า) ออก
จากคลาส 0 (ไม่กระทาผิดซ้า) ได้
การคั ด เลื อ กฟี เ จอร์ ด้ ว ย forward selection ท าให้ เ ราทราบว่ า ฟี เ จอร์ ตั ว ใดที่ นั ก วิ เ คราะห์ ค วรให้
ความสาคัญก่อน (เลือกทีละตัวตามลาดับ)
การคัดเลือกฟีเจอร์ ด้วย backward elimination ทาให้เราทราบว่า ฟีเจอร์ตัว ใดที่นักวิเคราะห์ควรให้
ความสาคัญน้อย (กาจัดทีละตัวตามลาดับ)
การคัดเลือกฟีเจอร์ด้ว ย optimized selection ทาให้เราทราบว่า ฟีเจอร์ กลุ่ มใดที่นักวิเคราะห์ ควรให้
ความสาคัญร่วมกัน
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บทคัดย่อ
การเตรีย มความพร้อมส าหรับ Digital Transformation ในองค์กรภาครัฐ เป็ น ผลจากกระแสอิ น เทอร์เน็ ต /
ออนไลน์ พลัง ICT/Digital ซึ่งทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและมีอิทธิพลต่อ วิถีชีวิต การดาเนินธุรกิจ และแนวนโยบาย
ของรัฐ ทุกภาคส่วนจึงมีความตื่นตัวในการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญในการ
บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลภายใต้แผนและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องของประเทศและสอดคล้อง
กับแนวทางสากล การวิจัยในรูปแบบ Empirical Research ครั้งนี้ใช้ ข้อมูลจากแบบสารวจ “การปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาล
ดิจิทั ล ในหน่ วยงานภาครัฐ ไทย” พร้อมด้วย Literature Review ในการสั งเคราะห์ เพื่ อบ่ งชี้ถึงการเตรีย มความพร้อม
สาหรับ Digital Transformation ในองค์กรภาครัฐ ผลการวิจัยพบว่า หน่วยงานภาครัฐเป้าหมายของการสารวจ มีการ
เตรียมความพร้อมสาหรับ Digital Transformation ในระดับที่มีนัยสาคัญ ทั้ง 4 ด้าน เรียงตามลาดับ ได้แก่ Business
Process Transformation, Business Operation Transformation, Digital Culture Transformation และService
Delivery Transformation โดยมีผลคะแนนจากการสารวจถึงการดาเนินงานของหน่วยงานเป้าหมายเหล่านี้ ในบรรดา
15 ปัจจัยรอง และ 31 ตัวชี้วัด ที่เกี่ยวข้องกับการ Transformation ทั้ง 4 ด้านเป็นเครื่องบ่งชี้นัยดังกล่าว ซึ่งสามารถละ
ท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของการเตรียมความพร้อมสาหรับ Digital Transformation อยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีศักยภาพ
เพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมาย Digital Transformation และสามารถเป็นผู้นาและแบบอย่างที่ดีในการดาเนินการที่จะนาไป
ต่อยอดและขยายผลในวงกว้างทั่วทั้งภาครัฐ ต่อไป
คาสาคัญ: การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล

Abstract
Preparation for Digital Transformation in public sector evolves from global trends regarding
Internet and ICT/Digital forces which affect lifestyle, Business and government policy. Every sector has
to follow suit of Digital Transformation essentially for meeting the set goal toward Development of
Digital Economy and Society of the country as well as be inline with global direction. This empirical
research is based on relevant literature review together with a managed survey highlighted “Digital
Government Transformation in Public Sector of Thailand”. Results of the research reveal some
significant findings on “Preparation for Digital Transformation” among Thai agencies under survey in 4
defined areas of Digital Transformation including: Business Process Transformation, Business Operation
Transformation, Digital Culture Transformation and Service Delivery Transformation. The targeted
agencies literally have been capacitated to accomplish their goals while at the same time they can be
leaders and good practice playgrounds for other public agencies to leverage the whole public sector
stance in Digital Transformation.
Keywords: Digital Transformation
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บทนา
กระแสความนิ ย มบนโลกอิ น เทอร์ เ น็ ต /ออนไลน์ แ ละพลั ง ICT/Digital จะส่ ง ผลกระทบต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและในระยะข้างหน้า ซึ่งจะผลกระทบสาคัญในการที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต วิธีการ
ดาเนินการทางธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงแนวนโยบายของรัฐต่อประชาชน (Gartner, 2011) ทุกภาคส่วนจึงมี
ความตื่นตัวในการปรับตัว มีการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญในการก้าวสู่
ยุคดิจิ ทัล การเตรีย มความพร้อมส าหรับ Digital Transformation จึงเป็นก้าวส าคัญ ขององค์กรภาครัฐเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยในรูปแบบ Empirical Research ในครั้งนี้ เพื่อศึกษาทบทวนงานวิจัย บทความ และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง (Literature Review) และใช้แบบสารวจภายใต้หัวข้อ “การปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัลในหน่วยงาน
ภาครัฐไทย” (Digital Government Transformation in Public Sector of Thailand)” เป็นขัอมูลหลักทาการ
สั ง เคราะห๋ ในการบ่ ง ชี้ ถึ ง เตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บ Digital Transformation ในองค์ ก รภาครั ฐ พร้ อ มด้ ว ย
ข้อเสนอแนะสู่เป้าหมาย Digital Transformation
ทบทวนวรรณกรรม
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก ๖ ด้าน ดังนี้

รูปที่ 1 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ: ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่มา: กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยล่าสุด (จนถึงปี ๒๕๖๔) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์หลักพร้อม
กรอบรายละเอียด

ดังนี้
รูปที่ 2 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยล่าสุด
ที่มา: สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน)

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 มีมติเห็นชอบในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ (1) ให้ความ
เห็นชอบต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ.
2559 - 2561) เพื่อเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒ นาประเทศไทยที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (2)
มอบหมายให้กระทรวง ICT ในขณะนั้น (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการ
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์/รายวาระร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (3) ให้ทุกหน่วยงานของรัฐ นา
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ แผนปฏิบัติการที่จัดทาขึ้น ตามข้อ
(1) และ (2) ไปพิ จารณาประกอบการจัด ท าแผนปฏิ บั ติราชการ และค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของ
หน่วยงานให้สอดคล้องกัน (4) ให้ทุกหน่วยงานจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี ของหน่วยงานแทนการจัดทา
แผนแม่บท ICT เดิม และให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2541 ที่ให้หน่วยงานจัดทาแผนแม่ ICT
(5) มอบหมายให้สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สานักงาน คณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ และหน่ วยงานที่เกี่ย วข้องให้ การสนับสนุน งบประมาณ บุ คลากร การทบทวนโครงสร้าง การ
ปรับปรุงกฎระเบียบ และการกาหนดตัวชี้วัด รวมทั้ง การติดตามประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
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องค์ประกอบการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล (Digital Transformation Components) เป็นกลไกสาคัญในการ
ขับเคลื่อนความสาเร็จในการพัฒนาด้าน ICT/Digital ตามกรอบวงจรการดาเนินการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล (Digital
Transformation Cycle) ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นปัจจัยและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน ดังนี้
1) สิ่งที่ต้องดาเนินการ (What) ประกอบด้วย การพัฒนาและสร้างสรรค์ ระบบและรูปแบบดิจิทัลที่จับ
ต้องได้ในการดาเนิน ภารกิจ (Business Model) การดาเนินงาน (Operations) และความเขื่อมั่น
(Trust) โดยมีเป้าหมายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับการพัฒนาแต่
ละด้านดังกล่าว
 รูปแบบการดาเนินภารกิจ (Business Model)
World Economic Forum: WEF ได้ ชี้ ว่ า รู ป แบบการด าเนิ น ภารกิ จ ในยุ ค ดิ จิ ทั ล อยู่ ภ ายใต้
แนวคิดที่มีความคล่ องตัวปรับตัวได้ต่อการเปลี่ ยนแปลง ร่วมมือกับลูกค้าหาช่องทางดิจิทัล ที่
คล่องตัว
 การดาเนินงาน (Operations)
การดาเนิ นงานที่มีความคล่องตัวและมีความคุ้มค่า ด้วยนวัตกรรมทางดิจิทัลที่เกิดปรโยชน์ มี
การศึกษาเรียนรู้เพื่อให้สามารถปรับตัวและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการดาเนินภารกิจขององค์กร
 ความเชื่อมั่น (Trust)
ความเชื่ อมั่ น ที่ มีต่อองค์กร โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ ในการปฏิสั ม พัน ธ์กับลู กค้ า มี ระบบ
Analytics ที่นาไปสู่ User Experience ที่พร้อมในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขององค์กร

รูปที่ 3 วงจรการดาเนินการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล (Digital Transformation Cycle)
ที่มา: วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

377

2) หนทางที่จะบรรลุผลสาเร็จในการพัฒ นา ซึ่งต้องอาศัยแนวคิด วิธีการ และทิศทางเพื่อมุ่งสู่ดิจิทัล
(How) มีองค์ประกอบสาคัญ 3 ประการ ได้แก่
 การผูกพันมีส่วนร่วม (Engagement)
กระบวนการดิ จิ ทั ล เป็ น สิ่ ง ที่ ต้ อ งการความผู ก พั น มี ส่ ว นร่ ว ม (Engagement) ทั่ ว ถึ ง ในทุ ก
องคาพยพขององค์กร ทั้งจากระดับจากบนลงล่าง (Top-Down) และจากล่างขึ้นบน (Bottomup)
 ธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance)
การดู แ ลใส่ ใ จ (Nurture) ในความโปร่ ง ใสและเปิ ด เผย (Open) เป็ น ผลพวงที่ ส าคั ญ ใน
กระบวนงานดิจิทัล ที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือ สร้างสรรค์กระบวนงานที่เรียบง่าย เปิดเผย
ข้อมูลต่อประชาชน
 วิสัยทัศน์ดิจิทัล (Vision)
ภาวะผู้นาที่ชี้ถึงประสิทธิภาพและความสามารถในการปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงตามพลวัต
ดิจิทัลที่เกิดขึ้นรวดเร็ว มีความเท่าทันทางดิจิทัลเพื่อเป็นผู้นาทางความคิดทางดิจิทัลให้กับองค์กร
การดาเนินงาน Digital Transformation ตามกรอบแผนและยุทธศาสตร์ของประเทศ ของรัฐบาล และ
ตามกรอบวงจรการดาเนินการ เพื่อให้มคี วามพร้อมสาหรับ Digital Transformation ในองค์กรภาครัฐ สรุปปัจจัย
4 ด้าน ดังนี้
1) ก า ร เพิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใน ก า ร ต อ บ ส น อ ง ต่ อ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร (Business Process
Transformation)
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ และการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถไปสู่รัฐบาลดิจิทัล ภายใต้ยุทธศาสตร์
การพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ของประเทศ และสอดคล้ อ งกั บ กรอบวงจรการด าเนิ น การ Digital
Transformation ในส่วนของรูปแบบการดาเนินภารกิจ (Business Model) ในยุคดิจิทัล
2) การขยาย (Amplify) ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานด้ ว ยเทคโนโลยี (Business Operation
Transformation)
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล และยุทธศาสตร์การยกระดับความมั่นคง
ปลอดภัย ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และการพัฒนาและยกระดับขีด
ความสามารถไปสู่ รัฐ บาลดิ จิ ทั ล ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นารัฐ บาลดิ จิ ทั ล ของประเทศ และ
สอดคล้ อ งกั บ กรอบวงจรการด าเนิ น การ Digital Transformation ในส่ ว นของการด าเนิ น งาน
(Operations) ในยุคดิจิทัล
3) การส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมทางดิจิทัล (Digital Culture Transformation)
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สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ และการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถไปสู่รัฐบาลดิ จิทัล ภายใต้ยุทธศาสตร์
การพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ของประเทศ และสอดคล้ อ งกั บ กรอบวงจรการด าเนิ น การ Digital
Transformation ในส่วนของความผูกพันมีส่วนร่วม (Engagement)
4) ก าร ป รั บ เป ลี่ ย น บ ริ ก ารดิ จิ ทั ล ต า ม ป ระส บ ก ารณ์ ข อ งผู้ ใช้ งาน (Service Delivery
Transformation)
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศและการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถไปสู่รัฐบาลดิจิทัล ภายใต้ ยุทธศาสตร์
การพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ของประเทศ และสอดคล้ อ งกั บ กรอบวงจรการด าเนิ น การ Digital
Transformation ในส่วนของความเชื่อมั่นที่มีต่อองค์กร
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การวิจัยในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบ Empirical Research โดยการศึกษาทบทวนงานวิจัย บทความ และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง (Literature Review) และใช้แบบสารวจ “ภายใต้หัวข้อ “การปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัลในหน่วยงาน
ภาครัฐไทย” (Digital Government Transformation in Public Sector of Thailand)” เป็นขัอมูลหลักในการ
สั งเคราะห์ เพื่ อ บ่ งชี้ ถึ ง การเตรีย มความพร้ อ มส าหรั บ Digital Transformation ในองค์ ก รภาครั ฐ พร้ อ มด้ ว ย
ข้อเสนอแนะสู่เป้าหมาย Digital Transformation
2. การสารวจในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มเป้าหมายการสารวจเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทนาใน
ด้าน ICT/Digital ของประเทศจานวน 4 หน่ายงาน ได้แก่ กรมสรรพากร สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน สานักงานพัฒ นารัฐบาลดิจิทัล และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยผู้ตอบแบบสอบถามคือ เจ้าหน้าที่ที่มี
บทบาทร่วมในวงจรการพัฒนาระบบดิจิทัลของหน่วยงาน อาทิ การวางแผน การออกแบบ และการพัฒนา ระบบ
บริหารและบริการดิจิทัลของหน่วยงาน
3. คาถามที่ใช้ในการสารวจประกอบด้วยปัจจัยและตัวชี้วัด ในการดาเนินงาน Digital Transformation โดย
สังเคราะห์ได้จากแผนและยุทธศาสตร์ดิจิทัลในระดับรัฐบาลและประเทศ และตามกรอบวงจรการดาเนินการเพื่อให้
มีความพร้อมสาหรับ Digital Transformation ในองค์กรภาครัฐ โครงสร้างคาถามจึงประกอบด้วย ปัจจัยหลัก 4
กลุ่ม ในแต่ละกลุ่มปัจจัยหลักมีองค์ประกอบปัจจัยรองต่าง ๆ รวม 15 ปัจจัย ซึ่งแต่ละปัจจัยรองมีการระบุ ตัวชี้วัด
จ านวนทั้ ง สิ้ น 31 ตั ว ชี้ วั ด ในระดั บ การด าเนิ น งานที่ ส ะท้ อ นให้ เห็ น ความพร้ อ มในการขั บ เคลื่ อ น Digital
Transformation ในหน่วยงานภาครัฐ
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ผลการวิจัย
1) ผู้ตอบแบบสอบถามมีจานวนทั้งสิ้น 28 ราย โดยผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีบทบาท
ร่วมในวงจรการพัฒนาระบบดิจิทัลของหน่ วยงาน อาทิ การวางแผน การออกแบบ และการพัฒนา ระบบ
บริหารและบริการดิจิทัลของ 4 หน่วยงาน ๆ ละ 7 คน (จากที่ขอความร่วมมือหน่วยงานละ 10 คน) สังกัด
กรมสรรพากร สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
2) ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนระดับการดาเนินการ Digital Government Transformation (ระดับน้อย
ไปมาก 1-5) ในตัวชี้วัดรวมทุกข้อมีค่าเฉลี่ยคะแนนรวมรายบุคคลเท่ากับ 99 คะแนนจากคะแนนเต็ม 155
คะแนน หรือราวร้อยละ 64 แสดงให้เห็นนัยของระดับการดาเนินการตามตัวชี้วัด ของหน่วยงานภาครัฐที่
มี ศั ก ยภาพในการขั บ เคลื่ อ น Digital Transformation โดยมี ผู้ ให้ ค ะแนนรวมรายบุ ค คลตั้ ง แต่ 100
คะแนนขึ้น ไปมี จ านวน 15 ราย (โดยให้ ค ะแนน 101, 104 (2 ราย), 107 (2 ราย), 109, 110, 111 (2
ราย), 115, 117, 121, 124, 129, 134) คะแนนระหว่าง 80-99 คะแนนมีจานวน 9 ราย (โดยให้คะแนน
84, 87, 90, 91 (2 ราย), 92, 95, 97, 98) และคะแนนต่ ากว่ า 80 คะแนนมี จ านวน 4 ราย (โดยให้
คะแนน 73, 64, 63, 31)
3) ปั จ จั ย หลั ก “การเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพในการตอบสนองต่ อความต้องการ” มีค่ าเฉลี่ ยคะแนนรวมสู งสุ ด
ชี้ให้เห็นความพร้อมในการดาเนินการ Business Process Transformation (ร้อยละ 61) ของหน่วยงาน
ภาครัฐเป้ าหมายของการสารวจ ล าดับถัดไปคือ ความพร้อมในการดาเนินการ “การขยาย (Amplify)
ประสิทธิภ าพการทางานด้วยเทคโนโลยี ” หรือ Business Operation Transformation (ร้อยละ 60)
ลาดับที่สามคือ ความพร้อมในการดาเนินการ “การส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมทางดิจิทัล” หรือ Digital
Culture Transformation (ร้ อ ยละ 59) ล าดั บ สุ ด ท้ า ยคื อ ความพร้ อ มในการด าเนิ น การ “การ
ปรับเปลี่ยนบริการดิจิทัลตามประสบการณ์ของผู้ใช้งาน” หรือ Service Delivery Transformation (ร้อย
ละ 57)
4) ปัจจัยรองที่มีความพร้อมโดดเด่นของการดาเนินการ ซึง่ ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน (ระดับน้อยไปมาก
1-5) คิดเป็นค่าเฉลี่ยตามลาดับดังนี้ คือ (1) ร้อยละ 72 สาหรับปัจจัยรอง “การกากับดูแลความเสี่ยงและ
การปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก าหนด (Risk Management and Compliance)” ในกลุ่ ม ปั จ จั ย หลั ก Business
Operation Transformation (2) ร้อยละ 64 สาหรับ ปัจจัยรอง “การบริห ารจัดการด้านดิจิทัล ภายใต้
หลั ก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (Good Governance)” ในกลุ่ ม ปั จ จั ย ห ลั ก Business Process
Transformation (3) ร้อยละ 63 สาหรับปัจจัยรอง “ความโปร่งใสและการแบ่งปัน (Transparency and
Sharing)” ในกลุ่ ม ปั จ จั ย หลั ก Digital Culture Transformation (4) ร้ อ ยละ 62 ส าหรั บ ปั จ จั ย รอง
“เครื่องมือ (Tools) ที่ช่วยส่งเสริมในการตอบสนองด้วยการเพิ่มความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์
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และระบบงานต่ า ง ๆ” ในกลุ่ ม ปั จ จั ย หลั ก Business Operation Transformation (5) ร้ อ ยละ 61
สาหรับปัจจัยรอง “การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ร่วมมือและประสานการทางานกันในรูปแบบระบบ Eco กับ
หน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อสร้างคุณค่าให้ผู้รับบริการ (Ecosystem)” ในกลุ่มปัจจัยหลัก Service
Delivery Transformation และ (6) ร้อยละ 60 สาหรับปัจจัยรอง “ความเร็วและความคล่องตัว ในการ
ตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเป็นคุณสมบัติที่สาคัญมากของผู้รับผิดชอบด้านดิจิทัล
ขององค์กร (Speed and Agility)” ในกลุ่มปัจจัยหลัก Business Operation Transformation
5) ในระดับตัวชี้วัด ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนระดับการดาเนินการ (ระดับ 1-5) ในตัวชี้วัดรวมทุกข้อมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนรวมราวร้อยละ 59 เทียบกับผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนระดับการดาเนินการที่เข้มข้น
กว่า (ระดับ 3-5) ในตัวชี้วัดรวมทุกข้อมีค่าเฉลี่ยคะแนนรวมราวร้อยละ 74 แสดงให้เห็นนัยความเข้มข้น
ของระดับ การดาเนิน การตามตัวชี้วัด ของหน่วยงานภาครัฐที่มีศักยภาพความพร้อมในการขับเคลื่อน
Digital Transformation อยู่ในระดับคะแนนปานกลางจนถึงระดับสูง
ปัจจัยหลัก
1) ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนระดับการดาเนินการ (ระดับน้อยไปมาก 1-5) ในตัวชี้วัดของปัจจัยหลัก
“การส่งเสริมการสร้างวัฒ นธรรมทางดิจิทัล ” ที่มีองค์ประกอบปัจจัยรอง ได้แก่ การให้ความสาคัญกับ
ข้ อ มู ล (Data Driven) ความโปร่ งใสและการแบ่ งปั น (Transparency and Sharing) การเรีย นรู้ แ ละ
ทางานร่วมกัน (Learning and Collaborating) และความรวดเร็วและคล่องตัว (Speed and Agility) มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนรวมราวร้อยละ 59 แสดงให้เห็นนัยของระดับการดาเนินการตามตัวชี้วัดในกลุ่ ม Digital
Culture Transformation
2) ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนระดับการดาเนินการ (ระดับน้อยไปมาก 1-5) ในตัวชี้วัดของปัจจัยหลัก
“การปรับเปลี่ยนบริการดิจิทัลตามประสบการณ์ของผู้ใช้งาน” ที่มีองค์ประกอบปัจจัยรอง ได้แก่ ผู้ใช้งาน
คือศูนย์กลางของบริการดิจิทัล (User Centric) บริการดิจิทัลง่ายขึ้น (Simplification) การวิเคราะห์หา
โอกาสในการลดความซับซ้อนและปรับปรุงกระบวนการหลัก (Analytics Tools) การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ร่วมมือและประสานการทางานกันในรูปแบบระบบ Eco กับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อสร้าง
คุณค่าให้ผู้รับบริการ (Ecosystem) มีค่าเฉลี่ยคะแนนรวมราวร้อยละ 57 แสดงให้เห็นนัยของระดับการ
ดาเนินการตามตัวชี้วัดในกลุ่ม Service Delivery Transformation
3) ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนระดับการดาเนินการ (ระดับน้อยไปมาก 1-5) ในตัวชี้วัดของปัจจัยหลัก
“การเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อความต้องการ” ที่มีองค์ประกอบปัจจัยรอง ได้แก่ ความเร็ว
และความคล่องตัว ในการตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเป็นคุณสมบัติที่สาคัญมาก
ของผู้ รับ ผิดชอบด้านดิจิทัลขององค์กร (Speed and Agility) เครื่องมือ (Tools) ที่ช่วยส่ งเสริมในการ
ตอบสนองด้วยการเพิ่มความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ และระบบงานต่าง ๆ การปรับรูปแบบการ
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ทางาน รวมไปถึงการมีวิธีการทางานที่มีรูปแบบที่ เปลี่ ยนไปด้วยการน าเทคนิค การพัฒ นาซอฟต์แวร์
สมั ย ใหม่ ม าใช้ (Speed and Agility for Software System Development) และการบริ ห ารจั ด การ
ด้านดิจิทัลภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) มีค่าเฉลี่ยคะแนนรวมราวร้อยละ
61 แสดงให้เห็นนัยของระดับการดาเนินการตามตัวชี้วัดในกลุ่ม Business Process Transformation
4) ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนระดับการดาเนินการ (ระดับน้อยไปมาก 1-5) ในตัวชี้วัดของปัจจัยหลัก
“การขยาย (Amplify) ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานด้ ว ยเทคโนโลยี ” ที่ มี อ งค์ ป ระกอบปั จ จั ย รอง ได้ แ ก่
เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยให้กระบวนการภายในต่าง ๆ ทีมีอยู่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เร็วขึ้น ด้วยการทาให้
กิ จ กรรมที่ มี ก ารด าเนิ น การซ้ า ๆ ให้ เป็ น อั ต โนมั ติ (Automated) กระบวนงานถู ก ขยายเพิ่ ม คุ ณ ค่ า
(Augment) ด้ ว ยการใช้เทคโนโลยี อ ย่ างเช่ น ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาช่ ว ยให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถทางานร่วมกับเทคโนโลยีได้ดีขึ้น และช่วยให้งานที่ปฏิบัติมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย
ความสามารถของเทคโนโลยีที่เติมเต็มความสามารถในการปฏิบัติงานของมนุษย์ การกากับดูแลความเสี่ยง
และการปฏิบัติตามข้อกาหนด (Risk Management and Compliance) มีค่าเฉลี่ยคะแนนรวมราวร้อย
ละ 60 แสดงให้ เห็ น นั ยของระดั บ การด าเนิ น การตามตั ว ชี้ วั ด ใน กลุ่ ม Business Operation
Transformation
ปัจจัยรอง
1) ปั จ จั ย รองที่ มี ค วามพร้ อ มสู งสุ ด คื อ “การก ากั บ ดู แ ลความเสี่ ย งและการปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก าหนด (Risk
Management and Compliance)” ภายใต้ปัจจัยหลัก “การขยาย (Amplify) ประสิทธิภาพการทางาน
ด้วยเทคโนโลยี” โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนระดับการดาเนินการ (ระดับน้อยไปมาก 1-5) สูงสุด
คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 72 ในตัวชี้วัดสองข้อ ได้แก่ (1) มีแผนและนโยบายด้านดิจิทัลอย่างชัดเจน และ (2)
มีรูปแบบการบริหารความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง และความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งชี้ ให้เห็นนัยของการ
ดาเนินการตามตัวชี้วัดในกลุ่ม Business Operation Transformation
2) ปัจจัยรองที่มีความพร้อมโดดเด่นรองลงมา คือ “การบริหารจัดการด้านดิจิทัลภายใต้หลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี (Good Governance)” โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนระดับการดาเนินการ (ระดับน้อย
ไปมาก 1-5) คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 64 ในตัวชี้วัดสองข้อ ได้แก่ (1) มีการกาหนดแนวทาง/นโยบายเพื่อ
เอื้ อ อ านวยต่ อ การท างานแบบดิ จิ ทั ล และ (2) มี ก ารก าหนด Enterprise Architecture (EA) ในการ
พั ฒ นาระบบดิ จิ ทั ล แสดงให้ เ ห็ น นั ย ของการด าเนิ น การตามตั ว ชี้ วั ด ในกลุ่ ม Business Process
Transformation
3) ปัจจัยรองที่มีคะแนนระดับการดาเนินการ (ระดับน้อยไปมาก 1-5) คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับและมากกว่า
ร้อยละ 60 ได้แก่ 1) ร้อยละ 63 สาหรับปัจจัยรอง “ความโปร่งใสและการแบ่งปัน (Transparency and
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Sharing)” ในตัวชี้วัดสองข้อ ได้แก่ (1) การแบ่งปันข้อมูลต่าง ๆ ทางออนไลน์ (Data Sharing) และ (2) มี
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ (Transparency) ในระบบงาน/บริการหลัก แสดงให้เห็นนัยของการดาเนินการ
ตามตั ว ชี้ วั ด ในกลุ่ ม Digital Culture Transformation 2) ร้ อ ยละ 62 ส าหรั บ ปั จ จั ย รอง “เครื่ อ งมื อ
(Tools) ที่ช่วยส่งเสริมในการตอบสนองด้วยการเพิ่มความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ และระบบงาน
ต่าง ๆ” ในตัวชี้วัดสองข้อ ได้แก่ (1) มีงบประมาณในการจัดหา/ปรับปรุง/พัฒนาเทคโนโลยีดิ จิทัลเป็น
เครื่ อ งมื อ (Tools) เพื่ อ เพิ่ ม ความสามารถในการพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ และระบบงานต่ าง ๆ และ (2) มี
งบประมาณในการบารุงรักษาอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์และระบบงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นนัยของ
การดาเนินการตามตัวชี้วัดในกลุ่ม Business Operation Transformation 3) ร้อยละ 61 สาหรับปัจจัย
รอง “การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ร่วมมือและประสานการทางานกันในรูปแบบระบบ Eco กับหน่วยงาน
ภายในและภายนอก เพื่อสร้างคุณค่าให้ผู้รับบริการ (Ecosystem)” ในตัวชี้วัดสองข้อ ได้แก่ (1) มีการ
พัฒนาตามแนว Ecosystem ที่กาหนดไว้ในแผนแม่บทและ Roadmap การพัฒนาที่ชัดเจน และ (2) มี
การทาบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างหน่วยงานที่มีความร่วมมือกัน แสดงให้เห็นนัยของการดาเนินการ
ตามตัวชี้วัดในกลุ่ม Service Delivery Transformation 4) ร้อยละ 60 สาหรับปัจจัยรอง “ความเร็วและ
ความคล่องตัว ในการตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเป็นคุณสมบัติที่สาคัญมากของ
ผู้รับผิดชอบด้านดิจิทัลขององค์กร (Speed and Agility)” ในตัวชี้วัดสองข้อ ได้แก่ (1) มีระบบสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และ (2) มีคณะกรรมการ IT/Digital ที่มีความคล่องตัวและทัน
ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง แสดงให้ เห็ น นั ย ของการด าเนิ น การตามตั ว ชี้ วั ด ในกลุ่ ม Business Operation
Transformation 5) ร้ อ ยละ 60 ส าหรั บ ปั จ จั ย รอง “การเรี ย นรู้ แ ละท างานร่ ว มกั น (Learning and
Collaborating)” ในตัวชี้วัดสองข้อ ได้แก่ (1) การทางานแบบร่วมกัน การทาเอกสารร่วมกัน การประชุม
ออนไลน์ การใช้ข้อมูลร่วมกัน (Collaborating) ในระบบงาน/บริการหลัก และ (2) ขีดความสามารถที่จะ
เรียนรู้สิ่งใหม่ได้อย่างรวดเร็ว (Learning) แสดงให้เห็นนัยของการดาเนินการตามตัวชี้วัดในกลุ่ม Digital
Culture Transformation แ ล ะ 6) ร้ อ ย ล ะ 60 ส า ห รั บ ปั จ จั ย ร อ ง “บ ริ ก า ร ดิ จิ ทั ล ง่ า ย ขึ้ น
(Simplification)” ในตัวชี้วัดสองข้อ ได้แก่ (1) มีรูปแบบ User Interface ที่เรียบง่ายอยู่ในกระแสนิยม
(In-trend) (2) มี ช่องทางและเครื่ องมื อในการใช้ บ ริการดิจิทั ล ที่ ห ลากหลาย แสดงให้ เห็ น นั ยของการ
ดาเนินการตามตัวชี้วัดในกลุ่ม Service Delivery Transformation
4) ปัจจั ยรองที่มีคะแนนระดับ การดาเนินการ (ระดับน้อยไปมาก 1-5) คิดเป็นค่าเฉลี่ยราวร้อยละ 51-59
ประกอบด้วย 1) ราวร้อยละ 59 สาหรับปัจจัยรอง “การปรับรูปแบบการทางาน รวมไปถึงการมีวิธีการ
ทางานที่มีรูปแบบที่เปลี่ยนไปด้วยการนาเทคนิคการพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่มาใช้ (Speed and Agility
for Software System Development)” ในตัวชี้วัดสองข้อ ได้แก่ (1) ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีการพัฒนาระบบงาน (Application) แบบ Agile (2) มีการก่อตั้งทีมงานพัฒนาระบบงาน (Application)
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แบบ Agile ในกลุ่มปัจจัยหลัก Business Process Transformation 2) ราวร้อยละ 58 สาหรับปัจจัยรอง
“ความรวดเร็ ว และคล่ อ งตั ว (Speed and Agility)” ในตั ว ชี้ วั ด สองข้ อ ได้ แ ก่ (1) มี ก ารปรั บ เปลี่ ย น
โครงสร้าง/ปรับตัวได้รวดเร็ว/คล่องตัว (Speed) (2) มีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งความต้องการ
ของผู้ใช้และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป (Agility) ได้อย่างรวดเร็ว/คล่องตัว ในกลุ่มปัจจัยหลัก Digital Culture
Transformation 3) ราวร้อยละ 58 สาหรับปัจจัยรอง “ผู้ใช้งานคือศูนย์กลางของบริการดิจิทัล (User
Centric)” ในตัวชี้วัดสองข้อ ได้แก่ (1) มีทะเบียนรายชื่อลูกค้า/ผู้ใช้งานที่นามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ระบบดิจิทัลให้สามารถสนองความต้องการ (2) มีการสารวจความพึงพอใจและนามาใช้ในการปรับปรุง
ระบบงานดิจิทัล ในกลุ่มปัจจัยหลัก Service Delivery Transformation 4) ราวร้อยละ 57 สาหรับปัจจัย
รอง “เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยให้กระบวนการภายในต่าง ๆ ทีมีอยู่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น เร็วขึ้น ด้วยการ
ทาให้กิจกรรมที่มีการดาเนิน การซ้า ๆ ให้ เป็นอัตโนมัติ (Automated)” ในตัวชี้วัดสองข้อ ได้แก่ (1) มี
ระบบ Work Flow ในการบริหารจัดการระบบ ERP (2) มีการฝึกฝนอบรมพนักงานให้มีทักษะดิจิทัลอย่าง
ต่อเนื่อง ในกลุ่มปัจจัยหลัก Business Operation Transformation 5) ราวร้อยละ 57 สาหรับปัจจัยรอง
“การให้ความสาคัญกับข้อมูล (Data Driven)” ในตัวชี้วัดสามข้อ ได้แก่ (1) มีการบูรณาการข้อมูล (Data
Integration) ในระบบงาน/บริการหลัก (2) มีข้อมูลภายใต้ระบบงานหลักเพื่อลดความซ้าซ้อน (Single
Source of Truth) (3) มีการดาเนินการให้มีการนาข้อมูลมาใช้เพื่อการตัดสินใจด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big
Data) ที่ เหมาะสมเพื่ อ รวบรวมข้อ มู ล ทั้ งหมดที่ ต้อ งวิเคราะห์ แ ละรายงาน ในกลุ่ ม ปั จจั ยหลั ก Digital
Culture Transformation 6) ราวร้ อ ยละ 51 ส าหรั บ ปั จ จั ย รอง “กระบวนงานถู ก ขยายเพิ่ ม คุ ณ ค่ า
(Augment) ด้ ว ยการใช้เทคโนโลยี อ ย่ างเช่ น ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาช่ ว ยให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถทางานร่วมกับเทคโนโลยีได้ดีขึ้น และช่วยให้งานที่ปฏิบัติมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย
ความสามารถของเทคโนโลยีที่เติมเต็มความสามารถในการปฏิบัติงานของมนุษย์” ในตัวชี้วัดสองข้อ ได้แก่
(1) มีการส่งเสริมการนานวัตกรรมใหม่ ๆ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในกระแสหลัก ได้แก่ Cloud, Mobile,
Social และ Analytics มาประยุ ก ต์ใช้ ในกระบวนงานและบริก ารหลั ก (2) มี ก ารน าปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์
(Artificial Intelligence: AI) มาช่ ว ยในการปฏิ บั ติ ง าน ในกลุ่ ม ปั จ จั ย หลั ก Business Operation
Transformation
5) ปั จจั ยรองที่ มีคะแนนระดับ การดาเนินการ (ระดับน้ อยไปมาก 1-5) คิดเป็นค่าเฉลี่ ยต่าสุ ด ร้อยละ 48
ได้ แ ก่ ปั จ จั ย รอง “การวิ เคราะห์ ห าโอกาสในการลดความซั บ ซ้ อ น และปรับ ปรุง กระบวนการหลั ก
(Analytics Tools)” ในตัวชี้วัดสองข้อ ได้แก่ (1) มีการติดตั้งใช้งานระบบ Analytics Tools เพื่อปรับปรุง
บริการดิจิทัล (2) มีการนาเสนอผลการวิเคราะห์และปรับปรุงต่อผู้บริหารอย่างสม่าเสมอ แสดงให้เห็นนัย
ของการดาเนินการตามตัวชี้วัดในกลุ่ม Service Delivery Transformation
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ตัวชี้วัด
1) ในบรรดา 31 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่มคี ะแนนระดับการดาเนินการ (ระดับน้อยไปมาก 1-5) รวมสูงสุด 2 อันดับ
แรก คือ 109 และ 106 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 73 และ 71 ตามลาดับ ได้แก่ “มีรูปแบบการบริหารความ
เสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง และความมั่นคงปลอดภัย ” และ “มีแผนและนโยบายด้านดิจิทัลอย่างชัดเจน”
โดยภายใต้ปัจจัยรอง “การกากับดูแลความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกาหนด (Risk Management and
Compliance)” อยู่ในปัจจัยหลัก “การขยาย (Amplify) ประสิทธิภาพการทางานด้วยเทคโนโลยี ” ซึ่ง
ชี้ให้เห็นนัยของความพร้อมในด้าน Business Operation Transformation ของหน่วยงานรัฐเป้าหมายที่
มีบทบาทนาในด้าน ICT/Digital ของประเทศ อันดับ 3 คือ 102 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 68 มีจานวน 2
ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัด “มีการทาบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างหน่วยงานที่มีความร่วมมือกัน” และ “มี
การก าหนดแนวทาง/นโยบายเพื่ อ เอื้อ อ านวยต่ อการท างานแบบดิ จิ ทั ล ” ภายใต้ ปั จ จัย รอง “การใช้
ทรัพยากรร่ว มกัน ร่วมมือและประสานการทางานกันในรูปแบบระบบ Eco กับหน่วยงานภายในและ
ภายนอก เพื่ อสร้างคุณ ค่าให้ ผู้ รั บ บริการ (Ecosystem)” และ “การบริห ารจัด การด้านดิ จิทั ล ภายใต้
หลักการกากับ ดูแลกิจการที่ดี (Good Governance)” ที่ชี้ให้ เห็ นนัยของการดาเนินการในปัจจัยหลั ก
“Service Delivery Transformation” และ “Business Process Transformation” ตามลาดับ
2) ตัวชี้วัดที่มีคะแนนระดับการดาเนินการ (ระดับน้อยไปมาก 1-5) ในระดับต่ากว่าร้อยละ 55 มีจานวน 6
ตัว ชี้วัด ประกอบด้วย ในกลุ่ ม ปั จจัยหลั ก Business Operation Transformation จานวน 2 ตัวชี้วัด
ได้แก่ “มีการน าปั ญ ญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาช่วยในการปฏิบัติงาน” (ร้อยละ 43)
และ “มีระบบ Work Flow ในการบริหารจัดการระบบ ERP” (ร้อยละ 53), ในกลุ่มปัจจัยหลัก Service
Delivery Transformation จานวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ “มี การติดตั้งใช้งานระบบ Analytics Tools เพื่อ
ปรับ ปรุงบริการดิจิทั ล ” (ร้อยละ 45) “มี การน าเสนอผลการวิเคราะห์ และปรับปรุงต่อผู้ บ ริห ารอย่าง
สม่ าเสมอ” (ร้ อ ยละ 51) และ “มี ก ารพั ฒ นาตามแนว Ecosystem ที่ ก าหนดไว้ ในแผนแม่ บ ทและ
Roadmap การพั ฒ นาที่ ชั ดเจน” (ร้อ ยละ 53), ในกลุ่ ม ปั จจัย หลั ก Digital Culture Transformation
จานวน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ “มีการดาเนินการให้มีการนาข้อมูลมาใช้เพื่อการตัดสินใจด้วยข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) ที่เหมาะสมเพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ต้องวิเคราะห์และรายงาน” (ร้อยละ 52)
3) ตัว ชี้วั ดที่ มี คะแนนระดั บ การด าเนิ น การเข้ ม ข้ น 3-5 คะแนน (ไม่ รวม 1-2 คะแนน) มี จานวนคิ ด เป็ น
ค่าเฉลี่ ยทั้งสิ้น ร้อยละ 74 ของจานวนคาตอบทั้งหมด โดยตัวชี้วัดที่ มี ระดับการดาเนินการเข้มข้น 3-5
คะแนน ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปมี 8 ตัวชี้วัด ได้แก่ มีรูปแบบการบริหารความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง
และความมั่นคงปลอดภัย (ร้อยละ 97) มีแผนและนโยบายด้านดิจิทัลอย่างชัดเจน (ร้อยละ 92) มีการ
กาหนดแนวทาง/นโยบายเพื่อเอื้ออานวยต่อการทางานแบบดิจิทัล (ร้อยละ 89) มีงบประมาณในการ
บารุงรักษาอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์และระบบงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ 86) มีการทาบันทึกข้อตกลง
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(MOU) ระหว่างหน่วยงานที่มีความร่วมมือกัน (ร้อยละ 86) มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ (Transparency)
ในระบบงาน/บริการหลัก (ร้อยละ 86) มีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งความต้องการของผู้ใช้และ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป (Agility) ได้อย่างรวดเร็ว/คล่องตัว (ร้อยละ 82) และ มีงบประมาณในการจัดหา/
ปรับปรุง/พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือ (Tools) เพื่อเพิ่มความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์
และระบบงานต่าง ๆ (ร้อยละ 82)
4) ตัวชี้วัดที่มีระดับการดาเนินการเข้มข้น 3-5 คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 70 – 79 มี 13 ตัวชี้วัด โดยคะแนนร้อย
ละ 79 มีจานวน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ มีการบูรณาการข้อมูล (Data Integration) ในระบบงาน/บริการหลัก,
มีข้อมูล ภายใต้ระบบงานหลั กเพื่อลดความซ้าซ้อน (Single Source of Truth), มีการส ารวจความพึ ง
พอใจและน ามาใช้ในการปรับ ปรุงระบบงานดิจิทัล , มีช่องทางและเครื่องมือในการใช้บ ริการดิจิทัล ที่
หลากหลาย, ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบงาน (Application) แบบ Agile คะแนน
ร้อ ยละ 76 มี จานวน 2 ตั ว ชี้ วัด ได้แ ก่ มี การท างานแบบร่ว มกั น การท าเอกสารร่ว มกัน การประชุ ม
ออนไลน์ การใช้ข้อมูล ร่วมกัน (Collaborating) ในระบบงาน/บริการหลัก , มีการกาหนด Enterprise
Architecture (EA) ในการพั ฒ นาระบบดิ จิ ทั ล คะแนนร้ อ ยละ 75 มี จ านวน 2 ตั ว ชี้ วั ด ได้ แ ก่ มี
คณะกรรมการ IT/Digital ที่มีความคล่องตัวและทันต่อการเปลี่ยนแปลง, มีการส่งเสริมการนานวัตกรรม
ใหม่ ๆ ด้ ว ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในกระแสหลั ก ได้ แ ก่ Cloud, Mobile, Social และ Analytics มา
ประยุ ก ต์ ใช้ ในกระบวนงานและบริ ก ารหลั ก คะแนนร้ อ ยละ 74 มี จ านวน 1 ตั ว ชี้ วั ด ได้ แ ก่ มี ขี ด
ความสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ได้อย่างรวดเร็ว (Learning) และ คะแนนร้อยละ 71 มีจานวน 3 ตัวชี้วัด
ได้แก่ มีรูปแบบ User Interface ที่เรียบง่ายอยู่ในกระแสนิยม (In-trend), มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง, มีการฝึกฝนอบรมพนักงานให้มีทักษะดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง
5) ตัวชี้วัดที่มีระดับการดาเนินการเข้มข้น 3-5 คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60 – 69 มี 7 ตัวชี้วัด โดยคะแนนร้อย
ละ 68 มี จ านวน 4 ตั ว ชี้ วั ด ได้ แ ก่ มี ก ารแบ่ ง ปั น ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ทางออนไลน์ (Data Sharing), มี ก าร
ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง/ปรับตัวได้รวดเร็ว/คล่องตัว (Speed), มีทะเบียนรายชื่อลูกค้า /ผู้ใช้งานที่นามาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาระบบดิจิทัลให้สามารถสนองความต้องการ, มีการก่อตั้งทีมงานพัฒนาระบบงาน
(Application) แบบ Agile คะแนนร้ อ ยละ 65 มี จ านวน 1 ตั ว ชี้ วั ด ได้ แ ก่ มี ก ารพั ฒ นาตามแนว
Ecosystem ที่ ก าหนดไว้ในแผนแม่ บ ทและ Roadmap การพั ฒ นาที่ ชั ด เจน ร้อ ยละ 64 มี จ านวน 1
ตัวชี้วัด ได้แก่ มีการดาเนินการให้มีการนาข้อมูลมาใช้เพื่อการตัดสินใจด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่
เหมาะสมเพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ต้องวิเคราะห์และรายงาน คะแนนร้อยละ 61 มีจานวน 1 ตัวชี้วัด
ได้แก่ มีการนาเสนอผลการวิเคราะห์และปรับปรุงต่อผู้บริหารอย่างสม่าเสมอ
6) ตัวชี้วัดที่มีระดับการดาเนินการเข้มข้น 3-5 คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 มี 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ มีระบบ Work
Flow ในการบริ ห ารจั ด การระบบ ERP (ร้อ ยละ 56) มี ก ารติ ด ตั้ งใช้ งานระบบ Analytics Tools เพื่ อ
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ปรับปรุงบริการดิจิทัล (ร้อยละ 47) และ มีการนาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาช่วยใน
การปฏิบัติงาน (ร้อยละ 39)
สรุปและอภิปรายผล
1) ผลจากการทบทวนงานวิจั ย บทความ และเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ ง (Literature Review) บ่ งชี้ ให้ เห็ น ว่ า
กระแส Digital Transformation เป็นนัยระดับสากลที่มีผลกระทบโดยตรงต่อยุทธศาสตร์ นโยบาย และ
เป้าหมายการพัฒ นา ICT/Digital ของประเทศ โดยมีปัจจัยหลักเป็นแนวทางในการดาเนินการ 4 ด้าน
ได้ แ ก่ Digital Culture Transformation, Service Delivery Transformation, Business Process
Transformation และ Business Operation Transformation
2) ผลการส ารวจภายใต้ หั ว ข้ อ “การปรั บ เปลี่ ย นสู่ รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ในหน่ ว ยงานภาครั ฐ ไทย ” (Digital
Government Transformation in Public Sector of Thailand) ในครั้ ง นี้ ซึ่ ง มี ก ลุ่ ม เป้ า หมายคื อ
หน่วยงานภาครัฐที่มืบทบาทนาและมีศักยภาพในการขับเคลื่อน Digital Transformation ได้ชี้ให้เห็นนัย
ในการเตรียมความพร้อมสาหรับ Digital Transformation ในองค์กร ในรูปของระดับของการดาเนินการ
ตามตั ว ชี้ วั ด ภายใต้ ปั จ จั ย หลั ก 4 ด้ า น ได้ แ ก่ Digital Culture Transformation, Service Delivery
Transformation, Business Process Transformation และ Business Operation Transformation
พร้อมด้วยปัจจัยรองในแต่ละด้านรวมทั้งสิ้น 15 ปัจจัยรอง ซึ่งมีองค์ประกอบเป็นตัวชี้วัดจานวนรวมทั้งสิ้น
31 ตัวชี้วัด สามารถสรุปได้ดังนี้
2.1) ในส่วนของปัจจัยหลัก 4 ด้าน มีผลการดาเนินการใกล้เคียงกัน เมื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนระดับการ
ดาเนิ น การอยู่ ในอัตราร้อยละ 57 – 61 มี ผ ลต่างระหว่างขั้นต่ าและสู งเพี ยงร้อยละ 4 เท่านั้น ใน
ภาพรวมแล้วนับว่าเป็นนัยที่ชี้ให้เห็นถึงการเตรียมพร้อมในทุกด้านอย่างพร้อมเพรียงกัน ในขณะที่ด้าน
Business Process Transformation ได้รับคะแนนสูงสุด ก็เป็นนัยสาคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การตอบสนองต่อความต้องการ โดยการแปลงสภาพโดยการปรับรูปแบบการทางาน รวมไปถึงการมี
วิธีการทางานที่มีรูปแบบที่เปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล การปรับความเร็วและความคล่องตัวในการตอบสนองต่อ
ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นคุณสมบัติที่สาคัญมากของผู้รับผิดชอบด้านดิจิทัลของ
องค์กร พร้อมด้วยการเพิ่มความสามารถในการพัฒ นาซอฟต์แวร์ และระบบงานต่าง ๆ โดยมีการ
บริหารจัดการด้านดิจิทัลภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) ความพร้อมของ
ปั จ จั ย หลั ก 4 ด้ า น เรี ย งล าดั บ จากมากไปน้ อ ยดั งนี้ 1) Business Process Transformation, 2)
Business Operation Transformation, 3) Digital Culture Transformation, 4)Service
Delivery Transformation
สรุปนัยของปัจจัยรองข้างต้น ชี้ให้เห็ นการเตรียมความพร้อมสาหรับ Digital Transformation ใน
องค์กรเป้าหมายการสารวจในเรื่องสาคัญตามลาดับ คือ
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(1) จุดเด่น ที่สุ ดประกอบด้วย การกากับดูแลในแนวทาง Risk Management and Compliance
และ Good Governance ความโปร่งใสและการแบ่งปัน (Transparency and Sharing)
(2) จุดที่ควรทาการพัฒนาต่อเนื่องอย่างจริงจัง ได้แก่ รูปแบบระบบ Ecosystem เพื่อสร้างคุณค่าให้
ผู้ รั บ บริ ก าร พร้ อ มด้ ว ยเครื่ อ งมื อ (Tools) เพิ่ ม ความสามารถในการพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ และ
ระบบงานต่างๆ ในการบริการดิจิทัลง่ายขึ้น (Simplification) มี การเรียนรู้และทางานร่วมกัน
(Learning and Collaborating)
(3) จุดที่ควรให้ความสาคัญเป็นอย่างสูงคือ การปรับรูปแบบการทางาน รวมไปถึงการมีวิธีการทางาน
ที่ มีรู ป แบบที่ เปลี่ ย นไปด้ ว ยการน าเทคนิ ค การพั ฒ นาซอฟต์ แวร์ส มั ยใหม่ ม าใช้ (Speed and
Agility for Software System Development) และยึ ด แนวทางผู้ ใช้ ง านคื อ ศู น ย์ ก ลางของ
บริการดิจิทัล (User Centric) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยให้กระบวนการภายในต่าง ๆ ทีมีอยู่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เร็วขึ้น ด้วยการทาให้กิจกรรมที่มีการดาเนินการซ้า ๆ ให้เป็นอัตโนมัติ
(Automated) และการให้ความสาคัญกับข้อมูลในทุกส่วนงาน (Data Driven)
(4) จุดที่ต้องส่งเสริมเป็นพิเศษคือการขยายเพิ่มคุณค่า (Augment) ให้กับกระบวนงานด้วยการใช้
เทคโนโลยีอย่าง เช่น AI: ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยความสามารถของ
เทคโนโลยีที่เติมเต็มความสามารถในการปฏิบัติงานของมนุษย์ รวมทั้ง การใช้ Analytics Tools
เพื่อการวิเคราะห์หาโอกาสในการลดความซับซ้อน และปรับปรุงกระบวนงานหลัก
2.2) ในระดับตัวชี้วัด การเตรีย มความพร้อมส าหรับ Digital Transformation ในองค์กรเป้าหมายการ
สารวจ มีนัยของการเตรียมพร้อมในระดับเข้มข้น เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนระดับการ
ดาเนินการที่เข้มข้นที่มี ค่าคะแนนระดับ 3-5 ในตัวชี้วัดรวมทุกข้อ มีจานวนรวมราวร้อยละ 74 แสดง
ให้ เห็ น นัย ความเข้มข้นของระดับการดาเนินการตามตัวชี้วัด ในภาพรวมของหน่ว ยงานภาครัฐที่ มี
ศักยภาพความพร้อมในการขับเคลื่อน Digital Transformation ในขณะที่ความเข้มข้นสูงสุดอยู่ใน
ระดับ ราวร้อยละ 97 ที่ตัวชี้วัด “มี รูปแบบการบริห ารความเสี่ ยงและการเปลี่ยนแปลง และความ
มั่นคงปลอดภัย” นัยของตัวชี้วัดในข้อนี้ สรุปได้ ดังนี้
(1) หน่ ว ยงานภาครั ฐ เป้ า หมายของการส ารวจ มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บ Digital
Transformation ในระดับสูงสุด ในบรรดา 8 ตัวชี้วัดพื้นฐานที่ สาคัญ (วัดจากจานวนผู้ ตอบ
แบบสอบถามที่ให้ คะแนน 3-5 ในตัวชี้วัดคิดเป็น ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ซึ่งนับว่าเป็นจุดแข็งของ
องค์กรในส่วนของความจาเป็นพื้นฐานหรือวางรากฐานในการขั บเคลื่อนทางดิจิทัลได้อย่างเป็น
ระบบ ได้แก่ มีแผนและนโยบายด้านดิจิทัลอย่างชัดเจน มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน มี
งบประมาณในการจั ด หา/ปรั บ ปรุ ง /พั ฒ นาเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และบ ารุ ง รั ก ษา ภายใต้ ก าร
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บริหารงานด้วยระเบียบวิธี (Compliance) มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ (Transparency) และ
การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งความต้องการของผู้ใช้และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป (Agility)
(2) หน่ ว ยงานภาครั ฐ เป้ า หมายของการส ารวจ มี ก ารเต รี ย มความพร้ อ มส าหรั บ Digital
Transformation ในระดับที่มีนัยสาคัญ เนื่องจากเป็นบรรดาตัวชี้วัดกลุ่มใหญ่ที่สุดจานวน 13
จาก 31 ตัวชี้วัด (วัดจากจานวนผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้คะแนน 3-5 ในตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ
70 - 79) ซึ่งนับว่าเป็นจุดเด่นขององค์กรในการต่อยอดไปสู่ความสมบูรณ์ยั่งยืนในการขับเคลื่อน
ทางดิจิทัลได้อย่างเป็นระบบ ได้แก่ มีการบูรณาการข้อมูล (Data Integration) และความเป็น
เอกภาพของข้อมูล (Single Source of Truth) ในระบบงาน/บริการหลัก พร้อมด้วยช่องทาง
และเครื่องมือในการใช้บริการดิจิทัลที่หลากหลายพร้อมทั้งมีรูปแบบ User Interface ที่เรียบ
ง่ายอยู่ในกระแสนิยม (In-trend) และมีการสารวจความพึงพอใจและนามาใช้ในการปรับปรุง
ระบบงานดิจิทั ล ผู้ บ ริ ห ารส่ งเสริมและสนับ สนุ น ให้ มีก ารพั ฒ นาระบบงานแบบ Agile มี การ
ทางานแบบร่วมกันแบบ Collaboration ภายใต้กรอบ Enterprise Architecture (EA) ในการ
พัฒนาระบบดิจิทัล พร้อมด้วยคณะกรรมการ IT/Digital ที่ทันการณ์พร้อมด้วยระบบสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง องค์กรพร้อมส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลในกระแสหลัก มีขีดความสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ได้อย่างรวดเร็ว (Learning) และการ
ยกระดับทักษะทางดิจิทัล
(3) หน่ ว ยงานภาครั ฐ เป้ า หมายของการส ารวจ มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ ม ส าหรั บ Digital
Transformation ในระดับปานกลางในบรรดา 6 ตัวชี้วัด (วัดจากจานวนผู้ตอบแบบสอบถามที่
ให้คะแนน 3-5 คิดเป็นร้อยละ 60 – 69) ซึ่งนับว่าเป็นจุดที่ต้องได้รับการสนับสนุนทั้งจากภายใน
และภายนอกองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการขับเคลื่อนทางดิจิทัลได้อย่างเป็นระบบ ได้แก่
การพั ฒ นาระบบข้อมู ล ด้ว ยการแบ่ งปั น ข้อมู ล ต่ าง ๆ ทางออนไลน์ (Data Sharing) การใช้
ประโยชน์จาก Big Data มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง/ปรับตัวได้รวดเร็ว/คล่องตัว (Speed) และ
ส่งเสริมการก่อตั้งทีมงานพัฒนาระบบงานแบบ Agile มีทะเบียนรายชื่อลูกค้า/ผู้ใช้งานที่นามาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาระบบดิจิทัลให้สามารถสนองความต้องการ ภายใต้การพัฒนาตามแนว
Ecosystem ที่กาหนดไว้ในแผนแม่บทและ Roadmap การพัฒนาที่ชัดเจน
(4) หน่ ว ยงานภาครั ฐ เป้ า หมายของการส ารวจ มี การเตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บ Digital
Transformation ในบรรดา 3 ตั ว ชี้ วั ด ซึ่ ง นั บ ว่ า เป็ น จุ ด วิ ก ฤติ (วั ด จากจ านวนผู้ ต อบ
แบบสอบถามที่ให้คะแนน 3-5 คิดเป็นน้อยกว่าร้อยละ 60) จึงเป็นจุดที่ต้องได้รับการสนับสนุน
เป็นพิเศษ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการขับเคลื่อนทางดิจิทัล
ได้อย่างเป็นระบบ ได้แก่ การพัฒ นาให้มีระบบ Work Flow ในการบริหารจัดการระบบ ERP
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อย่างจริงจังเพื่อสะท้อนประสิทธิภาพของการบริหารงานภายในองค์กรภาครัฐ พร้อมด้วยการ
ส่งเสริมให้มีการติดตั้งใช้งานระบบ Analytics Tools เพื่อปรับปรุงบริการดิจิทัล และการน า
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาช่วยอานวยประโยชน์ในองค์กรภาครัฐ
2.3) ผลการสารวจชี้ให้ เห็ นถึงภาพรวมของการเตรียมความพร้อมสาหรับ Digital Transformation ใน
หน่วยงานภาครัฐอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งละท้อนจากผลลัพธ์การดาเนินงานของหน่วยงานเป้าหมาย
ของการส ารวจ ซึ่ ง หน่ ว ยงานระดั บ น าเหล่ า นี้ มี ศั ก ยภาพเพี ย งพอที่ จ ะบรรลุ เป้ า หมาย Digital
Transformation และสามารถเป็นผู้นาและแบบอย่างที่ดีในการดาเนินการต่อยอดและขยายผลในวง
กว้างทั่วทั้งภาครัฐต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1) แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานภาครัฐที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อน Digital Transformation ที่รวมถึงระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบซอฟต์แวร์ ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ กระบวนงาน กฎ ระเบียบวิธีการ และ
โครงสร้ า งการบริ ห ารงาน สามารถประยุ ก ต์ ใ นหน่ ว ยงาน อื่ น เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย Digital
Transformation ภาครัฐในวงกว้าง
2) ควรมีแผนดาเนินงาน Digital Transformation และจะต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการปรับเปลี่ยน/
ปรับปรุง/กาหนด ในเรื่องต่าง ๆ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาไปสู่ระบบดิจิทัล 1) นโยบาย (Policy)
ทั้งนโยบายที่มีอยู่เดิมและนโยบายใหม่ , 2) วิธีการดาเนินงานและวิธีปฏิบัติ (Procedure) ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบบริหารงานและระบบบริการขององค์กร, 3)กระบวนงาน (Process) โดยแสดงให้เห็นถึงกระบวนงาน
ใหม่ที่ส่งเสริมระบบดิจิทัลชัดเจน
3) ควรมี ก ารจั ด ตั้ ง Digital Transformation Unit (DTU) ในบทบาทของ Project Management Office
(PMO) เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ล (Steering) การด าเนิ น งานให้ เป็ น ไปตามแผนด าเนิ น งาน Digital
Transformation ได้อย่างเป็ นระบบ ต่อเนื่อง ประกอบด้วยผู้ บริห ารของหน่ว ยภารกิจบริห ารงานและ
บริการขององค์กร ทั้งนี้ อาจอนุโลมให้คณะกรรมการ IT/Digital ของหน่วยงานที่มีอยู่แล้ว ให้ทาหน้าที่เป็น
DTU ก็ได้
4) ควรมีการขับเคลื่อนจากผู้บริหารระดับสูงอย่างจริงจัง โดยพบว่าความสาเร็จในการปรับเปลี่ยนองค์กรด้วย
ดิ จิ ทั ล (Digital Transformation) จะมาจากการขั บ เคลื่ อ นของผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง แบบ Top Down
(Capgemini Consulting, 2011) ผู้ บ ริ ห ารสามารถขั บ เคลื่ อ นได้ ด้ ว ยวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละเป้ า หมายในการ
ปรับเปลี่ยน และกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนงานเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในระดับใดก็
ตาม รวมทั้ ง ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู งต้ อ งมี ก ารติ ด ตามการด าเนิ น ปรับ เปลี่ ย นอย่ างใกล้ ชิ ด พร้อ มด้ ว ยการ
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5)

6)

7)

8)

สนับสนุน และให้คาแนะนาในกรณีที่มีอุปสรรคระหว่างการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน Digital
Transformation ผ่านกลไกหน่วยงาน DTU ที่จัดตั้งขึ้น
ความร่วมมือจากหน่ วยงานภายใน สร้างความร่วมมือของทุกหน่วยงานภายในองค์กรในการขับเคลื่อน
แผนการด าเนิ น งาน Digital Transformation สู่ ก ารปฏิ บั ติ เริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารก าหนดนโยบาย แนวทาง
สนับสนุน กากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การเสริ มสร้างความเข้าใจในแผนการดาเนิ น งาน Digital Transformation ที่ รวมถึ ง ความตระหนั ก รู้
พร้อมเข้าร่วมในการผลักดัน Digital Transformation อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อความร่วมมือในการ
ดาเนินการผลักดัน ขับเคลื่อน และติดตามประเมินผลอย่างรอบด้าน
การเปิ ด กว้างต่อการมีส่ ว นร่ ว มจากภาคเอกชน (Partnership) ในแนวทางให้ เอกชนมีส่ วนร่ว มในการ
ดาเนินงานเพื่อประสิทธิภาพที่มากกว่า ภายใต้ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ หรือเสนอปรับปรุงระเบียบ
กฎเกณฑ์หากเห็นว่าประโยชน์ที่จะได้รับนั้นคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
การทบทวนอย่ างต่ อเนื่ อ ง โดยจั ดให้ มี การทบทวนแผนการด าเนิ น งาน Digital Transformation เป็ น
ประจาตามความจาเป็ น เพื่อให้ ตอบสนองต่อนโยบาย ยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ ที่มีการปรับเปลี่ย น
ตลอดจนปัจจัย สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
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การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชา EMA404 การวิจัยทางการสอน
คณิตศาสตร์ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
The Study of Research Based Learning Management Model in
Research in Mathematics Teaching (EMA404) for Undergraduate students
สุวัทนา สงวนรัตน์1 กาธร ไพจิตต์2 วรวุฒิ แสงนาก 3 สุพรรษา น้อยนคร4

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานที่มีต่อผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา EMA404 การวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์ 2) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนกับเกณฑ์มาตรฐานหลังการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชา EMA404 การวิจัยทางการสอน
คณิตศาสตร์ และ3) ศึกษาความคิด เห็ น ของผู้ เ รี ยนต่ อ การจั ด การเรีย นรู้ แ บบใช้วิจั ย เป็น ฐานในรายวิ ช า
EMA404 การวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา
EMA404 การวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 40 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย คือ แผนจัดการเรียนรู้รายวิชา EMA404 การวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์ แบบใช้วิจัยเป็นฐาน
แบบทดสอบย่อย แบบประเมินผลงานวิจัย แบบวัดผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียน และแบบสัมภาษณ์ผู้เรียน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติทดสอบที (Onesample t-test)
ผลการวิจัย 1) การประเมินผลการเรียนรู้จากแบบทดสอบย่อย มีผู้เรียนผ่านการประเมิน จานวน 37
คน คิดเป็นร้อยละ 92.50 ของผู้เรียนทั้งหมด และการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากผลงานวิจัย พบว่า
ผู้เรียนผ่านการประเมิน จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 97.50 โดยมีผู้เรียน จานวน 23 คน ผ่านเกณฑ์ระดับดี
มาก คิดเป็นร้อยละ 57.50 ของผู้เรียนทั้งหมด 2) การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังจัดการเรียน
การสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐานกับเกณฑ์มาตรฐาน 30 คะแนน โดยทดสอบด้วยสถิติทดสอบที (One-sample ttest) พบว่า คะแนนผลการเรียนรู้เฉลี่ยของผู้เรียนแตกต่างกับเกณฑ์มาตรฐานโดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 31.76
3) ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นว่า การจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็ นฐานช่วยพัฒนาทักษะการตัดสิ นใจ การ
วางแผนการทางานอย่างเป็นระบบ และการได้ลงมือทาวิจัยทาให้เข้าใจระเบียบวิธีวิจัยได้ดี
คาสาคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐาน, การวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์
1

อาจารย์ ดร. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
2
อาจารย์ ดร. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
3
ดร. ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกกโอ หมู่ที่ 4 ตาบลน้าชุน อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
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Abstract
The purposes of this research were 1) to studied the effects of research base learning
management to learning outcomes of students in the EMA404 course in research in
mathematics teaching 2) compared between learning outcomes and standard level after
research based learning management in EMA404 course in research in mathematics teaching
and 3) studied the opinion of students to research based learning management model in
research in mathematics teaching course. The population of this study is student in EMA404
, 40 students who register in research in mathematics teaching course (EMA404) Semester 1,
academic year 2017. Research tools used in this study were the learning management plan of
the course EMA404, research in teaching mathematics as a research base, Formative Tests,
outcome evaluated in research, learning outcome evaluation and the interviews of student.
The statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation and
One-sample t-test.
The results of this research were as follows 1) there were 37 students or 92.50 % of
student passed the sub-test. Learning outcome evaluation of students found that 39 students
or 97.50 % of student passed these evaluation. Moreover, there were 23 students or 57.50 %
passed learning outcome evaluation at the very good levels. 2) The comparison of outcomes
learning between after according to research based learning management and standard score
(at 30), analyzed by One-sample t-test statistical found that the average of outcomes learning
score at 31.76 has statistically significantly higher than standard score. 3) Students expressed
the opinions that research based learning management model have enhanced the decision
skills, systematic planning and also have practiced by themselves led to understanding in
research methodology.
Keywords: Research Based Learning Management, Research in Mathematics Teaching

393

3

บทนา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545 ให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษา กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักการที่ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียน
ส าคั ญ ที่ สุ ด และต้ อ งส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถพั ฒ นาตนเองได้ ต ามธรรมชาติ แ ละเต็ ม ศั ก ยภาพ และให้
สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการดังนี้ (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (2) ฝึกทักษะกระบวนการคิด การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ใช้ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา (3) จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิ บัติให้ทาได้ คิดเป็นทาเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่อง (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝัง
คุ ณ ธรรมค่ า นิ ย มที่ ดี ง าม และคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ไ ว้ ใ นทุ ก วิ ช า (5) ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ส อนสามารถจั ด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการสอน และอานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิด การเรียนรู้และมีความรอบ
รู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ทั้งนี้ ผู้สอน และผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน
จากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ และ (6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุก
สถานที่มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ และให้สถาบัน การศึกษาพัฒ นากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภ าพ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ระดับการศึกษาและใน
การวิจัยครั้งนี้ผู้สอนได้มีการจัดการเรียนแบบอาศัยการวิจัยเป็นฐานการเรียนรู้ (สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ 2542, หน้า 12-16)
นอกจากนี้การเรีย นการสอนที่เน้ นการวิจัยหรือใช้วิจัย เป็ นฐาน ยังถือเป็นวิธีการสอนที่ส นับสนุน
แนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยลักษณะ
การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยอาศั ย การวิ จั ย เป็ น ฐานเน้ น การส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นมี ทั ก ษะพื้ น ฐานที่ จ าเป็ น ส าหรั บ
ดาเนินการวิจัย ด้วยการนาเนื้ อหาที่ได้จากการวิจัยมาใช้ควบคู่กับการสอนกระบวนการวิจัยทีละขั้นตอนอย่าง
เป็นลาดับ จนผู้เรียนเกิดทักษะในการดาเนินการทาวิจัยอย่างถูกต้อง (ไพฑูรย์ สินลารัตน์,2555,จุฑา ธรรมชาติ,
2552) ดังผลการศึกษาของ วิสาลักษณ์ สิทธิ์ขุนทด (2555) ที่ได้ศึกษาการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัย
เป็นฐานในรายวิชา BUS304 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (Business Research) พบว่า ผู้เรียนผ่านการประเมิน
จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 85.18 โดยมีผู้เรียน จานวน 10 คน ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ
37.04 ของผู้เรียนทั้งหมด 2) การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังจัดการเรียนการสอนแบบใช้วิจัย
เป็นฐานกับเกณฑ์มาตรฐาน 30 คะแนน โดยทดสอบด้วยสถิติทดสอบที (One-sample t-test) พบว่า คะแนน
ผลการเรียนรู้เฉลี่ยของผู้เรียนแตกต่างกับเกณฑ์มาตรฐานโดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 31.76 3) ผู้เรียนแสดง
ความคิดเห็นว่า การจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานช่วยพัฒนาทักษะการตัดสินใจ การวางแผนการทางาน
อย่างระบบ และการได้ลงมือทาวิจัยทาให้เข้าใจระเบียบวิธีวิจัยได้ดี อย่างไรก็ตามผู้เรียนพบอุปสรรคต่อการ
เรียน คือ ระยะเวลาไม่เพียงสาหรับการทาวิจัยและความร่วมมือในการทางานกลุ่ม ซึ่งสอดคล้อ งกับแนวคิด
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การจัดการเรียนการสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐานของ ทิศนา แขมมณี (2561) ที่กล่าวว่า การที่ผู้เรียนสามารถเลือก
ประเด็นปัญหาที่ผู้เรียนสนใจมาทาวิจัย รวมไปถึงการมีกิจกรรมนาเสนอผลการวิจัย การรับฟังข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียน ถือเป็นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ในชั้น
เรียน มีบทบาทสาคัญในการจัดการเรียนรู้ อันจะนาไปสู่การเรียนรู้ที่แท้จริง
จากความสาคัญของประเด็นดังกล่าวผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสาคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การนากระบวนการวิจัยมาจัดการเรียนการสอน จึงได้นาเอาแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน มา
เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน รายวิชา EMA404 การวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์ (Research in
Mathematics Teaching) ซึ่งเป็นวิชาในกลุ่มวิชาการสอนวิชาเอกสาหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มีเนื้อหา
เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน และการวิจัยทั่วไปทางการสอนคณิตศาสตร์ การเขียนเค้า
โครงวิจัย การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์และการเขียนรายงาน
การวิจัยทั้งสองแบบ โดยที่ผ่านมาการจัดการเรียนการสอนวิชานี้เป็นการสอนแบบบรรยายเนื้อหา และพบว่า
ผู้เรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน ผู้วิจัยจึงนาเอาวิธีการจัดการเรียนรู้โดยอาศัยการ
วิจัยเป็นฐานมาพัฒนาเป็นแผนการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อศึกษาผลของ
การจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานที่มีต่อผลการเรียนรู้ของผู้เรียนและเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
กับเกณฑ์มาตรฐาน รวมไปถึงศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐาน ซึ่งผล
การศึกษานี้จะเป็นประโยชน์สาหรับการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการวิจัยในชั้นเรียน อีกทั้งผลการศึกษาที่ได้จะ
นาไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการสอนในระดับอุดมศึกษาอัน
ได้แก่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปพัฒนาสังคมต่อไป
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชา EMA404 การวิจัยทางการสอน
คณิตศาสตร์ (Research in Mathematics Teaching)
2. เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานที่มีต่อผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา
EMA404 การวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์ (Research in Mathematics Teaching)
3. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนกับเกณฑ์มาตรฐานหลังการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็น
ฐานในรายวิชา EMA404 การวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์ (Research in Mathematics Teaching)
วิธีการวิจัย
ประชากร
ประชากรกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาภาคปกติที่ลงทะเบียนในรายวิชา EMA404 การ
วิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์ (Research in Mathematics Teaching) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
จานวน 40 คน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรทั้งหมด
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1.แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ร ายวิ ช า EMA404 การวิ จั ย ทางการสอนคณิ ต ศาสตร์ (Research in
Mathematics Teaching) แบบใช้วิจัยเป็นฐาน ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 14 ครั้ง สร้างขึ้น
โดยผู้วิจัย
2. แบบทดสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้ รายละเอียดดังนี้
2.1 แบบทดสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย
แบบทดย่อยแบบอัตนัย จานวน 5 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย
5 คะแนน
ครั้งที่ 2 เรื่อง การกาหนดปัญหาการวิจัย
10 คะแนน
ครั้งที่ 3 เรื่อง ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
5 คะแนน
ครั้งที่ 4 เรื่อง การออกแบบการวิจัย
5 คะแนน
ครั้งที่ 5 เรื่อง การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล
5 คะแนน
โดยมีเกณฑ์การประเมินผลตามทฤษฎีการวัดผลแบบอิงเกณฑ์ (ระพินทร์ โพธิ์ศรี , 2549) คือ
คะแนนเกินร้อยละ 50 ถือว่าผ่านเกณฑ์ขั้นต่า
2.2 แบบวัดผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียน เป็นแบบอัตนัย จานวน 6 ข้อ คะแนนเต็ม 60 คะแนน
ประกอบด้วย ขั้นตอนการวิจัย การกาหนดหัวข้องานวิจัย การระบุตัวแปร การออกแบบการวิจัย การวิเคราะห์
ข้อมูล และการสรุปผลการวิจัยโดยเกณฑ์การประเมินผลตามทฤษฎีการวัดผลแบบอิงเกณฑ์ (ระพินทร์ โพธิ์ศรี,
2549) คือ คะแนนเกินร้อยละ 50 ถือว่าผ่านเกณฑ์ขั้นต่า
2.3 แบบประเมินผลงานวิจัยและการนาเสนอผลการวิจัย พิจารณาจาก 2 ส่วน คือ เล่มรายงาน
วิจัย และการนาเสนอผลงานวิจัย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) มีเกณฑ์การประเมินผลจากผลงานวิจัย พิจารณา
จาก 2 ส่วน คือ เล่มรายงานวิจัย และการนาเสนอผลงานวิจัย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) มีรายละเอียดดังนี้
1. เล่มรายงานวิจัย คะแนนเต็ม 80 คะแนน มีเกณฑ์การประเมินผลดังนี้
1.1 มีหัวข้อหลักของแต่ละบท ครบถ้วนตามรูปแบบรายงานการวิจัย 5 คะแนน
1.2 ความถูกต้อง ความสอดคล้องของ หัวข้อการวิจัย คาถามการวิจัยและวัตถุประสงค์
การวิจัย 10 คะแนน
1.3 ความสอดคล้องของเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัย 10 คะแนน
1.4 การออกแบบการวิจัยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย (การเลือกประชากร กลุ่ม
ตัวอย่าง กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล) 5 คะแนน
1.5 เครื่องมือการวิจัย (แบบสอบถาม) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 10 คะแนน
1.6 วิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้องตามสถิติที่ใช้ 10 คะแนน
1.7 สรุปผลการวิจัย สามารถตอบคาถามการวิจัยได้ถูกต้อง 20 คะแนน
1.8 ความเรียบร้อยของการพิมพ์รายงาน และความถูกต้องของการเขียนอ้างอิง 10 คะแนน
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2. การนาเสนองานวิจัย คะแนนเต็ม 20 คะแนน
3. แบบสัมภาษณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนแบบวิจัยเป็นฐาน เป็นแบบสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง ให้ผู้เรียนเขียนสะท้อนผลการเรียนรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐาน ทักษะที่ผู้เรียน
คิดว่าพัฒนาขึ้น ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยทดสอบย่อยตามแผนการจัดการเรียนรู้ คะแนนผลงานวิจัยและ
การทดสอบปลายภาค
2. เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับการการจัดการเรียนการสอนแบบ
ใช้วิจัยเป็นฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์เพื่อตอบคาถามการวิจัย โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนพัฒนาการ และใช้สถิติเชิงอนุมานโดยใช้สถิติการทดสอบ One-sample t-test
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างกับเกณฑ์มาตรฐาน
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และเพศชาย โดยเป็นเพศหญิง 30 คน เป็นเพศชาย 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 75.00 และ 25.00 ตามลาดับ เรียนสาขาคณิตศาสตร์ จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และศึกษา
อยู่ชั้นปีที่ 4 จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชา EMA404 การ
วิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์ (Research in Mathematics Teaching) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่
เน้น ให้ ผู้ เรีย นเกิดประสบการณ์ห รื อเรี ย นรู้กระบวนการทาวิจัยด้ว ยตนเอง เน้นการลงมือปฏิบัติและการ
อภิปรายผลที่ได้จากการใช้วิจัยเพื่อหาคาตอบการวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์ โดยมีผู้สอนออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ที่กระตุ้นผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติกิจกรรม ผู้สอนยังมีบทบาท ให้คาปรึกษา คาแนะนา
และ ประเมินผลการเรียนรู้พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เรียน นอกจากนี้ผู้เรียนยังมีบทบาทให้ข้อเสนอแนะแก่
ผู้สอนเกี่ยวกับวิธีการสอนที่ใช้วิจัยเป็นฐานเพื่อให้ผู้สอนนาไปปรับปรุงการสอนให้ดียิ่งขึ้น
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ตอนที่ 3 ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็น
ฐานในรายวิชา EMA404 การวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์ (Research in Mathematics Teaching)
3.1 ผลการเรียนรู้ที่วัดจากแบบทดสอบ พบว่า ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ที่กาหนด คือ ได้คะแนน
ร้อยละ 50 ขึ้นไป จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 92.50 ของผู้เรียนทั้งหมด โดยมีผู้เรียนจานวน 16 คนที่มีผล
การทดสอบ ร้อยละ 80 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของผู้เรียนทั้งหมด
3.2 ผลการเรียนรู้ที่วัดจากผลงานวิจัย พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ จานวน 23 คน ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 57.50 ของผู้เรียนทั้งหมด รองลงมา ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ
เกือบจะดีมากจานวน 16 คน ผ่านเกณฑ์ระดับดี จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และ 2.50 ตามลาดับ
ตอนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังจากใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้
วิจัยเป็นฐานกับเกณฑ์มาตรฐานในรายวิชา EMA404 การวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์ (Research in
Mathematics Teaching) การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังจากที่
การสอนแบบวิจัยเป็นฐานกับเกณฑ์มาตรฐาน ผู้วิจัยวัดจากคะแนนทดสอบปลายภาคด้วยแบบทดสอบอัตนัย
คะแนนเต็ม 60 คะแนน โดยใช้สถิติได้แก่ ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าสถิติทดสอบที (Onesample t-test)
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนกับเกณฑ์มาตรฐาน
One-sample t-test
การทดสอบ
S.D.

d
t
p - value
เกณฑ์ทดสอบ
30
1.76
.733
.470
คะแนนผลการเรียน
31.76
12.48
* นัยสาคัญที่ระดับ .05
จากตารางที่ 1 พบว่ า คะแนนผลการเรี ย นเฉลี่ ย ของผู้ เรี ย นเท่ า กั บ 31.76 ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน เท่ า กั บ 12.48 แสดงว่ า คะแนนผลการเรี ย นของผู้ เ รี ย นในชั้ น เรี ย นค่ อ นข้ า งกระจายสู ง เมื่ อ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 30 คะแนน ด้วยสถิติทดสอบที พบว่า ผลการเรียนรู้เฉลี่ยของผู้เรียนแตกต่าง
กับเกณฑ์มาตรฐาน
ตอนที่ 5 ผลสะท้อนความคิดเห็นของผู้เรียนต่อแผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐาน
การสะท้อนความคิดเห็นของผู้เรียนต่ อแผนการจัดการเรียนรู้แบบวิจัย เป็นฐานในรายวิชา การวิจัย
ทางการสอนคณิตศาสตร์ (EMA404) โดยสอบถามในประเด็น ผลการเรียนรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนแบบใช้
วิจัยเป็นฐานได้พัฒนาทักษะที่ผู้เรียนในด้านใด ข้อดีของการเรียนโดยการทาวิจัย ปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดจาก
การจัดการเรียนการสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐาน มีรายละเอียดดังนี้
ทักษะที่ได้รับการพัฒนาจากการสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐาน ในส่วนนี้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นว่า
ทักษะที่ได้รับการพัฒนามากที่สุดคือ การตัดสินใจ การคิดวางแผนในการทางานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น
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ระบบเพื่อให้งานวิจัยสาเร็จได้ทันระยะเวลาที่จากัด รองลงมา คือ การสืบค้นข้อมูล ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล
ทักษะการเขียนรายงาน และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการนาเสนอผลการวิจัย
นอกจากนี้ได้มีผู้เรียนบางกลุ่มแสดงความคิดเห็นว่า ได้พัฒนาทักษะการทางานร่วมกันเป็น
ทีมและการทางานร่วมกับผู้อื่น
ข้อดีของการเรียนโดยลงมือทาวิจัย ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นว่า การลงมือทางานวิจัยทาให้เข้าใจ
วิธีการทาวิจัยและขั้นตอนการทาวิจัยได้ดีกว่าการบรรยายในห้องเรียน โดยเฉพาะขั้นตอนการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่ได้รับประสบการณ์ตรงในการขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่าง
ได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากงานวิจัยของเพื่อนกลุ่มอื่นๆ ในชั้นเรียน ทาให้ได้ความรู้ที่หลากหลายเกี่ยวกับ
การทาวิจัย นอกจากนี้ยังได้เห็นถึงความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่มระหว่างที่ร่วมกันทาวิจัย
ได้รู้คาตอบการวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์ที่ต้องการทราบและนาไปประยุกต์ใช้กับการทางานได้
เช่น การวิจัยเชิงสารวจจะทราบความต้องการของคนส่วนใหญ่
นอกจากนี้ ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นต่อตัวผู้สอนว่า อาจารย์ผู้สอนคอยให้คาปรึกษาทั้งในเวลา
เรียนและนอกเวลาเรียนอย่างต่อเนื่อง
ปัญหาและอุปสรรคของการเรียนที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐาน
ผู้เรียนส่วนใหญ่ เสนอว่าปัญหาของการเรียนคือ ระยะเวลาสั้นไปสาหรับการดาเนินการทาวิจัย
เนื่องจากผู้เรียนยังไม่เคยทาวิจัย มาก่อนทาให้ใช้เวลาค่อนข้างมาก และเนื้อหาค่อนข้างเยอะ นอกจากนี้ยังพบ
ปัญหาเรื่องการเก็บข้อมูลมักจะไม่ได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
สรุปผลและอภิปรายผล
1. ผลการศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชา EMA404 การวิจัยทางการ
สอนคณิตศาสตร์ (Research in Mathematics Teaching) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียน
เกิดประสบการณ์หรือเรียนรู้กระบวนการทาวิจัยด้วยตนเอง เน้นการลงมือปฏิบัติและการอภิปรายผลที่ได้จาก
การใช้วิจัยเพื่อหาคาตอบการวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์ โดยมีผู้สอนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้น
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติกิจกรรม ผู้สอนมีบทบาท ให้คาปรึกษา คาแนะนา และประเมินผลการ
เรียนรู้พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เรียน นอกจากนี้ผู้เรียนยังมีบทบาทให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้สอนเกี่ยวกับ
วิธีการสอนที่ใช้วิจัยเป็นฐานเพื่อให้ผู้สอนนาไปปรับปรุงการสอนให้ดียิ่งขึ้น
2. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชา EMA404
การวิ จั ย ทางการสอนคณิ ต ศาสตร์ (Research in Mathematics Teaching) เปรี ย บเที ย บกั บ เกณฑ์
มาตรฐาน จากผลการศึ ก ษาสามารถวิ เ คราะห์ อ อกเป็ น 3 ส่ ว น ได้ แ ก่ ผลการเรี ย นรู้ ที่ วั ด จากการท า
แบบทดสอบย่อย ผลการเรียนรู้ที่วัดจากผลงานวิจัย และการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้กับเกณฑ์มาตรฐาน
รายละเอียดดังนี้
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ผลการเรียนรู้ที่วัดจากแบบทดสอบย่อย พบว่า ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ที่กาหนด คือ ได้คะแนน ร้อยละ
50 ขึ้นไป จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 92.50 ของผู้เรียนทั้งหมด โดยมีผู้เรียนจานวน 16 คนที่มีผลการ
ทดสอบ ร้อยละ 80 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของผู้เรียนทั้งหมด
ผลการเรียนรู้ที่วัดจากผลงานวิจัย พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ จานวน 23 คน ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 57.50 ของผู้เรียนทั้งหมด รองลงมา ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับเกือบ
จะดีมาก จานวน 16 คน ผ่านเกณฑ์ระดับดี จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และ 2.50 ตามลาดับ
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้กับเกณฑ์มาตรฐาน โดยผู้วิจัยวัดผลการเรียนรู้จากแบบทดสอบ
ปลายภาคด้วยแบบอัตนัย คะแนนเต็ม 60 คะแนน พบว่า คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยของผู้เรียนเท่ากับ 31.76
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 12.48 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน คือ ผ่านเกณฑ์ที่ 30 คะแนน ด้วย
สถิติทดสอบที (One-sample t-test) พบว่า คะแนนเฉลี่ยแตกต่างกับเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นาเสนอการอภิปรายผลใน 2 ประเด็น คือ รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนแบบใช้วิจัยเป็นฐาน และผลการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังการใช้การจัดการเรียนการสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐาน
มีรายละเอียดดังนี้
1. รูป แบบการจั ดการเรีย นการสอนแบบวิจัยเป็นฐานในรายวิชา EMA404 การวิจัย ทางการสอน
คณิตศาสตร์ (Research in Mathematics Teaching) เป็นรูปแบบการจัด การเรีย นการสอนที่ส่ งเสริ ม ให้
ผู้เรียนมีทักษะการวิจัยด้วยการลงมือทาวิจัยทุกขั้นตอนด้วยตนเอง โดยผู้สอนนาเอาสื่อการสอนและเทคนิค
การสอนที่ ห ลากหลายมาใช้ อาทิ กรณี ศึ ก ษาทางการสอนคณิ ต ศาสตร์ ตั ว อย่ า งงานวิ จั ย ทางการสอน
คณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาทางการสอนคณิตศาสตร์ ให้ผู้เรียนได้ศึกษาแล้วร่วมกันอภิปราย การทากิจกรรม
กลุ่มในชั้นเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จุฑา ธรรมชาติ (2552) ที่พบว่า การจัดการเรียนการสอน
แบบใช้วิจัยเป็นฐานมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนการสอนเรียนรู้อื่นๆ หลายประเภท โดยการจัดการเรียน
การสอนเหล่านี้มุ่งเน้นกระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
นอกจากนี้ผลการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบวิจัยเป็นฐานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีพื้นฐาน
มาจากทฤษฎีการเรียนรู้แบบ Constructivism การเรียนการสอนแบบสืบสอบ (Inquiry teaching method)
และการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem – based learning) (อมรวิชช์ นาคทรรพ, 2545) ที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเองโดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ซึ่งใน
รายวิช า EMA404 การวิจัย ทางการสอนคณิ ตศาสตร์ (Research in Mathematics Teaching) ผู้ ส อนให้
ผู้เรียนดาเนินการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการจั ดการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์ แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบวิจัยเป็นฐานในรายวิชา EMA404 การวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์ (Research in
Mathematics Teaching) ผู้วิจัยสร้างขึ้นถือเป็นเพียง 1 ใน 4 รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนแบบใช้
วิจัยเป็นฐาน ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2545) และทิศนา แขมมณี (2561) และเป็นกระบวนการสอนแบบใช้วิจัยเป็น
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ฐานในระดับที่ 5 ของสมหวัง พิธิยานุวัฒ และ ทัศนีย์ บุญเติม (2545) ได้เสนอไว้ กล่าวคือ เป็นรูปแบบการ
สอนที่ผู้สอนใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนการสอน เน้นกระบวนการวิจัยด้วยการลงมือปฏิบัติ โดยผู้สอนจะมี
บทบาทให้คาแนะนาให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการวิจัยเพื่อมุ่งหาความรู้ใหม่
2. ผลการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นหลั ง จากใช้ แ ผนการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบใช้วิ จั ย เป็ น ฐาน ในรายวิช า
EMA404 การวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์ (Research in Mathematics Teaching) ผลการศึกษา พบว่า
เมื่อนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนไปเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานผู้เรียนส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และผู้เรียน
แสดงความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐานนั้นช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้สอนมายิ่งขึ้น ทั้งที่เกิดจากการปรึกษาในชั้นเรียนและการปรึกษาผ่าน Social Media เช่น Line Facebook
สอดคล้องกับงานวิจัยดวงทิพย์ กรีมนตรี (2551) วิสาลักษณ์ สิทธิ์ขุนทด (2555) และ Mark Mossuto (2008)
พบว่า ผู้เรียนมีความรู้ เนื้อหาวิชาเป็นที่น่าพอใจ และสามารถจัดทาชิ้นงานได้ตามเกณฑ์ที่ผู้สอนกาหนด โดย
ผู้เรียนมีโอกาสค้นคว้างานวิจัยเพิ่มเติม ทาให้เกิดการเรียนรู้จากงานวิจัย และรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้
แต่อย่างไรเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่วัดได้จากแบบทดสอบปลายภาคไปเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานพบว่าคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนแตกต่างกับเกณฑ์มาตรฐานอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า
แผนการจัดการเรียนการสอบแบบใช้วิจัย เป็นฐานในรายวิชา EMA404 การวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์
(Research in Mathematics Teaching) ยังไม่สามารถพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคะแนนสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ผลการวิจัยครั้งนี้ทาให้ได้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐานสาหรับรายวิชาการวิจัย
ทางการสอนคณิตศาสตร์ ซึ่งในสาขาคณิตศาสตร์ ยังมีรายวิชาที่ เกี่ยวข้องกับการวิจัยอีก ดังนั้นในรายวิชาอื่นๆ
จึงสามารถนาเอารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐานไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ผลการวิจัย พบว่า ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานพบว่าคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียน
แตกต่างกับเกณฑ์มาตรฐานอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ แต่พิจารณาตามวิธีการวัดผลการเรียนรู้ พบว่า การ
ประเมินจากผลงานวิจัยมีผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีมาก สูงกว่าการประเมินจากแบบทดสอบ
ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาวิธีการวัดและประเมินสาหรับการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นวิจัยเป็นฐาน
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บทคัดย่อ
เนื่ องจากปั ญ หาผลผลิ ตข้าวและการควบคุม ดูแลไร่น าอย่างไม่ทั่ วถึงท าให้ ผ ลผลิ ตเกิด ความเสี ย หาย
โดยตรงกั บ เกษตรกรรมในปั จ จุ บั น ท าให้ เราต้ อ งแก้ ไขนี้ ดั งนั้ น ผู้ ศึ ก ษาจึ งได้ ศึ ก ษาและออกแบบการน า
เทคโนโลยี IOT หรื อ Internet Of Things เข้ ามาใช้ ร่ ว มกั บ เทคโนโลยี ท างการเกษตร โดยน าเทคโนโลยี
เซนเซอร์ไปเก็บพารามิเตอร์ต่างๆ ในการควบคุมดูแลไร่นา ทาให้สามารถเฝ้ามองและควบคุมระบบได้อย่าง
อั ต โนมั ติ พ ร้ อ มกั น และแสดงผลผ่ า น Web Application จากผลส ารวจความพึ ง พอใจในการใช้ ง าน
แอปพลิเคชั่นจะพบว่าอยู่ในเกณฑ์ดี
คาสาคัญ : เว็บแอปพลิเคชัน, แจ้งเตือน, เทคโนโลยี, เรียลไทม์, อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง, ไร่นา, เกษตรกร
Abstract
Abstract
Due to the problem of rice production and the extensive control of the farm, causing
direct damage to agriculture in the present, we have to fix this. Therefore, the students have
studied and designed the implementation of IOT or Internet Of Things technology in
combination with agricultural technology. By applying sensor technology to store various
parameters To control the farm Enabling automatic monitoring and control of the system at
the same time and displaying results via the Web Application. From the survey of
satisfaction in using the application, it is found that it is in good condition.
Keywords : Web Application, Notification, Technology, Real Time, Internet of things, Farm,
farmer
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บทนา
ธุร กิจ อุต สากรรมด้ านการเกษตร นั บ ว่าเป็ น อุ ตสาหกรรมหลั ก เป็ น แหล่ งที่ ม าของทรัพ ยากรที่ เป็
นปัจจัย 4 กล่าวคือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ซึ่งเป็นปัจจัยที่สาคัญของการดารงชีวิต
ของประชากรของโลกอีกทั้งยั งมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจ ของประเทศ อย่ างเช่น ประเทศในแถบเอเชีย หลาย
ประเทศมีรายได้หลักมาจากการส่งสินค้าการเกษตรออกจาหน่ายไปยังต่างประเทศ ซึ่งรวมทั้ง ประเทศไทย พืช
ที่ ส่ งเป็ น สิ น ค้าออกมากที่ สุ ด คื อ พื ช ไร่ ได้ แก่ ข้ าว ข้าวโพด มัน ส าปะหลั ง ยาสู บ อ้ อย สั ป ปะรด เป็ น ต้ น
รองลงมาเป็นพืชสวน เช่น ไม้ผลต่างๆ จาพวกมะม่วง มังคุด ทุเรียน กล้วยหอมทอง เป็นต้น พวกไม้ดอกไม้
ประดับ เช่น กล้วยไม้ หน้าวัว และปาล์มประดับ ฯลฯ ในส่ วนของผลผลิตที่ได้จากสัตว์ เช่น ไข่ เนื้อไก่แช่แข็ง
เนื้อสุกร ปลา อาหารกระป๋อง น้านม เป็นตน
ในโลกปัจจุบันเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนการ
ทางานแบบเดิมหากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริงและจะเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ กระบวนการผลิ ต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสั งคมอื่น รวมถึงการมีป ฏิ สั มพั น ธ์
ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและเพื่อตอบปัญหาความท้าทายที่ประเทศกาลังเผชิญอยู่หรือเพิ่มโอกาสในการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการนาเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตเพิ่ม
ผลงาน ให้ใช้เวลาน้อยลงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการต่าง ๆ เพื่อให้เราแข่งขันกับชาติต่าง ๆ ได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุคปัจจุบันมีการใช้อุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน (Smart
phone) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ (Tablet) คอมพิวเตอร์ ( Desktop Computer) ติดต่อสื่อสาร
กันผ่านเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง (Wireless Broadband) เช่น 3G, 4G
ดั ง นั้ น เทคโนโลยี ฟ าร์ ม อั จ ฉริ ย ะ (Smart Farming Technology) คื อ การน าเอานวั ต กรรมและ
เทคโนโลยี ส มัย ใหม่เข้ามาผสมผสานเข้ากับ งานด้านการเกษตร เพื่ อจะน ามาช่ว ยแก้ไขปัญ หาต่างๆให้ กับ
เกษตรกร เทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะนั้น ตั้งอยู่บนแนวคิดของการทาเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farm) ที่จะใช้
เทคโนโลยีที่มีความแม่นยาสูง เป็น เครื่องมือช่วยในการทาการเกษตรที่เป็ นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม โดยทาให้
เกษตรกรสามารถปรับการใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องกับสภาพของพื้นที่มากที่สุด รวมไปถึงเรื่องการดูแลและ
ควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแนวคิดนี้ส ามารถนาไปปรับใช้ได้ทั้ง ฟาร์ม พืชและสัตว์ อีกทั้งแนวคิด
ดังกล่าวของเทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming Technology) จะสอดคล้อง และสามารถตอบสนอง
ต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทย อันจะนาไปสู่การพัฒนาประเทศไทยในยุค 4.0
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วัตถุประสงค์การวิจัย
สร้างนวัตกรรมใหม่โดยการนาเทคโนโลยี Internet Of Things มาใช้ร่วมกับภาคการเกษตร โดยใช้
ระบบสามารถแจ้งเตือนผู้ใช้งานทันทีเมื่อพบว่าระดับน้าในไร่นาไม่เหมาะสมต่อข้าว มีการนาอุปกรณ์ตรวจจับ
ศัตรูพืชผ่านด้วยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์รับค่าความเคลื่อนไหวของสัตว์และสิ่งมีชีวิตส่งมายังระบบเว็บแอปพลิเคชัน
ของผู้ใช้ทันที และผู้ใช้งานสามารถควบคุมการปิด -เปิดน้าได้เพื่อควบคุมระดับน้าในไร่นาและยังสามารถไล่
ศัตรูพืชเช่น นกได้ เพื่อทาให้ได้ผลผลิตข้าวที่ดีและลดความเสียหายต่อไร่นา
อุปกรณ์และวิธีการดาเนินงานวิจัย
ระบบไร่นาอัจฉริยะเป็นระบบที่มีหลายส่วนทั้งเว็บแอปพลิเคชันและเซ็นเซอร์ตรวจวัดค่าต่างๆ โดยจะ
นาข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดไปแสดงผลในเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งการดาเนินงานนั้นจะต้องมีการศึกษาถึงภาษา
ที่ใช้พัฒ นา ทั้งอุปกรณ์และแอปพลิเคชัน ให้ เหมาะสมโดยระบบไร่นาอัจฉริยะใช้ภาษาและเครื่องมือในการ
พัฒนาดังนี้
1) ภาษาที่ใช้พัฒนา ซึ่งได้แก่ ภาษา C , PHP , JavaScript , HTML , CSS ใน
การพัฒนาขึ้นมา โดยใช้โปรแกรม Dreamweaver , Arduino IDE
2) ฐานข้อมูล ในส่วนของการจัดการกับข้อมูลนั้นจะใช้ MySQL เก็บฐานข้อมูลทั้งหมดของระบบ เช่น
ข้อมูลของไร่นา ข้อมูลค่าเซนเซอร์ ข้อมูลสายพันธุ์ข้าว ข้อมูลค่าใช้จ่าย เป็นต้น
3) การจาลองการทางาน โดยใช้โปรแกรม AppServ จาลองเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์เพื่อการพัฒนา
ปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้เข้าไปมีบทบาทในแทบทุกสาขาอาชีพ ไม่เว้นแม้แต่ชาวไร่
ชาวสวน ที่หันมาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพของผลผลิต อย่างเช่นที่ฟาร์มพริกหวาน
และเมลอนใน อ.สันกาแพง จ.เชียงใหม่ ของ ลุงจง หรือ นายธนวิทย์ วงษ์ใหญ่ ที่ หันไปใช้นวัตกรรมสมาร์ท
ฟาร์ม ที่ทาให้สามารถดูแลผลผลิตผ่านแอพลิเคชั่นทางสมาร์ทโฟน ทาให้ทาการเกษตรง่าย ไม่ต่างไปจากการ
เล่นเกมส์ปลูกผักในมือถือ สาหรับระบบสมาร์ทฟาร์มเป็นระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรผ่านแอพลิเคชั่นใน
โทรศัพท์มือถือ สามารถสั่งงานระบบให้น้า ควบคุมปริ มาณและตั้งเวลาให้น้าล่วงหน้า ตรวจสอบอุณหภูมิเพื่อ
การตัดสินใจสั่งให้น้าผ่านสมาร์ทโฟน รวมทั้งยังดูแลโรงเรือนผ่านกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้ได้ทุกเวลาตามที่
ต้องการ
ขั้นตอนการทางานของระบบ
ในการทางานของระบบไร่นาอัจฉริยะได้มีการแบ่งระบบออกเป็น 3 ส่วนหลักดังนี้ เครือข่ายเซ็นเซอร์
ไร้ ส าย(Wireless Sensor Network) บริ ก ารบนเซิ ร์ ฟ เวอร์ (Service Server) เว็ บ แอพพลิ เคชั่ น (Web
Application) ซึ่งเครือข่ายตรวจจับไร้สาย นี้จะเชื่อมต่อเข้ากับ NodeMCU เพื่อประมวลผลและส่งค่าที่ได้รับ
จาก Sensors ไปยัง Web Service โดยสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตภายนอกได้ โดยแต่ละส่วนจะถูกแสดงไว้
ในภาพด้านล่าง
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ภาพที่ 1 ภาพส่วนประกอบของอุปกรณ์ระบบไร่นาอัจฉริยะ

ภาพที่ 2 หน้าเว็บของเว็บแอปพลิชัน
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
เว็บแอปพลิเคชันระบบไร่นาอัจฉริยะ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการจัดการดูแลไร่นาที่ไม่ทั่วถึงและเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของผลผลิต ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบไร่นาอัจฉริยะ ด้วยการควบคุมการ
ปิด-เปิด การไหลของน้าและตรวจจับหาศัตรูพืชในไร่นา และเมื่อตรวจพบว่าระดับน้าหรือตรวจจับหาศัตรูพืช
ในไร่นา จะทาการแจ้งเตือนและแนะน าการแก้ ไขปัญ หาไปยังเว็บแอปพลิ เคชัน ระบบไร่นาอัจ ฉริยะให้ กับ
ผู้ใช้งานระบบทันที เพื่อช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง คือเกษตรกรที่ทาไร่นา และนามาวิเคราะห์เพื่อหาผลสรุปความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อ
ระบบไร่นาอัจฉริยะด้วยการหาค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านที่ต้องการศึกษา พร้อมทั้งค่าเฉลี่ยรวมของแอปพลิชัน
สาหรับเกณฑ์ทมี่ ี 5 ระดับ ดังนี้
การวิเคราะห์และการแปลผลคะแนนการประเมิน
ใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert)
คะแนน
5
หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก
คะแนน
4
หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
คะแนน
3
หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
คะแนน
2
หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
คะแนน
1
หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับควรปรับปรุง
จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวสามารถแปลความหมายของระดับคะแนนได้ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
4.21 - 5.00
หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ย
3.40 - 4.20
หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
คะแนนเฉลี่ย
2.60 - 3.40
หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย
1.81 - 2.60
หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย
1.0 - 1.80
หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับควรปรับปรุง
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบไร่นาอัจฉริยะ
ผลการประเมิน
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

รายการประเมิน
ด้านการออกแบบเว็บแอพพลิเคชั่น
ท่านคิดว่าเว็บแอปพลิเคชันระบบไร่นาอัจฉริยะ
ออกแบบส่วนอินเตอร์เฟสมีความสวยงาม
ท่านคิดว่าเว็บแอปพลิเคชันระบบไร่นาอัจฉริยะมีการ
ออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย
ท่านคิดว่าเว็บแอปพลิเคชันระบบไร่นาอัจฉริยะใน
ภาพรวมออกแบบมาตรงกับความต้องการใช้งานของ
ท่านระดับใด
ด้านข้อมูลและอุปกรณ์ระบบไร่นาอัจฉริยะ
ท่านคิดว่าระบบไร่นาอัจฉริยะเกิดขึ้น จะมีประโยชน์
ในระดับใด
ท่านคิดว่าระบบควบคุมฯ จะมีประโยชน์ในระดับใด
ท่านคิดว่ากราฟที่แสดงค่าของเซ็นเซอร์ต่างๆ โดยจะ
แสดงค่าแบบตามเวลาจริง จะมีประโยชน์ระดับใด
ท่านคิดว่าระบบแจ้งสถิติย้อนหลัง จะมีประโยชน์
ระดับใด
ด้านภาพรวมของเว็บแอปพลิเคชันระบบไร่นา
อัจฉริยะ
ท่านคิดว่าระบบสามารถลดภาระในการจัดการดูแล
ไร่นาระดับใด
ท่านคิดว่าระบบสามารถเพิ่มผลผลิตข้าวในระดับใด
ท่านคิดว่าระบบจะมีประสิทธิภาพในการทางานใน
ระดับใด

4.15

0.71

มาก

4.03

0.64

มาก

4.24

0.44

มากที่สุด

4.24

0.44

มากที่สุด

4.30
4.09

0.47
0.80

มากที่สุด
มาก

4.18

0.92

มาก

4.12

0.70

มาก

4.15
4.09

0.57
0.72

มาก
มาก

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อนาเสนอโอกาสและความท้าทายแก่ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่มีความ
มุ่งมั่นผลิตอาหารฟังก์ชันเชิงนวัตกรรม เนื่องด้วยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติมีนโยบาย
สนับสนุนการขับเคลื่อนเพื่อสร้างนักรบเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่ให้มีศักยภาพแบบก้าวกระโดดและสามารถแข่งขันได้
ในระดับโลกและสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจประเทศไทยยุค 4.0 ที่ผ่านมาจะเห็นว่าขนาดตลาดอาหาร
ฟังก์ชันทั้งในและต่างประเทศขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองเพิ่มขึ้นด้วยแนวคิด
ที่ว่าป้องกันดีกว่ารักษา ซึ่งเทรนด์ตลาดที่มีโอกาสเติบโตสูง คือ ตลาดผู้บริโภคยุคมิลเลนเนียล นอกเหนือจาก
ตลาดผู้ บ ริ โ ภคกลุ่ ม ผู้ สู ง วัย ทารกและเด็ ก เล็ ก และผู้ ป่ ว ย ดั ง นั้ น การพั ฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ โ ดยใช้ ค วามรู้ ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าว จึงเป็นโอกาส
และความท้าทายแก่ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ เพราะผลิตภัณฑ์นี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นและยังแสดงถึงคุณค่า
ทางโภชนาการและสารที่ให้ประโยชน์ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ตลาดอาหารฟังก์ชัน เชิงนวัตกรรมมีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สารที่ให้ประโยชน์นอกเหนือจากสารอาหารทั่วไปที่จะสามารถนามาประยุกต์ให้เกิด
ผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันเชิงนวัตกรรม ประกอบด้วย (1) โพรไบไอติกส์ พรีไอไบโอติกส์ และซิ นไบโอติกส์ (2)
เส้ น ใยอาหาร (3) กรดไขมั น โอเมกา-3 และโอเมกา-9 (4) ไฟโตสเตอรอล (5) ไฟโตเอสโตรเจน (6)
สารประกอบฟินอลิกส์
คาสาคัญ : อาหารฟังก์ชันเชิงนวัตกรรม โอกาสและความท้าทาย ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ
ตลาดผู้บริโภคยุคมิลเลนเนียล ประเทศไทยยุค 4.0

411

2

Abstract
This article aims to present the opportunities and challenges to a start-up entrepreneur
that produces innovative functional food. The National Startup Committee has a policy to
support new businesses that can compete on a global level while complying with the Thailand
4.0 policy. Furthermore, functional food has growing domestic and international markets
because, consumers are more aware of their health and tend to think that prevention is better
than cure. Therefore, the development of functional food to meet consumer needs using
scientific knowledge, technology, and innovation is an opportunity and challenge for a startup. The products are gaining in popularity in a continuously growing market because of their
nutritional and proactive value are namely functional ingredients. The functional ingredients
include (1) probiotics, prebiotics, and synbiotics (2) dietary fiber (3) omega fatty acid –3 , and
omega fatty acid –9 (4) phytosterols (5) phytoestrogen and (6) phenolic compounds.
Keywords : Innovative Functional Food, Opportunity and Challenge, Startup Entrepreneur
Millennial Era Consumer Market, Thailand 4.0 Era
บทนา
ปัจจุบันผู้บริโภคในตลาดโลกรวมถึงประเทศไทย โดยเฉพาะผู้บริโภคยุคเจเนอเรชัน “Y” หรือยุคมิล
เลนเนียล (Millennial era) มีจานวนมากที่สุด ประมาณ 27.4% (แสดงรายละเอียดใน ตารางที่ 1) สาหรับใน
ไทยผู้บริโภคยุคนี้มีอยู่ประมาณ 20 ล้านคน ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุด ผู้บริโภคยุคนี้จะมีความรู้ความสามารถสูง
เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล และมีความตื่นตัวสาหรับการหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองและคนรอบข้างเพิ่มขึ้นด้วย
มีแนวคิดว่า“ป้องกันไว้ดีกว่าการรักษา อาหารจึงไม่ใช่เ ป็นปัจจัยในการดารงชีวิตเท่านั้น แต่ได้กลายเป็นสิ่ง
ส าคัญในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต” ส่ งผลทาให้ แนวโน้ม อาหารฟังก์ชันในปัจจุบันและอนาคต
ผู้ประกอบการต้องมีทิศทางด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรมเพิ่มขึ้น ประกอบกับต้องทาความเข้า ใจ
พฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มนี้ให้มากขึ้น ควรกาหนดรูปแบบและวิธีการสื่อสาร ตลอดจนกลยุทธ์ต่างๆให้มีความ
เหมาะสมและถูกต้อง จึงจะสามารถครองใจผู้บริโภคยุคมิลเลนเนียลได้ ศูนย์วิจัยธนาคารไทยพาณิชย์รายงาน
ว่า 31% ของผู้บริโภคในวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานครใช้ผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชัน ซึ่งในจานวนนี้เป็นชาย
44% และหญิง 55% สินค้าที่เลือกซื้อ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมวิตามินและเกลือแร่ ผลิตภัณฑ์นม ชุบไก่สกัด
เป็นต้น จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า อาหารฟังก์ชันได้เข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของคนไทยกลุ่มหนึ่งเป็นจานวน
มาก (สุรเดช เอกปัญญาสกุล, 2559) นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย รายงานว่า เมื่อปี 2558 ที่ผ่านมาตลาด
อาหารฟังก์ชันมีมูลค่ามากกว่า 170,000 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 43% จากปี 2553 ซึ่งมีมูลค่า 119,311

412

3

ล้านบาท (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560) จะเห็นว่ามีอัตราการเติบโตสู ง ซึ่งเมื่อเทียบกับตลาดอาหารทั่ว ไป
โดยรวมของประเทศที่มีอัตราการเติบโตช่วง 3%-4% ต่อปี เท่านั้น นอกจากนี้อาหารฟังก์ชันยังมีส่วนแบ่ง
การตลาดสูงถึง 62% ของยอดขายทั้งหมด รองลงมาได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารสกัดจากธรรมชาติ (30%) และ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารเฉพาะกลุ่ ม (8%) (สถาบั น อาหารแห่ ง ชาติ , 2560) จึ ง เป็ น โอกาสและความท้ า ทาย
ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าผลิตอาหารฟังก์ชันเชิงนวัตกรรมออกสู่ตลาดที่มีความ
ต้องการหลากหลายเพิ่มขึ้น
ตารางที่ 1 จานวนประชากรโลกในแต่ละยุค จาแนกตามช่วงอายุเกิด
ประชากรยุค
ช่วงอายุเกิด
Baby boomer
ค.ศ. 1946-1964
Generation X
ค.ศ. 1965-1979
Generation Y / Millennials
ค.ศ. 1980-1990
Generation Z
ปลาย ค.ศ. 1990 – ต้น ค.ศ. 2000
ที่มา: United Nation Population Division, World Bank (2016)

ร้อยละ
23.4
24.7
27.4
17.7

ประกอบกับคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Startup Committee) ได้สนับสนุน
การรวมพลังขับเคลื่อนทุกภาคส่วนเพื่อสร้างนักรบเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่ คือ นักสตาร์ทอัพธุรกิจที่มีศักยภาพการ
เติบโตแบบก้าวกระโดดและมีความสามารถแข่งขันในระดับโลก (สานักงานนวั ตกรรมแห่งชาติ, 2562) รวมไป
ถึงยังได้ปรับความสามารถหลักของประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของโลกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของไทย (สุรเดช เอกปัญญาสกุล และ พัชรี ตันติวิภาวิน,
2559) ดังนั้น การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศโดยใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม จึงเป็นโอกาสและความท้าทายในการเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ นี้เป็น
นวัตกรรมอาหารประเภทหนึ่งที่น่าสนใจและกาลังได้รับความนิยมอย่างสูงในตลาดโลกเพราะว่าเป็นผลิตภั ณฑ์
ที่แสดงจุดยืนถึงคุณค่าทางโภชนาการและสารที่ให้ประโยชน์แก่ร่างกายซึ่งล้วนเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ตลาด
ผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง (มโนวิช เรืองดิษฐ, มปป.; สานักงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ, 2562) จะเห็นได้จากเมื่อปี 2557 ที่ผ่านมา มีการประเมินมูลค่าตลาดโลกสาหรับอาหาร
ฟังก์ชันไว้ที่ประมาณ 9.10 ล้านล้านบาท และคาดการณ์ว่าในปี 2563 จะมีมูลค่าสูงถึง 13.22 ล้านล้านบาท
โดยมีตลาดใหญ่ที่สุด 3 ประเทศ ได้แก่ จีน บราซิล และสหรัฐอเมริกา ตามลาดับ (สานักงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี แห่ งชาติ , 2562) ส าหรับ มูล ค่า ตลาดอาหารฟั งก์ชัน ในประเทศไทย สถาบั นอาหารแห่ ง ชาติ
กระทรวงอุตสาหกรรม รายงานว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 19 ของโลก จึงมีแนวโน้มว่าตลาดผลิ ตภัณฑ์
อาหารฟังก์ชันในเอเชียรวมถึงไทยยังคงเป็นตลาดผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันที่มีศักยภาพที่จะเติบโตได้อย่าง
ยั่งยืนและต่อเนื่อง ในปี 2560 ที่ผ่านมามีการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพของประเทศไทยสูงถึง 6,000 ล้านบาท
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เกิดผู้ประกอบการสตาร์ทอัพซึ่ง เริ่มดาเนินธุรกิจจริง 700 ราย และเกิดการจ้างงานใหม่ 7,500 ราย ดังนั้น
น่าจะเป็นโอกาสและความท้าทายให้แก่ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพรายใหม่ของไทยเพิ่มขึ้นสาหรับการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันด้วยนวัตกรรมให้เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับรัฐบาลมี
นโยบายสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสู่โมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0
โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายในโดยปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจแบบเดิม
ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่า หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (มโนวิช เรืองดิษฐ, ม.ป.ป.)
หมายถึงการปรั บ เปลี่ ยนโครงสร้ างเศรษฐกิจโดยอาศัยองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมโดยเฉพาะนวัตกรรมที่เหมาะสมควรมุ่งเน้นนวัตกรรมแบบเปิด จะดีที่สุด (Bayona-Saez, CruzCazares, Garcia-Marco, & Sanchez-Garcia, 2017) นอกจากนี้ ผู้อานวยการสถาบันอาหารแห่งชาติกล่าว
ว่าการส่งออกออกผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชัน เป็นเทรนด์อาหารที่จะมาแรงอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การเปลี่ยนผ่าน
จากอุตสาหกรรมเดิมที่มีการส่งออกในรูปสินค้าหลัก 8 รายการ ได้แก่ ข้าว ไก่ กุ้ง ทูน่ากระป๋อง น้าตาลทราย
แป้งมันสาปะหลัง สับปะรดกระป๋อง และข้าวโพดหวานปรุงแต่ง ไปสู่อุตสาหกรรมอาหารที่มีมูลค่าเพิ่มสูง คือ
ผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชัน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล (สถาบันอาหารแห่งชาติ,
2561)
แนวคิดและความหมายของอาหารฟังก์ชัน
อาหารฟังก์ชันเป็นส่วนหนึ่งของประเภทอาหารเสริมสุขภาพมาจากแนวคิดของการใช้อาหารเป็นยาใน
อดีตอาหารใช้รักษาโรคขาดสารอาหารแต่ปัจจุบันอาหารฟังก์ชันเป็นอาหารสุขภาพที่อาจให้ประโยชน์ต่ อ
สุขภาพมากกว่าสารอาหารหลักที่มีอยู่ (ศัลยา คงสมบูรณ์เวช, 2553) ในส่วนของความหมายของอาหารฟังก์ชัน
มีหน่วยงานต่างๆทั่วโลกได้ให้ความหมายอาหารฟังก์ชันต่างๆมากมายทั้งที่ให้แบบเข้าใจง่ายและให้ความหมาย
แบบซับซ้อน แต่สาหรับบทความนี้จะอ้างความหมายจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food
and Agriculture Organization of the United Nation, FAO) ว่ า “อาหารฟั ง ก์ ชั น ” หมายถึ ง อาหารที่
บริโภคเหมือนอาหารปกติทั่วไปแต่ในองค์ประกอบอาหารนั้นประกอบด้วยสารที่มีสมบัติออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
แก่ร่างกายซึ่งสารที่มีส มบัติ ออกฤทธิ์ทางชีวภาพนั้นเรี ยกว่า “สารอาหารที่ให้ประโยชน์ ” ที่สามารถบารุง
สุขภาพร่างกายหรือลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรังหรืออีกความหมายหนึ่งถ้าจะให้เข้าใจง่ายขึ้นคือ อาหาร
ฟังก์ชัน หมายถึง อาหารที่มีสารอาหารให้ประโยชน์ที่ร่างกายได้รับเข้าไป (นอกเหนือจากสารอาหารปกติ) แล้ว
ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสามารถทาหน้าที่ให้ผลดีต่อสุขภาพได้เต็มที่ในภาพรวม หรือทาให้เกิดประโยชน์ต่อ
ร่างกายและจิตใจได้มากกว่าผลลัพธ์ของอาหารทั่วๆไป (Clydesdale, 1997)
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สารให้ประโยชน์ในอาหารฟังก์ชัน
สารให้ประโยชน์ในอาหารฟังก์ชันที่ดีต่อสุขภาพนั้นส่วนใหญ่หาได้ง่ายตามธรรมชาติทั่วไป เช่น พืชผัก
ผลไม้ สัตว์ ผลพลอยได้จากพืช ผลพลอยได้จากสัตว์ และจุลินทรีย์ ผลผลิตที่สกัดได้ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปผงแห้ง
หรือของเหลว เช่น สารกาบาผง เพปไทด์ผง สารแอนโทไซนินส์สกัดจากข้าวมีสีในรูปผง สารสกัดจากเนื้อสัตว์
ในรูปผง/ของเหลว น้ามันปลา น้ามันราข้าว เป็นต้น Castillo, Iriondo-DeHond, and Martirosyan (2018)
รายงานว่า ทั่วโลกแบ่งสารที่ให้ประโยชน์แก่ร่างกายออกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้ (1) โพรไบไอติกส์ (Probiotics) พรี
ไอไบโอติกส์ (Prebiotics) และซินไบโอติกส์ (Synbiotics) (2) เส้นใยอาหาร (Dietary fibers) (3) กรดไขมัน
โอเมกา-3 และโอเมกา -9 (4) ไฟโตสเตอรอล (Phytosterols) (5) ไฟโตเอสโตรเจน (Phytoestrogens) (6)
สารพอลิฟีนอลส์ (Polyphenols) หรือสารฟินอลิกส์ (Phenolics) ทั้งนี้ แต่ละกลุ่มมีรายละเอียด ดังนี้
(1) โพรไบโอติกส์ พรีไบโอติกส์ และซินไบโอติกส์
(1.1) โพรไบไอติกส์ หมายถึง อาหารเสริมที่เป็นจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตและให้ประโยชน์แก่ร่างกาย
เมื่อรั บ ประทานเข้าไปแล้ ว ช่ว ยให้ ร่างกายมีสุ ขภาพดีขึ้น ซึ่งอาจช่ว ยป้องกันหรือรักษาโรคต่างๆที่เกิดขึ้ น
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในร่างกายส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรียที่เคยมีในลาไส้ในสมัยเป็นทารกซึ่งมี
มากมายหลายชนิด (Alvarez-Olmos, & Oberrhelman, 2001; Vanderhoof & Young, 2001) ได้แก่ กลุ่ม
แลกโตบาซิลไล (Lactobacilli species) กลุ่มไบฟิโดแบคทีเรีย (Bifidobacteria species) และสายพันธุ์อื่น
(เช่น Saccharomyces cerevisiae, Streptococcus thermophiles)
(1.2) พรีไบโอติกส์ หมายถึง สารอาหารของโพรไบไบโอติกส์ซึ่งสารอาหารนี้จะไม่ถูกย่อยใน
กระเพาะอาหารเมื่อบริโภคเข้าไปแต่ จะไปช่วยกระตุ้นการเจริญเพิ่มจานวนให้แก่แบคทีเรีย ที่มีประโยชน์ ใน
ลาไส้ใหญ่เพื่อให้ทาหน้าที่ที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกาย ตัวอย่างสารอาหารในกลุ่มนี้ เช่น อินูลิน ฟลุกโตโอลิโก
แซคคาไรด์ โอลิโกฟลุคโตส พอลิฟลุกโตส สารสกัดจากรากชิโครี เป็นต้น (Halsted, 2003)
(1.3) ซินไบโอติกส์ หมายถึง อาหารเสริมที่ได้จากการผสมกันระหว่างโพรไบโอติกส์และพรีไบโอ
ติกส์ ซึ่งทาให้เกิดการเสริมฤทธิ์กันในร่างกายของผู้ที่บริโภคเข้าไปจะช่วยส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายได้
อย่างเต็มที่และทาให้สุขภาพดีขึ้น (Isolauri, Kkrjavainen, & Salminen, 2002)
(2) เส้นใยอาหาร หมายถึง สารพอลิแซคคาไรด์ที่ไม่ใช่แป้ง (Non-starch polysaccharides) ซึ่งได้
จากพืชผักผลไม้ มีสมบัติที่ไม่ถูกย่อยด้วยเอนไซม์ในร่างกายมนุษย์ แต่สามารถย่อยได้ด้วยจุลินทรีย์บางชนิดใน
ลาไส้ เส้นใยอาหารสามารถจาแนกตามสมบัติการละลาย คือ (1) เส้นใยอาหารที่มีสมบัติไม่ละลายน้า (ลิกนิน
เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลสชนิด B) (2) เส้นใยอาหารที่มีสมบัติละลายย้า (เฮมิเซลลูโลสชนิด A เพกติน กัม มิว
ซิเลส และพอลิแซคคาไรด์อื่นๆ) (Roberfroid, 1993) ทั้งนี้ ประโยชน์ของเส้นใยอาหารต่อสุขภาพ มีดังนี้ (1)
เส้นใยอาหารที่มีสมบัติละลายน้า จะทาหน้าที่ฟอร์มตัวเป็นเจลเหนียวในกระเพาะอาหารได้นานขึ้นจึงช่วยลด
การดูดซึมของกลูโคสและไขมัน ผ่านเยื่อบุผิวลาไส้ (2) กระบวนการหมักเส้นใยอาหารในระบบทางเดินอาหาร
จะส่งผลดีต่อสุขภาพดีของลาไส้ใหญ่ (3) ช่วยในด้านระบบการขับถ่าย (4) ช่วยป้องกันการห่อเหี่ยวของเยื่อบุ
ผิวของลาไส้ (5) ช่วยควบคุมระดับน้าตาลและไขมันในเลือด (ประสงค์ เทียนบุญ, มปป.)
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(3) กรดไขมันโอเมกา-3 และกรดไขมันโอเมกา–9 กรดไขมันโอเมกา-3 หมายถึง เป็นกลุ่มของ
กรดไขมันชนิดที่ไม่อิ่มตัวสูงเป็นหนึ่งในกรดไขมันจาเป็น ที่ร่างกายมนุษย์ขาดไม่ได้ สารสาคัญในตัวมันมี 2 ตัว
คือ อีไอโคโซเพนเทโนอิค (Eicosopentaenoic) และ โดโคซาเฮเซโนอิค (Docosahexaenoic) กรดไขมันโอเม
กา-3 มีบทบาทสาคัญต่อโครงสร้างและการทางานของสมอง ตับ และระบบประสาทเกี่ยวกับการพัฒนาเรียนรู้
รวมทั้งเกี่ยวกับเรตินาในการมองเห็น นอกจากนี้ ยังมีบทบาทสาคัญอย่างมากต่อโภชนาการและสุขภาพ เช่น
ช่วยลดระดับ โคเลสเตอรอล และไตรเอธิลกลีเซอรอล (Triethylglycerol) ในพลาสมา ควบคุมระดับไลโป
โปรตีนและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและหน้าที่ของเกล็ดเลือดจึงมีแนวโน้มก่อให้เกิดผลดีในการ
ลดอันตรายของโรคทางเดินหายใจ โรคไขมันในเส้นเลือด โรคหัวใจและโรคซึมเศร้า โอเมกา-3 พบมากในปลา
ทะเล และ ปลาน้าจืดบางชนิด ส่วนกรดไขมันโอเมกา-9 หมายถึง กรดไขมันไม่อิ่มตัวที่ร่างกายสามารถสร้างได้
เอง จัดเป็นกรดไขมันไม่จาเป็นแก่ร่างกาย ถ้าบริโภคเข้าไปมากก็ไม่ทาให้เกิดโรคหัวใจและมีแนวโน้มที่จะช่วย
ลดลดระดับโคเลสเตอรอลตัว ร้ าย (Low density lipoproteins; LDL) และเพิ่มระดับโคเลสเตอรอลตัว ดี
(High density lipoproteins; HDL) ในเลือด ช่วยทาให้ระบบไหลเวียนโลหิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ช่วยในการทางานของโอเมก้า 3 และ 6 ในการสร้างความแข็งแรงให้กับเซลล์สมองโดยเฉพาะในเด็กทารก
กรดนีพบมากในน้ามันมะกอก น้ามันดอกทานตะวัน อาโวคาโด เมล็ดงา พืชตระกูลถั่ว (เช่น เมล็ดอัลมอนด์
ถั่วพิสตาชิโอ) (วิกิพีเดีย, 2562)
(4) ไฟโทสเตอรอล (Phytosterol) หรือแพลนท์สเตอรอล (Plant sterol) หมายถึงสารธรรมชาติ
ที่ได้จากพืช มีโครงสร้างทางเคมีคล้ายโคเลสเตอรอล (Moreau, Whitaker, & Hicks, 2002) ไฟโตสเตอรอลที่
พบในพืชส่วนใหญ่มี 3 อนุพันธุ์ คือ (1) บีตา-ซิโตสเตอรอล (2) แคมพีสเตอรอล (3) ทิกมาสเตอรอล (Clifton,
2002) จากรายงานการวิจัยต่างๆ พบว่า ไฟโตสเตอรอลมีประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพ ได้แก่ (1) ช่วยลดการดูดซึม
โคเลสเตอรอลในลาไส้เล็กเพราะไฟโตสเตอรอลจะเข้าแย่งพื้นที่ของโคเลสเตอรอลใน Micelles ของลาไส้เล็ก
ทาให้โคเลสเตอรอลถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้น้อยลงจากนั้นไฟโตสเตอรอลจะถูกขับออกจากร่างกายผ่านทาง
ระบบขับถ่ายเนื่องจากในร่างกายมนุษย์ดูดซึมไฟโตสเตอรอลได้น้อยมาก ดังนั้น จึงไม่พบไฟโตสเตอรอลใน
ร่ า งกายที่ จ ะท าให้ เ กิ ด อั ต ราเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรคหลอดเลื อ ดแข็ ง ตั ว (Atherosclerosis) เหมื อ นกั บ
โคเลสเตอรอลถ้ ามี อ ยู่ ใ นกระแสเลื อ ดมากเกิ น ไป (Moreau, Whitaker, & Hicks, 2002; Ostlund, 2002;
Gonella, 2003) อย่ า งไรก็ ต าม ร่ า งกายจะต้ อ งได้ รั บ ไฟโตสเตอรอลอย่ างน้ อ ย 2 กรั ม ต่ อ วั น สามารถลด
โคเลสเตอรอลได้ 10% - 15% (Gylling, Hallikainen, Nissinen, & Miettinen, 2010) นอกจากนี้ (2) ไฟโตส
เตอรอลสามารถใช้ บ าบั ด ผู้ ป่ ว ยที่ มี ภ าวะโคเลสเตอรอลสู ง (Hypercholesterolemia) ซึ่ ง ท าให้ ร ะดั บ
โคเลสเตอรอลรวมและโคเลสเตอรอลที่ไม่ดี ในร่างกายลดลงโดยไม่มีผลกระทบต่อระดับโคเลสเตอรอลที่ดี
(Ostlund, 2002) (3) ป้องกันจากการเหนี่ยวนาการเกิดเซลล์มะเร็งได้และสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เซลล์เนื้องอกและทาลายเซลล์มะเร็งเต้านมได้ นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันการเกิดโรคมะเร็งลาไส้ใหญ่และ
มะเร็งต่อมลูกหมากได้ด้วย (Awad & Fink, 2000; Tapiero, Townsend, & Tew, 2003) ไฟโตสเตอรอล พบ
มากในน้ามันราข้าวดิบ (Crude rice bran oil) ประมาณ 2.94% (29,400 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) และในน้ามันรา
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ข้าวผ่านกรรมวิธีให้บริสุทธิ์ (Refined rice bran oil) ประมาณ 1.83% (18,300 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) (Van
Hoed, , Depaemelaere, Ayala, Santiwattana, Verhe, & De Greyt, 2006)
(5) กลุ่มไฟโตเอสโตรเจน สารนี้มีโครงสร้างทางเคมีคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจน พบมากที่สุดในถั่ว
เหลื อ งที่ ชื่ อ ว่ า “ไอโซฟลาโวน” ในรู ป อนุ พั น ธ์ ย่ อ ย 2 อนุ พั น ธ์ คื อ เดดซี น (Daidzein) และจี นี ส ที น
(Genistein) ไฟโตเอสโตรเจนไม่ใช่สารอาหารเนื่องจากไม่ให้ พลังงานและไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของ
ร่างกาย แต่มีประโยชน์ต่อสุ ขภาพ ไฟโตเอสโตรเจนสามารถป้องกันการเติบโตของเซลล์ที่ถูกกระตุ้น ด้ว ย
เอสโตรเจนได้ อาจช่วยลดหรือยับยั้งการออกฤทธิ์ของเอสโตรเจนที่มีต่อเซลล์หรือเนื้อเยื่อที่ ตอบสนองต่ อ
เอสโตรเจนได้ เช่น เนื้อเยื่อเต้านม เป็นต้น การบริโภคไฟโตเอสโตรเจนอาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง
เต้านมได้ รวมถึงมีหลายผลงานวิจัยสนับสนุนว่าสารนี้มีสมบัติในป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
รวมถึงโรคกระดูกพรุนอีกด้วย (นิธิยา รัตนาปนนท์ และ พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์, 2562)
(6) กลุ่มสารพอลิฟีนอลส์ (Polyphenols) หรือสารฟินอลิกส์ (Phenolic compounds) สารนี้
พบในพืชหลายชนิด เช่น ผัก ผลไม้ เครื่องเทศ สมุนไพร ถั่วเมล็ดแห้ง เมล็ดธัญพืช มีโครงสร้างทางเคมีที่
แตกต่างกันตั้งแต่กลุ่มที่มีโครงสร้างอย่างง่า ย เช่น กรดฟีนอลิก (Phenolic acids) ไปจนถึงกลุ่มที่มีโครงสร้าง
เป็ นพอลิ เมอร์ เช่น ลิ กนิน (Lignin) กลุ่ มใหญ่ที่สุ ดที่พบมาก คือ สารประกอบฟลาโวนอยด์ (Flavonoid)
สารประกอบฟีนอลิกส์มีประโยชน์ต่อสุขภาพ คือ สมบัติการต้านอนุมูลิสระ (Antioxidant) ตัวอย่างของสารฟิ
นอลิกส์ที่พบในพืช ได้แก่ จินเจอรอล (Gingerol) ในขิง ยูจินอล (Eugenol) ในกานพลู ตะไคร้ และใบกระ
เพรา แคปไซซิน (Capsaicin) ในพริก เคอคิวมิน (Curcumin) ในขมิ้น แคทีชิน (catechin) ในชา มีหลาย
ผลงานวิจัยซึ่งรายงานสนับสนุน ประโยชน์ต่อสุขภาพ คือ สามารถการป้องกันโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคหัวใจ
และหลอดเลือด โรคเบาหวาน และ โรคมะเร็ง (นิธิยา รัตนาปนนท์ และ พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์, 2562)
โอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในประเทศไทย
ด้วยพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก ธุรกิจการผลิตและการ
บริการอาหารต้องอาศัยกลยุทธ์การตลาดมากขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกรับและเกิดพฤติกรรมการบริโภคที่
สนองความต้องการของผู้ประกอบ เช่น สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีสีสันสวยงาม จัดส่งรวดเร็ว รวมไปถึงการ
นาเสนอให้ผู้บริโภครับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคเพิ่มขึ้นเกินความต้องการของ
ร่างกาย ขณะเดียวกันใช้ราคาเป็นตัวแปรกระตุ้นผู้บริโภคให้มีพฤติกรรมการบริโภคเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ คนไทย
มีการรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามามากโดยผ่านสื่อออนไลน์หลากหลายรูปแบบส่งผลทาให้พฤติกรรมการบริโภค
เปิดกว้างเพิ่มขึ้ น ประกอบกับ ตัว แปรสถานที่ในการจาหน่ายสิ นค้าทาให้ ง่ายต่อการเข้าถึง เช่น ปัจจุบันมี
ห้างสรรพสินค้าเกิดขึ้นมากมายทั่วประเทศทุกหนแห่งที่มีการส่งเสริมการจาหน่ายทุกรูปแบบทาให้ผู้บริโภคมี
พฤติกรรมการบริโภคเพิ่มขึ้น (เอกณรงค์ วรสีหะ, 2558) จะเห็นว่า ที่กล่าวมาข้างต้นล้วนกระตุ้นให้ผู้บริโภค
เกิดพฤติกรรมการบริโภคอาหารเกินความต้องการของร่างกาย ซึ่งเมื่อมากเกินความจาเป็นของร่างกายย่อม
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไต โรคอ้วน เป็นต้น ดังนั้น
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จึงเป็นโอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ในประเทศไทยที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ อาหาร
ฟังก์ชันเชิงนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดผู้บริโภคยุคมิลเลนเนียล
ที่มีความหลากหลาย โดยมีปัจจัยสนับสนุนดังต่อไปนี้
1. ในแต่ละภูมิภาคของไทยมีข้อได้เปรียบในด้านความหลากหลายทางชีวภาพและผลิตผลทางการเกษตร
2. ปัจจุบันไทยมีเทคโนโลยีการผลิต ซึ่งทันสมัย สามารถช่วยผลิตสินค้าอาหารฟังก์ชันเชิงนวัตกรรมได้
หลากหลายและปริมาณมาก (Mass production) ออกสู่ตลาดผู้บริโภคยุคมิลเลนเนียล
3. ตลาดอาหารฟังก์ชันทั้งในไทยและต่างประเทศมีมูลค่าตลาดขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับตลาด
อาหารฟังก์ชันมีเป้าหมายตลาดผู้บริโภคยุคมิลเลนเนียลซึง่ ให้ความสนใจหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักกีฬา
กลุ่มนักโภชนาการ กลุ่มผู้มีปัญหาด้านน้าหนักหรือให้ความสนใจกับการดูแลร่างกาย กลุ่มผู้บริโภคที่
มีปัญหาด้านสุขภาพ กลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการอาหารที่จะเสริมสร้างพละกาลังให้แก่ตนเอง เป็นต้น
4. ปั จ จุ บั น ค่ า รั ก ษาพยาบาลโรคภั ย ต่ า งๆค่ อ นข้ า งสู ง ท าให้ พ ฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภคยุ ค มิ ล เลนเนี ย นให้
ความสาคัญต่อสุขภาพเพิ่มขึ้น จึงให้ความสนใจบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่เชื่อว่าจะสามารถส่งเสริม
การทางานของอวัยวะต่างๆของร่างกายให้เป็นไปอย่างปกติ
5. ความน่าเชื่อถือจากหลักฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบริโภคอาหารฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพทา
ให้มีผู้บริโภคยุคมิลเลนเนียลตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันได้ง่ายขึ้น
6. ผู้บริโภคยุคมิลเลนเนียลส่วนใหญ่ นิยมผลิตภัณฑ์อาหารที่มาจากวัตถุดิบพืชผักผลไม้ เพิ่มขึ้น เช่น มี
กระแสข่าวของการบริโภค Rice cauliflowers หรือการใช้สารให้ประโยชน์ของดอกหัวปลีกล้วยใน
ผลิตภัณฑ์อาหารบางชนิด เป็นต้น
7. ผู้บริโภคยุคมิลเลนเนียลมีอานาจมากขึ้นในการกาหนดสิ่งที่ตนเองต้องการ หมายถึง ความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีทาให้ผู้บริโภคสามารถแสวงหาข้อมูลต่างๆได้ด้วยตนเองมากขึ้นและมีความรู้มากขึ้นใน
การเลือกซื้อสินค้าที่ตนต้องการ มีรายงานว่าผู้บริโภคที่สนใจอาหารฟังก์ชันไม่นิยมสอบถามหรือหารือ
เรื่องนี้กับนักโภชนาการแต่นิยมแสวงหาสินค้าด้วยตนเองจากงานวิจัย เว็บไซต์ บล็อคต่างๆ เป็นต้น
8. การค้าขายออนไลน์แบบเชิงพาณิชย์ ทาให้บริโภคยุคมิลเลนเนียลสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ง่าย
รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันซึ่งเป็น Niche markets E-commerce เป็นการเปิดช่องทางการส่ง
ข้อมูล ใหม่ๆเข้า ถึง ผู้บ ริโ ภค การทดสอบผู้ บริโภค และทาให้ ส ามารถสร้ างกลุ่ม Royal customer
base ได้ง่าย
9. การผลักดันจากภาครัฐ ซึ่งมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการสร้างมูลค่าเพิ่มและความได้เปรียบในการแข่งขัน
โดยนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการผลิต จึงเป็นแรงกระตุ้นให้ผลิตสินค้าเพื่อสุ ขภาพที่
ตอบสนองแก่ตลาดผู้บริโภคยุคมิลเลนเนียลหรือตลาดกลุ่มอื่นๆเพิ่มขึ้น
10. ผู้ประกอบการยังมีโอกาสเจาะตลาดกลุ่มประชากรรายได้ปานกลางในอาเซียนที่กาลังเติบโตเพิ่มขึ้น
ซึ่งมีประมาณ 400 ล้านคนหรือมากกว่าครึ่งของประชากรอาเซียนทั้งหมดในปี 2563 (ประมาณ 6
เท่าของประชากรไทย)
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แนวทางการวิจัยและพัฒนาอาหารฟังก์ชันเชิงนวัตกรรม
ตลาดกลุ่มผู้สนใจดูแลสุขภาพของตนเองส่วนใหญ่เป็นวัยทางานเกิดในยุคมิลเลนเนียล ซึง่ มีกาลังซื้อสูง
มีความรู้ความสามารถ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด มีความเป็นตัวเองสูง ไม่มีเวลาทาอาหาร/เร่งรีบการ
ทางาน และช่างเลือกช่างพิจารณากว่าจะตัดสินใจซื้อ (กนกกาญจน์ ประจงแสงศรี, 2562) ดังนั้น การวิจัยและ
พัฒนาอาหารฟังก์ชัน เชิงนวัตกรรมให้เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้บริโภคกลุ่มนี้ ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพต้องทาการ
สารวจตลาดอย่างรอบคอบและมีความถนัดผลิตสินค้าให้เป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้บริโภคกลุ่มนี้ จาก ตารางที่ 2 และ
ตารางที่ 3 จะเห็นแนวทางการสร้างผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันพร้อมบริโภคสาหรับผู้บริโภคที่สนใจดูแลสุขภาพ
ทั้งในรูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารคาว อาหารหวาน เครื่องดื่ ม อาหารว่าง อาหารขบเคี้ยว อาหารเสริมสุขภาพ
และเครื่องปรุงรส ซึ่งผู้ประกอบการสตาร์ทอัพจะต้องใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใ นการนา
สารให้ประโยชน์แก่ร่างกายมาใช้เป็นองค์ประกอบสาคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารฟังก์ชันเชิงนวัตกรรมที่
มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ตารางที่ 2 ผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันเชิงนวัตกรรม
อาหารฟังก์ชัน
ผงโปรตีนเข้มข้นจากจิ้งหรีด
อาหารเสริม สุขภาพสารสกัด
เบอร์รีโปรตีนถั่ว
สั ง ขยาแผ่ น พร้ อ มบริ โ ภคที่
ผลิตจากข้าวกล้อง

สารให้ประโยชน์
กรดอะมิโน
แอนโทไซยานิน เบตาแคโรทีน
กรดอะมิโน
แอนโทไซยานิน
เส้นใย

ประโยชน์ต่อสุขภาพ
ให้กรดอะมิโนที่จาเป็นแก่ร่างกาย
มีสมบัติต้านอนุมูลอิสระ
ให้กรดอะมิโนที่จาเป็นแก่ร่างกาย
มีสมบัติต้านอนุมูลอิสระ
ให้เส้นใยอาหารที่จาเป็นแก่ร่างกาย

ซอสพริกผสมฟักข้าวอินทรีย์

ไลโคปีน

มีสมบัติต้านอนุมูลอิสระ

ข้าวกล้องลืมผัวอบกรอบ

เบตาแคโรทีน
แคโรทีนอยด์ แอนโทไซยานิน
แอนโทไซยานิน

ช่วยบารุงและรักษาสายตา
มีสมบัติต้านอนุมูลอิสระ
มีสมบัติต้านอนุมูลอิสระ

เส้นใย

ให้เส้นใยอาหารที่จาเป็นแก่ร่างกาย

บะหมี่ กึ่ ง ส าเร็ จ รู ป จากแป้ ง อินูลิน (หรือฟลุคโท-โอลิโกแซคคาไรด์) ให้เส้นใยอาหารที่มีประโยชน์แก่ร่างกาย
กล้วย
แป้ง/สาร์ชทนย่อย (resistant starch)

ที่มา: สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2562)
ตารางที่ 2 (ต่อ)
อาหารฟังก์ชัน

สารให้ประโยชน์
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ส้มตากึ่งสาเร็จรูป
เส้นใยอาหาร
เนยจากครีมมะพร้าวที่มีกรดล โมโนลอรีน (Monolaurin)
อริคสูง
ผงปรุงรสจากปลา
กรดอะมิโน
แคลเซียม
ผักโขมอินทรีย์แผ่นกรอบ
เส้นใยอาหาร
คลอโลฟิลล์

ให้เส้นใยที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกาย
ต้านทานเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกาย และช่วยสร้าง
ระบบภูมิคุ้มกัน
ให้กรดอะมิโนที่จาเป็นแก่ร่างกาย
เสริมกระดูกให้แข็งแรง
ให้เส้นอาหารที่จาเป็นแก่ร่างกาย
มีสมบัติต้านอนุมูลอิสระ

ซอสปรุงรสโปรตีนสูงจากซิลค์ กรดอะมิโน
ฟอร์ม ปูป้า (Silkworm
Pupa)
ผลไม้ กึ่ ง แห้ ง เสริ ม โพรไบโอ เส้นใยอาหาร
ติกส์
โพรไบโอติกส์

เป็นแหล่งของกรดอะมิโนที่จาเป็น

ให้เส้นใยที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกาย
รั ก ษาสมดุ ล ของจุ ลิ น ทรี ย์ ใ นระบบทางเดิ น
อาหารทาให้การทางานของลาไส้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม
ลูกกวาดผสมสารสกัดจากผัก กรดยิมเนมิค
ลดปริมาณน้าตาลในกระแสเลือด
เชียงดาสูตรปราศจากน้าตาล ไวโอฟลาโวนอยด์
ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดต้อกระจก
ฟลาโวนอยด์ คาเทซิน โปรแอนโทไซ มีสมบัติต้านอนุมูลอิสระและช่วยกระตุ้นระบบ
ยานิดินและวิตามินซี
ภูมิคุ้มกัน

ที่มา: สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2562)
ฉะนั้น เพื่อให้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพไทยไขว่คว้าหาโอกาสและเอาชนะความท้าทายทางการแข่งขัน
ในธุรกิจอาหารฟังก์ชันยุคมิลเลนเนียล จาเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อรับโอกาสเชิงธุรกิจต่างๆมากมาย ดังนี้ (1)
ใครจะเป็นลูกค้าเราหรือเราจะจาหน่ายสินค้าให้ใคร ผู้ประกอบการจะต้องหาวิธีคิดโจทย์จากความต้องการหรือ
ปัญหาจริงๆของลูกค้าให้ได้ เช่น อาจใช้วิธีเก็บข้อมูลในลักษณะการทดสอบทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์เพื่อ
ทดลองหาความต้องการของลูกค้าก่อนที่จะผลิตขายจริง เมื่อทาแล้วต้องไม่ยอมแพ้และกัดไม่ปล่อยเพราะว่า
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเชิงนวัตกรรมให้สาเร็จนั้นไม่ง่ายอย่างที่คิด หมายถึง ผู้ประกอบการวิจัยและพัฒนา
สินค้าอาหารนวัตกรรมเพื่อลูกค้า 10 ผลิตภัณฑ์ เมื่อสามารถทาออกมาได้ 1-2 ผลิตภัณฑ์จนเป็นที่ยอมรับทั้งใน
ด้านคุณภาพและความปลอดภัย ผู้เขียนคิดว่าถือว่าชนะแล้ว ทั้งนี้ ถ้าผลิตภัณฑ์ใดสาเร็จต้องทาอย่างต่อเนื่อง
หมายถึงต้องกล้ าที่จะต่อยอดออกไปเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและมูล ค่าเพิ่มขึ้นได้อีก (2) ความท้าทาย
ประการที่สอง คือ ผู้ประกอบการไทยต้องหาจุดแข็งของธุรกิจให้พบแล้วติดอาวุธความเป็นสินค้านวัตกรรม
เพื่อให้สามารถอยู่ในสนามการแข่งขันได้ เช่น ธุรกิจของผู้ประกอบการทาวิจัยและพัฒนาสารกันเหม็นหืนใน
รูปผงหรือสารสกัดเหลวจากดอกหัวปลีกล้วยเพื่อทดแทนการนาเข้าสารกันเหม็นหืนในกลุ่มสารเคมีสังเคราะห์
และสามารถท าให้ ธุร กิ จของผู้ ป ระกอบการต่ อ ยอดไปสู่ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ อื่ น ๆ ได้ อี ก มากมาย ได้ แ ก่ ผลิ ต ภั ณฑ์
อาหารแห้งต่างๆมากมายที่มีไขมันเป็นองค์ประกอบ เช่น ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว ผลิตภัณฑ์อาหารแห้งจากผัก
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ผลไม้ ผลิตภัณฑ์อาหารแห้งจากเนื้อสัตว์/สัตว์ปีก ผลิตภัณฑ์อาหารแห้งจากทะเล เป็นต้น จึงนับได้ว่าเป็นการ
สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มขึ้น (3) ความท้าทายประการที่สาม คือ ผู้ประกอบการจาเป็นต้องตรวจสอบ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารเชิงนวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับทั้งในด้านคุณภาพและความปลอดภัย ตั้งแต่ต้นน้า
ตารางที่ 3 ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มฟังก์ชันเชิงนวัตกรรม
เครื่องดื่มฟังก์ชัน
สารให้ประโยชน์
โยเกิร์ตพร้อมดื่มจากมะพร้าว โปรไบโอติกส์
อินทรีย์

ประโยชน์ต่อสุขภาพ
รั ก ษาสมดุ ล ของจุ ลิ น ทรี ย์ ใ นระบบทางเดิ น
อาหาร
ทาให้การทางานของลาไส้เป็นไปอย่างเหมาะสม
เครื่องดื่มกล้วยน้าว้าเขียวชนิด อิ นู ลิ น (หรื อ ฟลุ ค โท-โอลิ โ กแซคคา ให้เส้นใยอาหารที่จาเป็นแก่ร่างกาย
ผงชงละลาย
ไรด์)
ช่วยชะลอการดูดซึมน้าตาลจากอาหาร
ช่วยเสริมระบบขับถ่ายให้ดีขึ้น
ไซเดอร์พร้อมดื่มจากข้าวไรซ์ แอนโทไซยานิน
มีสมบัติต้านอนุมูลอิสระ
เบอร์รี
น้าผักผลไม้สกัดเย็น
สารพฤษเคมี
มีสมบัติต้านอนุมูลอิสระและช่วยกระตุ้นระบบ
ภูมิคุ้มกัน
วิตามนและเกลือแร่
ช่ ว ยปรั บ สมดุ ล การท างานของเอนไซม์ ใ น
ร่างกายทางานได้ตามปกติ
ชาผงส าเร็จ รูปกลิ่นดอกมะลิ คาเทซิน
มีสมบัติต้านอนุมูลอิสระ
ผสมทุ เ รี ย นและโพรไบโอติ โพรไบโอติกส์
รั ก ษาสมดุ ล ของจุ ลิ น ทรี ย์ ใ นระบบทางเดิ น
กส์ชนิดทนร้อน
อาหาร
ทาให้การทางานของลาไส้เป็นไปอย่างเหมาะสม
เครื่ อ งดื่ ม ใยอาหารจากวุ้ น เส้นใยอาหาร
ช่ ว ยดั ก จั บ โมเลกุ ล น้ าตาลและไขมั น ภายใน
เมล็ดแมงลัก
ระบบทางเดินอาหาร
แอนโทไซยานิน
มีสมบัติต้านอนุมูลอิสระ
ผลิตภัณฑ์นมเพื่อสุขภาพช่อง กรดอะมิโน
ให้กรดอะมิโนที่จาเป็นแก่ร่างกาย
ปาก
น้าตาลต่า
ป้องกันการสะสมของแบคทีเรียในช่องปาก
น้านมข้าวยาคูอินทรีย์
กรดอะมิโน
ให้กรดอะมิโนที่จาเป็นแก่ร่างกาย
สารพฤกษเคมี
มีสมบัติต้านอนุมูลอิสระและช่วยกระตุ้นระบบ
ภูมิคุ้มกัน
ที่มา: สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2562)

(วัตถุดิบ) กลางน้า (การผลิต/การจัดเก็บในระหว่างรอกระจายสินค้า) จนถึงปลายน้า (การกระจายสินค้าแก่
ลูกค้า/ผู้บริโภค) เพื่อเป็นการสร้างความแตกต่างและมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ
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สรุป
ปัจจุบันผู้บริโภคในยุคมิลเลนเนียลทั้งในไทยและต่างประเทศมีจานวนในตลาดบริโภคมากที่สุดและได้
หันมาใส่ใจดูแลสุ ขภาพตัวเองเพิ่มขึ้นด้วยแนวคิดที่ว่า “ป้องกันโรคดีกว่าการรักษา” การวิจัยและพัฒ นา
ผลิ ตภัณฑ์ อาหารฟังก์ชันเชิงนวัตกรรมต้องใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้น จึงเป็นโอกาสและความท้าทายสาหรับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพใน
ประเทศไทยสาหรับการคิดค้นผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพออกสู่ตลาด เนื่องจากผลิตภัณฑ์
อาหารฟังก์ชันได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นและยังแสดงจุดยืนถึงคุณค่าทางโภชนาการและสารที่ให้ประโยชน์ แก่
ร่างกายซึ่งล้วนเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ตลาดอาหารฟังก์ชันมี โอกาสการเติบโตอย่างต่อเนื่องในด้านมูลค่าตลาด
(Market value) ทั้งนี้ สารที่ให้ประโยชน์แก่ร่างกายที่มีสมบัตินามาประยุกต์ในอาหารฟังก์ชันประกอบด้วย (1)
โพรไบไอติก พรีไอไบโอติก และซินไบโอติก (2) เส้นใยอาหาร (3) กรดไขมันโอเมกา-3 และโอเมกา-9 (4) ไฟ
โตสเตอรอล (5) ไฟโตเอสโตรเจน (6) สารประกอบฟีนอลิกส์
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงินของการลงทุนร้านโฮมเมดเบเกอรี่
จังหวัดลาปาง โดยมีข้อสมมุติว่าโครงการมีอายุ 15 ปี ใช้อัตราคิดลด คือ ต้นทุนของเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
เท่ากับร้อยละ 8.488 ต่อปี การวิจัยใช้ข้อมูลปฐมภูมิที่เก็บจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเกี่ยวกับข้อมูล
รายละเอียดทั่วไปของกิจการ ข้อมูลต้นทุนและรายรับของกิจการ และข้อมูลทุติยภูมิที่เก็บ รวบรวมจากการ
ค้นคว้าหนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการเงินของ
โครงการ และวัดความคุ้มค่าของโครงการด้วยมูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ ระยะเวลา
คืนทุน อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อทุน และการทดสอบค่าความแปรเปลี่ยน
ผลการศึกษาพบว่า โครงการลงทุนร้านโฮมเมดเบเกอรี่ จังหวัดลาปาง มีความคุ้มค่าในการลงทุนตลอด
อายุโครงการ 15 ปี โดยมูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 4,485,256.97 บาท มีค่ามากกว่าศูนย์ อัตราผลตอบแทน
ภายในโครงการ เท่ากับ ร้อยละ 24.21 มีค่ามากกว่าต้นทุนเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก อัตราผลประโยชน์ต่อทุน เท่ากับ
1.26 มีค่ามากกว่า 1 และสามารถคืนทุนได้ภายใน 4.01 ปี โดยตราบใดที่ต้นทุนเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 25.70
และรายได้ลดลงไม่เกินร้อยละ 20.45 โครงการก็ยังคงน่าลงทุน
คาสาคัญ : ความเป็นไปได้, การลงทุน, เบเกอรี่, โครงการ
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Abstract
The main objective of this study is to analyze the financial feasibility of Homemade
Bakery Investment in Lampang Province. There is an assumption that the project life is 15
years by weighted average cost of capital (WACC) is 8.488 percent per year. The primary
data is collected from the entrepreneur interviews about the details of business, and the
information of cost and revenue. The secondary data is collected from books, journals,
articles and related research. These information are applied to analyze the financial
feasibility project and measure the project value by using net present value (NPV), internal
rate of return (IRR), payback period (PB), benefit-cost ratio (BCR) and switching value test
(SVT).
The result shows that the financial feasibility study of Homemade Bakery Investment
in Lampang Province is feasible through 15 years project life. The net present value is
4,485,256.97 baht which is greater than zero. The rate of return within the project is 24.21
percent which is greater than the weighted average cost of capital. The benefit-cost ratio is
1.26, which is greater than 1, and can be returned within 4.01 years. The project is still worth
to invest as long as the cost does not increase exceed 25.70 percent and income does not
decrease less than 20.45 percent.
Keyword: feasibility, Investment, Bakery, Project
บทนา
วิถีการดาเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งในสังคมเมือง และสังคมชนบท
ที่มีผู้คนทางานนอกบ้ านมากขึ้น ใช้ชีวิตด้วยความเร่งรีบ และต้องการความสะดวกสบาย จึงมองหาสิ่งที่ให้
ความรวดเร็วและความสะดวกสบายให้กับชีวิตโดยเฉพาะอาหารซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการดารงชีวิตของมนุษย์
การบริโภคอาหารของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีชีวิตที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยคนไทยเริ่มหันมานิยม
รับประทานอาหารที่มีลักษณะพร้อมรับประทานมากขึ้น และรับประทานอาหารที่ทาเองในบ้านน้อยลง ส่งผล
ให้อาหารพร้อมรับประทานได้รับความนิยมมากขึ้น รวมทั้งความนิยมในการรับประทานอาหารนอกบ้านมาก
ขึ้น ด้ ว ยเช่ น กั น และเบเกอรี่ เป็ น อาหารอีก ประเภทหนึ่ งที่ ต อบโจทย์ผู้ บ ริโภคในยุ คปั จ จุบั น และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ในทุกช่วงเวลา อีกทั้งผู้บริโภคยังสามารถเลือกรับประทานในรูปแบบ
อาหารว่าง หรือเลือกรับประทานทดแทนอาหารมื้อหลักได้ (ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร, 2558)
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หน่วย : ล้านบาท
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ภาพที่ 1 มูลค่าตลาดเบเกอรี่ประเทศไทย ปี 2554 – 2558 และคาดการณ์ปี 2559 – 2563
ที่มา : Euromonitor International, 2015
มูลค่าตลาดเบเกอรี่ในประเทศไทย จากภาพที่ 1 พบว่ามูลค่าตลาดเบเกอรี่ในประเทศไทย เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2554 – 2558 มีการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 7.6 ต่อปี และจากการคาดการณ์ในปี 2559 มี
มูลค่าตลาด 27,400 ล้านบาทเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2558 ที่มีมูลค่า 25,809 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ
6.1 ต่อปี และคาดการณ์ จะเติบ โตเช่นนี้ อย่างต่อเนื่องไปถึงปี 2563 (Euromonitor International, 2015)
การเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดเบเกอรี่ในประเทศไทยอันเนื่องมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการความ
สะดวกสบาย และต้องการอาหารพร้อมรับประทานมากขึ้น เบเกอรี่จึงเข้ามามีบทบาทในด้านของการเป็น
อาหารว่างรองท้องที่ผู้บริโภคสามารถซื้อรับประทาน และพกพาไปนอกบ้า นได้บ่อยมากขึ้น และกระแสด้าน
ความรักสุขภาพทาให้ผู้บ ริโภคเลือกรับประทานเบเกอรี่ที่มีส่วนผสมที่ดีต่อสุขภาพ อีกทั้งในด้านของความ
ทั น สมั ย และกระแสนิ ย ม การบริ โ ภคเพื่ อ แสดงในโลกสั ง คมออนไลน์ เพิ่ ม มากขึ้ น ผู้ บ ริ โ ภคจึ ง มองหา
ประสบการณ์ใหม่ๆ ในการบริโภคเบเกอรี่ที่ไม่เพียงแต่บริโภคเพื่อความอิ่มท้อง แต่เพื่อแสดงในสังคมออนไลน์
ถึงความแปลกใหม่ที่ได้ล องรับ ประทาน รวมทั้งการขยายสาขาและการเข้ามาในตลาดของผู้ ประกอบการ
รายใหม่มากขึ้น ส่งผลให้ ธุรกิจเบเกอรี่มีภ าวะการแข่งขันในธุรกิจค่อนข้างรุนแรง เนื่องจากการเข้ามาของ
ผู้ประกอบการรายใหม่ สามารถทาได้ง่ายจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นผู้ประกอบการต้องมีการ
ปรับตัวเพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ หรือผู้ประกอบการรายเล็ก
ธุรกิจร้านเบเกอรี่ยังคงมีแนวโน้มเติบโตต่อไปได้อีก เนื่องจากในประเทศไทยตลาดเบเกอรี่ยังไม่ถึงจุด
อิ่มตัว โดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจร้านโฮมเมดเบเกอรี่ ซึ่งยังคงมีการแข่งขันกันเองของผู้ผลิตในประเทศเป็น
สาคัญทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อย เพราะผู้ผลิตในไทยมีความเข้าใจทั้งรูปแบบรสชาติและความ
ต้องการของผู้บริโภคเป็ นอย่างดี รวมทั้งการปรับปรุงรูปแบบส่วนผสมให้มีคุณประโยชน์ และตอบสนองต่อ
กระแสการรักสุขภาพของผู้บริโภค (ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร, 2559)
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ทาเล ที่ตั้ง คืออีกปั จจัยหนึ่งที่มีความสาคัญที่นักลงทุนจาเป็นจะต้องให้ความสนใจ เพราะมีผลต่อ
ความสาเร็จของธุรกิจ ซึ่งจังหวัดลาปางเป็นจังหวัดที่มีความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ และเป็นจังหวัดมี
ความสะดวกสบายในการคมนาคมขนส่ง หากเปรียบเทียบกับจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางความเจริญภาคเหนือ
อย่างจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดศูนย์กลางความเจริญทุกด้านของประเทศ อย่างกรุงเทพมหานคร พบว่ าทั้ง
2 จังหวัด มีความเป็น อยู่ที่แออัดและการจราจรที่ห นาแน่น รวมทั้งการแข่งขันในธุรกิจร้านเบเกอรี่มีความ
รุนแรง จังหวัดลาปางจึงเป็นจังหวัดที่น่าสนใจ เนื่องจากการแข่งขันในธุรกิจร้านเบเกอรี่ยังมีน้อย หากเทียบกับ
จังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร ทาให้ยังมีช่องว่างในการแข่งขันอยู่มาก อีกทั้งจังหวัดลาปางมีจานวน
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในแต่ละปีเป็นจานวนมาก ซึ่งจากรายงานภาวะเศรษฐกิจ
การคลังจังหวัดลาปางปี 2561 พบว่าเศรษฐกิจจังหวัดลาปางมีการขยายตัวจากภาคบริการเป็นสาคัญ โดยมี
จ านวนนั ก ท่อ งเที่ ย วที่ เข้ามาในจั งหวัดเพิ่ มขึ้น ยอดขายสิ นค้ าของห้ างสรรพสิ น ค้าในจังหวัด เพิ่ มขึ้น และ
ภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและภัตตาคารเพิ่มขึ้น จากนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวปี 2561 (สานักคลัง
จังหวัดลาปาง, 2561) ทาให้ธุรกิจร้านโฮมเมดเบเกอรี่ เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจสาหรับผู้ที่จะเข้ามาลงทุน
ดังนั้นการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของการลงทุนในครั้งนี้สามารถก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สนใจที่จะ
ลงทุ น ธุรกิจ ร้านโฮมเมดเบเกอรี่ในพื้ น ที่ บ ริเวณดั งกล่าว เพื่อประกอบการตัด สิน ใจในการลงทุนธุรกิจร้าน
โฮมเมดเบเกอรี่
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงินของการลงทุนร้านโฮมเมดเบเกอรี่ จังหวัดลาปาง
อุปกรณ์และวิธีการดาเนินงานวิจัย
วิธีการศึกษาของงานวิจัย การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงินในการลงทุนร้านโฮมเมดเบเกอรี่ ใน
จังหวัดลาปาง สามารถแบ่งได้เป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.1 ข้อมูล ทุ ติย ภูมิ (Secondary Data) เป็ นข้อมูล ที่ เก็บ รวบรวมจากการค้น คว้าหนั งสื อ วารสาร
บทความ งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และข้อมูลจากเว็บไซด์หน่วยงาน
ต่างๆ อาทิเช่น ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในจังหวัดลาปาง จากสานักสถิติจังหวัดลาปาง
ข้อมูลรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง จังหวัดลาปาง จากสานักคลังจังหวัดลาปาง ข้อมูลผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ใน
ประเทศไทย จากศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น
1.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่เก็บจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ คือร้าน Little
Home ร้านโฮมเมดเบเกอรี่ จานวน 1 ร้าน โดยเหตุผลที่เลือกร้าน Little Home เป็นตัวแทนในการศึกษา
เนื่องจาก ร้าน Little Home เป็นประเภทของร้านโฮมเมดเบเกอรี่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีความแปลก
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ใหม่ และตั้งอยู่ในจังหวัดลาปาง ซึ่งเป็นทาเลที่มีศักยภาพ ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สาคัญต่างๆ และที่อยู่
อาศัย ซึ่งมีผู้อยู่อาศัยจานวนมากมายเหมาะแก่การลงทุน โดยข้อมูลการสัมภาษณ์แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลรายละเอียดทั่วไปของกิจการ ประกอบด้วย ชื่อสถานที่กิจการ ที่ตั้ง ระยะเวลาการ
ดาเนินการ จานวนพนักงาน ขนาดพื้นที่ จานวนวันและเวลาที่เปิด – ปิด บริการ เมนูและราคาเบเกอรี่ เมนู
และราคาเครื่องดื่ม
ส่ ว นที่ 2 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ต้ น ทุ น ของกิ จ การ ประกอบด้ ว ย เงิน ลงทุ น ของกิ จ การ ต้ น ทุ น การ
ดาเนินงานโดยเฉพาะต้นทุนการผลิตเบเกอรี่และเครื่องดื่ม อาทิเช่น เมนูและจานวนของเบเกอรี่และเครื่องดื่ม
ที่ผลิตในแต่ละวัน จานวนบรรจุภัณฑ์ของเบเกอรี่และเครื่องดื่มในแต่ละวัน เป็นต้น
ส่วนที่ 3 ข้อมูล เกี่ยวกับ รายรับของกิจการ อาทิเช่น จานวนลู กค้าที่ใช้บริการเฉลี่ ยต่อวันของ
กิจการในแต่ละช่องทาง และรายรับเฉลี่ยจากลูกค้าต่อคนที่ใช้บริการต่อวัน
2. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อตอบวัตถุป ระสงค์ การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงินของการลงทุนร้านโฮมเมดเบเกอรี่ ใน
จังหวัดลาปาง โดยการนาข้อมูลทุติยภูมิ ที่ได้จากการเก็บรวบรวมและข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการในส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 มาทาการประมาณงบกาไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด โดย
มีเกณฑ์การประเมินโครงการ ดังนี้ (ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, 2544)
2.1 ต้ น ทุ น ของเงิ น ทุ น ถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งน้ าหนั ก (Weighted Average Cost of Capital : WACC)
การวิเคราะห์โครงการจึงจาเป็นต้องมีการคานวณหาต้นทุนถัวเฉลี่ย ตามสัดส่วนของเงินทุนแต่ละประเภท
2.2 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) เกณฑ์การตัดสินใจ จะพิจารณาจากโครงการที่
มูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่ามากกว่าศูนย์ (NPV > 0) จะตัดสินใจลงทุนหรือยอมรับโครงการนั้น
2.3 อั ต ราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) เกณฑ์ ก ารตั ด สิ น ใจ
จะพิจารณาจากโครงการที่อัตราผลตอบแทนภายในโครงการมีค่ามากกว่าค่าเสียโอกาสหรือต้นทุนเงินทุนของ
โครงการ
2.4 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period : PB) เกณฑ์การตัดสินใจจะพิจารณาจากระยะเวลาคืนทุน
ที่คานวณได้เปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ยอมรับได้
2.5 อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อทุน (Benefit-Cost Ratio : BCR) เกณฑ์การตัดสินใจจะพิจารณาจาก
BCR มีค่าเท่ากับ 1 (BCR=1) หรือมากกว่า 1 (BCR>1)
2.6 การทดสอบค่าความแปรเปลี่ ยน (Switching Value Test : SVT) แบ่งเป็น การทดสอบความ
แปรเปลี่ยนด้านต้น ทุน (SVTC) และการทดสอบความแปรเปลี่ ยนด้านผลประโยชน์ (SVTB) โดยค่า SVT ที่
คานวณได้มีค่าสูง แสดงว่าความเสี่ยงภายในโครงการอยู่ในระดับต่า
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงินในการลงทุนร้านโฮมเมดเบเกอรี่ ในจังหวัดลาปาง ที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ผู้วิจัยขอสรุปและอภิปรายผลการวิจัยแบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ สมมุติฐาน
ในการศึกษาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ทางด้านการเงิน และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน
1. สมมุติฐานในการศึกษาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ทางด้านการเงิน
1.1 สมมุติฐานรายละเอียดทั่วไปของกิจการ
1.1.1 ที่ตั้งของกิจการตั้งอยู่บริเวณ ถนนท่ามะโอ ตาบลเวียงเหนือ อาเภอเมืองลาปาง จังหวัด
ลาปาง
1.1.2 อายุโครงการ 15 ปี ไม่รวมระยะเวลาออกแบบ ตกแต่ง กาหนดตามอายุการใช้งานของ
อาคารที่ใช้ในการประกอบกิจการ (กรมบัญชีกลาง, 2557)
1.1.3 จ านวนพนั กงานของกิจ การทั้งหมด 3 คน ประกอบด้วยพนั กงานทาหน้าที่ ผ ลิต 2 คน
พนักงานทาหน้าที่ขาย 1 คน
1.1.4 ขนาดพื้นที่ของกิจการ อาคารพาณิชย์ ขนาด 17 ตร.ว. หรือ 60 ตร.ม.
1.1.5 จานวนวันและเวลาที่เปิด-ปิดบริการ จานวน 6 วันต่อสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 11.00-18.00 น.
1.2 สมมุติฐานเกี่ยวกับต้นทุนของกิจการ
1.2.1 จานวนเงินลงทุนทั้งหมดเท่ากับ 4,000,000.00 บาท
ตารางที่ 1 เงินลงทุนแรกเริ่ม
รายการ
จานวนเงิน (บาท)
ค่าที่ดินขนาด 17 ตร.ว. หรือ 60 ตร.ม.
127,500.00
(ราคาประเมินตารางวาละ 7,500.00 บาท × 17 ตร.ว.)
(กรมธนารักษ์, 2559)
อายุการใช้งาน 15 ปี
3,439,500.00
- ค่าอาคารพาณิชย์ จานวนเงิน 3,272,500.00 บาท
- ค่าเฟอร์นิเจอร์ จานวนเงิน 167,000.00 บาท
อายุการใช้งาน 10 ปี
165,310.00
- ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า
จานวนเงินรวม 163,970.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์เครื่องครัว จานวนเงินรวม 1,340.00 บาท
อายุการใช้งาน 5 ปี
67,140.00
- ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า
จานวนเงินรวม 46,955.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์เครื่องครัว จานวนเงินรวม 19,110.00 บาท
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รายการ
จานวนเงิน (บาท)
- ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาความสะอาด จานวนเงินรวม 1,075.00 บาท
ค่าออกแบบสถานที่ และตกแต่งสถานที่ก่อนดาเนินงาน
200,000.00
ค่าติดตั้งป้ายชื่อร้าน
500.00
ค่าจดทะเบียนพาณิชย์
50.00
เงินลงทุนของกิจการแรกเริ่ม
4,000,000.00
หมายเหตุ : อายุการใช้งานของสินทรัพย์ กาหนดตามกรมบัญชีกลางและจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
จากตารางที่ 1 แสดงจานวนเงินลงทุนแรกเริ่มของกิจการทั้งหมด 4,000,000.00 บาท
ประกอบด้วย ค่าที่ดิน ค่าอาคารพาณิชย์ ค่าเฟอร์นิเจอร์ ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าเครื่องครัว ค่าอุปกรณ์ทาความ
สะอาด ค่าออกแบบสถานที่ ค่าติดตั้งป้ายชื่อร้าน และค่าจดทะเบียนพาณิชย์
โดยแบ่งสัดส่วนของเงินลงทุนเป็นส่วนของเจ้าของ ร้อยละ 70 ของเงินลงทุนทั้งหมดและ
กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินร้อยละ 30 ของเงินลงทุนทั้งหมด กาหนดดังนี้
ก. สัดส่วนร้อยละ 70 ของเงินลงทุนทั้งหมด คือ จานวนเงิน 2,800,000.00 เป็นสัดส่วนที่
ผู้ประกอบการสามารถรับผิดชอบได้
ข. สัดส่ว นร้อยละ 30 ของเงินลงทุนทั้งหมด คือ จานวนเงิน 1,200,000.00 บาท เป็ น
จานวนเงินที่กู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือนของผู้กู้ โดยใช้พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ เป็นบุคคลค้าประกัน
1.2.2 เงินกู้ยืม ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยขนาดใหญ่ 4 แห่ง
คือ อัตราดอกเบี้ยประเภทเงิน กู้แบบมีระยะเวลา MLR (อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 2 ม.ค.62) ซึ่งเฉลี่ยเท่ากับ
ร้อยละ 6.2 ต่อปี คงที่ตลอดอายุโครงการ โดยมีระยะเวลากู้ยืม 7 ปี เนื่องจากเป็นระยะเวลาในการปล่อย
สินเชื่อ MLR ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยโดยทั่วไป โดยผ่อนเป็นรายเดือน จานวนเงินผ่อน เท่ากับ
17,645.55 บาทต่อเดือน
1.2.3 อัตราคิดลดที่ใช้ในการประเมินโครงการใช้ต้นทุนเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (WACC) มีค่าเท่ากับ
ร้อยละ 8.488 ต่อปี โดยกาหนดให้อัตราคงที่ตลอดอายุโครงการ คานวณจากสูตร
WACC = WeKe+ WdKd (1-T)
ก. We เท่ากับร้อยละ 70 ของเงินลงทุน
ข. Ke เท่ากับร้อยละ 10 กาหนดจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทน
ที่ผู้ประกอบการยอมรับได้ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนดังกล่าว มีค่ามากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ ยของ
ธนาคารพาณิชย์ฯ ประเภทเงินกู้ MLR คือ ร้อยละ 6.2 ต่อปีและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลรุ่นอายุ 7 ปี
เท่ากับร้อยละ 3 รวมกัน
ค. Wd เท่ากับร้อยละ 30 ของเงินลงทุน
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ง. Kd เท่ากับร้อยละ 6.2 ต่อปี คงที่ตลอดอายุโครงการ
จ. T เท่ากับร้อยละ 20 ต่อปี คงที่ตลอดอายุโครงการ (กรมสรรพากร, 2561)
1.2.4 ค่าเสื่อมราคา ใช้วิธีเส้นตรงไม่มีมูลค่าซากโดยแบ่งตามอายุการใช้งาน ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเสื่อมราคา
อายุการใช้งานของสินทรัพย์ (ปี) มูลค่าสินทรัพย์ (บาท)
ค่าเสื่อมราคา (บาทต่อปี)
15
3,439,500.00
229,300.00
10
165,310.00
16,531.00 (เฉพาะปีที่ 1-10)
5
67,140.00
13,428.00
จากตารางที่ 2 แสดงค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ โดยในกรณีของสินทรัพย์ที่มีอายุการ
ใช้งาน 15 ปี มีมูลค่ารวม 3,439,500.00 บาท คิดค่าเสื่อมราคา ปีละ 229,300.00 บาทต่อปี เป็นเวลา 15 ปี
ในกรณี ข องสิ น ทรั พ ย์ ที่ มี อ ายุ ก ารใช้ ง าน 10 ปี มี มู ล ค่ า รวม 165,310.00 บาท คิ ด ค่ า เสื่ อ มราคา ปี ล ะ
16,531.00 บาทต่ อ ปี เป็ น เวลา 10 ปี หลั งจากนั้ น ในปี ที่ 11–15 ยั งคงใช้ สิ น ทรัพ ย์ นั้ น ต่ อ ไป จึ ง คิ ด ค่ า
บารุงรักษาเพิ่มขึ้น จากปีละ 3,600.00 บาท เป็นปีละ 7,200.00 บาท และในกรณีของสินทรัพย์ที่มีอายุการ
ใช้งาน 5 ปี มีมูลค่า 67,140.00 บาท คิดค่าเสื่อมราคา ปีละ 13,428.00 บาทต่อปี เป็นเวลา 5 ปี หลังจากนั้น
ในต้นปีที่ 6 จะซื้อสินทรัพย์ใหม่มาทดแทนด้วยมูลค่าเดิม คือ 67,140.00 บาท ทาให้ค่าเสื่อมราคาปีที่ 6-10 ปี
ละ 13,428.00 บาท และต้นปีที่ 11 จะซื้อสินทรัพย์ใหม่มาทดแทนด้วยมูลค่าเดิมคือ 67,140.00 บาท ทาให้ค่า
เสื่อมราคาปีที่ 11-15 ปีละ 13,428.00 บาท
1.2.5 กาลังการผลิตต่อวัน กาหนดให้คงที่ตลอดอายุโครงการ ดังนี้
ก. กาหนดจานวนเบเกอรี่ที่ขายต่อวัน คือ เค้กขนาด 3 ปอนด์ จานวน 8 ก้อน แบ่งขาย
ก้อนละ 12 ชิ้น รวมเท่ากับ 96 ชิ้นต่อวัน และเค้กปอนด์ขนาด 3 ปอนด์ จานวน 1 ก้อนต่อวัน
ข. กาหนดจานวนเครื่องดื่มที่ขายต่อวัน เท่ากับ 20 แก้ว โดยแบ่งเป็นเครื่องดื่มเย็น จานวน
15 แก้ว เครื่องดื่มร้อน จานวน 5 แก้ว ประกอบด้วย เครื่องดื่มประเภทกาแฟ จานวน 10 แก้ว และเครื่องดื่ม
ประเภทชา จานวน 5 แก้ว และประเภทอื่นๆ จานวน 5 แก้ว
1.2.6 ต้นทุนการผลิต ประมาณการจากกาลังการผลิตในข้อ 1.2.5 โดยปีที่ 1-10 มีจานวนเงินรวม
1,277,929.00 บาทต่อปี และปีที่ 11-15 มีจานวนเงินรวม 1,281,529.00 บาท กาหนดให้คงที่ตลอดอายุ
โครงการ ดังนี้
ก. ค่าวัตถุดิบในการผลิตเบเกอรี่ จานวนเงินรวม 597,216.00 บาทต่อปี อาทิเช่น แป้งเค้ก
ผงฟู เนยสด เป็นต้น
ข. ค่าวัตถุดิบในการผลิตเครื่องดื่ม จานวนเงินรวม 94,764.00 บาทต่อปี อาทิเช่น ผงกาแฟ
ผงชา นมสด เป็นต้น
ค. ค่าบรรจุภัณฑ์สาหรับเบเกอรี่ จานวนเงินรวม 171,540.00 บาทต่อปี อาทิเช่น กล่องใส่
เค้กขนาดต่างๆ กระดาษรองเค้ก เป็นต้น
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ง. ค่าบรรจุภัณฑ์สาหรับเครื่องดื่มเย็น จานวน 2,496 แก้วต่อปี และเครื่องดื่มร้อน จานวน
624 แก้วต่อปี และจานวนเงินรวม 11,010.00 บาทต่อปี อาทิเช่น แก้วพลาสติก แก้วกระดาษ ฝาครอบแก้ว
หลอดดูดน้า เป็นต้น
จ. ค่ า น้ าแข็ ง จ านวนรวม 3,510.00 บาทต่ อ ปี โดยประมาณการจากการสั ม ภาษณ์
ผู้ประกอบการ น้าแข็ง 1 กระสอบ ชงเครื่องดื่มได้ จานวน 40 แก้ว
ฉ. ค่าไฟฟ้า จานวนเงินรวม 123,475.00 บาทต่อปี ประมาณการหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ต่อเดือน
เท่ากับ 2300 หน่วย
ช. ค่าน้าประปา จานวนเงินรวม 7,550.00 บาทต่อปี ประมาณการหน่วยน้าประปาที่ใช้
ต่อเดือนเท่ากับ 35 ลบ.ม.
ซ. ค่ าแก็ ส หุ งต้ ม จ านวนรวม 8,712.00 บาทต่ อปี โดยใช้ ถังแก๊ส หุ งต้ ม ขนาด 15 กก.
จานวน 2 ถัง
ฌ. ค่าวัสดุสิ้นเปลือง จานวนเงินรวมเท่ากับ 12,552.00 บาทต่อปี อาทิเช่น กระดาษทิชชู
น้ายาล้างจาน เป็นต้น
ญ. ค่าบารุงรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องครัว เฟอร์นิเจอร์ จานวนเงินรวมปีที่ 1-10
เท่ากับ 7,600.00 บาทต่อปี และจานวนเงินรวมปีที่ 11-15 เท่ากับ 11,200.00 บาทต่อปี เนื่องจากสินทรัพย์ที่
มีอายุการใช้งาน 10 ปี เมื่อหมดอายุการใช้งาน ยังคงใช้งานต่อไป จึงคิดค่าบารุงรักษาเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า จาก
ปีละ 3,600.00 บาท เป็น 7,200.00 บาท อาทิเช่น ค่าน้ายาแอร์ ค่าตรวจสภาพ ค่าซ่อมแซม ค่าเปลี่ยนอะไหล่
ค่าเปลี่ยนไส้กรอง เป็นต้น
ฎ. เงินเดือนพนักงานทาหน้าที่ผลิต จานวน 2 คน จานวนเงินรวม 240,000.00 บาทต่อปี
(รวมเงินค่าประกันสังคมร้อยละ 5 ของเงินเดือน)
1.2.7 ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวกับการผลิตของกิจการ ประกอบด้วย ต้นทุนที่เกี่ยวกับการขายและบริหาร
และต้นทุนที่เกี่ยวกับการตลาด โดยมีจานวนเงินรวมปีที่ 1 เท่ากับ 142,190.00 บาท และปีที่ 2-5 เท่ากับ
142,010.00 บาทต่อปี และปีที่ 11-15 เท่ากับ 135,020.00 บาทต่อปี กาหนดให้คงทีต่ ลอดอายุโครงการ ดังนี้
ก. ต้นทุนที่เกี่ยวกับการขายและบริหาร ประกอบด้วย
1) ค่าโทรศัพท์ จานวน 1 เครื่อง จานวนเงินรวม 6,000.00 บาทต่อปี
2) ค่าอินเตอร์เน็ต จานวน 1 เครื่อง จานวนเงินรวม 6,000.00 บาทต่อปี
3) ค่าขนส่งสินค้า จานวนเงินรวม 12,480.00 บาทต่อปี โดยใช้บริษัทขนส่งอาหารโดย
ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งอาหาร แต่หากลูกค้าซื้อครบ 900.00 บาท กิจการออกค่าขนส่งอาหารให้ลูกค้า
4) ค่าวัสดุสานักงาน จานวนเงินรวม 1,940.00 บาทต่อปี
5) ค่ า ภาษี ป้ า ย จ านวนเงิ น รวม 600.00 บาทต่ อ ปี ป้ า ยประเภทที่ 3 ตั ว อั ก ษร
ภาษาอังกฤษขนาดกว้าง 100 ซม. ยาว 150 ซม. อัตราภาษีป้าย 20.00 บาทต่อ 500 ตร.ซม.
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6) เงินเดือนพนักงานทาหน้าที่ขาย จานวน 1 คน จานวนเงินรวม 108,000.00 บาทต่อปี
(รวมเงินค่าประกันสังคมร้อยละ 5 ของเงินเดือน)
ข. ต้นทุนที่เกี่ยวกับการตลาด คือ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ดังนี้
ปี ที่ 1 จ านวนเงิน รวมเท่ากับ 7,170.00 บาทต่อปี ประกอบด้วยค่าจัดทาป้าย PVC
โฆษณาหน้ าร้าน จานวน 1 ป้ าย จานวนเงิน 180.00 บาท และค่า โฆษณาผ่าน Facebook จานวน 1 ครั้ง
(ครั้งละ 6,990.00 บาท) ระยะเวลา 30 วัน
ปีที่ 2–5 จานวนเงินรวม 6,990.00 บาทต่อปี ประกอบด้วย ค่าโฆษณาผ่าน Facebook
จานวน 1 ครั้งต่อปี (ครั้งละ 6,990.00 บาท) ระยะเวลา 30 วัน
1.3 สมมุติฐานเกี่ยวกับรายรับของกิจการ
1.3.1 รายรับระหว่างดาเนินกิจการ ประกอบด้วย
ก. รายรับของกิจการที่ได้รับจากเบเกอรี่ กาหนดดังนี้
 ราคาขายเค้กชิ้น เฉลี่ ยชิ้นละ 70.00 บาท คงที่ตลอดโครงการ และราคาส่ วนลด
ร้อยละ 50 เท่ากับเฉลี่ยชิ้นละ 35 บาท หากจาหน่ายหลังเวลา 17.00 น.จานวนเค้กชิ้นที่ผลิตวันละ 96 ชิ้น
จานวนเค้กที่จาหน่ายหลังเวลา 17.00 น. คือ ปีที่ 1 เท่ากับ 8 ชิ้นต่อวัน, ปีที่ 2 เท่ากับ 6 ชิ้นต่อวัน, ปีที่ 3
เท่ากับ 4 ชิ้นต่อวัน , ปีที่ 4 เท่ากับ 2 ชิ้นต่อวัน , ปีที่ 5 เท่ากับ 1 ชิ้นต่อวัน และตั้งแต่ ปีที่ 6 เป็นต้นไป
จนสิ้นสุดโครงการ ไม่มีเค้กที่จาหน่ายหลังเวลา 17.00 น. เกิดขึ้น เนื่องจากตั้งแต่ปีที่ 6 กิจการเริ่มอยู่ตัว
 ราคาขายเค้กปอนด์ ก้อนละ 900.00 บาท คงที่ตลอดโครงการ จานวนการเค้กปอนด์
ที่ขาย คือ วันละ 1 ก้อน คงที่ตลอดโครงการ
ข. รายรับของกิจการที่ได้รับจากเครื่องดื่ม กาหนดดังนี้
 ราคาขายเครื่องดื่มเฉลี่ยแก้วละ 45.00 บาท จานวนเครื่องดื่มที่ขายได้เฉลี่ย 20 แก้ว
ต่อวัน คงที่ตลอดโครงการ
ดังนั้นสรุปรวมรายรับของกิจการที่ได้รับจากเบเกอรี่ และเครื่องดื่ม มีจานวนเงินรวมต่อปี ดังนี้
ปีที่ 1
เท่ากับ 2,570,880.00 บาท
ปีที่ 2
เท่ากับ 2,592,720.00 บาท
ปีที่ 3
เท่ากับ 2,614,560.00 บาท
ปีที่ 4
เท่ากับ 2,636,400.00 บาท
ปีที่ 5
เท่ากับ 2,647,340.00 บาท
ปีที่ 6-15 (ปีละ) เท่ากับ 2,658,240.00 บาทต่อปี
1.3.2 รายรับ เมื่อสิ้ น สุ ดโครงการ ปีที่ 15 คือ ค่าที่ดินตามราคาประเมินที่ดิน จานวนเงินรวม
127,500.00 บาท
2. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน
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การศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ด้ า นการเงิ น ของการลงทุ น ร้ า นโฮมเมดเบเกอรี่ จั ง หวั ด ล าปาง จาก
ข้อสมมุติฐานเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ทางด้านการเงินในข้อ 1 สามารถนาข้อมูลมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ทางด้านการเงินได้ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลการคานวณค่าดัชนีชี้วัดความคุ้มค่าของโครงการ
เกณฑ์การประเมิน ผลการคานวณ
เกณฑ์การตัดสินใจ
ผลการตัดสินใจ
NPV (บาท)
4,485,256.97 มีค่ามากกว่าศูนย์
คุ้มค่าน่าลงทุน
IRR
24.21% มีค่ามากกว่า WACC
คุ้มค่าน่าลงทุน
BCR
1.26 มีค่ามากกว่า 1
คุ้มค่าน่าลงทุน
PB (ปี)
4.01 ระยะเวลาคืนทุนเหมาะสม
คุ้มค่าน่าลงทุน

จากตารางที่ 3 แสดงผลการคานวณค่าดัชนีชี้วัดความคุ้มค่าของโครงการนี้ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)
เท่ากับ 4,485,256.97 บาท มีค่ามากกว่าศูนย์ อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เท่ากับ ร้อยละ 24.21
มีค่ามากกว่าต้นทุนเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (WACC) อัตราผลประโยชน์ต่อทุน (BCR) เท่ากับ 1.26 มีค่ามากกว่า 1
และระยะเวลาคืน ทุน 4.01 ปี เป็ น ระยะเวลาคืนทุนที่เหมาะสม แสดงให้เห็ นว่าในการวัดความคุ้มค่าของ
โครงการลงทุนฯ นี้ มีความคุ้มค่าในการลงทุน
การทดสอบความแปรเปลี่ยนของการลงทุนร้านโฮมเมดเบเกอรี่ จังหวัดลาปาง ภายใต้สมมุติฐานใน
ข้อ 1 และจากผลการคานวณตารางที่ 3 นามาทดสอบค่าความแปรเปลี่ยน (SVT) พบว่า ค่าความแปรเปลี่ยน
ด้านต้นทุน (SVTC) มีค่าเท่ากับร้อยละ 25.70 หมายความว่า ต้นทุนของการลงทุนร้านโฮมเมดเบเกอรี่สามารถ
เพิ่ ม ขึ้ น ได้ ไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 25.70 ก่ อ นที่ จ ะท าให้ มู ล ค่ าปั จ จุ บั น เท่ ากั บ ศู น ย์ และค่ า ความแปรเปลี่ ย นด้ า น
ผลตอบแทน (SVTB) มีค่าเท่ากับร้อยละ 20.45 หมายความว่า ผลตอบแทนของการลงทุนร้านโฮมเมดเบเกอรี่
สามารถลดลงได้ไม่เกินร้อยละ 20.45 ก่อนที่จะทาให้มูลค่าปัจจุบันเท่ากับศูนย์
ดังนั้น จากการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงินในการลงทุน ร้านโฮมเมดเบเกอรี่ จังหวัดลาปาง
พบว่า มีความคุ้มค่าในการลงทุนตลอดอายุโครงการ 15 ปี โดยมูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 4,485,256.97 บาท
มีค่ามากกว่า ศูนย์ อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ เท่ากับ ร้อยละ 24.21 มีค่ามากกว่าต้นทุนเฉลี่ยถ่วง
น้าหนัก อัตราผลประโยชน์ต่อทุน เท่ากับ 1.26 มีค่ามากกว่า 1 และสามารถคืนทุนได้ภายใน 4.01 ปี และ
ตราบใดที่ต้นทุนเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 25.70 และรายได้ลดลงไม่เกินร้อยละ 20.45 โครงการก็ยังคงน่าลงทุน
ข้อเสนอแนะ
ธุร กิ จ ร้ านโฮมเมดเบเกอรี่ เป็ น ธุร กิจที่ มี คู่แ ข่งรายใหม่ เข้ามาแข่ งขั นในตลาดได้ง่าย และเกิ ดการ
ลอกเลียนแบบกันได้ ดังนั้น หากต้องการสร้างความได้เปรียบให้เหนือกว่าคู่แข่ง จาเป็นต้องสร้างความแตกต่าง
ให้ กับ ธุรกิจ โดยการสร้างเอกลักษณ์ และพยายามหาจุดขายให้ กับธุรกิจของตนเอง ในด้านของต้นทุนนั้น
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ต้นทุนที่เป็นปัจจัยหลักคือ ต้นทุนวัตถุดิบ เนื่องจากเป็นตัวแปรหลักที่จะทาให้ธุรกิจมีต้นทุนที่สูงขึ้นจนอาจ
ทาให้ขาดทุนได้ และในด้านของผลตอบแทน การลดลงของลูกค้ามีผลกระทบต่อการลดลงของผลตอบแทน
ดังนั้น ธุรกิจร้านโฮมเมดเบเกอรี่จึงควรพิ จารณาถึงต้นทุนด้านวัตถุดิบและจานวนลูกค้าเป็นปัจจัยหลัก โดยทา
กลยุ ท ธ์ท างการตลาดให้ ม ากขึ้น เพื่ อ ดึงดู ดลู กค้า อี กทั้ งการหาข้อมู ล และติด ตามสถานการณ์ ข องอาหาร
ประเภทเบเกอรี่ ทั้งในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับอาหารและแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้แน่ใจ
ว่าแนวโน้มความต้องการบริโภคเบเกอรี่อยู่ในระดับที่ควรลงทุนหรือไม่ มิใช่เพียงแค่ความสนใจเฉพาะช่วงเวลา
ใดเวลาหนึ่งเท่านั้น และในการศึกษาครั้งนี้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงอาจจะมีค่าที่สูงกว่าในกรณีศึกษานี้
เนื่ องจากผู้ ป ระกอบการหรือผู้ล งทุน ต้องคานึงถึงต้นทุน ทางสังคมด้วย ดังนั้น ผู้ ประกอบการหรือผู้ล งทุน
ควรต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจลงทุน
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บทคัดย่อ
การท าฟาร์ ม ปศุ สั ต ว์ ส่ ว นใหญ่ ต้ อ งใช้ ค วามระมั ด ระวังในการเลี้ ย งดู กรณี ก ารท าฟาร์ ม ปลาทอง
จาเป็ นต้องใช้การเลี้ยงดูที่มีความระมัดระวังเรื่องของสภาพแวดล้อมของปลาทอง เพื่อให้ ปลาทองมีความ
สวยงามและครีบปลาไม่บิดเบี้ยว ดังนั้นทางผู้จัดทาได้สร้างแอปพลิเคชันวัดระดับความขุ่นและอุณหภูมิของน้า
ในบ่อปลาของฟาร์มปลาทอง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย ผู้จัดทาได้พัฒนาระบบ
ต้นแบบการวัดระดับและควบคุมการทางานของ IoT เพื่อดูแลปลาภายในฟาร์ม หากมีการเปลี่ยนแปลงภายใน
บ่อปลา ระบบจะทาการแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันเพื่อรับทราบสถานะของบ่อปลาแต่ละบ่อเมื่อน้าขุ่นเกิน
กว่าที่กาหนดจะได้ทาการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนได้ทันเวลา โดยมีเทคโนโลยี IoT คอยควบคุมความขุ่นและ
อุณหภูมิของน้า ผลจากการประเมินพบว่าความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันวัดระดับความขุ่น
และอุณหภูมิของน้าในบ่อปลาพบว่าอยู่ในระดับ ดี
ค้าส้าคัญ : IoT, เทคโนโลยี, ฟาร์มปลาทอง, ความขุ่น, อุณหภูมิ
Abstract
Most livestock farming requires careful care. In the case of goldfish farming, it is
necessary to be careful about goldfish environment in order to keep them beautiful and
their fins are not distorted. The developers create an application to measure turbidity and
water temperature in fish ponds. Applying this technology is part of research. The
developers develop the prototype system to measure and control IoT functions to take care
of goldfish in the farm. If there is any change in the fish pond, the notification system will
be sent to the application so that the status of each pond is shown. When water is turbid, it
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can be rectified in time using IoT technology to control turbidity and water temperature.
The resuls of the application evaluation showed that the overall satisfaction of the users
that ised this application to measure turbidity and water temperature in fish ponds was at a
good level.
Keywords : IoT, Technology, Goldfish Farm, Turbidity, Temperature
บทน้า
ปัจจุบันนี้เทคโนโลยี Internet of Thing เข้ามามีส่วนช่วยเหลือในชีวิตประจาวันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
ทางด้านการเกษตร หรือด้านอุตสาหกรรมที่นามาประยุกต์ใช้ทาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเกิดจากการนา
เทคโนโลยี IoT และเทคโนโลยีด้านอื่นมาใช้ร่วมกัน รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถ
นามาใช้ร่วมกัน เพื่อเป็น เทคโนโลยี IoT ได้ ส าหรับ ในอนาคต IoT อาจมีอยู่ทุกที่เพื่ ออานวยความสะดวก
ให้กับผู้ใช้งานเปรียบเสมือนกับการที่ผู้คนในทุกวันนี้นิยมใช้สมาร์ทโฟน สิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์ (2559 หน้า 3) ได้
ศึกษาเกี่ยวกับการทาฟาร์มอัจฉริยะเป็นการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งระบบคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร ระบบ
เซนเซอร์และเทคโนโลยี ชี วภาพมาผสมผสานกับ งานด้านการเกษตร ควบคู่กับ การเกษตรแบบวิศ วกรรม
เปลี่ยนแปลง ที่จะนาเอาเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาช่วย เช่น การปรับสภาพน้า เป็นต้น
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงนาเสนอแอปพลิเคชันวัดระดับความขุ่นและอุณหภูมิของน้าในบ่อปลาเพื่อแก้ปัญหา
ของฟาร์มปลาทอง โดยใช้อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจจับค่าความขุ่นของน้าเพื่อเก็บค่าสถานะต่าง ๆ
ถ้าค่าออกมาต่ากว่าเกณที่ตั้งไว้ อุปกรณ์ จะทาการเปิดน้ าเพื่อระบายน้าแบบ Skimmer Pool เมื่อน้ ามีค่า
ความขุ่นเกินค่าที่ตั้งไว้และแจ้งเตือนผ่านระบบแอปพลิเคชัน ทาให้ รับทราบและป้ องกันความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์การวิจัย
สร้างอุปกรณ์ IoT และใช้แอปพลิเคชันวัดระดับความขุ่นและอุณหภูมิของน้าในบ่อปลา เมื่อมีความขุ่น
และอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมของน้ากับสภาพแวดล้อมของปลาทอง มีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อแสดงผลในรูปแบบ
กราฟเพื่อดูแนวโน้มความขุ่นและอุณหภูมิในแต่ละช่วงเวลา และสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้
ขันตอนการท้างานของระบบ
แอปพลิเคชันวัดระดับความขุ่นและอุณหภูมิของน้าในบ่อปลาประกอบไปด้วยแอปพลิเคชัน และการ
ทางานของระบบ IoT ที่ มีก ารท างานร่ว มกัน โดยมีก ารวิเคราะห์ ของข้อ มูล ที่ เก็บ ได้ จ ากเซนเซอร์ และยั ง
สามารถควบคุมการทางานของฟาร์มปลาทองเพื่ออานวยความสะดวก ให้กับเจ้าของฟาร์มได้ รับทราบข้อมูล
สถานะความขุ่นและอุณหภูมิในบ่อปลา ดังนั้นการพัฒนาแอปพลิเคชัน นี้จึงเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
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การบริหารฟาร์มปลาทอง และความสะดวกสบายต่อการปฎิบัติงานของเจ้าของฟาร์ม และช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
การบริหารฟาร์มได้ในระดับหนึ่ง
1. การพัฒนาแอปพลิเคชันวัดระดับความขุ่นและอุณหภูมิของน้าในบ่อปลา
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ IoT และเหตุผลที่เลือกใช้เทคโนโลยีนี้พบว่า ธีระชัย หลาเนียม (2559
หน้า 21) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ IoT ในปัจจุบันเราสามารถพบเห็น Intelligence Sensor ติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์ที่ใช้
งานในชีวิตประจาวันต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น โดยสาเหตุของความนิยมกระแส IoT นั้นมาจากการที่ราคาอุปกรณ์ ใน
กลุ่มของ Sensor ลดลงไปถึงร้อยละ 60 ในขณะที่ช่องทางในการสื่อสารและการประมวลผลข้อมูลมีศักยภาพ
สูงขึ้น แต่มีค่าใช้จ่ายต่าลง ประกอบกับความนิยมในการใช้งานอุปกรณ์สื่อสารในกลุ่มสมาร์ทโฟนสูงขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัด และในอุปกรณ์สื่อสารเหล่านั้นมักติดตั้งระบบจัดการตาแหน่ งบนพื้นโลก (Geographic Position
System: GPS) มีความแม่นยาและสามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันวัดระดับความขุ่นและอุณหภูมิของน้าในบ่อปลา โดยนาข้อมูล
จากการศึกษาและวิเคราะห์ ในการทางานของ IoT มาแจ้งเตือนการทางานของฟาร์มปลาทอง โดยการทางาน
ของระบบมีดังนี้
Server

NodeMCU ตัวที่ 1 เก็บค่า
จากเซนเซอร์และส่งข้อมูล

เก็บข้อมูลค่าความขุ่น
และอุณหภูมิ

ส่งข้อมูล

ส่งข้อมูล

Database

ควบคุม IoT หรือ ดูรายงาน

NodeMCU ตัวที่ 2 รับค่าและ
ควบคุม Solenoid Valve
สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 1 แสดงการทางานของอุปกรณ์ IoT และการส่งข้อมูล
จากภาพที่ 1 KKdeveloper (2560) NodeMCU คือ แพลตฟอร์มหนึ่งที่ใช้ช่วยในการสร้างโปรเจค
Internet of Things (IoT) ที่ประกอบไปด้วย Development Kit (ตัวบอร์ด) และ Firmware (Software บน
บอร์ด) ที่เป็น open source สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Lau ได้ ทาให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น มาพร้อมกับ
โมดูล WiFi (ESP8266) ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญในการใช้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตนั่นเอง โดยการนาNodeMCU รับ
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ค่าความขุ่นจากเซ็นเซอร์เพื่อส่งสัญญาณให้ Solenoid Valve ที่ใช้ในการเปิด-ปิดน้าเมื่อค่าความขุ่นเกินกว่าที่
ปลาทองจะอาศัยอยู่ได้ เพื่อทาการระบายน้าแบบ Skimmer Pool จะทาให้น้าในบ่อปลาสูงจนถึงระดับท่อน้า
ทิ้งเพื่อระบายน้าที่มีความขุ่นออก จนได้น้าที่สะอาดเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของปลาทอง จากนั้นนาข้อมูล
ที่ตรวจได้ไปเก็บไว้ในฐานข้อมูล เพื่อสามารถเรียกดูรายงานของแต่ละวันจนถึงแต่ละวินาทีได้ นอกจากนั้นยังมี
เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ เพื่อทราบอุณหภูมิปัจจุบันของบ่อปลาแบบเวลาจริงให้ได้มากที่สุด และส่งข้อมูล
อุณหภูมิที่เก็บได้ไปบันทึกไว้ในฐานข้อมูลเพื่อรายงานไปยังเจ้าของฟาร์มปลาทองให้ทราบว่าอุณหภูมินั้นสูงหรือ
ต่าเกินไป แอปพลิเคชัน สามารถเข้าไปควบคุมเปิดปิดน้าได้จากทุกที่ ที่มีอินเทอร์เน็ตและยังสามารถดูข้อมูล
ความขุ่นและอุณหภูมิผ่านแอปพลิเคชัน หากอุณหภูมิหรือค่าความขุ่นไม่เหมาะสมกับปลาทองแอปพลิเคชัน
จะแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้
2. NodeMCU ตัวที่ 1 ทา
หน้าที่รับค่าจากเซนเซอร์
1. เซนเซอร์วัดค่า
ความขุ่นของน้า

3. เซนเซอร์วัดค่าอุณหภูมิ

ภาพที่ 2 NodeMCU ตัวที่1 เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์
ภาพที่ 2 NodeMCU ตัวที่1 เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ตรวจจับความขุ่นและเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบบกัน
น้า จะทาการรับค่าความขุ่นและค่าอุณหภูมิส่งไปยัง NodeMCU ตัวที่2 ดังรูปในภาพที่ 3 และทาการส่งค่า
ความขุ่นและอุณหภูมิกลับ ไปที่เซิร์ฟเวอร์เพื่อบันทึกลงในฐานข้อมูลไว้นาไปแสดงผลในภายหลัง นอกจากนี้
NodeMCU ตัวที่1 รอรับค่าจากฐานข้อมูลที่ส่งมาโดยผู้ใช้แอปพลิเคชันเพื่อควบคุม IoT ในกรณีที่ต้องการเปิด
ปิดน้าด้วยตัวเอง
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5. Solenoid Valve
ทาหน้าที่เปิดปิดน้า
4. NodeMCU ตัวที่
2 ทาหน้าที่เปิดปิด
7. Relay ทาหน้าที่ควบคุม

น้า

เปิดปิดเหมือนสวิตซ์
6. ตัวจ่ายไฟ หรือ Power

ภาพที่ 3 NodeMCU ตัวที2่ เชื่อมต่อกับ Solenoid Valve

ภาพที่ 3 การเชื่อมต่อของ NodeMCU ตัวที่2 กับ Relay ซึ่งทาหน้าที่ควบคุม Solenoid Valve จะ
ทาการรับค่าจาก NodeMCU ตัวที่1 แล้วนามาประมวลผลว่าค่าที่ได้รับมานั้นอยู่ในเงื่อนไขใด เช่น ถ้าค่าความ
ขุ่นต่ากว่า 4 จะทาการส่งค่า ไปให้ Relay ควบคุม Solenoid Valve ทาหน้าที่เปิดน้าอัตโนมัติ
2. การท้างานแอปพลิเคชันวัดระดับความขุ่นและอุณหภูมิของน้าในบ่อปลา
แอปพลิเคชันวัดระดับความขุ่นและอุณหภูมิของน้าในบ่อปลาจะทาหน้าที่ ควบคุมอุปกรณ์ IoT และ
ตรวจสอบสถานะสภาพแวดล้อมของบ่อปลา เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทราบถึงสภาพแวดล้อมปัจจุบันแบบเวลา
จริง เมื่อน้ามีความขุ่นเกินกว่าระดับที่กาหนดระบบจะทาการแจ้งเตือนมายังผู้ใช้งานและทาการเปิดน้าให้
อัตโนมัติรูปแบบแอปพลิเคชันทางผู้จักทาได้ทาการศึกษาการเขียนเว็บแอปพลิเคชัน
Thepparit Kongpetchkhao (2562) Progressive Web Apps อนาคตของโมบายแอพ ได้อธิบาย
ว่า การนาระบบผลิต Website ผสมผสานจุดเด่นของ Mobile Apps เพื่อช่วยให้เราสามารถใช้งาน เว็บแอพ
ได้เช่นเดียวกับ Mobile Apps ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ อาทิ Chrome, FireFox แสดงผลได้เหมือนกันจาก
ทุกอุปกรณ์ อาทิ Desktop PC, โน๊ตบุ๊ค, โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต นี่จึงเป็นการสร้างประสบการณ์ไร้รอยต่อซึ่ง
Mobile Apps แบบเดิมทาไม่ได้ อีกจุดเด่นที่สาคัญ คือ ผู้ใช้งานเว็บแอพ สามารถเข้าใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
ทุกข้อมูลจะถูกปรับปรุงอย่างรวดเร็ว แบรนด์สามารถส่งเนื้อหาล่าสุดให้กับผู้ใช้งานได้ทันที ในขณะเดียวกันก็
เข้าใช้งานผ่านในรูปแบบ Icon ที่อยู่บนหน้าจอหลัก (Home Screen) ของอุปกรณ์พกพา เพื่อใช้เป็นทางลัด
และเข้าถึงได้ง่าย ดังนั้นผู้ใช้งานเว็บแอพจึงไม่ต้องยุ่งยากกับการดาวน์โหลดจาก App Store หรือ Play Store
อีกต่อไป
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1. ในหน้าแรกของแอปพลิเคชันให้ผู้ใช้ป้อน Username และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบดังภาพ 4 ก.
เมื่อเข้าสู่ระบบจะแสดงผล การควบคุ มปลาทองสายพันธุ์ต่างๆในแต่ละบ่อ ดังภาพ 4 ข. ซึ่งแสดงค่าความขุ่น
และค่ า อุ ณ หภู มิ ที่ ร ายงานแบบเวลาจริ ง ของแต่ ล ะบ่ อ หากอุ ณ หภู มิ ห รื อ ค่ า ความขุ่ น ไม่ เหมาะสมกั บ
สภาพแวดล้อมของปลาทองแอปพลิเคชันจะแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันและจะควบคุม
อุปกรณ์ IoT ควบคุมเปิด-ปิดน้าเพื่อให้น้าได้ระบายออกเพื่อลดความขุ่นของน้าในบ่อปลา

ก. หน้าแรกของแอปพลิเคชัน

ข. การควบคุมปลาทองสายพันธุ์ต่างๆ ในแต่ละบ่อ

ภาพที่ 4 แสดงหน้าแรกของแอปพลิเคชัน การควบคุมปลาทองสายพันธุ์ต่างๆ ใน
แต่ละบ่อ
2. หน้ารายละเอียดของบ่อปลาจะแสดง ค่าความขุ่นและค่าอุณหภูมิของน้าในบ่อปลา โดยแสดงใน
รูปแบบกราฟเส้น และรายละเอียดจะแสดงค่าความขุ่นและค่าอุณหภูมิมากสุดกับน้อยสุดของวัน ดังภาพ 5 ก.
ซึ่งสามารถเลือกช่วงเวลาย้อนหลังดูค่าความขุ่นกับค่าอุณหภูมิได้ หากต้องการดูค่าความขุ่นหรือค่าอุณหภูมิบาง
ช่วง สามารถกดที่ปุ่ม Export เพื่อโหลดเป็นไฟล์ข้อมูลเก็บไว้ตรวจสอบได้ในภายหลัง กรณีที่กดปุ่มควบคุม
ระบบ IoT ดังภาพ 5 ข. จะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมาให้ผู้ใช้ งานควบคุมอุปกรณ์ IoT ได้ โดยควบคุมเปิด-ปิดน้าใน
บ่อ จากนั้นกด Save Changes เพื่อบันทึก
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ก. หน้ารายละเอียดแสดงข้อมูลกราฟ

ข. หน้ารายละเอียดแสดงการควบคุม IoT

ภาพที่ 5 หน้าแสดงข้อมูลรายละเอียด
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินใช้
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามวิธีของไลเคิร์ท (Likert)
4.21 - 5.00
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก
3.41 - 4.20
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
2.61 - 3.40
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
1.81 - 2.60
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
1.00 - 1.80
ความพึงพอใจอยู่ในระดับควรปรับปรุง
จากการเก็บ รวบรวมข้อมูล จากแบบสอบถามจากผู้ ใช้งานแอปพลิ เคชัน ทั้ งหมด 25 คน ผู้ วิจั ยได้
รวบรวมข้อมูลเพื่อหาผลสรุปความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อ แอปพลิเคชันวัดระดับความขุ่นและอุณหภูมิของน้า
ในบ่อปลา โดยการหาค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านที่ต้องการศึกษาพร้อมทั้ งค่าเฉลี่ยรวมของแอปพลิชัน เพื่อนาข้อมูล
มาสรุปผลการประเมินความพึงพอใจมาแสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิชัน
ผลการประเมิน
รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ

ท่านคิดว่าความสวยงามของแอปพลิเคชันอยู่ในระดับใด

3.70

1.15

ดี

ท่านคิดว่าการออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายอยู่ในระดับใด

4.39

0.75

ดีมาก

ท่านคิดว่าการใช้งานตรงกับความต้องการของฟาร์มอยู่ในระดับใด

3.87

0.92

ดี

รวมเฉลี่ย

3.98

0.94

ดี

ท่านคิดว่าการนาไปช่วยในการบริหารฟาร์มของท่านจะช่วยได้มากแค่ไหน

4.35

0.78

ดีมาก

ท่านคิดว่าข้อมูลสถิติที่เก็บได้จะมีประโยชน์ต่อท่านมากแค่ไหน

4.13

0.76

ดี

ท่านคิดว่าระบบแจ้งเตือนเมื่อน้าอุณหภูมิไม่เหมาะสมกับปลาทองมี
ประโยชน์อย่างไร

4.13

0.97

ดี

ท่านคิดว่าระบบแจ้งเตือนเมื่อค่าความขุ่นไม่เหมาะสมกับปลาทองมีใน
ระดับใด

4.00

0.74

ดี

รวมเฉลี่ย

4.15

0.81

ดี

ท่านคิดว่าแอปพลิเคชันวัดระดับความขุ่นและอุณหภูมิของน้าในบ่อปลาจะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับปลาในระดับใด

4.26

0.81

ดีมาก

ท่านคิดว่าแอปพลิเคชันวัดระดับความขุ่นและอุณหภูมิของน้าในบ่อปลาจะ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลปลาทองได้ในระดับใด

4.22

0.74

ดีมาก

ด้านการออกแบบแอปพลิเคชันวัดระดับความขุ่นและอุณหภูมิของน้าใน
บ่อปลา

ด้านข้อมูลและอุปกรณ์แจ้งเตือนความขุ่นและอุณหภูมิของน้าในบ่อปลา

ด้านการท้างานของแอปพลิเคชันวัดระดับความขุ่นและอุณหภูมิของน้า
ในบ่อปลา

445

9
รวมเฉลี่ย

4.24

ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพโดยรวมของแอปพลิเคชัน

0.77

ดีมาก

4.12

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินพบว่า เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านการออกแบบแอปพลิเคชัน
วัดระดับความขุ่นและอุณหภูมิของน้าในบ่อปลา มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.98 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี ด้านข้อมูล
และอุปกรณ์แจ้งเตือนความขุ่น และอุณหภูมิของน้าในบ่อปลา มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.15 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ดี และสุดท้ายคือด้านการทางานของแอปพลิเคชันวัดระดับความขุ่นและอุณหภูมิของน้าในบ่อปลา มีระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุดเป็นอันดับแรกโดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดีมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.24 ความพึง
พอใจของผู้ ใ ช้ ง านแอปพลิ เคชั น โดยรวมทั้ ง 25 คน ที่ ไ ด้ ท าการประเมิ น ความพึ ง พอใจพบว่ า ค่ า เฉลี่ ย
ประสิทธิภาพโดยรวมของแอปพลิเคชันอยู่ที่ 4.12 ซึ่งอยู่ในระดับ ดี
สรุปผลการทดลอง
สรุปผลการทดลอง จากผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการพัฒนาแอปพลิเคชันวัดระดับความขุ่นและ
อุณหภูมิของน้าในบ่อปลาพบว่าความพึง พอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชันในด้านการออกแบบแอปพลิเคชัน
ด้านข้อมูลและอุปกรณ์แจ้งเตือนความขุ่นและอุณหภูมิ ด้านการทางานของแอปพลิเคชัน และประสิทธิภาพ
โดยรวมของแอปพลิเคชัน อยู่ในระดับดี ทั้งนี้เนื่องจากแอปพลิเคชันใช้การออกแบบไม่เน้นสีสันเน้นไปที่การ
ออกแบบ Flat Design รวมถึงด้านการทางาน ที่มี IoT รายงานค่าความขุ่นและอุณหภูมิ แบบเวลาจริง จึง
ส่งผลให้การประเมิน ความพึงพอใจประสิทธิภาพโดยรวมของการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ มี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
4.12 ซึ่งอยู่ในระดับดี
ข้อเสนอแนะ
ในอนาคตอาจจะมีเซนเซอร์ใหม่ ๆ จะสามารถตรวจวัดค่าสภาพแวดล้อมได้ หลากหลายรูปแบบ เพื่อ
จะนาข้อมูลสภาพแวดล้อมไปวิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพกับปลาแต่ละชนิดมากขึ้น
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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ ผู้ จั ด ท ามี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อศึ กษา และเปรี ย บเที ย บช่ อ งว่ า งคุ ณ ภ า พ
การบริ ก ารของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารที่ ด่ า นศุ ล กากรเชี ย งของ จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์
ที่ ด่ า นศุ ล กากรเชี ย งของ จ านวน 90 คน ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ วิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพบริ ก าร (SERVQUAL) 5 มิ ติ
ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ และสิ่งที่จับต้องได้ ด้านความไว้วางใจหรือความน่าเชื่อถือ
ด้านการตอบสนองของเจ้าหน้าที่ ด้านความเอาใจใส่ และด้านความไว้วางใจ การคานวณหาช่องว่างคุณภาพ
บริการระหว่างบริการที่คาดหวัง และบริการที่รับรู้ในมุมมองของผู้ใช้บริการ จากการวิเคราะห์ด้านโปรแกรม
SPSS For Windows พบว่า คุณภาพในการให้บริการทั้ง 5 ด้าน มีกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม และมีระดับการ
รับรู้เฉลี่ยต่อคุณภาพในการให้บริการทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยให้ระดับความคาดหวังเฉลี่ยในด้านความเอา
ใจใส่ Mean = 4.41 มากที่สุ ด รองลงมาได้แก่ ด้านการตอบสนองของเจ้าหน้าที่ Mean = 4.39 ด้านความ
ไว้วางใจ Mean = 4.38 ด้านความไว้วางใจหรือความน่าเชื่อถือ Mean = 4.34 และด้านความเป็นรูปธรรมของ
การบริการ และสิ่งที่จับต้องได้ Mean = 4.33 ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสาคัญของช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ให้บริการ ของผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการผู้ วิจัยจึงทาข้อเสนอแนะในแต่ละเรื่องของปัจจัยทั้ง 5 ด้าน เพื่อ
พัฒ นาคุณภาพการบริการ และสามารถเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริการให้ ดียิ่งขึ้นตรงต่อความคาดหวังของ
ผู้ใช้บริการ
คาสาคัญ : ช่องว่างคุณภาพการบริการ , คุณภาพการให้บริการ , ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
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Abstract
This research is conducted in the purpose of studying and comparing a service quality
gap of customers at Chaing Khong Custom Authority. The attained results are analyzed by
using total 90 samples. The quality of service was analyzed by using the theory of 5
Dimensions of SERVQUAL which are composed with different 5 significant dimensions-the
tangibility, the reliability, the responsiveness, empathy, and the assurance. From the result by
calculating the quality gap between an expected service and perceived service analyze by
using SPSS For Windows found that the quality in 5 services have respondents and the average
level of perception of service quality was high. The average level of expectation in the
empathy is the highest has Mean = 4.41 followed by the responsiveness Mean = 4.39, the
assurance Mean = 4.38, the assurance and reliability Mean = 4.34 and the tangibility Mean =
4.33 Researcher foresees of the importance of the service gap between service providers and
users. So, researcher made the recommendations on each of the five factors to improve
service quality and service efficiency to meet the expectations of the users.
Keywords: service quality gap, service quality, customers' satisfaction
1. บทนา
สะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) เป็นสะพานข้ามแม่น้าโขงที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศลาว ระยะทาง 2.48 กิโลเมตร และยังมีโครงการก่อสร้างถนนไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตรเข้าใน
เขตเมืองห้วยทราย เพื่อเป็นการเชื่อมต่อกับเส้นทาง R3A ที่เชื่อมต่อระหว่างจีน – ลาว –ไทย เนื่องจากช่องทาง
นี้ เ ป็ น ช่ อ งทางที่ มี ก ารส่ ง ออกสิ น ค้ า ทางถนนค่ อ นข้ า งสู ง โดยในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2561 มี มู ล ค่ า
การส่งออกสูงถึง 932,846,556.86 บาท นับเป็นเส้นทางสาคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของประเทศไทย
ด่านศุลกากรเชียงของนับเป็นประตูด้านแรกของการทาการค้าระหว่างประเทศ การขยายตัวของเศรษฐกิจ
การรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีเต็มรูปแบบ ดังนั้นผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ จึงควรทราบมุมมองความ
พึงพอใจที่มีของผู้ใช้บริการเพื่อพัฒนาคุณภาพในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของสินค้า งานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ให้บริการ และผู้รับบริการที่ด่ านศุลกากรเชียงของ เพื่อวิเคราะห์ช่องว่างคุณภาพการให้บริการ เพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความพึ ง พอใจของผู้ ใช้บริ ก ารด่ านศุล กากรเชี ย งของต่ อคุ ณภาพการให้ บริ การของ
ผู้ให้บริการด่านศุลกากรเชียงของ และความคาดหวังของผู้ให้บริการต่อคุณภาพในการให้บริการ
2. เพื่ อ วิ เ คราะห์ ผ ลของช่ อ งว่ า งระหว่ า งบริ ก ารที่ ค าดหวั ง ของผู้ ให้ บ ริ ก ารต่ อ บริ ก ารที่ รั บ รู้
ของผู้ใช้บริการที่ด่านศุลกากรเชียงของ
3. อุปกรณ์และวิธีการดาเนินงานวิจัย
ในงานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยได้ใช้แนวความของคุณภาพในการบริการ (SERVQUAL) เป็นเครื่องมือวัด
คุณภาพบริการที่เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใช้ความแตกต่างระหว่าง ความคาดหวัง และการ
รั บ รู้ ข องบริ ก าร (Perceived Quality-Expected Quality) ที่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารได้ รั บ และเรี ย กรู ป แบบการวั ด
คุณภาพบริการนี้ว่า แบบจาลองช่องว่าง (Gap Model) โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 องค์ประกอบคุณภาพบริการ พาราสุรามัน และคณะ (Parasuraman et al., 1985) ได้ทาการวิจัย
และพัฒนารูปแบบกรอบแนวคิดคุณภาพของการบริการของลูกค้า จะรับรู้ได้ถึงคุณภาพการบริการ 10 มิติ โดย
ในเวลาต่อมา ได้ทาการวิจัยใหม่ และได้สรุปรวมองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพที่จนเหลือเพียง
5 องค์ประกอบ (Parasuraman et al. 1998) เรียกว่า RATER ดังนี้
1.ความน่าเชื่อถือ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้ บริการที่สัญญาไว้ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า ไม่มีความผิดพลาด ถูกต้องเที่ยงตรง ทาให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกพึ่งพาได้
2.ความมั่ น ใจ (Assurance) หมายถึ ง ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารมี ค วามรู้ มี อั ธ ยาศั ย ที่ ดี สุ ภ าพอ่ อ นน้ อ ม
ในการให้บริการ และผู้ให้บริการทาให้ลูกค้าเกิดความเชื่อถือ และรู้สึกมั่นใจได้
3.ความเป็น รู ป ธรรม (Tangibility) หมายถึง สถานที่ที่ให้ บริการที่มีการอานวยความสะดวก
มีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการครบครันบุคลิกของผู้ให้บริการ รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร
4.ความดู แ ลเอาใจใส่ (Empathy) หมายถึ ง ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารปฏิ บั ติ ง านโดยค านึ ง ถึ ง จิ ต ใจ
ของลูกค้าแต่ละคน และให้บริการคานึงความแตกต่างตามลักษณะของแต่ละบุคคลเป็นหลัก
5.การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การที่ผู้ให้บริการมีความพร้อม และเต็มใจที่จะ
ให้บริการ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันที
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การติดต่อสื่อสารแบบปากต่อปาก

ปัจจัยในการประเมินคุณภาพบริการ
1.ความน่าเชื่อถือ (Reliability)
2.ความมั่นใจ (Assurance)
3.ความเป็นรูปธรรม (Tangibility)
4.ความดูแลเอาใจใส่ (Empathy)
5.กาตอบสนอง (Responsiveness)

ความต้องการแต่ละบุคคล

บริการที่คาดหวัง

บริการที่ได้รับจริง

ประสบการณ์ที่ผ่านมา

คุณภาพบริการที่รับรู้
1.บริการที่คาดหวัง < บริการที่รับรู้
(คุณภาพที่น่าประหลาดใจ)
2.บริการที่คาดหวัง = บริการที่ได้รับรู้
(คุณภาพเป็นที่น่าพึงพอใจ)
3.บริการที่คาดหวัง > บริการที่ได้รับรู้
(คุณภาพยอมรับได้)

ภาพที่ 1 คุณภาพบริการผู้รับรู้ ปรับปรุงจาก (อรจันทร์, 2556, หน้า 251)
SERVQUAL เป็นเครื่องมือวัดคุณภาพบริการที่เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดยทีม
นักวิจัยเพื่อใช้สาหรับองค์การที่เป็นผู้ให้บริการ โดยใช้ความแตกต่างระหว่าง ความคาดหวังและการรับรู้ของ
บริการ (Perceived Quality-Expected Quality) ที่ผู้ใช้บริการได้รับและเรียก รูปแบบการวัดคุณภาพบริการ
นี้ว่า แบบจาลองช่องว่าง (Gap Model) Service Quality = Perceived Quality - Expected Quality หรือ
SQ = P – E เครื่องมือ SERVQUAL นี้ ยังได้แบ่ งการประเมิ นคุ ณภาพการบริ การเป็ น 5 ปัจ จั ยหลั ก ซึ่ง ถู ก
ประเมินเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นการประเมินตามความคาดหวัง (Expected Quality) และส่วนที่เป็นการ
ประเมินคุณภาพบริการตามการรับรู้ (Perceived Quality) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คุณภาพบริการ (Service Quality)
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ปัจจัย (Factor)

หัวข้อ (Item)

ด้านความเป็น
รูปธรรมของบริการ
(Tangibles)

คุณภาพการบริการ
(Service Quality)

มีสิ่งอานวยความสะดวกที่ทันสมัย สอดคล้องกับการ
ให้บริการของด่านศุลกากรอย่างชัดเจน ด้วยการ
ให้บริการของพนักงานด่านศุลกากรอย่างสุภาพเรียบร้อย
พนักงานให้บริการด้วยความถูกต้อง เหมาะสมจริงใจ และ
ด้านความน่าเชื่อถือ
ตรงเวลาที่ให้สัญญาไว้กับลูกค้าตั้งแต่ครั้งแรกที่ให้บริการ
(Reliability)
แก่ผู้ใช้บริการที่ด่านศุลกากร
ด้านการตอบสนอง พนักงานมีการตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริ การ
ความต้องการ
อย่างรวดเร็วด้วยความเต็มใจ และมีการแจ้งรายละเอียด
(Responsiveness) วันเวลาอย่างชัดเจน
พนักงานด่านศุลกากรมีความรู้ความเข้าใจในการตอบข้อ
ด้านความมั่นใจ
สงสัยของลูกค้า สามารถแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง และ
(Assurance)
พนักงานด่านศุลกากรมีมารยาทที่ดีต่อลูกค้าทุกครั้ง จึงทา
ให้ลูกค้ารู้สึกปลอดภัย
มีช่วงเวลาให้บริการที่ส ะดวกสาหรับผู้ ใช้บริการ และมี
ด้านการดูแลเอาใจใส่
พนักงานให้ ความเอาใจใส่ เข้ าใจถึ งความต้ องการแบบ
(Empathy)
เฉพาะเจาะจง ของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

3.2 การวิเคราะห์ขีดความสามารถ ช่องว่างขององค์กร (Gap Analysis)
ตัวแบบจาลองช่องว่างของคุณภาพบริการ (อรจันทร์ , 2559, น.253-256) คุณภาพบริการนั้ น
ยากแก่การประเมินและมักมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่เสมอในการให้บริการทั่วไปเนื่องจาก
1.การรับรู้คุณภาพบริการนั้นขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบความคาดหวังเกี่ยวกับบริการนั้นๆ ไม่ว่า
ธุรกิจบริการจะส่งมอบบริการอย่างดีแค่ไหนก็ตาม หากไม่ตรงกับความคาดหวังของลูกค้า ลูกค้าจะพิจารณาว่า
การบริการดังกล่าวไม่มีคุณภาพ
2.ในด้ า นการตลาดส าหรั บ ธุ ร กิ จ ผลิ ต สิ น ค้ า ลู ก ค้ า จะประเมิ น เฉพาะสิ น ค้ า ส าเร็ จ รู ป เท่ า นั้ น
แต่สาหรับธุรกิจบริการลูกค้าประเมินทั้งกระบวนการบริการและผลลัพธ์ของการบริการด้วย
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การสื่อสารแบบปากต่อปาก
(Word of mouth communication)

ความต้องการส่วนบุคคล
(Personal needs)

ประสบการณ์ในอดีต
(Past experience)

บริการที่คาดหวัง
(Expected service)
ผู้บริโภค
(Consumers)

Gap 5
Service gap
ช่องว่าง
ของบริการ

บริการที่รับรู้
(Perceived service)
การส่งมอบบริการ
(การติดต่อก่อนและหลังบริการ)
(Service delivery, including
per-and post-contacts)

นักการตลาด
(Marketer)

Gap 3 Delivery gap

Knowledge gap

ช่องว่างของความรู้

(External communication to
consumers)

Gap 4 Communication gap
ช่องว่างของการสือ่ สาร

ช่องว่างของการส่งมอบ
Gap 1

การสื่อสารภายนอกกับผู้บริโภค

การแปลความรับรู้ให้เป็นข้อกาหนด
มาตรฐานคุณภาพบริการ
(Translation of perceptions into
Service-quality specifications)
Gap 2 Standard gap
ช่องว่างของมาตรฐาน

การรับรู้ของผูบ้ ริหารต่อความคาดหวังของผู้บริโภค
(Management perceptions of consumer
Expectation)

ภาพที่ 2 แบบจาลองช่องว่าง (Gap Model) (อรจันทร์, 2556, น. 252)

3.2 ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง
ประชากรสาหรับการวิจัยครั้งนี้ คือผู้ใช้บริการด้านโลจิสติกส์ที่ศุลกากรด่านเชียงของ ซึ่งมีกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้จากการคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของผู้ใช้บริการด้านโลจิสติกส์ จากสูตร
คานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่น้อยที่สุดที่จะยอมรับได้ว่ามากพอที่จะใช้เป็นตัวแทนของผู้ให้บริการด้ าน
โลจิสติกส์ และกาหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างไว้ที่ ร้อยละ 5 ( e = 0.05 ) โดยที่ขนาด
ตัวอย่างคานวณจากสูตรของ Taro Yamane
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𝑛 =
โดยที่ 𝑛
𝑁
𝑒

𝑁
1+𝑁𝑒 2

(1)

คือขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
คือจานวนประชากรทั้งหมด
คือค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง กาหนดให้มีค่า 0.05

3.3 การแปรผลการวิจัย
แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการด้านโลจิสติกส์ด่านศุลกากรเชียงของผู้วิจัย ได้
กาหนดการให้คะแนนเป็นรายข้อ ซึ่งมีคาตอบให้เลือก 5 ระดับ โดยมีลักษณะข้อคาถามในเชิงบวก (Positive)
แบ่ ง ออกเป็ น 5 ด้ า น คื อ (1) ด้ า นความเป็ น รู ป ธรรมของบริ ก าร (Tangibles) (2) ด้ า นความน่ า เชื่ อ ถื อ
(Reliability) (3) ด้านการตอบสนอง ความต้องการ (Responsiveness) (4) ด้านความมั่นใจ (Assurance) (5)
ด้านการเข้าใจความรู้สึกผู้รับบริการ (Empathy) ผู้วิจัยกาหนดค่าเป็น มาตราวัดของ Linker (Linker Scale)
5 ระดับ จากนั้นจะทาการการแปลผลคะแนนรายข้อ และโดยรวม ใช้ค่าเฉลี่ยที่มีค่าตั้งแต่ 1.00 – 5.00 โดย
พิจารณาตามเกณฑ์ของ Best (ภรภัทร อิ่มโอฐ, 2550) ดังนี้
Maximum – Minimum
Interval
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย

4.61 – 5.00
3.41 – 4.60
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

(2)

แสดงว่ามีความพึงพอใจมากที่สุด
แสดงว่ามีความพึงพอใจมาก
แสดงว่ามีความพึงพอใจปานกลาง
แสดงว่ามีความพึงพอใจน้อย
แสดงว่ามีความพึงพอใจน้อยที่สุด

4. วิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยทาการ
เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจากการประยุกต์ใช้ทฤษฏีคุณภาพบริการ (Service Quality) แกผู้ที่มาใช้บริการ
ด้านโลจิสติกส์ที่ด่านศุลกากรเชียงของจานวน 90 ชุด ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในปัจจัยของทุกด้าน
ผู้ใช้บริการที่ด่านศุลกากรเชียง
ของจานวน 90 ราย
Mean
ระดับความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
1. ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ และสิ่งที่จับ
ต้องได้ (Tangible)
2. ด้านความไว้วางใจหรือความน่าเชื่อถือ (Reliability)
3.ด้านการตอบสนองของเจ้าหน้าที่ (Responsiveness)
4. ด้านความเอาใจใส่ (Empathy)
5. ด้านความไว้วางใจ (Assurance)

4.33

มาก

4.34
4.39
4.41
4.38

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน เพื่อที่จะทราบว่า
ผู้ใช้บริการที่ด่านศุลกากรเชียงของมีความคิดเห็นโดยรวมต่อความพึงพอใจของทุกด้าน และพิจารณาเป็นราย
ข้อโดยมีด้านที่มีค่าเฉลี่ยรวมมากที่สุดคือ ด้านความเอาใจใส่ Mean = 4.41รองลงมาคือ ด้านการตอบสนอง
ของเจ้ าหน้ าที่ Mean = 4.39 ด้านความไว้ว างใจ Mean = 4.38 ด้านความไว้ว างใจหรื อความน่า เชื่ อ ถื อ
Mean = 4.34 และล าดั บ สุ ด ท้ า ยที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย ต่ าที่ สุ ด คื อ ด้ า นความเป็ น รู ป ธรรมของการบริ ก าร
และสิ่งที่จับต้องได้ Mean = 4.33 ตามลาดับ
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยระดับความคาดหวัง การรับรู้ และช่องว่างคุณภาพในการบริการที่ด่านศุลกากรเชียงของ
การ
การรับรู้ ช่องว่าง
ความพึงพอใจในการบริการ
คาดหวัง
ลาดับ
Mean
Mean
Mean
1. ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ และสิ่ง
5
4.33
0.66
1
ที่จับต้องได้ (Tangible)
2. ด้านความไว้วางใจหรือความน่าเชื่อถือ
(Reliability)
5
4.33
0.66
1
3.ด้านการตอบสนองของเจ้าหน้าที่
(Responsiveness)
4. ด้านความเอาใจใส่ (Empathy)
5. ด้านความไว้วางใจ (Assurance)
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5

4.39

0.61

3

5
5

4.41
4.38

0.59
0.62

4
2

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความคาดหวัง การรับรู้ และช่องว่างของคุณภาพการบริการ
พบว่าด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ และสิ่งที่จับต้องได้ และด้านความไว้วางใจหรือความน่าเชื่อถือ
มีช่องว่างเกิดขึ้นมากที่สุดโดยมีค่า Mean = 0.66 ซึ่งทาให้ทราบว่าควรมีการแก้ไขปรับปรุงเป็นอันดับแรก
เพื่อที่จะลดช่องว่างที่เกิดขึ้นในการบริการให้น้อยลง อันดับที่สองคือ ด้านความไว้วางใจมีช่องว่างที่เกิดขึ้นคือ
Mean = 0.62 อันดับที่สามคือด้านการตอบสนองของเจ้าหน้าที่มีค่า Mean = 0.61 และช่องว่างที่เกิดน้อย
ที่สุดคือ ด้านความเอาใจใส่เป็น Mean = 0.59 ตามลาดับ จากการที่เรียงลาดับการเกิดช่องว่างที่มากที่สุด
เป็นอันดับแรกนั้นเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาได้ตรงจุดซึ่งเลือกแก้ไขปัญหาตามลาดับของช่องว่างที่เกิดขึ้น
5. สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาช่องว่างของคุณภาพการบริการโดยการวิเคราะห์ช่องว่างคุณภาพการให้บริการศุลกากรด้วย
เครื่ อ งมื อ คุ ณ ภาพ SERVQUAL กรณี ศึ ก ษาศึ ก ษาด่ า นศุ ล กากรเชี ย งของ การประเมิ น คุ ณ ภาพผลลั พ ธ์
การบริการของผู้ให้บริการที่มีผลต่อผู้ที่มาใช้บริการที่ด่านศุลกากรสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้
การแจกแจง ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หลังจากผู้ วิจัยได้ทาการเก็บแบบสอบถาม
ผู้ใช้บริการที่ด่านศุลกากรเชียงของ ผู้วิจัยจึงเห็นความสาคัญของการวิเคราะห์ขีดความสามารถช่องว่างของ
องค์กร Gap Analysis แต่ช่องว่างที่ผู้วิจัยได้ทาการศึกษา และเห็นความสาคัญมากที่สุดคือการวัดคุณภาพการ
บริการจาก Gap ช่องว่างที่ 5 ช่องว่างของการบริการเป็นความแตกต่างระหว่างบริการที่คาดหวัง และบริการที่
รั บรู้ ในมุ มมองของลู กค้า บนพื้น ฐานองค์ป ระกอบคุณภาพบริการทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ความน่าเชื่อถือ ความ
ไว้วางใจ ความเป็นรูปธรรม ความดูแลเอาใจใส่ และการตอบสนอง เพื่อทาให้คุณภาพของการบริการของด่าน
ศุลกากรเชียงของมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ตารางที่ 4 ตรารางสรุปผลช่องว่างความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการที่ด่านศุลกากรเชียงของ
ปัจจัยในการให้บริการ
1. ด้านความเป็นรูปธรรมของการ
บริการและสิ่งที่จับต้องได้
2. ด้านความไว้วางใจหรือความ
น่าเชื่อถือ (Reliability)
3.ด้านการตอบสนองของเจ้าหน้าที่
(Responsiveness)
4. ด้านความเอาใจใส่ (Empathy)

เรื่องที่ต้องปรับปรุง
มีการนาเทคโนโลยีมาอานวยความสะดวกในการ
ให้บริการ
พนักงานให้บริการลูกค้าได้อย่างดีเสมอต้นเสมอปลายทุก
ครั้งที่ให้บริการแก่ลูกค้า
พนักงานสามารถให้บริการในด้านต่างๆแก่ผู้ใช้บริการด้วย
ความรวดเร็ว และพนักงานด่านศุลกากรมีความเต็มใจ
และกระตือรือร้นในการให้บริการ
พนักงานยินดีรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ
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ช่องว่าง
Mean
0.66
0.66
0.61
0.59

5. ด้านความไว้วางใจ (Assurance)

พนักงานพร้อมรับผิดชอบหากเกิดข้อผิดพลาดในการ
ให้บริการ เช่น เอกสารเกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการ
ดาเนินงาน

0.62

5.1 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์
จากการวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้ให้บริการและการรับรู้ของผู้ใช้บริการ ซึ่งได้ข้อเปรียบเทียบ
ของการบริการในแต่ละเกณฑ์ และนาเกณฑ์มาแปลความหมายโดยการเปรียบเทียบตารางแบบเมตริกซ์ และ
หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขของผู้ให้บริการที่ด่านศุลกากร ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์เพื่อระบุสถานะของแต่ละเกณฑ์
ความคาดหวังของผู้ให้บริการ
การรับรู้ของผู้ใช้บริการ
มากที่สุด
มีค่าค่าเฉลี่ย 4.61-5.00

มาก
มีค่าเฉลี่ย 3.41-4.60

มากที่สุด

มาก

มีค่าเฉลี่ย 4.61 – 5.00

มีค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.60

รักษามาตรฐาน
การบริการ

ความพอใจเกินความคาดหวัง
แต่สามารถพัฒนาคุณภาพการ
บริการได้อีก

ช่องว่างความคาดหวังของผู้
ให้ บ ริ ก ารต่ อ การรั บ รู้ ข อง
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารน ามาปรั บ ปรุ ง ยอมรับการบริการได้
เ พื่ อ พั ฒ นา คุ ณ ภ า พการ
บริการต่อไป

จากตารางที่ 5 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ เพื่อระบุสถานะแต่ละเกณฑ์ของความคาดหวังของผู้
ให้บริการและการรับรู้ของผู้ใช้บริการ พบว่าเมื่อเทียบความหวังของผู้ให้บริการที่มีระดับมากที่สุดกับการรับรู้
ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารที่ มี ร ะดั บ มากที่ สุ ด ควรที่ จ ะรั ก ษามาตรฐานการบริ ก ารนี้ ไ ว้ แต่ ห ากความคาดหวั ง ของ
ผู้ให้บริการอยู่ในระดับมากแต่การรับรู้ของผู้ใช้บริการนั้นมากสุดซึ่งยังสามารพัฒนาคุณภาพการบริการได้อีก
ถ้าความคาดหวังของผู้ให้บริการอยู่ในระดับมากสุดแต่การรับรู้ของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับมากแสดงว่าเกิด
ช่องว่างความคาดหวังของผู้ให้บริการสามารถนามาปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการต่อไป แต่หากความ
คาดหวังของผู้ให้บริการอยู่ในระดับมากและการรับรู้ของผู้ใช้บริ การมากเช่นเดียวกันจึงสามารถยอมรับการ
บริการนี้ได้
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ตารางที่ 6 เกณฑ์การแปลความหมายของแต่ละสถานะ
ความคาดหวังของผู้
ให้บริการ

การรับรู้ของ
ผู้ใช้บริการ

ความหมาย

มากที่สุด

มากที่สุด

การบริการของผู้ให้บริการมีความพร้อมและมีความคาดหวังต่อการ
พัฒนาการบริการ เป็นสถานะที่ รักษามาตรฐานการบริการ

มากที่สุด

มาก

มาก

มากที่สุด

มาก

มาก

การบริ ก ารของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารมี ความคาดหวั ง มากกว่ า การรั บรู้ ของ
ผู้ใช้บริการ อยู่ในระดับพอใจในการใช้บริการ แต่สามารถหาช่องว่าง
ของคุณภาพการบริการต่อการรับรู้ของผู้ใช้บริการมาปรับปรุงเพื่อ
พัฒนาคุณภาพบริการต่อไป
การบริการของผู้ให้บริการเกินความคาดหวังของผู้ใช้บริการในระดับ
พึงพอใจมาก แต่เป็นสถานะที่สามารถพัฒนาการบริการได้อีก
การบริ ก ารของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารมี ค วามเหมาะสมและตรงต่ อ ความ
คาดหวังของผู้ใช้บริการในระดับที่ยอมรับได้แต่ยังสามารถพัฒนาได้
มากขึ้น

จากตารางที่ 6 หลังจากผู้วิจัยได้ทาการการวิเคราะห์ ความคาดหวังผู้ให้บริการ และการรับรู้ของ
ผู้ใช้บริการ เช่น ความคาดหวังผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด และการรับรู้ของผู้ใช้บริการ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด หมายความว่า การบริการของผู้ให้บริการมีความพร้อมและมีความคาดหวังต่อการพัฒนาการบริการ เป็น
สถานะที่ รักษามาตรฐานการบริการ เพื่อหาแนวทางข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขจากสาเหตุที่เกิดขึ้น
แสดงดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 ตรารางสรุปแนวทางการแก้ปัญหาที่ด่านศุลกากรเชียงของ
ปัจจัยคุณภาพ
การบริการ

เรื่องที่ต้อง
ความคาดหวัง การรับรู้ของ
ปรับปรุงแก้ไข ของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ

1. ด้านความเป็น
รูปธรรมของการ
บริการ และสิ่งที่
จับต้องได้
(Tangible)

มีการนา
เทคโนโลยีมา
อานวยความ
สะดวกในการ
ให้บริการ

2. ด้านความ
ไว้วางใจหรือความ
น่าเชื่อถือ
(Reliability)

พนักงานให้บริการ
ลูกค้าได้อย่างดี
เสมอต้นเสมอ
ปลายทุกครั้งที่
ให้บริการแก่ลูกค้า

มากสุด

มาก

มากสุด

มาก
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สาเหตุ
สาเหตุ : การมาใช้ บ ริ ก ารไม่ มี
ความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย จึ ง
เกิดความล่าช้าในการให้บริการ
ข้ อ เสนอแนะ ควรเล็ ง เห็ น ถึ ง
ความสาคัญของเทคโนโลยี และนา
อุปกรณ์ที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการ
ดาเนินงานเช่น เครื่องกดบัตรคิว
เพื่อทาให้การบริการเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ซึ่งจะทาให้การบริการมี
ความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
การทางานเพิ่มมากขึ้น แต่ในกรณี
ที่ ต้ อ เปลี่ ย นน าอุ ป กรณ์ ห รื อ น า
เทคโนโลยี ใ หม่ เ ข้ า มาใช้ ภ ายใน
ด่านอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่อ งของ
งบประมาร และการตรวจสอบ
ของหน่วยงานรัฐ
สาเหตุ : พนังงานไม่เพียงพอต่อ
การให้บริการ
ข้ อ เสนอแนะ : เปิ ด รั บ สมั ค ร
พนักงานในการให้บริการ เพื่อทัน
ต่ อ ความต้ องการของผู้ ใช้ บริการ
แต่ในกรณีที่ต้องการเปิดรับสมัคร
พนักงานเพิ่มอาจต้องแจ้งไปทาง
หน่ ว ยงานภาครั ฐ นั้ น รั บ ทราบถึง
ปัญหาเกิดขึ้น

ตารางที่ 7 การวิเคราะห์ผล และหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข (ต่อ)
ปัจจัยคุณภาพ
การบริการ

เรื่องที่ต้อง
ความคาดหวัง การรับรู้ของ
ปรับปรุงแก้ไข ของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ

3.ด้านการ
ตอบสนองของ
เจ้าหน้าที่
(Responsivenes
s)

พนักงานสามารถ
ให้บริการในด้าน
ต่างๆแก่
ผู้ใช้บริการด้วย
ความรวดเร็ว
พนักงานด่าน
ศุลกากรมีความ
เต็มใจ และ
กระตือรือร้นใน
การให้บริการ
พนักงานยินดีรับ
ฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ
ของผู้ใช้บริการ

4. ด้านความเอา
ใจใส่ (Empathy)

5. ด้านความ
ไว้วางใจ
(Assurance)

พนักงานพร้อม
รับผิดชอบหาก
เกิดข้อผิดพลาดใน
การให้บริการ เช่น
เอกสารเกิด
ข้อผิดพลาดใน
ระหว่างการ
ดาเนินงาน

มากสุด

มาก

มากสุด

มาก

มากสุด

มาก

สาเหตุ
สาเหตุ : การสื่ อ สารที่ เ ข้ า ใจไม่
ตรงกัน
ข้อเสนอแนะ : จัดทาคู่มือการ
ให้บริการเพื่อกาหนดแนวทางใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรอย่าง
ชัดเจน เช่นการรับโทรศัพท์หรือ
การให้ข้อมูลต่างๆเป็นต้น เพื่อ
ความถูกต้องแม่นยา และคุณภาพ
บริการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
สาเหตุ : ผู้ใช้บริการมีคุณลักษณะ
และมีความคาดหวังที่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ : กาหนดกลยุทธ์ใน
การเข้ า ถึ ง ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารให้ ถู ก ต้ อ ง
และเหมาะสมเพื่ อ สร้ างความพึง
พอใจในของใช้บริการ
สาเหตุ : ความหลากหลายของ
ข้อมูลของผู้ที่มาใช้บริการ
ข้ อ เสนอแนะ : ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า น
โลจิสติกส์ ควรเน้นที่การทาความ
เ ข้ า ใ จ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารให้ ม ากขึ้ น เพื่ อ ท าให้
ก า ร บ ริ ก า ร เ ห ม า ะ กั บ ค ว า ม
ต้ อ ง ก า ร อี ก ทั้ ง ยั ง ช่ ว ย ล ด
ข้อผิดพลาดในกระบวนการทางาน
ของผู้ให้บริการได้

ข้อเสนอแนะ
1.งานวิจัยฉบับ นี้พิจารณาเฉพาะการให้บริการด้านโลจิสติกส์เท่านั้น แต่ในความเป็นจริงอาจจะ
พิ จ ารณาการให้ บ ริ ก ารในเรื่ อ งของแผนกการเงิ น แผนกติ ด ต่ อ สอบถาม ภายในด่ า นศุ ล กากรเชี ย งของ
เพื่อทาให้การบริการในแผนกต่างๆ มีคุณภาพในการให้บริการที่เท่าเทียมกัน และได้พัฒนาประสิทธิภาพไป
พร้อมกัน เพื่อเป็นที่ยอมรับของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมข้ามพรมแดนในอนาคตได้
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2.เมื่อมีนโยบายของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมข้ามพรมแดนเข้ามา ควรมีการทาวิจัยเรื่อง
การศึกษาความพึงพอใจของการให้บริการของด่านศุลกากรเชียงของอีกครั้ง และหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
การให้บริการ เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและรักษามาตรฐานการให้บริการ
เอกสารอ้างอิง
6. เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ
กำรใช้งำนสมำร์ทโฟนเป็นเรื่องที่ได้รับควำมนิยมอย่ำงมำกในสังคมปัจจุบัน แต่กำรมีเทคโนโลยีได้ส่งผล
ต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นเดียวกันซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมำกขึ้นเรื่อยๆ คือ ถ้ำหำกมีกำรใช้สมำร์ทโฟนมำกขึ้น ก็
จะมีกำรปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้น โดยอำจจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนของแต่ละ
บุคคล ดังนั้นวัตถุประสงค์ในกำรวิจัย นี้ เพื่อพยำกรณ์พฤติกรรมกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนที่มีผลกระทบต่อกำร
ปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ โดยศึกษำกลุ่มตัวอย่ำงจำกนักศึกษำระดับปริญญำตรีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
อุดรธำนี ซึ่งมีกำรสำรวจโดยใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำงจำนวน 246
คน (N=246) จำกปีกำรศึกษำ 2560 โดยใช้กำรวิเครำะห์ถดถอยเชิงเส้นอย่ำงง่ำย ประชำกรเป็นนักศึกษำ
ระดับปริญญำตรีภำคปกติ โดยเทคนิคกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย ผลกำรวิจัยพบว่ำรูปแบบกำรใช้งำนสมำร์ทโฟน
มีผลต่อพฤติกรรมกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนต่อกำรปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ โดยได้ค่ำอำนำจกำรพยำกรณ์เท่ำกับ
0.324 (ร้อยละ 32.40) อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01
คาสาคัญ ,รูปแบบกำรใช้งำนสมำร์ทโฟน ,สมำร์ทโฟน : พฤติกรรมกำรใช้งำนสมำร์ทโฟน, กำรปลดปล่อย
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Smartphone Usage Behavior Towards Carbon Emission
Pichitchai Kamin1
Worapat Paireekreng2
Abstract
The use of smartphones is a very popular in today's society. However, the technology
has the impact on the environment, which is likely to increase dramatically when the
smartphones have been used. This leads to increase of carbon emissions. It may depend on
the behavior of the smartphone users individually. The purpose of this research is to predict
the behavior of smartphones that affect carbon dioxide emissions. The samples are collected
from the undergraduate students of Udonthani Rajabhat University. A questionnaire was used
as an instrument to collect 246 samples in 2017. The simple sampling technique is used. The
results show that smartphone usage patterns affect smartphone behavior toward carbon
emissions. The prediction power was 0.324 (32.40%) with statistically significant at 0.01, with
low correlation.
Keyword : Smartphone usage patterns, Smartphone behavior, Carbon Emissions
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บทนา
ในปัจจุบันเทคโนโลยีต่ำงๆ ได้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำและพัฒนำอยู่ตลอดเวลำ โดยเฉพำะในด้ำน
เครื่องมือสื่อสำรหรือที่เรำเรียกกันว่ำโทรศัพท์มือถือสมำร์ทโฟน ได้เข้ำมำมีบทบำทในกำรดำเนินชีวิตอย่ำงมำก
จนเทคโนโลยีเหล่ำนี้กลำยเป็นปัจจัยที่ 6 ต่อกำรดำเนินชีวิตไปแล้ว ต่อจำกรถยนต์ยำนพำหนะซึ่งกลำยมำเป็น
ปัจจัยที่ 5 ที่จำเป็นต่อกำรดำเนินชีวิต สมำร์ทโฟนเป็นเครื่อ งมือที่ช่วยในกำรติดต่อสื่อสำรที่สะดวกสบำย จำก
สมัยก่อนที่ต้องมีกำรส่งจดหมำยสื่อสำรใช้ระยะเวลำยำวนำนเป็นอำทิตย์แต่เมื่อมีกำรพัฒนำเทคโนโลยีชนิดนี้
ขึ้นมำ จึงทำให้กำรติดต่อสื่อสำรรวดเร็วสะดวกสบำย จนทำให้เกิดพฤติกรรมในกำรใช้มือถือสมำร์ทโฟนเหล่ำนี้
จำกผลดีก็ยังมีผลเสียต่ำงๆ ที่จะตำมมำอย่ำงมำกมำยซึ่งอำจเป็นผลเสียถึงกับชีวิตเลยก็เป็นไปได้
ปัจจุบันไม่ว่ำจะเป็นกำรเดินทำงไปในสถำนที่ต่ำงๆ ทั้งกำรเดินทำงกับครอบครัว เพื่อน พี่น้อง หรือ
มองไปที่คนรอบข้ำงมักจะเห็นแต่ละคนต่ำงนั่งก้มหน้ำอยู่กับหน้ำจออุปกรณ์สื่อสำรของตัวเองกันแทบทั้งสิ้น จึง
ทำให้เกิดศัพท์บัญญัติใหม่ในโลกออนไลน์ชื่อ “สังคมก้มหน้ำ” ซึ่งเป็นปรำกฏกำรณ์ที่มีผลกระทบอยู่ไม่น้อย
พฤติกรรมของคนในสังคมที่มีควำมหมกมุ่นอยู่กับเทคโนโลยี เช่น สมำร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ เป็น
ต้น เทคโนโลยีเหล่ำนี้สำมำรถใช้ประโยชน์ให้กับเรำได้ดี เช่น ใช้ทำงำน สืบค้นข้อมูล โทรศัพท์ กล้องถ่ำยรูป
เป็นอุปกรณ์สื่อสำรที่ส่งได้ทั้งภำพและเสียงแบบปัจจุบันผู้ที่ใช้งำนมีทุกเพศทุกวัย แต่ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นและ
หนุ่มสำวที่มีควำมชำนำญและเชี่ยวชำญในกำรใช้โปรแกรมและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ดังกล่ำวเสมือนเกิดมำเพื่อสิ่งนี้
นอกจำกกำรที่สมำร์ทโฟนจะให้ควำมสะดวกในกำรทำงำนเกินควำมคำดหมำย สมำร์ทโฟนได้เข้ำมำ
เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในกำรสร้ำงควำมสะดวกสบำยที่มำกขึ้นให้กับชีวิตประจำวันอีกด้วย ทำให้มีผู้ชื่นชอบ
เป็นจำนวนมำก และยังสร้ำงควำมสงสัยเป็นอย่ำงมำกว่ำกำรใช้สมำร์ทโฟนนั้นจะสร้ำงผลกระทบต่อวิถีกำร
ดำเนินชีวิตของมนุษย์หรือไม่ และหำกมีผลกระทบจะมีผลกระทบทำงบวกหรือลบอย่ำงไร ซึ่งจำกกำรสำรวจ
และศึกษำจำกหน่วยงำนที่หลำกหลำยพบตรงกันว่ำ กำรใช้สมำร์ทโฟนส่ งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้ใช้เป็น
อย่ำงมำก ดังผลสำรวจของบริษัทอีริคสัน (Ericsson) ที่ทำกำรสุ่มสำรวจชำวอินเดียอำยุ 14-45 ปี จำนวนกว่ำ
5,000 คน สรุปว่ำ มำกกว่ำร้อยละ 80 ของผู้ใช้สมำร์ทโฟนใช้ชีวิตผูกติดกับข้อมูลที่ได้จำกสมำร์ทโฟนเป็นอย่ำง
มำก จนทำให้มีเวลำกับครอบครัวและผู้คนที่รู้จักน้อยลง และกว่ำ 1 ใน 3 ยอมรับว่ำพวกเขำมักจะลืมไปว่ำมี
ผู้คนรอบข้ำงเมื่อพวกเขำใช้สมำร์ทโฟน (โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสำหรับผู้ที่เพิ่งทดลองใช้สมำร์ทโฟนใหม่ๆ) ซึ่ง
ก่อให้เกิดควำมกังวลอย่ำงกว้ำงขวำงว่ำหำกสมำร์ทโฟนถูกพัฒนำให้มีควำมสำมำรถและสะดวกในกำรใช้งำน
มำกขึ้นกว่ำนี้ อำจทำให้เกิดปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และกำรใช้ชีวิตที่ปิดกั้นจำกโลก
ภำยนอก และผลกำรสำรวจชิ้นนี้ยังสร้ำงประเด็นควำมแตกต่ำงในเชิงกำรบริโภคข้อมูลข่ำวสำรมำกขึ้นเรื่อยๆ
ระหว่ำงผู้ใช้เพศชำยและหญิงอันเนื่องมำจำกกำรใช้สมำร์ทโฟน ซึ่งพบได้จำกสถิติกำรใช้งำนของแอพพลิเคชั่น
โดยสถิติผู้ใช้สมำร์ทโฟนเพศชำยใช้แอ๊ปเกี่ยวกับแผนที่มำกกว่ำผู้ใช้เพศหญิงอย่ำงมำก ในขณะเดียวกันผู้ใช้เพศ
หญิงใช้สมำร์ทโฟนเพื่อสนทนำและส่งข้อควำมมำกกว่ำผู้ใช้เพศชำยหลำยเท่ำ (Mongkolvanit P. 2013)
อย่ำงไรก็ตำม ในทำงตรงกันข้ำมของสภำพปัจจุบัน ปริมำณขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกกำลังเพิ่ม
จำนวนขึ้นอย่ำงรวดเร็ว เพรำะผู้บริโภคนิยมเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์อุปกรณ์เครื่องเสียง
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และพริ้นเตอร์บ่ อยครั้งกว่ำที่เคยเป็น มำ ตำมทิศทำงของกระแสเทคโนโลยีส มัย ใหม่ ในยุโรปมีรำยงำ นถึง
ปริมำณขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นรวดเร็วกว่ำขยะประเภทอื่นๆ ถึง 3 เท่ำ และคำดกำรณ์กันว่ำประเทศกำลัง
พัฒนำจะผลิตขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอีกถึง 3 เท่ำ ภำยใน 5 ปี ข้ำงหน้ำ สำหรับประเทศไทยจะประสบ
ปัญหำขยะอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมหำศำล อันเป็นผลมำจำกเครื่องใช้ไ ฟฟ้ำและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่ำนี้มี
กำรพัฒนำอย่ำงรวดเร็วและมีอำยุกำรใช้งำนไม่นำน ขยะอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่มีส่วนประกอบของสำรพิษ
ประเภทโลหะหนักที่มีมำก ได้แก่ ตะกั่ว ปรอทแคดเมียม สำรหนู กำมะถัน และสำรเคมีอีกเป็นจำนวนมำก
โดยเฉพำะจอมอนิเตอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปมีตะกั่วเป็นองค์ประกอบสูงถึงร้อยละ 6 ดังนั้นกำร
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพำะโทรศัพท์มือถือ
ประเภทสมำร์ทโฟน เป็นสำเหตุสำคัญที่ทำให้ต้องมีกำรบริหำรจัดกำร ตลอดจนกำรรีไซเคิลหรือนำกลับวัสดุแร่
ธำตุมำใช้ประโยชน์ใหม่ เพื่อลดผลกระต่อสิ่งแวดล้อม (Cleanriversstl, 2015)
สืบเนื่องจำกกำรได้รับผลตอบสนองอย่ำงรวดเร็วจำกสมำร์โฟนในยุคปัจจุบันนี้ ยุคที่มีสมำร์ทโฟน
และแท็บเล็ตกันอย่ำงน้อยคนละเครื่อง หรือบำงคนมำกกว่ำหนึ่งเครื่อง เรำจะพบว่ำ ไม่ค่อยใส่ใจคนรอบคน
รอบข้ำงหรือแม้แต่ใจลอยเพรำะว่ำถูกสิ่งเร้ำในจอสมำร์ทโฟน หรือว่ำแท็บเล็ต ดึงดูดควำมสนใจไปจนหมด ที่
น่ำกลัวเช่น เวลำข้ำมถนนหรืออยู่กลำงถนน สำยตำยังจดจ้องไปที่จอภำพมำกกว่ำที่จะระมัดระวังตัว จำก
ภยันตรำยรอบข้ำง บำงทีได้รับสัญญำณแทบไม่รับรู้อันเนื่องมำกจำกสมำธิจดจ่อที่ห น้ำจอสมำร์ทโฟน สิ่งที่
สำคัญที่สุดคือปฏิสัมพันธ์ที่อยู่บนโลกไซเบอร์ ไม่ใช่ปฏิสัมพันธ์กับโลกแห่งควำมเป็นจริง แม้แต่คนในครอบครัว
ยังทำให้ควำมสัมพันธ์ที่ดีลดน้อยลงไป มองข้ำมสิ่งที่อยู่ในโลกควำมจริงให้ควำมสำคัญกับโลกออนไลน์มำกขึ้น
ในงำนวิจัยจึงได้เน้นในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรใช้สมำร์โฟน ของกลุ่มวั ยรุ่นซึ่งชี้เฉพำะไปกับกลุ่มนักศึกษำ
ระดับปริญญำตรี ซึ่งอยู่ในช่วงอำยุมีกำรศึกษำมำแล้วว่ำเป็นกลุ่มที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนมำก
ที่สุด โดยผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นแนวทำงในกำรนำไปเทียบเคียงพฤติกรรมที่ใช้งำนสมำร์โฟนในทุกกิจกรรมต่อกำร
ปลดปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ต่อไป
กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
รูปแบบการใช้งานสมาร์ทโฟน

พฤติกรรมการใช้งานสมาร์โฟ
นต่อการปลดปล่อย
1) การใช้งานด้านธุรกิจ
คาร์บอนไดออกไซด์
2) การใช้งานด้านความบันเทิง
1) ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
3) การใช้งานด้านการพูดคุยและ
2) ด้านการเดินทางอย่าง
การท่องเว็บ
เหมาะสม
3) ด้านการจัดการของเสียอย่าง
4) การใช้งานแอพพลิเคชั่นทั่วไป
เหมาะสม
ภาพประกอบที่ 1 แสดงกรอบแนวคิ
ดในการวิจยั
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วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1) เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนในปัจจุบัน
2) เพื่อศึกษำอำนำจกำรพยำกรณ์ของรูปแบบกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรใช้งำน
สมำร์ทโฟนต่อกำรปลดปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์
สมมติฐานของการวิจัย
รูปแบบกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนส่งผลทำงบวกต่อพฤติกรรมกำรใช้งำนสมำร์โฟนต่อกำรปลดปล่ อย
คำร์บอนไดออกไซด์
วิธีการวิจัย
1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชำกรที่ใช้ศึกษำงำนวิจัย ในครั้งนี้ ใช้นักศึกษำระดับปริญญำตรี ที่ใช้สมำร์ทโฟน โดยกำร
กำหนดให้เป็นนักศึกษำระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี ภำคปกติ ปีกำรศึกษำ 2560
กลุ่ ม ตั ว อย่ ำ งที่ ใ ช้ ศึ ก ษำวิ จั ย ใช้ นั ก ศึ ก ษำระดั บ ปริ ญ ญำตี ที่ ใ ช้ ส มำร์ ท โฟน โดยกำร สร้ ำ ง
แบบสอบถำมสำรวจข้อมูลออนไลน์เฉพำะเจำะจงนักศึกษำที่ใช้งำนสมำร์ทโฟนเท่ำนั้น ทั้งนี้ได้มีผู้ตอบแบบสอบ
และผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือกตัวแทนทั้งหมด จำนวน 246 คน (N=246)
2) การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถำมรูปแบบกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมกำรใช้สมำร์โฟนต่อกำรปลดปล่อยคำร์ บอนไดออกไซด์สำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี จำนวน
246 คน โดยมีขั้นตอนกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
ด ำเนิ น กำรเก็ บ ข้ อ มู ล กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ ำ ง โดยสร้ ำ งแบบสอบถำมออนไลน์โ ดยใช้เครื่ องมือ
Google Form โดยขอควำมอนุเครำะห์อำจำรย์ผู้สอนรำยวิชำ เพื่อประชำสัมพันธ์ให้นักศึกษำกรอกข้อมูล
แบบสอบถำมออนไลน์ จำกนั้นดำวน์โหลดข้อมูลจำก Google Form ในรูปแบบไฟล์ CSV แล้วนำข้อมูลที่ได้ไป
กรอกในโปรแกรมสำเร็จรูปทำงสถิติ มำตรวจสอบจำนวนและตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมสมบูรณ์ของ
แบบสอบถำมและจัดหมวดหมู่ข้อมูลให้สะดวกต่อกำรเตรียมกำรวิเครำะห์ข้อมูล และนำข้อมูลที่ได้ตรวจสอบ
แล้วไปใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติตำมลำดับต่อไป
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3) การวิเคราะห์ข้อมูล
1) สถิติที่ใช้ในกำรคำนวณขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง กำหนดขนำดของกลุ่ มตัว อย่ำงโดยใช้สู ตร
คำนวณของ Yamane (1973) ที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95 % ระดับควำมคลำดเคลื่อน 5% ได้ขนำดกลุ่มตัวอย่ำง
จำนวน 200 คน
2) สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นกำรตรวจสอบคุ ณ ภำพของแบบสอบถำมที่ เ ก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จำกกลุ่ ม ที่ มี
คุณลักษณะคล้ำยคลึงกับกลุ่มตัวอย่ำง มีดังนี้
กำรหำดั ช นี ค วำมสอดคล้ อ ง (Index of Objective Congruence: IOC) โดยผู้ เ ชี่ ย วชำญ
จำนวน 5 คน ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนสิ่งแวดล้อมศึกษำ จำนวน 3 คน ด้ำนพฤติกรรมศำสตร์
จำนวน 1 คน และด้ำนเครื่องมือวิจัย จำนวน 1 คน (Rovinelli & Hambleton, 1977) เพื่อหำค่ำควำมเชื่อมั่น
ของแบบสอบถำมรำยข้อและทั้งฉบับ โดยใช้วิธีหำควำมเชื่อมั่นด้วยวิธีหำสัมประสิทธิ์แอลฟำของครอนบำค
(Cronbach Alpha Coefficient) (Cronbach, 1951) โดยได้ ค่ ำ ควำมเชื่ อ มั่ น ทั้ ง ฉบั บ อยู่ ที่ 0.922 ซึ่ ง ถื อ ว่ ำ
แบบสอบถำมมีควำมน่ำเชื่อถือ วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ำร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ย (Mean) ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (Standard Deviation) และตรวจสอบสมมติฐำน โดยกำรวิเครำะห์กำรถดถอยเชิงเส้นอย่ำงง่ำย
(Simple Regression Analysis)
ผลการวิจัย
1) ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะทางประชากร
1.1) เพศ ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถำมที่ใช้งำนสมำร์ทโฟนเป็นเพศหญิงกว่ำร้อยละ 69.60และ
เพศชำยร้อยละ 30.40

Gender
Male

Female

30%

70%

1.2) อายุ ผูต้ อบแบบสอบถามทีใ่ ช้งานสมาร์ทโฟนอายุระหว่าง 18 – 24 ปี โดยเฉลีย่ อายุ 20.05 ปี
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ตำรำงที่ 1 แสดงช่วงอำยุและค่ำเฉลี่อำยุของกลุ่มตัวอย่ำง

อายุ

Descriptive Statistics
Maximum
Minimum (Year)
(Year)
18
24

N
246

Mean
(Year)
20.05

Std. Deviation
1.26

1.3) สัดส่วนกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนโดยแบ่งตำมวัตถุประสงค์ในกำรใช้งำน ซึ่งจำกผลกำรวิจัยพบว่ำ
ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ใช้งำนเพื่อกำรสื่อสำรและกำรเสิร์ชข้อมูลและรองลงมำคือกำรใช้งำนเพื่อควำม
บันเทิง

สัดส่วนการใช้งานสมาร์ทโฟน
ใช้งำนเพื่อกำรสื่อสำรและเสิร์ชข้อมูล
ใช้งำนเพื่อกำรทำงำนและธุรกิจ

35.34%
29.68%

ใช้งำนเพื่อควำมบันเทิง

34.98%

26.00% 27.00% 28.00% 29.00% 30.00% 31.00% 32.00% 33.00% 34.00% 35.00% 36.00%

1.4) วิเครำะห์จำนวนสมำร์ทโฟนที่ใช้งำนต่อคน พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงใช้สมำร์ทโฟน 1
เครื่องต่อ 1 คน ซึ่งนอกจำกนี้ยังพบว่ำ มีกำรใช้งำนมำกกว่ำ 1 เครื่องอีกด้วย
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ตำรำงที่ 2 แสดงจำนวนกำรใช้สมำร์ทโฟนต่อคน
จานวนสมาร์ทโฟนที่ใช้งานในปัจจุบนั

เพศ

จานวน 1 เครื่อง

ชาย
หญิง

เปอร์เซ็นต์
24.39%
63.01%

ชาย
หญิง

87.40%
3.25%
5.28%

ชาย
หญิง

8.53%
0.81%
1.22%

ชาย
หญิง

2.03%
0.41%

รวม
จานวน 2 เครื่อง
รวม
จานวน 3 เครื่อง
รวม
จานวน 4 เครื่อง
รวม

ลาดับ
1

2

3

4

0.41%
ชาย
หญิง

มากกว่า 4 เครื่อง

1.63%
1.63%

รวม

5

1.5) ยี่ห้อสมำร์ทโฟนที่ได้รับควำมนิยม พบว่ำ เป็นยี่ห้อ Apple

ยี่ห้อสมาร์ ทโฟนที่ได้ รับความนิยมมากที่สุด
25.00%

22.36%
19.92%

20.00%

17.48%

15.00%
10.00%

9.76%

10.16%
6.10%

5.00%

2.85%

2.03%

0.00%
Apple

Samsung

OPPO

VIVO

2.03% 1.63%
1.63%
1.22% 0.41%
0.41% 0.81%
0.41% 0.41%
0.00% 0.41%
0.00% 0.00%
0.00%
AIS

Heawei

Male

Female
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Wiko

Asus

Huawei

Sony

Xiaomi

1.6) เหตุผลหลักในกำรพิจำรณำซื้อสมำร์ทโฟน พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่พิจำรณำซื้อ
สมำร์ทโฟนด้วยเหตุผลของสมำร์ทโฟนที่ตรงกับควำมต้องกำรในกำรใช้งำน และต้องอยู่ในกรอบงบประมำณ
ที่ตั้งไว้ด้วยเช่นกัน
เหตุผลหลักในการพิ จารณาซื้อสมาร์ทโฟน
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

ตรงกับความต้องการในการใช้งาน

64.23%

อยูใ่ นงบประมาณทีต่ งั ้ ไว้
ระบบซอฟแวร์ดที ส่ี ุด

24.39%
4.88%

ตามกระแส

2.85%

ระบบการรับ-ส่งสัญญานดีทส่ี ุด

2.85%

ระบบฮาร์ดแวร์ดที ส่ี ุด

70.00%

0.81%

1.7) อิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อสมำร์ทโฟน พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นกำรตัดสินที่จะซื้อสมำร์ทโฟน เพียง
คนเดียวกว่ำร้อยละ 56.50
ตำรำงที่ 3 แสดงอิทธิพลต่อกำรตัดสินในซื้อสมำร์ทโฟน
ตัดสิ นในซื้อ
เพียงคนเดียว
56.50%

อิ ทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้อสมาร์ทโฟน
ครอบครัว
ดารา/นักแสดงหรือ
เพื่อน
(พ่อ แม่ แฟน)
พรีเซ็นเตอร์แบรนด์
34.50%
3.75%
3.25%

พนักงานขาย
2.00%

1.8) ช่วงเวลำในกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนต่อ เนื่อง โดยผู้วิจัยได้ศึกษำระยะเวลำในกำรใช้งำนอย่ำง
ต่อเนื่อง พบว่ำ ส่วนใหญ่เริ่มใช้งำนสมำร์ทโฟนตั้งแต่เวลำประมำณ 12.00 น. ไปจนถึงเวลำประมำณ 18.00 น.
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2) ผลกำรวิเครำะห์รูปแบบกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนที่มีผลต่อกำรปลดปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์
จำกผลกำรศึกษำพฤติกรรมในกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนของกลุ่มตัวอย่ำง ที่พบพฤติกรรมโดยรวมแล้ว มี
กำรใช้งำนที่อยู่ในระดับมำก ซึ่งชี้ให้เห็นถึงผลกระทบทำงอ้อมที่จะนำไปสู่ภำวะโลกร้อน ซึ่งเป็นภัยอันตรำย
ร้ำยแรงที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น จึงนำมำสู่กำรวิเครำะห์เพื่อหำข้อมูลเชิงประจักษ์ของรูปแบบกำรใช้งำนสมำร์ทโฟน
ที่ส่งผลต่อกำรปลดปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
กำรแปลผลระดับควำมสัมพันธ์ของค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่ำงง่ำย ได้ใช้เกณฑ์ของ Meechang
S. (2001) ซึ่งมีรำยละเอียด ดังนี้
ค่าสหสัมพันธ์
ความหมาย
0.85 – 1.00
มีควำมสัมพันธ์มำกที่สุด
0.71 – 0.84
มีควำมสัมพันธ์มำก
0.51 – 0.70
มีควำมสัมพันธ์ปำนกลำง
0.26 – 0.50
มีควำมสัมพันธ์น้อย
0.00 – 0.25
มีควำมสัมพันธ์น้อยที่สุด
ตำรำงที่ 4 ผลกำรวิเครำะห์อำนำจกำรพยำกรณ์ของตัวแปรอิสระรูปแบบกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนที่มีผล
พฤติกรรมกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนต่อกำรปลดปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์
Model Summary
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
1
.572a
.327
.324
.48411
a. Predictors: (Constant), Pattern Usage

จำกตำรำงที่ 4 พบว่ำเมื่อทำกำรวิเ ครำะห์ ถ ดถอยเชิ ง เส้ น อย่ำ งง่ ำย (Simple Linear Regression)
ระหว่ำงตัว แปรอิส ระ รู ป แบบกำรใช้งำนสมำร์ ทโฟนที่ส่ งผลต่ อ พฤติ กรรมกำรใช้ง ำนสมำร์ทโฟนต่ อ กำร
ปลดปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ พบว่ำมีค่ำสหสัมพันธ์ถดถอย R เท่ำกับ 0.572 และมีค่ำสัมประสิทธิ์กำรทำนำย
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R Square เท่ำกับ 0.327 โดยมีอำนำจในกำรพยำกรณ์ Adjusted R2 เท่ำกับ 0.324 (ร้อยละ 32.40) และมี
ควำมคลำดเคลื่อนมำตรฐำนของกำรพยำกรณ์ (S.E.est) 0.484
ตำรำงที่ 5 กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนถดถอยระหว่ำงตัวแปรอิสระรูปแบบกำรใช้ งำนสมำร์ทโฟนที่มีผล
พฤติกรรมกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนต่อกำรปลดปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์
Model
1

Sum of Squares
Regression
27.747
Residual
57.185
Total
84.931
a. Dependent Variable: Behavior
b. Predictors: (Constant), Pattern Usage

ANOVAa
df
1
244
245

Mean Square
27.747
.234

F
118.392

Sig.
.000b

จำกตำรำงที่ 5 เมื่อทำกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนระหว่ำงตัวแปรอิสระ รูปแบบกำรใช้งำนสมำร์ทโฟน
ที่ส่งผลต่อตัวแปรตำมพฤติกรรมกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนต่อกำรปลดปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ พบว่ำค่ำควำม
แปรปรวนเมื่อเทียบต่อค่ำควำมคลำดเคลื่อน (Residual: Error Sum of Square) ได้ค่ำกำรทดสอบสั ดส่วน
ควำมแปรปรวน (F-test: Variance Ratio Test) ได้ค่ำเท่ำกับ 118.392 โดยมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01
ตำรำงที่ 6 สัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระรูปแบบกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนที่มี ผลพฤติกรรมกำรใช้งำนสมำร์ทโฟ
นต่อกำรปลดปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์
Coefficientsa
Model

Unstandardized Coefficients
B

1

(Constant)
Pattern Usage
a. Dependent Variable: Behavior

1.290
.569

Std. Error
.217
.052

Standardized
Coefficients
Beta
.572

t
5.957
10.881

Sig.
.000
.000

จำกตำรำง 6 แสดงว่ ำ รู ป แบบกำรใช้ ง ำนสมำร์ ท โฟน สำมำรถพยำกรณ์ ทั ศ นคติ ใ นกำรใช้ ง ำน
สมำร์ทโฟนต่อพฤติกรรมกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนต่อกำรปลดปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ ได้อย่ำงมีนัยสำคัญทำง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรอิสระสำมำรถพยำกรณ์พฤติกรรมกำรใช้งำนสมำร์ ทโฟน ต่อกำรปลดปล่อย
คำร์บอนไดออกไซด์ สำมำรถเขียนสมกำรพยำกรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมำตรฐำนได้ ดังนี้
สมกำรพยำกรณ์ในรูปคะแนนดิบ
Y 1. =290. + 0569X1
สมกำรพยำกรณ์ในรูปคะแนนมำตรฐำน
Zr 0. =572Z1
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อภิปรายผลการวิจัย
จำกกำรศึกษำพฤติกรรมกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนในปัจจุบันของกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นนักศึกษำระดับปริญญำ
ตรี พบดังนี้
กลุ่มตัวอย่ำงมีอำยุระหว่ำง ปี ผู้ที่ใช้สมำร์ทโฟนส่วนใหญ่แล้วเป็นเพศหญิงที่ตอบแบบสอบถำม 24-18
ในครั้งนีซึ้ ่งลักษณะของกำรใช้งำนส่วนใหญ่จะเป็นกำรใช้งำนในรูปแบบของกำรสื่อสำรและเสิร์ชหำข้อมูลต่ำงๆ
เช่น กำรใช้งำนแอพพลิเคชั่นของกลูเกิ้ลเสิร์ช เป็นต้น รองลงมำเป็นกำรใช้งำนเพื่อควำมบันเทิง เช่น กำรใช้งำน
เพื่อดูหนัง ฟังเพลง เป็นต้น
ประเด็นของจำนวนกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนต่ อคน พบว่ำ ส่วนใหญ่แล้วนักศึกษำมีสมำร์ทโฟนเพื่อใช้งำน
โดยเป็นผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ นอกจำกนี้ยังพบว่ำ มีนักศึกษำอีกจำนวน 87.40 คน คิดเป็นร้อยละ 1 เครื่องต่อ 1
เครื่องในคนเดียว 4 เครื่อง โดยที่พบมำกที่สุดคือใช้ 1 ที่ใช้สมำร์ทโฟนมำกกว่ำ 12.60 หนึ่งกว่ำร้อย
ประเด็นของยี่ห้อสมำร์ทโฟนที่ได้รับควำมนิยมสูงสุดในกลุ่มนักศึกษำ พบว่ำ กว่ำร้อยละ 32.13 เป็น
ยี่ห้อของค่ำยแอปเปิ้ลที่ได้รับควำมนิยมสูงสุด โดยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง รองลงคือ ยี่ห้อสมำร์ทโฟนของค่ำซัมซุง
คิดเป็นร้อยละ นอกจำกนี้ยี่ห้อของค่ำออปโป้และวีโว่ก็ยังถือว่ 24.64ำได้รับควำมนิยมตำมมำด้วยเช่นกัน
ประเด็นเหตุผลหลักในกำรพิจำรณำซื้อสมำร์ทโฟน พบว่ำ กว่ำร้อยละ นักศึกษำจะตัดสินใจเลือก 64.23
ซื้อสมำร์ทโฟนต้องมีเหตุผลหลักสำคัญคือ ตรงกับควำมต้องกำรในกำรใช้งำน นอกจำกนี้เหตุผลสำคัญที่เป็น
ปัจจัยควบคุมในกำรเลือกซื้อสมำร์ทโฟนคือต้องอยู่ในงบประมำณที่ตั้งไว้ด้วยเช่นกัน
ประเด็น ของผู้ ที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสมำร์ ทโฟน พบว่ำ กว่ำร้อยละ เป็นกำร 56. 50
ตัดสินใจเพียงคนเดียวเท่ำนั้น และนอกจำกนี้ยังมีนักศึกษำอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องมีตัวแปรควบคุมสำคัญในกำรร่วม
ตัดสินใจในกำรเลือกซื้อสมำร์ทโฟนนั่นคือ ครอบครัว โดยเฉพำะพ่อ แม่ และแฟน
ประเด็นช่วงควำมถี่ของเวลำในกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนต่อเนื่อง พบว่ำ ส่วนใหญ่แล้วนักศึกษำมีกำรเริ่มใช้
ข้อมูล (Data) ตั้งแต่เวลำ รวมระยะเวลำที่ใช้งำนต่อเนื่องเป็นเวลำ .น 18.00 ต่อเนื่องไปจนถึงเวลำ .น 12.00
ชั่วโมง ซ 6ึ่งถือว่ำเป็นกำรใช้งำนที่หนักมำก
จำกกำรทดสอบสมมติฐำนโดยใช้กำรวิเครำะห์แบบสหสัมพันธ์ถดถอยเชิงเส้นอย่ำงง่ำย (Simple Linear
Regression) พบว่ำ ตัวแปรพยำกรณ์ คือ รูปแบบกำรใช้งำนสมำร์ทโฟน มีผลต่อตัวแปรตำมพฤติกรรมกำรใช้
งำนสมำร์ทโฟนที่ทำให้เกิดกำรปลดปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ มีผลอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
เป็นไปตำมสมมติฐำนที่ตั้งไว้ โดยตัวแปรอิสระมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกต่อตัวแปรตำมพฤติกรรมกำรใช้งำน
สมำร์ทโฟนต่อกำรปลดปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ โดยอธิบำยได้ดังนี้
รูปแบบกำรใช้งำนสมำร์ทโฟน มีอิทธิพลทำงบวกต่อตัวแปรตำมพฤติกรรมกำรใช้งำนสมำร์ทโฟน ต่อ
กำรปลดปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่ำอำนำจกำรพยำกรณ์เท่ำกับ
(Adjusted R2 = 0.324) หรื อ ร้ อ ยละ 32.40 ซึ่ ง มี ค่ ำ ควำมสั ม พั น ธ์ อ ยู่ ใ นระดั บ น้ อ ย มี ค วำมคลำดเคลื่ อ น
มำตรฐำนของกำรพยำกรณ์ (S.E.est) เท่ำกับ 0.484 ซึ่งปัจจัยด้ำนรูปแบบกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนของนักศึกษำ
นั้ น สำมำรถอธิ บ ำยได้ ว่ ำ รู ป แบบกำรใช้ ง ำนสมำร์ ท โฟนมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะท ำให้ เ กิ ด กำรปลด ปล่ อ ย
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คำร์บอนไดออกไซด์ ด้วยกิจกรรมกำรใช้งำนต่ำงๆ เช่น กำรใช้งำนที่หนักเกินไป ซึ่งทำให้มีควำมต้องกำรในกำร
ชำร์จพลังงำนจำกไฟฟ้ำบ่อยครั้งกว่ำปกติซึ่งทำให้ส่งผลกระทบต่อกำรปลดปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ด้วย
เช่ น กั น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งำนวิ จั ย ของ Xun Li, Pablo Ortiz, Brandon Kuczenski, Diana Franklin and
Frederic T. Chong (2012) ทำกำรศึกษำเรื่อง กำรลดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมของสมำร์ทโฟนและกำรนำ
อุปกรณ์กลับมำใช้ใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันจำกกำรเพิ่มขึ้นของตลำดสมำร์ท
โฟน ตลอดจนกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดวงจรชีวิตที่แตกต่ำงกันของ
สมำร์ทโฟน รวมถึงขั้นตอนกำรผลิต กำรใช้งำน และกำรนำกลับมำใช้ใหม่ เพื่อให้เกิดกำรใช้งำนอย่ำงยั่งยืน
และกำรใช้พลังงำนที่คุ้มค่ำระหว่ำงกระบวนกำรผลิตอุปกรณ์จำนวนมำก กรณีศึกษำ กำรใช้สมำร์ทโฟนเพื่อ
กำรศึ ก ษำในระดั บ ประถมศึ ก ษำ ผลกำรศึ ก ษำพบว่ ำ มี ก ำรผลิ ต สมำร์ ท โฟนออกมำใหม่ ทุ ก ปี เ พื่ อ ให้ มี
ประสิทธิภำพในกำรประมวลผลรวมถึงฟังก์ชั่นกำรใช้งำนที่หลำกหลำยมำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำมสมำร์ทโฟนที่ผลิต
ขึ้นมำใหม่ก็ล้ำสมัยได้ง่ำยเช่นกัน เนื่องจำกสมำร์ทโฟนมีอำยุกำรใช้งำนเฉลี่ยอยู่ที่ 1.5 ปี และในทุกปีจะมี
อุปกรณ์กว่ำพันล้ำนรำยกำรถูกทิ้งไป โดยอุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่ถูกทิ้งไปนั้นยังคงใช้งำนได้ สิ่งเหล่ำนี้เป็นพลังงำน
และทรัพยำกรที่สำคัญ รวมถึงเป็นข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในกำรผลิตและกำรเข้ำถึงเครือข่ำยกำรใช้งำน
ข้อเสนอแนะ
ข้อค้นพบจำกงำนวิจัยในครั้งนี้ คือ กิจกรรมกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนต่ำงๆ ล้วนมีผลต่อพฤติกรรมในกำรใช้
งำนสมำร์ทโฟนต่อกำรปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งจะเป็นพื้นฐำนในกำรต่อยอดงำนวิจัยครั้งต่อไปได้หลำย
เรื่อง เช่น ศึกษำปัจจัยเชิงสำเหตุที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพฤติกรรมกำรใช้งำนสมำร์ทโฟนที่เกี่ยวเนื่องจำก
กิจกรรมกำรใช้งำนสมำร์ทโฟน โดยเจำะลึกรำยละเอียดกำรใช้งำนในมิติต่ำงๆ เพิ่มขึ้น
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บทคัดย่อ
ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอแนวทางการสร้างตัวแบบในการวิเคราะห์ระดับอารมณ์ของ
การแสดงความคิดเห็นต่อสินค้าและบริการในทางบวก (Positive) และทางลบ (Negative) โดยทดลองกับ
ข้อมูลการแสดงความคิดเห็นต่อสินค้าและบริการบน Social Blog โดยใช้ตัวอย่างข้อมูลบทความแนะนาสินค้า
และบริการ จานวน 126 บทความ การแสดงความคิดเห็นจานวน 702 ความเห็น รวมคาทั้งสิ้น 41,835 คา
โดยมี ผู้ เชี่ย วชาญในการวิเคราะห์ ระดับ อารมณ์ของการแสดงความคิดเห็ นจ านวน 3 คน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่า IOC ผลการศึกษาพบว่า จากการวิเคราะห์คือ ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 และ คนที่ 2 วิเคราะห์
การแสดงความคิดเห็นไปในทางลบ (Negative) และผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3 วิเคราะห์การแสดงความคิดเห็นไปใน
ระดับกลางหรือทั่วไป (Neutral) สรุปผลการวิเคราะห์ Sentiment ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน คือ การแสดง
ความคิดเห็นเป็นไปในทางลบ (Negative) โดยใช้ความถี่ของคาที่เกี่ยวข้องในเชิงลบ
คาสาคัญ : การวิเคราะห์ความรู้สึกทางอารมณ์, การแสดงความคิดเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์
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Abstract
This paper proposes a model for Sentiment analysis of emotional level between
positive and negative reviews related to user’s opinions towards online products and services.
The opinions were gathered from Social Blog based on sample of article related to product
and services. The number of 126 articles with 702 comments were collected. There are 41,835
terms in the dataset. Three experts were used to determine the sentiment analysis the
statistics used to analyze the expert’s data were based on IOC value. The appeared that the
first and second experts analyzed the negative comments and the third expert determined
the neutral comments. In summary, the sentiment analysis using word frequent occurrence
can determine the sentiment of the negative comments.
Keywords : Sentiment Analysis, Social network Comment
บทนา
ในปัจจุบันประเทศไทยถือเป็นแหล่งช็อปปิ้งออนไลน์ตลาดใหญ่ที่สาคัญแห่งหนึ่งของโลก สะท้อนได้
จากปริมาณการครอบครองโทรศัพท์มือถือและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
เช่นเดียวกับมูลค่าการใช้จ่ายด้านการช็อปปิ้งออนไลน์ในปี 2561 อยู่ที่ 8,000 บาท/คน/ปี และจะเพิ่มขึ้นเป็น
12,700 บาท/คน/ปี ภายในปี 2564 แสดงถึงแนวโน้มการตอบรับที่ดีในด้านการช็อปปิ้งออนไลน์ของผู้บริโภค
ในประเทศไทย (พลพัต สาเลยยกานนท์ , 2018) ปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่งที่ ส่งเสริมการช็อปปิ้งออนไลน์ ของ
ผู้ บริโ ภค เนื่องจากมีเ ว็บ ไซต์ที่เปิ ดให้ บ ริ การในการซื้ อขายสิ นค้าออนไลน์ อยู่เป็นจ านวนมาก ทั้งเว็บไซต์
ภายในประเทศไทย เช่ น LAZADA.COM SHOPEE.COM JDCENTER.COM เป็ น ต้ น และเว็ บ ไซต์ จ าก
ต่างประเทศ เช่น AMEZON.COM ALIBABA.COM เป็นต้น
ในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ผู้บริโภคจานวนมากจะทาการสืบค้นข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับตัว
สินค้าและบริการ เช่น การอ่านการแสดงความคิดเห็น การอ่านรีวิว เป็นต้น เนื่องจากในปัจจุบันเว็บไซต์ที่เปิด
ให้บริการซื้อขายออนไลน์ จะเปิดให้มีการแสดงความคิดเห็น (comment) ต่อตัวสินค้านั้นๆ ทาให้ผู้ที่สนใจใน
ผลิตภัณฑ์เข้าไปอ่านเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆ และผลจากการอ่านรีวิวและการ
แสดงความคิดเห็นก็มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการได้เช่นกัน แต่การรีวิวและแสดงความคิดเห็นใน
บางครั้งก็มีการรีวิวและแสดงความคิดเห็นไปทางบวกเพื่อจูงใจให้ผู้ทเี่ ข้ามาอ่านเกิดความสนใจในตัวสินค้าและ
บริการ (Fake comment) ซึ่งอาจเป็นเจ้าของร้านหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และอาจมีการแสดง
ความคิดเห็นหลายบัญชี เนื่องจากการสมัครบัญชีเพื่อเปิดใช้บริการ โซเซียลเน็ตเวิร์คในปัจจุบันผู้ใช้หนึ่งคน
สามารถสมัครเพื่อเปิดใช้บริการได้หลายบัญชีเพื่อมาแสดงความคิดเห็นให้ลูกค้าเข้ามาอ่านและสนใจตัวสินค้า
และบริการให้มากที่สุด อีกทั้งยังสามารถเพิ่มคะแนนรีวิวตัวผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้นและยิ่งทาให้ตัวผลิตภัณฑ์มีความ
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น่าสนใจมากยิ่งขึ้น เนื่องจากคะแนนการรีวิวผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยอันดับต้นๆในการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภคได้
(Zhu Lei, Zhang Wei, 2012 p.41) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่ได้เกิดจากผู้ซื้อ ผู้ใช้ และผู้ที่สนใจในตัว ผลิตภัณฑ์
อย่างแท้จริง และมีผลทาให้เกิดการเข้าใจผิด (False Review) ในตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้
จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะสร้างตัวแบบในการวิเคราะห์ ความรู้สึกทางอารมณ์สาหรับ
บทความแนะนาสินค้าออนไลน์โดยการตรวจสอบความคิดเห็นเชิงลบ (False Detection) เพื่อช่วยให้ผู้บริโภค
สามารถติดสินใจซื้อสินค้าและบริการบนเว็บไซต์ E-commerce ต่อไป
ในส่วนที่ 2 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ส่วนที่ 3 กล่าวถึงการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับ Sentiment Analysis ที่ผ่านมา ส่วนที่ 4 กล่าวถึงการนาเสนอตัวแบบ ประกอบด้วย การเก็บรวบรวมและ
การเตรียมข้อมูล (Data Preparation) การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ Sentiment Analysis สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ระดับความรู้สึก ส่วนที่ 5 กล่าวถึงประเมินผล Sentiment Analysis และการอภิปรายผลใน
หัวข้อสุดท้าย
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้ างตัว แบบส าหรั บวิเคราะห์ ระดับความรู้สึ ก ทางอารมณ์ส าหรับบทความแนะนาสินค้า
ออนไลน์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Sentiment Analysis คือ การทาเหมืองข้อมูลความคิดเห็นหรือการวิเคราะห์ความรู้สึกหรือความรู้สึก
โดยการใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติการวิเคราะห์ข้อความภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในการระบุ แยก
ปริมาณ และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึกต่อการแสดงความคิด เห็นบนโซเซียลเน็ตเวิร์ค (Social Network)
เช่ น twitter.com Facebook.com Instagram.com Pantip.com เป็ น ต้ น โดยทั่ ว ไปการวิ เ คราะห์
Sentiment มีเป้าหมายเพื่อกาหนดทัศนคติของผู้พูดนักเขียนหรือหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหัวข้อบางหัวข้อหรือ
สภาวะแวดล้อมตามบริบทโดยรวมหรือปฏิกิริยาทางอารมณ์ต่อเอกสาร การโต้ตอบ หรือเหตุการณ์ ทัศนคติ
อาจเป็นคาตัดสินหรือการประเมินผล สภาพอารมณ์ หรือการสื่อสารทางอารมณ์ เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่
ออกมาคือ ผลต่อความรู้สึกในเชิงบวก (Positive) ผลต่อความรู้สึกเป็นกลาง (Neutral) และผลต่อความรู้สึกใน
เชิงลบ (Negative) ที่มีต่อข้อมูล บทวิจารณ์ โพส กระทู้ ที่เกี่ยวกับการตลาด การประชาสัมพันธ์ การแสดง
ความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์และบริการของลูกค้า ในการวิเคราะห์อารมณ์และความรู้สึกต่อการแสดงความ
คิดเห็นบนโซเชียลมีเดีย เพื่อให้ผู้ คนเข้าใจตัวเองและผู้อื่นมากขึ้น มีการวิเคราะห์ระดับของความรู้สึกของ
ประโยคในการแสดงความคิดเห็นบนโซเซียลมีเดีย (Sentiment-level Analysis) การจัดทาดัชนี (Indexing
context) การจัดการและทาความเข้าใจต่อระดับความอารมณ์ความรู้สึกอื่นๆ ที่มีมากกว่าการแสดงความรู้สึก
ในทางบวกและความรู้สึกในทางลบ (Sentiment as the primary organizing principle)
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ในส่วนของการออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบประกอบด้วย การดึงข้อมูล (crawling) จะดึงข้อมูล
จาก blog posts, Microblog feed, และโซเซียลเน็ตเวิร์กที่มีการเปิดให้เข้าถึงได้อย่างสาธารณะ เพื่อนามา
เก็ บ เป็ น คลั ง ข้ อ มู ล (Document Corpus) และน ามาสร้ า งดัช นี (Indexer) (Sepanda D. Kamvar, 2011)
และนามาวิเคราะห์อารมณ์ ความคิดเห็น ทัศนคติของผู้คน และความรู้สึกต่อการแสดงความคิดเห็นในเชิง บวก
หรือเชิงลบจากลู กค้า หรือผู้ ใช้บ ริ การ ซึ่งการวิเคราะห์ ความรู้สึ กต่อความคิดเห็ น (Sentiment Analysis)
สามารถวิเคราะห์ได้ดีกับภาษาอังกฤษ เนื่องจากมีการแยกคาออกอย่างเห็นได้ชัดเจน แต่การวิเคราะห์การ
แสดงความคิดเห็นที่เป็น ภาษาไทย จะเป็นเรื่องที่ท้าทาย เนื่องจากการแสดงความคิดเห็นที่เป็นภาษาไทยจะ
เป็นข้อความที่ไม่มีการแบ่งส่วน ประโยคติดกัน อักขระที่ไม่มีขอบเขตคา และในปัจจุบันการวิจัยเรื่องดังกล่าว
ในภาษาไทยยังมีไม่มากนัก จึงมีการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของลูกค้า โดยเสนอเทคนิคการสกัดคา
(Word Extraction) และความรู้สึกของคาภาษาไทย เทคนิคที่นาเสนอ 2 เทคนิค ได้แก่ 1) กระบวนการสกัด
คาในภาษาไทยและการประมวลผลข้อความ 2) กระบวนการวิเคราะห์ความรู้สึกเชิงบวกและเชิงลบต่อคาใน
ภาษาไทย 3 ระดับ คือ ความคิดเห็นที่เป็นบวกแทนด้วย +1 ไม่มีความคิดเห็นแทนด้วย 0 ความคิดเห็นเชิงลบ
แทนด้วย -1 (Todsanai Chumwatana , 2015)
นอกจากนี้ยังมีการนาเสนอแนวทางในการวิเคราะห์ความรู้สึกของผู้ใช้โดยใช้ตัวจาแนกการทาเหมือง
ข้อมูล เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของตัวจัดจาแนกประเภทสาหรับการวิเคราะห์ความรู้สึกผ่านชุ ดควบคุม โดย
ทดลองและเรี ย นรู้ ข้ อ มู ล (Training Data Set and Testing Data Set) โดยการวิ เ คราะห์ ค วามรู้ เ ชิ งบวก
ความรู้ สึ ก ปกติ และความรู้ สึ ก เชิ ง ลบ โดยใช้ ข้ อ มู ล จาก Twitter โดยการจ าแนกประเภท 4 รู ป แบบ
(Algorithm) ในการวิเคราะห์ความรู้สึกคือ K-nearest Neighbour, RandomForest, BaysNet NaivBays
ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคือ กระบวนการแยกประเภท k-neighbor neighbor ให้ความแม่นยาในการคาดการณ์สูงมาก
คือการให้ความถูกต้องในการทานายที่ดีในการจาแนกประเภทสาหรับการคาดคะเนความรู้สึกจาก Tweet
(Anurag P. Jain and Mr. Vijauy D. Katkar, 2015)
อย่างไรก็ตาม (M.Trupthi, Suresh Pabboju, G.Narasimha , 2017) ได้นาเสนอวิธีการวิเคราะห์
ความรู้สึ ก (Sentiment Analysis) ของผู้ ใช้โ ซเซียลมีเดีย (Social Media) โดยใช้เทคโนโลยี Hadoop บน
ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อทาการวิเคราะห์ความรู้สึกที่มีต่อการแสดงความคิดเห็น (Tweet) บนทวิตเตอร์ (Twitter)
แบบทันที (Real time) 3 ระดับความรู้สึก คือ ความรู้สึกด้านบวก (Positive) ความรู้สึกปกติ (Neutral) และ
ความรู้สึกด้านลบ (Negative) และสามารถแบ่งระดับของการวิเคราะห์ความรู้สึกของการแสดงความเห็นได้คือ
ทาการวิเคราะห์หาความรู้สึกด้านบวกและด้านลบกับเอกสารทั้งหมด ทาการวิเคราะห์เอกสารด้วยประโยค
สั้นๆ ที่มีความเชื่อมโยงกัน เพื่อจัดหมวดหมู่เอกสาร การวิเคราะห์ความรู้สึกช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในการเข้าถึง
จุดหมายมากขึ้น โดยทดลองกับการแสดงความคิดเห็นแบบสาธารณะจากผู้ใช้ทวิตเตอร์ โดยใช้กระบวนการ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing : NLP) และ Machine Learning และนามา
เข้ากระบวนการทดลอง 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นตอนการฝึกอบรมข้อมูล (Training & Streaming Phase) โดย
การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นและให้คะแนนความคิดเห็นที่มีผลต่อความรู้สึกด้านบวกเท่ากับ 5 และความรู้สึก
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ด้ า นลบเท่ า กั บ 2 จากนั้ น ท าการจั ด กลุ่ ม และเก็ บ ในฐานข้ อ มู ล MongoDB 2) ขั้ น ตอนการแยกประเภท
(Classification Phase) ทาการสกัดความคิดเห็นจาก Streaming API โดยแยกประเภทออกเป็น 3 ระดับคือ
ความรู้ สึ ก ด้ า นบวก (Positive) ความรู้ สึ ก ปกติ (Neutral) และความรู้ สึ ก ด้ า นลบ (Negative) จากการให้
คะแนน 3) ขั้นตอนการออกแบบระบบ (Application Phase & User Interface) ทาการพัฒนาบนเว็บแอป
พลิเคชันให้ผู้ใช้สมัครสมาชิกเพื่อทดลองใช้งานระบบ โดยให้ผู้ใช้เพิ่ม ตัว เลื อกในการกรองข้อมูล (Filters)
จากนั้นจะแสดงข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ความรู้สึกต่อความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว จากการออกแบบระบบ
วิเคราะห์ความรู้สึกจากการแสดงความคิดเห็นบนโซเซียลมีเดียในบทความนี้จะทาการวิเคราะห์ความรู้สึกแบบ
ทันที (Real-time) มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทาให้ผู้ใช้ได้ผลวิเคราะห์ที่มีความสดใหม่อยู่ตลอดเวลา และ
การวิเคราะห์ความรู้สึกต่อความคิดเห็นบนโซเซิียลมีเดียมีความสาคัญต่องานด้านการตลาดเป็นอย่างมาก
เนื่องจากจะสามารถทราบถึงความรู้สึกของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์บนโซเซียลมีเดียได้ว่ามีการแสดงความรู้สึกอย่างไรต่อ
ตัวผลิตภัณฑ์และนาไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการต่อไป
ในการศึกษาวิจัย นี้ จึงน าเอาเทคนิคที่ได้ประยุกต์ใช้การสร้ างตัว แบบการวิเคราะห์ ความรู้ สึ กทาง
อารมณ์สาหรับบทความแนะนาสินค้าออนไลน์โดยการตรวจสอบความคิดเห็นเชิงบวกและเชิงลบโดยใช้เทคนิค
Sentiment Analysis เพื่ อ แยกประเภทของระดั บ อารมณ์ 3 ระดั บ ได้ แ ก่ เชิ ง บวก (Positive) เชิ ง ลบ
(Negative) และทั่วไป (Neutral) กับเนื้อหาที่เป็นภาษาไทย เพื่อที่จะนาตัวแบบที่ได้ไปสร้างตัวแบบในการ
เรียนรู้จากข้อมูล และสามารถวิเคราะห์ ความรู้สึ กทางอารมณ์สาหรับบทความแนะนาสิ นค้าออนไลน์ แบบ
อัตโนมัติต่อไป และนาผลการวิเคราะห์ Sentiment ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบเสิร์ชเอนจินที่มีการนา
ปัจจัยการแสดงความคิดเห็นเชิงบวกและเชิงลบมามีผลต่อการแสดงผลลัพธ์การสืบค้นได้
การนาเสนอตัวแบบ
การเก็บรวบรวมและการเตรียมข้อมูล (Data Preparation)
รวบรวมข้อมูลจากโซเซียลบล็อก ในระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 – มีนาคม พ.ศ.2562 โดยใช้
ตัวอย่างข้อมูลบทความแนะนาสินค้าและบริการ บนเว็บไซต์ www.blognone.com จานวน 126 บทความ
การแสดงความคิ ด เห็ น 702 ความเห็ น และค าจ านวน 41,835 ค า ในการทดลองวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้ ก าหนด
แบบสอบถามที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ร ะดั บ อารมณ์ ข องการแสดงความคิ ด เห็ น ได้ แ ก่ ชื่ อ เอกสาร (Title)
รายละเอี ย ดเอกสาร (Detail) วั น ที่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล (date_public) และการแสดงความคิ ด เห็ น
(Comments) เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คนวิเคราะห์ระดับอารมณ์ของการแสดงความคิดเห็นต่อสินค้าและ
บริการ
การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ Sentiment Analysis
ในงานวิจัยนี้ทาการเลือกผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน เพื่อวิเคราะห์ Sentiment Analysis ที่มีการแสดง
ความคิดเห็นต่อการสนทนา โดยมีการกาหนดคุณสมบัติ คือ
 ผู้เชี่ยวชาญต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
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 ผู้เชี่ยวชาญต้องทาอาชีพและศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผูเ้ ชี่ยวชาญต้องใช้โซเชียลมีเดียอยู่เป็นประจา
 ช่วงอายุ 20 - 40 ปี
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ระดับความรู้สึก
การวิ เ คราะห์ ร ะดั บ ความรู้ สึ ก ใช้ วิ ธี ก ารหาค่ า IOC เพื่ อ หาค่ า ความเที่ ย งตรงของการวิ เ คราะห์
Sentiment ที่ได้จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ และนามาเปรียบเทียบ (ศศิวิมล ขจรคา, 2554) มีเกณฑ์ดังนี้
+1 หมายถึง
(การแสดงความคิดเห็นทางบวก) Positive
0 หมายถึง
(เฉยๆ, ทั่วไป) Neutral
-1 หมายถึง
(การแสดงความคิดเห็นทางลบ) Negative
สูตรที่ใช้ในการคานวณค่า IOC = ∑𝒏𝑹
R = ผลคูณของคะแนนกับจานวนผู้เชี่ยวชาญในแต่ละระดับความสอดคล้อง
n = จานวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
โดยค่า IOC มีค่าระหว่าง -1 ถึง 1 ระดับความคิดเห็นที่ดี (Positive) ควรมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.6 ถึง 1
ส่วนข้อที่มีค่า IOC ต่ากว่า 0.5 คือ Negative
ตารางที่ 1 ตัวอย่างข้อมูลที่ใ้ในการวิ
ช่
เคราะห์ระดับความรู้สึก 3 ระดับ
Title
detail
ทิม คุกยอมรับ
เอง โปรโมชัน
ลดราคาเปลี่ยน
แบตเตอรีราคา
ถูกกระทบ
ยอดขาย
iPhone

Sentiment Analysis

ต่อเนื่องจากที่ทิม คุกออกรายงานต่อนักลงทุน ว่าด้วยยอดขาย
iPhone ที่ไม่ถึงเป้า โดยในรายงานทิม คุกพูดถึงสาเหตุว่ามาจาก
ช่วงเวลาการออก iPhone รุ่นใหม่, ปัญหาซัพพลายเออร์,
Positive
สงครามการค้า อีกหนึ่งปัจจัยที่ซีอโี อแอปเปิลพูดถึงว่าส่งผล
+1
กระทบต่อยอดขาย iPhone คือโปรแกรมลดราคาค่าเปลี่ยน
แบตเตอรี่ทเี่ หลือ 1,000 บาท จากกว่า 3,800 บาทให้กับ
iPhone รุ่นเก่าที่หมดระยะประกันจนส่งผลให้ผู้ใช้ iPhone
ตัดสินใจไม่ซื้อเครื่องใหม่ ซึ่งถึงแม้แอปเปิลจะไม่เปิดเผยจานวน
เครื่องที่ถูกเปลี่ยนออกมา แต่ก็น่าจะเยอะอยูไ่ ม่ใช่น้อย
การแสดงความ อันนี้ไม่แน่ใจ แต่เกรงว่าคนจะหนีแทนรึเปล่าครับ
คิดเห็น
มันกระทบมากขนาดนั้นเลยเหรอ เนีย
หรือนี่คือสัญญาณ
ยกมือเป็น 1 ในนั้นครัช อย่างน้อยยืดเวลาไปได้ปสี องปี ถ้าเครื่อง
SE รุ่นหน้ามันราคา 30000+ ก็ลาก่อย ไปซบป๋องด๋อยดีกว่า
ต่อไปก็ขึ้นราคาเปลีย่ นแบต ขึ้นราคาเปลี่ยนจอ เป็น10เท่า แล้ว
ขึ้นราคา iPhoneอีกหมื่น จะได้ยอดขายเพิ่มไปอีกนะครับคุก
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Negative

0
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จากตารางที่ 1 แสดงตัวอย่างจากการวิเคราะห์ความรู้สึกทางอารมณ์สาหรับตัวอย่างบทความแนะนา
สิ น ค้ า บนโซเซี ย ลบล็ อ กจากผู้ เ ชี่ ย วชาญคนที่ 1 โดยผู้ วิ จั ย ท าการจั ด เตรี ย มข้ อ มู ล แบบสอบถามและให้
ผู้ เ ชี่ ย วชาญท าการวิ เ คราะห์ จากนั้ น น าคะแนนประมาณค่ า ความคิ ด เห็ น ของผู้ เ ชี่ ย วชาญทั้ ง 3 คน ไป
ประมวลผลในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตัวอย่างการประมาณค่าความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
ประมาณค่าความ
คิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1
2
3

ค่า
IOC

แปลผล

การแสดงความคิดเห็นที่ 1

-1

-1

0

-0.67

ลบ

การแสดงความคิดเห็นที่ 2

-1

-1

0

-0.67

ลบ

การแสดงความคิดเห็นที่ 3
การแสดงความคิดเห็นที่ 4
การแสดงความคิดเห็นที่ 5

0
-1
0
-0.33
-1 -1 +1
-0.33
-1 -1 -1
-1.0
สรุปการวิเคราะห์ความรู้สึกทางอารมณ์สาหรับบทความนี้เป็น

รายการขอความคิดเห็น
(Sentiment Analysis)

ลบ
ลบ
ลบ
ลบ

จากตารางที่ 2 แสดงตัวอย่างการประมาณค่าระดับความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน โดยนา
ความเห็นที่ได้มาหาคานวณค่าทางสถิติและแปลผล (IOC) การวิเคราะห์ความรู้สึกทางอารมณ์สาหรับตัวอย่าง
บทความแนะนาสินค้าบนโซเซียลบล็อกและแสดงในรูปแบบกราฟดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงกราฟผลวิเคราะห์ Sentiment จากผู้เชี่ยวชาญ
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จากภาพที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ความรู้สึกทางอารมณ์สาหรับตัวอย่างบทความแนะนาสินค้าบน
โซเซียลบล็อกจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ Sentiment Analysis
ผู้เชี่ยวชาญ
Positive
Neutral
คนที่ 1
31.78%
22.03%
คนที่ 2
24.86%
26.27%
คนที่ 3
14.69%
64.83%
สรุป
23.78%
37.71%

Negative
46.19%
48.87%
20.48%
38.51%

ผล
Negative
Negative
Neutral
Negative

จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความรู้สึกทางอารมณ์สาหรับตัวอย่างบทความแนะนาสินค้าบน
โซเซียลบล็อกจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน จากข้อมูลตัวอย่างทั้งหมดจานวน 702 ความเห็น โดยที่ผู้เชี่ยวชาญคน
ที่ 1 และคนที่ 2 วิเคราะห์ความรู้สึกทางลบมากที่สุด ส่วนผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3 วิเคราะห์ความรู้สึกทั่วไปหรือ
เฉยๆ มากที่สุด ผลสรุปคือ การวิเคราะห์ความรู้สึกทางอารมณ์สาหรับตัวอย่างบทความแนะนาสินค้าบน
โซเซียลบล็อกจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน ได้ผลในทางลบ (Negative)
ตารางที่ 4 ตัวอย่างคาเชิงบวกเชิงลบที่พบในชุดข้อมูล
Sentiment
คาที่พบ
Positive (เชิงบวก)
Negative (เชิงลบ)

ประทับใจ, ชอบ, คือดีอ่ะ, ทาออกมาดีมาก, น่าซื้อ, อยากได้, ดีงาม,สุดยอด, โดนเลย
ไม่สวย, แพงไป, ขอผ่าน, ใช้แล้วงอ, เคราะห์ซากรรมซั
้
ด, ไม่น่ารอด, ห่วย, ใครจะกล้าใช้

จากตารางที่ 4 แสดงตัวอย่างคาที่มาจากการแสดงความคิดเห็นบนโซเซียลบล็อคที่มีผลต่อความรู้สึก
ทางอารมณ์เชิงบวกและเชิงลบที่เห็นได้อย่างชัดเจนจากข้อมูลตัวอย่าง 702 ความเห็นซึ่งอาจเป็นภาษาพูด
ภาษาเขี ย น ค าแสลง หรื อ ค าประชดประชั น ก็ ส ามารถตี ค วามเป็ น ความคิ ด เห็ น เชิ ง บวกหรื อ เชิ ง ลบได้
เช่นเดียวกัน

สรุปและอภิปรายผล
จากการทดลองการสร้างตัวแบบการวิเคราะห์ความรู้สึกทางอารมณ์สาหรับบทความแนะนาสินค้า
ออนไลน์โดยการตรวจสอบความคิดเห็นเชิงบวกเชิงลบกับข้อมูลการแสดงความคิดเห็นต่อสินค้าและบริการบน
Social Blog โดยใช้ตัวอย่ างข้อมูลบทความแนะนาสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ www.blognone.com
จานวน 126 บทความ การแสดงความคิดเห็นจานวน 702 ความเห็น รวมคาทั้งสิ้น 41,835 คา ใช้ผู้เชี่ยวชาญ
ในการวิเคราะห์ระดับอารมณ์ของการแสดงความคิดเห็นจานวน 3 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่า
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IOC พบว่า ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 และ คนที่ 2 วิเคราะห์การแสดงความคิดเห็นไปในทางลบ (Negative) และ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3 วิเคราะห์การแสดงความคิดเห็นไปในทางกลางๆหรือทั่วไป (Neutral) สรุปผลการวิเคราะห์
Sentiment ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน คือ การแสดงความคิดเห็นเป็นไปในทางลบ (Negative) ดังแสดงใน
ตารางที่ 3 ดังนั้นจึงสรุป ได้ว่า การใช้คาภาษาไทยในการแสดงความคิดเห็นต่อบทความแนะนาสินค้าและ
บริการบนโซเซียลบล็อคนั้น ความคิดเห็นเชิงบวกไม่จาเป็นต้องแสดงความคิดเห็นด้วยคาไพเราะ สุภาพ เสมอ
ไป ซึ่งอาจเป็นคาแสลงหรือคาประชดประชัน เมื่อมีตีความออกมาก็อาจเป็นมีผลในเชิงบวกได้เช่นเดียวกัน
ส่วนในความคิดเห็นเชิงลบไม่จาเป็นต้องแสดงความคิดเห็นโดยใช้คาไม่สุภาพเสมอไป ซึ่งอาจเป็นคาแสลงหรือ
คาประชดประชัน เมื่อมีการตีความแล้วก็เป็นความคิดเห็นเชิงลบได้เช่นเดียวกัน
ข้อเสนอแนะ
1) สร้างตัวแบบในการเรียนรู้จากข้อมูลและสามารถวิเคราะห์ความรู้สึกทางอารมณ์สาหรับบทความ
แนะนาสินค้าออนไลน์แบบอัตโนมัติ
2) นาผลการวิเคราะห์ Sentiment ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบเสิร์ชเอนจินที่มีการนาปัจจัย
การแสดงความคิดเห็นเชิงบวกและเชิงลบมามีผลต่อการแสดงผลลัพธ์การสืบค้นได้
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บทคัดย่อ
ยุคที่การสื่อสารแบบไร้สายเข้ามามีบทบาทในแวดวงของการศึกษามากขึ้น ทาให้เกิดรูปแบบของสื่อ
การเรียนการสอนขึ้นหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนให้สามารถเข้าถึงบทเรียน
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยผู้เรียนสามารถเรียนผ่านอุป กรณ์ไร้สายของตนเอง สื่อชนิดนี้เราเรียกว่า Mlearning
อย่างไรก็ตามแม้ว่าสื่อการสอนประเภท M-learning จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนได้อย่าง
ง่ายดายทุกที่ทุกเวลา แต่ก็มีสิ่งที่สามารถควบคุมได้ยากนั่นคือการทาให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนในบทเรียน
รูปแบบเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
ผู้วิจัยจึงได้ทาการสารวจรูปแบบการเรียนรู้จากกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจาปี
2559 จ านวน 159 คน เพื่อหารู ป แบบการเรีย นรู้ ของแต่ล ะคน ซึ่งสามารถแบ่ งได้ 4 รู ปแบบคือ Visual
Learner, Sensing Learner, Active Learner and Sequential Learner หลั ง จากนั้ น ผู้ วิ จั ย ได้ พั ฒ นา UX
M-learning ให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม และให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มได้ทดลองใช้ และทาการทดสอบเพื่อ
ประเมินความรู้ที่ได้รับจากบทเรียน อีกทั้งวัดความพึงพอใจในการใช้งาน UX M-learning แบบใหม่ ผลจาก
ศึกษาพบว่าผู้เรียนแต่ละรูปแบบการเรียนรู้ มีผลคะแนนการสอบดีขึ้น เมื่อเทียบกับการ Pre-Test หลังจากนั้น
เพื่อทดสอบความคงที่ของเครื่องมือ UX M-learning ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมา ผู้วิจัยจึงได้ทาการทดลองกับกลุ่ม
ใหม่คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2560 จานวน 81 คน ผลการศึกษาพบว่า
ผู้เรียนที่ได้เรียนรู้ผ่าน UX M-Leaning ทั้ง 2 กลุ่ม มีผลการเรียนรู้ไม่แตกต่างกันทุกรูปแบบการเรียนรู้ โดยที่มี
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ผลการเรียนรู้ดีขึ้นทั้ง 2 กลุ่ม ซึ่งจากผลการวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่า รูปแบบการเรียนรู้แบบ UX M-Learning มีความ
คงที่ สามารถนาไปใช้ได้กับกลุ่มผู้เรียนอื่นที่มีความคล้ายคลึงกัน นอกจากนั้นผลจากการประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้ UX M-learning แสดงให้เห็นว่าคะแนนอยู่ในระดับสูงทั้ง 2 กลุ่ม จึงสามารถสรุปได้ว่าการสร้างสื่อ
การสอน UX M-learning ที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนสามารถสร้างผลสัม ฤทธิ์ในการเรียนได้
และช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เรียนอีกด้วย
คาสาคัญ : ประสบการณ์ผู้ใช้, เอ็มเลิร์นนิ่ง, รูปแบบการเรียนรู้ , ประสบการณ์ผู้ใช้เอ็มเลิร์นนิ่ง
Abstract
As wireless communication technology becomes more widespread in education, many
new forms of learning media are introduced to meet the learner’s needs to access various
lessons. M-learning is a kind of learning media the learner that can access through a wireless
device. Although M-learning allows access anytime and anywhere, it is difficult to have all
learners getting the same amount of knowledge from one single lesson as each learner has a
unique learning style. The researcher conducts a survey on 159 first-year university
undergraduates of Academic Year 2016 for individual learning style, of which 4 main groups
can be classified: visual learner, sensing learner, active learner and sequential learner. Then,
the researcher develops UX M-learning to suit learners in each group. All learners in each
group try out the system and have post-test examination to evaluate knowledge level and
satisfaction with the new UX M-learning. Result is that learners in the 4 groups have improved
academic achievement in comparison with pre-test achievement. To verify constancy of the
new UX M-learning, a different group of first-year undergraduates in Academic Year 2017
(consisting of 81 members). It is also found that the 2016 and 2017 groups have similar level
of learning achievement and see improvement after the test, indicating constancy and viability
for other learner groups. Furthermore, results of satisfaction level evaluation show the high
score in both groups. Thus, creation of UX M-learning that suits the learner’s style can improve
learning effectiveness and satisfaction.
Keywords: User Experience, M-learning, Learning Style, UX M-learning
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บทนา
ในยุคที่การสื่อสารแบบไร้สายเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ทาให้เกิดรูปแบบของสื่อการเรียนการสอนขึ้น
หลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนให้สามารถเข้าถึงบทเรียนต่างๆได้อย่างเหมาะสม
และสร้างความสะดวกสบายในการใช้งาน เนื่องจากสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา สื่อการสอนประเภทนี้เรา
เรียกว่า เอ็มเลิร์นนิ่ง M-learning ซึ่งผู้สอนสามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนในวิชาของตนเอง และให้ผู้เรียน
สามารถเข้าถึ งบทเรี ย นได้โ ดยผ่ า นอุป กรณ์ ไร้ส ายชนิ ด ต่า งๆ อย่างไรก็ต ามแม้ว่าสื่ อ การสอนประเภทMlearning จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนได้อย่างง่ายดาย แต่ก็มีสิ่งที่สามารถควบคุมได้ยาก นั่นคือการ
ทาให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนในบทเรียนรูปแบบเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน เนื่องจาก
ผู้เรียนแต่ละคนมีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันรูปแบบการเรียนรู้ (Learning Style) คือ การที่ผู้เรียนมีความ
สนใจ ความชอบที่แตกต่างกัน ทาให้เกิดวิธีการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆที่แตกต่างกัน เช่น ชอบเรียนรู้โดยการดูและ
ทาความเข้าใจจากรูปภาพได้มากกว่าการอ่านข้อความในบทเรียน ทาให้บทเรียนในรูปแบบเดียวกันไม่สามารถ
ทาให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าใจได้เท่าเทียมกันได้
นอกจากการออกแบบโดยคานึงถึงรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนแล้ วนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ออกแบบควร
จะต้องคานึงถึงคือ ประสบการณ์ของผู้ใช้ (User Experience) ที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเข้าถึง M-learning
ประสบการณ์ของผู้ใช้ คือการรวมทั้งการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface) ให้สวยงาม และการใช้
งานที่ง่ายเข้าด้วยกัน เป็นเทคนิคที่มีผลต่อความพึงพอใจ ความประทับใจ หรือความรู้สึกที่ดีของผู้ใช้งานที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ ในที่นี้จะกล่าวถึงในส่วนของสื่อการสอนชนิด M-learning โดยให้ความสาคัญกับความรู้สึกของ
ผู้ใช้งานส่วนใหญ่นั่นเอง
ดังนั้ น เพื่อให้ M-learning มีป ระสิ ทธิภ าพมากขึ้นผู้ พัฒ นาบทเรี ยนชนิดนี้จ าเป็น ต้องคานึ งถึงการ
ออกแบบ User Experience เป็นสาคัญ คือการสร้าง UX M-learning โดยนารูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนที่
มีหลากหลายรูปแบบร่วมพิจารณาด้วย เพื่อสร้างบทเรียนที่สามารถดึงดูดใจผู้ใช้งาน ซึ่งจะส่งผลให้ความสนใจ
ในบทเรียนของผู้เรียนมีมากขึ้น และทาให้ผลการเรียนดีขึ้นอีกด้วย
วัตถุประสงค์การวิจัย
1) สร้างรูปแบบเพื่อปรับเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ใช้สื่อการสอนชนิด M-learning ให้เหมาะสมกับ
รูปแบบการเรียนรู้ผู้เรียนแต่ละคน
2) เพื่อศึกษาผลจากการใช้ง าน UX M-learning ตามรูป แบบการเรี ย นรู้ ข องผู้ เรี ย นว่ าช่ว ยสร้ า ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือไม่
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ทบทวนวรรณกรรม
User Experience คื อ ประสบการณ์ ที่ ผู้ ใ ช้ ไ ด้ รั บ จากการใช้ ง านสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ทั้ ง ในรู ป แบบของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ แล้วเกิดความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดี เกิดความพึงพอใจในการใช้งาน ได้มีการกล่าวถึงคาว่า
ประสบการณ์ข องผู้ ใช้โ ดย Hassenzahl ไว้ว่าคือประสบการณ์ส่ ว นตัว ของแต่ล ะคนในการเผชิญหน้ า กั บ
เทคโนโลยี แต่ละคนต่างมีแนวโน้มที่จะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันเมื่อพบกับเทคโนโลยีแบบเดียวกัน และ
ประสบการณ์ของพวกเขาอาจแตกต่างจากสิ่งที่นักออกแบบเทคโนโลยี ดังกล่าววางแผนไว้ (Hassenzahl,
2015)
ยิ่ งไปกว่านั้ น DON NORMAN ให้ แนวคิดว่าการออกแบบ UX เป็ นปรากฏการณ์แบบหลายมิติซึ่ง
ปัจจัยหลายอย่างที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จและที่สาคัญคือต้องแยกประสบการณ์การใช้งานทั้งหมดออกจากคา
ว่าอินเทอร์เฟซผู้ใช้ (UI) แม้ว่า UI จะเห็นได้ชัดว่าเป็นส่วนสาคัญอย่างยิ่งของการออกแบบ (Don Norman,
2017)
การนาประสบการณ์ของผู้ใช้มาพัฒนาในสื่อการเรียนการสอน M-learning เป็นการพัฒนาในขั้นที่
มากไปกว่าแค่ความสวยงามของอินเทอร์เฟซผู้ใช้ (UI) แต่ให้ความสนใจในเรื่องของประสบการณ์ที่ผู้ใช้จะได้รับ
จากการใช้งาน โดยในเรื่องนี้ได้มีทาการวิจัยในเรื่องของวิวัฒนาการของ User Experience ของ M-learning
ในยุคต่างๆ
โดยในยุ ค แรกเกิ ด ขึ้ น ในช่ ว งปี 2000-2006 กล่ า วว่ า การตอบสนองของมนุ ษ ย์ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
ประสบการณ์การใช้งาน การเรียกดูมือถือโดยระบุลักษณะการใช้งานมือถือ อุปกรณ์ที่แตกต่าง และเบราว์เซอร์
ในการการเชื่อมต่อและคุณลักษณะของไซต์มีผลต่อประสบการณ์การท่องเว็บบนมือถือ (Garrett 2000, Roto
2006) และในยุคที่สองของ UX ความหมายของ UX ที่เกิดขึ้นจากทิศทางของการตอบสนองและอารมณ์ของ
มนุษย์ มีการกาหนดประสบการณ์ของผู้ใช้ว่าเป็น “การรับรู้ของบุคคลและการตอบสนองที่เป็นผลมาจากการ
ใช้งานหรือที่คาดการณ์ไว้การใช้ผลิตภัณฑ์ระบบหรือบริการ” (ISO, 2010) การวิจัยของ Dirin แสดงให้เห็นว่า
User Experience เป็ น เรื่ องที่ท้าทายของแอพพลิ เ คชั่น m-learning และส่ ว นใหญ่ได้รั บการแก้ไ ขในทาง
เทคนิคตามเทคโนโลยีและมีรูปแบบมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับปัจจัยประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้
เพื่อตอบสนองความต้ อ งการทางอารมณ์ ในการเรีย นรู้ ข องผู้ ใช้ (Dirin , 2017) จะเห็ น ได้ว่าการน า User
Experience เข้ามามีบทบาทในการออกแบบสื่อการเรียนการสอน M-learning มาหลายยุคสมัย ทั้งนี้รูปแบบ
จะถูกปรับเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีและพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์มือถือในยุคนั้นๆ นอกจากนั้นการออกแบบสื่อ
การสอน M-learning ยั งต้องคานึ งถึงสิ่ งที่เรีย กว่ารูป Learning Style คือลั กษณะของการคิด และวิธีการ
เรียนรู้ที่บุคคลหนึ่งๆใช้หรือทาเป็นประจา เป็นวิธีการที่บุคคลใช้ความสามารถของตนที่มีอยู่ ในการคิดและการ
เรียนรู้ด้วยลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
การสร้ างสื่ อการเรี ย นการสอนแบบปรับได้เป็น วิธีการที่ป รั บโดยขึ้น อยู่ กับรูปแบบการเรี ยนรู้ ของ
นักเรียนโดยบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเช่น ตรวจสอบกิจ กรรมของ
นักเรียนตีความผลและทาความเข้าใจความต้องการของนั กเรีย น ดังนั้นนักเรียนสามารถเรียนรู้ ได้ อย่ า งมี
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ประสิ ทธิภ าพมากขึ้น และมีความเข้าใจที่ดีขึ้น (Worapat, 2015) ซึ่งในงานวิจั ย นี้ จ ะกล่ าวถึง Felder and
Silver man learning Style Model คือรูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้กับผู้เรียนสายวิทย์ เพื่อแบ่งลักษณะการเรียนรู้
อ อ ก เ ป็ น Active and Reflective Learners, Sensing and Intuitive Learners, Visual and Verbal
Learners และ Sequential and Global Learner (Felder & Silverman, 1988) อย่างไรก็ตามแม้ว่าการนา
ประสบการณ์ของผู้ใช้ (User Experience) มาใช้ในการออกแบบสื่อการเรียนการสอน M-learning จะมีผลใน
การเปลี่ ย นแปลงของผู้ เ รี ย นในด้ า นความพึ ง พอใจและประสิ ท ธิ ภ าพในการเรี ย น แต่ Hossein ได้ ชี้ ใ ห้
ความส าคัญกับ การค านึ ง ถึ งสภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู้ใ นปั จ จุ บัน ว่ าเป็ น สิ่ งส าคัญ และรู ปแบบการเรี ย นรู้
(Learning Style) ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มอัตราการเรียนรู้ของผู้เรียน (Hossein, 2016) ดังนั้นเราจึง
ควรพิจารณาปัจจัยหลายๆด้านในการที่จะนามาสร้างสื่อการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งจะส่งผลให้การ
เรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
วิธีการดาเนินงานวิจัย
งานวิจั ย นี้ เพื่อศึกษาและทดลองเพื่อศึกษารูป แบบ User Experience ของ M-learning ซึ่งผู้ วิจั ย
เรียกว่า UX M-learning ที่เหมาะสมกับ รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ซึ่ง
จะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจในบทเรียนได้ดีขึ้น โดยผู้วิจัยได้ทาการทดสอบกับกลุ่มทดลอง 2 กลุ่มเพื่อหา
ข้อสรุปว่า การสร้างบทเรียนที่มีรูปแบบ UX M-learning เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ สามารถนาไปใช้งาน
ได้กับผู้เรียนในวิชาเดียวกัน ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้เรียนคนละกลุ่มกัน ผลการเรียนของผู้เรียนส่วนมากก็มีแนวโน้มที่
ดีขึ้นเช่นเดียวกัน
กลุ่มทดลอง คือ นักศึกษาชั้นปีที่1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกมี 159 คน
และกลุ่มที่ 2 มี 81 คน
โดยวิชาที่ใช้ในการทดลองคือ วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
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กระบวนการวิจัย
กลุ่มเรียนที่1
แบบทดสอบก่อนเรียน

การวิเคราะห์รูปแบบ

การวิเคราะห์

ประสบการณ์ผู้ใช้ (UX)

รูปแบบการเรียนรู้

รูปแบบการเรียนรู้

กลุ่มเรียนที่2

คลังเก็บ UX

แนะนารูปแบบประสบการณ์ผู้ใช้

รูปแบบ

เอ็มเลิร์นนิ่ง (UX M-learning)

สื่อการสอน

แบบทดสอบหลังเรียน
แบบประเมินความพึงพอใจ
คะแนนสอบและ

คะแนนสอบและ

ความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ

กลุ่มทดลองที1่

เปรียบเทียบ

กลุ่มทดลองที2่

ยืนยันรูปแบบ UX M-learning

ภาพประกอบที่ 1 กระบวนการวิจัย
จากภาพประกอบที่ 1 แสดงให้เห็นถึงวิธีการดาเนินการวิจัยโดยเริ่มจากการแบ่งกลุ่มทดลองออกเป็ น
2 กลุ่ม จากนั้นผู้วิจัยได้ให้กลุ่มทดลองทั้ง 2 กลุ่มทาแบบสอบถามเพื่อหารูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละคน ใน
งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามของ Felder-Silverman เนื่องจากเป็นลักษณะการเรียนรู้ของสายวิทย์ และ
กลุ่มผู้ทดลองทั้ง 2 กลุ่มเป็นนักศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อวัดความรู้ก่อนเรียนผู้วิจัยให้ กลุ่ ม
ทดลองทั้ง 2 กลุ่มทาแบบทดสอบก่อนเรียนในวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา หลังจากนั้นผู้เรียนได้เรียน
ผ่ านบทเรี ย นที่มีรูป แบบ UX M-learning ในแบบที่ตรงกับรูป แบบการเรียนรู้ของตนเอง จากนั้ นผู้ วิจัยให้
ผู้เรียนทั้ง 2 กลุ่มทาแบบทดสอบหลังเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน นาผลจากการทดลอง
มาเปรียบเทียบกันเพื่อหาข้อสรุป
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1) แบบสอบถามเพื่อหารูปแบบการเรียนรู้ของ Felder-Silverman
2) แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
3) UX M-learning 4 รูปแบบคือ Active UX , Visual UX , Sensing UX และ Sequential UX

ภาพประกอบที่ 2 รูปแบบของ UX M-learningประเภท Active UX
จากภาพประกอบที่ 2 แสดงให้เห็นถึง UX M-learning ประเภท Active UX ที่มีลักษณะเป็น การ
เรียนรู้ในรูปแบบของเกมเหมาะกับผู้เรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู้ประเภท Activist

ภาพประกอบที่ 3 รูปแบบของ UX M-learning ประเภท Visual UX
จากภาพประกอบที่ 3 แสดงให้เห็นถึง UX M-learning ประเภท Visual UX ที่มีลักษณะเป็ น การ
เรียนรู้ในรูปแบบของการเรียนรู้ด้วยภาพ เหมาะกับผู้เรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู้ประเภท Visual
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ภาพประกอบที่ 4 รูปแบบของ-learning ประเภท Sensing UX
จากภาพประกอบที่ 4 แสดงให้ เห็ น UX M-learning ประเภท Sensing UX ที่มีลั กษณะเป็น การ
เรียนรู้ใน
รูปแบบของการนาเสนอหลักการที่สอดคล้องกับโลกแห่งความเป็นจริง เหมาะกับผู้เรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู้
ประเภท Sensing

ภาพประกอบที่ 5 รูปแบบของ UX M-learning ประเภท Sequential UX
จากภาพประกอบที่ 5 แสดงให้เห็น UX M-learning ประเภท Sequential UX ที่มีลักษณะเป็นการ
เรี ย นรู้ ใ นรู ป แบบของการเรี ย นตามล าดั บ ของข้ อ มู ล เหมาะกั บ ผู้ เ รี ย นที่ มี รู ป แบบการเรี ย นรู้ ป ระเภท
Sequential
ผลการวิจัย
จากการศึกษารูปแบบ UX M-learning ที่มีการสารวจรูปแบบการเรียนรู้ ของผู้เรียน มาช่วยในการ
ปรับเปลี่ยนบทเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแบบต่างๆ โดยทาการศึกษาจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เข้า
ศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 และ ปีการศึกษา 2560 เพื่อทดสอบคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาที่ใช้ UX MLeaning ตามรู ป แบบการเรี ย นรู้ ที่ ป ระกอบด้ ว ย Active Leaner, Sensing Leaner, Sequential Leaner
และ Visual Leaner โดยแสดงรายละเอียดผลการศึกษาดังต่อไปนี้
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1. วิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลังหลังจากที่ผู้เรียนใช้ UX M-learning ตาม
รูปแบบการเรียนรู้ของตนเอง
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่
เข้าใหม่ ปีการศึกษา 2559 จานวน 159 คน โดยใช้ UX M-Leaning เพื่อทดสอบความแตกต่างในการเรียนรู้
ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่1 แสดงค่าความแตกต่างระหว่างผลการการทดสอบ Pre-Test และ Post-Test ของผู้เรียนกลุ่ม
แรกในผู้เรียนทุกประเภทของรูปแบบการเรียนรู้
ผลการทดสอบก่อน
ผลการทดสอบหลัง
รูปแบบการเรียนรู้
t
sig
mean
s.d
mean
s.d.
Active
64.00
9.73
89.29
16.29
9.291 .000
Sensing
45.43
14.35
83.45
23.17
13.625 .000
Sequential
30.22
7.82
91.11
22.52
6.960 .000
Visual
51.36
10.46
84.80
18.32
8.324 .000
จากตารางที่1 แสดงให้เห็นผลของคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังจากที่ผู้เรียนใช้ UX
M-learningตามรูปแบบการเรียนรู้ของตนเอง พบว่ากลุ่มผู้เรียนทั้ง 4 รูปแบบ ประกอบด้วย Active , Sensing
,Sequential และ Visual มีผลการเรียนที่เพิ่มขึ้นทุกกลุ่ม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทุกรูปแบบ
2. ทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้เรียน
ผู้ วิจั ย ได้ทาการทดสอบควาแตกต่างในการเรีย นรู้ร ะหว่างกลุ่มผู้ เรีย น โดยทดสอบกับ ผู้ เรีย นเป็น
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจาปี 2559 จานวน 159 คน กับผู้เรียนที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ชั้นปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2560 จานวน 81 คน ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นถึงค่าความแตกต่างของอัตราการเพิ่มขึ้นของคะแนนของผู้เรียน 2 กลุ่ม ในผู้เรียนทุก
ประเภทของรูปแบบการเรียนรู้
รูปแบบการเรียนรู้
กลุ่ม
n
mean
s.d.
t
p
กลุ่ม 1
42
89.29
9.72622
Active
-0.18093 0.861691
กลุ่ม 2
6
90.00
8.94427
กลุ่ม 1
84
83.4524 14.35304
Sensing
-0.61977 0.558012
กลุ่ม 2
6
86.6667 12.11060
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
รูปแบบการเรียนรู้

กลุ่ม
n
mean
s.d.
t
p
กลุ่ม 1
9
91.1111 7.81736
Sequential
0.510843 0.623287
กลุ่ม 2
6
88.3333 11.69045
กลุ่ม 1
24
85.0000 10.63219
Visual
1.317723 0.192441
กลุ่ม 2
63
81.1111 15.87360
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 คือ ผู้เรียนที่เป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจาปี 2559 จานวน 159 คน และกลุ่มที่ 2 คือ ผู้เรียนที่เป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2560 จานวน 81 คน ผลการศึกษา พบว่า ผู้เรียนที่ได้เรียนรู้
ผ่าน UX M-Leaning ทั้ง 2 กลุ่ม มีผลการเรียนรู้ไม่แตกต่างกันทุกรูปแบบการเรียนรู้ โดยที่มีผลการเรียนรู้ดีขึ้น
ทั้ง 2 กลุ่ม
3. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ผู้วิจัยได้ทาการประเมินความพึงพอใจ ในการใช้เครื่องมือ UX M-Leaning ของผู้เรียนทั้ง 2 กลุ่ม โดย
กลุ่มที่ 1 คือ ผู้เรียนที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจาปี 2559 จานวน 159 คน และกลุ่มที่ 2
คือ ผู้เรียนที่เป็นนั กศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2560 จานวน 81 คน ดังแสดง
รายละเอียดในตารางที่ 3
ข้อกาหนดสาหรับการตีความข้อมูลการพิจารณาประสิทธิภาพและความพึงพอใจมีดังนี้:
4.50 - 5.00 หมายถึงระดับประสิทธิภาพและความพึงพอใจอยู่ในระดับสูงสุด
3.50 - 4.49 หมายถึงระดับประสิทธิภาพและความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง
2.50 - 3.49 หมายถึงระดับประสิทธิภาพและความพึงพอใจอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
1.50 - 2.49 หมายถึงระดับประสิทธิภาพและความพึงพอใจอยู่ในระดับต่า
1.00 - 1.49 หมายถึงระดับประสิทธิภาพและความพึงพอใจน้อยที่สุด
ตารางที่ 3 แสดงให้เห็นถึงคะแนนความเข้าใจและความพึงพอใจในบทเรียนของผู้เรียน 2 กลุ่ม ในผู้เรียน
ทุกประเภทของรูปแบบการเรียนรู้
กลุ่ม 1
กลุ่ม 2
รูปแบบการเรียนรู้
คะแนนเฉลี่ยด้าน
คะแนนเฉลี่ยด้านความ
การแปลผล
การแปลผล
ความพึงพอใจUX
พึงพอใจUX
Active
4.09
สูง
4.67
สูงสุด
Visual
3.87
สูง
3.79
สูง
Sensing
3.86
สูง
4.55
สูงสุด
Sequential
4.03
สูง
4.43
สูง
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จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนทั้ง 2 กลุ่ม ซึ่งพบว่า กลุ่มที่ 1
เรียนที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจาปี 2559 จานวน 159 คน มีความพึงพอใจต่อ UX MLearning อยู่ในระดับสูงทุกรูปแบบการเรียนรู้ และกลุ่มที่ 2 ผู้เรียนที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
ประจ าปี 2560 จ านวน 81 คน พบว่า มีความพึงพอใจต่อ UX M-Learning อยู่ ในระดับสู งสุ ด 2 รูป แบบ
ประกอบด้วย Active LearnerและSensing Learner นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้เรียนกลุ่มที่ 2 ยังมีความพึงพอใจ
ต่อ UX M-Learning ในระดับสูง 2 รูปแบบ ประกอบด้วย Visual Learner และ Sequential Learner
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบUX M-learning ให้เหมาะสมกับรู ปแบบการ
เรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน เพื่อช่วยสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สามารถสรุปได้ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลังหลังจากที่ผู้เรียนใช้ UX M-learning ตาม
รูปแบบการเรียนรู้ของตนเอง พบว่า กลุ่มผู้เรียนทั้ง 4 รูปแบบ ประกอบด้วย Active, Sensing, Sequential
และ Visual มี ผ ลการเรี ย นที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ทุ ก กลุ่ ม อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 ในทุ ก รู ป แบบ ซึ่ ง
ผลการวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่า รูปแบบการเรียนรู้ UX M-Learning ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สามารถช่วยให้ผู้เรียนมีผลการ
เรียนรู้ที่ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพในทุกรูปแบบการเรียนรู้ โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ Funda ได้ทาการ
ประเมินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ออนไลน์และรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกัน พบว่าการ
ปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนรู้แบบออนไลน์เกิดจากการนารูปแบบการเรียนรู้มาใช้ในการเรียนรู้
ออนไลน์และยังมีแรงจูงใจของผู้เรียนปัจจัยด้านประชากรกลยุทธ์การสอนและวิธีการสอนอีกด้วย (Funda,
2009)
ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 คือ ผู้เรียนที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 1 ประจาปี 2559 จานวน 159 คน และกลุ่มที่ 2 คือ ผู้เรียนที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
ประจาปีการศึกษา 2560 จานวน 81 คน ผลการศึกษา พบว่า ผู้เรียนที่ได้เรียนรู้ผ่าน UX M-Leaning ทั้ง 2
กลุ่ ม มี ผ ลการเรี ย นรู้ ไ ม่ แ ตกต่ า งกั น ทุ ก รู ป แบบการเรี ย นรู้ โดยที่ มี ผ ลการเรี ย นรู้ ดี ขึ้ น ทั้ ง 2 กลุ่ ม ซึ่ ง จาก
ผลการวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่า รูปแบบการเรียนรู้แบบ UX M-Learning มีความคงที่ สามารถนาไปใช้ได้กับ กลุ่ม
ผู้ เรี ย นอื่น ที่มีความคล้ ายคลึ ง กัน ผลการประเมิ นความพึง พอใจในการใช้ง าน UX M-learning ของทั้ง 4
รูปแบบ ในทั้ง 2 กลุ่ม ผลที่ได้คือมีคะแนนความพึงพอใจในระดับสูงทุกกลุ่ม ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า เมื่อผู้เรียน
เรียนผ่านสื่อการเรีย นการสอน UX M-learning ที่เหมาะสมกับรูป แบบการเรี ยนรู้ของตนเองจะช่วยสร้ าง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสร้างความพึงพอใจให้ผู้เรียนได้มากขึ้น
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ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาในงานวิจัยนี้การสร้างสื่อการสอน UX M-learning ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้น
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษานี้ เน้ น ศึ ก ษารู ป แบบและการควบคุ ม การกระท าความผิ ด ฐานฟอกเงิ น ภายใต้ ร ะบบ
เงิ น ดิ จิ ทั ล การเปรี ย บ เที ย บความแตกต่ า งระห ว่ า งกฎ หมายป้ อ งกั น การฟ อกเงิ น ของไทยและ
ต่ า งป ระเทศ วิ เ คราะห์ ประเด็ น ความหมาย “คริ ป โท เคอร์ เ รนซี ” ว่ า อยู่ ใ น ขอบเขตของค าว่ า
“ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ กี่ ย วกั บ การกระท าความผิ ด ” ภายใต้ ก ฎหมายป้ อ งกั น การฟอกเงิ น ของไทยหรื อ ไม่
และกฎหมายป้องกันการฟอกเงินของไทยครอบคลุมถึงการกระทาความผิดเกี่ยวกับเงินดิจิทัลหรือไม่
ใน ปั จจุ บั น ป ระเท ศ ไท ย อ าศั ย พ ระราช บั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น แ ล ะป ราบ ป ราม ก ารฟ อ ก เงิ น
พ .ศ . 2 5 4 2 ในการใช้ บั งคั บเพื่ อ ป้ อ งกั น แ ล ะ ปรา บ ป ร า ม ก าร ก ร ะ ท า ค ว า ม ผิ ด ฐ า น ฟ อ ก เงิ น
โดยกฎหมายดั ง กล่ า วครอบคลุ ม เฉพาะการกระท าความผิ ด ในส่ ว นเงิ น และทรั พ ย์ สิ น จริ ง รวมถึ ง การ
กระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ คริ ป โทเคอร์ เ รนซี ใ นความผิ ด มู ล ฐาน บางฐานความผิ ด เช่ น ฉ้ อ โกงเท่ า นั้ น
แต่ความผิดมูลฐานบางประเภทเช่นลักทรัพย์นั้ นวัตถุที่การกระทามุ่งกระทาต่อนั้นเป็นวัตถุที่มีรูปร่างคือทรัพย์
แต่ ค ริ ป โทเคอร์ เรนซี เป็ น ทรั พ ย์ ที่ ไม่ มี รู ป ร่ า ง กฎหมายป้ อ งกั น การฟอกเงิ น ของไทยจึ ง ไม่ ค รอบคลุ ม
ถึงในกรณีกระทาความผิดลักทรัพย์ที่เป็นเงินดิจิทัลในเครือข่ายและทาการฟอกเงินดิจิทัลในเครือข่ายนั้น
การศึกษาแนวทางการป้องกันการใช้เครือข่ายระบบเงินดิจิทัลเพื่อป้องกันการกระทาความผิดของ
ประเทศไทยและต่างประเทศนั้นพบว่ากฎหมายไทยให้นิยามเงินดิจิทัลว่าเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่ง ในขณะที่
กฎหมายภายใต้มลรัฐแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาให้นิยามว่าเป็นเงินจาลอง (Virtual currency) ทั้งกฎหมาย
ไทยและกฎหมายในสหรัฐอเมริกาต่างกาหนดให้ผู้ประกอบการที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขาย แลกเปลี่ยนหรือ
นาออกขายโทเคนดิจิทัลจะต้องขอใบอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐก่อน และกฎหมายไทยใช้หลักควบคุมการใช้
เครือข่ายเงินดิจิทัลโดยเน้นบทลงโทษทางแพ่งและอาญาเพื่อให้เกิดความกลัวที่จะกระทาผิดแต่กฎหมายใน
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ประเทศสหรั ฐ อเมริกานั้ นเน้ น บทลงโทษทางแพ่ งเพื่ อให้ ผู้ กระท าผิ ด ชดใช้แ ก่รัฐ หรือเยีย วยาแก่ผู้ เสี ย หาย
สาหรับการเปรียบเทียบกฎหมายป้องกันการฟอกเงินไทยและกฎหมายของมลรัฐภายใต้ประเทศสหรัฐอเมริกา
นั้น กฎหมายป้องกันการฟอกเงินของไทยบังคับใช้ กับการกระทาความผิดเกี่ยวกับเงินที่ใช้จริงและทรัพย์สิน
ภายใต้ประเด็นนิยามของคาว่า “ความผิดมูลฐาน” และ “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิด” ซึ่งปรากฎ
ในมาตราสามภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยกฎหมายดังกล่าวไม่มี
นิยามเกี่ยวกับเงินดิจิทัล แต่กฎหมายฟอกเงินของมลรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นให้นิยามแก่เงินดิจิทัลว่า
เป็นเงินจาลอง และกาหนดเงินจาลองให้เป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่งรวมอยู่ในบทบัญญัติมาตราที่กาหนดเงิน
และสินทรัพย์อย่างชัดเจนด้วย
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ แนวทางการป้องกันการกระทาความผิด โดยใช้เครือข่ายระบบเงินดิจิทัลเป็น
เครื่ อ งมื อ ในการกระท าผิ ด นั้ น ส าหรั บ กรณี ค วามผิ ด จากการฟอกเงิ น ควรแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง กฎหมาย
ป้ องกั นและปราบปรามการฟอกเงิน ของไทยโดยกาหนดนิ ย ามคาว่า “คริป โทเคอร์เรนซี ” ไว้ในกฎหมาย
ป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น ของไทยอย่ า งชั ด เจนเพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม การกระท าความผิ ด
เกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซีภายใต้ความผิดมูลฐานต่างๆ มากขึ้น
คำสำคัญ : คริปโทเคอร์เรนซี การฟอกเงิน กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
Abstract
This thesis is study in focusing about form and control of the utilization of
cryptocurrency system, the comparison of Thai money laundering protection law and the
United State of America’s, the analysis of “properties of outlaw wrongdoing” under Thai
money laundering protection law is cover the meaning of “Crypto currency” or not and the
Thai money laundering protection law is cover the outlaw wrongdoing by the utilization of
cryptocurrency network or not.
Now a day, the protection of outlaw wrongdoing by the utilization of the digital
money network in Thailand have been done by The digital asset business law 2561, The
taxation law 2561 and The Money laundering Protection law 2542. The comparison of law
between Thailand and United State of America are that The digital asset business law 2561
is used to enforce with the business owner and their executives who run the business to
provide sell and buy digital assets services such as the business that issue the initial coin
offering (ico) and sell to the public. But the law enforcement in United State of America is
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for enforcement of everyone who use the digital networks to perform money digital
transactions.
The main issue of this study is the comparison of The Thai Money laundering
Protection law 2542 and the money laundering protection law of United State of America
which the difference are Thailand law is focusing in protection of Money laundering of real
money not the digital money but the law of United State of America is protection of Money
laundering in both real money and digital money. So that Thai money laundering protection
law cover only some type of outlaw wrongdoing
The conclusion of Protection of money laundering by utilization of digital network is
that the Thai Money laundering Protection law 2542 should be modified to expand the
coverage to cover with the digital money laundering protection by adding the definition of
digital money “Crypto currency” into the law in order to make the law be expansion as to
cover the enforcement of the utilization of real money and the digital form of money as
well.
Keywords : blockchain, cryptocurrency and Money laundering law.
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
นับแต่มนุษย์เริ่มมีการแลกเปลี่ยนสิ่งของเครื่องใช้ระหว่างกันซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณก่อนยุค
อียิปต์แล้ว ต่อมามนุษย์เริ่มผลิตและนาเงินมาใช้โดยในยุคแรกของการใช้เงินเริ่มจากรัฐมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิต
เงินเพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานที่ใช้ในการทาสงคราม ด้วยเหตุผลที่ว่าหลักอานาจอธิปไตยแห่งรัฐเป็นอานาจ
สูงสุดซึ่งมีพื้นฐานมาจากกฎหมายจัสติเนียนในยุคโรมัน จนต่อมาเกิดเป็นแนวคิดของปราชญ์ สามท่านคือ ญอง
โบแดง โทมัสฮอบส์ และรุสโซ เป็นการยืนยันอานาจอธิปไตยของรัฐซึ่งเป็นสิทธิ เด็ดขาดของรัฐในการปกครอง
ประเทศรวมถึงรัฐมีอานาจในการผลิตเงินออกมาใช้และควบคุมเงินดังกล่าวได้แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งในเวลาต่อมา
วิวัฒนาการทางการเมือง สังคม และวิทยาการความรู้ต่างๆ ก่อให้เกิดการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลง
ชีวิตมนุษย์และสังคม มีผลทาให้การใช้เงินเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายและกระจายไปทั่วโลกในยุคปัจจุบันไม่ว่าผู้ใช้
จะมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายในกิจการสาธารณะ กิจการของเอกชน หรือเพื่อการดารงดารงชีพของประชาชน
เป็นต้น (Dowd & Richard, 1998: 1-10)
แต่ ในช่วงที่ มีการปฏิ วัติอุตสาหกรรมสู่ ยุคการสื่ อสารไร้ พ รมแดนผ่ านระบบอินเทอร์เน็ ตเกิ ด
นวัตกรรมอย่างมากมาย สิ่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้นเกี่ยวกับการเงินคือการกาเนิดของนวัตกรรมในรูปแบบเงินดิจิทัลที่
มี ชื่ อ ว่า “crypto currency” ซึ่ งเป็ น สั บ เซตของ “Virtual currency” เป็ น นวัต กรรมการเงิน ที่ อ ยู่ ภ ายใต้
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หลักการของบล็อกเชน (Block chain) ตัวอย่างของคริปโทเคอร์เรนซีคือเงินดิจิทัลสกุลบิทคอยน์ (Bitcoin)
ไลท์คอยน์ (Lite coin) หรืออีเธอร์ (Ether) เป็นต้น นวัตกรรมด้านการเงินนี้เป็นการเปลี่ยนเงินจากรูปแบบ
ทางกายภาพ (physical) ไปสู่เงินในรูปแบบการจาลองภาพเงิน (Virtual currency) ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่
การทาธุรกรรมในระบบอินเตอร์เน็ตอย่างมากโดยที่ผู้ชาระเงินและผู้รับอยู่ในสถานที่ๆ ห่างไกลกันมากก็ยัง
สามารถทาธุรกรรมกันได้โดยการทาธุรกรรมใช้เวลาที่สั้นลงอย่างมากและประหยัดค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบ
กับวิธีการปกติที่ผ่านธนาคารหรือสถาบันแลกเปลี่ยนเงินต่างๆ ในโลกปัจจุบัน แต่ในขณะเดียวกันก็เกิดผลร้าย
อย่างใหญ่หลวงเช่นกัน ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นคือเกิดช่องว่างในการแสวงหาประโยชน์จากเครือข่ายการเงินคริป
โทเคอร์เรนซีนี้ เกิดการกระทาผิดทางกฎหมายโดยนาเงินที่ได้โดยผิดกฎหมายมาฟอกในระบบดังกล่าวให้
กลายเป็นเงินที่ถูกกฎหมาย ซึ่ งการกระทาดังกล่าวถือว่าเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมายตามกฎหมายการฟอก
เงินของรัฐ
ในขณะที่ประเทศไทยมีผู้ที่แสวงหาประโยชน์หรือกาไรจากธุรกรรมภายใต้เครือข่ายระบบคริปโท
เคอร์ เรนซี ไม่ ว่ า เป็ น เรื่ อ งของการท าธุ รกรรมโดยการเข้ าซื้ อ เก็ งก าไรในเงิ น ดิ จิ ทั ล เช่ น สกุ ล เงิน บิ ท คอยน์
(Bitcoin) หรือจะเป็นการระดมทุนผ่านเครือข่ายระบบเงินคริปโทเคอร์เรนซีในรูปแบบของการลงทุนที่มีชื่อว่า
Initial Coin Offering (ICO) ซึ่ ง ต่ า งจากการลงทุ น ในรู ป ของ Initial Public Offering (IPO) ในตลาด
หลักทรัพย์ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายการลงทุนของแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตามในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
ประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชกาหนดสองฉบับคือพระราชกาหนดธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 และ
พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2561 เพื่อการจัดเก็บภาษีเงินได้จากคริปโท
เคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ควบคุมและกากับผู้ประกอบการดังกล่าวและรวมถึงการอุด
ช่องว่างทางภาษีแต่ก็ยังมีช่องว่างในส่วนอื่นที่จาเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวต่อไป
ประเด็ น ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น หากมี บุ ค คลใดได้ เงิ น มาจากการกระท าผิ ด กฎหมายเช่ น ได้ รับ เงิ น
บิทคอยน์จากเครือข่ายเงินดิจิทัล มาจากการค้ายาเสพติดหรือจากการทาธุรกิจการพนันแล้วหลังจากนั้นก็นา
เงินบิทคอยน์ไปซื้อทรัพย์สินอาจจะเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าในประเทศที่ยอมรับการ
ชาระเป็นเงินคริปโทเคอร์เรนซี การกระทาดังกล่าวถือเป็นความผิดฐานฟอกเงิน จึงเกิดคาถามที่ว่ากฎหมายที่
เกี่ยวกับการฟอกเงินของประเทศไทยสามารถที่จะป้องกันการกระทาดังกล่าวหรือนาตัวผู้ที่กระทาความผิด
ดังกล่าวมาลงโทษได้หรือไม่
ทั้งนี้การศึกษารูปแบบและการควบคุมการใช้เครือข่ายระบบเงิ นดิจิทัลเพื่อป้องกันการฟอกเงิน
นั้น จึงมีความจาเป็นเพราะเมื่อเราทราบและเข้าใจถึงรายละเอียดรูปแบบต่างๆ ของการทาความผิดดังกล่าว
ภายใต้เทคโนโลยีสมัยใหม่นี้ เราสามารถนาผลของการศึกษาไปใช้เป็นข้อเสนอแนะสาหรับการวางแนวทางใน
การออกกฎหมายเพื่อควบคุมและป้องกันการกระทาผิดดังกล่าวข้างต้นได้
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบในการกระทาความผิดฐานฟอกเงินภายใต้ระบบเงินดิจิทัล
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบวัตถุประสงค์และมาตรการทางกฎหมายของกฎหมายฟอกเงินของประเทศ
ไทยและต่างประเทศในการควบคุมการใช้เงินดิจิทัลว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
3. เพื่อศึกษาแนวทางแก้ปั ญ หาการฟอกเงินของกฎหมายฟอกเงินของต่างประเทศ และแนวทาง
ปรับปรุง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ของประเทศไทยให้สามารถบังคับใช้
กับ การฟอกเงินผ่านระบบเงินดิจิทัล
วิธีการดาเนินงานวิจัย
วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้ จั ด ท าขึ้ น โดยใช้ วิ ธี ศึ ก ษาในลั ก ษณะการวิ จั ย ทางเอกสาร (Documentary
Research) กล่ าวคือเป็ น การค้นคว้า จากเอกสาร ตารา วิท ยานิ พนธ์ บทความทางวิช าการ งานวิจัย และ
กฎหมายที่เกี่ยวกับ หลักการ รูป แบบและการควบคุมการกระทาความผิ ดภายใต้ระบบเงินดิจิทัล (Crypto
currency System) ทั้งที่เป็นภาษาไทยและต่างประเทศรวมถึงข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นจากเว็บไซต์ที่เชื่อถือ
ได้ต่างๆ แล้วนามาศึกษาวิจัยทางกฎหมายในเชิงพรรณนาโวหารและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าดัง
กล่าวถึงรูปแบบและปัญหาต่างๆ โดยนาหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับการการควบคุมและกากับดูแลการใช้เครือข่าย
ระบบเงินดิจิทัลมาใช้ในการศึกษาด้วย เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาได้แก้ไขและปรับปรุ งกฎหมายฟอกเงินมี
ผลบังคับใช้เกี่ยวกับการกระทาความผิดดังกล่าวอย่างชัดเจนผู้ศึกษาจึงเน้นศึกษาเฉพาะกฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันของ
ประเทศไทย และหาแนวทางควบคุมการใช้เครือข่ายระบบเงินดิจิ ทัลมิให้เกิการกระทาความผิดขึ้น เมื่อได้ผล
วิเคราะห์ข้อมูลแล้ว จึงนาไปหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เหมาะสมกับกฎหมายไทยต่อไป
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
บล็อกเชน (Blockchain) คือบล็อก (block) ที่ภายในถูกบรรจุด้วยรายการ (list) ในรูปของการบันทึก
(record) ซึ่งจานวนบล็อกจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ละบล็อกถูกเชื่อมโยงไปสู่อีกบล็อกหนึ่งและมีการ
รักษาความปลอดภัยโดยใช้การอ่านรหัส (Cryptography) บล็อกแต่ละชุดจะประกอบด้วยส่วนต่างๆ คือแฮช
รหัสลับ (cryptographic hash) ของบล็อกอันก่อนหน้า ข้อมูลการประทับเวลา (timestamp) และข้อมูลการ
ทาธุรกรรม (transaction data) บล็อกเชนถูกออกแบบให้เป็นระบบที่ป้องกันการแก้ไขข้อมูลที่บรรจุอยู่ใน
บล็อกดังกล่าว โดยตัวระบบของมันเองเป็นบัญชีแยกประเภทแบบเปิด (open distribute ledger) ที่สามารถ
บันทึกการทาธุรกรรมระหว่างสองฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยข้อมู ลสามารถตรวจสอบได้และมีสภาพถาวร
เนื่องจากบล็อกเชนถูกใช้งานในลักษณะเป็นบัญชีแยกประเภททั่วไปแบบกระจาย บล็อกเชนจะมีการจัดการ
โดย เครือข่ายร่วมกันซึ่งมีลักษณะเป็นแบบเพียร์ทูเพียร์ (peer-to-peer) จากที่กล่าวถึงคุณสมบัติของบล็อก
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เชนข้างต้นนั้นเราจะเห็นได้ว่าลักษณะของการควบคุมของบล็อกเชนเป็นแบบกระจายซึ่งตรงข้ามกับระบบ
ธนาคารที่ เป็ น ระบบรวมศูน ย์ในปัจจุบัน ถือว่าระบบบล็ อกเชนเน้นในเรื่องของความสาคัญ ทางด้านความ
ปลอดภัยของข้อมูล และการกระจายการควบคุมออกไปให้แก่สมาชิกในเครือข่าย ในปัจจุบันเรานาหลักการ
ของบล็ อกเชนมาใช้เป็น โครงสร้างพื้น ฐาน (infrastructure or Base Application) ในการต่อยอดไปสู่ การ
ประยุกต์ใช้งานเช่นสร้างระบบเครือข่ายเงินจาลอง หรือระบบการโหวตลงคะแนนเสียงในอนาคต เป็นต้น
(Nakamoto, 2008:1-9).
ระบบเงินดิจิทัลหรือเรียกทั่วไปว่าคริปโทเคอร์เรนซี (cryptocurrency) นั้นภายใต้กฎหมายของมลรัฐ
แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้นิยามไว้ คือทรัพย์สินอันหนึ่งที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลซึ่งถูกออกแบบให้ถูกนาไปใช้
เสมือนเป็ นตัวกลางในการแลกเปลี่ย น (medium of exchange) ส าหรับการทาธุรกรรม ซึ่งธุรกรรมต่างๆ
(transactions) ที่ถูกเก็บอยู่ในระบบดังกล่าวจะถูกรักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัส (cryptographic) ใน
ตัวของธุรกรรมเหล่านั้นรวมไปถึงการนาการเข้ารหัสดังกล่าวไปใช้ในการควบคุมการสร้างหน่วยทรัพย์สินที่
เพิ่มขึ้น และใช้ในการตรวจสอบ (verify) การโอนย้ายหรือเปลี่ยนมือของทรัพย์สินเหล่านั้นไปสู่เจ้าของคนอื่น
คริ ป โทเคอร์ เรนซี ใช้ ห ลั ก การควบคุ ม แบบกระจายซึ่ ง แตกต่ า งและในลั ก ษณะตรงกั น ข้ า มกั บ ระบบเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นแบบควบคุมรวมศูนย์และระบบธนาคารกลางที่ควบคุมธนาคารต่างๆ ภายใต้ระบบการ
กระจายการควบคุมในแต่ละคลิปโทเคอร์เรนซี นั้นจะทางานผ่านบล็อกเชนอันหนึ่งที่เป็นระบบข้อมูลธุรกรรม
สาธารณ ะ (public transaction data base) ซึ่ ง ท าหน้ า ที่ เ สมื อ นบั ญ ชี แ สดงรายการแบบกระจาย
(distributed ledgers) สาหรับประเทศไทยแล้วกฎหมายที่ออกมาใช้บังคับในปัจจุบันนั้นให้นิยามของคริปโท
เคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลว่าเป็น สินทรัพย์ประเภทหนึ่งแต่ไม่ได้ให้นิยามของคาว่ าคริปโทเคอร์เรนซีไว้ใน
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย ในขณะที่หลายๆ ประเทศทั่วโลกเช่น
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปได้บัญ ญัติกฎหมายโดยให้ นิย ามเกี่ยวกับคริปโทเคอเรนซี่ว่าเป็นเงินจาลอง
(Virtual currency) ใว้ในกฎหมายป้องกันการฟอกเงินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (Lasky.2018: 19-31).
สาหรับ รูป แบบการกระท าความผิ ดภายใต้ระบบเงิน ดิจิทั ล ในปั จจุ บัน รูปแบบของการกระทาผิ ด
ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ กลุ่มแรกคือกลุ่มที่ต้องการหลีกเลี่ยงภาษี (Tax Evasion) กลุ่มที่สอง
คือกลุ่ ม ที่ ต้องการนาเงิน สกปรกฟอกให้ ส ะอาด (money laundering) กลุ่ ม ที่ ส าม คือ กลุ่ ม ที่ท าธุรกรรมที่
เกี่ยวกับสิ่งที่ผิดกฎหมาย (Contraband transaction) และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่เป็นอาชญากรรมในลักษณะ
กรรโชกทรัพย์ (Extortion) (Bloomberg, 2017: 1-5)
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศเกี่ยวกับการฟอกเงินดิจิทัลนั้น หลัก
กฎหมายไทยเกี่ยวกับการฟอกเงินพิจารณาได้จากพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
2542 จะเห็นว่าบทบัญญัติที่สาคัญของพระราชบัญญัตินี้คือ มาตรา 3 ซึ่งเป็นบทกฎหมายที่บัญญัตินิยามของ
คาว่าความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการกระทาผิดต่างๆ รวมถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิด มาตรา 5
เป็นประเด็นเกี่ยวกับการกระทาความผิดฐานฟอกเงิน มาตรา 50 กล่าวถึงประเด็นที่ว่าด้วย “เจ้าของทรัพย์สิน
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ที่แท้จริง” มาตรา 51 เกี่ยวกับประเด็น “ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทาผิดมู ลฐานหรือ
ความผิดฐานฟอกเงินมาก่อน และข้อสันนิษฐาน” อย่างไรก็ตามในส่วนที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการนาไปบังคับ
ใช้กับคริปโทเคอร์เรนซีนั้นอยู่ในมาตรา 3 ซึ่งเป็นบทนิยามเกี่ยวกับ “ความผิดมูลฐาน” ซึ่งเราจะเห็นว่าใน
ปัจจุบันประเทศไทยได้ออกกฎหมายขึ้นมากากับและควบคุมการประกอบการสินทรัพย์ดิจิ ทัล โดยกฎหมาย
ดังกล่ าวได้ชี้ชัดอย่างชัดเจนว่าคริป โทเคอร์เรนซีเป็นสิ นทรัพย์ประเภทหนึ่ง แต่มีปั ญ หาที่ พ ระราชบัญ ญั ติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มิได้ให้นิยามของคาว่า “คริปโทเคอร์เรนซี” ไว้อย่างชัดเจน
จึ ง เกิ ด ปั ญ หาว่ า กฎหมายดั งกล่ า วสามารถควบคุ ม และบั งคั บ ใช้ กั บ ธุ ร กรรมที่ เกี่ ย วกั บ คริ ป โทเคอร์ เรนซี
ใน ส่ ว น ข อ ง ก า รก ร ะ ท า ค ว า ม ผิ ด ได้ ใน บ า ง ก ร ณี เช่ น ก า ร ก ร ะ ท า ค ว า ม ผิ ด ฐ า น ฉ้ อ โก ง
กรรโชกและความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่เท่านั้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากกฎหมายดังกล่าวกาหนดโทษทางอาญา
จึงต้องตีความตามเจตนารมย์ของตัวบทที่กฎหมายบัญญัติไว้ ทาให้การกระทาความผิดบางฐานเช่นลักทรัพย์
หรือชิงทรัพย์ห ากกระทาในเครื อข่ายเงินดิจิ ทัลแล้วอาจไม่ครบองค์ประกอบของความผิ ดเพราะกรรมที่ถูก
กระท าภายใต้ ค วามผิ ด ดั ง กล่ า วคื อ ทรั พ ย์ ซึ่ ง เป็ น วั ต ถุ มี รู ป ร่ า งมิ ใ ช่ ท รั พ ย์ สิ น ประเภทวั ต ถุ ไ ม่ มี รู ป ร่ า ง
ซึ่งเป็นคุณลักษณะของเงินดิจิทัลหรือคริปโทเคอร์เรนซี (สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2560. สืบค้นวันที่
1 มิถุนายน 2561 จาก http://web.krisdika.go.th)
นับแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 นั้น ประเทศไทยได้ออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้เกี่ยวกับการควบคุม
และกากับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและกฎหมายเพื่อการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการครอบครองคริปโท
เคอร์เรนซีได้แก่พระราชกาหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชกาหนดแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับ ที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ กฎหมายทั้ง 2 ฉบั บดังกล่ าวถือว่าเป็ นก้าวแรกของ
ประเทศไทยในการที่ออกกฎหมายเพื่อควบคุมและกากับธุรกรรมที่เกี่ยวกับ คริปโทเคอร์เรนซี ถือเป็นก้าวแรก
ของประเทศไทยที่ออกกฎหมายเพื่อรองรับเทคโนโลยีบล็อกคริปโทเคอร์เรนซีในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม
กฎหมายดังกล่าวมีทั้งข้อดีและข้อเสีย อาทิเช่นข้อดีเป็นกฎหมายที่สามารถบังคับใช้เพื่อควบคุมและกากับการ
ประกอบการธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิ ทัล เช่น การทาข้อเสนอครั้งแรกเกี่ย วกับเหรียญออกจาหน่าย (initial Coin
offering) และการปิดช่องว่างทางภาษีโดยการเก็บภาษีเงินได้จากการครอบครองคริปโทเคอร์เรนซี ในส่วนของ
ข้อเสียกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวมีช่องว่างหลายประการซึ่งจะต้องทาการปรับปรุงแก้ไขในอนาคตอาทิเช่น
มุมมองของกฎหมายที่มองคริปโทเคอร์เรนซี่เป็นสินทรัพย์ โดยมิได้มองว่าเป็นเงินจาลอง (Virtual currency)
ดังเช่นกฎหมายในต่างประเทศ อีกประการหนึ่งคือกฎหมายดังกล่าวมีบทลงโทษที่รุนแรงเช่นมีโทษทางอาญา
จึงเกิดปัญหาว่ากฎหมายดังกล่าวจะเป็นอุปสรรคและก่อให้เกิดความกลัวของผู้ประกอบการที่ต้องการเข้ามาทา
ในธุรกิจประเภทนี้ หากเป็นเช่นนั้นจริงจะส่งผลต่อการพัฒนาของเทคโนโลยีของประเทศไทยอย่างมากจนทา
ให้ประเทศไทยล้าหลังในเรื่องดังกล่าว
สาหรับผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาภายใต้บทวิเคราะห์นั้นพบว่า หากเราพิจารณารูปแบบในการกระทา
ความผิดฐานฟอกเงินภายใต้ระบบเงินดิจิทัลแล้ว พบว่าการกระทาความผิดดังกล่าวถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
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ใหญ่ๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว ดังนั้นการที่เราทราบว่าประเภทของการกระทาผิดภายใต้ระบบเงินดิจิทัลมีกี่ประเภท
และมีลักษณะอย่างไรนั้น จะช่วยให้เราสามารถที่จะศึกษาแนวทางในการบัญญัติกฎหมายเพื่อที่จะป้องกันการ
กระทาผิดในแต่ละรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นกรณีการหลีกเลี่ยงภาษีโดยทาการซื้อขายและชาระเงิน
เป็นเงินดิจิทัลภายใต้เครือข่ายเงินดิจิทัลนั้น เมื่อเราทราบว่าวิธีการดังกล่าวจะทาผ่านเครือข่ายคริปโทเคอร์เรน
ซี ดังนั้นกฎหมายที่จะถูกบัญญัตินั้นจะต้องเน้นที่การกาหนดหน้าที่และความรับผิดของเจ้าของเครืองข่ายนั้น
เช่น จะต้องมีหน้าที่รายงานการกระทาธุรกรรมที่ต้องสงสัยต่อหน่วยงานของรัฐเป็นต้น
ผลของการเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของกฎหมายฟอกเงินของประเทศไทยและต่างประเทศในการ
ควบคุ ม การใช้ เ งิ น ดิ จิ ทั ล พบว่ า กฎหมายฟอกเงิ น ของประเทศไทยและต่ า งประเทศโดยเฉพาะ
กฎหมายแห่ ง มลรั ฐ ฟลอริ ด าแห่ ง สหรั ฐ อเมริ ก า (U.S., Florida House of Representatives, 2017.
Retieved 15th april 2018 from http//www.leg.state.fl.us) มีความเหมือนและแตกต่างกันดังนี้
ประการที่ 1 ประเด็นกฎหมายป้ องกันการฟอกเงินมีนิย ามครอบคลุ มถึงคริปโทเคอร์เรนซีห รือไม่
พบว่ากฎหมายฟอกเงินของไทยภายใต้มาตรา 3 ซึ่งให้นิยามคาว่าทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดนั้น
ครอบคลุ ม นิ ย ามเฉพาะส่ ว นที่ เ ป็ น ทรั พ ย์ สิ น และเงิ น จริ ง เท่ า นั้ น ในขณะที่ ก ฎหมายฟอกเงิ น ของ
มลรัฐแห่งประเทศสหรัฐอเมริกานอกจากนิยามครอบคุมทรัพย์สินและเงินจริงแล้วยังครอบคลุมในส่วนของเงิน
จาลองหรือคริปโทเคอร์เรนซีอีกด้วย
ประการที่ 2 ประเด็ น กฎหมายให้ ค วามหมายของคริ ป โทเคอร์ เ รนซี ว่ า จั ด อยู่ ใ นประเภท
ตราสารทางการเงินหรือไม่ พบว่ากฎหมายฟอกเงินของสหรัฐอเมริกาได้บัญญัติการกระทาผิดเกี่ยวกับการฟอก
เงินโดยครอบคลุม การกระทาผิดที่เกี่ยวข้องกับคริปโทเคอร์เรนซี ได้แก่ การมีบทนิยามของคาว่า “เงินจาลอง”
ให้ มี ความหมายครอบคลุ มถึ งคริป โทเคอร์เรนซี และมีก ารบั ญ ญั ติ “เงิน จาลอง” เข้าเป็ น ส่ ว นหนึ่ งในส่ ว น
ความหมายของนิ ย ามของค าว่ า ตราสารทางการเงิ น แต่ ก ฎหมายฟอกเงิ น ของไทยมิ ไ ด้ ให้ นิ ย าม
แก่คาว่าคริปโทเคอร์เรนซีว่าเป็น “เงินจาลอง”
ประการที่ 3 ประเด็นการทาธุรกรรมที่ชาระด้วยเงินคริปโทเคอร์เรนซีนั้นมีกฎหมายกาหนดให้ผู้ มี
รายได้ต้องเสียภาษีหรือไม่ กฎหมายภายใต้มลรัฐแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้กาหนดในเรื่องการเก็บภาษีจาก
ธุรกรรมที่ชาระกันด้วยคริปโทเคอร์เรนซี เช่นเดียวกันกฎหมายไทยที่ประกาศบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2561 เป็นกฎหมายที่เก็บภาษีเงินได้จากการครอบครองคริปโทเคอร์เรนซีเช่นกัน
ประการที่ 4 ประเด็นการทาธุรกรรมซี้อขายสิ นค้าที่ชาระด้วยเงินคริปโทเคอร์เรนซีนั้นมีกฎหมาย
กาหนดให้ผู้ขายต้องรายงานการทาธุรกรรมต่อรัฐหรือไม่ กฎหมายฟอกเงินที่ได้รับการแก้ไขใหม่ภายใต้มลรัฐ
แห่งประเทศสหรัฐอเมริกานั้น หากมีการทาธุรกรรมที่เกี่ยวกับเงินดิจิทัลเกินจานวนเงินขั้นต่าที่มลรัฐกาหนด
เช่นหากมีการทาธุรกรรมเกินจานวน 10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องรายงานให้
หน่ วยงานของมลรัฐทราบ ส าหรับประเทศไทยนั้นกฎหมายฟอกเงินยังไม่ครอบคลุ มถึงส่วน “เงินจาลอง”
ดังกล่าวอย่างไรก็ตาม พระราชกาหนดธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ได้กาหนดให้ผู้ประกอบการสินทรัพย์
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ดิจิทัลต้องรายงานต่อหน่วยงานของรัฐทราบแต่ก็เป็นกรณีต่างกันที่ว่ากฎหมายในประเทศไทยเป็นกรณีเฉพาะ
ผู้ประกอบการที่เสนอขายหรือที่เรียกว่าทา Initial Coin Offering (ICO) เท่านั้น
ประการที่ 5 ประเด็นผู้ประกอบการกิจการที่เกี่ยวกับเงินคริปโทเคอร์เรนซีจะต้องขอใบอนุญาติใน
การประกอบกิจการต่อรัฐหรือไม่ กฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่แก้ไขแล้วกาหนดให้ผู้ที่จะเข้ามาประกอบธุรกิจ
จะต้องขอใบอนุญาต สาหรับประเทศไทยในปัจจุบันได้มีกฎหมายรองรับว่าต้องขอใบอนุญาตดังกล่าวเช่นกันแต่
เป็นกรณีผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัล
ประการที่ 6 ประเด็นการรายงานธุรกรรมเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซีที่สงสัยว่ากระทาผิดกฎหมายนั้น
มีก ฎหมายบั งคั บ ให้ ต้ อ งรายงานต่ อ หน่ ว ยงานของรัฐ หรือ ไม่ กฎหมายฟอกเงิน ในประเทศสหรัฐ อเมริ ก า
กาหนดให้ผู้ที่ถือใบอนุญาตประกอบธุรกรรมที่เกี่ยวกับเงินคริปโทเคอร์เรนซี มีหน้าที่ต้องรายงานให้มลรัฐทราบ
ในกรณี ที่ พ บเห็ น การท าธุรกรรมที่ น่ าสงสั ย ส าหรับประเทศไทยนั้น กฎหมายป้ องกั นการฟอกเงิน ยังไม่ได้
ครอบคลุมในเรื่องดังกล่าว
ต่อไปเป็นกรณีผลของการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาคริปโทเคอร์เรนซีเป็นทรัพย์สินหรือไม่นั้น เราพบว่า
พระราชกาหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ให้นิยามของคาว่า “คริปโทเคอร์เรนซี” และ
“โทเคนดิจิทัล” ว่าเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทหนึ่ง ประกอบกับทัศนคติของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน
ภาครัฐที่ดูแลทางด้านนโยบายการเงินของประเทศมีทัศนะต่อ คริปโทเคอร์เรนซีว่าเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลประเภท
หนึ่งมิใช่เงินจาลอง ดังนั้นจึงมีความเห็นว่าทิศทางของกฎหมายที่ประเทศไทยจะบัญญัติกฎหมายขึ้นบังคับใช้
นั้นจะเป็นไปในลักษณะที่กาหนดให้คริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลมีใช่เงินจาลอง ซึ่ง
โดยนโยบายของรัฐบาลแล้ วได้กาหนดให้ ส านักงานคณะกรรมการกากับหลั กทรัพ ย์และตลาดหลั กทรัพ ย์
(ก.ล.ต.) เป็นหน่วยงานที่ควบคุมกากับดูแลและบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว ตลอดจนมีอานาจหน้าที่ในการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมพระราชกาหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 และมีให้อยู่ภายใต้การ
ดูแ ลของธนาคารแห่ งประเทศไทยเพราะว่าคริป โทเคอร์ เรนซี นั้ น มิ ใช่ เงิน ที่ ถู กต้ อ งต ามกฎหมายและไม่ มี
กฎหมายรองรั บ ว่าเป็ น เงิน อย่ างไรก็ ต ามหากเราพิ จ ารณากฎหมายที่ ออกโดยมลรัฐ ต่ างๆ แห่ งประเทศ
สหรัฐอเมริกาแล้วจะพบว่าในมุมมองของนักกฎหมายในประเทศดังกล่าวมองว่าคริปโทเคอร์เรนซีเป็นเงิน
จาลอง (Virtual currency) สามารถนาไปใช้ในธุรกรรม ซื้อขายสินค้าหรือบริการได้
ข้อเสนอแนะ
แนวทางปรับปรุงกฎหมายของประเทศไทยให้สามารถบังคับใช้กับการฟอกเงินผ่านระบบเงินดิจิทัล
1.การออกกฎหมายเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการทาธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซีนั้น กฎหมายไม่
ควรที่จะมีสภาพเป็นการควบคุม กากับดูแล และมีโทษอย่างรุนแรงเช่นโทษอาญา แต่ควรจะเป็นกฎหมายที่มี
ความยึดหยุ่น เปิดกว้างให้เกิดการขยายของธุรกิจที่เกี่ยวกับเงินดิจิทัล รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
เทคโนโลยีดังกล่าวในประเทศไทย
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2. ควรจะมีการให้นิยามคาว่า เงินจาลอง ไว้ในมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายฟอกเงินของประเทศไทย โดยให้ความหมายของเงินจาลองดังกล่าว
ครอบคลุ ม ถึ งเงิน ดิ จิ ทั ล เช่ น คริ ป โทเคอร์ เรนซี บิ ท คอยน์ โทเคนดิ จิ ทั ล และเงิน ดิ จิ ทั ล สกุ ล อื่ น ๆ เพราะ
พระราชบัญญัติดังกล่าวได้กาหนดโทษทางอาญา ดังนั้นเพื่อเป็นการตัดปัญหาการตีความโดยเคร่งครั ด จึง
จาเป็นต้องให้นิยามของคาดังกล่าวอย่างชัดเจนและครอบคลุมประเภท คริปโทเคอร์เรนซีต่างๆ ในกฎหมายนี้
3.รัฐควรกาหนดประเภทธุรกิจที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินคริปโทเคอร์เรนซีและผู้ประกอบการค้า
สินค้าที่รับชาระค้าสินค้าเป็นเงินคริปโทเคอร์เรนซีให้รายงานการทาธุรกรรมผ่านเครือข่ายเงินดิจิทัลภายใต้
เงื่อนไขแก่หน่วยงานของรัฐ โดยรัฐควรปรับปรุงกฎหมายให้ครอบคลุมธุรกิจจาหน่ายสินค้าที่รับชาระค้าสินค้า
เป็นเงินคริปโทเคอร์เรนซี เช่นธุรกิจจาหน่ายสินค้าออนไลน์หรือธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับเกมออนไลน์ซึ่งอาจ
กาหนดเงื่อนไขที่จะต้องรายงานการทาธุรกรรมต่อหน่วยงานของรัฐหากยอดจานวนเงินคริปโทเคอร์เรนซีที่
แปลงเป็นเงินบาทภายใต้การทาธุรกรรมต่อเดือนหรือต่อปีเกินจานวนที่กฎหมายกาหนดเป็นต้น
ข้อเสนอแนะอื่นๆสาหรับการศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบและการควบคุมการใช้เครือข่ายระบบเงิน
ดิจิทัลเพื่อป้องกันการฟอกเงินในอนาคตนั้น ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาในอนาคต ดังนี้
1. ให้การศึกษาและความรู้แก่คนไทย และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทางาน
ของระบบเงินดิจิทัลภายใต้เครือข่ายคริปโทเคอร์เรนซีอย่างลึกซึ้งมากขึ้น เพราะเมื่อเกิดความเข้าใจแล้ว องค์
ความรู้ดังกล่าวกระจายไปสู่คนไทยส่วนใหญ่แล้ว โอกาสที่จะถูกฉ้อโกงจากการลงทุนในธุระกิจนี้จะเป็นไปได้
ยากมากขึ้น นอกจากนี้จะทาให้เราสามารถที่จะบัญญัติกฎหมายได้สอดคล้องกับความเป็นจริงและสามารถ
ระดมความคิดเห็นจากบุคคลต่างๆ ที่มีความรู้ทางด้านนี้มาช่วยพัฒนาระบบดังกล่าวสาหรับสังคมไทยได้
2. รัฐควรส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มศึกษา เพื่อทาวิจัยและค้นคว้าหลักเกณฑ์ทางด้านกฎหมายที่จะ
นามาใช้สาหรับป้องกันการกระทาความผิดฟอกเงินผ่านระบบเงินดิจิทัลในอนาคต
3. ควรศึกษาโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในประเด็นที่สาคัญ โดยสัมภาษณ์ผู้เชี่ ยวชาญ ผู้บริหาร
ภาครั ฐ ที่ เกี่ ย วกั บ นโยบายการเงิน นั ก กฎหมาย เกี่ ย วกั บ เรื่อ งรูป แบบและแนวทางในการควบคุ ม การใช้
เครือข่ายระบบเงินดิจิทัลต่างๆ เพื่อหาแนวทางในการป้องกันฟอกเงิน
4. ควรศึกษาการกระทาผิดเกี่ยวกับการใช้เครือข่ายเงินดิจิทัล ในแต่ละแบบโดยเฉพาะเจาะลึก ให้
ทราบว่าในแต่ละแบบนั้นมีขั้นตอนการกระทาผิดโดยละเอียดอย่างไรบ้าง
5. ควรศึกษากฎหมายในมุมมองที่มองคริปโทเคอร์เรนซีว่าเป็น ”เงินจาลอง” ซึ่งจะช่วยให้การจัดทา
กฎหมายที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาธุรกิจดังกล่าวรวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศ
ไทย และในขณะเดียวกันกฎหมายดังกล่าวก็สามารถที่จะป้องกันการกระทาความผิดในการฟอกเงินภายใต้
เครือข่ายดังกล่าวได้ด้วย
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ปัจจัยคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า ใน
กลุ่มลูกค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดชลบุรี
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจใน
บริการและปัจจัยคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า ในกลุ่ม
ลูกค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดชลบุรี ตัวอย่างที่ใช้ในการทาวิจัย ได้แก่ ผู้ประกอบการ เจ้าของ
ธุรกิจ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ เนื่องจากเป็นผู้ที่สามารถเข้าถึงการรับรู้การ
บริ การ ซึ่งเป็ น กลุ่ ม ลู กค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดชลบุรี จานวน 422 คน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
การวิเคราะห์ เชิงอนุ มาน ได้แก่ ค่าสั มประสิ ทธิ์ส หสั มพันธ์ของเพียร์สั นและความถดถอยพหุ คูณ เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน
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ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการบริการ 5 ด้านได้แก่
ปัจจัยคุณภาพการบริการด้านความเป็นรูปธรรม ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองความ
ต้องการ ด้านความเชื่อมั่น ด้านการรู้จักและเข้าใจ อยู่ในระดับเห็นด้วยคุณภาพบริการปานกลาง และความพึง
พอใจการใช้บริการ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก เช่นกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยคุณภาพการ
บริการ 3 ด้าน คือ ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองความต้องการและด้านการรู้จักและ
เข้าใจที่ส่งผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : ปัจจัยคุณภาพการบริการ / ความพึงพอใจการใช้บริการ

Abstract
The objectives of this research were to study about the service quality factors,
service satisfaction and quality factors that influence the satisfaction of using cargo
transport and handling services. The study focuses on group of customers in small and
medium enterprises in Chonburi province. 442 respondents for the research include
operators, business owners and officers who are directly in charge such as logistics
department manager. Research statistics were used to analyze with method of
frequency distribution, average percentage, standard deviation and the analysis
assumes. They are for example correlation coefficient of Pearson and a multiple
regression for hypothesis tests.
The result indicated 5 perspectives of service quality. They are actual service
quality, reliability and trust, needs, confidence, and recognition. Opinions of the
respondents are in moderate level and high level for service quality and service
satisfaction respectively. For hypothesis test, it found all 3 service quality aspects,
reliability and trust, need responsive, and recognition, significantly influence satisfaction
of 0.05 level.
Keywords: Service quality / Customer satisfaction
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บทนา
ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ของประเทศไทย มีอัต ราการเติบโตของรายได้ธุรกิจ ในช่วงระยะเวลา 5 ปี เฉลี่ยราว
7% และธุรกิจยังสามารถบริหารประสิทธิภาพของการทากาไรได้ดีขึ้น ซึ่งอัตรากาไรสุทธิเฉลี่ย 5 ปีคิดเป็น 10%
(กองข้อมูลธุรกิจ , 2559) และด้วยอั ตราการเติบโตของรายได้ธุรกิจ ภาครัฐบาลเล็งเห็นแผนการพัฒนาด้านโลจิ
สติกส์หวังรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศในอนาคตและเป็นผู้นาทางด้านการขนส่งสินค้า ซึ่งเป็นการบูร
ณาการร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนประเทศให้ เกิดการพัฒ นาในทุกด้าน หนึ่งในนั้น คือ
โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor (EEC) เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทย
แลนด์ 4.0 (สานักงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) และในปัจจุบันจะเห็นว่าธุร กิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) นับเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของระบบเศรษฐกิจ โดยมีจานวนถึง
ประมาณร้อยละ 99 ของธุรกิจทั้งหมด ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จึงมีบทบาทสาคัญในการ
เป็นฐานรากการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นกลไกหลักในการฟื้นฟูและเสริมสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ (แผนการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 2560-5264 : 2 ) แต่ศักยภาพของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ของประเทศไทยนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนแล้ วยังอยู่ในระดับปาน
กลาง ประเทศไทยยังต้องยกระดับศักยภาพทางธุรกิจในหลายด้าน อาทิ ด้านภาษา เทคโนโลยี และ ระบบโลจิ
สติกส์ ในการแข่งขันที่สูงขึ้นทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ การเตรียมพร้อมรับมือจึงเป็นสิ่งสาคัญ
อย่างมาก ซึ่งหากประเทศไทยสามารถปรับตัวและสร้างฐานของกิจการให้เข้มแข็งได้ก็จะเป็นโอกาสสาคัญในการ
ขยายตลาด
จั งหวัดชลบุ รีเป็ นเป้าหมายในการพัฒ นาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เป็นศูนย์กลางของ
อุตสาหกรรมของประเทศไทย และยังเป็นพื้นที่เป้าหมายโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก มีนิคม
อุตสาหกรรมถึง 5 แห่ง เป็นจังหวัดที่มีระบบการคมนาคมขนส่งทั่วถึงและสะดวกในทุกด้าน ทั้งการขนส่งทางบก
ทางเรือ และทางอากาศ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าจังหวัดชลบุรีอยู่ในลาดับต้น ๆ ของประเทศไทยโดยอุตสาหกรรมและการ
บริโภคที่สาคัญได้แก่ การขายส่ง การขายปลีก สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม (รายงานสถานการณ์แรงงาน
จังหวัดชลบุรี ไตรมาส 3 , 2560 : 14) ซึ่งธุรกิจเหล่านี้ต้องอาศัยธุรกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าในการเคลื่อนย้าย
ทั้งไปและกลับทั้ง วัตถุดิบ สินค้า ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการผลิตไปสู่จุดสุดท้ายของการบริโภคเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อพิจารณาภาพรวมของธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า พบว่าโอกาสทางธุรกิจในประเทศมีแนวโน้มอยู่ใน
เกณฑ์ดี เนื่องจากนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเป็นแบบระยะยาวเพื่อรองรับการยกระดับ
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ประเทศไทยให้ เป็น ศูนย์กลางการคมนาคมในภูมิภ าค (EEC) ซึ่งนโยบายภาครัฐเหล่านี้ เป็นส่วนสาคัญในการ
กระตุ้นผู้ประกอบธุรกิจให้ลงทุนและพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น (กองข้อมูลธุรกิจ 2560) การมุ่งหวัง
สร้างกาไรเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะนาพาองค์การหรือธุรกิจให้ไปสู่ความสาเร็จในระยะยาวได้ คุณภาพ
การให้บริการเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญที่จะพาให้ธุรกิจประสบความสาเร็จได้ การทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการ
ด้านบริการและความมั่นใจในการบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นเรื่องสาคัญอย่างยิ่ง จาก
การศึ ก ษาในธุ ร กิ จ บริ ก ารต่ า งๆที่ ป ระสบความส าเร็ จ มี ง านวิ จั ย มากมายที่ พ บว่ า คุ ณ ภาพการบริ ก าร (
Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1988 : Johnston et al., 1995 : Meesala, 2016 Woodside, 1989 :
Wilson, 2008 : Lewis, and Bloom, 1983) และความพึงพอใจในการใช้บริการ (Lai and Ching, 2011: Yee
et al., 2010 : Lee et al., 2011: Kim and Lee, 2011: Alan and Kabaday, 2014) มีความสัมพันธ์กับความ
ภักดีในธุรกิจการบริการ (ญรัญรัตน์ มณฑีรรัตน์ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ , 2558 : Caruana, 2002 : Laiand
Ching, 2011 : Hellier, Geursen Carr, and Rickard, 2003 : Zarei, Daneshkohan, Khabiri and Arab, 2015
) ผู้วิจัยสนใจศึกษาปัจจัยคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า ใน
กลุ่มลูกค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยหวังว่าผลงานวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินงานของธุรกิจ โดยสามารถนาผลการวิจัยที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางการพิจารณาปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการบริการการขนส่งและขนถ่ายสินค้าที่ดี และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจ
กรอบแนวความคิดและทฤษฎี
ในบทความครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ตระหนักถึงมิติที่ใช้ในการวัดคุณภาพการให้บริการ 5 มิติ (Parasuramam,
Ziethaml, & Berry, 1988) ซึ่งได้กล่ าวว่า คุณภาพการบริ การเป็ นเรื่ อ งที่ส าคัญ ต่ อธุร กิจ ให้ บริ การ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของธุรกิจได้ สร้างความแตกต่างของธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งขันได้ การเสนอคุณภาพการ
ให้บริการที่ตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริการเป็นสิ่งที่ต้องกระทาต่อผู้รับบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการไป
แล้วเกิดความพึงพอใจ ได้แก่
1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility)
2. ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability)
3. การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness)
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4. การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า (Assurance)
5. การรู้จักและเข้าใจลูกค้า (Empathy)
ความพึงพอใจต่อการบริการมีความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของการบริการและการดาเนินงานบริการ
ให้ประสบความสาเร็จเพื่อสร้างและรักษาความรู้สึกที่ดีต่อผู้มาใช้บริการ Namasivayam, Guchait & Lei (2014)
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับ ความคิด เห็ น ปัจจั ย คุณภาพการบริ การ ความพึงพอใจในบริก ารของกลุ่ ม ลู ก ค้ า
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชลบุรี
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจในบริการของกลุ่มลูกค้าวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชลบุรี
3. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพการใช้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการของกลุ่มลูกค้าวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชลบุรี
วิธีการดาเนินงานวิจัย
ประชากร ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชลบุรี จานวนทั้งหมด 85,842 โรงงาน
อ้างอิง(รายการสถานการณ์ขนาดกลางและขนาดย่อม, 2556) แต่ไม่ทราบจานวนที่แท้จริงของผู้ใช้หรือไม่ใช้บริการ
ของธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า จึงคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ ( Yamane, 1967) ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยทาการเก็บตัวอย่างทั้งหมด 400 และทาการคานวณเพื่อเก็บเพิ่มอีกร้อยละ 20 เพื่อ
ป้องกันแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ ดังนั้น จึงเก็บแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 440 ตัวอย่าง โดยทาการเก็บแบบ
สะดวกจากผู้ที่ใช้บริการธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า ในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชลบุรี
แต่สามารถเก็บแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ได้ทั้งสิ้น 422 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 82
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม มีคาถามทั้งหมด 3 ตอน ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 2) ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการบริการ 3)ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย การหาค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและความถดถอย
พหุคูณ
ผลการวิจัย
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 68.20) มีสถานภาพสมรส (ร้อย
ละ 55.20) อายุอยู่ระหว่างเฉลี่ยมากกว่า 40 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 34.40) มีระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ
61.10) มีประสบการณ์ในหน้าที่ เฉลี่ย มากกว่า 5 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 33.60) ประเภทของธุรกิจส่วนใหญ่ประกอบ
ธุรกิจการค้าส่งและค้าปลีก (ร้อยละ 40.30) สถานะในธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการ (ร้อยละ 48.80)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ใช้บริการธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้ากลุ่มลูกค้าวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม จังหวัดชลบุรี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ร้อยละ 100 โดยข้อมูลใน
ส่วนนี้สามารถใช้คัดกรองแบบสอบถามในการวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจน เนื่องจากเป็นผู้ที่สามารถเข้าถึงการรับรู้การ
บริการของธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้าได้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นปัจจัยคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจในบริการของ
กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดชลบุรี
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการบริการ โดยรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับ
เห็นด้วยคุณภาพการบริการปานกลาง มีค่าเฉลี่ยรวม 3.46 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการตอบสนอง
ความต้องการผู้ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ย มากที่สุด 3.66 รองลงมาคือ ด้านความเชื่อมั่นของการให้บริการ มีค่าเฉลี่ ย
3.61 และด้านความน่าเชื่อถือของบริษัทขนส่งและขนถ่ายสินค้า มีค่าเฉลี่ย 3.40 และด้านความเป็นรูปธรรมของ
การบริการที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ย 3.33 ลาดับสุดท้ายคือ ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้าที่ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.32
ตามลาดับ
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจการใช้บริการธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจการใช้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยในทุก
ข้อคาถามอยู่ที่ 3.82 ตามลาดับ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจในบริการของกลุ่ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดชลบุรี
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ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจในบริการของกลุ่มลูกค้าวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชลบุรี พบว่า คุณภาพการบริการของผู้ให้บริการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r=0.444) ซึ่งคุณภาพการบริการ มีความสัมพันธ์
ในระดับปานกลางกับความพึงพอใจในบริการ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการของ
กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดชลบุรี
การทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการธุรกิจขนส่งและขน
ถ่ายสินค้า พบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการ ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนอง
ความต้องการและด้านการรู้จักและเข้าใจที่ส่งผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการด้านความน่าเชื่อถือส่งผลต่อความพึงพอใจต่อลูกค้าที่ใช้
บริการธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Parasuraman et al. (1990) ที่กล่าวถึงคุณภาพ
การให้บริการในด้านความน่าเชื่อถือไว้ว่า เป็นให้บริการได้ถูกต้อง ตรงกับสัญญาที่ให้ไ ว้กับลูกค้า อันจะส่งผลให้ผู้
ให้บริการนี้เป็นที่ไว้วางใจได้ นอกจากนี้ยัง สอดคล้องกับผลงานวิจัย เบญชภา แจ้งเวชฉาย (2559) ศึกษาเรื่อง
คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพมหานคร และกันยากาญจน์
จันทร์เหลี่ยม (2561) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการไปรษณีย์ไทย และนิรวิทธ์ สิระวิทยาวา
นิช (2559) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจการใช้ บริการบริษัทขนส่งภายในประเทศเคอรี่เอ็กซ์เพรสในเขต
หนองแขม พบว่า ส่วนที่ผู้รับบริการให้ความสาคัญ คือ คุณภาพการให้บริการในด้านความสามารถที่จะมอบบริการ
ตรงตามสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้าผู้รับบริการ
จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการด้านการตอบสนองความต้องการส่งผลต่อความพึงพอใจ
ต่อลูกค้าที่ใช้บริการธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Parasuraman et al. (1990) ได้
กล่าวว่า การตอบสนองต่อผู้ใช้บริการว่า เป็นเรื่องของผู้ให้บริการที่มีความพร้อมและเต็มใจให้บริการ สามารถ
ตอบสนองความต้องการได้อย่างทันท่วงทีที่ผู้รับบริการ ถามหรือร้องขอ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
อณุ วั ฏ บรรลุ ท างธรรม (2554) ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่อ งคุ ณ ภาพการให้ บ ริก ารรถไฟฟ้ า (BTS) ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับคุณภาพการให้บริการด้านความเข้าใจลูกค้าส่งผลต่อการใช้บริการรถไฟฟ้า (BTS)
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 และสุพิชชา ศรเลี่ยมทอง (2558)
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ที่ทาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านคุณภาพการให้บริการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
กรณีศึกษา: ที่ทาการไปรษณีย์ จังหวัดพิษณุโลก ได้ผลการศึกษาว่าผู้ใช้บริการจะมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก
หากผู้ให้บริการให้ความสาคัญในเรื่องการให้บริการที่ตรงตามความคาดหวังของลูกค้า
จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการด้านการรู้จักและเข้าใจส่งผลต่อความพึงพอใจต่อลูกค้าที่
ใช้บริการธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Parasuraman et al. (1990) ได้กล่าวว่า ใน
ด้านการเอาใจใส่ว่ามิตินี้ เป็นเรื่องของการรู้จักและเข้าใจในความต้องการของผู้รับบริการ สามารถเอาใจใส่ ดูแล
ผู้รับบริการแต่ละคนได้เป็นอย่างดี สามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและเข้าใจลูกค้า
ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จริาภรณ์ พลสุวัตถ์ (2549) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจ
ของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพบริการของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) กรณีศึกษา: สังกัดภาคนครหลวง 4 ผล
การศึกษา พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการด้านการดูแลเอาใจใส่ อยู่ในระดับมาก เพราะพนักงาน
ดูแลเอาใจใส่ลูกค้าอย่างใกล้ชิด และ อรทัย เชิดชูธรรม (2545) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ
ของธนาคารพาณิชย์ ในเขตเทศบาลอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษา พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของธนาคารพาณิชย์ ด้านการดูแลอาใจใส่ อยู่ในระดับมาก เนื่องจากพนักงานธนาคารมีการให้บริการ
ที่ยอดเยี่ยม มีความสนใจและเอาใจใส่ลูกค้าทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการศึกษาพบว่า ระดับความเห็นคิดเห็นปัจจัยคุณภาพการให้บริการธุรกิจขนส่งและขนถ่าย
สินค้า ในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลางแต่เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นคิดเห็นปัจจัยคุณภาพการให้บริการในด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้าอยู่
ลาดับท้ายสุด โดยผู้ให้บริการธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้าควรมีการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงแผนการดาเนินการ
หรือการบริหารงานขนส่งและขนถ่ายสินค้า ให้ดียิ่งขึ้นไป เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มาใช้บริการเกิดความ
ประทับใจ ทาให้ลูกค้ามีความภักดีต่อธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า
2. สาหรับการศึกษาในครั้งนี้ ปัจจัยคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการธุรกิจขนส่ง
และขนถ่ายสินค้า ซึ่งบทความนี้มุ่งศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในจังหวัดชลบุรี ในกลุ่มลูกค้าวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเท่านั้น สาหรับในการศึกษาในครั้งต่อไปหรือสาหรับผู้ที่สนใจสามารถทาการศึกษาเปรียบเทียบกลุ่ม
ตัวอย่างที่อยู่ในจังหวัดอื่นหรือกลุ่มตัวอย่างการบริการการขนส่งและขนถ่ายสินค้ารูปแบบอื่นๆที่แตกต่างกันออกไป
เพื่อที่จะได้นาผลการวิจัยมาเทียบเคียงและนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแบ่งกลุ่มนักศึกษาจากพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตด้านการศึกษา
และด้านการสื่ อสารบัน เทิงผ่ านสมาร์ทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลั ย ธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อใช้เป็น แนวทาง
ปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตผ่านสมาร์ท โฟนของนักศึกษาแต่ละ
กลุ่มทั้งนี้เพราะนักศึกษาทุกคนมีอิสระในการพกพาสมาร์ทโฟน เนื่องจากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แนวทาง
สถิติมักจะประสบปัญหาในการตรวจสอบข้อตกลงก่อนการวิเคราะห์ เช่น ข้อมูลมีในแต่ละฟีเจอร์ต้องเป็นอิสระ
กัน ข้อมูลต้องมีการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) ทั้งนี้เพราะถ้าข้อมูลไม่เป็นตามสมมติฐานที่
กาหนด แล้วค่าประมาณการที่ได้จะเป็น Bias Estimator ฉะนั้นงานวิจัยนี้ จึงประยุกต์ใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล
ประเภทการแบ่งกลุ่ ม โดยวิธี K-mean มาทาการศึกษาพฤติกรรมดั งกล่ าวโดยไม่ต้ องตรวจสอบข้ อ ตกลง
ดังกล่าว จากข้อมูลแบบสอบถามนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จานวน 365 คน ผลการวิจัยพบว่า
การแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม สามารถแบ่งกลุ่มได้ชัดเจนกว่า 2 และ 4 กลุ่ม
คาสาคัญ
เหมืองข้อมูล, การแบ่งกลุ่ม, พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต
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Abstract
The aim of this research is to cluster Dhurakij Pundit University students from internet
behavior in education and entertainment communication via smartphones for improvement
of teaching and learning that conform to internet using behavior via Smartphone of each
student cluster since every student has a freedom in carrying Smartphone. Since the analysis
of data using statistical methods is often a problem in checking the agreement before the
analysis, such as the data in each feature must be independent. Data must have normal
distribution. This is because if the data is not in accordance with the given assumptions the
estimated value will be Bias Estimator. Therefore, this research applies the data mining
technique of clustering by K-mean method to study the behavior without having to check the
agreement from the survey data of the 365 students as the first year students in academic
year 2012. The research results show that data clustering of the student behaviors in using
internet via Smartphone yield 3 clusters being better than both 2 clusters and 4 clusters.
Keywords: Data Mining, Clustering, Using Internet Behavior
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บทนา
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการสื่อสารส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐ ภาค
การศึกษา ตลอดจนการใช้ชีวิตประจาวันของคนในสังคม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทาให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
อย่ างเป็ น พลวั ตร เช่น ธุร กิจต้องออกแบบสิ น ค้า /บริ การที่ ต อบสนองต่ อ การใช้เ ทคโนโลยี ในทางจั ด การ
การศึกษาก็เช่น กัน การที่นักศึกษาแต่ล ะคนมีอุปกรณ์ประเภทสมาร์ทดีไวซ์ เช่น สมาร์ทโฟน เป็นต้น ที่มี
ความสามารถในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตย่อมมีทั้งผลบวกและผลลบต่อผู้ใช้และต่อระบบการจัดการศึกษา ใน
ส่วนของผลบวกคือนักศึกษาสามารถหาความรู้ที่ตนเองต้องการได้ (Self-Support) โดยไม่ต้องถูกจากัดด้วย
ผู้สอนและระบบในชั้นเรียน สามารถหาความรู้ในมิติที่กว้างขึ้ น ลักษณะพฤติกรรมดังกล่าวก็อาจจะเกิดผลเสีย
ต่อตัวนักศึกษาเองและอาจารย์ผู้สอนในชั้นเรียน (S. Pedersen and M. Liu ,2003) เช่นนักศึกษาส่วนใหญ่
มักจะหาสิ่งบันเทิงมากกว่าสาระในวิชาที่ศึกษาในส่วนของอาจารย์ผู้สอนเองโดยเฉพาะวิชาพื้นฐานที่มีนักศึกษา
ต่างสาขามาเรียนร่วมกัน ซึ่งมีความต้องการและความสนใจแตกต่างกัน ทาให้การจัดการเรียนในชั้นเรียนเพื่อ
ตอบสนองเฉพาะกลุ่มทาด้วยความลาบาก นอกเหนือจากนี้ผลเสียที่เกิดจากการใช้เวลาอินเตอร์เน็ตจานวนมาก
หรือใช้ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมเช่นระหว่างในชั้นเรียนหรือในช่วงที่ต้องพักผ่อนย่อมส่ง ผลเสียต่อสุขภาพจิต
และสุขภาพกาย ดังนั้นหน้าที่ส่วนหนึ่งของอาจารย์จะต้องสอนวินัยในการกากับตนเองในการจัดการตนเองใน
(Self-Regulation) (H. Leventhal et al., 1980) การตอบสนองต่อเรื่องการใช้เทคโนโลยี จากปัญหาดังกล่าว
มานี้ การมีความรู้ความเข้าใจในตัวนักศึกษาแต่ละประเด็น เช่น ระยะเวลาการใช้อินเตอร์เน็ต ช่วงเวลาการใช้
พฤติกรรมกรรมการใช้ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตัว นักศึกษาและบุคคลรอบข้าง จึ งเป็ นประเด็นที่
น่าสนใจในการหาความรู้เพื่อสนับสนุนบุคคลที่เกี่ยวข้องในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นก่อนที่
จะเข้าสูงระบบการทางานในอนาคต ตามหลักการของการบริหารทรัพยากรให้มีคุณค่าต่อองค์กร (Resource
Based Theory) (J.B. Barney et al., 2011)
งานวิจัยในอดีตส่วนใหญ่ของประเทศไทยมักใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น สถิติภาคพรรณนา หรือ การ
ทดสอบความแตกต่างด้วยมูลเหตุโดยการใช้คุณลักษณะทางประชากร เช่น เพศ อายุ ระยะเวลาในการใช้
อินเตอร์เน็ตร่วมกับปัจจัยผลที่เกิดขึ้นโดยวิเคราะห์ทีละตัวแปรเหตุและทดสอบด้วย T-Test หรือ F-Test เช่น
งานศึกษาของ A.Baroody and H.Ginsburg (1983); L.Linchevski and J. Williams, (1999); J. B. Lorenzo
and G. Manual, (2007) หรือในกรณีการนาตัวปัจจัยเหตุและปัจจัยผลที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณมาวิเคราะห์
ด้วยวิธีการใช้ สมการถดถอย (Regression analysis) ก็มีข้อจากัดในส่วนของการปัจจัยผลที่ต้องมีพียงปัจจัย
เดียวซึ่งทาให้ การหาความรู้ด้วยวิธีดังกล่าวมาแก้ปัญหายังมีข้อบกพร่องในลักษณะที่ไม่มองในเชิงบูรณาการทุก
ปัจจัย และท้ายสุดความรู้ดังกล่าวจึงไม่สมบูรณ์เพียงพอในการนาไปสู่การจัดการปัญหาที่กล่าวมาแล้วใน
ลักษณะองค์รวม งานวิจัยนี้จึงนาหลักการทาเหมืองข้อมูล (Data Mining) โดยเฉพาะประเภทการจัด/แบ่งกลุ่ม
(Clustering) มาประยุกต์ใช้ในการในการวิเคราะห์ พฤติกรรมนักศึกษา เพื่อให้ได้ความรู้สาหรับสนับสนุนการ
บริหารการศึกษา ทั้งในระดับกลยุทธ์ของสถาบันการศึกษาและกลยุทธ์ในระดับหน้าที่ในการจัดการการศึกษา
ในชั้นเรียน
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การเตรียมข้อมูลสาหรับการทาเหมืองข้อมูล (Data Preparation for Data Mining)
การรวบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เป็นขั้นตอนที่สาคัญมากเพราะถ้าได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนก็จะ
ส่ ง ผลถึ ง งานล าดับ ถั ด ไป ในขั้ น ตอนนี้ ต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาหาแหล่ ง ข้ อ มู ล ก่ อ นว่า จะนาข้ อ มู ล มาจากไหน ซึ่ ง
แหล่งข้อมูลมี สองแหล่ง (Source) คือ Primary Data และ Secondary Data โดย Primary Data นั้นผู้วิจัย
จะต้องดาเนินการจัดเก็บเอง เช่น การสังเกตข้อมูลจากพฤติกรรมของลูกค้า หรือพฤติกรรมของนักเรีย นในชั้น
เรียน ซึ่งในการเก็บข้อมูลลักษณะนี้สามารถใช้เทคโนโลยีในการเก็บภาพ หรือวิดีโอในสภาพที่เราสนใจได้
ลั ก ษณะนี้ เ ป็ น การท า Image Processing หรื อ การท า Event Tracking ซึ่ ง เป็ น การบู ร ณาการงานทาง
คอมพิว เตอร์ มาประยุกต์กับ ศาสตร์ อื่น Forensic หรือ Medical Science ส่ ว นในแวดวงทางบริห ารธุรกิจ
โดยเฉพาะทางการตลาดก็มักจะบันทึกพฤติกกรมการเข้าไปในร้านค้าของลูกค้าเพื่อเก็บพฤติกรรมในด้านต่างๆ
เช่น ระยะเวลาในการอยู่ในร้านค้า การเยี่ยมจุดต่างๆ การซื้อของ และประเภทของสินค้าที่ซื้อ เป็นต้น และใน
อีกลักษณะหนึ่งที่นิยมกัน ทาวิจัยในประเทศไทยโดยเฉพาะงานวิจัยทางสังคมศาสตร์เชิงปริมาณคือการใช้
แบบสอบถาม (questionnaire) ซึ่งมักพบข้อจากัดเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือในการตอบแบบถาม ส่งผลให้
เกิดปัญหาของข้อมูลที่เป็น ”ขยะ” (garbage or noise) ทาให้ต้องมีการทา data cleaning ก่อนประมวลผล
มิ ฉ ะนั้ น จะเกิ ด ปั ญ หา Bias Information (Bostrom, 2002) อย่ า งไรก็ ต ามในส่ ว นของงานวิ จั ย นี้ อ าศั ย
แบบสอบถามเรื่องลักษณะการใช้เทคโนโลยี พฤติกรรมการใช้และผลที่เกิดขึ้นต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า การใช้แบบสอบถามในกรณีที่ผู้ตอบไม่ค่อยใส่ใจในการตอบมักจะทาให้เกิดสั ญญาณ
ก่อกวนในการประมวลผล งานวิจัย นี้จึงประยุกต์หลักทางสถิติโดยใช้ ค่าส่วนเบี่ยงเมนมาตรฐาน (SD) และ
ตรวจจั บ ข้ อ มู ล ที่ มี ค่ า เกิ น Threshold (Mean  3SD) ที เ ข้ า ข่ า ยเป็ น Outlier เพื่ อ ตั ด ทิ้ ง (pruning) (A.
Zimek and P. Filzmoser, 2018)
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยหลั ก การใช้ Statistical Based มั ก จะประสบปั ญ หาในการตรวจสอบ
ข้อตกลงก่อนการวิเคราะห์ เช่น ข้อมูลมีในแต่ละ feature ต้องเป็นอิสระกัน ข้อมูลต้องมีการแจกแจงแบบปกติ
(Normal Distribution) ทั้งนี้เพราะถ้าข้อมูลไม่เป็น ไปตามสมมติฐานที่กาหนด ค่าประมาณการที่ได้จะเป็น
Bias Estimator หลักการวิเคราะห์ทางสถิติก็มีทั้งประเภท Univariate, Bivariate และ Multivariate ดังนั้น
ในการวิเคราะห์ในงานวิจัยส่วนใหญ่ของประเทศไทยที่ปรากฏมักจะดาเนินการตอบสมมติฐานทีละข้อโดยใช้
การวิ เ คราะห์ ตั ว แปรเหตุ เ ป็น รายตัว คู่ กั บ ผลเช่น เพศ ชายหญิ ง มี ค วามแตกต่ า งในจ านวนเงิ น ซื้ อ สิ นค้า
เครื่องสาอาง ตามมาด้วย อายุต่างกันมีความแตกต่างในจานวนเงินซื้อสินค้าเครื่องสาอาง ดังนี้เป็นต้นทั้งๆที่
หลักการหา market segment เพื่อหาว่ากลุ่มเป้าหมายที่ซื้อเครื่องสาอาง ตราสินค้า “White Skill” ต้องตอบ
ด้วย ลักษณะของ Rule based คือ IF (gender = “female” and generation = “Gen M” and income
= “Middle” and OCC = “frontend operator”) then Buy “White Skill” more than 5 0 0
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Baht/month ในตัวอย่างกรณีของนักศึกษา เพื่อดูความสามารถในการเรียนอันสืบเนื่องจากพื้นฐานส่วนบุคคล
ก็ ค วรได้ ก ฎดั ง ตั ว อย่ า ง IF (Faculty =”Science” and income level = “Middle” and inter- time
consume between 2 – 4 hour/day) then Grade >= 2.75 ซึ่ง แนวทางวิเคราะห์ดังกล่าวสามารถทาการ
วิเคราะห์ ได้ส องแนวทางคือ การวิเคราะห์ ในแนวทางสถิติ โดยใช้ Multivariate และการวิเคราะห์ ในแนว
ทางการทาเหมืองข้อ มูล ด้ว ยวิธี การจาแนกประเภท (Classification) เช่น Decision Tree หรือ Neural
Network เป็นต้น (G. E. Hinton et al., 2006) หรือ ด้วยวิธีการจัดกลุ่ม (Clustering) เช่น K-mean เป็น
ต้น (A. Dutt et al., 2015)
A. Iranzamini & J. Lindstrom (2018) ได้กล่ าวถึงพฤติกรรมของผู้ ขับขี่เป็นปัจจัย ส าคัญเมื่อพูดถึง
ความปลอดภัยของการจราจร ดังนั้นจึงจาเป็นที่จะต้องเข้าใจว่ารูปแบบพฤติกรรมของผู้ขับขี่ โดยทั่วไปเป็น
อย่างไร และปัจจัยด้านบริบทมีผลต่อพฤติกรรมของผู้ขับขี่อย่างไร เขาจึงได้เสนอวิธีการเรียนรู้ของเครื่องจักร
สองวิธีสาหรับการประเมินรูปแบบพฤติกรรมของผู้ขับขี่ วิธีหนึ่งคือเป็นการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ที่
เป็น Neural Network และอีกวิธีคือเป็นการเรียนรู้ที่ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐานของผู้ขับ ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าทั้ง
สองวิธีให้ผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกันสาหรับข้อมูลที่ไม่คานึงถึงปัจจัยอื่นๆ รอบข้าง M. Lee et al.(2018) ได้
วิเคราะห์พฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟนของผู้ใช้สมาร์ทโฟนโดยพิจารณาความแตกต่างระหว่ างรูปแบบการ
ใช้ส มาร์ ทโฟน และพวกเขายั ง ได้ เสนอวิธี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล อย่ า งอัตโนมัติ และวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยผ่ า น
แอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ผลการประยุกต์ใช้วิธีการทาเหมืองข้อมูลที่เป็น Decision Tree เพื่อวิเคราะห์
พฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟนของผู้ใช้สมาร์ทโฟนระหว่าง 6 ปัจจัย หรือ ฟีเจอร์(Feature) จากทั้งหมด 24
ปัจจัยที่ได้จากแบบสอบถาม โดยการใช้ Decision Tree เป็นตัวระบุหาปัจจัยที่มีผลต่อการการเสพติดสมาร์ท
โฟนก่อน หลังจากนั้นใช้ Linear Regression และ Decision Tree มาทาการวิเคราะห์จาแนกประเภทสอง
คลาสคือติด หรือ ไม่ติด ซึ่งหากข้อมูลยิ่งมีการปรากฏซ้าก็ยิ่งมีการติดมาก D. Radha et al. (2016)ได้ทา
การจ าแนกลั ก ษณะพฤติ ก รรมของผู้ ใ ช้ สื่ อ สั ง คม (Social Media) เพื่ อ ท านายว่ า พวกเขาติ ด WhatsApp
(WhatsAppเป็นแอปพลิเคชั่นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในกลุ่มเยาวชนของคนรุ่นปัจจุบันสาหรับการส่ ง
ข้อความโทรติดต่อและถ่ายโอนสื่อ ) หรือไม่ โดยการใช้เทคนิคการทาเหมืองข้อมูล ที่เป็นการจาแนกประเภท
โดยเฉพาะ Decision Tree มาท านายผู้ ใ ช้ สื่ อ สั ง คมแต่ ล ะคนในฐานข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ว่ า มี พ ฤติ ก รรมติ ด
WhatsAppหรือไม่ A. Dutt et al., (2015) ได้ทบทวนการทาเหมืองข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา (Educational
Data Mining, EDS) แตกต่างจากการทาเหมืองข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน ทั้งนี้เพราะลาดับชั้นหลายระดับและไม่
เป็ น อิ ส ระในข้ อ มู ล การศึ ก ษา นอกจากนี้ พ วกเขายั ง ได้ ก ล่ า วถึ ง การหากฎการเชื่ อ มโยง(โดยการท า
Association) และการแบ่งหรือจัดกลุ่ม (Clustering) เพื่อสนับสนุนการกรองเพื่อการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิง
(E-Learning) ให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เกิดปัญหาที่สาคัญคือ หลายกรณีมี
รูปแบบการเรียนรู้ส่วนบุคคลไม่ตรงกันกับความต้องการในการเรียนรู้สาขาวิชาที่แตกต่างกัน ดังนั้นพวกเขาจึง
ทาการจัดกลุ่มข้อมูลนักเรียน ที่มีลักษณะการเรียนรู้เหมือนกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันเพื่อจะได้จัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสม โดยวิธีการจัดกลุ่มที่ใช้มี 2แบบคือวิธี K-mean และ Expectation-Maximization (EM)
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ดังนั้นการทาเหมืองข้อมูล ได้ถูกนามาประยุกต์ใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการต่าง ๆ เพื่อศึกษา
พฤติกรรมเกี่ยวกับการกระทาต่างๆของผู้บริโภคอันนาไปสู่ปัญหาการจัดการธุรกิจมากมายด้วยเหตุผลที่ว่า
หลักการนี้สามารถใช้ในเรื่องunreasoning ได้รวมทั้งการไม่มีข้อตกลงเบื้องต้นของข้อมูลที่นามาวิเคราะห์มาก
ดังเช่นการใช้แนวทางสถิติวิเคราะห์ข้อมูล ดังนั้นงาน วิจัยนี้ใช้หลักการทาเหมืองข้อมูล ประเภทการแบ่งกลุ่ม
ข้อมูล นักศึกษาตามลักษณะพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟน ด้วยวิธี K-mean (T. Mitchell,
1997) ดังสมการ (1) เพื่อหาคุณสมบัติหรือพฤติกรรมหลักของแต่ละกลุ่มนักศึกษา
(1)

𝑘

argmin ∑ ∑ ‖𝐱 − 𝜇𝑖 ‖2
𝑆

𝑖=1 𝐱𝑆𝑖

กาหนดให้เซตฃอง n ตัวอย่าง คือ (x1, x2, …, xn), แต่ละตัวอย่าง xj (เมื่อ j=1,2,..,n)คือ เวคเตอร์ของ
ฟีเจอร์ (vl ) ขนาด d มิติ และ l =1,2,..,d ; xj =  vj1 , vj2,.., vjd
เมื่อ i คือค่า mean ของข้อมูล xj ที่จุดต่างๆ ใน Si ; การแบ่งกลุ่ม ด้วย K-mean โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะ
แบ่ง n ตัวอย่าง ออกเป็น k (≤ n) กลุ่ม/เซต S = {S1, S2, …, Sk}
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อแบ่งกลุ่มนักศึกษาจากพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตด้านการศึกษาและด้านการสื่อสารบันเทิง ผ่าน
สมาร์ทโฟน และวิธีการดาเนินงานวิจัย
สมมติฐาน
พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตด้านการศึกษาและพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตด้านการสื่อสารและ
บันเทิงผ่านสมาร์ทโฟน มีอิทธิพลต่อนักศึกษา
ประโยชน์
นาผลการวิจัยไปจัดการในชั้นเรียน และหาแนวทางการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้
อินเตอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนของนักศึกษา
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ขอบเขตการศึกษา
ด้านประชากร คือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในปี พ.ศ. 2558
ด้านเนื้อหา ที่ศึกษา พื้นฐานประชากรศาสตร์ ผลการเรียน คณะที่เรียน พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต
และผลกระทบที่เกิดขึ้น
เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสอบถาม ประเด็นพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต และผลกระทบที่เกิดขึ้น เป็น
ข้อถามวัดระดับ 5 ระดับ
วิธีดาเนินการวิจัย
1. สร้างแบบสอบถามโดยอาศัยการสัมภาษณ์จาก หน่วยตัวอย่าง 5 ราย ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรม
เรื่อง How the Internet Affects Students — Performance and Behavior
(http://bridgesofhope.com.ph/index.php/internet-affects-student-performancebehavior/) และทดสอบ Reliability ของแบบสอบถามได้ค่า Cronbach’s Alpha 0.759- 9.231
2. สุ่มตัวอย่างจานวน 365 คนจากนักศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random
Sampling)
3. นาข้อมูลมาทาการ cleaning โดยหลักของ outlier ปรากฏว่าตัดข้อมูลออกเหลือจานวน 356 หน่วย
ในการวิเคราะห์
4. เทคนิคการวิเคราะห์ประกอบด้วย การแบ่งกลุ่มด้วยวิธี K-Mean
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ผลการศึกษา

ก. แบ่งแบบ 2 กลุ่ม

ข. แบ่งแบบ 3 กลุ่ม
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ค. แบ่งแบบ 4 กลุ่ม
รูปที่1 แสดง การแบ่งกลุ่มตามพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนของนักศึกษา
การแบ่งกลุ่มตามพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนของนักศึกษาในด้านที่เกี่ยวข้ องกับ
การศึกษาและด้านที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการบันเทิง โดยการใช้วิธีการของการแบ่งแบบ K-Mean ดัง
แสดง ในรูปที่ 1 โดย ด้วยฟีเจอร์ต่อไปนี้ จานวน 9 ฟีเจอร์ (vj1 , vj2,.., vj9) ซึ่งก็คือ 9 คาถาม จากจานวน
คาถามทั้งหมด 26 คาถาม
vj1 = คณะ (บัญชี/ac,นิติศาสตร์/law,ศิลปะศาสตร์/edu,นิเทศศาสตร์/ comm,วิศวกรรมศาสตร์/
eng,เทคโนโลยีสารสนเทศ/it,ศิลปกรรม/art,รัฐประสานศาสตร์/ gov,วิทยาศาสตร์ประยุกต์/apSci,ท่องเที่ยว
และการจัดการโรงแรม/th), vj2 = GPA (มีค่าเป็นเลขจานวนจริง), vj3 = ใช้อินเตอรเน็ตผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อ
ค้นหาความรู้/ข้อมูลการบ้านที่ได้มอบหมาย (ค่าลิเคิร์ท สเกล), vj4 =ใช้อินเตอรเน็ตผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อแปล
คาศัพท์(ค่าลิเคิร์ท สเกล), vj5 = ใช้อินเตอรเน็ตผ่านสมาร์ทโฟเพื่อติดต่อสื่อสารกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ (ค่า
ลิเคิร์ท สเกล), vj6 =ใช้อินเตอรเน็ตผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อเล่นเกมออนไลน์ (ค่าลิเคิร์ท สเกล) , vj7 =ใช้อินเต
อรเน็ตผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อใช้ติดตามข่าวสาร(ค่าลิ เคิร์ท สเกล) , vj8= ใช้อินเตอรเน็ตผ่ านสมาร์ ทโฟนเพื่ อ
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บันเทิง เช่น ฟังเพลง ชมละคร/ซีรีย์/ภาพยนตร์ เป็นต้น(ค่าลิเคิร์ท สเกล) , vj9= ใช้อินเตอรเน็ตผ่านสมาร์ทโฟน
เพื่อชมคลิปวิดีโอผ่าน YouTube (ค่าลิเคิร์ท สเกล)
จากรูปที่ 1 แสดงให้เห็นว่าการแบ่งกลุ่มแบบ 3 กลุ่มในรูป ที่ 1 ก. สามารถแบ่งแยกกลุ่มได้ชัดเจนกว่า
การแบ่งแบบ 2 กลุ่ม และ 4กลุ่ม ดังรูป ที่ 1 ข. และ 1 ค. ตามลาดับ สาหรับการแบ่งแบบ 3 กลุ่ม จะพบว่า
นักศึกษาที่สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และท่องเที่ยวและการจัดการโรงแรมมีความพึง
พอใจสาหรับการใช้อินเตอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อเล่นเกมออนไลน์ (vj6 ) มากกว่านักศึกษาที่สังกัดคณะ
บัญชี ศิลปะศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ซึ่งทั้งสามคณะหลังนี้มีความพึงพอใจมากสาหรับการใช้อินเตอร์เน็ตผ่าน
สมาร์ทโฟนเพื่อใช้ติดตามข่าวสาร (vj7 )มากกว่านักศึกษาที่สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และท่องเที่ยวและการจัดการโรงแรม
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การประยุกต์ใช้เทคนิคการทาเหมืองข้อมูลประเภทการแบ่งกลุ่มกับ พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตด้าน
การศึกษาและด้านการสื่อสารบันเทิงผ่านสมาร์ทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทาให้ได้ข้อสรุป
ที่ ว่ า นั ก ศึ ก ษาที่ สั ง กั ด คณะบั ญ ชี ศิ ล ปะศาสตร์ และนิ เ ทศศาสตร์ มี ค วามพึ ง พอใจมากส าหรั บ การใช้
อินเตอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อใช้ติดตามข่าวสารมากว่าเพื่อการเล่นเกมออนไลน์และนักศึกษาที่สังกัดคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และท่องเที่ยวและการจัดการโรงแรมมีความพึงพอใจสาหรับการใช้
อินเตอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อเล่นเกมออนไลน์มากกว่าเพื่อใช้ติดตามข่าวสาร ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนนักศึกษา
ที่สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และท่องเที่ยวและการจัดการโรงแรมควรพัฒนาสื่อการ
สอนโดยมีการสอดแทรกตัวอย่างต่างๆที่มีความสัมพันธ์กับเกมเพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทเรียนได้ดีขึ้น
ข้อเสนอแนะ
งานวิจัยที่ควรจะศึกษาต่อจากการศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตด้านการศึกษาและด้านการสื่อสาร
บันเทิงผ่านสมาร์ทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ก็คือการทานายผลที่เกิดในด้านบวกและด้าน
ลบจากพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตด้านการศึกษาและด้านการสื่อสารบันเทิงนั้น
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร กรณีศึกษา พนักงาน
Gen Y ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) โดยปัจจัยนามาศึกษา ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปัจจัยด้าน
ประสบการณ์จากการทางานในองค์กร และปัจจัยด้านการสื่อสารภายในองค์กร กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงาน Gen Y
ธนาคารกรุงไทย จานวน 408 คน โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์ถดถอย
เชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้าน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (ด้านความท้าทายของงาน ด้านผลป้อนกลับของงาน) ปัจจัยด้านประสบการณ์จากการทางาน
ในองค์กร (ความรู้สึกว่าตนมีความสาคัญต่อองค์กร ด้านความรู้สึกว่าองค์กรมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่พึ่งได้ และ
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ) และด้านการสื่อสารภายในองค์กร มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
Gen Y ธนาคารกรุงไทย
คาสาคัญ : ความผูกพันต่อองค์กร, เจนเนอเรชั่นวาย (Gen Y)
Abstract
The purpose of this independent study is to study the factors affecting the employee
engagement: A case study of Gen Y employees at Krungthai Bank Public Company Limited. Factors
used in the study are job characteristics, work experiences and organizational communication.
Participants are 408 Gen Y employees at Krungthai Bank. The instruments is questionnaire and
the statistics used in data analysis is Multiple Regression Analysis. The results show that job
characteristics (challenge and feedback), work experiences (critical person, reliability and
compensation and benefit) and organizational communication has an effect on employee
engagement of Gen Y employees at Krungthai Bank with significant level 0.05.
Keywords : employee engagement, Generation Y (Gen Y)
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บทนา
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ โดยเฉพาะในยุคดิจิทัล 4.0 ที่ความฉลาดของเทคโนโลยีจะทาให้อุปกรณ์
ต่าง ๆ สื่อสารและทางานกันเองได้อย่างอัตโนมัติ เพื่อลดบทบาทของมนุษย์ ทิศทางการการบริหารทรัพยากรบุคคลต้อง
พร้ อมรั บกับผลกระทบที่ เปลี่ ยนแปลงไป โดยสิ่ งที่ทุกองค์กรต้องให้ ความส าคัญไม่ใช้เพียงแค่เรื่องของการพั ฒนา
บุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น แต่กลยุทธ์การรักษาพนักงานเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่มีความสาคัญต่อการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยให้องค์กรมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางานกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง
ช่วยลดอัตราการลาออกของบุคลกร ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าว คือ การสร้างความผูกพันต่อองค์กร ให้เกิดขึ้นแก่บุคลากรใน
องค์กรนั่นเอง (HR Society magazine ปีที่ 16 ฉบับที่ 181 เดือนมกราคม 2561) โดยธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
เป็นองค์กรหนึ่งที่ให้ความสาคัญกับความผูกพันต่อองค์ กร ซึ่งได้จัดตั้งหน่วยงานเสริมสร้างความมุ่งมั่นบุคลากร เพื่อ
สร้างความผูกพันต่อองค์กรให้เกิดขึ้นกับพนักงานผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และได้มีการรายงานผลสารวจระดับความผูกพัน
ต่อองค์กรเป็นประจาทุกปีตั้งแต่ปี 2555 -2560 พบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี
โดยในปี พ.ศ. 2560 ธนาคารได้สารวจระดับความผูกพันองค์กรของพนักงาน พบว่ามีระดับสูงถึง 4.5 โดยเฉลี่ยจาก
พนักงานทั้งธนาคาร ซึ่งสูงกว่าปี พ.ศ. 2559 ร้อยละ 2.74 และมีค่าสูงที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับทุกปี ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2555 - 2560 แสดงตามภาพที่ 1 แต่ในทางตรงกันข้ามพนักงานที่ลาออกก็มีจานวนมากขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะ
พนักงาน Gen Y คือ ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ.2523-2540 และมีอายุในปีที่ทาการศึกษา คือ 21-38 ปี ตามแนวคิดของ Zemke
Ronne (2000) (อ้างใน ญาดา สามารถ, 2558 : 15) ที่มีจานวนการลาออกมากที่สุด จากรายงานความยั่งยืนประจาปี
2560 ของธนาคารกรุงไทย ได้รายงานการลาออกของพนักงานตั้งแต่ปี 2558 – 2560 พบว่า พนักงาน Gen Y มีอัตรา
การลาออกที่สูงกว่าพนักงานกลุ่มอื่น โดยมีอัตราการลาออกอยู่ที่ร้อยละ 6.24 6.37 และ 6.49 ตามลาดับ ธนาคารจึง
ต้องให้ความสนใจในปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน Gen Y เนื่องจากข้อมูลของธนาคาร
ในปัจจุบันพบว่า พนักงาน Gen Y มีจานวนมากที่สุดในธนาคารคิดเป็นร้อยละ 56 และจะเป็นคนกลุ่มหลักที่ขับเคลื่อน
องค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้ องค์กรจึงต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบริหารกลุ่มพนักงาน Gen Y
เพื่อประโยชน์ในการทางานร่วมกันและเป็นการดึงดูดให้พนักงาน Gen Y รู้สึกผูกพันกับองค์กรและมุ่งมั่นที่จะทางานกับ
ธนาคารต่อไป

ภาพที่ 1 แสดงผลสารวจความมุ่งมั่นผูกพันในการปฏิบัติงานของพนักงาน ปี พ.ศ. 2555 – 2560
ที่มา : ข้อมูลทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) 2561
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วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปัจจัยด้านประสบการณ์ระหว่างการปฏิบัติงาน และปัจจัย
ทางด้านการสื่อสารภายในองค์กร ที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน Gen Y ธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน)
อุปกรณ์และวิธีการดาเนินงานวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงาน Gen Y ของธนาคารกรุงไทย ซึ่งเกิดในปี พ.ศ.2523-2540 หรือ
มีอายุอยู่ในช่วง 21-38 ปี ในการศึกษาครั้งนี้จึงกาหนดขนาดตัวอย่างไว้ที่ 400 ตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบ
ไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-Probability sampling) โดยมีวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
คือ ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องอยู่ในช่วงอายุ 21 ปี – 40 ปี และเป็นพนักงานธนาคารกรุงไทย เท่านั้น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม และได้นาแบบสอบถามที่
สร้ า งขึ้ น ไปทดสอบหาความเที่ ย งตรงและความเชื่ อ มั่ น ซึ่ ง การหาค่ า ความเที่ ยงตรงของแบบสอบถาม หรื อ
ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา (IOC: Index of item objective congruence)
ได้นาแบบสอบถามไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านความผู กพันต่อองค์กร จานวน 5 ท่าน แล้วจึงทาการปรับ ปรุง
ข้อคาถามตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เกิดความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา
สาหรับการหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยผู้ศึกษาได้นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out)
กับพนักงานกลุ่ม Gen Y ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) จานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความชัดเจน ความเข้าใจ
และความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม จากนั้นนาแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับและรายข้อ โดยใช้วิธีการของ Cronbach Alpha Coefficient โดยใช้โปรแกรม SPSS
วิธีการดาเนินงานวิจัย ในการศึกษาครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เมื่อผู้ศึกษาได้ทาการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยนาแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ และในการศึกษา
ครั้งนี้ทาการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) เพื่อทานายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของพนั ก งาน Gen Y ธนาคารกรุ ง ไทย ซึ่ ง วิ ธี เ ลื อ กตั ว แปรท านายเข้ า วิ เ คราะห์ คื อ
Enter Method เป็ น วิ ธี ที่ เ ลื อ กตั ว แปรท านายทั้ ง หมดเข้ า สมการถดถอยเชิ ง ซ้ อ นพร้ อ มกั น ในขั้ น ตอนเดี ย ว
การพิจารณาตัวแปรทานายที่เหมาะสมที่จะนามาใช้ทานายในแบบจาลอง ต้องตัดสินใจว่าตัวแปรทานายตั วใดบ้าง
ที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรเกณฑ์ หรือควรจะอยู่ในสมการความถดถอยเชิงซ้อน โดยพิจารณาจากค่าสถิติทดสอบ
ถ้ามีนัยสาคัญทางสถิติ ก็ถือว่าตัวแปรทานายนั้นควรจะอยู่ในสมการถดถอยเชิงซ้อน โดยกาหนดค่านัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน Gen Y ของธนาคารกรุงไทย
Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
ตัวแปร
t
Sig.
F
Sig.
Std.
B
Beta
Error
Constant
0.679 0.153
4.452 0.000 66.82 0.000
1. ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Job Characteristic)
ความท้าทายของงาน (Challenge) 0.161 0.038
0.181
4.202 0.000
ความมีอิสระในการทางาน
-0.070 0.036
-0.088
-1.940 0.053
(Autonomy)
ผลป้อนกลับของงาน (Feedback) 0.106 0.037
0.143
2.836 0.005
โอกาสได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
0.065 0.042
0.071
1.538 0.125
(Relationship)
2. ปัจจัยด้านประสบการณ์จากการทางานในองค์กร (Work Experience)
ทัศนะคติต่อผู้บังคับบัญชา
0.010 0.030
0.014
0.322 0.747
(Leadership)
ทัศนะคติต่อเพื่อนร่วมงาน
0.040 0.039
0.044
1.034 0.302
(Coworker)
ความรู้สึกว่าตนมีความสาคัญต่อ
0.114 0.037
0.139
3.062 0.002
องค์กร (Critical Person)
ความรู้สึกว่าองค์กรมีความน่าเชื่อ
0.175 0.037
0.232
4.777 0.000
ถือและเป็นที่พึ่งได้ (Reliability)
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
0.101 0.031
0.143
3.248 0.001
(Com & Ben)
3. ปัจจัยด้านการสื่อสารภายใน
0.121 0.038
0.140
3.201 0.001
องค์กร (Communication)
R = 0.792, R Square = 0.627, Adjusted R Square = 0.618
Std. Error of the Estimate = 0.37013, Durbin-Watson = 2.034, F= 66.817, Sig = 0.000
*ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
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สรุปผลการวิจัย
จากตารางที่ 1 ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน Gen Y
ธนาคารกรุงไทย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มี 2 ตัวแปรที่มีอิทธิพล คือ
ด้านความท้าทายของงาน (มีค่า Sig ที่ 0.000) และด้านผลป้อนกลั บของงาน (มีค่า Sig ที่ 0.005) และมีค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอย (Unstandardized Coefficients B) เท่ากับ 0.161 และ 0.106 ตามลาดับ
ปัจจัยด้านประสบการณ์จากการทางานในองค์กร มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน Gen Y
ธนาคารกรุงไทย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มี 3 ตัวแปร ที่มีอิทธิพล คือ
ด้านความรู้สึกว่าตนมีความสาคัญต่ อองค์กร (มีค่า Sig ที่ 0.002) ความน่าเชื่อถือและความพึ่งพาได้ขององค์กร
(มีค่า Sig ที่ 0.000) และด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ (มีค่า Sig ที่ 0.001) และมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
(Unstandardized Coefficients B) เท่ากับ 0.114 0.175 และ 0.101 ตามลาดับ
ปั จ จั ย ด้ า นการสื่ อ สารภายในองค์ ก ร มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของพนั ก งาน Gen Y
ธนาคารกรุ งไทย อย่ างมีนั ย ส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีค่า Sig ที่ 0.001 และมีค่าสั มประสิ ทธิ์การถดถอย
(Unstandardized Coefficients B) เท่ากับ 0.121 โดยสามารถนามาสร้างสมการถดถอยเพื่อนาไปทานาย ดังนี้
Employee Engagement (Y)

= 0.679 + 0.161Challenge + 0.106Feedback + 0.114CriticalPerson
+ 0.175 Reliability + 0.101 Com&Ben + 0.121 Commu
R Square = 0.627, Adjusted R Square = 0.618, Durbin-Watson = 2.034

จากสมการ ข้ า ง ต้ น แปลคว ามไ ด้ ว่ า สมการนี้ มี ค่ า คว า ม คลา ด เค ลื่ อน เป็ น อิ ส ร ะ ต่ อ กั น
(No Autocorrelation) เนื่องจากมีค่า Durbin-Watson (2.034) อยู่ในช่วง 1.5 – 2.5 และมีความสามารถในการ
ทานายที่ค่อนข้างแม่นตรง สังเกตได้จากค่า R Square เท่ากับ 0.627 และ Adjusted R Square เท่ากับ 0.618
ซึ่งไม่แตกต่างกันมาก มีความสามารถในการอธิบายความผันแปรของตัวแปรร้อยละ 61.8
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
Gen Y ธนาคารกรุ งไทย มีส มมติฐ านงานวิจั ย คือ ปัจจัยด้านลั กษณะงานที่ปฏิ บั ติ ปั จจัยด้านประสบการณ์
ในงาน และปั จ จั ย ด้ า นการสื่ อ สารภายในองค์ ก ร มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของพนั ก งาน Gen Y
ธนาคารกรุ ง ไทย จากการวิเคราะห์ การถดถอยเชิ ง ซ้ อน พบว่า ปัจจัยด้านลั กษณะงานที่ปฏิ บั ติ มี อิ ทธิ พ ลต่ อ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน Gen Y ธนาคารกรุงไทย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า มี 2 ตัวแปรที่มีอิทธิพล คือ ปัจจัยด้านความท้าทายในงาน (มีค่า Sig ที่ 0.000) และปัจจัยด้านผล
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ป้อนกลับของงาน (มีค่า Sig ที่ 0.005) โดยมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรในทิศทางบวก แสดงให้เห็นว่า หาก
ให้ความสาคัญกับการออกแบบงานที่มีความท้าทาย และมีผลป้อนกลับของงานอยู่สม่าเสมอ จะทาให้พนักงาน
Gen Y ของธนาคารกรุงไทย เกิดความผูกพันต่อองค์กร สอดคล้องกับแนวคิดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อ
องค์กร ด้านลักษณะงานในเรื่อง ความท้าทายในงาน และผลป้อนกลับของงาน ของ Steers (1977) (อ้างใน กัญจน์
ณิชา เจียรพันธุ์, 2557 หน้า 11-12), ทฤษฎี 2 ปัจจัยของ เฮอร์ซเบิร์ก (1959) (อ้างใน กมลพร กัลยาณมิตร, 2559
หน้า 181-182) ในด้านปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นในการทางาน, ปัจจัยด้านลักษณะงานของ Hewitt
Associates (2018, p.2) และแนวคิดของเสาวคนธ์ วิทวัสโอฬาร (2550) ในเรื่องลักษณะการทางาน และแนวโน้ม
พฤติกรรมของเจเนอเรชั่นวาย รวมถึงสอดคล้องกับการศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงาน กรณีศึกษา บริษัท เอ็นเอ็กซ์พี เซมิคอนดักเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ของ ประพฤทธิ์ เงินสว่าง (2551)
ซึ่งสรุปว่า ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความท้าทายในงาน และผลป้อนกลับของงาน มีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กร
ปัจจัยด้านประสบการณ์จากการทางานในองค์กร มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่ อองค์กรของพนักงาน Gen Y
ธนาคารกรุงไทย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามี 3 ตัวแปร ที่มีอิทธิพล คือ
ปั จ จั ย ด้ า นความรู้ สึ ก ว่ า ตนมี ค วามส าคั ญ ต่ อ องค์ ก ร (มี ค่ า Sig ที่ 0.002) ปั จ จั ย ด้ า นความน่ า เชื่ อ ถื อ และ
ความพึ่งพาได้ขององค์กร (มีค่า Sig ที่ 0.000) และปัจจัยด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ (มีค่า Sig ที่ 0.001)
โดยมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรในทิศทางบวก แสดงให้เห็นว่า หากให้ความสาคัญกับการมอบหมายงานที่มี
คุณค่า ให้ พนั กงาน Gen Y ได้มีส่ ว นร่ ว มมากขึ้น สร้างความไว้ใ จให้ ปฏิบัติงานที่ส าคัญต่อองค์ก ร สร้างความ
น่าเชื่อถือในด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าขององค์กรให้แก่พนักงาน Gen Y และมีการจัดสรรค่าตอบแทน
และสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับพนักงาน Gen Y อย่างดีเสมอ ย่อมส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น
สอดคล้องกับแนวคิดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร ด้านประสบการณ์ในการทางาน ในเรื่อง ความรู้สึก
ว่าตนมีความสาคัญต่อองค์กร ความน่าเชื่อถือและความพึ่งพาได้ขององค์กร และค่าตอบแทนและสวัสดิการ ของ
Steers (1977) (อ้างใน กัญจน์ณิชา เจียรพันธุ์, 2557 หน้า 11-12), Steers and Porter (1979) (อ้างใน เสาวรส
สุสันทัด, 2552 หน้า 16) และทฤษฎี 2 ปัจจัยของ เฮอร์ซเบิร์ก (1959) (อ้างใน กมลพร กัลยาณมิตร, 2559 หน้า
181-182)
ปัจจัยด้านการสื่อสารภายในองค์กร มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงาน Gen Y ธนาคารกรุงไทย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 โดยมีอิทธิพลต่ อ
ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รในทิ ศ ทางบวก แสดงให้ เ ห็ น ว่ า หากมี ก ารสื่ อ สารที่ ชั ด เจนตั้ ง แต่ น โยบายขององค์ ก ร
ทิศทางการดาเนินงาน เป้าหมายขององค์กรรวมถึงหน่วยงาน และความก้าวหน้าของพนักงาน อย่างสม่าเสมอ
จะส่งผลให้พนักงานเกิดความรู้ สึกผูกพันต่อองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Bobo (2000), Baskin, Aronoff
& Lattimore (1 9 9 7 ) , Scholes (1 9 9 7 ) , Baven & Bailey (1 9 9 1 ) แ ล ะ Frank & Brownell (1 9 8 9 )
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(อ้างใน เจสัณห์ จุฑาภัทร คีตสิน, 2559 หน้า 6) ที่กล่าวว่า การสื่อสารภายในองค์กร เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลต่าง ๆ ภายในองค์กร เพื่อประสานการทางาน แลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์
ขององค์กรและพนักงาน เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน และเพื่อพฤติกรรมของพนักงานเป็นไป
ตามที่องค์กรต้องการ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้
จากผลการศึกษาที่พบว่าปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปัจจัยด้านประสบการณ์ระหว่างการปฏิบัติงาน
ในองค์ดร และปัจจัยด้านการสื่อสารภายในองค์กร มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์ดร นั้น ผู้ศึกษาใคร่ขอเสนอ
ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะในแต่ล ะปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิพ ลต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร เพื่ อ เป็ น แนวทางในการ
เสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนั กงาน Gen Y ธนาคารกรุงไทย ให้เพิ่มมากขึ้น และใช้วางแผนพัฒ นา
บุคลากรต่อไป เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในทรัพยากรบุคคลขององค์กร ดังนั้นธนาคารกรุงไทย ควรมีการพัฒ นา
ทางด้านการดูแลพนักงานเรื่องของความผูกพันต่อองค์กรในกลุ่มพนักงาน Gen Y โดย มีการส่งเสริมและสนับสนุน
การมอบหมายงานที่ท้าทายให้กับบุคลากร มีการประเมินผลงานที่ชัดเจนและมีการแนะนาอย่างใกล้ชิดระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด และวางแผนการทางาน
ของหน่วยงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรมีการดาเนินนโยบายที่ชัดเจน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแก่บุคลากร
ส่งเสริมเรื่องคุณภาพชีวิตและบรรยากาศในองค์กรเพื่อกระตุ้นให้เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้องค์กรมีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม และมีสวัสดิการที่ตอบสนองกับความต้องการของบุคลากร
สมัยใหม่ รวมถึงสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดนโยบาย ยุทธศาสตร์ขององค์กรและข่าวสารในองค์กร ให้บุคลากร
ทราบในทุกช่องทางของการสื่อสาร
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ในตัวแปรต้นที่อาจมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน Gen Y
ธนาคารกรุงไทย เพิ่มมากขึ้น เช่น ปัจจัยด้านแผนพัฒนารายบุคคล ปัจจัยด้านการพัฒนาอาชีพ ปัจจัยด้านคุณภาพ
ชีวิต ปัจจัยด้านภาวะผู้นา และปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ Burke (2003) เป็นต้น รวมถึงการศึกษา
ในเชิงลึกเพื่อได้ข้อค้นพบที่ครอบคลุมและถูกต้องมากยิ่งขึ้น รวมถึงควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันต่อ
องค์กรในองค์กรที่มีลักษณะธุรกิจคล้ายกัน หรือใกล้เคียงกัน เพื่อให้ทราบว่าปัจจัยใดบ้างทาให้พนักงานรู้สึกผูกพัน
กับองค์กร เพื่อนามาเปรียบเทียบเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้น
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บทคัดย่อ
ปัจจุบันการค้นคืนข้อมูลภาพเป็นสิ่งที่จาเป็นค่อนข้างมาก งานวิจัยทางด้านกระบวนการค้นคืนภาพ
ตามเนื้อหาสาระ ที่ใช้คุณลักษณะของ สี ลวดลาย หรือรูปทรง เป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับการค้นคืนบนฐาน
ข้อมูลภาพ แต่ผลที่ได้ส่วนใหญ่มักจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานมากนัก งานวิจัยจึงได้นา
คาศัพท์ที่เกิดขึ้นบนภาพเข้ามาใช้ ด้วยการแท็กข้อมูลภาพที่เป็นวัตถุเด่นและวัตถุ ที่เกิดขึ้นโดยรอบเป็นคาศัพท์
และนามาสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลและถูกแทนด้วยกระบวนวิธีการต่างๆ ดังนั้นในงานนี้ได้ศึกษาภาพรวม
ที่สาคัญของระบบค้นคืนภาพ โดยแบ่งออกเป็น กระบวนการ CBIR การแท็กภาพ และ การรู้จากิจกรรมมนุษย์
คาสาคัญ : การประมวลผลภาพดิจิทัล, การค้นคืนภาพ, การจาแนกภาพดิจิทัล, กระบวนการค้นคืนภาพ
ตามเนื้อหาสาระ
Abstract
In current era there is a huge demand for image retrieval and computer vision in the
field of image processing. Common techniques like color, shape, texture was used in Content
Based Image Retrievals (CBIR) to retrieve query image in image database. However, results are
still unsatisfactory due to the inclusion of irrelevant images. These systems failed to retrieve
many relevant images moreover retrieved too many irrelevant images. To overcome these
difficulties, many researches used text to represent the image contents. Annotation texts
playing an increasingly vital role, images are annotated manually with keywords and then
retrieved them by their annotations. Dominant objects in image are annotated with the most
relevant keyword. Every image is compared against those keywords to search the suitable
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texts of the image. Many researchers construct more meaningful concept of hierarchical
relationships with keywords. In this paper, we give a brief overview of two important for
constructing image retrieval systems which deal with a large number of categories: a) the CBIR
process; b) the Image Annotation; and c) Human activity recognition.
Keywords : Digital Image Processing, Image Retrieval, Image Classification, Content
Based Image Retrieval
บทนา
เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์มีราคาถูก ทาให้อุปกรณ์มือถือสามารถ
ซื้อได้ง่ายขึ้นและกลายเป็นปัจจัยที่ 5 สาหรับคนในยุคปัจจุบัน ผลที่ตามมาคือทาให้ภาพถ่ายภาพดิจิทัลมี
จานวนเพิ่มมากขึ้น เมื่อข้อมูลภาพมีมากทาให้ การค้นหาข้อมูลภาพขึ้นมาใช้งานมีความยากลาบากและใช้เวลา
ในการค้นหานาน ทาให้เกิดปัญหาและความยุ่งยากในการค้นหาข้อมูลภาพที่ต้องการ รวมถึงวิธีการสืบค้น
ข้อมูลภาพ และจาแนกข้อมูลภาพให้ตรงตามความหมายของภาพที่ต้องการของผู้ใช้มากที่สุด ปัจจุบันมี
งานวิจัยทางด้านการประมวลผลภาพดิจิทัล (digital image processing) เป็นสาขาที่ได้รับความนิยมในการ
วิจัยค่อนข้างมาก ทั้งทางด้านภาพ (still image) และ วิดีโอ (video) สามารถนาไปประยุกต์ใด้หลายด้าน เช่น
การค้ น คื น ข้ อ มู ล ภาพ (image retrieval) การจ าแนกความหมายภาพ (semantic image classification)
พยายามประยุกต์กระบวนการเพื่อนาไปใช้ในการค้นคืนข้อมูลภาพในรูปแบบต่างๆ เช่น ทางด้านการแพทย์
(การตรวจวิเคราะห์โรคตามเงื่อนไข เซลเม็ดเลือด หรือภาพเอ็กซ์เรย์ ) ทางด้านอุตสาหกรรม (ตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์ตามเงื่อนไข การตรวจนับผลิตภัณฑ์) ทางด้านความปลอดภัย (การจดจาใบหน้าบุคคล การค้นหาผู้
ต้องสงสัย) หรือนามาประยุกต์ใช้ในส่วนของทางด้านการคมนาคม (การตรวจจับความเร็ว ตรวจจับทะเบียน
รถยนต์) เป็นต้น การวิเคราะห์กิจกรรมของมนุษย์เพื่อ นามาใช้ในการดาเนินการควบคุมกิจกรรมต่างๆของ
มนุษย์ เช่น การควบคุมความปลอดภัย (security control) กระบวนการเฝ้าระวัง (surveillance processes)
การตรวจสอบการกิ จ กรรม (monitor activity) หรื อ กระบวนการดู แ ลสุ ข ภาพผู้ ป่ ว ย (processes of
monitoring a patients’ health) เป็นต้น ทาให้กระบวนการตรวจสอบกิจกรรมมนุษย์เพิ่มความสาคัญขึ้นมา
อย่างต่อเนื่องนั่นคือ อุปกรณ์และกล้องดิจิทัลที่มีราคาถูก ประสิทธิภาพของการประมวลผลในระบบเวลาจริงที่
มีความรวดเร็ว จึงทาให้การตอบรับของผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้น สิ่งนี้เป็นปัจจัยเสริมที่จะทาให้ความท้าทายในการ
ดาเนินการมีความเป็นไปได้มากขึ้น งานวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับกิจกรรมจึงยังพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
หัวข้อหลักในงานวิจัยแขนงนี้จะเกี่ยวเนื่องกันทั้งทางด้านการสร้างขั้นตอน (algorithm) เพื่อนามาใช้
ในการจาแนก (image classification) หรือสืบค้นข้อมูลภาพ (image retrieval), การแทนความหมายของ
ข้ อ มู ล ภาพ (image representation) และการรู้ จ าแบบ (pattern recognition) กระบวนการวิ เ คราะห์
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พฤติกรรมมนุษย์ และเฝ้าระวังเป็นหัวข้อวิจัยที่ยังคงเป็นหัวข้อวิจัยที่มีความท้าทาย สาหรับงานวิจัยที่พบอย่าง
แพร่ ห ลายและมั ก จะคุ้ น เคยในหั ว ข้ อ การรู้ จ ากิ จ กรรมมนุ ษ ย์ (Human activity recognition) โดยมี
จุดมุ่งหมายในการแปลความหมายของกิจกรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลด้วยพื้นฐานของกลุ่ม ข้อมูลที่มาจาก
เซ็นเซอร์หรือวิดีโอ ดังนั้นจุดเริ่มต้นจะต้องมีการ รู้จาคุณลักษณะท่าทางของบุคคล การตรวจสอบลักษณะการ
เคลื่อนไหว รวมทั้งการเข้าใจความหมายของภาพเป็นพื้นฐานเพื่อทาให้ระบบเข้าใจกิจกรรมมนุษย์ แต่อย่างไรก็
ตามท่าทางของมนุษย์ที่เกิดกิจกรรมโดยส่วนใหญ่มักเกิดการทับซ้อนกันของวัตถุ จึงเป็นปัญหาที่ทาให้เกิดความ
ตีความที่ผิ ดพลาดของค่าความถูกต้อง วิธีการเหล่ านี้ จ ะเป็ น ส่ ว นหนึ่ งที่นามาใช้ในการจ าแนกหรื อสื บ ค้น
ข้อมูลภาพ เพื่อให้ได้ภาพคาตอบที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด ดังนั้นสาขาการประมวลผลภาพนาวิธีการ
มาประยุกต์ดัดแปลงกระบวนการเพื่อทาให้ได้ข้อมูลภาพตรงตามความต้องการมากที่สุด สามารถจาแนกวิธีการ
ได้ดังนี้

ภาพที่ 1 กระบวนการค้นคืนภาพตามเนื้อหาสาระ
กระบวนการค้นคืนภาพตามเนื้อหาสาระ
ภาพถ่ายดิจิทัล มีจานวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ทาให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บข้อมูลภาพ
รวมถึงการค้นคืนข้อมูลภาพ (image retrieval) (Wengang Zhou, 2016) (Mohsen Z., 2016) ที่เพิ่มมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง จนทาให้เกิดคาถามเดิมๆว่าควรจะใช้วิธีการใดจึงจะสามารถจัดเก็บอย่างมีระบบและสามารถที่
จะค้นหาภาพที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง ปัจจุบันมีงานวิจัยหลายกลุ่ม พยายามนาเทคนิคต่างๆเข้ามาใช้ในการ
ค้นหาภาพเพื่อให้ผลลัพธ์ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ เช่น งานวิจัยที่ใช้ข้อมูลจากการเขียนอัลกอริทึมเพื่อ
สกัดข้อมูลออกจากภาพแล้วนามาใช้เป็นข้อมูลในการค้นคืนภาพ กลุ่มแรกนี้จะถูกเรี ยกว่า กระบวนการค้นคืน
ภาพตามเนื้อหาสาระ (Content Based Image Retrieval: CBIR) (Sandhya R., 2015)( Neelofarsohi M.,
2017) จะเป็นการค้นคืนด้วยด้วยการรวมกันของลักษณะเฉพาะ (feature) จากการสกัดลักษณะเฉพาะจาก
ภาพ (feature extraction) ออกมาเป็นส่วนๆ รูปแบบของการใช้ข้อมูลเหล่านี้มักถูกเรียกว่า ลักษณะเฉพาะ
ระดับต่า (low-level features) เช่น สี (color) รูปทรง (shape) และ พื้นผิว (texture) เป็นต้น ความพยายาม
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ในการค้นหาข้อมูลภาพเริ่มต้น ล้วนใช้ข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะ ความพยายามในการค้นหาข้อมูลภาพเริ่มมา
จากการสกัดคุณลักษณะข้อมูลภายในภาพ (feature extraction) ออกมาเป็นข้อมูลที่สามารถคานวณได้
การค้นคืนข้อมูลภาพด้วยระบบ CBIR (Vikram M Kakade, 2017)(Yong Rui,1999) ถูกสร้างขึ้นเพื่อ
ตอบสนองความต้องการในการค้นคืนสารสนเทศตามคุณลักษณะพื้นฐานของภาพโดยจะถูกสกัดคุณลักษณะ
ด้ว ยอัล กอริ ทึม ต่า งๆตามคุณ ลั กษณะพื้ น ฐานที่น าไปสื บ ค้น โดยภาพผลลั พธ์ส่ ว นใหญ่มั ก จะเป็น ภาพที่ มี
คุณลักษณะไม่ซับซ้อนมากนัก เช่น โทนสี หรือ รูปทรงที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัด ขั้นตอนการทางานของ ระบบ
CBIR ดังแสดงในภาพที่ 1 เริ่มจากการนาภาพเป็นข้อมูลเข้าเพื่อทาการค้นหาด้วยผู้ใช้งาน ข้ อมูลภาพจะถูก
สกัดออกเป็นคุณลักษณะฟีเจอร์ระดับต่า เช่น สี ลวดลาย หรือรูปทรง และถูกจัดเก็บลงบนฐานข้อมูล เป็นไบ
นารีไฟล์

ภาพต้ นฉบับ

ภาพต้ นฉบับที่ถกู แปลงเป็ นฟี เจอร์

ก. ภาพต้นฉบับสาหรับการค้นคืนที่ถูกแปลงเป็นฟีเจอร์ระดับต่า

ข. ผลลัพธ์ของการค้นคืนด้วยภาพต้นฉบับ ก.
ภาพที่ 2 การประมวลผลแบบค้นคืนด้วยคุณลักษณะฟีเจอร์ระดับต่า

จากภาพที่ 2 เป็นการค้นคืนด้วยการใช้คุณลักษณะข้อมูลระดับต่า ( James Z. Wang,2001) สังเกต
ว่าผลลัพธ์ของภาพเป็นภาพที่มีโทนสีคล้ายกันเป็นหลัก เช่น ท้องฟ้า พื้นน้า หรือ สีฟ้า น้าเงิน ผลลัพธ์ที่ได้จะ
เป็น ทะเล หรือพื้นน้าเป็นหลัก ถ้าเป็น พื้นหญ้า ต้นไม้ จะประกอบด้วยสีเขียวเป็นหลัก งานวิจัยบางเทคนิคได้
ใช้ความสัมพันธ์ของพิกเซลในระดับสีเพื่อแบ่งส่วนภาพและหาความสัมพันธ์ของบริเวณที่ได้ในรูปแบบกราฟ
ลาดับและใช้ขอบเขตภาพเพื่อหาความเหมือนกันของภาพ ผลที่ได้จากการทดลองส่วนใหญ่จะมีความคล้ายกัน
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ในลักษณะของของสีเป็นหลัก ในวิธีการนี้จะไม่สามารถจาแนกภาพที่มีความหมายเดียวกันที่มีแตกต่างกันใน
รูปแบบอื่นๆได้ บางงานวิจัย ได้ผสมผสานคุณสมบัติทางกายภาพของภาพร่ว มกับองค์ประกอบ หรือวัตถุ
(object) ที่ปรากฏในภาพนั้นด้วยคาศัพท์ ที่ใช้ฐานข้อมูลจาก Standford โดยเกิดจากความสัมพันธ์ของการ
แบ่งจากส่วนแบ่งภาพที่ได้มีการเรียนรู้ความสัมพันธ์และถูกนามาใช้ในการทดลอง

ภาพที่ 3 การแทนคาอธิบายประกอบภาพ
การแทนคาอธิบายประกอบภาพ
การแทนคาอธิบายประกอบภาพ (Image Annotation) เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ใช้สาหรับค้นคืนภาพด้วย
คุณลักษณะระดับต่าเป็นความพยายามในการค้นหาภาพที่ต้องการออกมา เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นชุดของภาพที่
มีความใกล้เคียงกันกับภาพต้นฉบับมากที่สุด โดยเกิดจากการเปรียบเทียบจากข้อมูลจากฟีเจอร์ต่างๆตาม
คุณลักษณะของฟีเจอร์ที่สกัดได้เท่านั้น ทาให้ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการผสมผสาน
ฟีเจอร์ต่างๆเข้าด้วยกัน ปรั บปรุงอัลกอริทึมเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น การรวมเทคนิคด้วยคุณลักษณะสีและ
รูปทรงของภาพเพื่อทาการค้นคืนภาพ แต่อย่างไรก็ตามได้มีกลุ่มนักวิจัยที่พยายามวัตถุที่ถูกเชื่อมโยงคาหลัก
(Keyword) โดยแปลความหมายของภาพจากองค์ประกอบ หรือวัตถุ (object) ที่ปรากฏในภาพนั้น การสืบค้น
แบบข้างต้น เรียกว่า การประมวลผลภาพระดับสูง (high level image processing) (นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธ
นะ, 2561) ซึ่งมีวิธีการค้นคืนที่แตกต่างกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการมากที่สุดและ บางวิธีการมี
การแสดงความสัมพันธ์ของคาหลักเพื่อให้เกิดความหมายเพิ่มมากขึ้น เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เข้ามาช่วยการค้นคืน
ความหมายภาพ แต่ผลลัพธ์ที่ได้จ ะเป็น กลุ่ มของคาหลักที่เกิดขึ้นบนภาพเป็นส่ว นใหญ่ งานวิจัยในกลุ่ มนี้
พยายามที่จะมองข้อมูลบนภาพเป็นวัตถุ (object) ที่มีความหมาย และแทนวัตถุนั้นๆ ด้วยคาหลัก (keyword)
บนภาพ เรียกว่า การแท็ก (tag) หรือการให้ความหมายของวัตถุบนภาพเป็น ชื่อวัตถุ หรือคาศัพท์ ที่สอดคล้อง
กันเช่น “grass” , “plant” , “boat”, “sky” เป็นต้น และใช้ความหมายหรือคาศัพท์นั้นเพื่อทาการสื บค้น
ข้อมูลแทน ซึ่งเป็นการใช้ความหมายของคาศัพท์ที่มีความสอดคล้องกันด้วยความหมายตามพจนานุกรม หรือ
ในลั กษณะใช้ ความสั ม พั น ธ์ข องความหมายที่ เหมื อนกัน ของคาหลั ก (synonym) เข้ามาใช้ในการค้ น คื น
ข้อมูลภาพเพื่อให้ผลลัพธ์ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ยกตัวอย่างเช่น “stone” มีความหมายสอดคล้องกัน
กับ “rock” เป็นต้น
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การจัดกลุ่มภาพตามความหมายของภาพด้วยคาศัพท์เป็นวิธีการที่นิยมนามาใช้มากขึ้นตามลาดับ การ
ค้นหาภาพด้วยเทคนิคนี้จะได้ผลลัพธ์ที่ขึ้นกับคาศัพท์ที่ถูกแท็กไว้บนภาพยิ่งมีการแท็กข้อมูลบนภาพมากยิ่ง
สามารถหาความเหมือนกันบนภาพมากขึ้นเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว การแท็กข้อมูลบนภาพในปัจจุบัน
นั้นเป็นเพียงการหาคาศัพท์ที่ต้องการบนภาพ แต่ไม่ได้ให้ความหมายภาพโดยรวม บางกลุ่มพยายามนาความ
สอดคล้องกันของคาศัพท์เข้ามาช่วยโดยใช้ WordNet เป็นฐานของกลุ่มคา (ดังแสดงในภาพที่ 4 ข. ตัวอย่าง
คาศัพท์แสดงในตารางที่ 1 และ บางกลุ่มใช้แนวคิดกราฟเรียนรู้จากความสัมพันธ์ภายในภาพ แสดงในภาพที่ 4
ก. เพื่อค้นหาความเมือนกันของภาพ (Flickner, M, 1995) ความหมายของภาพเป็นการนาวัตถุที่ปรากฏบน
ภาพมารวมกันเพื่อวิเคราะห์จากความคิดของมนุษย์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์คือคาศัพท์ใหม่ที่แทนความหมายของภาพ
ทั้งภาพ (Tanya Piplani, 2018)สาหรับการวิเคราะห์ความหมายของภาพจะได้จากการรับรู้ของมนุษย์ที่มอง
ภาพนั้น จะมีกฎเกณฑ์ของการรับรู้จากการมองภาพได้กล่าวไว้เป็นทฤษฎี โครงสร้างสเกตตรีตรอน โดยแปล
ความหมายของภาพจากภาพนั้น ซึ่งมีวิธีการค้นคืนที่แตกต่างกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการมาก
ที่สุด
ตารางที่ 1. ตัวอย่างคาศัพท์สอดคล้องตามลาดับบน WordNet
Outdoor keywords
riverside

peak

street

castle

natural park

rock

garden

sea

hill

mountain

beach

coast

village

forest

farmland

countryside

tree

lake

bus

car

bicycle

motorcycle

building

road

notebook

paper

mouse

Indoor keywords
table

book

computer

telephone

mobile

basket

shirt

chair

shoe

cup

glass

fruit

television

doll

bed

Organism keywords
person

horse

sheep

boy

girl

dog

cat

cow

woman

bird

kid

man

ค่าของพลังงานของท่าทางของมนุษย์ถูกนามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูล (Chinpanthana, 2018)
(Chinpanthana, 2017) แต่อย่างไรก็ตามนักวิจัยหลายกลุ่มพยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากคุณสมบัติ
ของภาพ และวิธีการต่างๆเพื่อเชื่อมโยงให้ได้ความหมายของภาพที่แสดงถึงความหมายของภาพที่สอดคล้องกับ
กิจกรรมอย่างแท้จริง ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงนาเสนอการผสมผสานระหว่างความสัมพันธ์ของคาศัพท์บนภาพ
และความสัมพันธ์ที่ถูกสร้างขึ้นจากกลุ่มความหมายด้วยการเรียนรู้เพื่อการนาไปสู่ความหมายของภาพอย่าง
แท้จริง โดยเลือกเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของภาพด้วยแนวคิดกราฟ และคาศัพท์ที่ถูกนามาใช้จะมีการเชื่อมโยง
ด้วย WordNet ที่เป็นข้อมูลความสัมพันธ์ของคาศัพท์แบบเป็นหมวดหมู่ สาหรับการค้นหาข้อมูลภาพดิจิทัล ใน
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วิธีการนี้ใช้การปรับค่าน้าหนักและเนื้อหาด้วยการเชื่อมความสัมพันธ์ของการแมชชิ่งด้วยทฤษฎีกราฟ แสดง
ตัวอย่างของการค้นคืนด้วยการใช้คาศัพท์และความสัมพันธ์ภายในในภาพที่ 5

ก. ตัวอย่างการสร้างความสัมพันธ์ของภาพและวัตถุภายในภาพ
ข.รูปแบบกราฟลาดับขั้น
ภาพที่ 4 การสร้างความสัมพันธ์ตามลาดับขั้น

ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ของวัตถุบนภาพถูกแทนด้วยความสัมพันธ์ของคาศัพท์
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จากรูปแบบของการใช้ค่าความเหมือนกันของคาศัพท์ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันโดยใช้รูปแบบของกราฟมา
แทนความใกล้เคียงของโหนดต่างๆ มีส่วนช่วยลดความซ้าซ้อนของความแตกต่างในรูปแบบของคาค่อนข้างทา
ได้ดี แต่อย่างไรก็ตามถ้าคาศัพท์ที่เก็บข้อมูลไว้ไม่มีการเรียนรู้มาก่อนจะทาให้เกิดการคาดเดาได้ค่อนข้างลาบาก
การรู้จากิจกรรมมนุษย์
อีกสิ่งหนึ่งที่มีความจาเป็นสาหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ และเฝ้าระวังเป็นหัวข้อวิจัยที่ยังคงมี
ความท้าทาย สาหรับงานวิจัยที่พบอย่างแพร่หลายและมักจะคุ้นเคยในหัวข้อการรู้จากิจกรรมมนุษย์ (Human
activity recognition) โดยมีจุดมุ่งหมายในการแปลความหมายของกิจกรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลด้วย
พื้นฐานของกลุ่มข้อมูลที่มาจากเซ็นเซอร์หรือวิดีโอ โดยส่วนใหญ่การวิเคราะห์กิจกรรมของมนุษย์เพื่อนามาใช้
ในการดาเนินการควบคุมกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ เช่น การควบคุมความปลอดภัย (security control)
กระบวนการเฝ้าระวัง (surveillance processes) การตรวจสอบการกิจกรรม (monitor activity) หรือ
กระบวนการดูแลสุขภาพผู้ป่วย (processes of monitoring a patients’ health) เป็นต้น ปัจจัยหลักที่ทาให้
กระบวนการตรวจสอบกิจกรรมมนุษย์เพิ่มความสาคัญขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนั่นคือ อุปกรณ์และกล้องดิจิทัลที่มี
ราคาถูก ประสิทธิภาพของการประมวลผลในระบบเวลาจริงที่มีความรวดเร็ว จึงทาให้การตอบรับของผู้ใช้งาน
เพิ่มมากขึ้น สิ่งนี้เป็นปัจจัยเสริมที่จะทาให้ความท้าทายในการดาเนินการมีความเป็นไปได้มากขึ้น งานวิจัยเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับกิจกรรมจึงยังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจุดเริ่มต้นจะต้องมีการ รู้จา
คุณลักษณะท่าทางของบุคคล การตรวจสอบลักษณะการเคลื่อนไหว รวมทั้งการเข้าใจความหมายของภาพเป็น
พื้นฐานเพื่อทาให้ระบบเข้าใจกิจกรรมมนุษย์ แต่อย่างไรก็ตามท่าทางของมนุษย์ที่เกิดกิจกรรมโดยส่วนใหญ่มัก
เกิดการทับซ้อนกันของวัตถุ จึงเป็นปัญหาที่ทาให้เกิดความตีความที่ผิดพลาดของค่าความถูกต้อง
งานวิจัยในการรู้ จากิจกรรมมนุษย์มีหลายระบบ เช่น ระบบ Pfinder (C. R. Wren,1997) ได้พัฒนา
ระบบเฝ้าระวังโดยตรวสอบบุคคลที่เคลื่อนที่ผ่านเข้าออกภายในบริเวณที่กาหนด ระบบ VSAM (R. T. Collins
,2000) มีการตรวจสอบกิจกรรมในหลากหลายสภาพแวดล้อมโดยที่การติดต่อผ่านระบบเครือข่าย สามารถ
ตรวจสอบบุคคลได้ หลายบุคคลรวมทั้งวัตถุที่เป็นยานพาหนะภายในภาพ ระบบ W4 (I. Haritaoglu,2000)
เป็นระบบแบบเวลาจริ งที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีของการตรวจจับกลุ่ มบุ คคลที่มีการทับซ้อนทางส่ว นข อง
ร่างกายได้รวมทั้งสามารถเฝ้าระวังพฤติกรรมทั้งภายในอาคารและภายนอกด้วยกล้องเพียงตัวเดียว ซึ่งระบบที่
กล่าวมานี้เกิดปัญหาของการทางานอยู่ที่ความต่อเนื่อง ของการตรวจจับบุคคลที่เกิดการกระจายตาแหน่ง
เกิดขึ้น ประสิทธิภาพของการเฝ้าระวัง จะลดลง โดยส่วนใหญ่แล้วประสิทธิภาพของระบบการเฝ้าระวังขึ้นกับ
การตรวจหาวัตถุที่สนใจ ในกรณีที่ผลลัพธ์เกิดการผิดพลาดอาจจะเป็นเพราะข้อมูลในแต่ละเหตุการณ์มีน้อย
เกิดไป หรือ คุณลักษณะของบุคคลคลาดเคลื่อน ระบบขาดการพัฒนาทางด้านการรู้จา หรือเกิดกิจกรรมที่
แตกต่างออกไป ทาให้การวิเคราะห์เกิดการผิดพลาดเป็นไปได้ ทาให้งานวิจัยได้มีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบ
ของการรวมทั้ง การรู้จาท่าทางและสเกลลิตัน ดังแสดงในภาพที่ 6 รวมทั้งการใช้การวิเคราะห์ภาพ 3D เพื่อทา
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การสร้างโครงสร้างใหม่สาหรั บบางภาพที่มีการทับซ้อนหรื อบกพร่ อง สิ่งเหล่านี้เป็นการวิเคราะห์รู ป แบบ
พฤติกรรมของมนุษย์

1.
2.
3.
4.
5. (ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(ก) ภาพเริ่มต้น (ข) การแบ่งส่วนภาพ (ค) convex hull (ง) กาหนดจุศูนย์กลาง (จ) ตาแหน่งร่างกาย (ฉ) สเกลลิตัน

ภาพที่ 6 กระบวนการฟิตติงสเกลลิตันบนภาพ
ขั้นตอนการรู้จากิจกรรมมนุษย์
ขั้นตอนการรู้จากิจกรรมของมนุษย์มักจะไม่ขึ้นกับสภาพแวดล้อมหรือบุคคล โดยทั่วไปแล้วขั้นตอน
การรู้จากิจกรรมบุคคลจะมีหลายขั้นตอน ขึ้นกับข้อมูลที่ได้จากเซ็นเซอร์และกิจกรรมที่ต้องการตรวจจับ แต่
อย่างไรก็ตามจะประกอบด้วยขึ้นตอนพื้นฐานดังนี้
1. การเตรียมข้อมูลเบื้องต้น (Preprocessing image data) โดยข้อมูลภาพส่วนใหญ่ที่รับเข้ามาจะมาจาก
เซ็นเซอร์ ซึ่งมักจะไม่สมบูรณ์ และมีสัญญาณรบกวน จะต้องมีการกาจัดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ก่อน
2. การแบ่งแยกข้อมูล (object segmentation) เป็นการระบุข้อมูลแบ่งแยกบนภาพโดยทั่วไปมักจะเป็น
วัตถุที่เด่นชัดสามารถแบ่งแยกได้อย่างชัดเจน
3. การสกัดข้อมูล (feature extraction) การสกัดข้อมูลจากคุณลักษณะหลัก ประกอบด้วย คุณลักษณะ
พื้นฐานระดับต่าที่มาจากการแบ่งแยกวัตถุ
4. การลดจานวนมิติของคุณลักษณะข้อมูล (dimensionality reduction) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูล
จาเป็นต้องมีการลดจานวนมิติของคุณลักษณะและเหลือเฉพาะคุณลักษณะที่จาเป็นเพื่อใช้ในการ
ประมวลผลต่อไป อาจจะใช้วิธีการเพื่อคัดเลือกคุณลักษณะเด่นออกมา
5. การจาแนกข้อมูล (classification) เป็นการใช้การเรียนรู้ทางด้าน machine learning เพื่อกาหนด
กิจกรรมที่ต้องการ
จากภาพที่ 6 เป็นกระบวนการในระบบการรู้จากิจกรรมของมนุษย์ขึ้นตอนแรก เพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์ข้อมูล
พฤติกรรมของมนุษย์ในการกระทากิจกรรมที่ซ้าๆกัน มีหลายแอปพลิเคชันที่ได้พัฒนากระบวนการสาหรับการ
รู้จากิจกรรมของมนุษย์ สามารถแบ่งได้ 4 กลุ่มดังนี้
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1. ระบบช่ ว ยการด ารงชี วิ ต (Active and assisted living) เป็ น ระบบที่ พั ฒ นาเพื่ อ สนั บ สนุ น การท างาน
สาหรับที่พักอาศัยเป็น smart homes
2. แอปพลิเคชันตรวจสอบดูแลสุขภาพ (Healthcare monitoring application) เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ใน
การช่วยดูแลเรื่องสุขภาพของมนุษย์
3. ระบบตรวจจับและเฝ้าระวัง (Monitoring and surveillance systems) เป็นระบบที่ตรวจจับพฤติกรรม
เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังกิจกรรมที่ต้องสงสัยสามารถปรัยเปลี่ยนสภาพแวดล้อมได้ทั้งภายในและภายนอก
4. แอพลิชัน tele-immersion (Tele-immersion application) เป็นแอปพลิเคชันที่ออกแบบและพัฒ นา
เพื่อทาให้ผู้ใช้งานมีการทางานได้หลายสภาพแวดล้อมในระบบเวลาจริง
จะเห็นว่ารูปแบบของการนาการประมวลผลภาพดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ ได้หลายส่วนไม่ว่าจะ
เป็นการค้นคืนข้อมูลภาพดิจิทัล ที่สามารถประยุกต์ได้หลากหลายส่วนงานทั้งทางด้าน การคมนาคม การแพทย์
หรือ ทางด้านความปลอดภัยข้อมูล เป็นต้น
สรุป
การค้นคืนภาพดิจิทัลเริ่มจาการใช้คุณลักษณะระดับต่าและมีการปรับเปลี่ยนประยุกต์วิธีการไปตาม
ลักษณะของการทางานตามอัลกอริทึม บางวิธีการมีความล่าช้าและไม่สามารถที่จะดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว
และผลลั พ ธ์ ข องข้ อ มู ล ไม่ ไ ด้ ตรงความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ง าน ดั ง นั้ น การปรั บ ปรุง วิธีก ารจึ ง มี อ ย่า งต่อ เนื่ อง
จนกระทั่งมาถึงการใช้ คาศัพท์ที่แท็กลงบนภาพซึ่งทาให้เกิดความหมายและตรงตามความต้องการมากขึ้นแต่
อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและสมบูรณ์แบบยังมีอย่างต่อเนื่องไม่ว่าการนาทฤษฎีกราฟ
และการประยุกต์ความสามารถของการค้นคืนด้วยอัลกอริทึมต่างๆเข้ามาช่วยเพื่อการค้นคืนภาพดิ จิทัลที่ตรง
ตามความหมายมากขึ้น รวมทั้งการนามาประยุกต์ด้านการเฝ้าระวังหรือการตรวจจับความผิดปกติได้ ด้วย
พื้นฐานของการประมวลผลภาพ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อฐานข้อมูลภาพเพิ่มมากขึ้น คาศัพท์ และคุณลักษณะที่
นาเข้ามาใช้นั้นควรที่จะมีให้ครอบคลุมตามฐานข้อมูลภาพที่เพิ่มขึ้นด้วย เพื่อสามารถนามาใช้ในการวิเคราะห์ได้
อย่างถูกต้อง
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บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัย และพฤติกรรมผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการซื้อประกันชีวิตกับบริษัท
ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) โดยการใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจานวน 600 ชุด และทาการวิเคราะห์ ข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์ การถดถอย
โลจิสติก โดยกาหนดค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการศึกษาพบว่าแบบจาลองสามารถทานายการตัดสินใจ
ซื้ อ ประกั น ชี วิ ต กั บ บริ ษั ท ไทยประกั น ชี วิ ต จ ากั ด (มหาชน) ได้ ถู ก ต้ อ งร้ อ ยละ 68.7 ซึ่ ง มี ปั จ จั ย 1 ปั จ จั ย
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) คือ บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ประกันชีวิต ได้แก่ บิดา-มารดา และแบบจาลองสามารถทานายการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับ บริษัท เมืองไทย
ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ได้ถูกต้องร้อยละ 66.8 ซึ่งมีปัจจัย 1 ปัจจัย มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) คือ ปัจจัยด้านการตลาด ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ
คาสาคัญ: การตัดสินใจซื้อประกันชีวิต, ปัจจัยสิ่งจูงใจ, ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
Abstract
The objective of this research is to the factors and behavior that affecting the decision
to purchase life insurance with Thai Life Insurance Co., LTD. and Muangthai Life Insurance Co.,
LTD. By using questionnaires as a tool collection data for 600 samples and analyzed at 0.05
statistical significance level of Logistic Regression Analysis Method. The model result can predict
the decision to buy life insurance with Thai Life Insurance Co., LTD. is 68.7% At least the one
factor is affecting the decision to purchase life insurance with Thai Life Insurance Co., LTD. is a
person affecting the decision to purchase life insurance, father and mother. In addition the model
result can predict the decision to buy life insurance with Muangthai Life Insurance Co., LTD. is
66.8%. At least the one factor is affecting the decision to purchase life insurance with Muangthai
Life Insurance Co., LTD. is a marketing, physical.
Keyword: Decision to purchase life insurance, Motivative Factor, Marketing Mix Factor
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บทนา
ธุรกิจประกันชีวิตเริ่มเข้ามาเป็นที่รู้จักในประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จนเป็นที่รู้จักแพร่หลาย โดยบริษัทไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันชีวิตของคนไทยแห่งแรกที่
ถูกจัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวกันของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ จากข้อมูลของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในปัจจุบันบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยมีจานวนทั้งสิ้น 24 บริษัท
ทาให้ เกิดการแข่งขันในด้านต่าง ๆ มากขึ้น เช่น การแข่งขันด้านการตลาด การพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ การบริการ
เป็นต้น และบริษัท ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) มีจานวนสาขามากที่สุดในบรรดาธุรกิจประกันชีวิต คือ
มีจานวนสาขาทั้งสิ้น 311 สาขา (สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย , 2561)
ส าหรั บ บริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต ที่ มี ส่ ว นแบ่ ง การตลาดมากที่ สุ ด ในประเทศไทยได้ แ ก่ บริ ษั ท เอไอเอ จ ากั ด
อันดับที่ 2 ได้แก่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) และอันดับที่ 3 ได้แก่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จากัด
(มหาชน) (สมาคมประกันชีวิตไทย, 2561) และปัจจุบันธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโต
อย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับธุรกิจอื่น ทาให้ธุรกิจประกันชีวิตปี 2560 มีอัตราเติบโตถึงร้อยละ 5.89 เมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา (สมาคมประกันชีวิตไทย , 2561: ออนไลน์) ดังนั้น จากเหตุผลดังกล่าวทาให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิต ของบริษัท ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกัน
ชีวิต จากัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการซื้อประกันชีวิต กับบริษัท ไทยประกันชีวิต จากัด
(มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
อุปกรณ์และวิธีการดาเนินงานวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่มีซื้อประกันชีวิตกับบริษัทไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) หรือ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) หรือบริษัทอื่นๆ จานวน 600 ตัวอย่าง
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คือ แบบสอบถาม โดยได้นาแบบสอบถามที่ส ร้า งขึ้ น ไปทดสอบหาความ
เที่ยงตรงและความเชื่อมั่น ซึ่งการหาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม หรือค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ เนื้ อ หา (IOC : Index of item objective congruence) และได้ น าแบบสอบถามเสนอต่ อ
ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นประกั น ชี วิ ต จ านวน 3 ท่ า น แล้ ว ท าการปรั บ ปรุ ง ข้ อ ค าถามตามค าแนะน าของผู้ เ ชี่ ย วชาญ
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ ค าถามกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ เนื้ อ หา ส าหรั บ การหาความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ทาการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มประชากรที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง และนามา
วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธี Cronbach’s Alpha Coefficient โดยใช้โปรแกรมสถิติสาเร็จรูป SPSS
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การวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ในการวิจัย ครั้งนี้ใช้ ก ารวิเ คราะห์ เชิ งปริม าณ เมื่อผู้ วิจัยทาการวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล
แบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ และในการวิจัยครั้งนี้ทาการ
วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคแบบ 2 กลุ่ม (Binary Logistic Regression Analysis) โดยตัวแปรตามจะมี เพี ยง
2 ค่า คือ 0 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างไม่ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) หรือบริษัท
เมืองไทยประกันชีวิตจากัด (มหาชน) และ 1 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจซื้อประกันชีวิต กับบริษัท ไทยประกัน
ชีวิต จากัด (มหาชน) หรือบริษัท เมืองไทยประกันชีวิตจากัด (มหาชน) เพื่อทานายว่าปัจจัยที่กาหนดมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับทั้ง 2 บริษัทนี้หรือไม่ และมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ซึ่งวิธีเลือกตัวแปรทานายเข้า
วิเคราะห์ คือ Enter Method เป็นวิธีที่เลือกตัวแปรทานายทั้งหมดเข้าสมการถดถอยโลจิสติกส์พร้อมกันในขั้นตอน
เดียว การพิจารณาตัวแปรทานายที่เหมาะสมที่จะนามาใช้ทานายในแบบจาลองต้องตัดสินใจว่าตัวแปรทานายตัว
ใดบ้ า งที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ตั ว แปรเกณฑ์ หรื อ ควรจะอยู่ ใ นสมการถดถอยโลจิ ส ติ ก ส์ โดยพิ จ ารณา
จากค่าสถิติทดสอบ ถ้ามีค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติก็ถือว่าตัวแปรทานายนั้นควรจะอยู่ในสมการถดถอยโลจิสติกส์
(ยุทธ ไกยวรรณ์, 2555) โดยกาหนดค่านัยสาคัญที่ระดับ 0.05
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมการความถดถอยเชิงโลจิสติกของแบบจาลอง
ตัวแปรพยากรณ์
Sig.
Sig.
(บริษัท ไทยประกันชีวิต) (บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต)
บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ (ตนเอง)*
.000
.218
บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ (บุตร) (1)
.019*
.215
บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ (คู่สมรส) (2)
.633
.872
บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ (บิดา-มารดา) (3)
.000*
.035*
บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ (ญาติพี่น้อง) (4)
.024*
.999
ผู้ให้คาแนะนา (ตัวแทน)*
.455
.561
ผู้ให้คาแนะนา (พนักงานธนาคาร) (1)
.790
.902
ผู้ให้คาแนะนา (เพื่อน/คนรู้จัก) (2)
.828
.591
ผู้ให้คาแนะนา (อื่นๆ) (3)
.129
.230
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (ตัวแทน)*
.518
.602
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (Social media) (1)
.149
.660
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (TV/วิทยุ) (2)
.993
.235
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (อื่นๆ) (2)
.849
.455
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมการความถดถอยเชิงโลจิสติกของแบบจาลอง (ต่อ)
ตัวแปรพยากรณ์
Sig.
Sig.
(บริษัท ไทยประกันชีวิต) (บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต)
ทัศนคติต่อบริษัทฯ (ชื่อเสียงบริษัท)*
.555
.031
ทัศนคติต่อบริษัทฯ (ความมั่นคง) (1)
.722
.109
ทัศนคติต่อบริษัทฯ (การบริการ) (2)
.288
.008*
ทัศนคติต่อบริษัทฯ (อื่นๆ) (3)
.712
.113
ด้านผลิตภัณฑ์
.703
.965
ด้านราคา
.831
.940
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
.373
.681
ด้านการส่งเสริมการตลาด
.762
.042*
ด้านบุคคล
.606
.720
ด้านลักษณะทางกายภาพ
.020*
.006*
ด้านกระบวนการ
.428
.081
ค่าคงที่ (Constant)
.000
.000
จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมการความถดถอยเชิงโลจิสติกของแบบจาลองของ 2 บริษัท เมื่อพิจารณา
ค่า Sig. พบว่าค่าคงที่ (Constant) มีค่า Sig. เท่ากับ .000 สาหรับบริษัท ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ตัวแปร
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต ได้แก่ บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ (บุตร) (1), บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ
(บิดา-มารดา) (3), บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ (ญาติพี่น้อง) (4), และลักษณะทางกายภาพ มีค่า Sig. เท่ากับ
0.019, 0.000, 0.024 และ0.020 ตามลาดับ และสาหรับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ตัวแปรที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต ได้แก่ บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ (บิดา-มารดา) (3), ทัศนคติต่อบริษัทฯ
(การบริการ) (2), การส่งเสริมการตลาด และลักษณะทางกายภาพ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.035, 0.008, 0.042 และ
0.006 ตามลาดับ
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบ Omnibus Tests ของบริษัท ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
Omnibus Tests of Model Coefficients
Chi-square
Step 1

df

Sig.

Step

42.889

20

.002

Block

42.889

20

.002

Model

42.889

20

.002

จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาสถิติทดสอบแบบจาลองพบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ .002 แสดงว่าผลการตัดสินใจ
เลือกซื้อประกันชีวิตกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ขึ้นกับตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบ Omnibus Tests ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
Omnibus Tests of Model Coefficients
Chi-square
Step 1

df

Sig.

Step

48.287

20

.000

Block

48.287

20

.000

Model

48.287

20

.000

จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาสถิติทดสอบแบบจาลองพบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ .000 แสดงว่าผลการตัดสินใจ
เลือกซื้อประกันชีวิตกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ขึ้นกับตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความเหมาะสมของแบบจาลอง ของบริษัท ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
Model Summary
Step
1

-2 Log likelihood

Cox & Snell R Square
a

720.928

Nagelkerke R Square
.069

.096

จากตารางที่ 4 ค่า Nagelkerke R square ซึ่งมีค่าเท่ากับ .096 แสดงว่า ร้อยละ 9.6 ของความผันแปร
สามารถอธิบายได้ในเชิงสมการโลจิสติกของแบบจาลองนี้
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบความเหมาะสมของแบบจาลอง ของบริษัท ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
Model Summary
Step
1

-2 Log likelihood

Cox & Snell R Square

715.530a

.077
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จากตารางที่ 5 ค่า Nagelkerke R square ซึ่งมีค่าเท่ากับ .107 แสดงว่า ร้อยละ 10.7 ของความผันแปร
สามารถอธิบายได้ในเชิงสมการโลจิสติกของแบบจาลองนี้
ตารางที่ 6 ผลการทดสอบความเหมาะสมของแบบจ าลอง ด้ ว ยวิ ธี Hosmer and Lemeshow Test
ของบริษัท ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
Hosmer and Lemeshow Test
Step

Chi-square

1

df

5.419

Sig.
8

.712

จากตารางที่ 6 พบว่ า ค่ า Sig. = 0.712 ซึ่ ง มากกว่ า ระดั บ นั ย ส าคั ญ 0.05 นั่ น คื อ แบบจ าลองนี้ มี
ความเหมาะสม
ตารางที่ 7 ผลการทดสอบความเหมาะสมของแบบจาลอง ด้วยวิธี Hosmer and Lemeshow Test ของบริษัท
ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
Hosmer and Lemeshow Test
Step
1

Chi-square

df

12.284

Sig.
8

.139

จากตารางที่ 7 พบว่าค่า Sig. = 0.139 ซึ่งมากกว่าระดั บนัยส าคั ญ 0.05 นั่นคือแบบจาลองนี่ มี ค วาม
เหมาะสม
ตารางที่ 8 ผลการทดสอบการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
Classification Tablea
Predicted
Observed

BuyTL
not Buy

Step 1

BuyTL

Percentage Correct
Buy

not Buy

389

11

97.3

Buy

177

23

11.5

Overall Percentage

68.7

a. The cut value is .500
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จากตารางที่ 8 พบว่าค่า Overall Percentage เท่ากับ 68.7 หมายความว่าจากการทดสอบกับข้อมูลที่มี
อยู่ แล้ ว แบบจาลองสามารถทานายการตัดสิ น ใจซื้ อประกันชีวิตกับ บริษั ท ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
ได้ถูกต้องร้อยละ 68.7
ตารางที่ 9 ผลการทดสอบการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
Classification Tablea
Predicted
Observed

BuyMT
not buy

Step 1

BuyMT

Percentage Correct
buy

not buy

377

23

94.3

buy

176

24

12.0

Overall Percentage

66.8

a. The cut value is .500

จากตารางที่ 8 พบว่าค่า Overall Percentage เท่ากับ 66.8 หมายความว่าจากการทดสอบกับข้อมูลที่มี
อยู่แล้ว แบบจาลองสามารถทานายการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
ได้ถูกต้องร้อยละ 66.8
สรุปผลการวิจัย
ปัจจัยด้านสิ่งจูงใจ ได้แก่ บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจทาประกันชีวิต บุคคลที่ให้คาแนะนาในการทา
ประกันชีวิต การรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการทาประกันชีวิต และทัศนคติที่มีต่อบริษัทประกันชีวิตโดยปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) คือ บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจทาประกัน
ชีวิต ได้แก่ บุตร, บิดา-มารดา และญาติพี่น้อง และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัท เมืองไทย
ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) คือ บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจทาประกันชีวิต ได้แก่ บิดา-มารดา และทัศนคติทมี่ ีต่อ
บริษัทประกันชีวิต ได้แก่ การให้บริการของเจ้าหน้าที่หรือตัวแทน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการตัดสินใจของผู้บริโภค
Kotler (1997) (อ้ า งใน พิ ช พร เกษตรวนาศรี , 2559 หน้ า 23-25) กล่ า วคื อ สิ่ ง จู ง ใจต่ า งๆย่ อ มมี ผ ลต่ อ
การตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภค สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริโ ภค
Kotler (1997) (อ้างใน วิลาวัณย์ พรหมสุวรรณ, 2554 หน้า 25-26) กล่าวคือหากผู้บริโภครู้สึกพึงพอใจต่อบริษัท
ประกันชีวิตบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ย่อมทาให้เกิดแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัทนั้นมากกว่าบริษัท
อื่นๆ
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ปัจจัยทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) คือ ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด
(มหาชน) คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านลักษณะทางกายภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชพร
เกษตรวนาศรี (2559) ที่กล่าวว่าปัจจัยด้านการตลาดมีความสัมพันธ์ต่ อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต โดยด้าน
ลักษณะทางกายภาพ เป็นสิ่งที่จะทาให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกพึงพอใจ หรือความรู้สึกประทับใจในการเข้ารับการ
บริการ สาหรับด้านการส่งเสริมการตลาด จะทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อตราสินค้าหรือบริการ และจะทาให้
เกิดความต้องการซื้อประกันชีวิตกับบริษัทที่ตอบสนองต่อความรู้สึกของตนเองมากกว่า โดยสอดคล้องกับแนวคิด
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ของ Kotler (1997) (อ้างใน สุรชัย ธรรมร่มดี , 2553 หน้าที่ 10-13) อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับทฤษฎีการตัดสินใจของผู้บริโภค ในส่วนของขั้นตอนการตัดสินใจของผู้บริโภค 5 ขั้นตอน ได้แก่ การ
รับรู้ความต้องการ การแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ
Kotler (1997) (อ้างใน พิชพร เกษตรวนาศรี , 2559 หน้า 35-37) กล่าวคือ การทากลยุทธ์ด้านการตลาดของ
แต่ละบริษัทย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้
1. จากปัจจัยสิ่งจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) คือ
บุ ค คลที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ประกั น ชี วิ ต ได้ แ ก่ บุ ต ร บิ ด า-มารดา และญาติ พี่ น้ อ ง ผู้ วิ จั ย จึ ง เห็ น ว่ า
บริษัทฯ ควรออกแบบประกัน ที่มีผลประโยชน์ที่เหมาะสมกับกลุ่ มบุคคลที่เป็นแรงจูงใจในการทาประกั น ชีวิต
เพื่อทาให้ ผู้ บ ริโ ภคที่ต้องการซื้ อประกัน ชีวิตรู้สึ กว่าแบบประกันที่ ซื้อนั้น ตอบสนองต่อ ความต้ องการและเป็ น
ประโยชน์ กั บ ตนเอง หรื อ ผู้ รั บ ผลประโยชน์ม ากที่ สุ ด ซึ่ ง จะท าให้ บ ริ ษั ท ฯ สามารถสร้า งความแตกต่ าง หรื อ
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่มากกว่าคู่แข่งได้ และอาจจะทาให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
ได้อีกด้วย
2. จากปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัท ไทยประกันชีวิต
จ ากัด (มหาชน) ได้แก่ ด้านลั กษณะทางกายภาพ ผู้ วิจัยจึงเห็ นว่าบริษัทฯ ควรมีการพัฒ นาบุคคลิ กภาพของ
พนักงานอย่างสม่าเสมอ โดยอาจจัดให้มีการอบรมพนักงานในเรื่องของการบริการเป็นประจาทุกปี มีการออกแบบ
ชุดยูนิฟอร์มที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์เพื่อให้ลูกค้าที่ มาใช้บริการเกิดความรู้สึกประทับใจตั้งแต่เดินเข้ามาใช้
บริการ มีการจัดสถานที่ให้บริการให้สะอาด และต้องรองรับจานวนลูกค้าได้เพียงพอ
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจของผู้ บ ริ โ ภคก่ อ นและหลั ง การซื้ อ ประกั น ชี วิ ต กล่ า วคื อ
ก่อนการซื้อประกันชีวิตผู้บริโภคอาจได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากตัวแทน แต่หลังจากการซื้อประกันชีวิตแล้ว
ผู้บริโภคอาจไม่ได้รับการดูแลที่ดีจากตัวแทนก็ได้ ซึ่งธุรกิจประกันภัยถือว่าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการบริการ ดังนั้นการ
ให้บริการก่อนและหลังการขายควรมีการให้บริการที่ทาให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ดีหรือพึงพอใจไม่แตกกต่างกัน
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆในตัวแปรต้นที่อาจจะมีผลต่อการซื้อประกันชีวิต เช่น ความรู้ความเข้าใจ
ในการท าประกั น ชี วิ ต เพื่ อ ที่ จ ะสามารถทราบได้ ว่ า ผู้ บ ริ โ ภคในปั จ จุ บั น มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในธุ ร กิ จ
ประกันชีวิตมากน้อยเพียงใด หากยังมีความรู้ในธุรกิจประกันชีวิตน้อย บริษัทประกันชีวิตก็สามารถที่จะเข้าไป
ให้ความรู้โดยผ่านการทากิจกรรมช่วยเหลือสังคม (CSR) หรืออาจจะเป็นการให้ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ หากผู้บริโภค
มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจประกันชีวิตมากขึ้น ก็อาจจะตระหนักถึงการทาประกันชีวิตมากขึ้นด้วย ทาให้บริษัทประกัน
ชีวิตสามารถที่จะขายประกันได้มากขึ้น และจะทาให้ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทเพิ่มขึ้นด้วย
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บทคัดย่อ
เกมประเภทสยองขวัญที่เล่นในความเป็นจริงเสมือนอาจทาให้เกิดความรุนแรงความกลัวและความ
วิตกกังวลในผู้เล่น ลักษณะเฉพาะดังกล่าวของเกมประเภทสยองขวัญจึงไม่ใช่เพียงแต่ให้ความบันเทิง เท่านั้น
แต่ยังเป็นเครื่องมือที่สามารถสร้างการกระตุ้นอารมณ์และการฝึกอารมณ์ได้ ซึ่งทาให้ มีการเปลี่ยนแปลงของ
คลื่นสมองของผู้เล่นเมื่อผู้เล่นมีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันต่อภาพและเสียงในเกมที่เกิดขึ้น การวิจัย
นี้ศึกษา EEG power spectra ของผู้เข้าร่วมทั้งก่อนเล่นและระหว่ างเล่นเกมสยองขวัญผ่านแว่นเสมือนจริง
และใช้อุปกรณ์วัดคลื่นสมอง Neurosky MindWave วัดคลื่นสมองที่เกิดขึ้น โดยใช้สถิติ Paired sample ttest ในการทดสอบ โดยผลการวิ จั ย พบว่ า ความถี่ ข องคลื่ น Gamma, Beta และ Alpha เพื่ ม ขึ้ น อย่ า งมี
นัยสาคัญเพิ่มขึ้น ที่ร ะดับ นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (p≤0.05) และค่า Attention ที่เพิ่มขึ้นสวนทางกับ ค่า
Meditation ที่ล ดลง ซึ่งบ่ งบอกถึงสถานะของอารมณ์ความเครีย ดและความความวิตกกังวลในระหว่างที่
ทดสอบ ในขณะที่ Delta, และ Theta ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป ประโยชน์ของงานวิจัยนี้ จะเป็นแนวทางในการ
จัดการปัญหาที่ทาให้เกิดการวิตกกังวลที่เป็นอันตรายแบบฉบับพลัน หรือสามารถนาไปต่อยอดสาหรับผู้พัฒนา
เกมประเภทสยองขวัญเพื่อวัดระดับความของความกลัวและความวิตกกังวลโดยตรงผ่านคลื่นสมองจะทาให้ได้
ข้อมูลที่เป็นจริงกว่าการตอบแบบสอบถาม
คาสาคัญ : Virtual reality, EEG, horror games Emotion, Brainwave
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Abstract
The horror game that is played on may cause the violence and anxiety for game
players. Thus, these unique characteristics of horror game are not only for entertainment but
also stimulating and training players’ emotions. As a result, there are changes of the players’
brainwaves which reflects to players’ emotion immediately towards sound and visual in the
game. This research studies EEG power spectra of the players before and during playing the
horror game via virtual reality glasses and the brainwave detector, Neurosky MindWave, is used
to measure the brainwaves. The Paired sample t-test statistics is used in the experiments. The
research found that the frequency of gamma, beta and alpha waves has been risen up
dramatically at significance level 0.05 (p≤0.05) and the attention value has increased whereas
meditation value has decreased. This can be inferred the level of emotion related to stress
and anxiety during playing the game. In addition, the delta and theta wave is constant. The
benefits of this research will be a way to manage problems that cause sudden, dangerous
anxiety. Or can be further developed for horror game developers to measure the level of fear
and anxiety directly through brain waves to make the information more realistic than
answering the questionnaire
Keywords: Virtual reality, EEG, horror games Emotion, Brainwave
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บทนา
ในปีที่ผ่านเทคโนโลยีความจริงเสมือนมีแนวโน้มที่เฟื่องฟูในธุรกิจวิดีโอเกมและอุตสาหกรรมบันเทิง
(Yee, 2018) โดยเฉพาะตั้งแต่ปี 2559 มีการเกิดอุปกรณ์ความจริงเสมือน ในธุรกิจเกมเข้าสู่ตลาดจานวนมาก
และที่ จ าหน่ า ยใน เชิ ง พาณิ ช ย์ เช่ น Oculus Rift (Oculus), HTC Vive (HTCและ Valve corp.) และ
PlayStation VR (Sony corp.) เฉพาะในปี 2560 มีเกมมากกว่า 7249 เกมได้รับการพัฒนาเพื่อความเป็นจริง
เสมือนบนแพลตฟอร์ม Steam (Kain, 2017) ในขณะที่ Sony ในเดือนมิถุนายน 2560 ได้ขายแว่นความจริง
เสมือนมากกว่าหนึ่งล้านชุดทั่วโลก (Reuters, 2017)
ในบรรดาวิดีโอเกมที่ประสบความสาเร็จมากที่สุดที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อความเป็นจริงเสมือนเกมสยอง
ขวัญเป็นหนึ่งในประเภทที่มีคนเล่นมากที่สุดในปี 2560 (Shuman, 2017) เกมสยองขวัญสามารถกระตุ้นความ
หวาดกลัว และความวิตกกังวลที่แท้จริงในผู้เล่นที่ต้องตัดสินใจว่าจะทาอย่างไรและเมื่อใดที่จะตอบสนองต่อภัย
คุกคามดังกล่าวและจัดการเพื่อความอยู่รอด (Lin, 2017) เปรียบเสมือนกับผู้เล่นเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้น
จริงๆ เป็นความรู้สึกกลัวเทียบเคียงกับประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงในสภาพแวดล้อมจาลอง เกม
ประเภทนี้ มี ก ารกระตุ้ น อารมณ์ แ ละการฝึ ก อารมณ์ ร วมถึ ง การประเมิ น และการฝึ ก ทั ก ษะทางอารมณ์
เช่นเดียวกับการรักษาโรควิตกกังวลและโรคกลัว (Parsons, 2008; Price, 2011; Opriş, 2012) การศึกษาก่อน
หน้านี้ชี้ให้เห็นว่าในความเป็นจริงแล้วความจริงเสมือนนั้นเป็นตัวทีส่ ามารถทาให้สมองถูกกระตุ้นให้เกิดอารมณ์
สัญญาณคลื่นสมองเป็นรูปแบบหนึ่งของสัญญาณแบบต่างๆที่วัดได้จากร่างกายมนุษย์ซึ่งเรียกรวมกัน
ว่ า สั ญ ญาณไบโอเมดิ ค อล (Biomedical Signal) โดยรู ป แบบของสั ญ ญาณนี้ อ าจอยู่ ใ นลั ก ษณะของ
สัญญาณไฟฟ้า (เช่นสัญญาณคลื่นสมอง) สัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรืออยู่ในลักษณะของรูปภาพและ
ภาพเคลื่อนไหวเช่น ภาพอัลตราซาวน์ด (Ultrasound) ภาพซีทีสแกน (CT Scan) ภาพการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิในร่างกาย (positron emission tomography) เป็นต้น (Cohen, 2011)
โดยปกติแล้วร่างกายมนุษย์จะเคลื่อนไหวหรือทากิจกรรมใดๆ จะต้องมีการสั่งการมาจากสมอง โดย
สมองจะส่งสัญญาณไฟฟ้าอ่อนๆ ผ่านทางเซลล์ประสาท เพื่อมากระตุ้นหรือสั่งการกล้ามเนื้อให้เคลื่อนไหว
ตามที่ต้องการ ซึ่งสัญญาณที่สมองส่งออกมานี้สามารถที่จะใช้เครื่องมือบางอย่างในการตรวจจับและแปลง
ออกมาในรูป ของสัญญาณไฟฟ้าได้ ทางด้านประสาทวิทยาได้ศึกษาคลื่นสมองในย่ านความถี่ที่สั มพัน ธ์ กับ
กิจกรรมของร่างกายมนุ ษย์ (Brain Frequencies Activity) ความแตกต่างของคลื่น สมอง(Brain Wave จะ
เกิดขึ้นในลักษณะกิจกรรมที่แตกต่ างกันในแต่ละกิจกรรม ในการวัดและแบ่งคลื่นสมองของมนุษย์ตามระดับ
ความสั่นสะเทือนหรือความถี่ ได้เป็น 5 กลุ่มใหญ่ ๆ ในตารางที่ 1 ได้แก่ คลื่น Alpha, Beta, Delta, Theta,
และ Gamma (Niedermeyer & Lopes da Silva, 2012)
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ตารางที่ 1 แสดงช่วงของคลื่นสมองและความสัมพันธ์ต่างๆ
Brainwave Type Frequency range
Mental states and conditions
Gamma
> 30 Hz
The distinguished mind, fear, solving problems,
learning
Beta
13-30 Hz
The body up or is triggered by various stimuli,
the anxiety
Alpha
8-12 Hz
Relax (but not sleepy), calm, concentrate in
attentive things
Theta
4-7 Hz
Intuitive, creative, recall, fantasy, imaginary,
dream
Delta
1-3 Hz
In the deep sleep, no dream
จากการศึกษางานวิจัยทั้งหมดที่กล่าวมา มีความเป็นไปได้ว่าการเล่นเกมสยองขวัญผ่านเทคโนโลยี
ความจริงเสมือนก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าสมองและอาจส่งผลต่อร่างกายของผู้เล่น เช่นโรค
วิ ต กกั ง วั ล (anxiety disorder) โรคกลั ว (Phobia) โรคตื่ น กลั ว อย่ า งรุ น แรง (Panic disorder) ซึ่ ง จะเป็ น
แนวทางในการจัดการปัญหาที่ทาให้เกิดการวิตกกังวลที่เป็นอันตรายแบบฉบับพลัน โดยงานวิจัยทาการศึกษา
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคลื่นไฟฟ้าสมองก่อนและระหว่างเล่นเกมสยองขวัญผ่านเทคโนโลยีความจริง
เสมือน โดยมีคาถามวิจัยว่า เมื่อผู้เล่นเล่นเกมสยองขวัญผ่านเทคโนโลยีความจริงเสมือน คลื่นสมองที่เกี่ยวข้อง
กับการเกิดความกลัวและความวิตกกังวลจะเพิ่มขึ้นหรือไม่
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาว่าการเล่นเกมสยองขวัญผ่านเทคโนโลยีความจริงเสมือนก่อให้เกิดความกลัวและความวิตก
กังวลในระดับสมอง โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงคลื่นไฟฟ้าสมองที่บริเวณสมองส่วนหน้า (forebrain) ด้วยการ
ใช้เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG)
อุปกรณ์และวิธีการดาเนินงานวิจัย
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองเมื่อ เล่นเกมสยองขวัญผ่านเทคโนโลยีความจริงเสมือนในภาวะ
ความกลัวและวิตกกังวล และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของคลื่น ไฟฟ้าสมองด้วยภาพและเสียงมีขั้นตอน
การดาเนินต่อไปนี้ ผู้เข้าร่วมการทดลองจานวน 40 คน ทดลองแบบก่อนเล่นและระหว่างเล่น ช่วงอายุ 18 –
21 ปี ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยผู้เข้าร่วมไม่มีปัญหาสุขภาพด้านสมองหรือเคยผ่าตัดก่อน ไม่ได้ใช้
ยาก่อนการทดลอง และไม่เคยเล่นระบบ เทคโนโลยีความจริงเสมือนมาก่อนภาพที่ 1 โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
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1. วัดคลื่ น สมองก่อนการเล่ น เกมสยองขวัญเป็นเวลา 10 นาทีโ ดยเก็บ ค่า Delta, Theta, Alpha,
Beta Gamma, Attention, Meditation
2. วัดคลื่ น สมองระหว่างการเล่ นเกมสยองขวัญ เป็น เวลา 10 นาทีโ ดยเก็บค่า ค่า Delta, Theta,
Alpha, Beta Gamma, Attention, Meditation
3. นาคลื่นสมองมาเปรียบเทียบด้วยสถิติ Paired sample t-test สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

ภาพที่ 1 แสดงการกระบวนการทดลอง
โดยจาลองสถานการณ์ที่ใช้ทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมอง สถานการณ์เกมสยองขวัญใช้เกม
VR ที่ชื่อว่า Home Sweet Home 2 ในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงเกม VR ที่ใช้ในการทดลอง
การบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุเพศสัญชาติและประวัติความเจ็บป่วย การบันทึกคลื่นไฟฟ้า
สมอง (EEG) ใช้ในการศึกษานี้ Neuro headset ถูกใช้เพื่อแสดงผลการวิเคราะห์และบันทึกคลื่นสมอง ตาม
หลักการบันทึกข้อมูลของ 10–20 system ในการศึกษาครั้งนี้มีใช้อุปกรณ์บันทึกค่า EEG ที่มีน้าหนักเบา ของ
NeuroSky Mindwave ภาพที่ 3 ผ่านการใช้แผนบันทึกแบบขั้วเดียวและชุดประมวลผลสัญญาณในการจัดการ
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สายรัดศีรษะ Mindwave มี ระบบการวัด Outputs 12 bit Raw-Brainwaves (3 - 100Hz) with Sampling
rate at 512Hz แม้ว่าเครื่อง Mindwave จะมีการวัด EEG ที่หยาบกว่าเครื่องวัดที่มีหลายขั้วแต่ไม่สร้างความ
ราคาญซึ่งช่วยลดความยุ่งยากลาบากในการติดตั้งเครื่องมือวัด EEG กับผู้ทดสอบ สัญญาณ EEG แถบความถี่
ต่อไปนี้ในตารางที่ 2 คือพิจารณา: Delta (0.1-3.0 Hz) Theta (4.0 - 7.0 Hz) Alpha (8.0- 12.0 Hz) Beta
(13.0 - 30.0 Hz) และ Gamma (31.0 - 80.0 Hz) โดยมีงานวิจัยที่ทดสอบความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์วัดคลื่น
สมอง Neuro headset โดยมีค่าความน่าเชื่อถือ (Intra-class correlations) ของอุปกรณ์ มีค่า ICCs อยู่ใน
ระดับ 0.76-0.85 ซึ่งถือว่ามีความน่าเชื่ออยู่ในระดับดีและราคาที่ไม่แพง (Jeffrey M. Rogers, 2016) ผู้วิจัยจึง
นาอุปกรณ์ดังกล่าวมาใช้ในการวิจัย
ตารางที่ 2 แสดงคลื่นต่างๆที่เก็บข้อมูลไว้เพื่อนามาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
Raw Data
Returns raw EEG, sampling rate at 1HZ
Delta
Theta
(Alpha1 )Low Alpha
(Alpha2 )High Alpha
(Beta1 )Low Beta
(Beta2 )High Beta
(Gamma1 )Low Gamma
(Gamma2 )High Gamma
Attention
Meditation

1-3 Hz
4-7 Hz
8-9 Hz
10-12 Hz
13-17 Hz
18-30 Hz
31-40 Hz
41-80 Hz
integer value, between 0 and 100
integer value, between 0 and 100

ภาพที่ 3 อุปกรณ์ในการบันทึกคลื่นสมอง MindWave (Neurosky, Inc.)

572

7

ภาพที่ 4 ภาพแสดงการสวมใส่อุปกรณ์เพื่อการเก็บข้อมูล
แปลงข้อมูลดิบที่ได้จากอุปกรณ์ Neurosky MindWave โดยค่าที่ส่งมาจะเป็นค่าของข้อมูลดิบของอุก
กรณ์ต้องแปลงค่าเป็นแรงดันไฟฟ้า (voltage) ก่อนโดยมีค่า 2000 gain, 4096 value range, and 1.8V ใน
สมการที่ 1
𝑟𝑎𝑤𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 ∙ (1.8/4096 )

…………….…………………(1)

2000

วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางประชากรศาสตร์ของอาสาสมัครโดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนาด้วย
ข้อมูล เชิงคุณภาพโดยสรุ ป ความถี่และร้ อยละข้อมูล เชิงปริมาณสรุปไว้ในระยะเวลาของค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้อนุมานสถิติเปรียบเทียบแต่ละประเภทของกิจกรรม EEG โดยเปรียบเทียบ Paired
sample t-test การทดสอบทุกชุดมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ p <0.05
การผลการวิจัยการศึกษาและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมอง EEG activities ระหว่าง
การทดลอง Simulation ประเภท Horror ผ่ า นระบบ Virtual Reality การศึ ก ษาได้ มี ผู้ ท ดสอบที่ เ ป็ น
อาสาสมัครที่มีอายุระหว่าง 18-20 ปี จานวน 20 คน โดยศึกษา EEG power spectra ของผู้เข้าร่วมทั้งสอง
กลุ่มทั้งก่อนเล่นและระหว่างเล่นเกมตารางที่ 3 โดยมีผลดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบค่า EEG Power Spectra เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผู้ทดลองจานวน 40
คนก่อนและระหว่างการเล่นเกมสยองขวัญ VR
Power Spectra
Before use VR
After use VR
p-value
Mean
SD
Mean
SD
Delta
0.07
0.1
0.07
0.09
0.94
Theta
0.07
0.08
0.06
0.06
0.19
Alpha
0.06
0.07
0.08
0.10
0.03*
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Beta
Gamma
Attention
Meditation

0.08
0.06
46.06
50.33

0.11
0.09
27.69
27.93

0.11
0.11
61.57
35.48

0.15
0.16
25.26
23.28

0.02*
0.00*
0.00*
0.00*

จากตารางที่ 3 พบว่าคลื่น delta และ theta ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ ในขณะที่ คลื่น
Alpha, Beta, Gamma ค่า Attention มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ส่วนค่า Meditation มีการลดลง ระหว่าง
การเล่นเกมสยองขวัญผ่าน VR อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อปรียบเทียบกับคลื่นความถี่อื่นๆ
เนื่องจาก เวลาที่คนเราพบความสถานการณ์ที่ทาให้เกิดความกลัวและความวิตกกังวลและพยายามจะคิด
หาทางออก ค่า Gamma จะเพิ่มขึ้นในช่วงที่เกมสยองขวัญมีสิ่งน่ากลัวออกมาให้เห็นและผู้เล่นพยายามหาทาง
ออกจากที่ตรงนั้น ส่วนค่า Beta จะเกิดขึ้นในขณะที่ร่างกายถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าต่างๆ จะเกิดขึ้นในช่วงเกม
สยองขวัญมีเสียงดนตรีที่น่ากลัว เสียงหัวใจเต้น หรือฉากที่มีความมืด และมีสิ่งของหล่น และค่า Alpha จะ
เกิดขึ้นเมื่อสถานการณ์ที่ทาเกิดความกลัวและความวิตกกังวลผ่อนคลายจะเกิดขึ้นในช่วงที่ผู้เล่นสามารถออก
จากสถานการณ์ในเกมสยองขวัญได้ หรือพบฉากที่มี ความสว่าง โดยพบการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นจากเดิม ซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บ หลายงานวิ จั ย ที่ ก ล่ า วว่ า ค่ า Gamma จะพบได้ ม ากในตอนที่ ส มองก าลั ง เรี ย นรู้ แ ละหาวิ ธี
แก้ปัญหา ค่า Beta จะพบได้มากในตอนที่สมองถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าต่างๆ ค่า Alpha จะพบได้มากในตอนที่
สมองกาลังผ่อนคลายมีสมาธิ ส่วนค่า Delta Theta นั้นจะพบการเปลี่ยนแปลงได้ตอนที่เราหลับตื้นและหลับ
ลึก และค่า Attention, Meditation มีการวิ่งสวนทางกันโดยค่า Attention เพิ่มขึ้น จะเกิดขึ้นในช่วงเกมสยอง
ขวัญมีสิ่งน่ากลัวออกมา แต่ค่า Meditation กลับลดลงเมื่อสิ่งน่ากลัวหายไปหรืออยู่ในสภาพแว้มล้อมที่ไม่น่า
กลัว
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µV

Comparison of EEG Power Spectra between Before and
After Horror Simulation task
0.11
0.1

0.09
0.08
0.07
0.06

Beasline

0.05

Horror Simulation

0.04
0.03
0.02
0.01
0
Delta

Theta

Alpha

Beta

Gamma

ภาพที่ 5 กราฟแสดง EEG Power Spectra ค่าเฉลี่ยของผู้ทดลองจานวน 40 คน
เปรียบเทียบก่อนและระหว่างการเล่นเกมสยองขวัญ VR โดยหน่วยเป็นไมโครโวลต์

Intensity

Comparison of Attention, Meditation between
Before and After Horror Simulation task
70
60
50
Beasline

40

Horror Simulation

30
20

10
0
Attention

Meditation

ภาพที่ 6 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยความสนใจและสมาธิของผู้ทดลองจานวน 40 คน
เปรียบเทียบก่อนและระหว่างการเล่นเกมสยองขวัญ VR
จะเห็นได้ว่าการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองเมื่อคนเราอยู่ในภาวะความกลัวและความวิตก
กังวลเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองในภาวะปกติ โดยการจาลองสถานการณ์ภาวะความกลัว
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และความวิตกกังวลผ่านเกมสยองขวัญโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน นั้นคลื่น Delta, Theta นั้นไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ แต่ ค่า Alpha, Beta, Gamma นั้นมีการเปลี่ยงแปลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เนื่องจาก เวลาที่คนเราพบความสถานการณ์ที่ทาให้เกิดความกลัวและความวิตกกังวลและพยายาม
จะคิดหาทางออก ค่า Gamma จะเพิ่มขึ้นในช่วงที่เกมสยองขวัญมีสิ่งน่ากลัวออกมาให้เห็นและผู้เล่นพยายาม
หาทางออกจากที่ตรงนั้น ส่วนค่า Beta จะเกิดขึ้นในขณะที่ร่างกายถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าต่างๆ จะเกิดขึ้นในช่วง
เกมสยองขวัญมีเสียงดนตรีที่น่ากลัว เสียงหัวใจเต้น หรือฉากที่มีความมืด และมีสิ่งของหล่น และค่า Alpha จะ
เกิดขึ้นเมื่อสถานการณ์ที่ทาเกิด ความกลัวและความวิตกกังวลผ่อนคลายจะเกิดขึ้นในช่วงที่ผู้เล่นสามารถออก
จากสถานการณ์ในเกมสยองขวัญได้ หรือพบฉากที่มีความสว่าง โดยพบการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นจากเดิม ส่วน
ค่า Delta Theta นั้นจะพบการเปลี่ยนแปลงได้ตอนที่เราหลับตื้นและหลับลึก และค่า Attention, Meditation
มีการวิ่งสวนทางกัน โดยค่า Attention เพิ่มขึ้น จะเกิดขึ้น ในช่ว งเกมสยองขวัญ มีสิ่ งน่ากลั ว ออกมา แต่ค่า
Meditation กลับลดลงเมื่อสิ่งน่ากลัวหายไปหรืออยู่ในสภาพแว้มล้อมที่ไม่น่ากลัว
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาที่พบว่า คลื่นสมองที่มีค่าการเปลี่ยนแปลง Alpha, Beta, Gamma ซึ่งส่งผลต่อผู้เล่น
เกมสยองขวัญให้เกิดความกลัวและความวิตกกังวัล โดยความกลัวและความวิตกกังวลดังกล่าวนั้น ได้แสดงออก
ทางร่างกายในลักษณะต่างๆ เช่น ตัวสั่น หายใจแรง หัวใจเต้นเร็ว เป็นต้น ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของ
ผู้เล่นเกม ดังนั้น งานวิจัยในอนาคตควรศึกษารูปแบบของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อร่างกายหรือสุขภาพของผู้เล่น
เกมแนวสยองขวัญ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการจัดการปัญหาที่ทาให้เกิดการวิตกกังวลที่เป็นอันตรายแบบฉบับ
พลัน หรือสามารถนาไปต่อยอดสาหรับผู้พัฒนาเกมประเภทสยองขวัญเพื่อวัดระดับความของความกลัวและ
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บทคัดย่อ
บทความนี้ น าเสนอการออกแบบและประยุ ก ต์เครื่ อ งมื อ ของลี น 27 ชนิด ให้ อยู่ ในรูปแบบตาราง
เครื่องมือลีน (Lean tool matrix) เพื่อเลือกใช้ตารางเครื่องมือให้เหมาะสมกับการกาจัด ดความสูญเปล่า ใน
กระบวนการและเพิ่มประสิทธิภาพในสายการผลิต กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ แห่งหนึ่ง
ซึ่งประสบปัญหาในด้านการวางแผนการผลิต, 1 สายการผลิตมีจานวนหน้าตัดมากกว่า 8-14 หน้าตัดทาให้
เสียเวลาในการเปลี่ยนรุ่น, และปัญหาเครื่องจักรที่เสียบ่อยครั้ง ที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นทาให้เกิดความสูญเปล่า
ในกระบวนการผลิต จานวนมากโดยโครงสร้างของตารางเครื่องมือลีน ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1) กาหนด
ประเภทเครื่องมือลีน 27 ชนิด เพื่อให้อยู่ในประเภทเดียวกั น 2) กาหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละเครื่องมือเพื่อ
นาไปทากิจกรรม 3) กาหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้วัดผลก่อน-หลังทากิจกรรม 4) เลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับความ
สูญเปล่าที่เกิดขึ้นเพื่อนากิจกรรมไปกาจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น
ได้ทาการวิเคราะห์ตารางเครื่องมือลีนมาแล้ว จึงทาการออกแบบและทดลองใช้ ในการกาจัดความสูญ
เปล่าในสายการผลิตจริงจึงได้ทาการวิเคราะห์สายการผลิตที่นามาใช้ทดลอง สรุปคือ สายการผลิต 5-T3 & 5FK1 โดยการทดลองนั้นแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน 1) นาหลักการ 5 ข้อ ของลีนมาทาการวิเคราะห์หาปัญหาที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการผลิตทั้งหมด 2) ตรวจพบความสูญเปล่าในกระบวนการอยู่ 4 เรื่อง (ความสูญเสียที่เกิดจากการ
ผลิตมากเกินไป ,สินค้าคงคลัง มากเกินจาเป็น , การรอคอย ,การผลิตของเสีย) นามาจับคู่กับตารางเครื่องมือ
ลีน ตามความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น 3) นาตัวชี้วัดที่ได้กาหนดมาประเมิน ก่อน การทากิจกรรม 4) ดาเนินแก้ไขตาม
เครื่องมือที่ ไ ด้เลื อ กอยู่ ในตารางมี ทั้ง หมด 24 ชนิ ด (5ส.,การควบคุ มด้ว ยสายตา ,การผลิ ตแบบดึง ,การ
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บารุงรักษาทวีผล ,การบารุงรักษาเน้นความเชื่อถือได้ ,การบารุงรักษาเชิงป้องกัน ,การคาดคะเนอัตราการเสื่อม
,การลดเวลาตั้งค่า ,มาตรฐานในการทางาน ,การอบรมพนักงาน ,การผลิตโดยอิงเวลามาตรฐาน,จัดเก็บวัตถุดิบ
ในพื้นที่เดียว ,ระบบอัตโนมัติ ,ระบบป้องกันความผิดผลาด ,การตรวจสอบด้วยตนเอง ,การตรวจสอบต่อเนื่อง ,
การหยุดการผลิต ,การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ,การวิเคราะห์รากปัญหา ,การออกแบบการทดลอง ,การ
ควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ ,แก้ปัญหาเป็นทีม) 5) นาตัวชี้วัดที่ได้กาหนดมาประเมิน หลัง การทากิจกรรม
จากดาเนินตามขั้นตอนทั้ง 5 ข้อ สรุปผลการดาเนินงานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เครื่องมือ ลีน นามา
ทากิจกรรมตามเครื่องมือที่กาหนดและสามารถชี้วัดผลได้ตาทที่กาหนด ส่งผลให้มี การลดความสูญเปล่าใน
กระบวนการผลิตของกรณีศึกษา โดยสามารถค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (% OEE) ร้อยละ 14.23 ,
ลดพื้นที่จัดเก็บได้ ร้อยละ 22 ,ได้รับรางวัล พื้นที่ดีเด่น ครั้งที่ 1 ประจาเดือนมกราคม-เดือนมีนาคม พ.ศ.2562
คาสาคัญ : เมติกซ์เครื่องมือของลีน,การผลิตแบบลีน , ความสูญเปล่า 7 อย่าง

Abstract
This article presents the design and application of 27 types of lean tools, in accordance
with the lean tool chart (lean tool matrix). Aimed at selecting a suitable tool table for the
removal of excessive waste from the process, and to increase efficiency in the production line
through the use of a case study. The case study is based on an automotive parts manufacturing
business that encountered problems with their production planning. 1 production line has a
number of cross-sections greater than 8-14. Cross-sections result in a time waste for model
change and frequent broken machine issues. All of the above, creates a lot of waste in the
production process. The structure of the lean tool chart consists of 4 parts: 1) Allocating 27
types of lean tools to be in a similar category. 2) Determining the responsible person in each
tool to carry out actions. 3) Defining indicators to use before - after measuring performance.
4) Selecting tools that are suitable for the produced waste, in order to form an action that
eliminates the generated waste.
An analysis of the lean tool table has been conducted. Therefore, there are designs
and experiments for eliminating real waste in production, through the analysis of experimental
production lines. The conclusion is based from the 5-T3 & 5-FK1 production line. The
experiment is divided into 5 steps: 1) Applying the 5 principles of lean and analyzing the
problems that transpire during the entire production process. 2) Detecting 4 processes that
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create excessive waste (losses caused by excessive production, excess inventory, waiting time,
waste production) and associate them with the lean table alongside the amount of generated
waste. 3) Putting indicators that have already been evaluated before managing any activities.
4) Conducting any corrections in accordance to the tools selected on the table. There are 24
types: (5a. visual control, pull production, maintenance, results, maintenance, reliability,
preventive maintenance, predictions for deterioration rates, reduction of set time, working
standards, employee training, standard time production, raw material storage in a single area,
automated system, fault prevention system, self-examination, continuous inspection,
discontinued production, continuous improvement, root problem analysis, experimental
design, statistical process control, team problem solving) 5) Accompanying indicators through
an evaluation based from the completed activity of the 5 aforementioned steps. Performance
summary can increase the efficiency of lean tools, create opportunities for corresponding
activities related to their specified tool, and measure the quantified outcome too. This results
in a reduction of waste products from the case study production process. The overall
effectiveness of the machine (% OEE) is at 14.23 percent. Whereas, the storage space is
reduced by 22 percent. An award for Outstanding Area is bestowed for a second time between
the month of January – March 2019.
Keywords; Lean tool matrix, lean production, 7 waste

บทนา
จากกรณีศึกษาที่ บริษัท ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์สาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ แห่งหนึ่ง ประสบปัญหา
ในด้านการวางแผนการผลิต ของกระบวนการอัดรูปชิ้นงาน (Extrusion) และปรุผงกามะหยี่ (Flocking) ที่มี
การผลิ ตแบบเก็บ เป็ นสต็ อ ก (Make to Stock) หรือระบบ Pull รอกระบวนการถัด ไปน าไปผลิ ต จึงต้ อ ง
วางแผนให้ครอบคลุมทุกรุ่นที่ต้องทาการผลิตชิ้นงานในแต่ละเดือน ทาให้มีการผลิตชิ้นงานมากเกินความจาเป็น
ส่งผลให้สิ้นแปลืองพื้นที่จัดเก็บ การเปลี่ยนรุ่นการผลิตที่ใช้เวลานาน ส่งผลในเสียเวลาในการผลิต จานวนของ
เสียที่ควบคุมได้ยาก เป็นต้น มีความสูญเปล่าในกระบวนการอีกมาก ปัจจุบัน แผนกผลิตกระบวนการอัดรูป
ชิ้นงาน (Extrusion) มีทั้งหมด 10 สายการผลิต และปรุผงกามะหยี่ (Flocking) มี 5 สายการผลิต ซึ่งแต่ละ
สายการผลิตมีปัญหาไม่เหมือนกัน กระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน วัตถุดิบที่แตกต่าง ลักษณะชิ้นงานที่แตกต่าง
เครื่องจักรที่แตกต่างกันของเสียที่แตกต่างกัน
จึงทาการนาเสนอการออกแบบและประยุกต์เครื่องมือลีนให้อยู่ในรูปแบบตารางเครื่องมือลีน (Lean
tool matrix) เพื่อเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับการปรับปรุงกระบวนการ การลดความสูญเปล่าและเพิ่ม
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ประสิทธิภาพ โดยการสร้างเมตริกซ์ได้ออกแบบไว้ 4 ส่วน คือ 1) กาหนดประเภทเครื่องมือลีน 27 ชนิด เพื่อให้
อยู่ในประเภทเดียวกัน 2) กาหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละเครื่องมือเพื่อนาไปทากิจกรรม 3) กาหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้
วัดผลก่อน-หลังทากิจกรรม 4) เลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น และออกแบบการทดลอง
นาตารางเครื่องมือลีนทดลองใช้กับสายการผลิตจริง และมีการแก้ไขปรับปรุงอย่างเป็นระบบ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อกาจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต
2. เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขั้น (เช่น ชิ้นงาน:คน:ชม. /การทางานของ
เครื่องจักร ,ของเสียที่เกิดขึ้น)
3. เพื่อส่งเสริม การแก้ไขปรับปรุงอย่างเป็นระบบ
อุปกรณ์และวิธีการดาเนินงานวิจัย
อุปกรณ์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูล
2. โปรแกรม Microsoft Office ใช้ในการจัดทาเอกสาร และจัดทารูปเล่มวิทยานิพนธ์
วิธีการดาเนินงานวิจัย
งานวิจัยนี้ได้นาการออกแบบและประยุกต์เครื่องมือลีนให้อยู่ในรูปแบบตารางเครื่องมือลีน
(Lean tool matrix) เพื่อเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับการปรับปรุงกระบวนการ การลดความสูญเปล่า
และเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาในการเลือกและตัดสินใจ ให้เหมาะสมกับการกาจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการต่างๆ และมีการกาหนดต้วชี้วัดในการแก้ไขปรับปรุง โดยจะมีการออกแบบตารางการเลือกใช้
เครื่องมือมาใช้ทาการทดลองจริง ดังแสดงขั้นตอนในภาพที่ 1
ออกแบบ ตารางเครื่องมือลีน
1. แยกประเภทเครื่องมือ 27 ชนิด เป็น 4 ประเภท
2. กาหนดผู้รับผิดชอบจาก RACI
3. กาหนดตางราง ทั้ง 7 Waste และตัวชี้วัด
4. ปัญหาที่เกิดขึ้น และเลือกเครื่องมือ ให้เหมาะสม
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการออกแบบตารางเครื่องมือลีน
จากการวิเคราะห์และออกแบบจนได้ตารางเครื่องมือตาม ภาพที่ 2 รูปแบบการจัดทาตารางเครื่องมือ
ของลีน จนสรุปเป็นตารางเครื่องมือลีน ที่ใช้กาจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นตาม 7 Waste ส่งผลให้มีทั้งหมด 7
ตารางเครื่องมือลีน ดังแสดงในภาพที่ 2

Waste

กลุ่มที่ 1 การ
ไหล

กลุ่มที่ 2 การ

กลุ่มที่ 3 ลดเวลา กลุ่มที่ 4 พัฒนา

1

ยืดหยุ่น

3

RACI Chat

KPI

2

3

4

ปัญหาที่
เกิดขึ้น

4

ภาพที่ 2 รูปแบบการจัดทาตารางเครื่อมือของลีน
ได้ทาการวิเคราะห์ตารางเครื่องมือลีนมาแล้ว ขั้นตอนต่อมาจึงทาการออกแบบและนาตารางเครื่องมือ
ลีนมาทดลองใช้งานจริง ในการกาจัดความสูญเปล่าในสายการผลิตจริง โดยการทดลองนั้นแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน
1) นาหลักการ 5 ข้อ ของลีนมาทาการวิเคราะห์หาปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตทั้งหมด 2) ตรวจพบ
ความสูญเปล่าในกระบวนการ นามาจับคู่กับตารางเครื่องมือลีน ตามความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น 3) นาตัวชี้วัดที่ได้
กาหนดมาประเมิน ก่อน การทากิจกรรม 4) ดาเนินแก้ไขตามเครื่องมือที่ได้เลือกอยู่ในตารางมีทั้งหมด 5) นา
ตัวชี้วัดที่ได้กาหนดมาประเมิน หลัง การทากิจกรรม ดังแสดงในภาพที่ 3
ปั ญหาของสายการผลิต

หลักการของระบบ

การดึง

(Value)

2. ตรวจพบ ความสูญเปล่าใน

(Flow)

ตารางเครื่ องมือ ลีน ทั้งหมด 7Waste-7
3. ประเมิน
ตัวชี้วดั
ก่ อน

5. ประเมิน

4. ทา

การไหล

ตัวชี้วดั
หลัง
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แผนการ
ไหลคุณค่า

(VSM)

ตารางเครื่ องมือลีน
เครื่ องมือลีน 27 ชนิด
ผูร้ ับผิดชอบ
เลือกเครื่ องมือที่จะใช้ทา
กิจกรรม

KPI

1.วิเคราะห์ปัญหา ด้วยหลักการของลีน 5

ปัญหาที่เกิดขึ้น Waste

ขั้นตอนการนาตารางมาทดลองใช้

สมบูรณ์แบบ

(Perfection

ขอบเขตงานวิจยั

คุณค่า

Extrusion & Flocking

6

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการนาตารางเครื่องมือของลีน มาทาการทดลอง
จึงเข้าไปศึกษาและเก็บข้อมูล เกี่ยวกับกระบวนการผลิต ในหน่วยงานขึ้นรูปชิ้นงานโดยการอัดรีด
(Extrusion Process) และการปลูกผงกามะหยี่ (Flocking Process) มีมากถึง 10 สาย การผลิต เป็นการผลิต
แบบ Make-To-Stock แต่ละสายการผลิตจะมีความแตกต่างกัน ชนิดของวัตถุดิบ รูปร่างของชิ้นงาน และ
กระบวนการผลิตทาให้ปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ละสายการผลิตมีความแต่ต่างกัน จึงต้องเสือกสายการผลิตที่ มีปัจจัย
ที่ทาให้เกิดมูลค่าน้อยที่สุด และมีความสูญเปล่ามากที่สุด จากการวิเคราะห์สายการผลิตทั้งหมด 10
สายการผลิต จานวนหน้าตัดชิ้นงาน และจานวนรุ่น ที่ส่งผลให้ต่อเวลาในการเปลี่ยนรุ่นนานมากขึ้น จานวน
สินค้าคงคลังที่มากเกินจาเป็น มีสายการผลิต 5-T3 & 5-FK1 ,5-T4 ตามลาดับ จานวนของเสียที่เกินเป้าหมาย
เกือบทุกมีสายการผลิตมีปัญหาของเสียเกินเป้าหมาย 5-T3 & 5-FK1 ,5-T4 ,5-W2 ตามลาดับกระบวนการผลิต
ที่มีความสับซ้อนของแต่ละรุ่น ชิ้นงานระหว่างกระบวนการมีจานวนที่มากเนื่องจากต้องทาชิ้นงานเมื่อเวลาที่
ไม่ได้ทาการผลิตชิ้นงาน มีสายการผลิต 5-T4 ,5-T3 & 5-FK1 , 5-W1 & 5-W3 ตามลาดับ จากการวิเคราะห์
สายการผลิตสายการผลิตที่เหมาะสมกับนามาทดลองกับงานวิจัยฉบับนี้มากที่สุดคือ สายการผลิต 5-T3 & 5FK1
สรุปและอภิปลายผลงานวิจัย
1.วิเคราะห์ปัญหา ด้วยหลักการของลีน 5 ประการ
1.1 คุณค่า (Value)
ปัญหาคือ ไม่มีชิ้นงานให้กระบวนการถัดไป มีชิ้นงานให้กระบวนการถัดไปไม่เพียง , มี
การเปลี่ยนแผนการผลิตกระทันหันไม่มีการแจ้งเสียเวลาเปลี่ยนรุ่นการผลิต ส่งผลให้มีความสูญเปล่าเกิดขึ้น
เกิดขึ้น จากการวางแผนผลิตที่ไม่ดี
1.2 แผนภาพการไหลของคุณค่า (VSM)
กระบวนการที่ “ มีคุณค่า” และจาเป็นต้องทา ควรเป็นพื้นที่ ใส่ใจดูแล
- ตรวจสอบชิ้นงาน
- ทาการขึ้นรูปชิ้นงาน
กระบวนการที่ “ไม่มีคุณค่า” และจาเป็นต้องทา ควรเป็นพื้นที่ แก้ไข/ปรับปรุง
- ระยะเวลาในการเบิกวัตถุดิบ = 6 ชม.
- เวลาเตรียมการผลิตนาน = 60 นาที
กระบวนการที่ “ไม่มีคุณค่า” และไม่จาเป็นต้องทา ควรเป็นพื้นที่ ยกเลิก ทันที
- การผลิตชิ้นงานเกินความจาเป็น
- สินค้าคงคลัง มากกว่า 3 วัน
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1.3 การไหล (Flow)
การทาให้คุณค่า (Value) เกิดการไหล ไม่มีความต่อเนื่องในกระบวนการผลิต Extrusion
& Flocking สายการผลิต 5-T3 & 5-FK1 ที่ส่งผลให้เกิดความสูญเปล่า เป็นการเพิ่มช่วงเวลาการผลิต (Lead
Time) มากขึ้นสิ่งที่ทาให้การดาเนินงาน และกระบวนการผลิตไหลไม่ต่อเนื่อง
1.4 การดึง (Pull)
เนื่องจากสายการผลิต 5-T3 & 5-FK1 มีรุ่นที่ต้องผลิตทั้งหมด 14 รุ่น 15 หน้าตัด จึงเป็น
กาผลิตชิ้นงานในจานวนที่มากในแต่ละครั้งต่อรุ่น (Make-To-Stock) จึงทาการเปลี่ยนรุ่นวนจนครบทุกรุ่นที่
ต้องผลิต ส่งผลทาให้มีชิ้นงานระหว่างกระบวนการมีมากกว่า 3 วัน และมีระบบการคัมบัง (Kanban) มาใช้
แล้วแต่ยังไม่เต็มระบบ
1.5 ความสมบูรณ์แบบ (Perfection)
จากหลักการทั้ง 4 ข้อ ที่กล่าวงมาก่อนหน้า การที่จะเพิ่มคุณค่าให้มากที่สุด และกาจัด
ความสูญเปล่า ให้เกิดความสมบูรณ์แบบ ได้นั้นเกิดจาก การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous
Improvement) ซึ่งการปรับปรุง อย่างต่อเนื่องนั้น คือการกาจัดความสูญเปล่าอย่าต่อเนื่องตลอดเวลาจึงเกิด
แนวคิด PDCA (Plan –Do-Check-Act.) ในการติดตามแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดในการ
ปรับปรุง ซึ่งปัญหาที่พบคือ ยังไม่มีการกาจาความสูญเปล่าอย่างจริงจัง เป็นการแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาเท่านั้น
2. ตรวจพบ ความสูญเปล่าในกระบวนการ
การวิเคราะห์ตามข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง ตามแนวคิดของระบบการผลิตแบบลีน ซึ่งสามารถ
เข้าถึงรากของปัญหา ที่ทาให้เกิดความสูญเปล่าได้ตรงจุด เริ่มจากนาสายการผลิต 5-T3 & 5-FK1 ทาการ
วิเคราะห์ตามหลักการ 5 ข้อ ของระบบลีน ซึง่ พบความสูญเปล่าที่ต้องทาการปรับปรุงนั้น
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ตารางที่ 1 ความสูญเปล่ากับปัญหาที่เกิดขึ้นกับสายการผลิต 5-T3 & 5-FK1
ความสูญเปล่า
การผลิตที่เกินความจาเป็น

สินค้าคงคลัง มากเกิน
จาเป็น

การขนส่งที่ไม่จาเป็น
การเคลื่อนไหวร่างกายที่ไม่
จาเป็น
การรอคอย

การผลิตของเสีย

ปัญหา
- ประสิทธิภาพการผลิตต่า
- เสียเวลา,แรงงาน ในการผลิต
- ของเสียไม่ได้แก้ไขทันที
- เครื่องจักรทางานเกินความจาเป็น
- เพื่อเพียงต่อการเปลี่ยรุ่น
- ชิ้นงานอยู่ในกระบวนการมากเกินไป
- พื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอ
- คุณภาพชิ้นงานต่าลง
- ไม่เกิดความสูญเปล่า
- ไม่เกิดความสูญเปล่า
- รออุณหภูมิ แม่พิมพ์
- ประสิทธิภาพต่า
- เครื่องจักรเสียบ่อย
- อันดับที่ 1 ใน 10 สายการผลิต

หมายเหตุ
- นาตารางเครื่องมือมากาจาความ
สูญเปล่า

- นาตารางเครื่องมือมากาจาความ
สูญเปล่า

- ขณะขนย้าย ยังมีการผลิต
ชิ้นงาน
- เป็นการผลิตโดยเครื่องจักร
- ไม่สามารถปรับเปลี่ยนแผนผังได้
- นาตารางเครื่องมือมากาจาความ
สูญเปล่า
- นาตารางเครื่องมือมากาจาความ
สูญเปล่า
- เป็นสายการผลิตด้วยเครื่องจักร

การมีกระบวนการที่ไม่
- ไม่เกิดความสูญเปล่า
จาเป็น
จากตารางที่ 1 จะพบความสูญเปล่าที่ต้องทาการปรับปรุงนั้น มีอยู่ 4 ความสูญเปล่า นั้นคือ
การผลิตที่เกินความจาเป็น , สินค้าคงคลังมากเกินจาเป็น ,การรอคอย ,การผลิตของเสีย ทั้งหมดนี้จะนาตาราง
ที่ทาการวิเคราะห์การใช้เครื่องมือ ทั้งหมด 4 ตาราง
ตารางเครื่องมือ ลีน ทั้งหมด 7Waste-7ตาราง
1. ตารางใช้เครื่องมือ กับ ความสูญเสียที่เกิดจากการผลิตมากเกินไป (Waste ที่ 1)
2. ตารางใช้เครื่องมือ กับ สินค้าคงคลัง มากเกินจาเป็น (Waste ที่ 2)
3. ตารางใช้เครื่องมือ กับ การรอคอย (Waste ที่ 5)
4. ตารางใช้เครื่องมือ กับ การผลิตของเสีย (Waste ที่ 6)
3. ประเมินตัวชี้วัดก่อนทากิจกรรม
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นาตารางเครื่องมือลีนทั้งหมด 4 ตารางมาหาค่าตัวชี้วัดก่อนนาเครื่องมือลีนไปทากิจกรรมเพื่อ
กาหนดเป็นเป้าหมายและเกณฑ์ประเมินผลในการแนวทางกิจกรรม ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สรุปผลกิจกรรมต่างๆ ในการใช้ตารางเครื่องมือลีน
ความสูญเปล่า

ตัวชี้วัด

1.การผลิตมาเกินจาเป็น

% OEE
% LB*

2.สินค้าคงคลังมากเกิน ปริมาณพัสดุคงคลัง (ชิ้นงาน)
จาเป็น
สัดส่วนการใช้พื้นที่ (ตร.ม.)

3.การรอคอย

4.ของเสีย

MTTR
MTBF
% OEE
% Defect
% Repair
% Reject

ทากิจกรรม
ก่อน
หลัง
65.01
56.02
7124

ผลต่าง ร้อยละ

(13.90%)

231
7 วัน
8 ชม.
65.01
7.13
0
0

4. ทากิจกรรม
ก่อนเริ่มนาตารางเครื่องมือทั้ง 4 ตารางนั้นมาทากิจกรรม ในกาจัดความสูญเปล่านั้น จึงมความจาเป็น
ที่จะต้องมีตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการประเมินผลในสภาวะปัจจุบันของก่อน การทากิจกรรมในตัวชี้วัดทั้งหมด 4 ด้าน
เพื่อใช้ในการวัดผลงานในการทากิจกรรมที่ ซึ่งบางเครื่องมือของลีนสามารถกาจัดความสูญเปล่า ได้มากกว่า 1
ความสูญเปล่า จึงทาการตรวจสอบและวิเคราะห์เครื่องมือของลีน สามารถกาจัดความสูญเปล่าได้กี่ความสูญ
เปล่า ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 เครื่องมือของลีนกับความสูญเปล่า
ประเภท
เครื่องมือของลีน
Waste ที่ 1 Waste ที่ 2 Waste ที่ 5 Waste ที่ 6
5ส.
การผลิตแบบผสม

1. การปรับปรุงการไหล

เอกสารกระบวนการผลิต
การควบคุมด้วยสายตา
การผลิตชิ้นงานทีละ 1 ชิ้น
การผลิตแบบ ดึง
การบารุงรักษาทวีผล
การบารุงรักษาเน้นความเชื่อถือได้
การบารุงรักษาเชิงป้องกัน
การคาดคะเนอัตราการเสื่อม

2. ความยืดหยุ่น

การลดเวลาตั้งค่า
มาตราฐานในการทางาน
การผลิตแบบ ปรับเรียบ
การอบรมพนักงาน
การผลิตโดยอิงเวลามาตรฐาน
การผลิตแบบเซลล์

3. การลดเวลา

จัดเก็บวัตถุดิบในพื้นที่เดียว
ระบบอัตโนมัติ
ระบบป้องกันความผิดผลาด
การตรวจสอบด้วยตนเอง
การตรวจสอบต่อเนื่อง
การหยุดการผลิต

ต่อเนื่อง

4. พัฒนาอย่าง

การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การวิเคราะห์รากปัญหา
การออกแบบการทดลอง
การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ
แก้ปัญหาเป็นทีม

เริ่มนาเครื่องมือในแต่ละตารางมาทากิจกรรมเพื่อลดความสูญเปล่า ตามรู้ที่รับผิดชอบ ที่ได้กาหนดไว้
ในตาราง จึงสรุปการนาตารางเครื่องมือของลีน ทั้ง 4 ความสูญเปล่า นามาทากิจกรรมต่างในการกาจัดความ
สูญเปล่าออกจากกระบวนการผลิต 5-T3 & 5-FK1 นั้นที่มีตัวชี้วัดที่อยู่ในตาราง ซึ่งบ้างเครื่องมือของลีน เป็น
การออกแบบกิจกรรมหรือรูปแบบทดลอง ในการกาจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น และบ้างเครื่องมือของลีน
สามารถนาไปปฎิบัติหรือแก้ไขได้ทันที มีการเปลี่ยนแปลงไปจากการทากิจกรรมต่าง ซึ่งกิจกรรมเริ่มดาเนินการ
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ตั้งแต่กลางเดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2561 และกลางเดือนมีนาคม 2561 ซึ่งเป็นการนาข้อมูลมาใช้ทา
การชี้วัด หลังจากการนาตารางเครื่องมือของลีน มากาจัดความสูญเปล่า
5. ประเมินตัวชี้วัดก่อนทากิจกรรม
นาตารางเครื่องมือลีนทั้งหมด 4 ตารางมาหาค่าตัวชี้วัดก่อนนาเครื่องมือลีนไปทากิจกรรมเพื่อ
กาหนดเป็นเป้าหมายและเกณฑ์ประเมินผลในการแนวทางกิจกรรม สรุปตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 สรุ ปผลกิจกรรมต่างๆ ในการใช้ตารางเครื่ องมือของลีน
ทากิจกรรม
ความสู ญเปล่า
ตัวชี้วดั
ก่อน
หลัง
1.การผลิตมาเกิน
% OEE
65.01
82.51
จาเป็ น
56.02

% LB*
2.สิ นค้าคงคลังมาก
เกินจาเป็ น

3.การรอคอย

4.ของเสี ย

58.26

ปริ มาณพัสดุคงคลัง
7124
531
(13.90%) (0.9%)
(ชิ้นงาน)
สัดส่ วนการใช้พ้นื ที่ (ตร.
231
165
ม.)
MTTR

7 วัน

21.5วัน

MTBF
% OEE
% Defect
% Repair
% Reject

8 ชม.
65.01
7.13
0
0

4 ชม.
82.51
5.49
0
0

ผลต่าง ร้อยละ
เพิ่มขึ้น 26.92
%
เพิ่มขึ้น 3.98
%
ลดลง 93.53
%
ลดลง 36.67
%
เพิ่มขึ้น 14.5
วัน
ลดลง 50%
เพิ่มขึ้น
ลงลง 23 %
คงที่
คงที่

ข้อเสนอแนะ
แนวความคิดของกระบวนการผลิตแบบลีนนั้น สามารถตรวจสอบพบความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการได้จริง โดยการกาจัดความสูญเปล่าได้นั้นต้องเลือกใช้เครื่องมือของลีนอย่างเหมาะสม จึงได้จัดทา
ตารางเครื่องมือ ที่ใช้กาจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นด้วยกิจกรรมต่างๆ และวัดผลก่อนและหลัง ซึ่งทาให้ตัวชี้วัดมี
ค่าที่เปลี่ยนแปลง ค่า % OEE เพิ่มขึ้น 26.92 % , ปริมาณพัสดุคงคลัง ลดลง 30.07 % , MTTR (วัน) เพิ่มขึ้น
207.4 % ในการกลับมาซ่อมเครื่องจักรอีกครั้ง , จานวนของเสียที่ลงดลง 23 % , ได้รับรางวัล 5ส ดีเด่น
ประจาเดือน มกราคม-มีนาคม 2561
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แต่งานวิจัยนี้ยังต้องมีถูกต่อยอดผลงานวิจัยฉบับนี้ไปอีก ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการและการผลิตใน
ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตที่ไม่มีความต่อเนื่อง ในการผลิต , กระบวนการทาที่ละขั้นตอน หรือ
กระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้การเลือกเครื่องมือ 27 ชนิด นั้นมีความเหมาะสมมากและกาจัด
ความสูญเปล่าได้ถึงต้นต่อ และสาเหตุ ที่แท้จริงสูงที่สุด
เอกสารอ้างอิง
ขวัญใจ โชคไพบูลย์ (2555) การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบลีน กรณีศึกษา: กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์.
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม, มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
ฐิติพร มุสิกะนันทน์ (2558). การประยุกต์ใช้การผลิตแบบลีนในการเพิ่มกาลังการผลิตของกระบวนการการ
ผลิตปลาเส้น. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสากรรมเกษตร,
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พฤทธิพงศ์ โพธิวราพรรณ (2548). การประยุกต์ใช้การผลิตแบบลีนในอุตสาหกรรมแบบผลม(แบบต่อเนื่องแบบช่วง) กรณีศึกษา โรงงานผลิตเหล็กรูปพรรณ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศุรนิตย์ สามารถ (2559). การนาแนวคิดลีนมาใช้ในการต้นทุนในการดาเนินงาน กรณีศึกษา: โรงงานฉีด
พลาสติกชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, มหาวิทยาลัยบูรพา
สุทธิพงษ์ สุวรรณสาธิต (2557) การผลิตระบบลีน : สารวจการปฎิบัติการผลิตระบบลีนของอุตสาหกรรมผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
อติชา วัชรานุรักษ์ (2552). การประยุกต์ใช้ระบบลีนในกระบวนการผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูป กรณีศึกษา: การผลิต
เสื้อโปโลเชิ้ต. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งทอ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Arunagiri, P. (2014) Identification of High Impact Lean Production Tools in Automobile
Industries using Weighted Average Method. Mechanical Engineering, Sri Balaji
Chockalingam Engineering College
Monteiro J., A.C. Alves ., M. do Sameiro Carvalho. (2017) Processes improvement applying
lean Office tool in a logistic Department of a car components company. Procedia
Manufacturing , 13, 995-1002
Oliveira J.,Sa J.C.,Fernandes A. (2017) Continuous improvement through “lean Tools” :An
Application in a mechanical company.
Roriz C. (2017) Application of Lean Production Principles and Tools For Quality Improvement
of Production Processes in a Carton Company. Procedia Manufacturing , 11, 1069-1076

589

13

Tyagi S., Cai K., Yang K., Chambers T. (2015)Lean tools and methods to support efficient
knowledge creation. International Journal of information Management , 35,204-214
Womach, J. P.,Jones.D.T.,& Rooos. D. (1990) The Machine That Changed The World. New York
Rawson and Associate.

590

1

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ S-Pure
Factors Affecting The Decision to Purchase S-Pure Chicken Meat Products
พัฒนชัย เตรียมวิทยา1
Pattanachai Triemvitaya1
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
Master of Economics (Business Economics) Kasetsart University1
อีเมล์ : Pattanachai.tr@ku.th
อาจารย์สณ
ั หะ เหมวนิช, ดร.2
Sanha Hemvanich, Ph.D.2
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2
Faculty of Economics Kasetsart University2
อีเมล์ : fecoshh@ku.ac.th

591

2

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ S-Pure โดย
ปัจจัยนามาศึกษา คือ ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านพฤติกรรมบุคคล และปัจจัยด้านส่วนประสม
ทางการตลาด การศึ ก ษางานวิ จั ย นี้ มี ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ ผู้ ที่ เ คยซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ นื้ อ ไก่ ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล โดยใช้แบบสอบถามเป็ น เครื่ องมือเพื่อเก็บ ข้อมูล ทั้งหมด 412 คน และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ จานวนสมาชิกครอบครัว อาชีพ และจานวนผู้สูงอายุที่ดูแล ปัจจัยด้าน
พฤติกรรมบุคคล ได้แก่ จานวนครั้งในการออกกาลังกาย และพฤติกรรมการซื้อ และปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านส่งเสริมการขาย ส่งผลต่อสัดส่วนการเลื อกซื้อ
ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ S-Pure
คาสาคัญ : การตัดสินใจ, การซื้อ, เนื้อไก่

Abstract
The purpose of this research was to study the factors affecting the decision to purchase
S- Pure chicken meat products, including demographic factors, personal behavior factors and
marketing mix 4P’s. 412 samples living in the Bangkok metropolitan area who had purchase
chicken meat products provided data through online questionnaires. Statistical analysis was
conducted by Multiple Regression Analysis, the results showed that age, number of members,
occupation, number of elderly people, number of times to exercise, price, place and
promotion (part of 4P’s) affecting the proportion of purchasing S-Pure chicken meat products
Keywords : Decision, Purchasing, Chicken meat products
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บทนา
เนื้อไก่เป็นแหล่งอาหารโปรตีนยอดนิยม ที่สามารถนามาปรุงอาหารได้หลากหลาย และมีประโยชน์
ต่อร่ างกาย ไขมัน ต่า มีโ ปรตีน สู ง น าไปปรุงอาหารได้ห ลากหลายชนิด เนื่องจากเส้ น ใยกล้ ามเนื้อ ของไก่
มีความละเอียดอ่อนนุ่มคล้ายปลา ทาให้เคี้ยวกลืนง่าย จึงเหมาะที่จะเป็นอาหารสาหรับทุกช่วงวัย ตั้งแต่วัย
ทารก ถึงวัยสูงอายุ (โพสต์ทูเดย์ , 2561) ซึ่งในมุมภาคการผลิตไก่ ก็ถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเลี้ยง และ
ขยายพันธุ์ได้อย่างง่ายและรวดเร็ว สามารถนามาเข้าสู่กระบวนการผลิตได้ในราคาไม่สูงมาก อีกทั้ งเนื้อไก่
ยังเป็นสินค้าเกษตรกรรมส่งออกที่สาคัญของประเทศไทย มีมูลค่าการส่งออกอยู่ใน 10 อันดับแรกของการ
ส่งออกกลุ่มสินค้าเกษตรกรรมของประเทศไทย และปรับมาอยู่ใน 5 อันดับแรกตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน
(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, 2542-2560) โดยการผลิตไก่เนื้อ
ในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การดาเนินการของบริษัทอาหารสัตว์ขนาดใหญ่ 12 บริษัท (มนิสา นวลเต็ม,
2554: 1) มีตัวเลขการผลิตไก่เนื้อมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในปี 2554 มีผลผลิตประมาณ 1.3 ล้านตัน เพิ่ม
เป็น 1.8 ล้านตันในปี 2558 หรือเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 7.95 ต่อปี ดังภาพที่ 1
ไก่เนือ
้
ผลผลิต (ล ้านตัว)
ผลผลิต (ตัน)
ราคาทีเ่ กษตรกรขายได ้ (บาท/กก.)

ปี 2556
1,189.04
1,629.92
43.25

ปี 2557
1,302.98
1,786.10
42.35

ปี 2558
1,361.91
1,866.88
38.36

ปี 2559
1,463.78
2,006.53
37.37

ปี 2560
1,537.70
2,107.86
37.29

ปี 2561
1,570.45
2,152.75
34.42

ภาพที่ 1 ปริมาณผลผลิตไก่เนื้อ ปี 2556-2561
ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2562)
ทั้งนี้ในกระบวนการผลิตไก่เนื้อ อาจมีการยาปฏิชีวนะกับสัตว์เพื่อช่วยในการรักษาโรคกับสัตว์ ซึ่งยา
ปฏิชีวนะเหล่านี้จะถูกสะสมในเนื้อสัตว์ เมื่อนามาผลิตให้ผู้บริโภครับประทานเข้า ไปเป็นประจาจะทาให้สะสม
ในร่างกายและส่งผลต่อการรักษาในคน ทางบริษัทเบทาโกรฯ จึงเล็งเห็นประเด็นดังกล่าวจึงได้มีการพัฒนา
คุณภาพ และมาตรฐานการผลิตทุกกระบวนการ อีกทั้งยังสร้างความแตกต่างทางด้านการแข่งขันของผลิตภัณฑ์
ที่มีความปลอดภัยสูงต่อผู้บริโภค ซึ่งถือเป็นตลาดใหม่ ณ เวลานั้น จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ S-Pure เป็น
รายแรกในการผลิตเนื้อไก่ปลอดยาปฏิชีวนะ ซึ่งจะเข้าไปตอบโจทย์ผู้บริโภคระดับพรี เมี่ยม แต่หากพิจารณา
ตลาดกลุ่มคนเลือกเนื้อไก่ปลอดยาปฏิชีวนะแล้วนั้น ยังถือเป็นตลาดกลุ่มเล็กเมื่อเทียบกับกลุ่มผู้บริโภคเนื้อไก่
ทั้งหมด แต่ด้ว ยแนวโน้ ม การรั กสุ ขภาพ ทั้งด้านการออกก าลั ง กาย การเลื อกบริโ ภคโปรตี น ของกลุ่ ม คน
ลดน้าหนัก หรือกลุ่มที่มีเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ที่มีเพิ่มมากขึ้น ก็อาจจะเป็นกลุ่มที่สามารถขยายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ได้ ทางผู้วิจัยจึงศึกษาถึงปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านพฤติกรรมการดาเนินชีวิต พฤติกรรมด้านการ
ซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ และความคิดเห็นทางด้านส่วนประสมทางการตลาด เพื่อให้ทราบถึงปัจจั ยที่ส่งผลต่อการ
ซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ และสามารถนาผลมาพัฒนาการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคได้ดีมากยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านพฤติกรรมส่วนบุคคล และปัจจัยทางด้านส่วน
ประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ นื้ อ ไก่ S-Pure ในเขตกรุ ง เทพมหานคร
และปริมณฑล
อุปกรณ์และวิธีการดาเนินงานวิจัย
ในการศึกษางานวิจัยนี้กาหนดขนาดตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง จากใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความ
น่ า จะเป็ น (Non-Probability Sampling) ส ารวจโดยใช้ วิ ธี ก ารแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาก
ประชากรผู้บริโภคที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อไก่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ แบบสอบถาม และได้นามาใช้ทดสอบ ปรับปรุงมาใช้ในการสารวจจริง
ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก้ ส่วนของข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนของข้อมูลพฤติกรรมส่วนบุคคล พฤติกรรมเกี่ยวกับ
การซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ และส่วนของความเห็นเกี่ยวกับระดับความสาคัญทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่
มีผลต่อการซื้อเนื้อไก่
การดาเนินการวิจัย เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เมื่อได้รวบรวมข้อมูลแบบสอบถามแล้วได้มีการคัด
กรองชุดข้อมูลที่จะนามาวิเคราะห์ ได้จานวน 412 ชุดข้อมูล นามาวิเคราะห์และประมวลผลด้วยการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อสั ดส่ ว นค่าใช้จ่ ายในการซื้ อผลิ ตภั ณ ฑ์เ นื้ อไก่ S-Pure ของผู้ ที่อาศัย อยู่ ในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ ม ณฑล โดยใช้ ตั ว แปรอิ ส ระทั้ ง หมดพร้ อ มกั น ซึ่ ง จะแสดงผลของตั ว แปรที่ ไ ม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ และมี
ความสั มพัน ธ์กับ สั ดส่ ว นค่าใช้จ่ ายในการซื้อผลิ ตภัณฑ์เนื้ อไก่ S-Pure อย่ างมีนั ย ส าคัญทางสถิติ ดังนั้ น จึง
พิจารณาตัวแปรอิสระที่ไม่มีความสัมพันธ์ออกที่ละตัวแปร เพื่อสรุป ตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อสัดส่วนค่าใช้จ่ายฯ
เท่านั้น จึงสามารถใช้เป็นตัวแปรอิสระดังกล่าวเป็นตัวแปรทานายในแบบจาลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์
ของปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อสัดส่วนในการซื้อเนื้อไก่ S-Pure ได้ค่า R-squared เท่ากับ 0.6809 กล่าวคือ ตัว
แปรอิสระทั้งหมด สามารถอธิบายสัดส่วนในการซื้อเนื้อไก่ S-Pure ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลได้
ร้อยละ 68.09 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 31.91 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่น ๆ แสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1
ตารางผลการทดสอบทางสถิติวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ S-Pure ในเขตกรุงเทล
และปริมณฑล
Dependent variable
Independent variable
Age
Memb
Ocu1
Ocu3
Ocu4
Ocu5
Old
Excer_Q
Beh4
Beh5
Regc_S
Soruce1
Source2
Source4
Source5
Most_Brand1
Most_Brand3
Most_Brand4
Most_Brand5
Most_Brand6
Price1
Price2
Price4
Place3

Por_S
Coefficients
0.0050683
0.022842
0.0103969
0.0244817
0.0042309
-0.1644353
0.05129
0.0235829
0.0462027
0.1323644
0.2335917
-0.163334
-0.1590291
-0.146653
-0.2649762
-0.2278739
-0.0952939
-0.2497371
-0.0776203
-0.2266556
0.0232079
-0.0486295
-0.0180111
-0.0378325
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t
5.23***
2.7***
0.45
0.88
0.11
-3.35***
2.26**
4.3***
1.93*
2.96***
8.82***
-4.58***
-2.4**
-4.33***
-5.68***
-6.49***
-2.24**
-4.21***
-3.07***
-2.72***
1.31
-2.68***
-0.99
-1.92*

6

ตารางที่ 1 (ต่อ)
Dependent variable
Por_S
Independent variable
Coefficients
Promo3
0.0274667
Promo6
0.0237477
Info
-0.0329998
R square = 0.6809, F = 58.91, Sig = 0.000

t
1.47
1.89*
-2.32**

หมายเหตุ: ***แสดงถึงมีนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99,
** แสดงถึงมีนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95,
* แสดงถึงมีนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90

จากการศึกษาพบว่าตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กับสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์เนื้ อ ไก่
S-Pure คือ อายุ (Age) จานวนสมาชิกครอบครัว (Memb) อาชีพ (Ocu) จานวนผู้สูงอายุที่ต้องดูแล (Old)
จานวนครั้งในการออกกาลังกาย (Excer_Q) พฤติกรรมการเลือกอาหารที่มีความปลอดภัย มีคุณภาพ และมา
จากธรรมชาติเพื่อลูก หรือเด็กในบ้าน (Beh4) และผู้สูงอายุ (Beh5) การรู้จักแบรนด์ S-Pure (Regc_S) ช่อง
ทางการซื้อเนื้อไก่ (Source) แบรนด์ที่เลือกซื้อเนื้อไก่มากที่สุด (Most_Brand) ระดับความสาคัญเรื่อง ราคา
เหมาะสมเมื่อเทียบกับปริมาณสินค้า (Price2) การมีสินค้าวางพร้อมจาหน่ายตลอดเวลา (Place3) การเป็น
ผู้สนับสนุนรายการทีวี ต่าง ๆ (Promo6) และการรับข่าวสารเกี่ยวกับสารพิษตกค้างในเนื้อไก่ (Info) ที่มี
นัยสาคัญทางสถิติในระดับต่าง ๆ
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาการวิจัยนี้ ผู้ประกอบการสามารถนาข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรมของผู้ซื้อเนื้อไก่
รวมถึงข้อมูลระดับความสาคัญของปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด เพื่อนามาปรับใช้ในการวางแผน
ส่ งเสริ มกลยุ ท ธ์ ให้ ส ามารถตอบสนองความต้องการของผู้ ซื้อ หรื อนาไปสู่ การขยายในตลาดกลุ่ มใหม่ที่มี
ศักยภาพ ก็จะสามารถทาให้เพิ่มยอดขายได้อย่างเหมาะสม ซึ่งทางผู้วิจัยจึงสรุปเป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ผู้ที่มีอาชีพพนักงานเอกชนจะมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการซื้อมากกว่าผู้ที่มีอาชีพแม่บ้ าน/พ่ อบ้าน
ดังนั้นหากใช้กลยุทธ์ในการทาการตลาดกับกลุ่มพนักงานเอกชน ในการช่วยกระตุ้นยอดขายให้มีการเติบโตขึ้น
ทั้งนี้อาจจะต้องพิจารณาในการจัดกลุ่มย่อยเพิ่มเติมของพนักงานเอกชนว่ามีกลุ่มใดบ้างที่มีความสนใจทางด้าน
อาหารคุณภาพสูง
2. ผู้ที่มีอายุมากขึ้นจะส่งผลให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการซื้อเพิ่มขึ้น อาจเนื่องมาจากผู้ที่มีอายุมากขึ้นเริ่ม
มีแนวคิดในการรักษาสุขภาพมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีศีกยภาพในการจ่ายสูงกว่ากลุ่มคนที่มีอายุน้อยกว่า ซึ่ง
ควรนาไปใช้ในการพิจารณในการจัดกลุ่มย่อยร่วมกับอาชีพเพื่อให้สามารถตอบสนองผู้ซื้อได้ดีขึ้น
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3. ผู้ที่รู้จัก S-Pure จะมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการซื้อมากกว่าคนไม่รู้จัก เพราะผู้ซื้อส่วนใหญ่ยังพิจารณา
สินค้าจากแบรนด์ของแต่ละบริษัทประกอบในการพิจารณาซื้อ ดังนั้นผู้ประกอบการควรจะทาการสร้างแบรนด์
ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับมากขึ้น ซึ่งความสาคัญในการเป็นผู้สนับสนุนในรายการทีวีต่าง ๆ จะเป็นส่วนช่วย
ส่งเสริมในการเพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายได้
4. สินค้าบริโภคอย่างเนื้อไก่ การที่มีข่าวเรื่องสารพิษ หรือยาปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อไก่นั้นจะส่งผลต่อ
การซื้อที่ลดลง ดังนั้นผู้ประกอบการควรมีการสร้างความน่าเชื่อถือ และสร้างการรับรู้คุณภาพการปลอดยา
ปฏิชีวนะ อาจมีการสร้างคลิปวีดิโอในการบอกเล่าเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ ถึงคุณภาพตั้งแต่กระบวนการเลี้ยง
จนถึงมือผู้บริโภค นอกจากจะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือทางด้านการปลอดยาปฏิชีวนะหรือสารพิษตกค้าง
ในเนื้อสัตว์แล้ว ยังสร้างการรับรู้แบรนด์อีกทางหนึ่งด้วย
5. ผู้ที่ให้ความสาคัญเรื่องการมีสินค้าพร้อมขายตลอดเมื่อเข้าซื้อมาก จะส่งผลให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายใน
การซื้อลดลง ดังนั้นผู้ประกอบการควรพิจารณาการเพิ่มปริมาณในแต่ละช่องทางอย่างเหมาะสม เนื่องจาก
สินค้า อาจจะหาซื้อยากในมุมมองผู้ซื้อทาให้ ผู้ที่ให้ความสาคัญเรื่องความสะดวกในการซื้อนั้น จะมีสัดส่วนน้อย
กว่าผู้ที่ให้ความสาคัญในเรื่องนี้น้อย ซึ่งผู้ที่ซื้อที่ห้างสรรพสินค้าจะมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการซื้อมากกว่าการซื้อ
ช่องทางอื่น ๆ ทั้งนี้อาจจาสร้างกลยุทธ์ควบคู่ในการปรับช่องทางการขาย เช่น Betagro shop รวมถึงการจัด
ปริมาณในการขายในแต่ละช่องทางอย่างเหมาะสม
ทั้งนีว้ ิธีการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ทาด้วยวิธี การแจกแบบสอบถามเพียงวิธีเดียว ซึ่งอาจมี
รายละเอียดไม่มากพอ จึงควรเพิ่มเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยอื่นๆ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและมีความละเอียด
มากยิ่งขึ้น
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คะแนนการกากับดูแลกิจการและโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีผลต่อมูลค่าของกิจการ
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของคะแนนการกากับดูแลกิจการและโครงสร้างคณะกรรมการ
บริ ษั ท ที่ มี ต่ อ มู ล ค่ า ของกิ จ การของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย กลุ่ ม ตั ว อย่ าง
ประกอบด้วย 290 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีคะแนนการกากับดูแลกิจการใน
ระดับ ดีเลิ ศ ระดับ ดีมาก ระดับ ดีและระดั บ ที่ ต่ากว่ าระดับ ดี ติดต่อกันระหว่ างปี 2556-2560 โดยใช้ก าร
วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ คานวณหาค่าร้อยละ และใช้การวิเคราะห์การถดถอย
เชิงพหุเพื่อทดสอบสมมติฐาน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 และ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า บริษัทที่มีคะแนน
การกากับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ จานวน 55 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 19.00 บริษัทที่มีคะแนนในระดับระดับดี
มาก จานวน 108 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 37.10 บริษัทที่มีคะแนนในระดับระดับดี จานวน 60 บริษัท คิดเป็น
ร้อยละ 20.80 และบริษัทที่มีคะแนนในระดับต่ากว่าระดับดี 67 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 23.10 ส่วนการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า คะแนนการกากับดูแลกิจการ (Sig. 12.461**) ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ (Sig.
2.581**) สัดส่วนกรรมการอิสระ (Sig. 2.447*) และผู้บริหารระดับสูงไม่มีการควบรวมตาแหน่ง (Sig. 3.661**)
มีผลต่อมูลค่าของกิจการอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ในขณะที่ขนาดคณะกรรมการบริษัทไม่มีผลต่อมูลค่าของ
กิจการ
คาสาคัญ: คะแนนการกากับดูแลกิจการ, ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ, สัดส่วนกรรมการอิสระ,
ขนาดคณะกรรมการบริษัท, ผู้บริหารระดับสูงไม่มีการควบรวมตาแหน่ง, มูลค่าของกิจการ
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Abstract
This research aims to examine the effect of corporate governance scoring and board
structure on Tobin’s Q of the listed companies on the stock exchange of Thailand. The sample
was consisted of 290 companies listed on the stock exchange of Thailand have corporate
governance score on excellent level, very good level, good level and lower of good level for
the consecutive years 2013-2017. The analysis of data and statistics used in quantitative
analysis was included the percentage and using multiple regression analysis to test the
hypothesis at 0.01 and 0.05 significant level. The results of the study show that the companies
with excellence score on the corporate governance were 55 companies or 19.00%, the
companies with very good score were 108 companies or 37.10%, the companies with good
score were 60 companies or 20.80% and the companies with below good level score were 67
companies or 23.10%. The hypothesis testing of the showed that there are statistically
significant influence of corporate governance score (Sig. 12.461**), independence of chairman
(Sig. 2.581**), independent directors (Sig. 2.447*) and chief executive officer non-duality (Sig.
3.661**) on to Tobin’s Q, while board size hove not impact on Tobin’s Q.
Keywords: corporate governance rating, independence of chairman, independent directors,
board size, chief executive officer non-duality, Tobin’s Q
บทนา
การกากับดูแลกิจการเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากสาธารณชนมากขึ้นในปัจจุบันไม่เฉพาะแต่ใน
ประเทศที่กาลั งพัฒ นาอย่ างประเทศไทย แต่รวมไปถึงประเทศที่พัฒ นาแล้ ว อย่ างในสหรั ฐ อเมริกาก็ยั งให้
ความสาคัญเล็งเห็นถึงผลกระทบจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและถูกเปิดเผยเป็นระยะๆ เกี่ยวกับการทุจริต
คอรัปชั่น ความไม่โปร่งใสในงบการเงิน การจงใจบิดเบือนข้อเท็จจริงโดยมิได้เปิดเผยไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือแม้กระทั่งการตกแต่งบัญชีเพื่อให้ราคาหุ้นของบริษัทสูงขึ้นๆ จนเป็นเหตุให้เกิดการ
ล้มละลายของธุรกิจขนาดใหญ่ระดับสากล รวมทั้งวิกฤตเศรษฐกิจช่วงปี 2540 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ส่งผล
มาสู่การล้มละลายของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องคิดเป็นมูลค่ามหาศาล ซึ่งล้วนมีสาเหตุมาจากการที่องค์กรขาดการ
กากับดูแลกิจการที่ดี สะท้อนให้ทั่วโลกตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นในการสร้างกลไกการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีมากยิ่งขึ้นรวมถึงประเทศไทยด้วย (Maher & Anderson, 2000, pp. 35-36) ซึ่งหากองค์กรจัด
ให้มีการกากับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นมาตรการสาคัญในการส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ ช่ว ยยกระดับ ประสิ ทธิภ าพของผลการปฏิบัติงานและการเจริ ญเติ บ โตให้ แก่ บ ริ ษั ท
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากตลาดทุนเข้ามามีบทบาทสาคัญในการเป็นแหล่งระดมทุนด้วยแล้ว การจัดให้มีหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ได้มาตรฐานจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อน ส่งเสริมให้บริษัทมีเสถียรภาพและช่วยลดโอกาส
ในการเกิดวิกฤตในอนาคตให้แก่บริษัทได้ (Gordon, 2002) ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2542 เพื่อพัฒนาระบบด้านการกากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลักการที่ดี
เศรษฐกิจไทยมีการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน และมีการติดตามผลการพัฒนาระบบการกากับดูแลกิจการ
ของบริษัทจดทะเบียนไทย โดยจั ดให้มีโครงการสารวจและรายงานผลการสารวจการกากับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนไทยนับตั้งแต่ปี 2544 เพื่อติดตาม วัดผล ส่งเสริมและกระตุ้นให้บริษัทจดทะเบียนไทยมีการ
พัฒนาการกากับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องและเทียบเคียงกับมาตรฐานในระดับ
สากล (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, 2556) และเป็นแนวคิดด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ซึ่ง
ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่สาคัญที่ภาคธุรกิจนามาประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการ เป็นตัวชี้วัด
สาคัญในการวัดความสาเร็จของการดาเนิ นธุรกิจซึ่งอยู่บนพื้นฐานที่ว่า ความมั่งคั่งของบริษัทและผู้ถือหุ้นจะ
เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีกลไกที่ดีในการสร้างและขับเคลื่อนมูลค่าเพิ่มของบริษัท (ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา และเอกชัย
นิตยาเกษตรวัฒน์, 2550, น. 51)
ตามหลักทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) เชื่อว่าเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้นไม่สามารถบริหารงานได้
เพียงคนเดียว จึงต้องมีการว่าจ้างให้บุคคลภายนอกเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนตนและเชื่อว่าบุคลากรทุกคนใน
กิจการย่อมมีแรงผลักดันและมีส่วนในการทาให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว นั่นคือ ตัวแทนหรือคณะกรรมการจะ
พยายามหาวิธีการในการสร้างมูลค่าที่สูงสุดให้กับกิจการก็ต่อเมื่อมีการทบทวนแล้วว่าวิธีการนั้น ๆ จะสามารถ
เอื้ อ ผลประโยชน์ ใ ห้ กั บ ตนเองได้ (Clarke, 2004, p. 78) ซึ่ ง ผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ เจ้ า ของกิ จ การก็ ค าดหวั ง ว่ า
คณะกรรมการหรือผู้บริหารจะดาเนินการตัดสินใจในการบริหารธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้าง
ผลตอบแทนที่สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของกิจการ เมื่อคณะกรรมการไม่ได้ตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุด
ให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของกิจการเป็นหลักก็จะทาให้เกิดปัญหาตัวแทน (Agency Problem) ส่งผลทาให้เจ้าของ
กิจการหรือผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนหรือผลประโยชน์น้อยลงและเป็นที่มาของการทาให้มูลค่าของกิจ การ
ลดลงในระดับที่ควรจะเป็น (Jensen & Meckling, 1976, pp. 355-360) การกากับดูแลกิจการจึงเป็นปัจจัย
สาคัญที่สามารถลดปัญหาจากตัวแทนได้ด้วยลักษณะการกากับดูแลกิจการมีการสนับสนุนให้เกิดการควบคุม
การตรวจสอบพฤติกรรมของตัวแทนมากขึ้น ส่งผลต่อผลการดาเนินงานภายในหน่วยงานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่ ง ขึ้ น เนื่ อ งจากการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การจะท าหน้ า ที่ ใ นก ากั บ ติ ด ตามตรวจสอบและควบคุ ม กระบวนการ
ดาเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของผลกาไรและช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการ
ให้สูงขึ้น (Coleman, 2007, pp. 31-32) การที่บริษัทจัดให้มีการกากับดูแลกิจการที่ดีโดยมีคะแนนการกากับ
ดูแลกิจการในระดับสูงและจัดให้มีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีจะ
ส่งผลให้มูลค่าของกิจการสูงตามไปด้วยหรือไม่นั้น สาหรับประเทศไทยยังไม่มีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนมากนัก
ผลที่สุดจึงเป็นที่มาของการศึกษาเรื่องคะแนนการกากับดูแลกิจการและโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีผล
ต่อมูลค่าของกิจการ ผลจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะช่วยยืนยันความสาคัญและประโยชน์ของการกากับดูแล
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กิจการที่ดี ผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพัฒนากลไกการกากับดูแลกิจการ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเป็ น รู ป ธรรมมากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ แ ละสภาพแวดล้ อ มที่ มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงไปในปั จ จุ บั น ส่ ง เสริ ม ความเชื่ อ มั่ น ด้ า นการลงทุ น ให้ แ ก่ นั ก ลงทุ น ทั้ ง ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ อันจะนาไปสู่เสถียรภาพทางการเงินให้กับธุรกิจและตลาดทุนของประเทศไทย
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาผลของคะแนนการกากับดูแลกิจการและโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อมูลค่าของ
กิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อุปกรณ์และวิธีการดาเนินงานวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นวัดผลของคะแนนการกากับดูแลกิจการและโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มี
ต่อมูลค่าของกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยที่
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการจด
ทะเบียนและทาการสารวจการกากับดูแลกิจการในระหว่างปี 2556-2560 โดยใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง เป็นบริษัทที่ผ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่รวมถึงบริษัทที่
อยู่ระหว่างการฟื้น ฟูผลการดาเนิน งาน บริษัทที่อยู่ในกลุ่ ม MAI industry บริษัทที่แจ้งว่าไม่ประสงค์ จ ะให้
เปิดเผยข้อมูลและบริษัทที่ไม่มีความสมบูรณ์ของข้อมูลหรือบริษัทที่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผลการ
ดาเนินงานในระหว่างปี) โดยจากัดเฉพาะบริษัทที่มีคะแนนการกากับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ ระดับดีมาก
ระดับดีและระดับที่ต่ากว่าระดับดี ติดต่อกันระหว่างปี 2556-2560 รวมทั้งสิ้น 290 บริษัท
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยนี้เป็นการรวบรวมหลักฐานการมีอยู่จริงที่มีการเปิดเผยข้อมูลจากรายงานผลสารวจการ
กากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ฐานข้อมูลที่มีการเปิดเผยโดย SETSMART ข้อมูลจากแบบแสดง
รายการข้อมูล ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบริษัทจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่มีคะแนนการกากับดูแลกิจการอยู่ในระดับดีเลิศ ระดับดีมาก ระดับ ดีและระดับที่ต่ากว่าระดับดี
ติดต่อกันในระหว่างปี 2556-2560 รวมระยะเวลา 5 ปี โดยแบ่งออกเป็น
2.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย
2.1.1 คะแนนการกากับดูแลกิจการ เป็นคะแนนซึ่งได้รับจากการสารวจและประเมินระดับของการ
กากับดูแลกิจการ โดยบริษัทที่มีคะแนนการกากับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ (ช่วงคะแนน 90-100) แทนค่าด้วย
5 ระดับดีมาก (ช่วงคะแนน 80-89) แทนค่าด้วย 4 ระดับดี (ช่วงคะแนน 70-79) แทนค่าด้วย 3 และระดับที่ต่า
กว่าระดับดี (ช่วงคะแนนต่ากว่า 70 ลงไป) แทนค่าด้วย 2 แทนด้วยตัวแปร CGS
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2.1.2 ความเป็ น อิส ระของประธานกรรมการ (Independence of Chairman) ใช้วัดความเป็ น
อิสระของผู้ที่ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ โดยการพิจารณาว่าผู้ที่ดารงตาแหน่งประธานกรรมการนั้นมี
รายชื่อเป็นกรรมการอิสระหรือไม่ แทนด้วยตัวแปร INDCHAIR โดยกาหนดเป็น Dummy Variables ดังนี้
บริษัทที่มีประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ
บริษัทที่ไม่มีประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

กาหนดค่าเป็น 1
กาหนดค่าเป็น 0

2.1.3 สัดส่วนกรรมการอิสระ (Independent Directors) ใช้วัดสัดส่วนของจานวนกรรมการอิสระเมื่อ
เทียบกับจานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท แทนด้วยตัวแปร INDDIREC วัดค่าตัวแปรโดย
INDDIREC (ร้อยละ) = จานวนกรรมการอิสระ x 100/จานวนกรรมการบริษัททั้งหมด
2.1.4 ขนาดคณะกรรมการบริษัท (Board Size) ใช้วัดจานวนกรรมการบริษัททั้งหมดที่บริษัทจัดให้
มี แทนด้วยตัวแปร BSIZE
2.1.5 ผู้บริหารระดับสูงไม่มีการควบรวมตาแหน่ง (Chief Executive Officer Non-duality) ใช้วัด
ค่าการที่ผู้ บ ริ ห ารระดับ สู งไม่มีการควบรวมตาแหน่ง โดยพิจ ารณาว่าบริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่าง
ประธานกรรมการและประธานฝ่ายบริห าร (กรรมการผู้ จัดการใหญ่) หรื อไม่ แทนด้ว ยตัว แปร CEODUA
กาหนดเป็น Dummy Variables ดังนี้
บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและประธานฝ่ายบริหาร
บริษัทไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและประธานฝ่ายบริหาร

กาหนดค่าเป็น 1
กาหนดค่าเป็น 0

2.1 ตัวแปรตาม คือ มูลค่าของกิจการ (Tobin’s Q) ตามแนวคิดของ Chung and Pruitt (1994)
แทนด้วยตัวแปร TOBINQ แสดงโดยประยุกต์ใช้ตามการคานวณดังนี้:
Tobin’s Q = (MVE + PS + DEBT) / BV
โดยที:่ MVE
PS
DEBT
BV

=
=
=
=

มูลค่าทางการตลาดของหุ้นสามัญ
มูลค่าทางการตลาดของหุ้นบุรมิ สิทธิ
มูลค่าทางการตลาดของหนี้สนิ
มูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์แทนราคาเปลี่ยนแทนของสินทรัพย์

3. การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation coefficient
analysis) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ พิจารณาโดยกาหนดค่าความสัมพัน ธ์ไว้ถ้าหากมีค่า
มากกว่ า 0.80 แสดงว่ า จะเกิ ด ปั ญ หาจากการที่ ตั ว แปรอิ ส ระมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ในระดั บ สู ง มาก
(multicollinearity) และการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยเชิ ง เส้ น พหุ คู ณ แบบขั้ น ตอน ( Stepwise multiple
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regression analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 คือ มีนัยสาคัญทาง
สถิ ติ และระดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ 0.01 คื อ มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ อ ย่า งสู ง ซึ่ ง แสดงเป็ น ตั ว แบบสมการ
regression เพื่อทดสอบสมมติฐานดังนี้
TOBINQit = β0 + β1CGRit + β2INDCHAIRit + β3INDDIRECit + β4BSIZEit + β5CEODUAit + ε
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและค่าร้อยละของบริษัทจาแนกตามข้อมูลพื้นฐานของบริษัท
ข้อมูลพื้นฐานของบริษัท
บริษัทที่มีคะแนนการกากับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ
บริษัทที่มีคะแนนการกากับดูแลกิจการในระดับดีมาก
บริษัทที่มีคะแนนการกากับดูแลกิจการในระดับดี
บริษัทที่มีคะแนนการกากับดูแลกิจการในระดับที่ต่ากว่าระดับดี
รวม

จานวน (บริษัท)
55
108
60
67
290

ร้อยละ
19.00
37.10
20.80
23.10
100.00

ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า บริษัทที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีคะแนนการกากับดูแลกิจการติดต่อกันระหว่างปี 25562560 พบว่าส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่มีคะแนนการกากับดูแลกิจการอยู่ในระดับดีมาก 108 บริษัท คิดเป็นร้อยละ
37.10 รองลงมาจะเป็นบริษัทที่มีคะแนนการกากับดูแลกิจการอยู่ในระดับต่ากว่าระดับดี 67 บริษัท คิดเป็น
ร้อยละ 23.10 บริษัทที่มีคะแนนการกากับดูแลกิจการอยู่ในระดับดี 60 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 20.80 และ
บริษัทที่มีคะแนนการกากับดูแลกิจการอยู่ในระดับดีเลิศ 55 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 19.00 ดังตารางที่ 1
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คะแนนการกากับดูแลกิจการ
ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ
สัดส่วนกรรมการอิสระ
ขนาดคณะกรรมการบริษัท
ผู้บริหารระดับสูงไม่มีการควบรวม
ตาแหน่ง

0.202**
0.000
0.287**
0.000
1.000

0.281**
0.000
0.049
0.278
-0.159**
0.000
1.000

0.607**
0.000
0.198**
0.000
0.168**
0.000
0.151**
0.000
1.000

ค่าสถิติวัดค่าสัมพันธ์ของ
ตัวแปรอิสระ
(VIF)

บริหารระดับสูงไม่มี
การควบรวมตาแหน่ง

0.198**
0.000
1.000

ขนาดคณะกรรมการ
บริษัท

1.000

สัดส่วนกรรมการอิสระ

ความเป็นอิสระของ
ประธานกรรมการ

ตัวแประอิสระ

คะแนนการกากับดูแล
กิจการ

ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย คะแนนการกากับดูแลกิจการ ความเป็น
อิสระของประธานกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ ขนาดคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงไม่มีการ
ควบรวมตาแหน่ง

1.738
1.589
1.146
1.103

ค่า Durbin-Watson: 1.513

จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทั้งหมด ประกอบด้วย คะแนนการ
กากับดูแลกิจการ, ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ, สัดส่วนกรรมการอิสระ, ขนาดคณะกรรมการบริษัท,
ผู้บริหารระดับสูงไม่มีการควบรวมตาแหน่ง ที่อยู่ในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณแบบขั้นตอน ซึ่งไม่มี
ความสัมพันธ์กันสูง นั่นคือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในช่วงระหว่าง -0.159 – 0.607 ซึ่งน้อยกว่า 0.80 ซึ่ง
ไม่เกิดปั ญหา Multicollinearity และเมื่อวิเคราะห์ ค่ า Variance Inflation Factor (VIF) ก็พบว่ามีค่า VIF
น้อยกว่า 10 คืออยู่ระหว่าง 1.103 – 1.738 นั่นคือ ไม่เกิด Multicollinearity นอกจากนี้ยังพบว่าตัวแปรอิสระ
อยู่ในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณแบบขั้นตอน ไม่มีอัตตะสัมพันธ์ในข้อมูล (autocorrelation)
เนื่องจากค่า Durbin-Watson มีค่าเท่ากับ 1.513 ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่าง 1.50 – 2.50 แสดงว่าตัวแปรอิสระ
ทั้งหมดนี้ ไม่มีอัตตะสัมพันธ์ในข้อมูล ดังนั้น จึงนาตัวแปรอิสระทั้งหมดเข้าสู่ตัวแบบสมการการถดถอยดังที่
ปรากฎในตารางที่ 2

605

ตารางที่ 3 แสดงผลของคะแนนการกากับดูแลกิจการและโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อมูลค่าของ
กิจการ
Coefficientsa
ตัวแบบ
(Model)
1 ค่าคงที่

สัมประสิทธิ์ ค่าความคลาด สัมประสิทธิ์ความ ค่าสถิติ ระดับนัยสาคัญ
ความถดถอย เคลือ่ นมาตรฐาน ถดถอยมาตรฐาน ทดสอบ ของสถิติทดสอบ
(B)
(Std. Error)
(Beta)
(t)
(P-value)
.877

.041

คะแนนการกากับดูแลกิจการ

.093

.007

ผู้บริหารระดับสูงไม่มีการควบรวมตาแหน่ง

.060

ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ
สัดส่วนกรรมการอิสระ
Adjusted R Square: 0.190

21.407

0.000

.388

12.461**

0.000

.016

.109

3.661**

0.000

.006

.002

.065

2.581**

0.010

.002

.001

.061

2.447*

0.015

Dependent variable: มูลค่าของกิจการ (Tobin’s Q)

จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
ผลปรากฏดังนี้
1) คะแนนการกากับดูแลกิจการมีผลต่อมูลค่าของกิจการ จากการทดสอบพบว่า คะแนนการกากับ
ดูแลกิจการมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนปกติ เท่ากับ .093 ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ
.388 และค่ า สถิ ติ ท ดสอบ t เท่ า กั บ 12.461** โดยมี ร ะดั บ นัย ส าคั ญของสถิ ติท ดสอบ t (P-value ของ t)
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (Sig. = 0.000 < 0.01) แสดงว่าคะแนนการ
กากับดูแลกิจการมีผลต่อมูลค่าของกิจการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
2) ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ไม่ มี ก ารควบรวมต าแหน่ง มี ผ ลต่ อ มู ล ค่ าของกิ จ การ จากการทดสอบพบว่า
ผู้บริหารระดับสูงไม่มีการควบรวมตาแหน่งมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนปกติ เท่ากับ .060 ค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .109 และค่าสถิติทดสอบ t เท่ากับ 3.661** โดยมีระดับนัยสาคัญของสถิติ
ทดสอบ t (P-value ของ t) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (Sig. = 0.000 <
0.01) แสดงว่าผู้บริหารระดับสูงไม่มีการควบรวมตาแหน่งมีผลต่อมูลค่าของกิจการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01
3) ความเป็นอิสระของประธานกรรมการมีผลต่อมูลค่าของกิจการ จากการทดสอบพบว่า ความเป็น
อิสระของประธานกรรมการมีค่า สัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนปกติ เท่ากับ .006 ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนน
มาตรฐาน เท่ากับ .065 และค่าสถิติทดสอบ t เท่ากับ 2.581** โดยมีระดับนัยสาคัญของสถิติทดสอบ t (Pvalue ของ t) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (Sig. = 0.000 = 0.01) แสดง
ว่าความเป็นอิสระของประธานกรรมการมีผลต่อมูลค่าของกิจการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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4) สัดส่วนกรรมการอิสระมีผลต่อมูลค่าของกิจการ จากการทดสอบพบว่า สัดส่วนกรรมการอิสระมีค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนปกติ เท่ากับ .002 ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .061 และ
ค่าสถิติทดสอบ t เท่ากับ 2.447* โดยมีระดับนัยสาคัญของสถิติทดสอบ t (P-value ของ t) เท่ากับ 0.015 ซึ่ง
น้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. = 0.015 < 0.05) แสดงว่าสัดส่วนกรรมการอิสระมีผลต่อ
มูลค่าของกิจการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5) ขนาดคณะกรรมการบริษัทไม่มีผลต่อมูลค่าของกิจการ จากการทดสอบพบว่า ขนาดคณะกรรมการ
บริ ษั ท มี ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ ของสถิ ติ ท ดสอบ t (P-value ของ t) มากกว่ า 0.01 และ 0.05 แสดงว่ า ขนาด
คณะกรรมการบริษัทไม่มีผลต่อมูลค่าของกิจการอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ0.05 ดังตารางที่ 3
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยพบว่า คะแนนการกากับดูแลกิจการ ผู้บริหารระดับสูงไม่มีการควบรวมตาแหน่ง ความ
เป็นอิสระของประธานกรรมการและสัดส่วนกรรมการอิสระ มีผลต่อมูลค่าของกิจการ (Tobin’s Q) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Khatab et al. (2011, pp. 4243) ซึ่งพบว่า บริษัทที่มีมาตรการด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีส่งผลต่อการเติบโต การทากาไรและผลการ
ดาเนินงานของบริษัทโดยรวมที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับบริษัทที่มีมาตรการด้านการกากับดูแลกิจการอยู่ในระดับ
ค่อนข้างน้อยกว่าซึ่งวัดจากมูลค่าของกิจการ (Tobin’s Q) และในทานองเดียวกันกับผลการศึกษา Ibrahim
and Samad (2011, p. 110) พบว่า บริษัทที่มีสัดส่วนกรรมการอิสระในสัดส่วนที่ สู งและไม่มีการควบรวม
ตาแหน่งระหว่างประธานกรรมการกับฝ่ายบริหารสามารถผลักดันให้เกิดการเพิ่มขึ้นของมูลค่ากิจการได้ ขณะที่
บริษัทที่ไม่มีกลไกการกากับดูแลกิจการที่ดีในประเด็นดังกล่าวไม่สามารถเพิ่มมูลค่าของกิจการได้ซึ่งวัดจาก
มูลค่าของกิจการ (Tobin’s Q) รวมทั้งผลการศึกษาของ Wu et al. (2009, p. 2) พบว่า ความเป็นอิสระของ
ประธานกรรมการซึ่งแสดงถึงการกากับดูแลกิจการในด้านความรับผิดชอบของคณะกรรมการมีความสัมพันธ์
กันในเชิงบวกกับผลการดาเนินงานของบริษัท นั่นคือการที่บริษัทมีประธานกรรมการที่มีความเป็นอิสระจะ
ส่งผลให้ผลการดาเนินงานของบริษัทดีตามไปด้วยซึ่งวัดค่าจากอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) และ
มูลค่าของกิจการ (Tobin’s Q) ทั้งนี้ เป็นไปได้ว่าบริษัทที่ได้รับการประเมินและมีระดับคะแนนการกากับดูแล
กิจการอยู่ในระดับที่สูง มีการตรวจสอบการบริหารงานให้เป็นไปอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มีการ
ควบคุมและกากับดูแลตัวแทนหรือผู้บริหารได้อย่างรัดกุม ช่วยลดปัญหาตัวแทนและปัญหาความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือความขัดแย้งระหว่างตัวการและตัวแทน ตามหลักทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) ส่งผลให้
ทรั พยากรของบริ ษัทได้ถูกน าไปใช้อย่ างมีประสิ ทธิภ าพ เกิดประสิ ทธิผ ลตรงตามเป้าหมาย ซึ่งเป็น ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการวัดคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษัท เป็นเครื่องมือสร้าง
ความสนใจและสร้างความเชื่อมันให้แก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของ
กิจการซึ่งนาไปสู่ความสาเร็จในการประกอบธุรกิจและการเติบโตของกิจการอย่างยั่งยืน และการที่บริษัทมีการ
แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและประธานฝ่ายบริหารหรือทั้งสองตาแหน่งไม่เป็นบุคคลเดียวกัน จึง
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ไม่เกิดปัญหาเรื่องการใช้อานาจตัดสินใจโดยไม่จากัด ไม่เกิดปัญหาความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ ผลักดัน
และทาให้เกิดกระบวนการดาเนินงานที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพไปยังประสิทธิผลได้มากยิ่งขึ้น มีกลไกในการทาน
สอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน รวมทั้งการที่บริษัทมีประธานกรรมการที่มาจากกรรมการอิสระ มีการจัดสรรให้มี
สั ดส่ ว นกรรมอิส ระในสั ดส่ ว นที่สู งเมื่อเทีย บกั บจ านวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งประธานกรรมการอิส ระและ
กรรมการอิสระจะไม่มีหน้าที่ในการจัดการและการดาเนินงาน มีการถ่วงดุลอานาจภายในคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งส่งผลให้กรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจได้อย่างเป็นอิสระ ทาหน้าที่ในการสนับสนุน
นโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหรือคัดค้านมติการตัดสินใจเมื่อเห็นว่ามตินั้นอาจไม่เป็นธรรมและไม่โปร่งใส
ซึ่งส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย การตัดสินใจกาหนดทิศทางในการบริหารงานจะ
คานึงถึงประโยชน์สูงสุด (A firm maximizes profit) ของบริษัท อันนาไปสู่มูลค่าของกิจการที่ดีขึ้นและสูงกว่า
บริษัทที่มีระดับคะแนนการกากับดูแลกิจการอยู่ในระดับที่น้อยกว่า บริษัทที่ไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่าง
ประธานกรรมการและประธานฝ่ายบริหาร บริษัทที่ไม่มีประธานกรรมการเป็นกรรมการอิ สระและจัดสรรให้มี
สัดส่วนกรรมการอิสระเมื่อเทียบกับจานวนกรรมการทั้งหมดในสัดส่วนที่น้อย
นอกจากนี้ยังพบว่า ขนาดคณะกรรมการบริษัทไม่มีผลต่อมูลค่าของกิจการ (Tobin’s Q) สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ Paul (2009, pp. 399-400) พบว่า ขนาดคณะกรรมการมีผลกระทบในเชิงลบกับผลการ
ดาเนินงานของบริษัท โดยวัดค่าจากความสามารถในการทากาไรและมูลค่าของกิจการซึ่งวัดจากค่า Tobin’s
Q ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่ามุมมองของนักลงทุนมองว่าหากบริษัทที่มีคณะกรรมการที่มีขนาดใหญ่อาจจะทาให้
เกิดปัญหาด้านการประสานงานและการติดต่อสื่อสาร ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบหรือเกิดความล่าช้าต่อการลง
มติเพื่อตัดสินใจด้านการบริหารงานของบริษัทซึ่งอาจไม่ทันต่อสถานการณ์หรือภาวะด้านการแข่งขันที่สูงในการ
ดาเนินธุรกิจปัจจุบันอันเป็นเหตุทาให้มูลค่าราคาหุ้นลดลงซึ่งส่งผลต่อไปยังมูลค่าของกิจการที่ลดน้อยลงไปด้วย
ดังนั้น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ควรมุ่งเน้นปฏิบัติตามแนวทางของ
หลั กการกากับ ดูแลกิจ การที่ดีและพัฒ นากลไกการกากับดูแลกิจ การที่ดีให้ ส อดคล้ องกับ สถานการณ์และ
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมในทุกด้านจนทาให้บริษัทได้รับ
การประเมิน และมีค ะแนนการกากับ ดูแลกิจ การในระดั บที่ ดีห รื ออยู่ในระดับ ที่สู ง และจัดให้ มีโ ครงสร้ า ง
คณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดอันแสดงถึงการกากับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ โดยมุ่งเน้นทางด้านการจัดให้มีประธานกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ และการแบ่งแยก
หน้าที่ระหว่างประธานกรรมการกับประธานฝ่ายบริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือประธานกรรมการกับ
ประธานฝ่ายบริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน ทาให้เกิดดุลยภาพทางด้านอานาจในการ
บริหารงาน มีกระบวนการติดตามและตรวจสอบการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ลดความเสี่ยงในการ
ดาเนินงานจากปัญหาความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์อันจะเป็นเงื่อนไขและเป็นเครื่องมือที่สาคัญสาหรับใช้
ในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ แก่
บริษัท และควรลดจานวนหรือขนาดคณะกรรมการบริษัทให้มีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจเพื่อให้การ
ติดต่อสื่อสารและการลงมติเพื่อตัดสินใจด้านการบริหารงานเกิดความคล่องตัวและทันต่อสถานการณ์ด้านการ
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แข่งขันที่สูงในปัจจุบันอันจะส่งผลในด้านบวกต่อราคาหุ้นซึ่งจะส่งผลต่อไปยังการเพิ่มขึ้นของมูลค่ากิจการ ดัง
ปรากฎในภาพที่ 1
การกากับดูแลกิจการ
(corporate governance)
คะแนนการกากับดูแลกิจการ +
(Sig. 12.461**)
ความเป็นอิสระของประธาน +
กรรมการ (Sig. 2.581**)
สัดส่วนกรรมการอิสระ
(Sig. 2.447*)

+

ขนาดคณะกรรมการบริษัท

-

มูลค่าของกิจการ
(Tobin’s Q)

ผู้บริหารระดับสูงไม่มีการควบรวม +
ตาแหน่ง (Sig. 3.661**)
** หมายถึง มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 * หมายถึง มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
หมายถึง มีผล (+ = แปรผันตรง, - = แปรผกผัน)
หมายถึง ไม่มีผล

ภาพที่ 1 ผลของคะแนนการกากับดูแลกิจการและโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อมูลค่าของกิจการ
ข้อเสนอแนะ
1) สาหรับการวิจัยในครั้งต่อไปควรใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน ทั้งวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง
คุณภาพเข้าด้วยกัน โดยใช้ทั้งการสารวจร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งจะทาให้ทราบถึงข้อมูลในภาพกว้าง
ครอบคลุมในทุกประเด็น ทราบแนวโน้ม เงื่อนไขและบริบททางธุรกิจ เพื่อนาข้อมูลต่างๆ มาประกอบกันและ
วิเคราะห์เชิงลึกเพื่อนาไปสู่ การวางแผน การปรับใช้ในเชิงนโยบาย และการพยากรณ์ที่มีความถูกต้องแม่นยา
มากยิ่งขึ้น
2) ทาการปรับตัววัดผลในรูปแบบอื่นที่แตกต่างจากงานวิจัยนี้ เช่น เพิ่มตัววัดในมุมมองอื่น เช่น Stock
return, Earning per share: EPS หรือ มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic value added: EVA) หรือ
เพิ่มตัววัดผลดาเนินงานในมิติอื่น รวมทั้งทาการศึกษาในกลุ่มธุรกิจอื่น อย่างเช่น กลุ่ม MAI ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย การศึกษาซ้าโดยการขยายเวลาในการศึกษา เนื่องจากแต่ละช่วงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมทางบัญชีและการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการศึกษาวิจัย ทั้งนี้เพื่อสะท้อนถึง
ผลของคะแนนการกากับดูแลกิจการและโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ วิ เคราะห์ ต้ น ทุ น และผลประโยชน์ ข องโครงการส านั ก งานสี เขี ย ว
กรณีศึกษา : สิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี โดยเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ และข้อมูลปริมาณ
การใช้ทรัพยากร และใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง วิธีการศึกษาที่ใช้คือการวิเคราะห์ต้ นทุน และ
ผลประโยชน์ของโครงการโดยใช้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C) และอัตรา
ผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR)
ผลการศึกษาพบว่า มูล ค่าปั จ จุบั น สุ ทธิเท่ ากับ 62,771.55 บาท อัตราส่ วนผลประโยชน์ ต่อต้นทุ น
เท่ากับ 1.25 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากับ ร้อยละ 8.19 แสดงว่าโครงการนี้ มีความคุ้มค่าในการ
ลงทุน จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของผลการวิเคราะห์ กรณีที่ผลประโยชน์รวมของโครงการเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 10 และกรณีที่ต้นทุนรวมรวมของโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 พบว่าโครงการสานักงานสีเขียวมีความคุ้มค่า
ในการลงทุนที่อัตราคิดลดร้อยละ 4
คาสาคัญ : สานักงานสีเขียว, ก๊าซเรือนกระจก, ต้นทุนและผลประโยชน์
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Abstract
The objective of this study was to analyze cost and benefit of the green office
project, the study case of environmental office 6 nonthaburi. Primary data were collected
through interviews and consumption of resources. Secondary data were collected from
related documents. Net Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio (B/C ratio) and internal rate
of Return (IRR) were used to analyze cost, benefit and economic value of project.
From the analysis, the net present value was 62,771.55 baht. Benefit cost ratio was
1.25 and Internal Rate of Return was 8.19 percent. From the result of sensitivity analysis, this
project was worth for investment in case that total benefits increase 10 percent and total
cost increases 10 percent. For green office project was worth for investment at 4 percent
discount rate.
Keywords : Green Office, Green House Gas, The cost and benefit
บทนา
กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์เป็นสาเหตุของการเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจก เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิง
จากถ่านหิน น้ามันและก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งการตัดไม้ทาลายป่าทาให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เนื่องจาก
ต้นไม้และป่าไม้ทาหน้าที่เปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็ นก๊าซออกซิเจนในกระบวนการสังเคราะห์ด้วย
แสงก่อนที่ก๊าซจะขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ เมื่อพื้นที่ป่าลดน้อยลงปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จึงขึ้นไปสะสมอยู่
ในชั้นบรรยากาศได้มากขึ้น และควันจากท่อไอเสียรถยนต์ทปี่ ล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา ประเทศไทย
มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปี พ.ศ. 2560 เฉลี่ยอยู่ที่ 3.90 ตันต่อคน (สานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน, 2561) ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551-2560 ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อคนมีแนวโน้ม
เพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ย ๆ ท าให้ ส ภาพภู มิ อ ากาศเปลี่ ย นแปลงอย่ างไม่ เป็ น ไปตามฤดู ก าลกลายเป็ น วิก ฤติ ท างด้ า น
สิ่งแวดล้ อม และส่ งผลกระทบเป็ น วงกว้าง เมื่อสั งคมต้องเผชิญ กับปั ญ หาทางด้านสิ่ งแวดล้ อมเป็ น สิ่ งที่ไม่
สามารถมองข้ามได้ เพราะสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ยังก่อให้เกิดวิกฤตการณ์
ปั ญ หาด้ านทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ มี อ ยู่ อ ย่ างจ ากั ด หากคนในสั งคมมี พ ฤติ ก รรมการใช้ ท รั พ ยากรอย่ างมี
ประสิทธิภาพนั้นก็จะนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ประเทศไทยมีการกาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศโดยมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่า
เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะเห็นได้ว่าหลายหน่วยงานออกมาช่วยกันรณรงค์ลดการใช้ การใช้ซ้า และการนา
กลับมาใช้ใหม่ รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อพัฒนาจิตสานึกของผู้ใช้ให้มีความรับผิดชอบ

612

3
ในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ สานักงานสีเขียวจึงเป็นแนวทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาจิตสานึก
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนภายในองค์กร ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกร้อน พร้อมทั้ง
การเลือกซื้ออุปกรณ์สานักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทาให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศโลก ซึ่งเป็นแนวทางที่มุ่งสู่กระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้บุคลากร
ขององค์กรเกิดความตระหนักต่อการเรี ยนรู้พัฒนาปรับปรุงสานักงานของตนเอง แล้วยังนาไปพัฒนาเผยแพร่
สานักงานสีเขียวในประเทศ ส่งเสริมให้คนในชาติได้เห็นประโยชน์ของสานักงานสีเขียวมากขึ้น และเป็นการ
สร้างแรงจูงใจให้กับองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด พร้อมช่วย
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อความกินดีอยู่ดีของคนในสังคม และช่วยกันส่งเสริมให้เกิดสานักงานสีเขียวซึ่ง
เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
ดังนั้ น งานวิจั ยนี้ จึงมีแนวคิดที่จะทาการศึกษาต้น ทุนและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น จากกิจกรรมการ
ดาเนินงานภายในสานั กงานตามเกณฑ์มาตรฐานสานักงานสี เขียวที่บุ คลากรภายในหน่ วยงานภาครัฐ และ
เอกชน สามารถมีส่วนร่วมในการลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากสภาวะโลกร้อน เพื่อเป็นข้อมูลแนวทางแก่ผู้ที่สนใจ
นาไปปฏิบัติต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์ต้นทุน และผลประโยชน์ของสานักงานสีเขียว
2. เพื่อศึกษาการลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมการดาเนินงานภายในสานักงาน
วิธีการดาเนินงานวิจัย
จากการศึ กษาแนวคิ ดทฤษฎีและงานวิจัย ที่ เกี่ย วข้องต่ างๆ ผู้ วิจัย สามารถน าความรู้ที่ ได้ นั้ นมาใช้
กาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้
1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การเลือกตัวอย่าง หลักการเลือกโครงการโดยดูจากสานักงานสีเขียว (Green Office) ที่สมัครเข้าร่วม
โครงการสานักงานสีเขียว (Green Office) กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งดาเนินกิจกรรมตามเกณฑ์
ของโครงการ และผ่านการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ
2. วิธีการประเมินต้นทุนและผลประโยชน์
การประเมินต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการลงทุนเป็นตัวเงิน ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เกณฑ์ในการประเมินต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการ
รายการ
ข้อมูล
ต้นทุนการลงทุน (Investment Cost)
ค่าใช้จ่ายติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์
- จานวนอุปกรณ์ และราคา
ต้นทุนการดาเนินงาน (Operation Cost)
ค่าใช้จ่ายในการทาสื่อประชาสัมพันธ์
- จานวนอุปกรณ์ และราคา
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเพิ่มเติมพื้นที่สีเขียว
- จานวนอุปกรณ์ และราคา
ค่าใช้จ่ายที่จัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- จานวนอุปกรณ์ และราคา
ประโยชน์ (Benefit)
ปริมาณไฟฟ้าที่ลดลง
- ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ปริมาณน้าที่ลดลง
- ปริมาณการใช้น้า
ปริมาณเชื้อเพลิงที่ลดลง
- ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง
ที่มา : สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี
2.1 การคานวณต้นทุนของโครงการ พิจารณาต้นทุนของโครงการสานักงานสีเขียว ได้แก่ ค่าใช่จ่าย
ในการลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 การคานวณประโยชน์ของโครงการ ผลประโยชน์ของโครงการประกอบด้วย ปริมาณไฟฟ้า
ปริมาณน้า ปริมาณเชื้อเพลิง คานวณจากการดาเนินกิจกรรมจากการใช้ ทรัพยากรภายในสานักงาน โดยนา
ค่าใช้จ่ายจากการใช้ทรัพยากรระหว่าง พ.ศ. 2560 เป็นปีฐานเทียบกับปีดาเนินโครงการในปี พ.ศ. 2561 เพื่อ
หาปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง พร้อมทั้งนาไปคานวณเครดิตคาร์บอนที่โครงการจะได้รับ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบแต่ละ
หมวดการดาเนินงาน เช่น ค่าใช่จ่ายในการลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการประเมิน หาต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการทาโครงการ อ้างอิงแหล่งข้อมูลจากส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี
3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมบันทึกในการประเมินผล
เช่น ผลการปฏิบั ติงานและผลการใช้จ่ ายของโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2561 และคู่มือเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการอธิบายโครงการที่เกิดขึ้น อ้างอิงแหล่งข้อมูลจากสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6
นนทบุรี และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้
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ข้อมูลในการวิเคราะห์โครงการ มีดังนี้
4.1 ระยะเวลาโครงการกาหนดให้มีอายุโครงการเป็นระยะเวลา 5 ปี จากแผนการติดตามผลการ
ดาเนินงานของโครงการสานักงานสีเขียว
4.2 อัตราส่วนลด (Discount Rate) ในการวิจัยครั้งนี้กาหนดให้อัตราส่วนลดคานวณจากอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 4 ต่อปี ข้อมูลจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไ ทย (ThaiBond
Market Association)
4.3 กิจ กรรมที่ น ามาค านวณหาปริ ม าณก๊ าซเรื อ นกระจก คื อ กิจ กรรมการด าเนิ น งานภายใน
สานักงานที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น กิจกรรมการใช้ไฟฟ้า กิจกรรมการใช้น้า กิจกรรมการใช้เชื้อเพลิง
และการจัดการของเสีย
4.4 การวิ จั ย ครั้ ง นี้ จ ะใช้ อั ต ราส่ ว นลด (Discount Rate) เท่ า กั บ 4% เป็ น เกณฑ์ ส าหรั บ การ
พิจารณาหาค่า NPV, B/C และ IRR
4.5 การวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (NPV) เป็นวิธีที่ใช้ในการประเมินโครงการลงทุน
ผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ โดยการปรับผลสุทธิหาจากผลประโยชน์หักด้วยต้นทุนของแต่
ละปีด้วยอัตราคิดลดที่เหมาะสม เพื่อคานวณหามูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ
จาก

NPV

=

โดย

Bt = ผลประโยชน์ของโครงการที่เกิดขึ้นในแต่ละปี
Ct = ต้นทุนของโครงการที่เกิดขึ้นในแต่ละปี
R = อัตราคิดลด
ถ้า NPV > 0 แสดงว่าโครงการมีความคุ้มค่าในการลงทุน
4.6 การวิเคราะห์มูลอัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio: B/C Ratio) เป็น
อัตราส่วนของมูลค่าเงินปัจจุบันของผลประโยชน์กับมูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุนโครงการ

จาก

B/C

=

ถ้า B/C > 1 แสดงว่าโครงการมีความคุ้มค่าในการลงทุน
4.7 การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal rate of return: IRR) เป็นการหา
อัตราคิดลดที่ทาให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการเท่ากับศูนย์ ถ้า IRR มีค่ามากกว่าต้นทุนของเงินลงทุน แสดง
ว่าโครงการมีความคุ้มค่าในการลงทุน
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4.8 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) เพื่อทดสอบว่าหาก
สถานการณ์ เปลี่ยนแปลงไปจากการที่ปั จจัยทุนผลตอบแทนเปลี่ยนไป ผลการวิเคราะห์จะเปลี่ ยนแปลงไป
อย่างไร ในการศึกษาครั้งนี้จะใช้วิธีวิเคราะห์ความอ่อนไหวกาหนดเป็น 2 กรณี คือ
กรณีที่ 1 กรณีที่ผลประโยชน์รวมของโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
กรณีที่ 2 กรณีที่ต้นทุนรวมรวมของโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
ผลการศึกษา
1. การวิเคราะห์ต้นทุน ของโครงการ ผลการวิเคราะห์ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Investment Costs)
และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน (Operating Costs) ซึ่งต้นทุนรวมของโครงการทั้งหมด 250,324 บาท
ตารางที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการลงทุนดาเนินกิจกรรมในสานักงานสีเขียว
รายการ
จานวน
ราคาต่อหน่วย
1. ต้นทุนการลงทุน (Investment
Cost)
ค่าใช้จ่ายติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
5 เครื่อง
35,000
- ติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED
122 หลอด
207
2. ต้นทุนการดาเนินงาน
(Operation Cost)
- ค่าใช้จ่ายป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
2 ป้าย
900
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเพิ่มเติม
พื้นที่สีเขียว
10 กระถาง
27
- ค่าใช้จ่ายเช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1 เครื่อง
48,000
รวมทั้งหมด
ที่มา: จากการวิเคราะห์โดยผู้วิจัย

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (บาท)

175,000
25,254

1,800
270
48,000
250,324

2. การวิเคราะห์ประโยชน์ของโครงการ ผลการวิเคราะห์ประโยชน์ของโครงการที่ได้จากการคานึงถึง
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าจากการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในสานั กงาน ซึ่งผลประโยชน์ รวมของโครงการ
ทั้งหมด 351,648.75 บาท
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ตารางที่ 3 ผลประโยชน์ของโครงการ
หน่วย: บาท
ประโยชน์จาก ประโยชน์จาก ประโยชน์จาก ประโยชน์จากการ ประโยชน์จากการ
ปีที่
การใช้ไฟฟ้า
การใช้น้า การใช้เชื้อเพลิง กาจัดของเสีย ขายคาร์บอนเครดิต
0
1
29,171.13
7,790.90
26,248.57
6,963.12
156.03
2
29,171.13
7,790.90
26,248.57
6,963.12
156.03
3
29,171.13
7,790.90
26,248.57
6,963.12
156.03
4
29,171.13
7,790.90
26,248.57
6,963.12
156.03
5
29,171.13
7,790.90
26,248.57
6,963.12
156.03
รวม 145,855.65
38,954.50
131,242.85
34,815.60
780.15
ที่มา: จากการวิเคราะห์โดยผู้วิจัย
3. การวิเคราะห์ ค วามคุ้มค่ า ผลการวิเคราะห์ ค วามคุ้ มค่ าของโครงการในการวิเคราะห์ โครงการ
สานักงานสีเขียวมีมูลค่าผลประโยชน์ตลอดอายุการใช้งานของโครงการ (กาหนดระยะเวลาของโครงการ 5 ปี)
ณ อัตราคิดลดร้อยละ 4
ตารางที่ 4 ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการ
ต้นทุนของ
ผลประโยชน์ของ อัตราคิดลด
ปีที่
โครงการ
โครงการ
4%
0
250,324.00
1.0000
1
70,329.75
0.9615
2
70,329.75
0.9246
3
70,329.75
0.8890
4
70,329.75
0.8548
5
70,329.75
0.8219
รวม
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) บาท
อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR)
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) (% ต่อปี)
ที่มา: จากการคานวณโดยผู้วิจัย
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มูลค่าปัจจุบันของ
ต้นทุน(PVC)
250,324.00
250,324.00

มูลค่าปัจจุบันของ
ประโยชน์(PVB)
67,624.76
65,023.81
62,522.89
60,118.17
57,805.93
313,095.55
62,771.55
1.25
8.19

8
จากตารางที่ 4 พบว่าเมื่อนามาคานวณมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดร้อยละ 4 จะได้มูลค่าปัจจุบัน
ของต้นทุนเท่ากับ 250,324 บาท มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ เท่ากับ 313,095.55 บาท นามาวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของโครงการ จะได้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 62,771.55 บาท อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อ
ต้นทุน (B/C) เท่ากับ 1.25 และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เท่ากับร้อยละ 8.19 จากผลการ
วิเคราะห์โครงการสานักงานสีเขียวมีความคุ้มค่าในการลงทุน
4. ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ
มูลค่าปัจจุบัน
อัตราส่วน
อัตราผลตอบแทน
กรณีที่
สุทธิ
ผลประโยชน์ต่อต้นทุน
ภายใน
(บาท)
(เท่า)
(ร้อยละ)
กรณีที่ 1 กรณีที่ผลประโยชน์รวมของ
94,081.11
1.38
12.03
โครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
กรณีที่ 2 กรณีที่ต้นทุนรวมรวมของ
37,739.15
1.14
4.57
โครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
จากตารางที่ 5 พบว่าผลการวิเคราะห์ ความอ่อนไหว ทั้ง 2 กรณี คือ กรณี ที่ผลประโยชน์ รวมของ
โครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 94,081.11 บาท อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน
เท่ากับ 1.38 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากับ ร้อยละ 12.03 และกรณีที่ต้นทุนรวมรวมของโครงการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 37,739.15 บาท อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนเท่ากับ
1.14 และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากับ ร้ อยละ 4.57 ดังนั้น ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ
โครงการมีความคุ้มค่าในการลงทุนทั้ง 2 กรณีที่อัตราคิดลดร้อยละ 4
อภิปรายผล
งานวิจั ย นี้ มี วัต ถุป ระสงค์ในการประเมิ น ต้น ทุ น และผลประโยชน์ ข องโครงการส านั ก งานสี เขี ย ว
กรณีศึกษา : สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) เพื่อหาผลตอบแทนจากการดาเนินการตามโครงการ
ดั ง กล่ า ว เนื่ อ งจากโครงการดั งกล่ าวเป็ น การด าเนิ น โครงการของรั ฐ และต้ อ งใช้ เงิ น ลงทุ น ประกอบกั บ
งบประมาณของประเทศที่มีอยู่อย่างจากัด ดังนั้นในการตัดสินใจว่าจะดาเนินโครงการหรือไม่จะต้องคานึงถึง
ความคุ้มค่าในการลงทุนของโครงการ
จากการศึกษาต้นทุน ผลประโยชน์ของโครงการสานักงานสีเขียว ซึง่ ต้นทุนของโครงการ ประกอบด้วย
ต้นทุนการลงทุน (Investment Cost) และต้นทุนการดาเนินงาน (Operation Cost) ส่วนผลประโยชน์ของ
โครงการประกอบด้วย ประโยชน์ จากการใช้ไฟฟ้า ประโยชน์ จากการใช้น้ า ประโยชน์จ ากการใช้เ ชื้อเพลิ ง
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ประโยชน์จากการกาจัดของเสีย และประโยชน์จากการขายคาร์บอนเครดิต ผลการศึกษาที่ได้แสดงให้เห็นถึง
ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายที่ลดลง รวมถึงการลดภาวะโลกร้อน ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ที่ได้นั้นมีค่า NPV มากกว่า
0 B/C มากกว่า 1 และ IRR มากกว่าผลตอบแทนร้อยละ 4 พบว่าโครงการสานักงานสีเขียวมีความคุ้มค่าในการ
ลงทุน เนื่องจากการลงทุนเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน รวมถึงการสร้างจิตสานึกเรื่องการลด
การใช้ปริมาณทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด และการดาเนินกิจกรรมภายในสานักงานตามโครงการสานักงานสี
เขียว ทาให้ส านักงานมีค่าใช้ จ่ายลดลง ทั้ง ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศ ลดการ
ทาลายสิ่งแวดล้อม
สาหรับการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ กรณีที่ผลประโยชน์รวมของโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ
10 เนื่องจากบุคลกรในสานักงานให้ ความร่วมมือลดการใช้ทรัพยากรภายในสานักงานอย่างเข้มงวด ทาให้
ผลประโยชน์ของโครงการเพิ่มขึ้น กรณีนี้จึง มีความคุ้มค่าในการลงทุน และกรณีที่ต้นทุนรวมรวมของโครงการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากการลงทุนเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีประหยัดพลังงานภายในสานักงาน ทาให้ต้นทุน
ของโครงการเพิ่มขึ้นแต่เทคโนโลยีประหยัดพลังงานช่วยลดค่าใช้จ่า ยของสานักงานลงด้วย กรณีนี้จึง มีความ
คุ้มค่าในการลงทุน สรุปผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการทั้งสองกรณีนั้น พบว่า โครงการสานักงานสี
เขียวมีความคุ้มค่าในการลงทุนที่อัตราคิดลดร้อยละ 4
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับหน่วยงานภาครัฐ
รัฐบาลควรกาหนดเพดานการปล่ อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ล ะองค์กร โดยออกเป็นนโยบายและ
มาตรการบังคับใช้ตามกฎหมาย ให้หน่วยงานทั้งราชการและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก
หากองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกินปริมาณที่รัฐบาลกาหนดต้องมีโทษปรับตามกฎหมาย หากภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่จะดาเนินการโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน หรือมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาภาวะโลก
ร้อน สามารถนาข้อมูลไปใช้ในการวางแผนโครงการเป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะ
โลกร้อน
2. ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์สาหรับหน่วยธุรกิจ
สานักงานสีเขียวเป็นกลยุทธ์สาคัญในการบรรเทาภาวะโลกร้อนแล้ว ยังสามารถนากิจกรรมที่ลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้น มาเป็นแนวทางในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อภาพลักษณ์ที่
ดีขององค์กร และสามารถนาข้อมูลการลงทุนเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีประหยัดพลังงานมาใช้เป็นแผนใน
การเลือกตัดสินใจลงทุน เพื่อลดค่าใช้จ่ายภายในสานักงานในอนาคตได้
3. ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งต่อไป
ในการประเมิน ต้น ทุน ผลประโยชน์ ของโครงการสานักงานสีเขียว เพื่อใช้ในการตัดสิน ใจลงทุนใน
โครงการนั้น เป็นเรื่องของการคาดการณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยาก
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และมีความอ่อนไหวมาก หากปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปอาจทาให้ผลการวิเคราะห์
เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นผู้ทาการศึกษาต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก
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บทคัดย่อ
จำกสภำวกำรณ์ของกำรเติมโตของประชำกรไทยในหลำยช่วงปีที่ผ่ำนมำพบว่ ำวิวัฒนำกำรในสังคมที่ถูก
พัฒนำทั้งทำงด้ำนสุขภำวะ กำรอยู่อำศัย กำรแพทย์ที่ทันสมัย จึงทำให้อำยุไขของประชำกรไทยยืนยำวมำกขึ้น ทำ
ให้ประเทศไทยจำเป็นต้องหันกลับมำให้ควำมตระหนักในเรื่ องผู้สูงอำยุในหลำยมุ มมอง คือ กำรสร้ำงภำพจำ หรือ
ภำพแทนของผู้ สู งอำยุ ในอดีตกับ ปั จจุบัน นั้นอำจมีควำมแตกต่ำงกำรปรับมุมมองในเรื่องของผู้สู งอำยุจึงเป็น
ประเด็นสำคัญในปัจจุบันเพื่อแยกแยะส่วนที่เป็นคุณค่ำของผู้สูงอำยุมำสู่กำรต่อยอดในกำรพัฒนำในด้ำนต่ำงๆ
ต่อไป ในขณะเดียวกันสังคมประเทศไทยเป็นสังคมที่เน้นกำรอำศัยอยู่ร่วมกันในลักษณะครอบครัว ซึ่ง หำกเป็น
ครอบครัวในท้องถิ่นด้วยแล้ว จะพบว่ำในแทบทุกหลังคำเรือนมักมี ผู้สูงอำยุอำศัยอยู่ร่วมกับลูกหลำน หลำยชุมชน
ในท้องถิ่นมักพบเห็นผู้สูงอำยุมีกำรรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรม จึงทำให้เห็นว่ำสังคมไทยได้เริ่มเข้ ำสู่ปรำกฎกำรณ์
“สังคมผู้สูงอำยุ ” และสังคมต้องหันกลับมำให้ควำมสำคัญกับ ผู้สูงอำยุ โดยกำรนำเอำคุณค่ำของผู้สูงอำยุ เช่น
ประสบกำรณ์ทำงอำชีพ ภูมิปัญญำชำวบ้ำน สร้ำงสรรค์เป็นแนวทำงกำรนำประโยชน์เหล่ ำนี้ในกำรสร้ำ งเป็ น
เศรษฐกิจชุมชน พร้อมกับกำรพัฒนำเทคนิคกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เพื่อเชื่อมโยงคนสองวัยในฐำนะผู้ถ่ำยทอดภูมิ
ปัญญำ นำไปสู่กำรมีรำกฐำนกำรพึ่งพำทำงเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนำร่วมกันสืบไป
คาสาคัญ : ทัศนคติ คุณค่ำของผู้สูงอำยุ เศรษฐกิจชุมชน
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Abstract
From the situation of the growth of the Thai population in the past several years, it has
found that the evolution in the society that developed in terms of both health, living conditions,
and modern medicine has made the aging of the Thai population more long. Therefore, Thailand
needs to turn to the awareness of the elderly in many aspects of Image creation or pictures
instead of the elderly. In the past and the present, there may be differences and adjusting the
perspective of the elderly is an important issue to distinguish the value of the elderly into further
development in various areas. At the same time, the Thai society is a society that focuses on
living together in a family manner. Which, if being a local family, will find that in almost every
household, there are elderly people living with their children and many local communities often
see the elderly having a group to do activities. Therefore seeing that Thai society has begun to
enter phenomena "Elderly society" and society must turn to focus on the elderly by adopting the
value of the elderly. Such as a professional experience folk wisdom. To a guideline for a benefits
in creating a community economy. Along with the development of techniques for transferring
knowledge to two ages as wisdom transmitters and lead to the foundation of economic
dependence of the developed countries next.
Keywords: attitude, values of the elderly, community economy

บทนา
จำกแนวทำงกำรศึกษำงำนด้ำนผู้สูงอำยุพบว่ำ ในปัจจุบันสถำนกำรณ์กำรเติบโตของสังคมผู้สูงอำยุใน
ประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกปี (สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล, 2558) เป็นผลให้
ภำครัฐเริ่มหันมำตระหนักถึงทรัพยำกรบุคคลของประเทศไทยในกลุ่มดังกล่ำวมำกขึ้นเพื่อจัดสรร หรือ พัฒนำ
คุณภำพชีวิต ของผู้สูงอำยุ และทำให้สังคมเห็นว่ำผู้สูงอำยุมีคุณค่ำต่อสังคมอย่ำงไร ในงำนวิจัย คุณค่ำผู้สูงอำยุ:
ภำพสะท้อนมุมมองจำกคนสองวัย(กำญจนำ ตั้งชลทิพย์ และคณะ, 2553) พบว่ำ มุมองต่อผู้สูงอำยุของสังคม
ตะวันออกยังให้ควำมสำคัญกับผู้สูงอำยุ ตลอดจนให้กำรเคำรพนับถือและยกย่องผู้สูงอำยุในฐำนะของผู้ที่มีคุณวุฒิ
และวัยวุฒิ ซึ่งในภำพรวมไม่พบว่ำมีทัศนคติเชิงลบกับผู้สูงอำยุมำกนัก เพียงแต่จะมัก ให้ควำมสำคัญกับผู้สูงอำยุวัย
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ตอนต้นมำกกว่ำผู้สูงอำยุวัยตอนปลำย ทำให้เห็นได้ว่ำสำหรับประเทศไทยแล้วทัศนคติต่อผู้สูงอำยุยังพออยู่ในระดับ
ที่ไม่เลวร้ำย เพรำะสังคมยังมองเห็นประโยชน์ของผู้สูงอำยุเช่นประสบกำรณ์ของผู้สูงอำยุที่จะเป็นประโยชน์ต่อคน
รุ่นหลังต่อไป
ในขณะเดียวกันจำกงำนวิจัยคุณค่ำด้ำนเศรษฐกิจของผู้สูงอำยุไทย(กุศล สุนทรธำดำ, 2553) ผู้สูงอำยุ
พบว่ำ ผู้สูงอำยุในปัจจุบันยังคงทำงำนอยู่และมีแนวโน้มที่สูงขึ้นโดยให้เหตุผลว่ำทำงำนเพื่อหำเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัว และมองว่ำ “ตนเองยังมีสุขภำพแข็งแรงอยู่ ” ซึ่งสำหรับสังคมไทยแล้วพบว่ำผู้สูงอำยุมักอยู่ในสำยงำน
เกษตรกรรม ถึงร้อยละ 60.4% สะท้อนให้เห็นว่ำแนวโน้มกำรทำงำนเพื่อหำรำยได้ในกำรเลี้ยงตนเองหรือเลี้ยง
ครอบครัวเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เกิดมุมมองสะท้อนจำกสังคมต่อผู้สูงอำยุในปัจจุบั นว่ำยังสำมำรถช่วยเหลือตนเองได้
ไม่เป็นภำระลูกหลำน ซึ่ งในงำนวิจัยชิ้นดังกล่ำวทำให้เห็นในประเด็นที่ว่ำ คุณค่ำแฝงในตนเอง ที่เกิ ดขึ้นกับจำก
ประสบกำรณ์ของผู้อำยุ อำจเป็นได้ทั้งลักษณะของภูมิปัญญำ หรือ เป็นลักษณะควำมรู้ทำงด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม
ฉะนั้นกำรมุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำศักยภำพของผู้สูงอำยุเป็นกำรสร้ำงฐำนกำรขับเคลื่อนและรองรับสังคม
ผู้สูงอำยุอย่ำงเต็มรูปแบบกับประเทศไทยอีกไม่ถึง 10 ปีข้ำงหน้ำได้อย่ำงสมบูรณ์ กำรเปลี่ยนควำมคิดเห็นของคนใน
สังคมให้เห็นว่ำผู้สูงอำยุจะเป็นกำลังหลักในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั้นอำจเป็นเรื่องยำกต่อทัศนคติของคนในวัย
ทำงำน แต่หำกมองในแง่ของควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ศักยภำพ และกำรมองข้ำมเรื่องอำยุ หรือ ร่ำงกำย เน้นที่
คุณค่ำของผู้สูงอำยุจะทำให้เห็นชัดเจนว่ำสังคมสำมำรถดึงเอำศักยภำพที่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณภำพจำกผู้สูงอำยุนั้น
เป็นแกนกลำงในสร้ำงแนวคิด แนวทำงในกำรพัฒนำสังคมประเทศต่อไป
บทควำมนี้จะกล่ำวถึงคุณค่ำของผู้สูงอำยุที่เกิดขึ้นจำกตัวผู้สูงอำยุโดยเน้นไปที่กำรนำเอำคุณค่ำนั้นมำต่อ
ยอดสร้ำงเสริมเป็นรำยได้ให้กับตัวผู้สูงอำยุตลอดจนครอบครัวของผู้สูงอำยุ ซึ่งจำเป็นต้องอำศัยกำรเรียนรู้ทั้งจำก
ประสบกำรณ์ตรงของผู้สูงอำยุ และงำนวิจัยที่เกิดขึ้นในด้ำนผู้สูงอำยุ ซึ่ งในบทควำมครั้งนี้จะสำมำรถสร้ำงมุมมอง
ใหม่ให้กับประชำกร ทุกกลุ่มวัยให้เกิดทัศนคติทำงบวกกับผู้สูงอำยุ และเกิดกำรเรียนรู้ร่วมกัน
คุณค่า..ที่สังคมมักลืม
ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำมักพบว่ำภำพจำที่เกิดขึ้นกำรคำว่ำผู้สูงอำยุนั้น คือผู้คนที่ไม่สำมำรถหำเลี้ยงชีพ
ได้ด้วยตนเอง หรือภำพของบุคคลที่มีสุขภำพไม่แข็งแรงเพียงพอที่จะช่วยเหลือตนเองได้อย่ำงเต็มที่ (สุชำดำ ทวี
สิทธิ์, 2553) ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพสังคมในปัจจุบัน ไม่ว่ำเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ กำรรักษำสุขภำพของ
บุคคลวัยทำงำน ส่งผลให้เมื่อเข้ำสู่เกณฑ์กำรเป็นผู้สูงอำยุ บุคคลเหล่ำนั้นยังมีควำมสำมำรถในกำรทำงำนอยู่มำก
ทั้งควำมสำมำรถทำงสติปัญญำ ควำมสำมำรถทำงร่ำงกำย ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัย คุณค่ำผู้สูงอำยุ: ภำพสะท้อน
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มุมมองจำกคนสองวัย (กำญจนำ ตั้งชลทิพย์, 2553) ที่มองว่ำผู้สูงอำยุโดยเฉพำะผู้สูงอำยุในช่วงตอนต้น ยังสำมำรถ
ที่จ ะสร้ ำงประโยชน์ และหรื อน ำเอำประสบกำรณ์ของตนเองนั้นมำสร้ำงแรงบันดำลใจให้ กับคนรุ่นใหม่ต่ อ ไป
สอดคล้องกับแนวควำมคิดองค์ประกอบของคำว่ำ “คุณค่ำ” ที่เน้นกำร กำรนำเอำ ควำมเชื่อ พฤติกรรม และ
ควำมรู้สึกเข้ำด้วยกัน (จุฑำรัตน์ แสงทอง, 2560) โดยแสดงออกผ่ำนตัวผู้สูงอำยุในลักษณะของควำมภำคภูมิใจที่
ตนเองสำมำรถเป็นส่วนหนึ่งที่ทำประโยชน์ให้กับครัวเรือน หรือลูก -หลำน ซึ่งควำมรู้สึกทั้ง 3 องค์ประกอบจะ
เกิดขึ้นได้นั้นจำเป็นต้องอำศัยควำมร่วมมือร่วมกันของคนในครอบครัว คนในสังคม คนในชุมชน ในกำรสร้ำง
แรงจูงใจ และสร้ำงควำมเชื่อและทัศนคติว่ำผู้สู งอำยุยังคุณประโยชน์ต่อรำกฐำนทำงเศรษฐกิจ ซึ่งสอดรับกับ
แนวคิด Productive Aging (Fries, J.E., 2012) ที่มองว่ำ ศักยภำพของผู้สูงอำยุสำมำรถนำมำใช้ให้เกิดประโยชน์
ทั้งในแง่ข้องควำมรู้และ ประสบกำรณ์ในชีวิต ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้อำจมีผลตอบแทนในแง่ของรำยได้ของผู้สูงอำยุหรือ เป็น
ควำมรู้ทำงจิตใจ ส่งผลให้คุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุได้รับกำรพัฒนำให้สำมำรถเป็นฐำนรำกของครอบครัว เป็นที่พึ่ง
ทำงจิตใจและสร้ำงพลังทำงบวก ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญในกำรสร้ำงพลักทำงบวกกับผู้สูงอำยุได้นั้น ต้องอำศัยหลัก
4 ประกำร (จุฑำรัตน์ แสงทอง, 2560)
1. กำรคิดดี กล่ำวคือ ต้องมองตัวเองและมีควำมเชื่อมั่นว่ำตนเอง มีศักยภำพ มีพลัง มีควำมรู้ โดยไม่เอำ
เรื่องของร่ำงกำยมำเป็นตัวบันทอน หรือสภำพอำยุมำสร้ำงเงื่อนไขให้กับตัวเองในกำรคิดบวก เพรำะฉะนั้นกำร
สร้ำงควำมศรัทธำในตัวเองจะช่วยให้ผู้สูงอำยุเข้ำใจในคุณค่ำของตนเอง
2. กำรมีปัญญำที่ดี กล่ำวคือ ผู้สูงอำยุต้องเปิดรับสิ่งใหม่ เรียนรู้กับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนำตนเอง
ไม่ให้ตนเองหยุดนิ่งกับสิ่งต่ำงๆที่เกิดขึ้นกับรอบตัว
3. ต้องมีสุขภำพดี กล่ำวคือ แน่นอนว่ำกำรเป็นผู้สูงอำยุนั้นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือร่ำงกำย กำรรู้รักษำสุข
ภำวะ ในทุกด้ำนของร่ำงกำยจะช่วยให้ผู้สูงอำยุลดควำมเสี่ยงในกำรเกิดโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ผู้สูงอำยุ
ไม่เกิดควำมวิตกกังวลหำกตัวผู้สูงอำยุมีวินัยกับตัวเองในกำรรักษำสุขภำพให้สมบูรณ์
4. กำรมีสังคมที่ดี กล่ำวคือ ในกรณ๊นี้สำมำรถแบ่งแยกออกเป็น 2 ประเด็นคือ 1. กำรที่ผู้สูงอำยุจะต้องเอำ
ตัวเองไปอยู่ในสังคมที่ทำให้ชีวิตรู้สึกว่ำตนเองมีคุณค่ำ เช่น กำรเข้ำร่วมชมรมเพื่อดำเนิ นกิจกรรมทำงสังคม กำรอยู่
กับลูกหลำน เป็นต้น 2.ในขณะที่ผู้สูงอำยุต้องเอำตัวเองไปอยู่ในตำแหน่งที่สร้ำงคุณค่ำกับตัวได้แล้วนั้น สังคมก็
จำเป็นต้องเปิดโอกำส และให้พื้นที่กับผู้สูงอำยุ เพื่อให้เขำเหล่ำนั้นได้นำเอำศักยภำพที่มีอยู่นั้นมำสร้ำงพลังทำงบวก
และนำมำสู่กำรเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
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ทั้งนี้ยังพบว่ำควำมสอดคล้องกันระหว่ำงทัศนคติทำงสังคมกับกลุ่มผู้สูงอำยุเป็นไปในทิศทำงบวก ในแง่ของ
กำรให้คุณค่ำกับผู้สูงอำยุในสังคมประเทศไทย โดยมีรำยงำนวิจัยเรื่อง ผู้สูงอำยุไทย..สูงวัยอย่ำงมีคุณค่ำและศักดิ์ศรี
ที่สังคมมองว่ำผู้สูงอำยุยังมีบทบำททำงเศรษฐกิจ โดยทีอำจไม่มีผลหรืออุปสรรคในกำรประกอบอำชีพ และยังมี
มุมมองว่ำผู้สูงอำยุยังมีบทบำทสำคัญต่อเศรษฐกิจชุมชนในทำงอ้อม กล่ำวคือ ผู้สูงอำยุสำมำรถใช้ประสบกำรณ์และ
ควำมรู้ในกำรแก้ไขปัญหำวิกฤตของชุมชน ด้วยกำนช่วยดูแลทรัพยำกรบุคคลในชุมชนด้วยกัน อำทิ กำรร่วมกลุ่ม
ของผู้สูงอำยุในชุมชนเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สร้ำงสรรค์
ทัศนคติทางบวกเพื่อขับเคลื่อนผู้สูงวัยให้เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน
กำรตอกย้ำว่ำผู้สูงอำยุสำมำรถดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ได้โดยที่ตนเองนั้นไม่เป็นภำระให้ลูกหลำนเป็นภำพ
สะท้อน หรือกำรให้ภำพแทนใหม่ที่กำลังบ่งบอกว่ำผู้สูงอยู่ไม่จำเป็นต้อง เป็นบุคคลไร้สมรรถนะ ซึ่งกำรที่สังคม
สำมำรถให้ภำพสะท้อนกับผู้สูงอำยุเช่นนี้จะส่งผลให้แนวทำงกำรเกิดขึ้นของสังคมผู้สูงอำยุในวันข้ำงหน้ำอำจไม่ดู
เป็นเรื่องที่น่ำกลัวต่อไป ถ้ำสังคมมีทัศนคติเชิงบวกต่อกลุ่มผู้สูงอำยุ ขณะเดียวกันงำนวิจัยเรื่อง คุณค่ำด้ำนเศรษฐกิจ
ของผู้สูงอำยุไทย (กุศล สุนทรธำดำ, 2553) ยังมีข้อค้นพบที่น่ำสนว่ำ ผู้สูงอำยุมีแนวโน้มในกำรทำงำนมำกขึ้น สวน
ทำงกับเรื่องของอำยุ เนื่องจำกต้องกำรรำยได้ไปเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว ซึ่งปัจจัยที่ทำให้ผู้สูงอำยุต้องทำงำน
นั้นคือ เรื่องของกำรไม่ได้รับเงินบำนำญ หรือเงินสนับสนุนจำกบุตร ขณะเดียวกัน ในขณะที่ปัจจุบันอัตรำกำรเกิดมี
กำรคำดกำรณ์ว่ำประเทศไทยจะมีอัตรำกำรเกิดลดลงเรื่อยๆ ซึ่งสำเหตุส่วนหนึ่งเกิดจำกวัยทำงำนแต่งงำนช้ำขึ้น
ครองตัวเป็นโสดมำขึ้น อัตรำกำรหย่ำล้ำงสูงขึ้น สิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี้อำจเป็นปัจจัยที่ทำให้กลุ่มคนทำงำนต้องพยำยำม
ทำให้ตนเองมีสุขภำพที่แข็งแรงมำกขึ้น หรือดูแลตนเองมำกขึ้นเนื่องจำกควำมรู้สึกว่ำตนเองจะต้องขยันทำงำนโดย
ไม่ได้สนใจว่ำตนเองนั้นจะมีอำยุเท่ำไหร่ เพื่อให้ไม่เป็นภำระต่อครอบครัว ญำติพี่น้อง ควำมคิดเช่นนี้เริ่มเกิดมำ
ระยะหนึ่งในสังคมประเทศไทย โดยสำมำรถอ้ำงอิงจำกผลกำรวิจัยที่คำนวณหำสัดส่วนของผู้สูงอำยุที่ยังคงทำงำน
อยู่ (นงนุช สุนทรชวกำนต์, 2552) เปรียบเทียบกับผู้สูงอำยุทั้งหมดในช่วง ปี พ.ศ. 2546 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33.9
และเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนถึงปี 2552 มีจำนวนผู้สูงอำยุที่ยังคงทำงำนอยู่ถึงร้อย 37.2 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของ
สหประชำชำติที่มองประเทศไทยในอีก10ปี และ 20ปี ข้ำงหน้ำ ประเทศไทยจะมีผู้สูงอำยุ เพิ่มขึ้น เป็น 11.7 ล้ำน
คน ในปี พ.ศ. 2558 และ จะสูงขึ้นถึง 15.8 ล้ำนคนในปี พ.ศ. 2573 ซึ่งคิดเป็นจำนวน 1 ใน 4 ของจำนวนมวลรวม
ของประชำกรภำยในประเทศ (สถำนกำรณ์ผู้สูงอำยุไทย, 2556) ซึ่งทำให้สหประชำชำติคำดกำรณ์ว่ำจะมีกำรเพิ่ม
จำนวนของกลุ่มผู้สูงอำยุที่ยังทำงำนอยู่มำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ดังนั้นกำรมีทัศนคติต่อผู้สูงอำยุในเชิงบวก ให้คุณค่ำใน
ทำงบวกกับผู้สูงอำยุ มองว่ำประสบกำรณ์ของผู้สูงอำยุสำมำรถช่วยส่งเสริมกำรขับเศรษฐกิจในรูปแบบต่ำงๆ ได้
ขณะเดียวกันเป็นกำรช่วยให้ผู้สูงอำยุมีรำยได้ ไม่ต้องพึ่งพำญำติ หรือบุตร หลำน
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สิ่ งส ำคัญที่จะช่ว ยให้ สั งคมมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ สู งอำยุนั้นก็คือกำรถู กกล่ อ มเกลำ หรือกำรเติบโตมำกับ
ผู้สูงอำยุ สถำนบันครอบครัวของสังคมไทยถูกผูกแน่นไว้กับประเพณี และครอบครัวที่มีผู้สูงอำยุอำศัยอยู่ร่วมกันจึง
อำจเป็นสิ่งที่ส่งผลให้เกิดควำมเข้ำใจ และมีมุมมองที่ดี กับผู้สูงอำยุ ทั้งนี้ยังพบข้อมูลงำนวิจัย คุณค่ำผู้สูงอำยุ: ภำพ
สะท้อนมุมมองจำกคนสองวัย (กำญจนำ ตั้งชลทิพย์ และคณะ, 2553) กล่ำวถึงกำรสำรวจทัศนคติจำกกลุ่มวัยเรียน
และวัยทำงำน พบมีแนวโน้มที่ดีต่อผู้สูงอำยุ ซึ่งแตกต่ำงจำกจำกแนวคิดของตะวันตก ที่มองควำมสัมพันธ์ของ
ครอบครัวเป็นลักษณะของกำรอยู่แบบตัวใครตัวมัน ซึ่งแนวคิดแบบตะวันตกนั้นยังไม่ส่งอิทธิพลต่อวันเรียน และวัย
ทำงำนของสังคมประเทศไทย ขณะเดียวกันคุณค่ำที่สำคัญที่สุดของผู้สูงอำยุ ที่จะทำให้คนในสังคมไทยยอมรับและ
มีทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอำยุ คือ ประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์ ต่อคนรุ่นหลัง เปรียบเสมือน “ รำกฐำนควำมเข้มแข็ง
ของสังคมไทย” ที่อำจไม่สำมำรถหำได้จำกตำรำ หรือทฤษฎีใด ฉะนั้นกำรเปลี่ยนแปลงของบริบทของประชำกรใน
อีก 10 หรือ 20 ข้ำงหน้ำนั้นอำจไม่น่ำกลัวอย่ำงที่คำดคิดหำกทุกคนในสังคมเปิดพื้นที่ร่วมกันสรรค์สร้ำงให้ตัวเอง
และสังคมรอบข้ำง สนับสนุนและเข้ำใจในควำมแตกต่ำง เพื่อหำจุดพัฒนำร่วมกัน ซึ่งจะกลำยเป็นประโยชน์อย่ำง
มำกมำยกับ เศรษฐกิจของประเทศ เมื่อกล่ ำวมำเช่นนี้ทำให้ เริ่มเข้ำใจได้ว่ำ เมื่อสั งคมเห็ นคุณค่ำของผู้ สู งอำยุ
ผู้ สู งอำยุ เห็ น คุณค่ำในตนเอง มีทัศนคติที่ดีร่ว มกัน กำรต่อยอดโดยกำรนำเอำคุณค่ำของผู้ สู งมำอำยุมำแปลง
เปลี่ยนเป็นกลไกหนึ่งของกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจคงเป็นเรื่องที่น่ำสนใจไม่น้อยเลยที่เดียว
คุณค่าผู้สูงอายุกับ ความเป็นเศรษฐกิจชุมชน
กำรกล่ำวว่ำผู้สูงอำยุจะเป็นกลไกหนึ่งของกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดูจะเป็นเรื่องเพ้อฝัน หำกพูด
ประโยคนี้ในแง่ หรือมุมมองกำรเปรียบเทียบผู้สูงอำยุด้วยกำยภำพ กับคนหนุ่มสำว หรือพูดเรื่องนี้ในเชิงเศรษฐกิจ
มหภำคก็ ค งนึ ก ไม่ อ อกว่ ำ คุ ณ ค่ ำ ของผู้ สู ง อำยุ จ ะท ำให้ เ กิ ด กลไกกำรขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ได้ อ ย่ ำ งไร แต่ ใ น
ขณะเดียวกันเมื่อพิจำรณำอย่ำงถี่ถ้วนจะพบว่ำสังคมไทยนั้นมีควำมเป็ นสังคมแบบชุมชน และบริบทของสังคมไทย
ไม่ใช่สังคมอุตสำหกรรม กลับกันสังคมไทยยังอยู่ในรูปของสังคมที่มีบริบทของอำชีพแบบพื้นบ้ำน และกำรเกษตร
เป็นตัวขับเคลื่อนปำกท้องของแต่ละครัวเรือน กระจำยตัวอยู่ในพื้นที่ต่ำงๆ ของแต่ละจังหวัด บริบทของสังคมไทย
เช่นนี้ มีพื้นฐำนของเศรษฐกิจแบบแลกเปลี่ยน ตำมควำมถนัดของแต่ละครัวเรือนโดยอำศัยส่งต่อองค์ควำมรู้ภำยใน
ครัวเรือนจำกรุ่นสู่รุ่น เช่น กำรทำอำหำร กำรทำขนม กำรทำเครื่องจักรสำน เกิดกำรกักตุน ไว้เพื่อกินใช้ภำยใน
ครัวเรือน ขยำยต่อไปเป็นกำรแลกเปลี่ยน ซื้อขำยภำยในชุมชน ผลคือกำรหมุนเวียนสิน ค้ำและกำรกระจำยตัว
สินค้ำ และกำรเกิดรำยได้หมุนเวียนภำยในชุมชน จนมีคำเรียกสิ่งนี้ว่ำ เศรษฐกิจชุมชน กำรเกิดขึ้นของเศรษฐกิจ
ชุมชนมีกลไกสำคัญ คือภูมิปัญญำท้องถิ่น ที่ถูกสะสมผ่ำนคนแต่ละรุ่นในแต่ละครัวเรือนถ่ำยทอด วิธีกำร และ
กระบวนกำร จนทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ หนึ่งในต้ นแบบที่ชัดเจนในเรื่องของกำรนำเอำคุณค่ำของผู้สูงอำยุมำสู่ กำร
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สร้ำงสรรค์ต่อยอดให้กลำยเป็นเศรษฐกิจชุมชน คือชุมชนตำบลบ้ำนกรวดปัญญำวัฒน์ (ประยุทธ พำนิชนอก, 2552)
ซึ่งมีกำรนำเอำภูมิปัญญำท้องถิ่นที่ได้จำกกำรสืบทอดองค์ควำมรู้ต่อกันมำจำกรุ่นสู่รุ่น นำมำพัฒนำให้เป็นสินค้ำเพิ่ม
รำยได้ให้กับชุมชน โดยใช้รูปแบบกำรพัฒนำในแบบกลุ่ม อำศัยควำมร่วมมือของคนในชุมชนเป็นกลไกกำรพัฒนำ
ซึ่งภูมิปัญญำเหล่ำนั้นถูกส่งผ่ำนจำกประสบกำรณ์ของผู้สูงอำยุในชุมชนและถูกต่อยอดโดยชำวบ้ำนกลุ่มต่ำงๆ ใน
ชุมชน เช่น กำรทอผ้ำไหมพื้นเมืองของชำวบ้ำน โดยใช้วัตถุดิบ สี ด้วยเทคนิคพื้นเมือง หรือ กำรทอเสื่อกก เป็นกำร
ตอกย้ำที่ชัดเจนว่ำภูมิปัญญำของผู้สูงอำยุสำมำรถเป็นกลไกสร้ำงเสริมเป็นอำชีพภำยในชุมชน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่
สำคัญที่สุดที่ทำให้เศรษฐกิจชุมชน กับ คุณค่ำของผู้สูงอำยุถูกมัดรวมกันเป็นกลไกเดียวกันนั้นคือ บริบทของควำม
เป็นเศรษฐกิจชุมชนชุน คือกำร “ใช้แรงงำนภำยในครัวเรือนในกำรผลิต ช่วยเหลือกัน” ทำให้ผู้สูงอำยุในครัวเรือนมี
กิจกรรมภำยในพื้นที่อยู่อำศัยตลอดจนสำมำรถคอยแนะนำวิธีกำรทำ จำกภูมิปัญญำที่ถูกส่งมำต่อมำจำกอดีต ทำ
ให้ผู้สูงอำยุรู้สึกว่ำตนเองนั้นยังมีคุณค่ำกับครัวเรือนหรือสังคม ขณะเดียวกันคุณค่ำของภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มำจำก
กำรสืบทอดจำกผู้สูงอำยุยังสำมำรถสร้ำงเป็นวัฒนธรรมหรือธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีงำมของชุมชนอีกด้วย อำทิ ชุมชน
เทศบำลตำบลบ้ำนกรวดปัญญำวัฒน์ นอกจำกจะทอผ้ำไหมไว้เพื่อใช้ในครัวเรือนและจำหน่ำยและ เมื่อใดที่มีแ ขก
มำเยือนบ้ำน หรือโอกำสสำคัญ ผ้ำไหมจะถูกเป็นเครื่องรำชบรรณำกำรเพื่อตอนรับผู้ที่มำเยือน เป็นกำรผูกมิตรและ
ไมตรีระหว่ำงชำวบ้ำนและผู้มำเยือน
จำกที่ได้กล่ำวมำนั้นจะพบว่ำ คุณค่ำของผู้สูงอำยุในด้ำนประสบกำรณ์ และกำรเป็นผู้สืบสำนภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นนั้น เป็นกลไกปฐมภูมิที่สำคัญให้กับคนรุ่นหลังได้เรียนรู้และนำมำปรับใช้กับกำรสร้ำงเสริมรำยได้ในรูปแบบ
ของเศรษฐกิจ ชุมชน จำกกำรศึกษำพบว่ำ กำลั งส ำคัญในกำรสร้ำงเศรษฐกิจชุมชนที่ส ำคัญที่สุ ดนั้นคือหน่ ว ย
ครัวเรือน เนื่องจำกครัวเรือนเป็นหน่วยกำรผลิตที่ไม่มีต้นทุนทำงกำรตลำด กำรร่วมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจใน
ครัวเรือนเปรียบเหมือนกำรสร้ำงควำมรับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งส่งในทำงอ้อมให้คนในครอบครัวมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกัน สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจชุมชน (ฉัตรทิพย์ นำถสุภำ, 2554) ได้กล่ำวว่ำ ครัวเรือนเป็นหน่วยกำรผลิต
ที่มีแรงงำนจำกสมำชิกในครัวเรือน ไม่ต้อ งจ้ำง โดยมีลักษณะกำรทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดกำรอยู่รอดในครัวเรือน
เสียก่อน หลังจำกเหลือแล้วจึงจะสะสมผลิต เพื่อจำหน่ำย โดยกำรจำหน่ำยนั้นเริ่มต้นจำกกำรค้ำขำยจำหน่ำยใน
ชุมชนด้วยกัน จนเกิดกำรขยำยตัวของตลำดและตัวสินค้ำ ควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนจะเกิดขึ้นและเป็น
ผลสัมฤทธิ์ชุมชนต้องให้ควำมส ำคัญกับทรัพยำกรใกล้ตัว คุณค่ำที่อยู่ในชุมชน ซึ่งคุณค่ำนั้นอำจมำจำกทั้งทำง
ทรัพยำกรธรรมชำติ รวมไปถึงคุณค่ำที่เกิดขึ้นจำกคนเฒ่ำคนแก่ จำกประสบกำรณ์และภูมิปัญญำชำวบ้ำนที่ถูกสืบ
ทอดต่อกันมำเป็นเวลำช้ำนำน นำมำพัฒนำสู่กำรสร้ำงสินค้ำ เกิดระบบค้ำขำยโดยเริ่มจำกชุมชนด้วยกันสร้ำงสรรค์
และตกผลึกในกระบวนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ ทั้งในรูปแบบสินค้ำหรือบริกำร ซึ่งจุดเด่นของระบบเศรษฐกิจชุมชน
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คือ ชุมชนต้องกระทำกิจกรรมต่ำงด้วยตนเองหรือพึ่งพำกันเอง แล้วจึงค่อยขยำยไปสู่ขั้นต่อไป ทำให้สำมำรถเห็น
ภำพตลำดแห่งกำรแลกเปลี่ ยนซื้อ-ขำย ที่เน้นห่วงโซ่ใกล้ตัว แล้วพัฒนำไปสู่แนวทำงกำรส่งเสริมให้เป็นระบบ
เศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อไป จำกภำพของกำรนำเอำภูมิปัญญำท้องถิ่นจำกผู้สูงอำยุมำเป็นทุนในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ชุมชน กำรเป็นเศรษฐกิจชุมชนนั้นอำจไม่จำเป็นต้องสร้ำงตลำดในลักษณะรูปธรรม กล่ำวคือ ตลำดชุมชนสำมำรถ
ใช้ครัวเรือนของตัวเองหรือที่พักอำศัยของตนเองเป็นร้ำนค้ำ นั้นหมำยควำมว่ำ ครัวเรือนใดถนัดกิจกรรมใดกระทำ
กิจกรรมนั้นเพื่อเลี้ยงชีพ โดยกำรแลกเปลี่ยนซื้อขำยใช้วิธีกำรให้ลูกค้ำเดินหำตลำด นั้นหมำยควำมว่ำ ชำวบ้ำนที่
ต้องกำรสินค้ำใด จะรู้ด้วยบริบทว่ำครัวเรือนนั้น ครัวเรือนนี้ ขำยสิ่งใด หรือ มีสิ่งใดที่ผู้ซื้อต้องกำร แล้วจึงเอำตัวเอง
ไปหำตลำดเพื่อให้ได้มำซึ่งสินค้ำหรือบริกำร มุมมองนี้ตลำดที่จะรองรับเศรษฐกิจชุมชนจึงไม่จำเป็นต้องสร้ำงขึ้น
เป็นจุดศูนย์กลำงของสินค้ำหรือบริกำร แต่ใช้ครัวเรือนของตนเองในกำรเป็นตลำดสินค้ำหรือบริกำรแทน ซึ่งส่งผลดี
ต่อครัวเรือนต่ำงๆ ที่สำมำรถทำกิจกรรมทำงเศรษฐกิจไปพร้อมๆ กับกำรขำยสินค้ำและบริกำร เป็นอุสำหกรรม
ครัวเรือน ทั้งนี้ในครัวเรือนที่ประกอบไปด้วยผู้สูงอำยุที่คอยให้ประสบกำรณ์หรือแนวทำงกำรนำเอำภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นไปใช้นั้น จะรู้สึกว่ำ ตนเองนั้นมีคุณค่ำต่อครอบครัว กำรส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุยังรู้สึกว่ำตนเองมีคุณ ค่ำยั ง
สำมำรถทำงำนได้ สำมำรถเป็นกลไกหนึ่งในกำรหำรำยได้ให้กับครัวเรือน เป็นตัวแปรหนึ่งที่มีผลต่อกำรคำนึงถึง
ระบบเศรษฐกิจหรือกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจว่ำ ผู้สูงอำยุนั้นไม่ได้เป็นภำระในกำรกำรพัฒนำประเทศหรือ
ระบบเศรษฐกิจแต่อย่ำงใด ในขณะเดี่ยวกันผู้สูงอำยุยังสำมำรถยังคุณประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจได้ดี ซึ่งกำรที่
ผู้สูงอำยุมีส่วนร่วมในระดับชุมชนหรือท้องถิ่นนับว่ำเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจำกสิ่งเหล่ำนั้นจะสร้ำงคุณค่ำทั้งทำงด้ำน
สังคมและเศรษฐกิจได้ สอดคล้องกับกำรศึกษำบทบำทของผู้สูงอำยุต่อควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจในประเทศ
ไทย(ศิวลำภ สุขไพบูลย์วัฒน์ , 2560) มองว่ำเมื่อสังคมมีทัศนคติที่ดีและมอบโอกำสให้ผู้สูงอำยุมีส่วนร่วมในระดับ
ชุมชนและท้องถิ่นทำให้ผู้สูงอำยุได้นำคุณค่ำหรือประสบกำรณ์ของตนเอง ควำมรู้ควำมสำมำรถของตนเองมำปรับ
ใช้ ให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่ภำพรวมของกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจ และในฐำนะของทุนมนุษย์ที่สร้ำงคุณประโยชน์
แก่ชุมชนและสังคมโดยรวม
สรุป
จำกกกำรศึกษำในเรื่องของผู้สูงอำยุ และสภำวกำรณ์กำรเกิดสังคมผู้สูงอำยุในประเทศไทยจะเห็นได้ว่ำแนวโน้ม
จำนวนประชำกรของผู้ สูงอำยุในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มต่อเนื่องอันเป็นผลจำกวิวัฒนำกำรต่ำงๆ ทั้งในด้ำน
กำรแพทย์ และกำรปฏิบัติตัวของกลุ่มคนวัยแรงงำนที่ใส่ใจในสุขภำพ และกำรปฏิบัติตน ทำให้ค่ำเฉลี่ยในกำรมี
อำยุไขยำวนำนขึ้น ขณะเดียวกันกำรให้ภำพแทนของคำว่ำผู้สูงอำยุ ซึ่งเดิมทีนั้นเมื่ อพูดถึงผู้สูงอำยุ คนส่วนใหญ่มัก
ให้ภำพแทนว่ำ คือบุคคลที่ไม่สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยมักมองภำพจำกสภำวะทำงร่ำงกำย กำรเคลื่อนไหว
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และควำมคล่องแคลว กำรศึกษำในครั้งนี้ต้องกำรให้เห็นภำพแทนของผู้สูงอำยุในมุมมองใหม่ ที่เกิดขึ้นทั้งจำก
ทัศนคติของคนในสังคม และตัวผู้ สูงอำยุในมุมมองที่ว่ำ ผู้สูงอำยุนั้นเป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่มีคุณประโยชน์ทั้งในมิติ
ของเศรษฐกิจ และมิติทำงสังคม ซึ่งจะเห็นได้จำกหลำยงำนวิจัยที่มีข้อค้นพบว่ำ ผู้สูงอำยุมีคุณค่ำต่อคนรุ่นหลัง ทั้ง
ในแง่ของประสบกำรณ์ และ ในเรื่องของภูมิปัญญำท้องถิ่น ที่สำมำรถถ่ำยทอดให้กับคนรุ่นหลังเพื่อนำไปพัฒนำสู่
กำรสร้ำงรำยได้ให้กับครัวเรือน ขณะเดียวกันกำรเปลี่ยนผ่ำนของวัฒนธรรมกับสังคมประเทศไทยยังไม่ถูกควำมเป็น
ตะวันตกดูดกลืนวัฒนธรรมของควำมเป็นครอบครัวลงไปได้ จำกงำนวิจัยพบว่ำลูกหลำนยังให้ควำมเคำรพและเชื่อ
ฟังผู้สูงอำยุ หรือมีทัศนคติต่อตัวผู้สูงอำยุในทิศบวกมำกกว่ำทิศทำงลบ จึงทำให้กำรก้ำวสู่สังคมผู้สูงอำยุของประเทศ
ไทยในภำยภำคหน้ำอำจไม่ใช่เรื่องต้องตกใจ หำกทุกภำคส่วนในสังคมใช้ควำมคิดทัศนคติเชิงบวกในกำรนำเอำ
จุดเด่น และสิ่งที่เป็นประโยชน์ของผู้สูงอำยุมำปรับใช้ในกำรขับเคลื่อนสังคมในลักษณะ องคำพยพ โดยเริ่มจำกจุด
ปฐมภูมินั้นคือ ครัวเรือน กล่ำวคือครอบครัวสำมำรถสร้ำงคุณค่ำผู้สูงอำยุในบ้ำนตนเองให้มีคุณค่ำได้ด้วย ดึงเอำ
ศักยภำพของผู้สูงอำยุ ประสบกำรณ์ของผู้สูงอำยุ เช่น ภูมิปัญญำต่ำง อำทิ กำรทำอำหำร กำรทำสมุนไพร กำรทำ
เสื อ ก กำรท ำผ้ ำ พื้ น บ้ ำ น ซึ่ ง นั บ วั น สิ่ ง เหล่ ำ นี้ ก ำลั ง หำยไปจำกชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ไทย กำรน ำคุ ณ ค่ ำ ของผู้ สู ง อำยุ
โดยเฉพำะผู้สูงอำยุในแต่ละท้องถิ่นมักมีองค์ควำมรู้แฝงในตนเองเสมอ หำกนำมำปรับใช้ในแง่ของกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ ซึ่งจำกภำพรวมของกำรศึกษำเรำจะพบว่ำผู้สูงอำยุมักใช้ประสบกำรณ์ที่เป็นคุณค่ำ กับคนรุ่ นหลังในกำร
เสนอแนะ อบรม สั่งสอน เพิ่มเติมควำมรู้ให้คนรุ่นหลังได้นำไปต่อยอด ทำงควำมคิด หรือ นำไปปรับใช้ในกำร
กระทำกิจกรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลให้คุณค่ำของผู้สูงอำยุถูกพัฒนำไปเป็นฐำนรำกที่สำคัญของ
กลไกกำรพัฒนำประเทศไทย ในห้วงเวลำที่อัตรำกำรเกิดน้อยลง แต่กลับได้ศักยภำพของผู้สูงอำยุเข้ำมำทดแทน
อย่ำงเข้มแข็ง ผ่ำนมุมมองทำงบวก และกำรเปิดใจรับข้อมูลและควำมคิดของคนสองวัยเข้ำด้วยกัน ถึงจะทำให้
ผู้สูงอำยุมำเป็นกลไกกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจ และโดยเฉพำะเศรษฐกิจชุมชน ที่เน้นธรรมชำติของกำร
แลกเปลี่ ย นภำยในเป็น หลั ก และขยำยตัว ออก โดยให้ ตลำดชุมชนคือครัว เรือน ที่ประกอบไปด้ว ยสมำชิ ก ใน
ครัวเรือนที่ผสมผสำนควำมหลำกหลำยของช่วงวัย และให้ผู้ซื้อ หรือ ควำมต้องกำรซื้อ เป็นตัวเดินเข้ำหำตลำดเอง
ซึ่งกำรเป็ น เศรษฐกิจชุมชนนั้ น อำจไม่จำเป็นต้องสร้ำงตลำดกลำงเพื่อกำรแลกเปลี่ ยนซื้อ-ขำย เพียงแค่ปรั บ
ครัวเรือนของตัวเองให้เป็นหน่วยทำงเศรษฐกิจ จนเกิดธรรมชำติของควำมเป็น economic community ผ่ำน
มุมมองที่ลักษณะพิเศษ คือ ผลผลิตที่ทรงคุณค่ำจำกฐำนรำกของคุณค่ำผู้สูงอำยุ ผนวกกับทัศนคติเชิงบวกของคน
ในสังคมมำปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ ต่อกำรสรรค์ สร้ำงควำมมั่นคงกับกำรก้ำวเดินไปในสถำนกำรณ์สังคมผู้สูงอำยุ
ของประเทศไทยอย่ำงมีคุณภำพ
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ข้อเสนอแนะ
ขณะเดีย วกันผู้ สู ง อำยุ อำจจะขำดในเรื่ อ งเทคนิ ค กำรถ่ำ ยทอดองค์ ควำมรู้ใ ห้ กับ คนรุ่น หลั ง จึงควรมี
กระบวนกำรสร้ำงเสริมกลไกให้เกิดควำมร่วมระหว่ำงภำคสังคม หน่วยงำนภำครัฐ หรือชุมชน เข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กระบวนกำรกลั่นองค์ควำมรู้จำกผู้สูงอำยุไปสู่กำรใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจชุมชน โดยให้ผู้สูงอำยุมีบทบำท
สำคัญในฐำนะผู้ถ่ำยทอดภูมิปัญญำ ได้แสดงศักยภำพของตนเอง คุณค่ำตนเอง ซึ่งจะทำให้เกิดกำรแลกเลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันระดมควำมควำมคิดในกำรหำจุดเด่น และแนวทำงในกำรนำคุณค่ำของผู้สูงอำยุเหล่ำนั้นไปใช้ประโยชน์ให้ได้
มำกที่สุดต่อยอดสู่กำรนำไปปฏิบัติได้จริง โดยอำศัยควำมร่วมมือของทุกภำคส่วนร่วมกัน แน่นอนว่ำหำกสำมำรถ
วำงรำกฐำนในกำรเสริมสร้ำงคุณค่ำผู้สูงอำยุในลั กษณะดังกล่ ำวได้ จะยิ่งทำให้ สั งคมมีทัศนคติ ในทำงบวกกับ
ผู้สูงอำยุมำกขึ้น ถึงแม้ว่ำในสังคมไทยเรำยังไม่ได้พบว่ำมีกำรมองผู้สูงอำยุในทำงลบมำกนัก แต่กำรที่สังคมเห็น
ประโยชน์จำกกลไกของผู้สูงอำยุยิ่งทำให้ประเทศสำมำรพัฒนำได้โดยไม่ต้องกังวลอีกต่อไปว่ำ ประเทศไทยเมื่อเข้ำสู่
กำรเป็นสังคมผู้สูงอำยุแบบเต็มรูปแบบแล้ ว จะก่อให้เกิดผลกระทบอย่ำงไร หำกทุกภำคส่วนของสังคมสำมำรถดึก
เอำจุดเด่นของคุณค่ำผู้อำยุมำใช้ให้เป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำประเทศไทยต่อไป
เอกสารอ้างอิง
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การสร้างสรรค์และผลิตสื่อโฆษณาเพื่อสนับสนุนการรีแบรนด์ดิ้ง
(Re-branding) และการเข้าสู่ตลาด AEC ของผลิตภัณฑ์กาแฟบัวบางแก้ว ตาบลบางแก้ว
Creative and Production of Advertising for supporting the re-branding to AEC
of Bua Bangkaew coffee in Bang Keaw sub-district.
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 1) เพื่อสร้างสรรค์และผลิตสื่อโฆษณาเพื่อสนับสนุนการรี แบรนด์ดิ้ง
(Re-branding) และการเข้าสู่ ตลาด AEC ของผลิต ภัณ ฑ์ กาแฟบั วบางแก้ว ต าบลบางแก้ว อาเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 2) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ การรับรู้และจดจา 3) เพื่อวัดความพึงพอใจต่อสื่อโฆษณาที่ได้ผลิตขึ้น โดย
กระบวนการรีแบรนด์ดิ้ง ประกอบด้วย 1) การออกแบบตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีความทันสมัย และนามาต่อ
ยอดใช้ในสื่ออื่นๆ 2) การผลิตสื่อ ณ จุดขายต่างๆ ได้แก่ คีออส ป้ายราว ถุงผลิตภัณ ฑ์ เครื่องดื่ม และภาพยนตร์
โฆษณา
ภายหลังจากการสร้างสรรค์และผลิตสื่อ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 100
คน และการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า สื่อโฆษณาที่สร้างสรรค์และผลิตขึ้น
สามารถสร้างการรับ รู้และจดจาในระดับ มากที่ สุ ด มี ความพึ งพอใจในระดั บ มากที่สุ ด ส่งผลให้ ภ าพลักษณ์ ของ
ผลิตภัณฑ์กาแฟบัวบางแก้วมีความทันสมัยขึ้นในสายตาของผู้บริ โภค และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในตลาด AEC ได้จริง
คาสาคัญ : การรีแบรนด์ดิ้ง, ผลิตภัณฑ์กาแฟ, ตลาด AEC
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Abstract
This research aims to study 1) To create and produce advertising to support re-branding
and entering the AEC market of Bua Bang Kaeo coffee products, Bang Kaeo Subdistrict, Bang Phli
District, Samut Prakan Province 2) To create a brand image recognition and recognition 3) To
measure satisfaction with the advertising media that has been produced. By the re-branding
process consisting of 1) brand design of new products to be modern and bring it to use in other
media 2) Production of media at various points of sale, including kiosks, signs, bags, beverage
products and television commercial.
After creation and production of media the researcher collected data using
questionnaires from 100 samples. And interviewing entrepreneurs and experts. Which results from
the study found that creative and produced advertising media Can create awareness and
remember at the highest level with the highest level of satisfaction resulting in the image of
Bangkaew coffee products being modernized in the eyes of consumers and can increase the
competitiveness in the AEC market.
Keyword: Re-branding, Coffee, AEC market

บทนา
สื่อโฆษณาถือเป็นเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่มีความสาคัญต่อธุรกิจอย่างหนึ่ง โดยทาหน้าที่นาพา
ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าบริการไปยังผู้บริโภค ให้ได้รับรู้และเกิดความต้องการในตัวสินค้าบริการเหล่านั้น ทั้ง
ธุรกิจขนาดใหญ่ไปจนถึงธุรกิจขนาดเล็กล้วนแล้วแต่มีความต้ องการจาเป็นในการใช้สื่อโฆษณาเพื่อสื่อสารไปยัง
ผู้บริโภคทั้งสิ้น สื่อโฆษณาจึงมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็น
อย่างมาก ข้อความเชิญชวนหลากหลายรูปแบบที่มีส่วนสาคัญในการตัดสินใจหรือจูงใจผู้บริโภคนั้น จึงต้องมี
การวางแผน การใช้กลยุทธ์ในการออกแบบหลายขั้นตอนเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการสื่อสารกับผู้บริโภค
(https://sites. google.com/site /sukhsuksam4/home/bth-thi-6-sux-khosna-kab-sukhphaph,
สืบค้นเมื่อ 2 มกราคม 2560) ซึ่งรวมถึงการเลือกใช้ช่องทางที่มีความเหมาะสมในการเผยแพร่เนื้ อหาโฆษณา
เหล่านั้น
ปัจจุบันในยุคหลอมรวม ผู้ประกอบธุรกิจมีการเลือกใช้สื่อโฆษณาหลากหลายช่องทาง ทั้งทางสื่อแบบ
ดั้งเดิม และทางสื่อใหม่ประกอบกัน หรือเรียกได้ว่ามีการใช้สื่อแบบบูรณาการ ทั้งสื่อแบบดั้งเดิม อย่างเช่น
สิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ ไปจนถึงสื่อใหม่ อย่า งโซเชียลมีเดีย ต่าง ๆ ขณะเดีย วกัน สื่อ ณ จุดขาย (Point of
Parches) ยั งคงเป็น สื่อที่มีอิทธิพล เพราะเปรียบเสมือนประตูบานสุ ดท้ายที่ทาหน้ าที่ในการน าเสนอสิ นค้า
กระตุ้นการขายให้แก่ผู้บริโภค แต่ทั้งนี้ต้องผ่านกระบวนการออกแบบให้สวยงาม ทันสมัย มีความเหมาะสม
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และสามารถสื่อถึงแบรนด์หรือธุรกิจได้เป็นอย่างดี สิน ค้าเกือบทุกชนิดจึงให้ ความสาคัญกับ สื่อ ณ จุดขาย
(Point of Parches) พร้อมกับการพัฒนาปรับปรุงสินค้าบริการและแบรนด์ (Re-branding) ไปพร้อมกัน
การพัฒนาปรับปรุงสินค้าบริการและแบรนด์หรือ การรีแบรนด์ดิ้ง (Re-branding) เปรียบเสมือนกับ
การปรั บ โฉมหน้ า ของสิ น ค้ าบริ ก ารใหม่ ซึ่ งอาจเป็ น การปรั บ เปลี่ ย นบางส่ ว นหรื อ ทั้ งหมด ทั้ งนี้ ขึ้ น อยู่ กั บ
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องเจ้ าของแบรนด์ ว่ าต้ อ งการให้ ก ารรี แ บรนด์ ดิ้ ง ครั้ งนั้ น เป็ น การช่ ว ยสร้ าง หรื อ ตอกย้ า
เอกลักษณ์ของแบรนด์ หรือต้องการเปลี่ยนตาแหน่ง (Position) ของแบรนด์ไปจากเดิม ทั้งนี้ทาให้สินค้าเกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาผู้บริโภค สร้างความแปลกใหม่ ดึงดูดความสนใจ และเกิดการจดจา โดยปกติแบรนด์
หรือธุรกิจขนาดใหญ่มักจะมีแผน
การรีแบรนด์ดิ้ง (Re-branding) สินค้าบริการอยู่เสมอ แต่ในธุรกิจ
ขนาดเล็ก หรือธุรกิจในชุมชนนั้น ค่อยข้างมีอุปสรรค์และข้อจากัดในการรีแบรนด์ดิ้ง ด้วยขาดองค์ความรู้ และ
งบประมาณ จากโครงการบริการวิชาการภายใต้คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ตะวันออก
วข.จั ก รพงษภู ว นารถ ซึ่ งมี ก ารลงพื้ น ที่ ที่ ต.บางแก้ ว อ.บางพลี จ.สมุ ท รปราการ พบว่ า มี สิ น ค้ า ชุ ม ชน
หลากหลายชนิดที่เมื่อพิจารณาแล้วหากมีการรีแบรนด์ดิ้งแล้วนั้น จะทาให้สินค้าสามารถยกระดับการแข่งขัน
และเข้าสู่ตลาดอาเซียนได้ ประกอบกับทางแบรนด์มีความพร้อมในการพัฒนาปรับปรุง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กาแฟ
สาเร็จรูปพ้อมดื่ม ตรา บัวบางแก้ว เป็นผลิตภัณฑ์โอทอป (OTOP) ของอาเภอบางพลี
ในการรีแบรนด์ดิ้ง (Re-branding) ผลิตภัณฑ์กาแฟสาเร็จรูปพ้อมดื่ม ตรา บัวบางแก้ว นั้น เริ่มต้น
พบว่ามีปัญหาในส่วนของ ตราสัญลักษณ์ (Logo) รวมถึงสื่อที่ใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์มีเพียงสื่อ ณ จุด
ขาย ที่ขาดความทันสมัย และข้อความโฆษณาที่สื่อถึงความเป็น กาแฟโบราณ ทั้งนี้ เจ้าของแบรนด์มีความ
ต้องการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัย เข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ และขยาย
ตลาดสู่ตลาดอาเซียน (AEC) การรีแบรนด์ดิ้งจึงอาจเริ่มต้นจากการ ออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ใหม่
รวมถึงการสร้างสรรค์และผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่

ภาพที่ 1.1 สื่อ ณ จุดขาย แบบเดิมของผลิตภัณฑ์กาแฟบัวบางแก้ว

จึ งเกิ ดเป็ น โครงการวิจั ย เพื่ อสร้างสรรค์แ ละผลิ ตสื่ อ โฆษณา เพื่ อสนั บ สนุ น การรีแบรนด์ดิ้ ง (Rebranding) และการเข้าสู่ตลาดอาเซียน (AEC) ของผลิตภัณฑ์กาแฟบัวบางแก้ว ตาบลบางแก้ว โดยเริ่มต้นจาก
การ ออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ออกแบบ สื่อ ณ จุดขาย (ป้ายชื่อร้าน ป้านเมนู และป้ายหน้าร้าน) และ
ภาพยนตร์โฆษณา ความยาว 1 นาที
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อสร้างสรรค์และผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการรีแบรนด์ดิ้ง (Re-branding) และการเข้าสู่ตลาด AEC
ของผลิตภัณฑ์กาแฟบัวบางแก้ว ตาบลบางแก้ว
2) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ การรับรู้และจดจาผลิตภัณฑ์กาแฟบัวบางแก้ว ตาบลบางแก้ว
3) เพื่อวัดความพึงพอใจต่อสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์กาแฟบัวบางแก้ว ตาบลบางแก้ว

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 ความรู้เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์สื่อโฆษณา

การสร้างสรรค์ เป็น “ความคิด” ที่เกิดขึ้นเนื่องจาก “จินตนาการ” อาศัยประสบการณ์ ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสาร การศึกษา การเชื่อมโยง สิ่งต่างๆ ซึ่งการคิดนอกกรอบก่อให้เกิดการค้นพบสิ่งที่แปลกใหม่ ความคิด
สร้างสรรค์ในการโฆษณา จึงหมายถึง การเชื่อมโยงระหว่างจุดขายของ “สินค้าและ/หรือบริการ” เข้ากับสิ่งที่
ผู้บริโภคคาดไม่ถึงแต่มีความเกี่ยวข้องกับ เพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคสนใจในตัวโฆษณา (ขวัญชีวา ไตรพิริยะ, 2558)
โดยกระบวนคิดสร้างสรรค์งานโฆษณา ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นสะสมวัตถุดิบ โดยในที่นี้หมายถึง การที่นักโฆษณาต้องรู้จักการเก็บเกี่ยวข้อมูลอย่างรอบด้าน
โดยวัตถุดิบ นี้ แบ่งได้เป็น วัตถุดิบ ที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณาอันได้แก่ แนวคิดทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับการ
โฆษณา และวัตถุดิบทั่วไปอันได้แก่ เรื่องราว ประสบการณ์ อื่น ๆ ที่อยู่รอบตัวเป็นเรื่องกว้าง ๆ ทั่วไป
2. ขั้ น บดย่ อ ย เป็ น ขั้ น ตอนที่ น าวัต ถุ ดิ บ หรื อ ข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากขั้ น แรกมาเรี ย บเรี ย ง สร้ า งรู ป แบบ
ความสัมพันธ์ใหม่
3. ขั้นฟักตัว เป็นขั้นที่ให้นักโฆษณาได้พักสมองปล่อยวาง เพื่อกระตุ้นจินตนาการและอารมณ์
4. ขั้นกาเนิดความคิด เชื่อว่า เมื่อสมองได้พัก ผ่อน ความคิดที่ดีจะเกิดและพรั่งพรู นักโฆษณามักจะ
กาเนิดความคิดที่ดีในขั้นตอนนี้
5. ขั้นปรับแต่งความคิด เมื่อได้ความคิดที่ดีแล้ว ต้องผ่านการปรับแต่งเพื่อให้เหมาะสมกับการนาไปใช้
งานจริง
โดยหลังจากทั้ง 5 ขั้นตอนนี้แล้วนั้น นักโฆษณาจะได้คาตอบสาหรับงานโฆษณา 2 ประเด็นคือ จะพูด
อะไร (What to say?) คือ ใจความสาคัญที่สุดในงาน (big idea) และ จะพูดอย่างไร (How to say?) คือ จะ
เรียงร้อย หรือเรียบเรียงส่วนประกอบต่าง ๆ (copy) สาหรับงานโฆษณาเพื่อนาเสนอใจความสาคัญนั้นออกมา
อย่างไรให้โดนใจผู้บริโภค
2.2 ความรู้เกี่ยวการผลิตสื่อโฆษณา
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ขั้นตอนการผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ แบ่งการดาเนินงานเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่
1. ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-Production) ในขั้นตอนนี้นักโฆษณาต้องทาการศึกษาหาแนวทางใน
การเล่าเรื่องในงานโฆษณา กาหนดวัตถุประสงค์ วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์เนื้อหา ออกแบบหรือเขียน
บท กาหนดวัสดุ นักแสดง และจัดทางบประมาณในการผลิต
2. ขั้นตอนการผลิต (Production) คือการดาเนินการประกอบหรือถ่ายทาโฆษณาให้เป็นไปตามที่วาง
ไว้ในขั้นตอนแรก
3. ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) คือขั้นนี้คือการนาชิ้นงานมาตัดต่อ ใส่เทคนิคพิเศษ และ
เก็บรายละเอียดของงาน รวมถึงการประเมินผลงาน
2.3 ความรู้เกี่ยวกับโฆษณา
เป็ น การน าเสนอข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับสิน ค้าหรือบริการผ่านช่องทางการสื่ อสาร เพื่อโน้มน้าวใจ
ผู้บริโภคโฆษณาที่ดีจะสามารถกระตุ้นยอดขาย สร้างการจดจา จูงใจ สร้างความรู้ความเข้าใจตัวสินค้าบริก าร
และรวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สินค้า บริการ และองค์กร
2.3.1 สื่อ ณ จุดขาย (Point of Purchase) คือ การโฆษณาหรือการตั้งแสดงสินค้าที่ติดหรือ
ตั้งไว้บนหรือรอบ ๆ ร้านค้า เพื่อเตือนความจาของลูกค้า ให้ระลึกถึงตรายี่ห้อเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะซื้อสินค้า
หรือเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าสนใจสินค้าระหว่างที่ซื้อของอยู่ ซึ่งมีหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น แผ่นโฆษณาสินค้า
ติดตามตู้แสดงสินค้าหรือแขวนในอาคาร ตู้หรือชั้นสาหรับจัดวางสินค้า หรืออาจจะเป็นป้ายหรือสิ่งต่าง ๆ ที่
เคลื่อนไหวได้ ส่วนใหญ่จะทาด้วยกระดาษไม้ พลาสติก หรือ โลหะ
2.3.2 วีดีโอคลิ ป (Video Clip) คื อ การน าเสนอเรื่ องราวในลั กษณะภาพเคลื่ อนไหว เกิ ด
ความสวยงาม สมจริง ช่วยขยายประสาทสัมผัสในการรับรู้สิค้า/บริการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเทคนิคในการตัดต่อ ทั้ง
ในการลาดับภาพ การเล่าเรื่องราว การใช้เสียง เสียงประกอบ ฯลฯ
2.4 ความรู้เกี่ยวกับการรีแบรนด์ดิ้ง (Re-branding)
การรีแบรนด์ดิ้ง (Re-branding) คือ การปรับแบรนด์ให้ดู แตกต่างจากเดิม สินค้าบางชนิด อาจจะ
ต้องปรับภาพลักษณ์เดิม ให้ดูทันสมัยเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้น การสร้างภาพลักษณ์ให้ต่าง
จากเดิมอาจจะเหมือนกับการเปลี่ยนบุคลิกจากเฉยชาให้ดูรวดเร็วมากขึ้น หรือว่องไวขึ้นจากเด็กหญิงให้ดูเป็น
วัยรุ่นมากขึ้น โดยสรุปคื อ การพัฒนาภาพลักษณ์อาจทาในทางตรงกันข้าม เช่น จากสินค้าที่ไม่มีคุณค่าทาง
อาหาร ทางองค์กรต้องการสื่อให้กลุ่มผู้บริโภคเห็นว่าสินค้า มีการเติมวิตามินหรือสารอาหารที่บารุงร่างกายไว้
และออกมาให้ภาพดูทันสมัยขึ้นในคราวเดียวกันก็ได้ ซึ่งถือว่าเป็นการปรับโฉมครั้งใหญ่ข องแบรนด์ (ผกาพันธุ์
เสถียรกาด, 2554)
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2.5 ความรู้เกี่ยวกับตลาดการค้าเสรี (AEC)
ในปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยมีการเปิ ดประชาคมอาเซียน มีเป้าหมายเพื่อการสร้างให้ อาเซีย นเป็น
ศูนย์กลางในภูมิภาค และคานอานาจของประเทศอื่นๆ ที่เริ่มแสดงบทบาทโดดเด่น ในเศรษฐกิจโลก บนเสา
หลั ก 3 ด้ านได้ แก่ เสาหลั ก ด้ านประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC-ASEAN Economic Community) เสา
ประชาคมอาเซียนด้านการเมืองและ ความมั่นคง (ASC-ASEAN Security Community) และเสาประชาคม
สั งคมและ วั ฒ นธรรมอาเซี ย น (ASCC-ASEAN Social-Cultural Community) โดยเฉพาะ เสาหลั ก ด้ า น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC-ASEAN Economic Community) ที่มุ่งหวังให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
เท่าเทียมกัน เพื่อการเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน รวมทั้งมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุนและ
แรงงาน ฝีมือโดยเสรีซึ่งกลุ่มประเทศอาเซียนได้เห็นชอบให้เร่งรัดการรวมกลุ่ มสินค้าและ บริการสาคัญ 11
สาขา เป็นสาขานาร่อง โดยมีประเทศสมาชิกรับผิดชอบในการ จัดทาRoadmapในแต่ละสาขาซึ่งประเทศไทย
ได้สาขาการท่องเที่ยวและการบิน (ทิชากร เกสรบัว, 2556) ฉะนั้น ในปีพ.ศ. 2558 จึงเป็นโอกาสและ ความท้า
ทายของผู้ประกอบการไทยทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดย่อม และ รวมไปถึงผู้ประกอบการชุมชนระดับ
รากหญ้าเช่น สินค้าโอทอป (Otop) ซึ่งสามารถสร้างจุดขายด้วยการนาเอาทุนชุมชนมาแปลงเป็นสินค้าเชิง
วัฒนธรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงต้องปรับตัว และสร้างภูมิคุ้มกัน รวมถึงการพัฒนา
ปัจจัยสนับสนุนต่างๆเพื่อรองรับการแข่งขันทางธุรกิจที่มากขึ้น
วิธีการดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดวิธีการดาเนินการวิจัย ซึ่งมีการดาเนินงานตามหลักการสร้างสรรค์และผลิตสื่อโฆษณา
ณ จุดขาย โดยมีขั้นตอนดาเนินการดังนี้
1) ขั้ น ตอนการเตรี ย มงาน (Pre-Production) เริ่ ม ต้ น จาก ลงพื้ น ที่ ส อบถามความต้ อ งการของ
ผู้ประกอบการ กาหนดเนื้ อหาสื่อ และการออกแบบสื่อ โดยใช้โจทย์งานสร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative
Brief) ในการเก็บข้อมูล
2) ขั้นตอนการผลิต (Production) ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
3) ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) ทาการวัดผลความพอใจต่อสื่อจาก คุณภัคกร สอดศรี
ผู้ ป ระกอบการกาแฟบั ว บางแก้ ว และผู้ เชี่ ยวชาญ ได้แ ก่ คุณ อนุ ช า มณี โชติ ช่างภาพ ฝ่ ายข่าวช่ อง7 คุ ณ
กมลวรรณ จิ ร นนท์ ว งศ์ Graphic Designers Tomact Magazine และคุ ณ หทั ย รั ต น์ รั ต นสาคร Graphic
Designers Tomact Magazine ด้ ว ยการสั ม ภาษณ์ และกลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมาย จ านวน 100 คน ด้ ว ย
แบบสอบถาม
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ผลการวิจัย
จากการเก็บข้อมูลในขั้นตอนการเตรียมงานพบว่า ผลิตภัณฑ์กาแฟบัวบางแก้ว มีความต้องการและ
ความพร้อมในการ รีแบรนด์ดิ้ง (Re-branding) ให้แบรนด์มีความทันสมัย เพื่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ดีขึ้น
สามารถขยายตลาดเข้าสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ และตลาด AEC โดยภายหลังจากการรีแบรนด์ดิ้งทาให้ได้ ตราสินค้า
ของผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีความทันสมัย และนามาต่อยอดใช้ในสื่ออื่นๆ ได้แก่ การผลิตสื่อ ณ จุดขายต่างๆ ได้แก่
คีออส ป้ายธงราว ถุงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม และภาพยนตร์โฆษณา โดยเป็นแบบ 2 ภาษาไทย-อังกฤษ
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบสื่อแบบเดิมและสื่อแบบใหม่ของผลิตภัณฑ์กาแฟบัวบางแก้ว
สื่อแบบเดิม
สื่อแบบใหม่

โลโก้เดิม

เค้าน์เตอร์เดิม

โลโก้ใหม่

เค้าน์เตอร์ใหม่

ซองผลิตภัณฑ์ใหม่
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ธงราวแบบที่ 1 และแบบที่ 2 (ไม่เคยมีมาก่อน)

คลิปวิดีโอโฆษณา (ไม่เคยมีมาก่อน)

หลังจากผลิตสื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ได้ทาการประเมินผลสื่อในขั้นตอน หลังการผลิต 2 ส่วนดังนี้
1. ผลจากการสัมภาษณ์ ผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญ พบว่า สื่อโฆษณาที่ผลิตขึ้นดู สะดุดตา มี
เอกลักษณ์มากขึ้นกว่าเดิม มีความทันสมัยมากขึ้น และสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ในการสร้างสรรค์ผลงาน
ออกมาได้ ต รงใจผู้ ป ระกอบการทั้ งนี้ เป็ น เพราะความละเอี ย ดในการเก็บ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น โดยใช้ โจทย์ งาน
สร้ างสรรค์ งานโฆษณา และท าความเข้ าใจกับ ความต้ อ งการของผู้ ป ระกอบการ และปรั บ ปรุ งงานตามที่
ผู้เชี่ยวชาญแนะนาจึงสามารถทางานได้ตรงโจทย์
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2. ผลจากการเก็ บ แบบสอบถาม พบว่า ด้ านประชากรซึ่ งได้ แ บ่ งเก็ บ ตามโควต้ า หญิ งและชาย
จานวนที่เท่ากันอย่างละ 50 คน รายได้ส่วนใหญ่อยู่ที่ 15,001 – 20,000 บาท มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า เป็นบุคคลที่ชื่นชอบการซื้อผลิตภัณฑ์พื้นเมืองหรือ OTOP อาหาร/เครื่องดื่ม โดยมีเพียง 35% ที่
รู้จักผลิตภัณฑ์กาแฟบัวบางแก้วส่วนอีก 65% นั้นไม่เคยรู้จักผลิตภัณฑ์กาแฟบัวบางแก้วมาก่อน
ด้านการรับรู้และจดจา พบว่า กลุ่มเป้าหมายรับรู้ผลิตภัณฑ์บัวบางแก้วจากสื่อ ณ จุดขายมากที่สุดกว่า
97% โดยจาได้จาก การใช้สี 98 % การออกแบบและตัวหนังสืออ่านง่าย 65% และทาให้ลูกค้ากว่า 80%
กลับมาซื้อซ้า ซึ่งส่งผลให้ภาพลักษณ์ของกาแฟบัวบางแก้วดีขึ้น
ด้านความพึ งพอใจ ต่อสื่ อ ณ จุ ดขาย พบว่า กลุ่ มตัว อย่างพึงพอใจต่อ ธงราวแบบที่ 2 มากที่ สุ ด
ค่าเฉลี่ย 3.83 รองลงมาคือ ธงราวแบบที่ 1 ค่าเฉลี่ย 3.80 เท่ากับความพึงพอใจต่อเคาน์เตอร์ของร้านที่มีสีสัน
สวยงาม เรียกร้องความสนใจได้ดี มีการใช้ตัวหนังสือที่ทาให้อ่านง่ าย และรวมถึงความครบถ้วนรายละเอียด
ของผลิตภัณฑ์บนตัวเคาน์เตอร์ และสุดท้ายพึงพอใจต่อซองผลิตภัณฑ์โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.49
ทั้งนี้ ด้วยคุณสมบั ติของสื่อ ณ จุดขาย ซึ่งเป็นสื่ อที่สามารถสร้างประสบการณ์ ตรงกับผู้บ ริโภค ทา
หน้าที่กระตุ้น เรียกร้องความสนใจในลาดับสุดท้า ยก่อนการซื้อ หากมีการออกแบบและสร้างสรรค์มาอย่างดี
จะยิ่งช่วยสร้างการดึงดูด การรับรู้และจดจาจากกลุ่มผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้นไป ทั้งนี้ในการออกแบบนั้นต้องมี
ความเหมาะสมกับ กลุ่ ม เป้ าหมายด้ วยในที่ นี้ คื อคนรุ่น ใหม่ในประเทศ และการต่อ สู้ ในตลาด AEC การใช้
ภาษาอังกฤษควบคู่ในการสื่อสารจึงทาให้สินค้าดูทันสมัยและใช้งานในตลาด AEC ได้จริง
ด้านความพึงพอใจต่อ คลิปวิดีโอโฆษณาสินค้า กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า มีความเหมาะสม ทาให้เข้าใจ
ผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น ในระดับมากที่สุดคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.48 ด้วยคลิปวิดีโอ เป็นสื่อที่ต้องใช้เวลาในการรั บชม
ความพึงพอใจจึงอาจน้อยกว่าสื่อ ณ จุดขายที่สามารถเห็นได้ทันที แต่ก็ยังมีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ทั้งนี้ด้วยการออกแบบให้มีความคล้ายกับคลิปวิดีโอบนตลาดออนไลน์ (viral clip) ที่ได้ความนิยมในการ
กดไลด์กดแชร์ (like and share) ซึ่งไม่มีเสียงบรรยาย โชว์ ให้เห็น วิธีการใช้ และตัวหนั งสือประกอบสั้น ๆ
และเพลงประกอบในจังหวะที่สนุกสนาน จึงทาให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายรุ่นใหม่ได้ง่าย ทาให้สินค้าดูน่าเชื่อถือ
และมีความทันสมัยมากขึ้นในสายตาผู้บริโภค ที่สาคัญสามารถใช้สื่อสารการตลาดออนไลน์ที่เข้าถึงตลาด AEC
ได้ง่ายขึ้น
สรุปผลการวิจัย
ในการรีแบรนด์ดิ้ง (Rebranding) ผลิตภัณฑ์บัวบางแก้วครั้งนี้ สื่อที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการ
สร้างการรับรู้และจดจา ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์คือ สื่อ ณ จุดขาย ทั้งนี้เป็นเพราะ สื่อ ณ จุด
ขาย เป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็น อย่างดีและสามารถพบเห็นได้ง่ายที่สุด ทั้งนี้เมื่อพิจารณาแล้วในการ
ออกแบบยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และเป็นไปตามหัวข้อที่วางไว้คือ “สะดุดตาและทันสมัย ”
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง รวมถึงกลุ่มเป้าหมายในตลาด AEC ขณะที่
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คลิปวีดิโอช่วยเพิ่มความเข้าใจในตัวสินค้าบริการและโอกาสในการเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ซึ่งเป็นอีกช่องทางที่
สาคัญในอนาคต
ข้อเสนอแนะ
ในงานวิจัยชิ้นนี้ทาให้เห็นถึงศักยภาพของการรีแบรนด์ดิ้ง สินค้าประเภทกาแฟสาเร็จรูปพร้อมดื่ม ซึ่ง
ในสินค้าประเภทอื่นอาจมีการศึกษาข้อมูลด้านอื่น และมีขั้นตอนในการรีแบรนด์ดิ้งมากน้อยแตกต่างกันไป
รวมถึงรูปแบบของสินค้าและรูปแบบของสื่อที่ใช้ในการสื่อสารการตลาดซึ่งอาจมีความหลากหลายและแตกต่าง
กันออกไป ทั้งนี้อาจต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมกับสินค้าและยุคสมัย
กิตติกรรมประกาศ
การวิจั ยนี้ เกิดขึ้น ภายใต้โครงการสื่อสร้างสรรค์ ที่มุ่งเน้น การบู รณาการองค์ความรู้กับภูมิปั ญ ญา
ท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม ในร่มโครงการใหญ่ คือ โครงการบริการวิชาการของคณะ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมุ่งพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจชุมชนแบบบูรณาการ ตอบสนองนโยบาย
รัฐบาลภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังสอดรับกับ พรบ.ส่งเสริมวิชาหกิจชุมชน 2548 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติ ฉบั บ 10 ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ มหาวิท ยาลั ยในการสนั บสนุ นด้านงานบริ การ
วิชาการ ทีมนักศึกษาและคณาจารย์ที่ลงพื้นที่ ชุมชนบางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ และที่สาคัญ คุณ
ภัสกร สอดศรี เจ้าของผลิตกาแฟบัวบางแก้วที่ให้ข้อมูลในการดาเนินงาน และคาแนะนาต่างๆทาให้งานวิจัยใน
ครั้งออกมาสมบูรณ์
เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล
และปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ค่ า ใช้ จ่ า ยการรั ก ษาพยาบาลของประชากรกลุ่ ม วั ย ท างานในกรุ ง เทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย คือ ประชากรกลุ่มวัยทางาน อายุ 15-59 ปี ที่ทางานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
จานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ (Multiple Regression) ด้วยวิธี Ordinary Least
Squares (OLS)
ผลการวิจัย พบว่า ประชากรกลุ่มวัยทางานในกรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้าน
ออกกาลังกายน้อยที่สุด คือ 1-3 ครั้ง/สัปดาห์ และมีค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลต่ อปีน้อยกว่า 5,000 บาท
นอกจากนี้ ยั งพบว่า มี 10 ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ ค่ าใช้ จ่ า ยการรั ก ษาพยาบาลของประชากรกลุ่ ม วัย ท างานใน
กรุ ง เทพมหานคร อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 และ 0.01 ได้ แ ก่ เพศ อายุ อาชี พ รายได้
โรคประจาตัว แหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ โรงพยาบาล ประกันสุขภาพกับบริษัทเอกชน จานวนครั้งในการ
รักษาพยาบาล และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกาลังกาย
การศึกษาครั้งนี้ จ ะน าไปสู่ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ รั ฐบาลควรให้ ความส าคัญ ในการส่ งเสริ ม
สุขภาพของประชาชน ซึ่งจากงานวิจัยพบว่า พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกาลังกายเป็นปัจจัย
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สาคัญที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลของประชากรกลุ่มวัยทางาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผลของการออก
กาลังกายจะนาไปสู่ปัญหาค่ารักษาพยาบาลที่ล ดลง ดังนั้นรัฐบาลควรมีนโยบายการส่งเสริมการออกกาลังกาย
เช่น จัดสถานที่ออกกาลังกายให้ เหมาะสม จั ดหาอุปกรณ์เครื่องออกกาลังกายที่มีมาตรฐานสาหรับบริการ
ประชาชน ให้ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ การออกกาลั งกายอย่ างถู กวิธี เพื่ อ ในระยะยาวจะช่ ว ยให้ ส ามารถลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้
คาสาคัญ : การส่งเสริมสุขภาพ ค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล กลุ่มวัยทางาน
Abstract
The research proposes study the behaviors of health promotion, medical treatment
expenditures and the factors affecting medical treatment expenditures of working age in
Bangkok. The sample of the study is 400 working population between the age of 15 - 59
years old who work in Bangkok. The data was collected by using questionnaires. The
statistical values applied to the study are mean, standard deviation and multiple regression
analysis by Ordinary Least Squares (OLS).
The results reveal that the working population in Bangkok has health promotional
behavior from exercising where at the frequency of 1-3 times per week and the medical
expense is averaged at less than 5,000 baht per annum. Furthermore, there are 6 factors
affecting medical expense of the working population in Bangkok with the statistical
significance at 0.05 and 0.01; gender, age, career, income, continental disease, health
information resources, hospital, private health insurance provided by the employer, numbers
of medical service used and the health promotional behavior in exercising.
The study will lead to policy recommendations where the government should
emphasize the public health promotion. According to the study, health promotional
behavior by exercising is a factor resulting in medical expense from the working population.
This has implications of which exercising will lead to less medical expense. Therefore, the
government shall launch health promotional policy such as arranging accessible public
space for exercising, providing proper workout machines or equipments to service, preparing
proper exercising instructions. All in which will lower the burdens in medical treatment
expenditures in the future.
Keywords : health promotion, medical treatment expenditures, working age
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บทนา
ในปี พ.ศ. 2550-2559 พบว่าค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศไทยในอดีตถึงปัจจุบันมีแนวโน้มที่
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในขณะที่ปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยสูญเสียค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงถึง 381,378.4
ล้านบาทต่อปี หรือร้อยละ 13 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ จากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทยจะส่งผล
ต่อค่าใช้จ่ ายในด้านสุขภาพให้ เพิ่มสูงขึ้น อีกอย่ างหลีกเลี่ ยงไม่ได้ แม้ป ระเทศไทยหรือประชากรจะมีรายได้
เพิ่มขึ้นแต่ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน และภาวะการเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังยังเป็นปัจจัย
สาคัญที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพโดยรวมของประเทศ จากการประมาณค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในอนาคต
15 ปีข้างหน้า ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศในปี พ.ศ. 2575 จะก้าวกระโดดขึ้นไปถึง 1,825,080 ล้าน
ล้ านบาท (ณั ฐ นั น ท์ วิจิ ตรอัก ษร, 2561) ซึ่ งถือว่าเป็ นปั ญ หาที่ ส าคัญ อย่ างมาก รั ฐบาลควรมีน โยบายและ
มาตรการที่ ชัดเจนเกี่ยวกับ การรั กษาพยาบาลผู้ สู งอายุ รวมถึงการกาหนดมาตรการป้องกัน และแผนการ
ควบคุมโรคโดยเฉพาะโรคในกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรัง เนื่องจากโรคเหล่านี้ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากวิถีการดาเนินชีวิต
และพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจาวัน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวล้วนสามารถปรับเปลี่ยน และป้องกันได้
ประชากรกลุ่มวัยทางานในประเทศไทยอายุตั้งแต่ 15-59 ปี เป็นผู้อยู่ในกาลังแรงงาน มีจานวนทั้งสิ้น
38.42 ล้านคน (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2561) เป็นวัยที่ก่อให้เกิดผลผลิตทางด้านเศรษฐกิจ และมีส่วนสาคัญ
ต่อฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ ในสัดส่วนที่สูงกว่าวัยอื่นๆ แต่อีกไม่กี่ปีข้างหน้าคนวัยทางานนี้จะค่อยๆ
ลดลง จากอัตราการเกิดที่ลดลง และการก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างเต็มตัว การเตรียมพร้อมเพื่อ การเป็น
ผู ้ส ูง วั ย ที่ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี พึ่ งตั ว เองให้ ได้ ม ากที่ สุ ด และเป็ น ภาระต่ อ สั งคมน้ อ ยที่ สุ ด ถื อ เป็ น สิ่ งส าคั ญ
และจ าเป็ น ต้ อ งให้ ค วามสนใจส าหรั บ ประชากรกลุ่ ม นี้ ดั ง นั้ น การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ ค่ า ใช้ จ่ า ยการ
รักษาพยาบาลของประชากรกลุ่มวัยทางานในกรุ งเทพมหานคร จะนาไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของ
ประชาชนในระยะยาว โดยผลของการวิจั ยคาดว่าจะน ามาใช้เป็ น ข้อมูล ประกอบการจั ดโครงการส่งเสริม
สุขภาพให้กับคนวัยทางาน และแนวทางในการวางแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่ลดลง
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของประชากรกลุ่มวัยทางานในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลของประชากรกลุ่มวัยทางานในกรุงเทพมหานคร
3. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ค่ า ใช้ จ่ า ยการรั ก ษาพยาบาลของประชากรกลุ่ มวั ย ท างานใน
กรุงเทพมหานคร
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วิธีการดาเนินงานวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามออนไลน์ โดยมีคาถามเพื่อคัดกรอง
กลุ่ ม เป้ า หมาย คื อ ผู้ ที่ มี อ ายุ 15-59 ปี และท างานหรื อ พั ก อาศั ย ในกรุ งเทพมหานคร ผู้ วิ จั ย ได้ พั ฒ นา
แบบสอบถามจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ โดยแบบสอบถามสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของวัยทางานในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพศ อายุ
น้าหนัก ส่วนสูง สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลด้านสุขภาพ ได้แ ก่ โรคประจาตัว การทราบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ
สถานที่ ใช้ บ ริ ก ารด้ านสุ ข ภาพ สวั ส ดิ การค่ ารั ก ษาพยาบาล จ านวนครั้งในการใช้ จ่ ายด้ านสุ ขภาพ และ
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตามแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพของเพนเดอร์
โดยลักษณะคาตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 4 ระดับ โดยมีการกาหนดคะแนนตาม
สเกล ดังนี้
ระดับ คะแนน 4 หมายถึง ปฏิบั ติส ม่าเสมอ ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติพฤติกรรมนั้ น ๆ 7 วัน/
สัปดาห์คะแนนเฉลี่ยที่ช่วง 3.26 - 4.00 หมายถึง พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพดีมาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ปฏิบัติบ่อยครั้ง ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติพฤติกรรมนั้น ๆ 4-6 วัน /
สัปดาห์ คะแนนเฉลี่ยที่ช่วง 2.51 - 3.25 หมายถึง พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพดี
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ปฏิบัติบ างครั้ง ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติพฤติกรรมนั้น ๆ 1-3 วัน/
สัปดาห์ คะแนนเฉลี่ยทีช่ ่วง 1.76 - 2.50 หมายถึง พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพดีปานกลาง
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ไม่เคยปฏิบัติ ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ไม่เคยปฏิบัติพฤติกรรมนั้นเลย คะแนน
เฉลี่ยที่ช่วง 1.00 - 1.75 หมายถึง ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีขึ้น
โดยการนาข้อมูลจากแบบสอบถามที่รวบรวมได้ มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ดังนี้
1. สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) ซึ่งเป็นการหาค่าทางสถิติพื้นฐานเพื่อแสดงการกระจายของ
คาตอบหรือความคิดเห็น และอธิบายลักษณะของข้อมูลในเบื้องต้นโดยใช้การหาจานวน ร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)
2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้ วิเคราะห์ ห าความสั มพัน ธ์ระหว่างพฤติ กรรมการส่ งเสริ ม
สุขภาพกับค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลของประชากรกลุ่มวัยทางานในกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์การ
ถดถอยแบบพหุ (Multiple Regression) ด้ ว ยวิ ธี Ordinary Least Squares (OLS) โดยมี ส มการถดถอย
พหุคูณ และตัวแปรดังต่อไปนี้
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สมการถดถอยพหุคูณ
lnY = a + b1x1+ b2x2 + b3x3 + b4x4 +...... + b24x24
โดยที่
ตัวแปรตาม (Y) คือ lnY = ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มวัยทางานในกรุงเทพมหานคร (บาท/ปี)
ตัวแปรอิสระ (X) ประกอบด้วย
ตัวแปรเชิงปริมาณ ได้แก่ จานวนการรักษาพยาบาล (ครั้ง/ปี) พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 6 ด้าน
ตัวแปรเชิงคุณภาพ โดยมีการกาหนดตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) รายละเอียดดังต่อไปนี้
ตัวแปร
ความหมาย
เพศ
1 = เพศชาย
0 = เพศหญิง
อายุ
1 = อายุ 30-59 ปี
0 = อายุ 15-29 ปี
สถานภาพ
1 = สถานภาพโสด
0 = สถานภาพสมรส
การศึกษา
1 = ปริญญาโทขึ้นไป
0 = ต่ากว่าปริญญาโท
อาชีพ
1 = พนักงานเอกชน/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
0 = ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รายได้
1 = 40,001 บาท ขึ้นไป
0 = ต่ากว่า 40,001 บาท
ดัชนีมวลกาย (BMI)
1 = อยู่ในเกณฑ์ปกติ
0 = อยู่ในเกณฑ์น้าหนักเกิน/อ้วนระดับ1-2/ผอม
โรคประจาตัว
1 = มีโรคประจาตัว
0 = ไม่มีโรคประจาตัว
ข้อมูลข่าวสาร คาแนะนา และคาปรึกษาด้าน 1 = จากแพทย์พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
สุขภาพ
0 = จากครอบครัว/ญาติพี่น้อง/เพื่อนบ้าน/อื่นๆ
เมื่อเจ็บป่วยไปรักษาทีโ่ รงพยาบาล
1 = ไปรักษาทีโ่ รงพยาบาล
0 = ไม่ไปรักษาทีโ่ รงพยาบาล
เมื่อเจ็บป่วยไปรักษาทีค่ ลินิก
1 = ไปรักษาทีค่ ลินิก
0 = ไม่ไปรักษาทีค่ ลินิก
เมื่อเจ็บป่วยไปร้านขายยา
1 = ไปร้านขายยา
0 = ไม่ไปร้านขายยา
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ตัวแปร
สวั ส ดิ ก ารค่ ารั ก ษาพยาบาลจากบั ต รประกั น
สุขภาพ (บัตรทอง)
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากประกันสังคม/
กองทุนเงินทดแทน
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากสิทธิ์
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากประกันสุขภาพ
กับบริษัทเอกชน
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากนายจ้าง

ความหมาย
1 = ใช้สิทธิ์บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง)
0 = ไม่ใช้สิทธิ์บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง)
1 = ใช้สิทธิ์ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
0 = ไม่ใช้สิทธิ์ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
1 = ใช้สิทธิ์ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
0 = ไม่ใช้สิทธิ์ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
1 = ใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพกับบริษัทเอกชน
0 = ไม่ใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพกับบริษัทเอกชน
1 = ใช้สิทธิ์จากนายจ้าง
0 = ไม่ใช้สิทธิ์จากนายจ้าง

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
1. ลักษณะทั่วไปของประชากรตัวอย่าง
ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง ร้ อ ยละ 72 มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 15-29 ปี ร้ อ ยละ 44.3
สถานภาพโสด ร้อยละ 78.3 ระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีร้อยละ 75 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
ร้อยละ 58.3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในระหว่าง 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 45.5 มีดัชนีมวลกาย (BMI)
อยู่ในเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 43.3 ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจาตัว ร้อยละ 87.3 ทราบแหล่งข้อมูลข่าวสาร คาแนะนา
และคาปรึกษาด้านสุขภาพจากแพทย์/เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมากที่สุด ร้อยละ 46.5 เมื่อเจ็บป่วยไปรักษาที่
โรงพยาบาล ร้ อ ยละ 90.5 รั ก ษาที่ ค ลิ นิ ก ร้ อ ยละ 31.5 และไปร้ า นขายยา ร้ อ ยละ 54.8 มี ส วั ส ดิ ก าร
รักษาพยาบาล เป็นบัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ร้อยละ 17.0 ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน ร้อยละ
62.8 สวัส ดิการข้าราชการ/รั ฐ วิส าหกิจ ร้อยละ 24.8 ประกัน สุ ขภาพกับบริษั ท เอกชน ร้ อยละ 43.8 และ
สวัสดิการจัดโดยนายจ้าง ร้อยละ 13.3 ส่วนใหญ่มีการรักษาพยาบาลจานวน 1- 5 ครั้งต่อปี
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2. พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของประชากรกลุ่มวัยทางานในกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
S.D.
ระดับการปฏิบัติ
1. ด้านโภชนาการ
2.72
0.29
บ่อยครั้ง
2. ด้านการออกกาลังกาย
2.38
0.67
บางครั้ง
3. ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
2.63
0.48
บ่อยครั้ง
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
2.89
0.59
บ่อยครั้ง
5. ด้านการจัดการกับความเครียด
2.81
0.48
บ่อยครั้ง
6. ด้านความสาเร็จในชีวิตแห่งตน
2.91
0.66
บ่อยครั้ง
รวม
2.72
0.37
บ่อยครั้ง
ที่มา : จากการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามการศึกษาพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพของประชากรกลุ่มวัยทางานในกรุงเทพมหานคร
จากผลการวิ เคราะห์ พบว่ า พฤติ ก รรมการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของประชากรกลุ่ ม วั ย ท างานใน
กรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.72 เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า
มี 5 ด้าน มีการปฏิบัติบ่อยครั้ง คือ 4-6 วันต่อสัปดาห์ ได้แก่ ด้านโภชนาการ ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านการจัดการกับความเครียด ด้านความสาเร็จในชีวิตแห่งตน และมี 1 ด้าน
ปฏิบัติเป็นบางครั้ง คือ 1-3 วันต่อสัปดาห์ ได้แก่ ด้านการออกกาลังกาย
3. ค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลของประชากรกลุ่มวัยทางานในกรุงเทพมหานคร
จากการวิเคราะห์ ค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล พบว่า มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโดยรวมเฉลี่ย
ประมาณ 14,291 บาทต่อปี เป็นประเภทค่ารักษาพยาบาลสูงที่สุด เฉลี่ยประมาณ 8,032.63 บาทต่อปี
รองลงมาเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เช่น ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน) เฉลี่ยประมาณ 3,679.38 บาทต่อปี และค่ายา/
เวชภัณฑ์ เฉลี่ยประมาณ 2,579.53 บาทต่อปี
ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโดยรวม น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 58.5
รองลงมา อยู่ระหว่าง 50,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.3 และ 20,000 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ
20.0
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4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลของประชากรกลุ่มวัยทางานในกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลของ
ประชากรกลุ่มวัยทางานในกรุงเทพมหานคร (N=400)
ตัวแปร
coefficient
SEb
t-stat prob
ค่าคงที่ (constant)
8.220
0.672 12.233 0.000
เพศ
0.284
0.125
2.282 0.023*
อายุ
0.284
0.124
2.290 0.023*
อาชีพ
0.424
0.191
2.215 0.027*
รายได้
0.279
0.137
2.043 0.042*
โรคประจาตัว
0.493
0.172
2.863 0.004**
ข้อมูลข่าวสาร คาแนะนา และคาปรึกษาด้านสุขภาพ
-0.363
0.108
-3.357 0.001**
โรงพยาบาล
0.530
0.179
2.960 0.003**
ประกันสุขภาพกับบริษัทเอกชน
0.638
0.127
5.018 0.000**
จานวนครั้งการรักษาพยาบาล
0.158
0.019
8.489 0.000**
การส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกาลังกาย
-0.321
0.090
-3.574 0.000**
R = 0.636 R2 = 0.405 F = 10.390
Adjusted R2 = 0.366 SEe = 0.96479
*หมายถึง ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
**หมายถึง ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01
จากผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลของประชากร
กลุ่มวัยทางานในกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศ อายุ อาชีพ รายได้ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ โรคประจาตัว โรงพยาบาล ประกันสุขภาพกับบริษัทเอกชน จานวนครั้ง
การรักษาพยาบาล มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกั น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ข้อมูลข่าวสาร
คาแนะนา และคาปรึกษาด้านสุขภาพ พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกาลังกาย มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยปัจจัยเหล่านี้ร่วมกันอธิบายความแปรผันของ
ค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล ได้ร้อยละ 36.6
การอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ พบว่า พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกาลังกายของประชากรกลุ่ม
วัยทางาน ในกรุงเทพมหานคร มีการปฏิบัติน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มงคล การุณงามพรรณ
สุดารัตน์ สุวารี และนันทนา น้าฝน (2555) พบว่า พฤติกรรมสุขภาพด้านการออกกาลังกายของคนทางานใน
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สถานประกอบการที่เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีการปฏิบัติน้อยที่สุด ไม่สามารถออกกาลังกายตามแผนได้
อย่างสม่าเสมอ โดยเหตุผลหลักคือ ไม่มีเวลาส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ในที่ทางาน และต้องใช้เวลามากในการเดินทาง
มาทางานและเดินทางกลับบ้าน ส่งผลให้มีเวลาในการออกกาลังกายน้อย
การวิ เคราะห์ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ค่ า ใช้ จ่ า ยการรั ก ษาพยาบาลของประชากรกลุ่ ม วั ย ท างานใน
กรุงเทพมหานครพบว่า มี 10 ปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลของประชากรกลุ่มวัยทางานใน
กรุงเทพมหานคร โดยพบว่า มี 9 ปั จจัย ที่สอดคล้องกับแนวคิดอุปสงค์ต่อสุขภาพ (ฉัตรสุมน พฤฒิ ภิญโญ,
2553 : 43) ได้ แก่ เพศ อายุ รายได้ โรคประจ าตัว ข้อมูล ข่าวสาร คาแนะน า และคาปรึกษาด้านสุ ขภาพ
โรงพยาบาล ประกันสุขภาพกับบริษัทเอกชน จานวนครั้งการรักษาพยาบาล พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้าน
การออกกาลังกาย และพบว่าอีก 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลของประชากรกลุ่มวัยทางาน
ในกรุงเทพมหานคร คือ อาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ ประภาสวัชร์ งามคณะ (2557) ที่ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพของคนไทยในเขตปริมณฑล พบว่าอาชีพที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ แตกต่างกัน
ดังนั้นพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มอาชีพ อาจส่งผลให้ค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล
เปลี่ยนแปลงตามเช่นกัน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกาลังกายส่งผลในทิศทางตรงกันข้าม
ต่อค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลของประชากรกลุ่มวัยทางาน ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผลของ
การออกกาลังกายจะนาไปสู่ปัญหาค่ารักษาพยาบาลที่ลดลง ดังนั้นรัฐบาลควรมีนโยบายการส่งเสริมการออก
กาลังกาย เช่น จัดสถานที่ออกกาลังกายให้เหมาะสม จัดหาอุปกรณ์เครื่องออกกาลังกายที่มี มาตรฐานสาหรับ
บริการประชาชน ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกาลังกายอย่างถูกวิธี เพื่อในระยะยาวจะช่วยให้สามารถลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้
การทราบแหล่งข้อมูลข่าวสาร คาแนะนา และคาปรึกษาด้านสุขภาพจากแพทย์/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เป็นอีกหนึ่งปัจจัยส่งผลในทิศทางตรงกันข้ามต่อค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลของประชากรกลุ่มวัยทางาน เมื่อ
ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารฯ จะส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่ลดลง เนื่องจากได้รับคาแนะนา/
ค าปรึ ก ษาที่ ถู ก ต้ อ งในการดู แ ลสุ ข ภาพ ดั ง นั้ น รั ฐ บาลควรเล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ของการสื่ อ สาร เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ สร้างกระแสการส่งเสริมสุขภาพใช้ประชาชนมีพฤติกรรมด้านสุขภาพที่ถูกต้อง ลดการเจ็บป่วย
ซึ่งจะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่ลดลง
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลปฐมภูมิ โดยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม อาจมีความคลาดเคลื่อนจาก
ที่ควรจะเป็นจริง ดังนั้นควรนาข้อมูลทุติยภูมิมาใช้ในการวิจัย เพื่อข้อมูลที่ได้นั้นจะสามารถนาไปวิเคราะห์ได้
อย่างถูกต้องมากที่สุด
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บทคัดย่อ
การท าวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาถึ ง กรอบแนวคิ ด ต้ น แบบของความเป็ น ไปได้ ใ นการน า
เทคโนโลยี เสมือนจริ ง มาใช้เพื่อปรับ ปรุงสุขภาพของผู้ สูงอายุ ที่ต้องการฟื้นฟูส มรรถภาพ เป็นต้นแบบใน
การศึกษา การพัฒนาเทคโนโลยีวีอาร์ (VR) กับผู้สูงอายุ ศึกษาถึงข้อจากัดและปัจจัยต่างๆ ที่ ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้สูงอายุ และศึกษาถึง กระทบที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีวีอาร์ (VR) รวมถึงความ
เป็นไปได้ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในการนาเทคโนโลยีวีอาร์ (VR) มาใช้เพื่อปรับปรุงพฤติกรรม เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาในการพัฒนารูปแบบ การสร้างสภาพแวดล้อมจาลองที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ การใช้งาน
เพื่อการปรับปรุงพฤติกรรมของผู้สูงอายุให้ได้อย่างเหมาะสมในอนาคต การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Study) โดยใช้ ห ลั ก การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากการศึ ก ษา การรวบรวมข้ อ มู ล จากเอกสาร
(Document Analysis) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาเวช
ศาสตร์ฟื้นฟู, แพทย์ที่เชี่ยวชาญในด้านจักษุวิทยา และมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมโดยใช้การสนทนากลุ่มกับนัก
เวชศาสต์ฟื้นฟูผู้ออกแบบโปรแกรมการฟื้นฟู สมรรถภาพให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึกโดยเปิด
โอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่และทราบความต้องการอย่างแท้จริง
การศึกษาเพื่อสร้างกรอบแนวคิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงทางการแพทย์: กรณีการฟื้นฟู
สมรรถภาพและสุขภาวะในผู้สู งอายุ ในครั้งนี้ ก่อให้เกิดความตระหนักรู้ เชิงกระบวนทัศน์ กล่าวคือ กรอบ
แนวคิดฯ ที่ผู้วิจัยกาลังพัฒนาขึ้นนี้ มีอัตลักษณ์ทางวิชาการแบบ “สหวิทยาการ” (Interdisciplinary) การ
ประกอบสร้างกรอบแนวคิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงทางการแพทย์ฯ ให้บรรลุผลสาเร็จนั้น จาต้อง
อาศัยการบูรณาการแนวคิดทฤษฏีที่มีความแตกต่างซึ่งกาเนิดจากหลากหลายสาขาวิชามาประกอบหลอมรวม
อย่างลงตัว อันนาไปสู่การประยุกต์ใช้เป็นเลนส์ทางทฤษฏี เพื่อนาไปใช้ส่องศึกษาปรากฎการณ์ หรืองานใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องต่อไป

คาสาคัญ: เทคโนโลยี, เสมือนจริง, การบาบัดฟื้นฟู, ผู้สูงอายุ, สหวิทยาการ
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Abstract
This research aims at conceptualizing a framework to examine the feasibility of medical
application of virtual reality technology: the case of rehabilitation and wellness among the
elderly, practicality of technology, limitations and impact of the technology, and the use-case
of the technology assisting behavioral changes. Upon the research recommendations,
schematic conceptualizing framework feasibility study were offered in the light of research
and development towards form and function, supportive environmental systems, and
behavioral changes in the elderly adopters in the shortcoming. This study was guided by
qualitative research paradigm where the data were drawn from quality related documents,
qualitative interview with the field experts and selected practitioners in the field who designed
the programs and regularly interacted and collected feedbacks from the elderly users. All
together, these techniques were orchestrated in an effort to ensure the requirements and
opinions were collected and digested unmistakably.
Upon conceptualizing the framework to study medical application of virtual reality
technology in case of rehabilitation and wellness among the elderly, the author has arrived
at a paradigmatic awareness: in its categorical nature, the framework itself is inescapably an
interdisciplinary subject of study. Towards the development of the framework, integrating the
right theoretical mixture and schemes originated from an array of diverse disciplines is utterly
critical to the success of the framework conceptualized. Once employed as research
methodological apparatus, the framework is committed to yield theoretical perspectives for
investigating phenomena in this subject of study.

Keywords: Technology, virtual reality, rehabilitation, the elderly, multidisciplinary
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บทนา
เป็ นที่ทราบกัน ดีว่า ในปั จจุ ปั น เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการแพทย์ได้พัฒ นาไปอย่ างรวดเร็ว
นวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีการเริ่มนาเข้ามาประยุกต์ใช้ในวงการแพทย์และให้ผลลัพท์ที่ดีนั่นคือ เทคโนโลยีวีอาร์
(VR) การสร้างสภาพจาลองเชิงตอบโต้ที่สร้างขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ เพื่อให้ผู้ใช้ได้มีโอกาสที่จะมี
ส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมที่จาลองขึ้นในโลกเสมือนจริง เทคโนโลยีวีอาร์ถือเป็นหนึ่งในสุดยอดนวัตกรรมที่มี
ผลกระทบต่อเวชศาสตร์ฟื้นฟูทางสมอง (neuro rehabilitation) ในอนาคตไม่เกิน 10 ปีนี้ (Rizzo, 2004, p.
207)
การนาเทคโนโลยีวีอาร์ (VR) การจาลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริงสามมิติ Virtual Reality (VR) มา
ประยุ กต์ใช้ในเรื่องของการดูแลสุ ขภาพกับผู้สู งอายุ เทคโนโลยีนี้ส ามารถช่วยในการสนับสนุน ส่ งเสริมใน
กิ จ กรรมการเคลื่ อ ไหวออกก าลั ง กาย (Physical activity) การจ าลองสภาพแวดล้ อ มที่ เ สมื อ นจริ ง ที่ มี
ประสิทธิภาพ สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติในแง่ลบและพฤติกรรมต่อต้านการเคลื่อนไหวร่างกายหรือการออก
กาลังกายของผู้สูงอายุได้ (De Bruin, 2010, pp. 229-234)
ในการศึกษางานวิจัยนี้จะทาให้เราได้ทราบถึง กรอบแนวคิดและแนวคิด ปัจจัยและทฤษฎีต่างๆ ที่มีผล
ต่อความเป็นไปได้ ในการนาเทคโนโลยีวีอาร์ (VR) มาใช้เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมของผู้สูงอายุ ที่ต้องการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางร่างกาย และทฤษฎีต่างๆ ที่มีผลต่อกรอบแนวคิด โดยกรอบแนวคิคของการวิจัยนี้ สามารถ
นาไปเป็นต้นแบบของการศึกษาต่อเนื่อง เช่น เพื่อศึกษาถึงการออกแบบสภาพแวดล้อมจาลอง เพื่อลดข้อจากัด
และการต่อต้านของการใช้งานเทคโนโลยีวีอาร์(VR) ในกลุ่มผู้สูงอายุ การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานระบบ
กับสภาพแวดล้อมจาลอง การนาเสนอในรูปแบบของเกม หรือการสร้างประสบการณ์เสริมแบบอื่นเพิ่มเติ ม
เป็นต้น
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและค้นคว้าวางรูปแบบกรอบแนวคิดเบื้องต้นของความเป็นไป
ได้ในการนาเทคโนโลยีวีอาร์ (VR) มาใช้เพื่อปรับปรุงพฤติ กรรมการออกกาลังกายของผู้สูงอายุ รวมถึง ปัจจัย
ต่างๆ ที่มีผลต่อทัศนคติ การยอมรับเทคโนโลยีวีอาร์ (VR) เพื่อนามาใช้ในการปรับปรุงพฤติกรรม หรือเพื่อ
ประโยชน์ในด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ
อุปกรณ์และวิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่อง “การสร้างกรอบแนวคิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงทางการแพทย์: กรณีการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพและสุขภาวะในผู้สูงอายุ ” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) โดยใช้หลักการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษา การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Document Analysis) และการสัมภาษณ์เชิง
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ลึก (In-Depth Interview) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของงานวิจัย เพื่อศึกษาถึง กรอบแนวคิด และปัจจัยต่างๆ ที่มีผล
ต่อการใช้เทคโนโลยีวีอาร์(VR) เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมของผู้สูงอายุ
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
เนื่องจากผู้วิจัยต้องการศึกษาข้อมูลแบบเจาะลึกในรายละเอียด เป็นการค้นหาและทาความเข้าใจสิ่งที่
ไม่เคยทราบคาตอบมาก่อน เป็นการเข้าไปศึกษาและสอบถามความคิดเห็นโดยใช้การสัมภาษณ์ การพูดคุย
เพื่อเน้นให้มองเห็นภาพรวมจากหลายแง่มุมและเน้นที่ความรู้สึกนึกคิดของผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาเวช
ศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านจักษุวิทยา และนักเวชศาสต์ฟื้นฟูผู้ออกแบบโปรแกรมการฟื้นฟู สาหรับ
ผู้สูงอายุ เป็นต้น
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ได้ผลการศึกษาและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริง ดังนั้นการเลือกลุ่ม
ตัวอย่าง จึงใช้วิธีการแบบเจาะจง (Purpose Sampling) เพราะต้องการผู้มีประสบการณ์ในการให้คาแนะนา
เฉพาะด้าน โดยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 ลักษณะ คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู , ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านจักษุ, และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโปรแกรมการฟื้นฟูสุขภาพให้ผู้สูงอายุ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
สาหรับงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยได้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญและการสนทนากลุ่ม ซึ่งมีการวาง
กรอบคาถามออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ ชุดคาถามส่วนที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น คาถามทั่วไป ในด้าน
เทคโนโลยีด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู และเทคโนโลยี เสมือนจริง สาหรับชุดคาถามส่วนที่ 2 ได้แก่ คาถามในด้าน
ความเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่อข้อจากัดต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้สูงอายุ และ
ลาดับสุดท้ายของชุดคาถามส่วนที่ 3 ได้แก่ คาถามในด้านความเห็นของแพทย์ต่อการนาเทคโนโลยีเสมือนจริง
มาประยุกต์ใช้ เช่น ความต้องการของแพทย์ ข้อจากัด ลักษณะการใช้งาน เป็นต้น
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยแบ่ ง ลั ก ษณะของการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลที่ทาการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ
ประกอบด้วยแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและแหล่งข้อมูลทุตยภูมิ
สาหรับแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้จาการเก็บรวบรวม แบ่งเป็น 2
ส่วนคือ (1) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการสัมภาษณ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู และ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุ โดยใช้คาถามกว้างๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง สองส่วน ได้เล่าประสบการณ์
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แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และ (2) ข้อมูลจาการสนทนาแบบกลุ่ม โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้สูงอายุ เป็นการสนทนาแบบเจาะประเด็นด้านการออกแบบ
โปรแกรมการฟื้นฟูสมรรภาพของผู้สูงอายุ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการโต้-ตอบ ซัก-ถาม และแลกเปลี่ยนทัศนะคติ
กันอย่างกว้างๆ ในประเด็นต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและข้อจากัดของการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้สูงอายุ
อย่างแท้จริง
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยศึกษาจากข้อมูล ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลของ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้สูงอายุ และข้อมูลงานวิจัยที่ได้มีการนาเทคโนโลยีเสมือนจริง
มาประยุกต์ใช้
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้นาเข้าข้อมูลที่ได้รับจากการสั มภาษณ์มาสอบทานกับงานวิจัยที่ได้ทบทวนวรรณกรรม และ
วิพากษ์ว รรณกรรมที่เกี่ย วข้ อง เพื่อสรุป ถึงแนวคิดและทฤษฎี ที่มีผ ลต่ อ การใช้เ ทคโนโลยี ในการปรั บ ปรุ ง
พฤติกรรมของผู้สูงอายุที่ต้องการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย โดยการค้นคว้าข้อมูลจากงานวิจัยมีกรอบของ
การค้นคว้าดังภาพที่ 1 ซึ่งมีความสัมพันธ์ของเนื้อหาและความหมายดังนี้ (1) หมายถึง การศึกษาค้นคว้าข้อมูล
ของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและการฟื้นฟูสมรรถภาพ (2) หมายถึง การศึกษาค้นคว้าข้อมูลของงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงและผู้สูงอายุ และ (3) หมายถึง การศึกษาค้นคว้าข้อมูลของงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเสมือนจริงและการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ภาพที่ 1 แสดงถึงขอบเขตของการค้นคว้าข้อมูลจากงานวิจัย
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ข้อมูล จากหนังสือบทความทางวิชาการ เอกสาร วารสาร สารนิพนธ์
ปริญญานิพนธ์ และผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถอ้างอิงได้ รวมไปถึงแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
โดยสื บค้นข้อ มูล จาก Google Scholar, Thammasat University Libraries ซึ่งในการค้ น คว้า ข้ อ มูล จะใช้
ข้อมูลในช่วงปี พ.ศ. 2540 ถึง 2562 โดยใช้คีย์เวิร์ดในการค้นข้อมูล คือ คือ Virtual Reality, Augmented
Reality, Side Effect of Virtual Reality, Virtual Reality for Medical Rehabilitation, Rehabilitation
for Elderly ภายใต้กรอบการค้นคว้าข้อมูลตามภาพที่ 1 ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องได้
จานวนหนึ่ง1
เมื่ อ น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการค้ น คว้ า มาท าการวิ พ ากษ์ ว รรณกรรมและทบทวนวรรณกรรมด้ ว ยวิ ธี
Document Analysis มาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรตัวอย่างด้วยวิธี
In-Depth Interview พบว่าข้อมูลที่ได้รับจากทั้งสองแหล่ง มีแนวคิดและทฤษฎีที่สอดคล้องกัน โดยสามารถ
สรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้สูงอายุด้วยการใช้เทคโนโลยีวีอาร์ (VR) สามารถ
สรุปเป็นแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยงข้องทั้งสิ้น 14 แนวคิดและทฤษฎี จากนั้นผู้วิจัยได้นาข้อมูลทั้งสองส่วนมาทา
การวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณภาพของ Creswell (2013) ดังนี้
1. จัดจาแนกและจัดระบบข้อมูล (Typology and Taxonomy)
2. การวิเคราะห์สรุปอุปนัย (Analytic Induction)
1

รศ.ดร.มยุรี ถนอมสุขและคณะ, (2558).การสร้างต้นแบบการออกกาลังกายสาหรับผู้สูงอายุอาเภอกาแพงแสน (Designing the Exercise Model
for the Elderly in Kamphaeng Saen District). Kasetsart University; Sukwatjanee, A. (2012). การ ออกก าลัง กาย สาหรับ ผู้ สูงอายุ
(EXERCISE FOR ELDERS). Srinakharinwirot Research and Development (Journal of Humanities and Social Sciences); รศ.พญ.วิไล
คุปต์นิรัติศัยกุล, (2544). การออกกาลังกายในผู้สูงอายุ (Exercise for the Elderly). ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู แห่งประเทศไทย; ผศ.พญ.
จี น ะนั น ท์ คุ ณ าชี ว ะ, (2017). การฟื้ น ฟู ผู้ สู ง อายุแ ละภาวะถดถอยของร่ า งกาย (Rehabilitations in Elderly and Deconditioning). คณะ
แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; Weiss, P. L., & Katz, N. (2004). The potential of virtual reality for rehabilitation. J Rehabil Res
Dev; Lange, B. S., Requejo, P., Flynn, S. M., Rizzo, A. A., Valero-Cuevas, F. J., Baker, L., & Winstein, C. (2010). The potential of
virtual reality and gaming to assist successful aging with disability. Physical Medicine and Rehabilitation Clinics; Parsons, S., &
Mitchell, P. (2002). The potential of virtual reality in social skills training for people with autistic spectrum disorders. Journal
of intellectual disability research; De Bruin, E. D., Schoene, D., Pichierri, G., & Smith, S. T. (2010). Use of virtual reality technique
for the training of motor control in the elderly. Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie; de Oliveira, J. A. , Guaratto, T. F. ,
Bacha, J. M. R., Evangelista, R. A., Bocalini, D. S., Greve, J. M. D. A., & Alonso, A. C. Virtual reality in the rehabilitation of the
balance in the elderly; Keshner, E. A. ( 2004) . Virtual reality and physical rehabilitation: a new toy or a new research and
rehabilitation tool?; จิรพัฒน์ เต็มเปี่ยม, (2561). การจาลองเรตินาเบลอสาหรับเกมส์โลกเสมือนจริงที่เกี่ยวข้องกับการเพ่งสายตา. คณะสถิติ
ประยุกต์ สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์ ; Somrak, A., Humar, I., Hossain, M. S., Alhamid, M. F., Hossain, M. A., & Guna, J. (2019).
Estimating VR Sickness and user experience using different HMD technologies: An evaluation study. Future Generation
Computer Systems.
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3.
4.
5.
6.
7.

การเปรียบเทียบเหตุการณ์ (Constant Comparison)
การวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Componential Analysis)
การวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารหรือการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
การวิเคราะห์สาเหตุและผล (Cause and Effect Analysis)
การสร้างจินตนาการเชิงสังคมวิทยา (Sociology Imaginary)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิ จัยได้สร้างต้นแบบและกรอบแนวคิด เบื้องต้นของความเป็นไปได้ในการนา
เทคโนโลยีวีอาร์ (VR) มาใช้เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมการออกกาลังกายของผู้สูงอายุดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพฯ
กรอบแนวคิดฯ ที่แสดงไว้ในภาพที่ 2 นี้ ประกอบด้วยการเข้ารหัสเพื่อวิเคราะห์งานวิจัยไว้ 3 ระดับชั้น
โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลาดับขั้น, วัตถุประสงค์, แนวคิดและทฤษฏี ดังแสดงไว้ในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ลาดับขั้นการเข้ารหัสเพื่อสร้างกรอบแนวคิดฯ
ลาดับขั้น

วัตถุประสงค์

แนวคิดและทฤษฏี

#1

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ตระหนักถึงการยอมรับ
เทคโนโลยีและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ใน
ผู้สูงอายุจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้
บังคับใช้

เทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality), ทฤษฎีด้านการ
รับรู้ (Perception Theory), แนวคิดด้านกายศาสตร์
(Ergonomics), แนวคิดด้านการยอมรับเทคโนโลยี
(Technology Acceptance Model), ทฤษฎีลาดับขั้นของ
การเปลีย่ นแปลง (Stage of Change Theory), ทฤษฎี
กิจกรรม (Activity Theory), ทฤษฎีการเรียนรู้แบบวาง
เงื่อนไขการกระทา (Operant Conditioning), ปฏิสัมพันธ์
มนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Human-Computer
Interaction), และประสบการณ์ผใู้ ช้งาน (User
Experience)

#2

ตระหนักถึงความสาคัญ ข้อจากัด และ การ
นาไปประยุกต์ใช้กับผูส้ ูงอายุ โดยใช้หลักการ
วิเคราะห์ด้วยแนวคิดและทฤษฎีตา่ งๆ

สังคมชราภาพ (Aging Society), ทฤษฎีความสูงอายุเชิงจิต
สังคม (Psychosocial Theory), ภาวะถดถอยของร่างกาย
(Deconditioning), การจากัดความเสี่ยง (ร่างกาย และ
สังคม), การออกกาลังกายสาหรับผู้สูงอายุ, อุปสรรคที่ทาให้
ผู้สูงอายุไม่ออกกาลังกาย

#3

ตอบคาถามงานวิจัยตามหัวข้อที่ศกึ ษาและ
นาเสนอข้อคิดเห็นที่ได้จากการทาวิจัย

และคาถามการวิจัย (Research Objective and
Research Question)
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ตารางที่ 2 ความหมายหรือความสาคัญของแนวคิดและทฤษฎีที่นามาใช้
แนวคิดและทฤษฏี

ความหมายหรือความสาคัญ

เทคโนโลยีเสมือนจริง
(Virtual Reality)

VR Technology (Virtual Reality) หรื อ เรี ย กแบบย่ อ ว่ า วี อ าร์ (VR) เป็ น
เทคโนโลยีที่สร้างสภาพแวดล้อมจาลองขึ้นมาด้วยคอมพิวเตอร์ ทั้งสิ่งที่มีอยู่จริง
หรือ สิ่งที่จินตนาการขึ้นมา เพื่อให้มนุษย์สามารถรับประสบการณ์เสมือนได้ว่าเข้า
ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นจริง ๆ (กิดานันท์ มลิทอง, 2543)
ทฤษฎีด้านการรับรู้
การรับรู้ของบุคคลนั้นมีอัตราหรือสัดส่วนจาแนกได้ดังนี้ คือ เกิดจากการมองเห็น
(Perception Theory)
มากถึง 75 เปอร์เซ็นต์ การได้ยิน 13 เปอร์เซ็นต์ การสัมผัส 6 เปอร์เซ็นต์ การรับ
กลิ่น 3 เปอร์เซ็นต์ และการรับรส 3 เปอร์เซ็นต์ (Gestalt, 1992)
แนวคิดด้านกายศาสตร์ (Ergonomics) หลั ก การของการยศาสตร์ ก็ คื อ การจั ด งานให้ เ หมาะสมกั บ คน โดยการเห็ น
ความสาคัญของคนทางาน และพยายามที่จะออกแบบสร้างเครื่องมืออุปกรณ์ จัด
ระบบงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับความสามารถและสมรรถนะของแต่ละบุคคล
ซึ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วถือเป็น สหวิทยาการ คือนาเอาวิชาการหลายสาขามา
เป็นประโยชน์ในการศึกษาการยศาสตร์ ได้แก่ ความรู้จากวิชาสรีรวิทยาและกาย
วิภาคศาสตร์ (Grandjean, 1998)
แนวคิดด้านการยอมรับเทคโนโลยี
หลักการของ TAM จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้
(Technology Acceptance Model) เทคโนโลยี ดังแสดงในรูปที่ ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 4 ประการ ได้แก่ External
Variables, Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, Attitude
Toward Using (Galletta, 1999)
ทฤษฎีลาดับขั้นของการเปลี่ยนแปลง แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคน อันประกอบไปด้วย 5
(Stage of Change Theory)
ร ะ ย ะ คื อ Pre- contemplation, Contemplation, Preparation, Action,
Maintenance (Carlo, 1970)
ทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory)
อธิ บ ายถึ ง สถานภาพทางสั ง คมของผู้ สู ง อายุ ซึ่ ง เน้ น ความสั ม พั น ธ์ ใ นทางบวก
ระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมกับความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ
(Havighurst, 1960)
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบวางเงื่อนไขการ พฤติกรรมเกิดร่วมกันระหว่างตัวผู้แสดงพฤติกรรม (Genetic Endowment) และ
กระทา (Operant Conditioning)
เงื่ อ นไขสิ่ ง แวดล้ อ มในรู ป ผลกรรม (Consequences) ท าให้ เ กิ ด พฤติ ก รรมที่
เรียกว่า พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเอง (Emitted Response) (Bandura, 1986)
ปฏิสัมพันธ์มนุษย์และคอมพิวเตอร์
HCI คือ การศึกษาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนซึ่งเป็นผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ โดยเป็น
(Human-Computer Interaction)
การศึกษาที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกันของหลาย ๆ ศาสตร์ (DIX,2009)
ประสบการณ์ผู้ใช้งาน
หลักแนวคิด Element of User Experience (Jesse James Garrett, 2000) ซึ่ง
(User Experience)
เป็ น กรอบคิ ด ในการออกแบบโครงสร้ างเว็ บไซต์ ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้อ งกั บการ
ออกแบบโครงสร้างของสื่อเทคโนโลยีวีอาร์ (VR)
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ทฤษฎีความสูงอายุเชิงจิตสังคม
(Psychosocial Theory)

ภาวะถดถอยของร่างกาย
(Deconditioning)

การออกกาลังกายสาหรับผู้สูงอายุ

อุปสรรคที่ทาให้ผู้สูงอายุไม่ออกกาลัง
กาย

การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและสังคมของผู้สูงอายุมักจะเป็นพร้อม ๆ กัน และมี
ผลกระทบซึ่งกันและกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับ บุคลิกภาพ สถานภาพ วัฒนธรรมเจตคติ
โครงสร้างของครอบครัว และการมีกิจกรรมในสังคม (มยุรี ถนอมสุข และคณะ,
2558, น. 13)
การเปลี่ ย นแปลงด้ า นร่ า งกาย ท าให้ ผู้ สู ง อายุ เ กิ ด ความไม่ มั่ น ใจในตนเอง มี
ผลกระทบต่อจิตใจได้ เช่น อารมณ์หงุดหงิด ซึมเศร้า ใจน้อย กลัว ฯลฯ ดังนั้นการ
ให้การสนับสนุนของบุคคลในครอบครัวและผู้ใกล้ชิดให้มีส่วนช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ด้วยความเอาใจใส่ เห็นใจ เข้าใจ ให้เกียรติและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้ร่วมใน
กิจกรรมของครอบครัวและชุมชน ในสังคมตามกาลังความสามารถจะช่ว ยให้
ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตดีขึ้น (รศ.ดร.มยุรี ถนอมสุข และคณะ, 2558, น.14-19)
การออกกาลังกายเป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้เพิ่มความสามารถทางร่างกายของผู้สูงอายุ
เป็นการดารงไว้ซึ่งความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ คลายความตึงเครียด กระตุ้นการ
ทางานของกล้ามเนื้อปอดและระบบไหลเวียนของโลหิต ให้มีประสิทธิภาพเป็นการ
สร้างภาวะร่างกายสมบูรณ์(เกษม และ กุลยา, 2545, น. 48)
การเปลี่ยนแปลงของร่างกายหลายอย่างที่ส่งผลต่อระบบการทางานของอวัยวะ
ต่าง ๆ ทาให้เป็นอุปสรรคต่อการออกกาลังกายของผู้สงู อายุ ดังนี้ การรับรู้และการ
ตอบสนองไม่ ดี (Haskell, 1994, p. 74), ขาดวิ นั ย ในตนเอง (Harris, 1977, p.
37)

ข้อเสนอแนะวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลเชิงลึก เป็นการสอบถามถึงความคิดเห็นของผู้
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยตรง ในการวิจัยครั้งต่อไปควรจะมีการใช้แบบสอบถามเพื่อให้
ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อพิสูจน์ถึงความเป็นไปได้และความแม่นยาของกรอบ
แนวคิดและเพื่อพัฒนากรอบแนวคิด
เนื่องจากงานวิจัยนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลเพียง 3 กลุ่มเท่านั้นคื อ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวช
ศาสตร์ฟื้นฟู ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยา และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพของ
ผู้ สู ง อายุ ผู้ วิ จั ย ยั ง ไม่ ไ ด้ เ ก็ ย ข้ อ มู ล จาก กลุ่ ม เป้ า หมายของการใช้ ง าน เช่ น กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ที่ ต้ อ งการฟื้ น ฟู
สมรรถภาพ เป็นต้น ดังนั้นข้อมูลที่ได้รับอาจจะส่งผลต่อผลการวิจัย จึงควรมีการต่อยอดการศึกษาว่า ความ
คิดเห็นของผู้สูงอายุทตี่ ้องฟื้นฟูสมรรถภาพเป็นอย่างไร เพื่อให้ได้มุมมองและประโยชน์ที่มากขึ้น
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บทคัดย่อ
องค์กรส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าถ้าคนในองค์กรมีความสุขกับการทางานแล้ว คนในองค์กรจะสามารถ
ขับเคลื่อนองค์กรให้ บรรลุวัตถุป ระสงค์ได้ [1] ดังนั้ นองค์กรต่างๆ จึงต้องการตรวจสอบทัศนคติของคนใน
องค์ ก รต่ อ การท างานในองค์ ก ร [2] หนึ่ งในวิ ธีที่ เป็ น ที่ นิ ย มในการเก็ บ ข้ อ มู ล ของคนในองค์ ก รคื อ การใช้
แบบสอบถาม ชุดข้อมูลที่ใช้ในการทางานวิจัยนี้ได้จากการรวบรวมจากแบบสอบถามในปี 2017 วัตถุประสงค์
ของการทางานวิจัยนี้เพื่อสร้างตัวแบบการทานายระดับความสุขโดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ในการ
ทดลองนี้ได้เลือกใช้วิธีในการหาคุณลักษณะที่ส่งผลต่อตัวแบบการทานาย 2 วิธี คือ Mutual Information
(MI) และ Chi-Square Statistic โดยจะนาเฉพาะคุณลักษณะที่ส่งผลมากเท่านั้นมาผ่านกระบวนการเรียนรู้
ของเครื่องเพื่อใช้สร้างตัวแบบการทานาย กระบวนการเรียนรู้ของเครื่องที่เลือกมาใช้ในงานวิจัยนี้ มี 3 วิธี คือ
Naïve Bayes, Decision Tree และ K-Nearest Neighbor จากผลการทดลองพบว่า เมื่อคัดเลื อกเฉพาะ
คุณลักษณะที่ส่งผลมากต่อตัวแบบการทานายมาใช้เพื่อทานาย ผลความแม่นยาจากการทานายไม่เพิ่มขึ้นมาก
นักเมื่อเทียบกับผลความแม่นยาที่ทานายจากทุกคุณลักษณะ ซึ่งเป็นไปได้ว่าวิธี Mutual Information และ
Chi-Square Statistic อาจจะไม่เหมาะกับชุดข้อมูลในงานวิจัยนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการนาเทคนิคการสุ่ม

671

2

ตัวอย่างมาใช้ในการจัดการกับจานวนหน่วยตัวอย่างในแต่ละคลาส (target) ผลความแม่นยาจากการทานาย
มีค่าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับผลความแม่นยาก่อนการใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง จากตัวแบบการทานาย
ทีน่ าเสนอในงานวิจัยนี้ ให้ผลความแม่นยาอยู่ในระดับร้อยละ 71.32
ค าสาคั ญ : ตัว แบบการท านาย; การเรี ยนรู้ของเครื่ อง; KNN; Decision Tree; Naïve Bayes; การคัดเลื อก
คุณลักษณะ; เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง; การประเมินระดับความสุข; ทัศนคติของพนักงาน

Abstract
Organizations believe that when employees are happy at work, employees are able
to drive company goals [1]. Therefore, organizations need to investigate employee attitudes
toward work [2]. One popular way to obtain employee information is by survey. The dataset
utilized in the research was collected by questionnaire in 2017. The objective of a research
is to construct a prediction model of happiness based on the information from the survey.
The experiment employed two techniques to extract important features, which affect the
prediction accuracy. These two techniques are Mutual Information (MI) and Chi-Square
Statistic. Three machine learning techniques, namely Naïve Bayes, Decision Tree, and KNearest Neighbor, were also utilized to construct a prediction model. When applying only
selected features for prediction, the experimental results show that the prediction accuracy
was not much higher than the results from all features. Perhaps these two techniques,
Mutual Information and Chi-Square Statistic, were not suitable for a dataset. However, when
a resampling technique was applied, the prediction accuracy was much higher than the
results from the original data. The prediction accuracy of the proposed model was
approximately 71.32 percent.
Keywords: Prediction model; Machine learning; KNN; Decision Tree; Naïve Bayes; Feature
selection; Resampling technique; Happiness evaluation; Employee attitude
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1. บทนา
องค์กรส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าประสิทธิภาพการทางานของพนักงานจะแปรผันตามระดับความสุขใน
การท างาน [1] ดังนั้ น องค์กรต่างๆ จึ งพยายามเสริม ทัศ นคติในด้านดี ต่อการทางานในองค์ กร เพื่ อ ทาให้
พนั ก งานขององค์ ก รน าพาองค์ กรให้ บ รรลุ วัต ถุป ระสงค์ ได้ [2] วิธีก ารหนึ่ งที่ จ ะได้ ม าซึ่งข้ อมู ล คื อการใช้
แบบสอบถาม ในงานวิ จั ย ชิ้ น นี้ เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากผู้ ต อบแบบสอบถามของกระทรวงสาธารณสุ ข โดย
แบบสอบถามมี ทั้ งหมด 69 ค าถาม แบ่ งเป็ น 9 มิ ติ ดั งนี้ 1) สุ ขภาพ 2) การผ่ อนคลาย 3) จิ ตใจ 4)
วิ ญ ญาณ 5) ครอบครั ว 6) การเข้ า สั ง คม 7) ความกระตื อ รื อ ร้ น 8) สถานะทางการเงิ น และ 9)
สภาพแวดล้อมในการทางาน
จุ ด ประสงค์ ข องงานวิ จั ย ชิ้ น นี้ เพื่ อ สร้ า งตั ว แบบการท านายระดั บ ความสุ ข จากข้ อ มู ล ที่ ได้ จ าก
แบบสอบถาม โดยคาถามสุดท้ายในแบบสอบถามคือ ระดับความสุขที่ให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินตนเอง
ระดับความสุขมี 10 ระดับ ตั้งแต่ 1 ถึง 10 โดยค่า 1 หมายถึง ระดับความสุขที่น้อยที่สุด และ ค่า 10 หมายถึง
ระดับความสุขที่มากที่สุด คาตอบจากคาถามในข้อสุดท้ายนี้ จะใช้เป็นคลาสเป้าหมาย (target class) ในการ
ทานาย ส่วนคาตอบจากคาถามอื่นๆ จะใช้เป็นคุณลักษณะ (feature) ที่ส่งผลต่อการทานาย
ชุดข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 11,844 คน แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูล
ทั้งหมดไม่สามารถนามาพิจารณาได้ เนื่องจากข้อมูลไม่อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น ข้อมูลไม่ครบ ข้อมูลไม่อยู่
ในช่วงที่เป็นไปได้ จึงต้องมีการจัดการกับชุดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมเสียก่ อน ดังนั้นหลังจากจัดการ
กับชุดข้อมูลแล้ว จานวนหน่วยตัวอย่างจึงเหลือแค่ 8,709 หน่วยตัวอย่างเท่านั้น
งานวิจัย ชิ้นนี้ มีเป้ าประสงค์ในการสร้างตัวแบบการทานายระดับความสุ ขโดยใช้วิธีการเรียนรู้ของ
เครื่ อ ง 3 วิ ธี ด้ ว ยกั น คื อ K-Nearest Neighbor, Naïve Bayes และ Decision Tree ซึ่ ง การทดลองถู ก
ออกแบบไว้ 2 วิธี ดังนี้ วิธีแรกคือการนาคุณลักษณะเฉพาะที่ส่งผลต่อการทานายเป็นอย่างมากมาสร้างตัวแบบ
การทานาย และวิธีที่สองคือการนาคุณลักษณะทั้งหมดมาสร้างตัวแบบการทานาย ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึง ต้องมี
การคัดเลื อกคุณลั กษณะที่มีผ ลเป็น อย่างมากต่อตัวแบบการทานาย โดยวิธีที่ใช้ในการคัดเลือกมี 2 วิธี คือ
Mutual Information และ Chi-Square Statistic
2. ทบทวนวรรณกรรม
ในงานวิจัยหลายชิ้นได้ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างตัวแบบการทานาย ซึ่งในแต่ละชิ้นงานมีการทานายใน
ด้านต่างๆ ตัวอย่างเช่น งานวิจัยของ Amra and Maghari [3] ได้สร้างตัวแบบการทานายในด้านการศึกษา
โดยต้องการศึกษาประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน วิธีที่ใช้ในการสร้างตัวแบบมี 2 วิธี คือ K-Nearest
Neighbor และ Naïve Bayes ในงานวิจัยนี้แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกเป็นการคัดเลือกคุณลักษณะ
ที่ส่งผลอย่างมากต่อการทานาย และขั้นตอนที่สองคือการนาคุณลักษณะที่คัดเลือกมาจากขั้นตอนที่ 1 มาผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ของเครื่องทั้ง 2 วิธี คือ KNN และ Naïve Bayes จากการทดลองพบว่า เมื่อเปรียบเทียบ
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ผลความแม่ น ย าจากการท านายโดยใช้วิธี K-Nearest Neighbor จะได้ ค่าที่ สู งกว่าผลความแม่น ย าจากวิธี
Naïve Bayes ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า K-Nearest Neighbor คือตัวแบบที่ดีที่สุดสาหรับชุดข้อมูลที่ทาการวิจัย
อีกหนึ่ งงานวิจัย ที่น่าสนใจ คือ งานวิจัย ของ Nwulu [4] เป็ นการสร้างตัวแบบโดยใช้กระบวนการ
เรี ย นรู้ ของเครื่อ งเพื่ อท านายราคาน้ ามัน ดิ บ โดยคุณ ลั ก ษณะที่ น ามาใช้ ในการท านายคือ ตัว บ่ งชี้ห ลั ก ทาง
เศรษฐศาสตร์ที่มีผลต่อราคาน้ามันดิบ ชุดข้อมูลที่นามาใช้ในงานวิจัยชิ้นนี้ได้จากฐานข้อมูลของ West Texas
Intermediate การสร้างตัวแบบการทานายใช้วิธีการเรียนรู้ของเครื่องแบบ Decision Tree ซึ่งมีด้วยกัน 5
เทคนิค คือ Decision Stump, M5P, Random Forest, Random Tree และ REPTree จากผลการทดลอง
พบว่าเทคนิ ค ในการสร้างตัว แบบการทานายที่ดี ที่สุ ด คือ M5P เพราะให้ ค่าความผิ ดพลาดต่ าที่ สุ ด แต่ถ้ า
พิ จ ารณาในแง่ข องเวลาในการประมวลผล เทคนิ ค Random Tree จั ด ได้ ว่ าเป็ น เทคนิ ค ที่ ใช้ เวลาในการ
ประมวลผลน้อยที่สุด
3. วิธีดาเนินงานวิจัย
3.1 ชุดข้อมูลและการดาเนินการก่อนการประมวลผล
ชุด ข้อมู ล HappinoMeter เป็ น การเก็บ รวบรวมข้อมูล จากแบบสอบถามที่มุ่งศึกษาความสั มพั น ธ์
ระหว่างคุณลักษณะทั่วไปของบุคคลๆ หนึ่งกับระดับความสุขของตนเอง โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 3 ส่วน
คือ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย เพศ สถานะการตั้งครรภ์ อายุ
การอาศัยอยู่ในภูมิลาเนา ระดับการศึกษา สถานะการแต่งงาน สถานะการมีลูก ลักษณะงาน ตาแหน่งงาน
สถานะการจ้ างงาน หน่ วยงาน เวลาทางาน การเปลี่ยนงาน และรายได้ ส่ วนที่ 2 เป็ น แบบสอบถามที่วัด
คุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ เช่น สุขภาพ การผ่อนคลาย การมีเพื่อน รวมทั้งหมด 68 ข้อ และ ส่วนที่ 3 เป็นการ
ให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินระดับความสุขของตนเอง โดยมีระดับคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 10 ซึ่ง 1 หมายถึงมี
ความสุขในระดับต่าสุด และ 10 หมายถึงมีความสุขในระดับสูงสุด
จากการสังเกตพบว่า ข้อมูลภายในชุดข้อมูลบางแถวมีข้อผิดพลาดจากการกรอกข้อมูล ทาให้ข้อมูลไม่
อยู่ในช่วงที่เป็ นไปได้ เช่น มีผู้ตอบแบบสอบถามบางคนมีอายุเกิน 100 ปี หรือบางคนมีน้าหนักเกิน 1000
กิโลกรัม ดังนั้นจึงได้ทาการกรองข้อมูลเหล่านี้ออก รวมทั้งทาการจัดการข้อมูลก่อนการประมวลผลตามที่แสดง
ในตารางที่ 1 นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 11,629
คน แยกตามเพศและระดับความสุข 1-10 ได้ดังภาพที่ 1 แยกตามสถานะการตั้งครรภ์และระดับความสุข 110 ได้ดังภาพที่ 2 และแยกตามจานวนครั้งในการเปลี่ยนงานและระดับความสุข 1-10 ได้ดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 1 จานวนผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามเพศและระดับความสุข

ภาพที่ 2 จานวนผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามสถานะการตั้งครรภ์และระดับความสุข
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ภาพที่ 3 จานวนผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามการเปลี่ยนงานและระดับความสุข

ตารางที่ 1 การจัดการข้อมูลก่อนการประมวลผล
คอลัมน์ในแบบสอบถาม

วิธีการจัดการกับข้อมูล

ลาดับที่
เพศ
สถานะการตั้งครรภ์
อายุ
อาศัยอยู่ในภูมลิ าเนา
การศึกษา
การศึกษา (อื่นๆ)
สถานะการสมรส
การมีลูก
ลักษณะงาน
ตาแหน่งงาน
ตาแหน่งงานอื่นๆ
สถานะการจ้างงาน
เวลาทางาน
รอบเวลาในการทางาน

ตัดทิ้ง
แปลงตัวเลือกเป็นเลขจานวนเต็ม
แปลงตัวเลือกเป็นเลขจานวนเต็ม
คงเดิม
แปลงตัวเลือกเป็นเลขจานวนเต็ม
แปลงตัวเลือกเป็นเลขจานวนเต็ม
ตัดทิ้ง
แปลงตัวเลือกเป็นเลขจานวนเต็ม
แปลงตัวเลือกเป็นเลขจานวนเต็ม
แปลงตัวเลือกเป็นเลขจานวนเต็ม
แปลงตัวเลือกเป็นเลขจานวนเต็ม
ตัดทิ้ง
แปลงตัวเลือกเป็นเลขจานวนเต็ม
แปลงตัวเลือกเป็นเลขจานวนเต็ม
แปลงตัวเลือกเป็นเลขจานวนเต็ม
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คอลัมน์ในชุดข้อมูล
sex
pregnant
age
same_province
education
marriage
child
job
job_level
employment_status
job_time
job_duration

7

คอลัมน์ในแบบสอบถาม

วิธีการจัดการกับข้อมูล

คอลัมน์ในชุดข้อมูล

การเปลีย่ นงาน
รายได้
แบบสอบถามด้านสุขภาพ
แบบสอบถามด้านการผ่อนคลาย
แบบสอบถามเรื่องน้าใจ
แบบสอบถามด้านจิตวิญญาณ
แบบสอบถามด้านครอบครัว
แบบสอบถามเรื่องสังคม
แบบสอบถามเรื่องการใฝ่รู้
แบบสอบถามด้านการเงิน
แบบสอบถามด้านการงาน
ระดับความสุข 1-10

แปลงตัวเลือกเป็นเลขจานวนเต็ม
แปลงตัวเลือกเป็นเลขจานวนเต็ม

job_change
revenue

รวมคะแนนทั้งหมด

score

คงเดิม

target

3.2 การวัดค่าการส่งผลต่อคะแนนความสุข (score) และระดับความสุข (target) ของแต่ละคุณลักษณะ
เพื่อแสดงให้เห็นว่ าคุณลักษณะใดของผู้ตอบแบบสอบถามที่ส่งผลต่อระดับความสุข โดยวิธีที่ผู้วิจัย
เลื อ กใช้ คื อ Mutual Information (MI) และ Chi-Square Statistic เพื่ อ วั ด ระดั บ ความสั ม พั น ธ์ ข อง
คุณลักษณะต่างๆ กับค่าคะแนนความสุขและระดับความสุข
3.2.1 Mutual Information (MI)
ตามทฤษฎี ค วามน่ าจะเป็ น Mutual Information ของตั ว แปรสุ่ ม X และ Y คื อ ตั ว เลขที่
แสดงความเชื่อมโยงกัน ระหว่างตัวแปรสุ่ ม 2 ชุด หรืออีกนั ยหนึ่ ง Mutual Information แสดงถึง
จานวนสาระสาคัญของตัวแปรสุ่มตัวหนึ่งที่มี ผลต่อการทานายค่าของตัวแปรสุ่มอีกตัวหนึ่ง [5] ซึ่งใน
งานวิจั ยชิ้นนี้ จ ะตีความ Mutual Information ว่าเป็ น ระดับความสั มพัน ธ์กัน ของคุณ ลั กษณะของ
ผู้ตอบแบบสอบถามกับค่าคะแนนความสุขของบุคคลนั้น สมการของ Mutual Information คือ
โดย X และ Y คือตัวแปรสุ่ม, PXY คือ joint distribution, PX และ PY คือ marginal distribution
3.2.2 Chi-Square Statistic
ใช้ตรวจสอบระดับความแตกต่างกันของการแจกแจงตัวแปรสุ่ม 2 ตัว หรืออีกนัยหนึ่งคือการ
แสดงว่าตัวแปรต้นมีการแจกแจงคล้ายหรือเหมือนกับตัวแปรตามเท่าใด [6] ซึ่งในงานวิจัยชิ้นนี้จะ
ตีความ Chi-Square Statistic ว่าเป็นระดับความเหมือนกันของคุณลักษณะของผู้ต อบแบบสอบถาม
กับคะแนนความสุข (score) ของบุคคลนั้น สมการของ Chi-Square Statistic คือ
โดย c คือ degrees of freedom, O คือค่าที่สังเกต, E คือค่าที่คาดหวัง
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3.3 การสร้างตัวแบบการทานายระดับความสุข (target) และการวัดประสิทธิภาพของตัวแบบ
ในการเรียนรู้ของเครื่องจากชุดข้อมูล Happinometer ผู้วิจัยทดลองเลือกใช้ตัวแบบที่เป็นที่รู้จัก 3
ตั ว แบบคื อ NaïveBayes DecisionTree และ K-Nearest Neighbor เพื่ อ ให้ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เรี ย นรู้
วิธีการแยกแยะ (Classification) ระดับของความสุขจากคุณลักษณะของบุคคลที่มีอยู่ทั้งหมด ในการทดลอง
แรก ผู้วิจัยให้เครื่องคอมพิวเตอร์เรียนรู้ค่าความสุข 1-10 จากคุณลักษณะทั้งหมด และทาการเปรียบเทียบกับ
ผลที่ได้จากการเลือกใช้เฉพาะบางคุณลักษณะที่ส่งผลต่อค่าความสุข เป็นอย่างมากเท่านั้น โดยคุณลักษณะที่
ส่งผลต่อค่าความสุขเป็นอย่างมากคือผลลัพธ์ที่ได้จากข้อ 3.2 ในการทดลองแรกนี้มีสมมติฐานไว้ว่าการเลือกใช้
เฉพาะบางคุณลักษณะที่ส่งผลมากจะทาให้ค่าความแม่นยาของตัวแบบเพิ่มมากขึ้นด้วย
จากการสังเกตข้อมูลในชุดข้อมูล Happinometer ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประเมินคะแนน
ความสุขอยู่ในช่วงปานกลาง ดัง แสดงในภาพที่ 4 ทาให้การกระจายตัวของจานวนข้อมูลในแต่ละ class ไม่
เท่ากันอย่างชัดเจน ผู้วิจัยจึง ใช้เทคนิค Resampling เพื่อทาให้จานวนหน่วยตัวอย่างใน Class ต่างๆ เท่ากัน
โดยมี ส มมติ ฐ านว่า หากท าให้ จ านวนหน่ ว ยตั ว อย่ างในแต่ ล ะ Class เท่ ากั น แล้ ว Class ต่ างๆ จะแสดง
คุณสมบัติของตัวเองได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะทาให้ความแม่นยาของตัวแบบมีเพิ่มมากขึ้นด้วย อีกประเด็นหนึ่งที่
ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตคือ ระดับความสุข 1-10 จากแบบสอบถามอาจมีความละเอียดมากเกินไป จึงได้มีแนวคิดใน
การควบรวมระดับความสุขให้เหลือเพียง 4 ระดับ โดยที่ระดับความสุข 1-4 จะถูกรวมเป็น “มีความสุขน้อย”
ระดับความสุข 5-6 จะถูกรวมเป็น “มีความสุขปานกลาง” ระดับความสุข 7-8 จะถูกรวมเป็น “มีความสุข
มาก” และ ระดับความสุข 9-10 จะถูกรวมเป็น “มีความสุขมากที่สุด” โดยมีสมมติฐานว่าหากระดับความสุข
(จานวน class) ถูกควบรวมให้น้อยลงแล้วจะทาให้ตัวแบบมีความแม่นยามากขึ้นด้วย

ภาพที่ 4 จานวนผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามระดับความสุข 1-10

4. ผลการวิจัย
4.1 Mutual Information และ Chi-Square Statistic
จากการทดลองโดยใช้วิธี Mutual Information และ Chi-Square Statistic ดังแสดงในตารางที่ 2
พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับความสุขมากที่สุดจากการวัดทั้ง 4 แบบ ตามด้วยการศึกษาที่อยู่ในลาดับที่ 2
จากการวัดทั้ง 4 แบบเช่นกัน ส่วนคุณลักษณะอื่นๆ มีคะแนนไล่เรียงกันมา เมื่อนาลาดับที่ของคะแนน Mutual
Information และ Chi-Square Statistic ของการวัด แต่ ล ะแบบมาวาดกราฟดั ง แสดงในภาพที่ 5 พบว่ า
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สามารถแยกแยะคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ ต อบแบบสอบที่ ส่ งผลต่ อ ระดั บ ความสุ ข ได้ เป็ น 3 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม ที่ 1
คุ ณ ลั ก ษณะที่ ส่ งผลมากและชั ด เจน ประกอบไปด้ ว ย อายุ ระดั บ การศึ ก ษา รายได้ สถานะการแต่ งงาน
สถานะการจ้ างงาน และ รอบเวลาการท างาน กลุ่ ม ที่ 2 คุณ ลั กษณะที่ ส่ งผลน้ อยและมี ค วามคลุ ม เครือ
เนื่องจากจัดอยู่ในลาดับที่ดีในบางวิธีและจัดอยู่ในลาดับที่ไม่ดีในบางวิธี คือ การมีลูก ลักษณะงาน เวลาการ
ทางาน ตาแหน่งงาน และการเปลี่ยนงาน กลุ่มที่ 3 คุณลักษณะที่ไม่ส่งผลต่อความสุข คือ เพศ การตั้งครรภ์
และการอาศัยอยู่ในภูมิลาเนา
4.2 ประสิทธิภาพของการจาแนกระดับความสุข
การเรียนรู้วิธีการแยกแยะระดับของความสุข 1-10 จากคุณลักษณะของบุคคลที่มีอยู่ทั้งหมด พบว่าได้
ความแม่นยาเฉลี่ยของทุกวิธีอยู่ที่ 34.50% ซึ่งเป็นระดับความแม่นยาที่ต่าเกินไปที่จะนาตัวแบบนี้ไปใช้งาน
ผู้วิจัยจึงทดลองเลือกใช้เฉพาะคุณลักษณะที่ส่งผลมากจากผลการทดลองในข้อ 4.1 พบว่าระดับความแม่นยา
โดยเฉลี่ ย อยู่ ที่ 34.60% ซึ่ ง มี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น เพี ย งเล็ ก น้ อ ย ผู้ วิ จั ย จึ ง ท าการทดลองต่ อ ไปโดยใช้ เทคนิ ค การ
Resampling ผลที่ได้พ บว่าระดับ ความแม่นย าโดยเฉลี่ ย เพิ่มขึ้น เป็ น 66.75% และในการเรีย นรู้จ ากระดับ
ความสุ ข เพี ย งแค่ 4 ระดั บ ให้ ผ ลความแม่ น ย าสู ง สุ ด ถึ ง 71.31% เมื่ อ ใช้ ร่ ว มกั บ เทคนิ ค Resampling
รายละเอียดของผลความแม่นยาของแต่ละการทดลองแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 2 ผลการทดลองโดยใช้วิธี Mutual Information และ Chi-Square Statistic
Feature

MR-target

R1

MR-score

R2

CR-target

R3

CR-score

R4

sex
0.0101316
pregnant
0.0098077
age
0.0899196
same_province
0.0069354
education
0.0353636
marriage
0.0242760
child
0.0222342
job
0.0188916
job_level
0.0144660
employment_status 0.0268454
job_time
0.0154873
job_duration
0.0244397
job_change
0.0129246
revenue
0.0281666

12
13
1
14
2
6
7
8
10
4
9
5
11
3

0.0441715
0.0416163
0.5649837
0.0426642
0.1435464
0.1069681
0.0875049
0.0961361
0.0804997
0.1049151
0.0494641
0.0994824
0.0779075
0.1348999

12
14
1
13
2
4
8
7
9
5
11
6
10
3

67.51262631
45.31589124
831.1366971
23.53923871
346.5448421
230.676469
171.1875336
115.468862
151.0065062
230.6004595
169.9945125
201.9656182
98.28298361
232.2072178

12
13
1
14
2
4
7
10
9
5
8
6
11
3

1629.341033
1149.678786
27461.07491
1791.599506
8672.757891
4308.132567
2809.812625
3641.009855
3460.691112
3558.31399
1796.861889
3737.950191
4792.336263
4434.36985

13
14
1
12
2
5
10
7
9
8
11
6
3
4

หมายเหตุ: MR-target คือ Mutual Information ของคุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถามกับระดับความสุข 1-10 - R1 คือ
ลาดับของ MR-target - MR-score คือ Mutual Information ของคุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถามกับคะแนนความสุข
- R2 คือลาดับที่ของ MR-score - CR-target คือ Chi-Square Statistic ของคุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถามกับระดับ
ความสุ ข 1-10 - R3 คื อ ล าดั บ ที่ ข อง CR-target - CR-score คื อ Chi-Square Statistic ของคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ ต อบ
แบบสอบถามกับคะแนนความสุข - R4 คือลาดับที่ของ CR-score
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ภาพที่ 5 กราฟลาดับที่ของการวัดค่าการส่งผลต่อระดับความสุขของแต่ละคุณลักษณะ
ตารางที่ 3 ค่าความแม่นยาของแต่ละตัวแบบ
Naïve Bayes
10C
10C + FS
10C + RS
4C
4C+FS
4C+RS

0.33982432
0.34319698
0.58547855
0.55411871
0.55330475
0.6476953

Decision
Tree
0.30856082
0.30124666
0.70155602
0.52807648
0.52296425
0.75108488

K-Nearest
Neighbor
0.38704578
0.39458437
0.71548752
0.62248423
0.62318312
0.74077734

เฉลีย่
0.34514364
0.34634267
0.667507363
0.568226473
0.56648404
0.71318584

หมายเหตุ: 10C คือการทดลองที่ใช้ระดับ ความสุข 1-10 - 10C+FS คือการทดลองที่ใช้ระดับ ความสุข 1-10 และเลือก
เฉพาะคุณลักษณะที่ส่งผลมาก - 10C+RS คือการทดลองที่ใช้ระดับความสุข 1-10 ร่วมกับเทคนิค Resampling - 4C คือ
การทดลองที่ใช้ระดับความสุข 1-4 - 4C+FS คือการทดลองที่ใช้ระดับ ความสุข 1-4 และเลือกเฉพาะคุณลักษณะที่ส่งผล
มาก - 4C+RS คือการทดลองที่ใช้ระดับความสุข 1-4 ร่วมกับเทคนิค Resampling

5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จาก Mutual Information และ Chi-Square Statistic พบว่ า อายุ ระดั บ การศึ ก ษา รายได้
สถานะการแต่ ง งาน สถานะการจ้ า งงาน และ รอบเวลาการท างาน มี ผ ลกั บ ระดั บ ความสุ ข ของผู้ ต อบ
แบบสอบถามอย่างมาก แต่เมื่อนาคุณลักษณะดังกล่าวมาเรียนรู้เพื่อสร้างตัวแบบกลับพบว่า การเลือกใช้เฉพาะ
คุณลักษณะที่ส่งผลมากไม่ได้ทาให้ระดับ ความถูกต้องแม่นยาของตัวแบบเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจเกิดขึ้นเพราะ
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ระดับของความสุขมีการแจกแจงถี่เกินไปทาให้ข้ อมูลในบางระดับมีน้อยและไม่แสดงคุณลักษณะที่ถูกต้องของ
ตนเองออกมา การควบรวมระดับของความสุขและการใช้เทคนิค Resampling สามารถทาให้ความแม่นยาของ
ตัวแบบเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด งานวิจัยชิ้นนี้ตั้งใจใช้ Mutual Information และ Chi Square Statistic
มาประยุกต์ใช้ในการหาปัจจัยหรือคุณลักษณะที่ส่งผลต่อความสุข และทดลองใช้ Mutual Information และ
Chi-Square Statistic ในบริบทของการคัดกรองคุณลักษณะเพื่อสร้างตัวแบบไปในคราวเดียวกัน ค่าความถูก
ต้องของตัวแบบที่ได้จากงานวิจัย ชิ้นนี้ อาจเพิ่มขึ้นได้อีกจากการใช้เทคนิค Resampling ที่หลากหลายและ
เหมาะสมกับชุดข้อมูลซึ่งผู้วิจัยจักได้วางแผนดาเนินงานในงานวิจัยชิ้นถัดๆ ไป
6. กิตติกรรมประกาศ
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โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดสระบุรีและนวัตกรรม 4.0
The research project on guidelines in driving Saraburi province and
innovations 4.0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ1
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพื่อจัดทาข้อเสนอแนวทางรูปแบบการขับเคลื่อน
จังหวัดสระบุรี 4.0 ในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการศึกษา (2) เพื่อค้นหานวัตกรรม 4.0
ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของจังหวัดสระบุรี และ (3) เพื่อประโยชน์ในการนาไปดาเนินการขยายผลเป็นจังหวัด
สระบุรี 4.0
การศึกษาพบว่า จังหวัดสระบุรีมีรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 ผ่านกลไกของจังหวัด
เริ่มจากการรับนโยบายผ่านช่องทางต่างๆ ของรัฐบาล แล้วนามาถ่ายทอดผ่านการประชุมในระดับจังหวัดและมี
การขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
พร้อมทั้งต้องมีการติดตามและประเมินผล
ทั้งนี้นวัตกรรมจังหวัดสระบุรี 4.0 ประกอบด้วย นวัตกรรมจาก 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) อุตสาหกรรม 4.0
คือ อุตสาหกรรมของชุมชน ประกอบด้วย อุตสาหกรรมสีเขียว อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และอาหารปลอดภัย/อินทรีย์ (2) ท่องเที่ยว 4.0 คือ สระบุรีเมืองน่ าเที่ยว คือ ท่องเที่ยว
ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/อนุรักษ์ และท่องเที่ยวชุมชน (3) เกษตร
4.0 คือ Smart Famer ภายใต้ห ลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง ประกอบด้ว ย โครงการ 9101 เกษตร
ปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ และการบริหารจัดการสมัยใหม่ และ (4) การศึกษา 4.0 คือ อาชีวศึกษาคุณภาพสูง
คือ ศักยภาพพื้นที่ การพัฒนาคุณภาพที่มีความสอดคล้ องกับตลาดแรงงาน/นอกพื้นที่มากยิ่งขึ้น และการ
พัฒนาคุณภาพระดับสากล
คาสาคัญ : ประเทศไทย 4.0, จังหวัด, สระบุรี 4.0
1
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Abstract
This research was conducted to fulfill three main objectives as follows; (1) to initiate the
guidelines in driving Saraburi province 4.0 in agriculture, industry, tourism, and education (2) to search
for innovation 4.0 in sections related to Saraburi province, and (3) to benefit the whole process to
enhance Saraburi province as a province 4.0.
The finding revealed Saraburi province had the patterns in driving Thailand 4.0 policy through
provincial mechanism starting by receiving the policy from the government. The policy was then
dispatched to the meeting in provincial level and driven via Joint Public and Private sector Consultative
Committee (JPPSCC) and Integrated Provincial Administration Committee (IPAC) by providing the
opportunity for private and civil society sector to engage in the activities, track the performance, and
evaluate the results.
Saraburi’s innovation 4.0 was divided into four main groups as follows; (1) Industry 4.0 refers
to Industries related to communities: Green Industry, Agro-processing Industry, Eco Industry, and
Food / Organic Safety (2) Tourism 4.0 refers to Saraburi as a pleasant province for tourism: Art
Tourism, Cultural Tourism, Religious Tourism, and Ecotourism (3) Agriculture 4.0 refers to Smart
Farmer project initiated under the philosophy of Sufficiency Economy: Project 9101 Safe Organic
Farming, and Modern Management and Administration, and (4) Education 4.0 refers to High Quality
Vocational Education including potential in terms of areas, more quality development in accordance
with labor markets off-site, and quality development to meet international standards.
Keywords: Thailand 4.0, Province, Saraburi 4.0

บทนา
กระแสการเปลี ่ย นแปลงทางเทคโนโลยีไ ด้พ ลิก โฉมให้เ กิด เป็น กระแสโลกของดิจิทัล ( Digital
Disruptive) ที ่ส ่ง ผลให้เ กิด เป็น โอกาสขององค์ก ารที ่จ ะได้ร ับ การพัฒ นารูป แบบการด าเนิน งาน การ
วิเคราะห์ข้อมูล การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในหลายช่องทาง
รัฐบาลได้เห็นความสาคัญและเห็นถึงโอกาสของการนาเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ จึง
ได้ประกาศนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่จะนาประเทศไทยให้หลุดพ้นการ
เป็นประเทศที่ติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลาง ความเหลื่อมล้าของความมั่งคั่ง และความไม่สมดุลของการ
พัฒนา โมเดลนี้จะเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีความมั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืน ตามแนวทาง
ที่ยุทธศาสตร์ชาติวางไว้ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายในที่เชื่อมโยงกับประชาคมโลกตามแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนผ่านกลไกประชารัฐ อย่างไรก็ตาม การผลักดันนโยบายประเทศไทย 4.0
ให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายนั้นทุกภาคส่วนทุกองค์กรผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนคนไทย อันนาไปสู่การพัฒนา
แนวคิดระบบราชการ 4.0 และจังหวัด 4.0
จังหวัดสระบุรีนับเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการส่งเสริมอุตสาหกรรมและการบริการเป็นอย่างมาก
สะท้ อ นจากสั ด ส่ ว นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมจั ง หวั ด สระบุ รี ณ ราคาประจ าปี พ.ศ.2558 (Gross provincial
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product: GPP) ที่พบว่าจังหวัดสระบุรีพึ่งพาภาคอุตสาหกรรมมากถึงร้อยละ 60 ภาคบริการและอื่นๆ ร้อยละ
35 และภาคการเกษตรร้อยละ 5 (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560)
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนจังหวัดสระบุรีเป็น “สระบุรี 4.0” ตามจุดมุ่งหมายของแนวคิดจังหวัด
4.0 ที่ให้ความสาคัญกับ จังหวัดในฐานะผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลจะใช้กลไกพาณิชย์จังหวัดในการ
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจจังหวัด เข้ากับยุทธศาสตร์เศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด และเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์
เศรษฐกิจของประเทศ (สุวิทย์ เมษิ นทรีย์, 2559) จังหวัดสระบุรีจึงต้องมีการศึกษาวิจัย เพื่อ แสวงหาแนว
ทางการขับเคลื่อนจังหวัดสระบุรีเพื่อขับเคลื่อนไปสู่การเป็น จังหวัด 4.0 ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ จั ด ท าข้ อ เสนอแนวทางรู ป แบบการขั บ เคลื่ อ นจั ง หวั ด สระบุ รี 4.0 ในภาคการเกษตร
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการศึกษา
2. เพื่อค้นหานวัตกรรม 4.0 ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของจังหวัดสระบุรี
3. เพื่อประโยชน์ในการนาไปดาเนินการขยายผลเป็นจังหวัดสระบุรี 4.0
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจัยนี้ ได้ทบทวนแนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย งกับการขับเคลื่ อน
แนวคิดประเทศไทย 4.0 และจังหวัด 4.0 โดยมีประเด็นดังนี้
1. แนวคิดอุตสาหกรรม 4.0
“อุตสาหกรรม 4.0” (Industry 4.0) เป็นแนวคิดที่รัฐบาลประเทศเยอรมันได้วางแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมที่นาเอาระบบดิจิทัลเข้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเป็น การใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างข้อมูลดิจิทัล
กับการดาเนินการในเชิงกายภาพเสมือนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือที่เรียกว่า “Cyber-Physical
System” หรือกล่าวได้ว่าการก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 นี้ เป็นยุค Internet of Things2 ที่สิ่งต่างๆ รวมทั้ง
ข้อมูลและการบริการจะถูกเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตครั้งใหญ่
และมีผลให้วิถีชีวิตของคนทั่วโลกเปลี่ยนไป
เพราะฉะนั้น เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการสร้างโอกาสทุก องค์การจาเป็นต้องมี
การพัฒนาเพื่อเข้าสู่ยุค 4.0 หรือที่เรียกว่า “การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นดิจิทัล” (Digital Transformation)
ที่จะต้องอาศัยเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม โดยมีองค์ประกอบดังภาพที่ 1
ภาพที่ 1 การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นดิจิทัล (Digital Transformation)

2

Internet of Things คือ เครือข่ายของอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟแวร์ เซนเซอร์ และความสามารถในการเชื่อมต่อกับเน็ทเวิร์ค ที่
ทาให้อุปกรณ์เหล่านี้สามารถรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ (ที่มา : http://www.thailand40.com)
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ที่มา : Roland Berger, 2011
2. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการขับเคลื่อนแนวคิดประเทศไทย 4.0 และจังหวัด 4.0
กระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดดได้สร้างโอกาสในด้านต่างๆ รัฐบาล
จึงได้กาหนดแนวคิดประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ซึ่งเป็นโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ที่จะ
นาพาประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้า และความ
ไม่สมดุลของการพัฒนา พร้อมไปกับการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ประเทศโลกที่หนึ่ง (First World) ที่มีความ
มั่น คง มั่ง คั่ง และยั่ ง ยืน ในบริบ ทของโลกยุค การปฏิว ัติอุต สาหกรรมครั้ง ที่ 4 (The Fourth Industrial
Revolution) (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2559)
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ได้กล่าวถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลให้ประเทศต้องมีความจาเป็นจะต้อง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยภัยคุ กคามที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยมี
3 กระแสด้วยกัน คือ กระแสโลกาภิวัตน์ กระแสการรวมกลุ่มในภูมิภาค และกระแสท้องถิ่น ส่งผลให้ แนวคิด
ประเทศไทย 4.0 จึงเป็นการน้อมนาพระราชดารัสมาถอดความหมาย เกิดเป็นยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งจากภายใน (Strength from Within) และยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงกับประชาคมโลก (Connect to
the World)
ภาพที่ 2 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และประเทศไทย 4.0

ที่มา : กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา, 2559
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เพราะฉะนั้น การพัฒนาตามนโยบายประเทศไทย 4.0 นอกจากจะมุ่งเน้นการนาเทคโนโลยีเข้ามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ของประเทศแล้ว ยังมุ่งหวังให้เกิดสังคมไทย 4.0 คนไทย 4.0
เกษตรกร 4.0 SME 4.0 และจังหวัด 4.0 โดยจังหวัด 4.0 นั้น ถูกนิยามว่า เป็นจังหวัดที่มี การกระจายความ
เจริญทั่วประเทศ เศรษฐกิจขยายตัว สามารถทางานในถิ่น ฐานบ้านเกิดได้โดยไม่จาเป็นต้องเข้ามาทางานใน
กรุงเทพฯ หรือเมืองใหญ่ เนื่องจากมีลู่ทาง โอกาส และงานที่ดีกระจายอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ
จากการศึกษาทบทวนแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้สังเคราะห์องค์ความรู้และสรุป
กรอบแนวคิด ได้ดังนี้

ภาพที่ 3 กรอบแนวคิด

กลุ่มเกษตร
กลุ่มอุตสาหกรรม
กลุ่มท่องเที่ยว
กลุ่มการศึกษา
จังหวัดสระบุรี

กลุ่มเกษตร 4.0
(Smart Farmer)
กลุ่มอุตสาหกรรม
(Industry 4.0)
กลุ่มท่องเที่ยว
(Tourism 4.0)
กลุ่มการศึกษา
(Education 4.0)

ข้อเสนอรูปแบบแนวทางพัฒนาการ
ขับเคลื่อนจังหวัดสระบุรี 4.0ในภาค
การเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว และ
การศึกษา

นวัตกรรม 4.0
ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว
และการศึกษา

การบูรณาการภาคส่วนประชารัฐ
การยกระดับมาตรฐานและผลิตภาพ (Productivity) การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การสร้าง
เครือข่ายธุรกิจ การเข้าถึงตลาด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของจังหวัด
อาทิ คมนาคม โลจิสติกส์ ระบบอินเตอร์เน็ต ตลาดกลางสินค้าเกษตร ตลาดชุมชน
ตลาดอีคอมเมอร์ส ตลอดจนถึงกองทุนพัฒนาจั งหวัด (Provincial Venture Capital)
ฯลฯ

วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยนี้ดาเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน พ.ศ.2560 โดยกาหนดพื้นที่การศึกษา
ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้แก่ องค์กรในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และ
การศึกษาของจังหวัดสระบุรี
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การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด าเนิ น การโดยเทคนิ ค วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ( Qualitative Method)
โดยการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) การสัมภาษณ์ (Interview) ผู้วิจัยได้ดาเนินการสัมภาษณ์ผู้ที่มีบทบาทในการขับเคลื่ อนจั งหวัด
สระบุรี 4.0 ในด้านอุตสาหกรรม ด้านเกษตรกรรม ด้านการศึกษาและด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วยผู้ว่า
ราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสานักงานจังหวัดสระบุรี อุตสาหกรรมจังหวัด ท่องเที่ยวจังหวัด
ศึกษาธิการจังหวัด เกษตรกรรมจังหวัด ประธานหอการค้า เจ้าของสวนบิ๊กเต้ เจ้าของฟาร์มมัลเบอรี่สายทอง
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์อนุสรณ์ และผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
2) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็นการดาเนินการภายหลังจากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการ
สนทนากลุ่ มได้ดาเนิ น การโดยแบ่ งกลุ่ มประกอบด้ว ย กลุ่ มอุตสาหกรรม (วันที่ 17 สิ งหาคม พ.ศ.2560)
กลุ่มการศึกษา ดาเนินการ 2 ครั้ง (วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2560 และครั้งที่ 2 วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2560)
กลุ่มท่องเที่ยว (วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560) และกลุ่มการเกษตร (วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2560)
3) การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร โดยใช้ เ ทคนิ ค สั ง เกตอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม (Participant Observation)
เพื่อสังเกตการขับเคลื่อนนโยบายมายังระดับปฏิบัติ ตลอดจนการถ่ายทอดนโยบายระดับภูมิภาคสู่หน่วยปฏิบัติ
พร้อมกันนี้ ผู้วิจัยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องการขับเคลื่อนนวัตกรรมสระบุรี 4.0 ในที่ประชุมของ
จังหวัด วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2560
การวิเคราะห์ข้อมูล ดาเนินการโดยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อหาข้อ
ค้นพบรูปแบบที่เป็นแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดสระบุรี 4.0 ในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว และ
การการศึกษารวมทั้งค้นหานวัตกรรม 4.0
ผลการวิจัย
จังหวัดสระบุรีนับเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการส่งเสริมอุตสาหกรรมและการบริการเป็นอย่างมาก
สะท้ อ นจากสั ด ส่ ว นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมจั ง หวั ด สระบุ รี ณ ราคาประจ าปี พ.ศ.2558 (Gross provincial
product: GPP) ที่พบว่าจังหวัดสระบุรีพึ่งพาภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก กล่าวคือ ภาคอุตสาหกรรมมีมูลค่ามาก
ถึง 121,166 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60 ส่วน ภาคบริการ และภาคเกษตรมีมูลค่า 72,240 ล้านบาท คิดเป็น
ร้ อ ยละ 35 และภาคการเกษตรมี มู ล ค่ า 10,394 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 5 ตามล าดั บ (ส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ภาพที่ 4 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระบุรี ณ ราคาประจาปี พ.ศ.2558
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ภาคบริการและอื่นๆ
35%
ภาคอุตสาหกรรม
60%

ภาคการเกษตร
5%

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560
โดยการคานวณของคณะที่ปรึกษา, 15 สิงหาคม 2560
1. ด้านอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรมถื อเป็ นภาคเศรษฐกิจ หลั กของจั งหวั ด โดยปี พ.ศ.2558 พบว่า มีมูล ค่ามากถึ ง
121,166
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60 ของ GPP จังหวัด พร้อมกันนี้ยังเป็นเป็นแหล่งวัตถุดิบวัสดุ
ก่อสร้าง อุตสาหกรรมเกษตร และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางบก โดยมีโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใช้
แก๊สธรรมชาติเป็น เชื้อเพลิ ง ทาให้สินค้า ที่จะผลิ ตจากอุตสาหกรรมในจังหวัด สามารถส่งไปจาหน่ายได้ ทั่ว
ประเทศ ส่งผลให้ได้รับการกาหนดให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมการลงทุน (BOI ZONE) ปัจจุบันมีนิคมอุตสาหกรรมที่
เพียบพร้อมด้วยสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวก และเป็นแหล่งผลิตโคนมเป็นอันดับที่ 1 และเป็น
แหล่งผลิตไก่เนื้อ เป็นลาดับที่ 3 ของประเทศ
การขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 ของจังหวัด สระบุรี พบว่าโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยี
ชั้นสูง เครื่องจักร และเทคโนโลยีที่เป็น Digital Based ซึ่งจากการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้ประกอบการมีความพร้อม
ตื่นตัว และวางแผนการพัฒนาไปก่อนการประกาศใช้นโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ความพร้อมและศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดในการขับเคลื่อนไปสู่จังหวัด 4.0 และประเทศไทย
4.0
2. ด้านการเกษตร 4.0
ภาคการเกษตรนับเป็นภาคที่มีสัดส่วนน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ สะท้อนจาก GPP ของจังหวัด
พบว่า ในปี พ.ศ.2558 ภาคเกษตรมีมูล ค่าเพียง 10,394 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.10 ของ GPP จังหวัด
สระบุรี
พร้อมกันนี้ จากการศึกษายังพบว่าการขับเคลื่อนภาคเกษตรตามแนวทางประเทศไทย 4.0 ยังไม่
ชัดเจนมากนัก อย่างไรก็ตาม การสร้าง Young Smart Farmer ตามแนวทางประเทศไทย 4.0 นั้นสานักงาน
เกษตรจังหวัด ได้ดาเนินการและขยายผลเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 (ในขณะนี้
มีอบรม 90 คน) ยิ่งกว่านั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีนโยบาย 9101 และมีหนังสือสั่งการอย่างเป็น
ทางการในการถ่ายถอดนโยบาย ซึ่งนโยบายนี้ นับเป็นการสร้างความเข้มแข็ง จากภายใน (Strength from
within) มีการรวมตัวเป็นกลุ่มอาชีพ (จังหวัดสระบุรี 8 กลุ่มอาชีพการเกษตร) แต่ละกลุ่มมีกลุ่มย่อยที่ร่วมมือ
กัน ประมาณ 15 ถึง 20 คน เป็นต้น ดังนั้น นวัตกรรมที่ได้จากกลุ่มเกษตร จังหวัดสระบุรีคือ Young Smart
Farmer ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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3. ด้านการท่องเที่ยว
จากข้อมูลท่องเที่ยวจั งหวัดสระบุรี ชี้ให้เห็นว่าการท่องเที่ยวจั งหวัดสระบุรีมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
โดยในปี พ.ศ.2559 จังหวัดสระบุรีมีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นมูล ค่า 5,935 ล้านบาท (สานักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2560) หากแต่ยังจากัดในกลุ่มนักทัศนาจรเป็นส่วนใหญ่
การขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 4.0 โดยส่วนใหญ่จะเป็นการรับนโยบายจากรัฐบาลโดยตรงผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น สานักงานท่องเที่ยวจังหวัด สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี หรือสานักงานท่องเที่ยว ซึ่งจะมีการ
ประชุมสมาคมท่องเที่ยวประจาเดือนทุกเดือน โดยขับเครื่องผ่านกลไกประชารัฐ ส่วนนวัตกรรม 4.0 ทาให้เกิด
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างผลิตภัณฑ์ และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ดังเช่นการออกแบบชุมชนท่องเที่ยวหนอง
ย่างเสือหรือ “Model ชุมชนหนองย่างเสือ” เป็นนวัตกรรมการท่องเที่ยวแบบวิถีเกษตร ที่มีการรวมตัวกันของ
เกษตรกร ชุมชนท่องเที่ยวอัตลักษณ์ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกในชุมชนที่ทาการเกษตรและมีวิถีปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีการส่งเสริมให้พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เกษตรแปรรูป
จากข้อมูลท่องเที่ยวของจังหวัดชี้ให้เห็นว่านวัตกรรมทางความคิดคือการกาหนดให้จังหวัดสระบุรีเป็น
จังหวัดน่าเที่ยว มีอัตลักษณ์ท่องเที่ยวที่เป็นศักยภาพพื้นที่ หรือแม้แต่เชื่อมโยงทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ศาสนา
เชิงธรรมชาติ ชุมชน สวนเกษตร หรือสินค้าเกษตรที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วย
4. กลุม่ การศึกษา
การศึกษาจังหวัดสระบุรีมีนวัตกรรมการศึกษาที่ประสบความสาเร็จและมีความโดดเด่นอยู่หลายด้าน
ทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ จากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีความคิดเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ว่า ด้านการศึกษาของจังหวัดสระบุรี มีความโดดเด่นในเชิงพัฒ นาการและสร้างนวัต กรรม
การศึกษาคือ ระบบการจัดการศึกษาแบบอาชีวศึกษาในเรื่องการจัดการศึกษาระบบทวิซึ่งเป็น “รูปแบบการ
จัดการอาชีวศึกษา” เนื่องจากจังหวัดสระบุรีมีสถานประกอบการอุตสาหกรรมจานวนมาก ทาให้สามารถ
สนับสนุนการฝึกงาน การเรียนการสอนแบบทวิภาคีซึ่งทาให้นักเรียน นักศึกษามีการเรียนการสอนที่ตรงกับ
ความต้องการของภาคเอกชน ทาให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้ประกอบการอย่างแท้จริง
ขณะเดียวกัน การประชุมการศึกษาสายอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี (วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560)
นายธีระ นรสิงห์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ได้กล่าวว่าสิ่งที่สระบุรีพยายามสร้างอาชีวศึกษาที่ดีเลิศคือ
“การใช้แนวคิดการสร้างโรงเรียนในงานและสร้างโรงงานในโรงเรียน” มีการประชุมหารือร่วมกันจากทุกฝ่าย
เพื่อดาเนินการร่วมกัน
ตัวอย่างเช่น วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีมีโครงการความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ได้แก่ โครงการ
Home Solution Career Choice โดยความร่ว มมือกับกลุ่ ม SCG และโครงการทวิภ าคีช่างเบทาโกร โดย
ความร่วมมือกับเครือเบทาโกร เป็นต้น โดยโครงการดังกล่าวส่งผลให้การดาเนินงานประสบผลสาเร็จ เป็น
ที่พึงพอใจของผู้มีส่วนร่วม 3 ฝ่าย คือ สถานประกอบการ สถานศึกษา และผู้เรียน
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กล่าวโดยสรุป จังหวัดสระบุรี เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่ างยิ่งในด้าน
อุตสาหกรรม จึงมีโอกาสเป็นอย่างมากในการพัฒนาในยุคประเทศไทย 4.0 โดยมีจังหวัดเป็นกลไกสาคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy Development) เรียกว่า “จังหวัด 4.0” ซึ่งเป็น
“การพัฒนาเชิงพื้นที่” หรือ “Area Based”
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
เนื้อหาสาระในส่วนนี้เป็นการตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ที่กาหนดไว้ “เพื่อจัดทาข้อเสนอแนวทาง
รูปแบบการขับเคลื่อนจังหวัดสระบุรี 4.0 ในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการศึกษา” และ
“เพื่อค้นหานวัตกรรม 4.0 ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของจังหวัดสระบุ รี ” อันนาไปสู่จุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้
เพื่อเป็นประโยชน์ในการขยายผลให้จังหวัดสระบุรีก้าวไปสู่การเป็น จังหวัดสระบุรี 4.0
ทั้งนี้ การศึกษาวิจัยสามารถสรุปออกเป็น 2 ประเด็น คือ (1) ข้อเสนอรูปแบบการขับเคลื่อนแนวทาง
ขับเคลื่อนจังหวัดสระบุรี 4.0 (2) นวัตกรรมจังหวัดสระบุรี 4.0 โดยมีสาระสาคัญดังนี้
ประเด็นที่ 1 ข้อเสนอรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 สู่จังหวัดสระบุรี 4.0 และ
รูปแบบแนวทางในการขับเคลื่อนนวัตกรรมจังหวัดสระบุรี 4.0
1) การขับเคลื่อนระดั บชาติ พบว่าการถ่ายทอดนโยบายประเทศไทย 4.0 ผ่ านสื่ อต่างๆ ทาให้
ประชาชนรู้จักและคุ้นเคยกับนโยบายนี้อย่างแพร่หลาย หากแต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจ ขณะที่
ส่วนราชการการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับรองลงมา ระดับปฏิบัติการยังไม่มากนัก เนื่องจากเป็น
เรื่ อ งใหม่ การสร้ า งองค์ ค วามรู้ ยั ง ไม่ ค่ อ ยชั ด เจน (Body of Knowledge) และเป็ น เรื่ อ งการตี ค วาม
การประยุกต์ใช้เป็นเรื่องแต่ละภารกิจของ แต่ละหน่วยงาน ดังนั้นจากการศึกษาวิจัยจึงมีข้อเสนอดังนี้
(1) การสร้างความรู้ความเข้าใจและการมอบนโยบายที่ชัดเจน ควรมีการมอบนโยบายผ่าน
คาสั่งหรือการสั่งการที่ชัดเจน พร้อมทั้งมีการอบรมสร้างความเข้าใจที่เป็นรูปธรรมในแต่ละส่วนราชการ และผู้
ที่เกี่ยวข้องซึ่งการสั่งการควรสร้างความเข้าใจร่วมกันในแนวคิดและความสาคัญที่ว่าประเทศไทย 4.0 จะเป็น
โมเดลทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation) และทาอย่างไรจะสร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้น ซึ่งจะ
ยกระดับให้ประเทศพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง (Middle income trap) นาไปสู่ประเทศรายได้สูง ตาม
เป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(2) การผลั ก ดั น การขั บ เคลื่ อ นนโยบายประเทศไทย 4.0 ผ่ า นกลไกกลางระดั บ ชาติ
ควรมีกลไกกลางระดับชาติที่ทาหน้าที่ผลักดันการขับเคลื่อน ซึ่งรับผิดชอบในการกาหนดและสื่อสารให้ความรู้
แก่ประชาชน พร้อมทั้งการประสานงานกลไกราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ประชารัฐ ส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 ในระดับต่างๆ เช่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
(กบจ.) คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ซึ่งเกิดจากความสาเร็จ
ในการพัฒนาความร่วมมือของภาคเอกชน กลไกประชารัฐ เป็นต้น
2) การขับเคลื่อนระดับภูมิภาค พบว่าการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 เริ่มจากจังหวัดและ
ส่วนราชการรับนโยบายจากรัฐบาลผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ไม่ได้มีการรับมอบนโยบายโดยตรงผ่านหนังสือสั่งการ
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แต่จะเป็นการรับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ใน
การประชุมในวาระต่างๆ โดยส่วนราชการจะมีบทบาทในการแปลงนโยบายประเทศไทย 4.0 การปฏิบัติใน
ระดับจังหวัดผ่านการเสนอโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ สิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้ปฏิบัติยังมีความ
เข้าใจไม่มากนักเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว
อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ให้ความสาคัญในการตอบสนอง
นโยบายประเทศไทย 4.0 เป็นอย่างมาก ส่งผลให้มี ความพยายามในการขับเคลื่อนจังหวัดสระบุรี ไปสู่การเป็น
จังหวัด 4.0 หรือ สระบุรี 4.0 ที่มีการขับเคลื่อนบนฐานการมีนวัตกรรมและสร้างการมีส่วนร่วมเป็นกลไกให้ก้าว
ไปด้วยกันในทุกภาคส่วน และหาแนวทางการขับเคลื่อนที่เหมาะสมและค้นหานวัตกรรมของจังหวัดสระบุรี
แม้ว่าคณะผู้ บริห ารของจังหวัดจะแสดงความตั้งใจในการขับเคลื่ อน แต่นโยบายดังกล่ าวก็ประสบปั ญหา
เช่นเดียวกันกับระดับชาติ คือความรู้ความเข้าใจยังมีน้อย
ดังนั้นรูปแบบข้อเสนอเชิงพัฒนาในระดับภูมิภาค จะต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจ มีการกาหนด
คลัสเตอร์ 4.0 ของจังหวัด/ส่วนราชการอย่างมีส่วนร่วม และมีโครงการร่วมกันที่สร้างผลลัพธ์จังหวัด 4.0 เพื่อ
นาไปสู่การดาเนินการและติดตามประเมินผล วัดความสาเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม (ดังแผนภาพแสดงข้อเสนอ
รูปแบบในการขับเคลื่อนนวัตกรรมจังหวัดสระบุรี 4.0)
ภาพที่ 5 ข้อเสนอรูปแบบแนวทางการขับเคลื่อนนวัตกรรม 4.0 ในจังหวัดสระบุรี
กลไกการขับเคลื่อนระดับจังหวัด ประชารัฐ/
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)/
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.)/อื่นๆ

การสร้างความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
ประเทศไทย 4.0

โครงการหรือกิจกรรมที่จะ
เสริมสร้างการขับเคลื่อนประเทศ
ไทย 4.0 หรือ จังหวัดสระบุรี 4.0

กาหนดคลัสเตอร์
รายด้านหรือรายสาขาที่
มีความโดดเด่น

จังหวัดสระบุรี 4.0/
ประเทศไทย 4.0

การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ

การติดตามและประเมินผล
คณะทางานกากับและติดตามจังหวัด 4.0

ที่มา : จากการสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย, กันยายน 2560
ประเด็นที่ 2 นวัตกรรมจังหวัดสระบุรี 4.0
การศึ ก ษาวิ จั ย นวั ต กรรมจั ง หวั ด สระบุ รี 4.0 ครั้ ง นี้ ศึ ก ษาใน 4 กลุ่ ม ได้ แ ก่ กลุ่ ม อุ ต สาหกรรม
กลุ่มการเกษตร กลุ่มท่องเที่ยว และกลุ่มการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1) กลุ่มอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรีมีสิ่งที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในด้านอุตสาหกรรมจานวนมาก อย่างไร
ก็ตาม นวัตกรรมที่เป็นการบูรณาการอุตสาหกรรม การเกษตรหรือการท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน จะสามารถสร้างให้
เกิดมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์ได้เพิ่มขึ้น จึงควรมีการขับเคลื่อนการสร้างอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มากขึ้น
เนื่องจากมีอุตสาหกรรมภาคการเกษตรในจังหวัดสระบุรีเป็น จานวนมาก แต่ยังได้รับส่งเสริมสนับสนุน จาก
ภาครัฐไม่ทั่วถึงและครอบคลุม เพราะฉะนั้น การผลักดันให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมในทิศทางประเทศไทย
4.0 จะต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (Strength from within) เพราะนอกจากจะเป็น
การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปแล้วยังสามารถกระจายผลผลิตของเกษตรกรในจังหวัด ให้กับสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่ ซึ่งนวัตกรรมนี้จะทาให้ภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรเป็นห่วงโซ่ซึ่ง
กันและกัน เป็นสินค้าที่เป็นแหล่งวัตถุดิบในต้นน้า เมื่อนามาแปรรูปเป็นกลางน้าและตอบสนองความต้องการ
ตลาดที่เป็นปลายน้าของห่วงโซ่ (Value Chain) ได้อย่างถูกต้องและเพียงพอ
ข้อเสนอเพื่อต่อยอดนวัตกรรมอุตสาหกรรมของชุมชน
(1) สร้างต้นแบบอุตสาหกรรมชุมชน โดยการจัดทาฐานข้อมูลของโรงงานในจังหวัดสระบุรีที่
ใช้วัตถุดิบทางด้านการเกษตร เพื่อนาข้อมูลไปบูรณาการร่วมกับหน่วยงานเป็นการจับคู่ Demand & Supply
Matching สร้ า งต้ น แบบอุ ต สาหกรรมของชุ ม ชนที่ ชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มในการสายการผลิ ต ที่ เ กื้ อ กู ล กั น ใน
กระบวนการผลิตสินค้า
(2) รวบรวมข้อมูลภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะข้อมูลกากอันตรายเพื่อให้ดาเนินการนาไป
จัดการถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและชุมชน
(3) เพิ่มเครือข่ายเครือข่ายดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม และต่อยอดองค์ความรู้ และนวัตกรรม
(4) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็กมีการวิจัยและ
พัฒนาในอุตสาหกรรมของตนนอกจากสร้างนวัตกรรมแล้วจะทาให้เกิดอุตสาหกรรมบนพื้นฐานขององค์ความรู้
ที่ต่อเนื่องและสามารถเพิ่มผลิตภาพในการประกอบการที่สูงขึ้น
2) กลุ่มท่องเที่ยว พบว่านวัตกรรม 4.0 ของกลุ่มนี้คือการกาหนดจังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดน่าเที่ยวจาก
การมองศักยภาพท่องเที่ยวของจังหวัดที่มีความน่าสนใจเช่น กลุ่ม ท่องเที่ยวศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ท่องเที่ยว
เชิงเกษตร ท่องเที่ยวชุมชน ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/อนุรักษ์ และการพัฒนาองค์ความรู้การพัฒนาสินค้าและบริการ
(R&D) ในการท่องเที่ยวบางกลุ่ม เช่น ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นนวัตกรรมที่เกิดจาการค้นคว้าหาวิธีการในการ
สร้างผลิตผลทางการเกษตรของตนให้ดียิ่งขึ้น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ในขณะเดียวกัน
ข้อเสนอเพื่อต่อยอดนวัตกรรมความคิดจังหวัดสระบุรีน่าเที่ยว คือการเชื่อมต่อท่องเที่ยวในรูปแบบ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ท่องเที่ยวชุมชน ท่องเที่ยวศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ด้วยศักยภาพ
ของแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายของจังหวัด ที่ทาให้จังหวัดสระบุรีน่าเที่ยวและมาเยี่ยมเยียน การเสริมสร้างให้
จังหวัดสระบุรีเป็นเป้าหมายหนึ่งของการมาเที่ยว มิใช่การมาเที่ยวแบบไม่ตั้งใจ หรือเป็นทางผ่านเท่านั้น การคิด
แบบมีเป้าหมายที่จังหวัดท่องเที่ยวสระบุรี เช่น เที่ยวจังหวัดสระบุรีแล้วนึกถึงที่ใด หรือ สามแหล่งท่องเที่ยวแรก
ที่ผู้คนนึกถึงหากคิดถึงจังหวัดสระบุรีคือที่ใด หรือ คิดถึงจังหวัดสระบุรีคิดถึงที่ใด การทาให้จังหวัดสระบุรีน่า
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เที่ยวควรมีแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูด เป็นที่รู้จัก เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดและเป็นภาพอัตลักษณ์ของ
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดที่อยู่ในความคิดของนักท่องเที่ยว ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จะเสริมสร้างนวัตกรรมความคิดของ
“สระบุรีน่าเที่ยว”
3) กลุ่มการเกษตร พบว่า นวัตกรรม 4.0 เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่หรือ Smart Farmer 4.0 มีคุณลักษณะ
ของเกษตรกรที่ใช้ห ลั กวิช าการ การบริห ารจัดการ การวางแผน การลดต้นทุนเพิ่มรายได้ ใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมหรือสมัยใหม่ แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นลักษณะเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ที่จังหวัดสระบุรี คือ การเป็น Smart
Farmer ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นี่คือนวัตกรรมเกษตร 4.0 เฉพาะจังหวัดสระบุรี ทั้งนี้อาจ
เป็ นเพราะการน้อมน าต้นแบบเกษตรทฤษฏีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นโครงการพระราชดาริ ซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้นของเกษตรทฤษฏีใหม่ที่วัดมงคลชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 ทาให้เกิดการเรียนรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรจานวนมากเต็มพื้นที่แม้กระทั่งเกษตรกรรุ่นใหม่
ข้อเสนอเพื่อต่อยอดนวัตกรรมการเกษตร 4.0
การต่อยอดนวัตกรรมการเกษตร 4.0 หรือ การเป็น Smart Farmer ภายใต้หลักปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ควรดาเนินการในการฝึกอบรม Smart Farmer ให้มากขึ้นซึ่งในปัจจุบันปีละ 30 คน ยังเป็น
จานวนที่น้อยอยู่ ทั้งนี้อาจต่อยอดจากจานวน 30 คนที่เป็นต้นแบบไปเป็น Coaching สร้างเครือข่าย (Network)
ของ Young Smart Farmer และภาครัฐคอยสนับสนุน 30 คนก็จะได้ 30 เครือข่ายๆ ละ 5-10 คน ทั้งนี้ควรมี
โครงสร้างพื้นฐานเช่นเงินทุนบางส่วน เทคโนโลยีสมัยใหม่ การจัดการสมัยใหม่ ฯลฯ สนับสนุนเกษตรกร 4.0
หรือ การเป็น Smart Farmer ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดสระบุรีให้มากขึ้น
นอกจากนี้ ควรสร้างเกษตรกร 4.0 ที่เชื่อมต่อกับอุตสาหกรรม 4.0 และท่องเที่ยว 4.0 ตลอดจนการศึกษา 4.0
เป็นศักยภาพที่ลงตัวของจังหวัด 4.0 เป็นความท้าทายที่โดดเด่นในอนาคตของจังหวัดสระบุรี
4) กลุ่มการศึกษา นวัตกรรมการศึกษา 4.0 ของจังหวัดสระบุรีที่มีความโดดเด่นในเชิงพัฒนาการและ
สร้างนวัตกรรมการศึกษาคืออาชีวศึกษาคุณภาพสูง โดยระบบการจัดการศึกษาแบบอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี
ด้วยเหตุผลหลักด้านศักยภาพของพื้นที่ในจังหวัดสระบุรีมีสถานประกอบการอุตสาหกรรมจานวนมาก สามารถ
สนับสนุนการฝึกงาน การเรียนการสอนแบบทวิภาคีซึ่งทาให้นักเรียน นักศึกษามีการเรียนการสอนที่ตรงกับความ
ต้องการของภาคเอกชน กระบวนการจัดการเรียนการสอนสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ
อย่างแท้จริง นักเรียนนักศึกษาได้รับรางวัลทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภ าคจานวนมาก นักเรียนและนักศึกษาของ
อาชีวศึกษาเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องความประพฤติ ไม่มีการทะเลาะและต่อสู้กันในพื้นที่จังหวัด สุดท้าย นักเรียน
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทวิภาคีมีงานทากันเกือบทั้งหมด ส่วนที่เหลือคือประกอบกิจการของตนเอง
ข้อเสนอเพื่อต่อยอดนวัตกรรมการศึกษา
การต่อยอดนวัตกรรมการศึกษาเรื่องอาชีวศึกษาคุณภาพสูงหรืออาชีวศึกษาเป็นเลิศ ควรมีการบูรณา
การข้อมูล ฐานข้อมูลที่สามารถใช้ในการวางแผนการขับเคลื่อนความโดนเด่นของอาชีวศึกษาในจังหวัดสระบุรีให้
เพิ่มมากยิ่งขึ้น บรรลุเป้าหมายของประเทศมากขึ้น ทั้งนี้การมีระบบข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลาในการใช้จะทาให้
สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วยิ่งขึ้น
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ข้อเสนอในภาพรวมของกลุ่มการศึกษา พบว่าการสร้างนวัตกรรมการศึกษาในสายอาชีวศึกษาสาย
สามัญและอื่นๆ นั้นเป็นกระบวนการวางแผนเต็มรูปแบบและเป็นระบบอย่างดี อย่างไรก็ตาม ควรขยายการผลิต
หรือการพัฒนากาลังคนที่ตอบโจทย์ว่านักเรียนนักศึกษาคุณสมบัติอย่างไรที่ตอบสนองตลาดแรงงานในขณะนี้
และอนาคตเพิ่ ม เติ ม ด้ ว ย เช่ น ต้ อ งมี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะใด มี ป ระสบการณ์ แ ละทั ก ษะใดบ้ า ง ที่ จ ะป้ อ น
ตลาดแรงงานในจังหวัดและนอกจังหวัดในอนาคตอย่างไร เพียงใด การผลิตกาลัง งานในสาขาที่คาดว่าจะป้อน
ตลาดใหม่ๆ เช่น การผลิตกาลังแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของอภิโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ซึ่งเป็น demand นอกเขตจังหวัดสระบุรี ซึ่งแก่งคอย สระบุรี
เป็นส่วนผ่านของรถไฟ ทางคู่ แก่งคอย-มาบตาพุด มีโครงการฉะเชิงเทรา-คลอง 19–แก่งคอย และโครงการ
ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน -สระบุรี-นครราชสีมา ดังนั้น การผลิตกาลังแรงงานอาจต้อง
คิดออกนอกพื้นที่และป้อนตลาดใหม่ๆ ซึ่งเฉพาะโครงการ EEC คาดว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นปีละไม่น้อยกว่า
100,000 คนและมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10 ล้านคนต่อปี เป็นต้น
นอกจากนี้ ผู้วิจัยนาสิ่งที่พบในนวัตกรรมจังหวัดสระบุรี 4.0 หากมาแยกตามกลุ่มได้ดังแผนภาพและ
ผู้วิจัยลองเสนอรูปแบบที่เป็นการกาหนดคลัสเตอร์ตามแผนภาพ จะเป็นนวัตกรรมในรูปแบบของนวัตกรรม
จังหวัดสระบุรี 4.0 ได้อีกรูปแบบหนึ่ง ในที่นี้กาหนดคลัสเตอร์สี่กลุ่มดังที่กล่าวมาแล้ว จากนั้นสร้างการมีส่วน
ร่วมด้วยการกาหนดโครงการกิจกรรมในด้านต่างๆ ที่เป็นโครงการแบบบูรณาการภารกิจ (Function based)
บู ร ณาการนโยบาย (ประเทศไทย 4.0 Agenda based) และดึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มของภาคส่ ว นรั บ ฟั ง และ
ตอบสนองความต้องการพื้นที่ (Area based) ตัวอย่างเช่น คลัสเตอร์อุตสาหกรรม กาหนดโครงการที่มาจาก
การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภาครัฐ โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรต่างๆ เป็นโครงการของ
จั งหวัดที่มีเจ้ าภาพร่ ว ม ใช้กลไกประชารั ฐ ในการขับเคลื่ อน มีปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพีย งเป็ นรากฐาน
ความคิด เช่น กาหนดโครงการอุตสาหกรรมเกษตรชุมชน มีโครงการย่อยหรือกิจกรรม เป็นต้น
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ภาพที่ 6 นวัตกรรมจังหวัดสระบุรี 4.0
นวัตกรรม
จังหวัดสระบุรี 4.0 คลัสเตอร์

การ
ขับเคลื่อน
ผ่านกลไก
ประชารัฐ

อุตสาหกรรม 4.0
อุตสาหกรรมของชุมชน

ท่องเที่ยว 4.0
สระบุรีเมืองน่าเที่ยว

ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

โครงการ/กิจกรรม

อุตสาหกรรม
สีเขียว

อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป

อุตสาหกรรมเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

ท่องเที่ยว ศิลปะ
วัฒนธรรม ศาสนา

ท่องเที่ยว
เชิงเกษตร

ท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ/อนุรักษ์

เกษตร 4.0
Smart Famer ภายใต้
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
การศึกษา 4.0
อาชีวศึกษาคุณภาพสูง

โครงการ 9101

ศักยภาพพื้นที่

เกษตรปลอดภัยเกษตร
อินทรีย์

การพัฒนาคุณภาพที่มีความสอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน/นอกพืน้ ที่มากยิ่งขึ้น

อาหารปลอดภัย/
อินทรีย์

ท่องเที่ยว
ชุมชน

การบริหารจัดการ
สมัยใหม่

การพัฒนาคุณภาพ
ระดับสากล

ที่มา : จากการสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย, กันยายน 2560
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โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
: วิถีท่องเที่ยวชุมชนสู่ไทยแลนด์ริเวียร่า
The research project on guidelines in developing potential of tourism
: Local Tourism to Thailand Riviera

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ1
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อีเมล์ : Walaiporn.rat@dpu.ac.th

บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ 5 ประการ คื อ (1) จั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ -ริเวียร่า (2) ค้นหาอัตลักษณ์การท่องเที่ยว 8 อาเภอเชื่อมต่อไทยแลนด์ริเวียร่า (3) เสนอ
แนวทางเชื่อมโยงชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีกับการท่องเที่ยวหลัก (4) เสนอแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์และชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ และ (5) ข้อเสนอการใช้
Big data ในระบบสารสนเทศการท่องเที่ยว
การศึกษาวิจัย นี้ ไ ด้น าไปสู่ ข้อ ค้น พบ 5 ประเด็น ได้แก่ (1) ผู้ วิจัย ได้กาหนดแผนยุ ทธศาสตร์ ก าร
ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงนโยบายไทยแลนด์ -ริเวียร่า โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประจวบคีรีขันธ์ รอยัลริเวียร่า เมือง
ท่องเที่ยวนานาชาติ” เป็นกรอบในการดาเนินการในการขับเคลื่อนจังหวัดสู่เป้าหมาย (2) ข้อเสนออัตลักษณ์
การท่องเที่ยวจาก 8 อาเภอ 8 แห่ง (3) ข้อเสนอแผนปฏิบัติการในการเพิ่มมูลค่าเพิ่มของชุมชนเกษตรและ
ฟาร์มเกษตรในการเป็นแหล่ งท่องเที่ยวใหม่ (4) ข้อเสนอแผนปฏิบัติการชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวั ตวิ ถีที่
เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหลักและการท่องเที่ยวรอง และ (5) ข้อเสนอแผนปฏิบัติการในการใช้ Big Data ใน
ระบบสารสนเทศการท่องเที่ยว
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (1) ควรการดาเนินการบูรณาการแบบประชารัฐ (2) ควรส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาพื้นที่ทั้งชายฝั่ง ภูเขา และชุมชน และ(3) ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการใน
พื้นที่เป้าหมายรู้และเข้าใจนโยบายไทยแลนด์ริเวีย ร์ร่า ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมทั้งด้านคนและ
เทคโนโลยี
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คาสาคัญ : ไทยแลนด์ริเวียร่า, ท่องเที่ยวชุมชน, การท่องเที่ยว
Abstract
This research was conducted to fulfill 5 main objectives as follows; (1) to create the strategic
plans for tourism under Prachuap Khiri Khan-Riviera model (2) to search for tourism uniqueness in 8
districts to connect with Thailand Riviera model (3) to recommend guidelines to connect OTOP
Nawatwithi with main tourism (4) to recommend guidelines to increase the values of products and
OTOP Nawatwithi Local Tourism as new tourist attractions, and (5) to propose the use of Big Data
Tourism Information Systems.
This research had 5 main findings as follows; (1) The strategic plans of the researcher aimed
at connecting tourism with Thailand-Riviera Policy by setting the vision “Prachuap Khiri Khan Royal
Riviera an International Tourist City” as the framework in driving the province to achieve the goal. (2)
There were 8 proposals of tourism uniqueness from 8 districts. (3) The strategic plans of adding
values in locals’ agricultural products and farms were proposed in order to be promoted as the new
tourist attractions. (4) The strategic plans of Local Tourism OTOP Nawatwithi were proposed to
connect Most Visited Tourism with Less Visited Tourism and (5) there was a proposal to use Big Data
in Tourism Information Systems.
Policy recommendations were as follows; (1) Integration of Civil State should be employed.
(2) Coastal, mountainous, and community areas should be developed. (3) There should be public
relations among people and local entrepreneurs in target areas so that they will get prepared for the
technology and gain more understanding about Thailand Riviera model.
Keywords: Thailand Riviera, Local Tourism, Tourism

บทนา
นโยบายไทยแลนด์ริเวีย ร่ าไทย (The Royal Coast หรือ Thailand Riviera) เป็นนโยบายในการ
สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพท่องเที่ยวในสี่จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร
และจั งหวัดระนอง ให้ เป็น เมืองท่องเที่ย วริมฝั่ งทะเลที่มีความหรูห รา มีคุณภาพ และมีความหลากหลาย
เช่นเดียวกับริเวียร่า Riviera ของประเทศฝรั่งเศส และ Riviera ของประเทศอิตาลี ในการดึงดูดเม็ดเงินการ
ลงทุนเข้ามาในพื้นที่เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่เหล่านี้สู่ระดับนานาชาติ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สาคัญแห่งหนึ่งของประเทศ ด้วยศักยภาพที่มีทาให้จังหวัด
มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับจังหวัดและส่วนราชการอื่นๆ ที่จะต้องเร่งพัฒนาการเชื่อมโยง
การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การพัฒนาชุมชนยั่งยืน ยิ่งไปกว่านั้น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภายใต้นโยบาย
ไทยแลนด์ริเวียร่ายังเป็นการสานสั มพันธ์ร ะหว่างประเทศในระดับชาติที่เป็น Agenda Based ให้สามารถ
ขับเคลื่อนได้อย่างเหมาะสมในระดับพื้นที่ที่ตอบสนองศักยภาพและความต้องการในพื้นที่ (Area Based) ด้วย
องคาพยพของภารกิจตามโครงสร้างกลไก (Function Based) และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนประชารัฐ
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ตามจุดมุ่งหมายของนโยบายไทยแลนด์ริเวียร่า
การศึก ษาวิจ ัย นี ้จ ึง มีจ ุด มุ ่ง หมายเพื ่อ ศึก ษาตามหลัก วิช าการ อัน น าไปสู ่ก ารน าเสนอ แผนยุท ธศาสตร์
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ท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ -ริเวียร่า ค้นหาอัตลักษณ์การท่องเที่ยว 8 อาเภอเชื่อมต่อไทยแลนด์ริเวียร่า
เสนอแนวทางเชื่ อมโยงชุ มชนท่ อ งเที่ย วโอทอปนวั ตวิ ถีกั บ การท่ อ งเที่ ย วหลั ก เสนอแนวทางในการสร้ า ง
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่และสุดท้ายเสนอ
แนวทางการใช้ Big data ในระบบสารสนเทศการท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ในการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ริเวียร่าต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. จัดทาแผนยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์-ริเวียร่า
2. ค้นหาอัตลักษณ์การท่องเที่ยว 8 อาเภอเชื่อมต่อไทยแลนด์ริเวียร่า
3. เสนอแนวทางเชื่อมโยงชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีกับการท่องเที่ยวหลัก
4. เสนอแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ในการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวแหล่งใหม่
5. ข้อเสนอการใช้ Big data ในระบบสารสนเทศการท่องเที่ยว
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจัยนี้ได้ทบทวนนโยบายการท่องเที่ยวไทยแลนด์ริเวียร่าและแนวคิดการจัดการระบบข้อมูล
สารสนเทศขนาดใหญ่ หรือ Big data โดยมีสาระสาคัญดังนี้
นโยบายการท่องเที่ยวไทยแลนด์ริเวียร่า
นโยบายไทยแลนด์ริเวีย ร่าไทย (The Royal Coast หรือ Thailand Riviera) เป็นนโยบายในการ
สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพท่องเที่ยวในสี่จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร
และจั งหวัดระนอง ให้ เป็น เมืองท่องเที่ย วริมฝั่ งทะเลที่มีความหรูห รา มีคุณภาพ และมีความหลากหลาย
เช่นเดียวกับริเวียร่า Riviera ของประเทศฝรั่งเศส และ Riviera ของประเทศอิตาลี
นโยบายไทยแลนด์ ริเวีย ร่า (Thailand Riviera) หรือ การพัฒ นาการท่ องเที่ย วชายฝั่ ง ทะเลด้ า น
ตะวันตก มีวัตถุประสงค์ในการยกระดับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลเพื่อการพักผ่อนระดับโลก โดยคาดว่า
จะทาให้ส่งผลต่อภาพรวมใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) ชุมชน คือ เป็นการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลและ
ภูเขาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น ผ่านการท่องเที่ยวชุมชน ทั้งในมิติของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชิง
อนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม เชิงประมง เชิงท่องเที่ยวและกีฬา (2) ประชาชนและนักท่องเที่ยว จะทาให้เกิดการ
พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวในรูปแบบที่สร้างสรรค์และมีความน่าสนใจใหม่ๆ เช่น การออกแบบ
สถานีรถไฟ จุดพักนักท่องเที่ยว ตลาดชุมชน เป็นต้น
(3) กลุ่มนักธุ ร กิจนักลงทุน ขนาดกลางขนาดย่อม จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาต่อยอดโครงสร้ าง
พื้นฐาน เช่น การสร้างมารีน่าสาหรับเรือยอชต์ ที่อ่าวประจวบฯ และการพัฒนาขุดลอกบึงให้เป็นสระเก็บน้าจืด
ขนาดใหญ่ที่ป ราณบุรี และสามร้อยยอด เพื่อให้ เพีย งพอต่อการขยายตัว ของระบบบริการท่องเที่ยว และ
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สามารถต่อยอดให้ เป็น แหล่ งท่องเที่ ย วเชิงโรแมนติกในพื้นที่มีการสร้ างมูล ค่าเพิ่ มให้ กับ กิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวใหม่ๆ อาทิ การดูนกน้า นกอพยพ เป็นต้น และ (4) นักลงทุนด้านท่องเที่ยวขนาดใหญ่ การจัดสรร
ที่ราชพัสดุที่หาดประจวบคีรีขันธ์ หรือการแบ่งโซนพื้นที่ ให้สามารถสอดรับกับการลงทุนในอุตสาหกรรม
ท่ อ งเที่ ย วต่ า งๆ อาทิ การตั้ ง โรงถ่ า ย ภาพยนตร์ ตั้ ง สวนสนุ ก ธี ม พาร์ ก การตั้ ง ศู น ย์ สุ ข ภาพ Health &
Wellness เป็นต้น
แนวคิดการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ หรือ Big data
“Big Data” คือ ปริมาณข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มหาศาลเกินกว่าขีดความสามารถในการประมวลผลของ
ระบบฐานข้อมูลธรรมดาจะรองรับได้ (ทรูคอร์เปอร์เรชั่น.2561) ดังนั้น การวิเคราะห์ Big Data จึงต้องอาศัย
การพัฒนาระบบเพื่อรองรับและสามารถนาข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในยุคแรก ๆ นั้น ข้อมูลที่จะถูกเรียกว่า Big Data นั้นจะต้องประกอบไปด้วยคุณลักษณะ 3 อย่างด้วยกัน หรือ
ที่เรียกว่า 3V คือ (โสภณ พินิจกิจเจริญกุล.2561)
(1) Volume คือ ข้อมูลที่มีปริมาณมาก ในระดับ Terabyte หรือ Petabyte ขึ้นไป
(2) Velocity คือ ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรวดเร็ว หรืออาจจะหมายถึงความเร็วของ
การสร้างข้อมูลและ ประมวลผลข้อมูล
(3) Variety คือ ชนิดและลักษณะของข้อมูลมีความหลากหลาย ทั้งแบบมีโครงสร้าง แบบกึ่งโครงสร้าง
หรือแบบไม่มี โครงสร้าง เช่น รูปภาพ ข้อความ วีดีโอ
แต่ในปัจจุบันได้มีการกาหนดคุณลักษณะเพิ่มเติมขึ้นมาอีก 2 อย่าง คือ
(4) Veracity คือ คุณภาพและความน่าเชื่อถือของข้อมูล เพราะถ้าข้อมูล ไม่มีคุณภาพ ไม่มีความ
น่าเชื่อถือ นามาวิเคราะห์ ก็ยังเป็นข้อมูลที่ไม่ดีอยู่ดี
(5) Value คือ ข้อมูลที่มีคุณค่า สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ หรือมีมูลค่าและความสาคัญต่อธุรกิจ
ในการนามาใช้ ประโยชน์
การผลักดันนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นโมเดลการพัฒนาประเทศที่นาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
ประโยชน์ ข องรั ฐ บาล ท าให้ ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาระบบ Big Data ให้ เ กิ ด ขึ้ น ในภาครั ฐ ส านั ก งานรั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จึงได้ขับเคลื่อนการดาเนินการในเรื่องการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
และศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
นั้ น รวมทั้ ง ให้ ด าเนิ น การจัด ตั้ ง ศู น ย์ ข้ อ มู ล ภาครั ฐ (Government Data Center) โดยประสานหน่ ว ยงาน
ภาครัฐต่าง ๆ นาข้อมูลที่พร้อมให้บริการมาดาเนินการเป็นโครงการนาร่อง
จากการศึกษาทบทวนแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้สังเคราะห์องค์ความรู้อันนาไปสู่การ
กาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ได้ดังนี้
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย

นโยบายรัฐบาล
แผนปฏิรปู 11 ด้าน

แผนพัฒนาฯ 12
ยุทธศาสตร์กระทรวงการ
ท่องเทีย่ วฯ

ชุมชนท่องเทีย่ ว
โอทอปนวัตวิถี

แผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
ยุทธศาสตร์ท่องเทีย่ วประจวบคีรขี นั ธ์
(พ.ศ.2560 – 2564)

นโยบายไทยแลนด์รเิ วียร่า

มะริด
ด่านสิงขร
เชือ่ ม
ต่อ
LOGI
STIC

ยุทธศาสตร์ท่องเทีย่ ว
ประจวบคีรขี นั ธ์-ริเวียร่า
30
โครงการ
ของ
โอทอป
นวัตวิถี

การท่องเทีย่ วหลัก
การท่องเทีย่ วรอง

แนวเพชรเกษม
Value Added
ท่องเทีย่ ว
ชุมชนฟาร์ม
เกษตร
อัตลักษณ์การ
ท่องเทีย่ ว 8 อาเภอ

PHYSICAL &
INFRA
STRUCTURE

BIG DATA Support System

วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยนี้ใช้เวลาดาเนินการ 4 เดือน ระหว่างเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2561 โดยใช้
ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) โดยเป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
(Document Research) การสัมภาษณ์ (Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) การลงพื้นที่ และการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ดาเนินการสัมภาษณ์ บุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกาหนดยุทธศาสตร์
การท่องเที่ยวประจวบ–ริเวียร่า อัตลักษณ์ท่องเที่ยว อาทิ บุคลากรสังกัดกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬา
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ผู้รับผิดชอบตรงนโยบายไทยแลนด์ริเวียร่า) ผู้ว่าราชการจังหวัด
ท่องเที่ยวจังหวัด ฯลฯ
2) การสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยได้จัดการสนทนากลุ่ม 2 ครั้ง เพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณ์
การท่องเที่ยวของจังหวัด แบ่งเป็นกลุ่มท่องเที่ยวหัวหิน ปราณบุรี สามร้อยยอด ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
และกลุ่มท่องเที่ยวกุยบุรี เมืองประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
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3) การลงพื้นที่ ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มเกษตรกร แปลงเกษตร ที่มีศักยภาพในการ
เพิ่มมูลค่าเพื่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ เพื่อหาอัตลักษณ์การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงโครงการโอทอปนวัต
วิถี จานวน 9 หมู่บ้าน 5 อาเภอ ระหว่างวันที่ 10-13 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้วิจัยได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยมีกลุ่มผู้แทนจากองค์กรต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สมาคมท่องเที่ยว สมาคมโรงแรม สมาคมเกษตร
โอทอปนวัตวิถี ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ฯลฯ
ผลการวิจัย
เนื้อหาสาระในส่วนนี้เป็นการตอบวัตถุประสงค์การวิจัยที่กาหนดไว้ ทั้ง 5 ประการ โดยสรุปออกเป็น 5
ประเด็น โดยมีสาระสาคัญดังนี้
ประเด็นที่ 1 การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์-ริเวียร่า
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ -ริเวียร่า ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามแนวคิด
ทฤษฎีการกาหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ โดยเริ่มจากการการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและบริบทที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว โดยใช้ SWOT Analysis เพื่อวิเคราะห์จุดแข่ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม จากนั้นได้นาผล
การวิเคราะห์มากาหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และข้อเสนอโครงการ โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนได้แสดงความคิดเห็นผ่านการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
จากการศึกษาพบว่าศักยภาพของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์
ริเวียร่า มีสภาพแวดล้อมและบริบทที่เกี่ยวข้องโดยสรุปได้ตาราง

ตารางที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและบริบทการท่องเที่ยวตามรูปแบบ SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weakness)
- อาเภอหัวหินซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ
- โครงสร้างพื้นฐาน (การคมนาคม ไฟฟ้า
นานาชาติ
น้าประปา) บางพื้นที่ยังไม่รองรับการท่องเที่ยว
- เป็นสถานที่ที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยว
- การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมยังไม่เหมาะสม
สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล
และเกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร
- แหล่งท่องเที่ยวได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว - นโยบายทางด้านการท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลง
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ตลอดเวลา
- มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น การสปาทราย
- นโยบายการบริหารคนยังขาดการบูรณาการ
อาหารทะเล ผักและผลไม้สด
- ขาดการประชาสัมพันธ์กับชุมชนในพื้นที่
- เป็นจังหวัดศูนย์กลางของพื้นที่ Thailand
Rivera ที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน

704

7

- มีด่านสิงขรเป็นประตูเชื่อมสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
โอกาส (Opportunities)
ภัยคุกคาม (Threats)
- มีการผลักดันนโยบายไทยแลนด์ริเวียร่า
- ภัยธรรมชาติ อุทกภัย วาตภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจา
ท่องเที่ยวนวัตวิถี
ทุกปี
- นโยบายที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวทาให้ประชาชน - นโยบายด้านการค้าระหว่างประเทศและแรงงาน
ในจังหวัดมีอาชีพและรายได้
ต่างด้าว
- การคมนาคมจากพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ มีการ
- การกว้านซื้อที่ดินจากนายทุนต่างชาติ
เชื่อมโยงสู่จังหวัดได้หลากหลายเส้นทาง
- การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ทาให้ชาวไทยและชาวต่างชาติ
เข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น
จากข้อมูลข้างต้น ได้นาไปสู่การกาหนดแผนยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์-ริเวียร่า
ดังนี้
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ภาพที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์-ริเวียร่า
วิสัยทัศน์: ประจวบคีรีขันธ์ รอยัลริเวียร่า เมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐาน
เชื่อมต่อเส้นทางพัฒนาตามแนวทางไทย
แลนด์ริเวียร่า

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ผลักดันการสร้างความรู้ความเข้าใจ การ
สื่อสาร การตลาดด้วยเทคโนโลยีรองรับ
การเติบโตการท่องเที่ยวไทยแลนด์ริเวียร่า

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยกระดับคุณภาพการบริการท่องเที่ยว
ระดับโลกบนพื้นฐานอัตลักษณ์และ
ศักยภาพพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชน

กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างให้ครอบคลุมเชื่อมต่อ
โครงสร้างพื้นฐานของไทยแลนด์ริเวียร่าสู่นานาชาติ
1.โครงการสร้างสิ่งอานวยความสะดวกความ
ปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐาน
2.โครงการขยายพัฒนาถนนเส้นทางรองเชื่อมต่อ
เส้นทางหลักฯลฯ
กลยุทธ์ยกระดับระบบคมนาคมขนส่งเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นประตูสู่ภาคใต้เชือ่ มต่อพื้นที่
ต่างๆทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน (ด่าน
สิงขร)
1.โครงการการพัฒนาศักยภาพสนามบินกองบิน 5
2.โครงการก่อสร้างท่าจอดเรือยอร์ช ณ อ่าว
ประจวบคีรีขันธ์
3.โครงการยกระดับศักยภาพสถานีรถไฟจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นศูนย์กลางขนส่งมวลชนและ
สินค้า ฯลฯ

กลยุทธ์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วน
ในด้านท่องเที่ยว การสื่อสาร การตลาด ด้วย
เทคโนโลยี
1.โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและ
การเป็นเจ้าบ้านที่ดี
2.โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี เพื่อ
การท่องเที่ยวการสื่อสาร การตลาด และการ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อใหม่ให้แก่บุคลากรทุกภาค
ส่วน ฯลฯ
กลยุทธ์พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการ
ท่องเที่ยว ด้วย Big Data และ online
1.โครงการพัฒนาโครงสร้างหน่วยงานในการ
จัดการ Big Data
2.โครงการเสริมสร้าง/พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านการท่องเที่ยว Big Dataฯลฯ

กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการบริการท่องเที่ยวให้เป็น
สากลและสอดคล้องกับวิถีชุมชนเชิงอนุรักษ์
1.โครงการเสริมสร้างและประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์
การท่องเที่ยว
2.โครงการค้นหาอัตลักษณ์การท่องเที่ยว
ในมิติของวัฒนธรรมประเพณีและอาหาร
พื้นถิ่น ฯลฯ
กลยุทธ์เสริมสร้างการท่องเที่ยวโอทอป นวัตวิถีให้ได้
มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม
1.โครงการเจ้าบ้านอินเตอร์
2.โครงการชุมชนต้นแบบท่องเที่ยวนวัตวิถี อาเภอ
ละ 1 จุด ฯลฯ
กลยุทธ์พัฒนาพื้นที่เกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ใหม่
1.โครงการค้นหาเครือข่ายชุมชนเกษตรเมืองนา
เที่ยว
2.โครงการทัวร์แพคเกจ-เกษตรต้องไปชม ฯลฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
บูรณาการการบริหารจัดการท่องเที่ยว
ประชารัฐที่เชื่อมต่อนานาชาติ

กลยุทธ์พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่องเที่ยว
และเครือข่ายในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งสู่ระดับ
สากล
1.โครงการส่งเสริมให้เอกชนหรือผู้ประกอบธุรกิจ
ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงสถานที่
ท่องเที่ยวที่ดูแลโดยหน่วยงานของรัฐ ใช้ระบบ
บริหารจัดการแบบ E-commerce
2.โครงการสร้างเสริมและบูรณาการเครือข่ายข้อมูล
การท่องเทีย่ วเกษตร ,ท่องเทีย่ ว OTOP นวัตวิถี และ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน (โครงการวางระบบข้อมูล
สารสนเทศเพือ่ การท่องเทีย่ ว : Big Data)
3.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเครือข่ายนานาชาติ
4.โครงการสานสัมพันธ์ผ่านกีฬาและประเพณี
ในการสร้างความเข้มแข็งร่วมกันของการ
ท่องเที่ยว
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ประเด็นที่ 2 ข้อค้นพบอัตลักษณ์การท่องเที่ยว 8 อาเภอเชื่อมต่อไทยแลนด์ริเวียร่า
คาว่า “อัตลักษณ์” (อ่านว่า อัด -ตะ-ลัก) ประกอบด้วยคาว่า “อัต” (อัด-ตะ) ซึ่งหมายถึง ตน หรือ
ตั ว เอง กั บ “ลั ก ษณ์ ” ซึ่ ง หมายถึ ง สมบั ติ เ ฉพาะตั ว ค าว่ า “อั ต ลั ก ษณ์ ” ตรงกั บ ค าภาษาอั ง กฤษ
ว่า “identity” (อ่านว่า ไอ-เด็น-ติ-ตี้) หมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งทาให้สิ่งนั้นเป็นที่
รู้จักหรือจาได้ ดังนั้น การศึกษาเพื่อค้น หาอัตลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรี ขันธ์มาจากการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดประชุมกลุ่มย่อย และการสัมภาษณ์เชิงลึก
จากการศึกษาวิจัยพบว่า อัตลักษณ์การท่องเที่ยว 8 อาเภอเชื่อมต่อไทยแลนด์ริเวียร่า ของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ที่เสมือนเป็นแลนด์มาร์ค (Landmark) หรือสถานที่ที่เป็น “สัญลักษณ์” หรือ “อัตลักษณ์”
ประจาพื้นที่ โดยสรุปได้ตามตาราง
ตารางที่ 2 ข้อค้นพบอัตลักษณ์การท่องเที่ยว 8 อาเภอเชื่อมต่อไทยแลนด์ริเวียร่า
อาเภอ
อัตลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยว
คะแนน
อาเภอหัวหิน
อุทยานราชภักดิ์
141
อาเภอปราณบุรี
ชายหาดเขากะโหลก
135
อาเภอสามร้อยยอด
ถ้าพระยานคร
134.5
อาเภอกุยบุรี
อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
114.5
อาเภอเมือง
เมืองสามอ่าว (อ่าวน้อย อ่าวประจวบฯ อ่าวมะนาว) 151.5
อาเภอทับสะแก
อุทยานแห่งชาติน้าตกห้วยยาง
134
อาเภอบางสะพาน
พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ (วัดทางสาย)
142
อาเภอบางสะพานน้อย
เกาะทะลุ
145
หมายเหตุ: ผลคะแนนมาจากการประเมินของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561
ประเด็นที่ 3 ข้อเสนอแผนปฏิบัติการในการเพิ่มมูลค่าเพิ่มของชุมชนเกษตรและฟาร์มเกษตรใน
การเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่
จากการศึกษาผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการเสริมสร้างการเพิ่มมู ลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนเกษตรและฟาร์ม
ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 3 “ยกระดับคุณภาพการบริการท่องเที่ยวระดับโลกบน
พื้ น ฐานอั ต ลั ก ษณ์ แ ละศั ก ยภาพพื้ น ที่ ท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน” กลยุ ท ธ์ ที่ 3.3 “พั ฒ นาพื้ น ที่ เ กษตรให้ เ ป็ น แหล่ ง
ท่องเที่ยวใหม่” ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
(1) โครงการค้นหาเครือข่ายชุมชนเกษตรเมืองนาเที่ยว กิจกรรมหลักคือศึกษาและวิจัยเพื่อค้นหา
ชุมชนเกษตรที่มีศักยภาพท่องเที่ยวและเชื่อมต่อระหว่างกัน
(2) โครงการทัวร์แพคเกจ-เกษตรต้องไปชม กิจกรรมหลักคือจัดทาและประชาสัมพันธ์เส้นทางการ
ท่องเทีย่ ว One Day trip ในพื้นที่เกษตรท่องเที่ยวครบวงจร (แหล่งท่องเที่ยวใหม่)
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(2.1) บ้านโคนมพัฒนา หมู่ที่ 6 ตาบลห้วยสัตว์ใหญ่ อาเภอหัวหิน : กิจกรรมการรีดนมวัว
และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมวัว , ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ คือ น้าตกป่าละอู , วัดห้วยมงคล
(2.2) บ้านแพรกตะคร้ อ หมู่ที่ 11 ตาบล บึงนคร อาเภอหัวหิน : เยี่ยมชมแปลงเกษตร
มัลเบอรี,การชมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง, ท่องเที่ยวธรรมชาติ เช่น น้าตกแพรกตะคร้อ, น้าตกป่าละอู, ชมวิถี
ชีวิตกระเหรี่ยงปกากญอ
(2.3) บ้านรวมไทย หมู่ที่ 7 ตาบลหาดขาม อาเภอกุยบุรี : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและ
การแปรรูปสินค้าเกษตร ท่องเที่ยวธรรมชาติ คือ เขื่อนยางชุม- ทุ่งหญ้า 1,500 ไร่ –อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
(2.4) บ้านชายทะเล : วิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน, เยี่ยมชมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเล,
การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
(3) โครงการสารวจประมงพื้นบ้าน อาหารพื้นเมืองและประเพณีพื้นถิ่น กิจกรรมหลักคือศึกษาและ
วิจัยสารวจประมงพื้นบ้าน อาหารพื้นเมืองและประเพณีพื้นถิ่น เพื่อนามาสร้างองค์ประกอบในการท่องเที่ยว
(4) โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาพื้นที่เกษตรให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมหลักคืออบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาพื้นที่เกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
(5) โครงการสร้างเสริมมัคคุเทศก์เยาวชนชุมชนเกษตร กิจกรรมหลักคือสร้างการมีส่วนร่วมในการให้
เยาวชนมีบทบาทเป็นมัคคุเทศน์ของชุมชน อบรมภาษาที่ 2,3,4 ให้เยาวชน และอบรมการเป็น มัคคุเทศก์เจ้า
บ้าน
ประเด็นที่ 4 ข้อเสนอแผนปฏิบัติการชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
หลักและการท่องเที่ยวรอง
จากการศึกษาผู้วิจัยได้จัดทาข้อเสนอการเชื่อมโยงชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีที่เชื่อมโยงกับการ
ท่องเที่ยวหลักและการท่องเที่ยวรอง ผู้วิจัยได้นาเสนอไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการบริ การ
ท่องเที่ยวระดับ นานาชาติบ นพื้นฐานอัตลั กษณ์และศักยภาพพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชน กลยุทธ์เสริมสร้างการ
ท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีให้ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วย 9 โครงการ ดังนี้
(1) โครงการเจ้าบ้านอินเตอร์
(2) โครงการชุมชนต้นแบบท่องเที่ยวนวัตวิถี อาเภอละ 1 จุด
(3) โครงการยกระดับคุณภาพที่พักท่องเที่ยวในชุมชน
(4) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว
(5) โครงการ Greatest- Prachuap
(6) โครงการส่งเสริม Smart OTOP เชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูง (OTOP E-Commerce)
(7) โครงการทัวร์แพคเกจ-OTOP นวัตวิถี
(8) โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน
(9) โครงการสร้างเสริมมัคคุเทศน์เยาวชนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
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ประเด็นที่ 5 ข้อเสนอแผนปฏิบัติการในการใช้ Big Data ระบบสารสนเทศการท่องเที่ยว
จากการศึ ก ษาผู้ วิ จั ย ได้ น าเสนอแนวทางการใช้ Big Data ระบบสารสนเทศการท่ อ งเที่ ย ว ไว้ ใ น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลักดันการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการท่องเที่ยว การสื่อสาร การตลาดด้วยเทคโนโลยี
รองรับการเติบโตการท่องเที่ยวไทยแลนด์ริเวียร่า และยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการการบริหารจัดการท่องเที่ยว
ประชารัฐที่เชื่อมต่อนานาชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลักดันการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการท่องเที่ยว การสื่อสาร การตลาดด้วย
เทคโนโลยีรองรับการเติบโตการท่องเที่ยวไทยแลนด์ริเวียร่า ภายใต้กลยุทธ์พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการ
ท่องเที่ยว ด้วย Big Data และ online จานวน 6 โครงการ
(1) โครงการพัฒ นาโครงสร้ างหน่ว ยงานและศั ก ยภาพบุค ลากรในการจั ด ทา Big Data ด้านการ
ท่องเที่ยว
(2) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว Big Data
(3) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของชุมชน
(4) โครงการ E-commerce เพื่อชุมชนท่องเที่ยว
(5) โครงการ QR Code ประจวบริเวียร่า ...บอกทุกสิ่ง
(6) โครงการเผยแพร่ระบบ Wi-Fi ชุมชน ทั่วทุกที่ทุกตาบล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการการบริหารจัดการท่องเที่ยวประชารัฐที่เชื่อมต่อนานาชาติ กลยุทธ์ พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวและเครือข่ายในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งสู่ร ะดับสากล ภายใต้กลยุทธ์พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวและเครือข่ายในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งสู่ระดับสากล จานวน 3 โครงการ
(1) โครงการส่งเสริมให้เอกชนหรือผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยว
ที่ดูแลโดยหน่วยงานของรัฐ ใช้ระบบบริหารจัดการแบบ E-commerce
(2) โครงการสร้างเสริมและบูรณาการเครือข่ายข้อมูลการท่องเที่ยวเกษตร, ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน (โครงการวางระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว : Big Data)
(3) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเครือข่ายนานาชาติ
สรุปและข้อเสนอแนะ
บทสรุป
“ไทยแลนด์ริเวียร่า” เป็นนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทน์โอชา ที่กาหนดให้จังหวัดเพชรบุรี
จั งหวัดประจวบคีรีขัน ธ์ จังหวัดชุมพร และจั งหวัดระนอง เป็นพื้นที่ ท่องเที่ย วริมฝั่งทะเลที่มีความหรูหรา
มีคุณภาพ และมีความหลากหลาย
เพื่อให้การผลักดันนโยบายไทยแลนด์ริเวีย ร่าบรรลุจุดมุ่งหมายและสามารถพัฒนาได้ตามศักยภาพที่
แท้จริงของพื้นที่ การศึกษาวิจัยนี้ได้นาไปสู่ข้อค้นพบ 5 ประเด็น ได้แก่ (1) ผู้วิจัยได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงนโยบายไทยแลนด์ -ริเวียร่าที่มาจากการระดมสมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดัน
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นโยบายไทยแลนด์ริเวียร่า โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประจวบคีรีขันธ์ รอยัลริเวียร่า เมืองท่องเที่ยวนานาชาติ ”
เป็นกรอบในการดาเนิน การในการขับเคลื่ อนจั งหวัดสู่เป้าหมาย (2) ข้อเสนออัตลั กษณ์การท่องเที่ย วจาก
8 อาเภอ 8 แห่ง (3) ข้อเสนอแผนปฏิบัติการในการเพิ่มมูลค่าเพิ่มของชุมชนเกษตรและฟาร์มเกษตรในการเป็น
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ (4) ข้อเสนอแผนปฏิบัติการชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหลัก
และการท่องเที่ยวรอง และ (5) ข้อเสนอแผนปฏิบัติการในการใช้ Big Data ในระบบสารสนเทศการท่องเที่ยว
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ครอบคลุมทั้งด้านการบูรณาการ การพัฒนาเชิงพื้นที่ และการสื่อสาร
ดังนี้
(1) การดาเนินการบูรณาการแบบประชารัฐ การดาเนินนโยบายไทยแลนด์ ริเวียร่าจะต้องมีการวาง
แผนการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางถนนเลียบชายทะเล เส้นทางรถไฟ และทาง
อากาศ
จึงจาเป็นต้องมีการบูรณาการแบบประชารัฐ คือ “ทีมประจวบริเวียร่า” เพื่อยกระดับ
การท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และใช้โอกาสในนโยบายไทยแลนด์ริเวียร่าเต็มที่
(2) การพัฒนาพื้นที่ทั้งชายฝั่ง ภูเขา และชุมชน ควรพัฒนาภายในชุมชน เช่น แนวตะนาวศรี เพื่อ
เชื่อมต่อกับการพัฒนาแนวชายฝั่งไปพร้อมๆ กัน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งแนวชายฝั่งและภูเขา ควบคู่ไป
กับการสร้างศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
(3) การประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการเตรี ย มความพร้ อ ม ควรมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนและ
ผู้ประกอบการในพื้นที่เป้าหมายรู้และเข้าใจนโยบายไทยแลนด์ริเวียร์ร่า ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมทั้ง
ด้านคน เทคโนโลยี และทรัพยากรเพื่อรองรับการผลักดันจังหวัดไปสู่การท่องเที่ยวประจวบริเวียร่า
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ รัฐบาลได้กาหนดนโยบายไทยแลนด์ ริเวียร่าแล้วส่งมอบให้กับผู้ปฏิบัติ
ดังนั้น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในฐานะผู้มีบทความหลักในการขับเคลื่อนโนบายสู่การปฏิบัติ ควรมีการดาเนินการ
ที่มีกลไกเฉพาะกิจที่เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวประจวบริเวียร่า มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธาน มีคณะกรรมการอื่นที่มาจากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ งภาครัฐ ผู้ ประกอบการ ท้องถิ่น ประชาชน
มาจาก 8 อาเภอ สร้างการมีส่วนร่วมมีการแต่งตั้งคณะทางานด้านต่างๆ รวมทั้งด้านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
จะทาให้มีการตื่นตัวและรับรู้มากยิ่งขึ้น และมีผู้รับผิดชอบเฉพาะมีการรายงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ
ทุกเดือนในแต่ละคณะทางาน
3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป งานวิจัยนี้มีข้อจากัดในเรื่องเวลาประกอบกับมีโจทย์งานวิจัย 5
วัตถุประสงค์ ดังนั้นผลการศึกษาอาจไม่ครอบคลุมรายละเอียดทั้งหมด หากจะมีการศึกษาต่อไปเสนอควร
ทาการศึกษา (1) เรื่องการพัฒนาผู้ประกอบการท่องเที่ยวแบบบูรณาการตามการพัฒนาเส้นทางโครงสร้าง
พื้นฐานแนวดิ่งของไทยแลนด์ริเวียร่า (2) เรื่องก้าวที่เติบโตของการท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี (3) เรื่องท่องเที่ยว
หลัก- ท่องเที่ยวรองประจวบคีรีขันธ์ และ (4) การวิเคราะห์การคาดการณ์สิบปีของท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์
(Foresight Prajuebkireekarn)
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การออกแบบการทดลองเพื่อลดของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติกของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือการลดของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติกของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ใช้ วิธี ก ารออกแบบการทดลอง (Design of Experiment : DOE) จากการศึ ก ษาในกระบวนการผลิ ต ของ
โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง ผู้วิจัยพบของเสียในกระบวนฉีดพลาสติกจานวนมาก และปัญหา
ของเสียทีพ่ บมากที่สุด คือ ปัญหาชิ้นงานฉีดไม่เต็ม ผู้วิจัยจึงใช้หลักการ 4M เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และหา
สาเหตุ พบว่าเกิดจากการปรับตั้งค่าของเครื่องฉีดพลาสติก ซึ่งมี ทั้งหมด 4 ปัจจัยคือ 1.อุณหภูมิในการอุ่นเม็ด
2.อุณหภูมิในการฉีดพลาสติก 3.อุณหภูมิแม่พิมพ์ 4.แรงดันในการฉีด ผู้วิจัย จึงใช้หลักการการออกแบบการ
ทดลองแบบ 2k Full Factorial Design เพื่อหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเกิดของเสีย และวิเคราะห์หาระดับ
ปัจจัยที่เหมาะสมที่สุดโดยใช้ห ลักการ Response Optimization ในการหาค่าของพารามิเตอร์ ที่เหมาะสม
สาหรับ น ามาใช้ในกระบวนผลิ ต ซึ่งการน าพารามิเตอร์ มาใช้ปรับ ตั้งค่าเครื่องฉีดพลาสติกในกระบวนการ
สามารถลดของเสียได้ถึง 88.05% ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ที่ 50%
คาสาคัญ : ออกแบบการทดลอง, ลดของเสีย, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
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Abstract
The purpose of this research is to reduce the waste in the process of plastic injection
for electronics part by using Design of Experiment (DOE). The researcher studied production
process of electronics factory in case study. The researcher was found a lot of waste in
injection process of plastic and the most defected are short shot problem. The researcher
used 4M principle to analyze and find the cause related. It was found caused by adjustment
of the injection molding machine. There are 4 factors, 1. Drying temperature 2. Injection
temperature 3. Mold temperature 4 Injection pressure. The researcher used 2-Full
Experimental Design (2k Full Factorial Design) to find the factors that affect the defection
and analyze the optimal value by using Response Optimization principle for applying
parameter the appropriate production processes, it can reduced waste up to 88.05% which
achieved the target at 50%.
Keywords : Design of Experiment, Waste Reduction, Electronics Part

บทนา
ปัจจุบันในเรื่องของคุณภาพนั้นมาเป็นอันดับแรกที่ลูกค้าให้ความสาคัญ ผู้ผลิตจึงต้องตื่นตัวในการนา
องค์ความรู้และการจัดการเข้ามาช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็ นไปตามข้อกาหนดของลูกค้า เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรให้เป็นที่ยอมรับ
ในภาคอุ ต สาหกรรมอิเล็ กทรอนิ ก ส์ ที่ มีก ารเติ บ โตอย่างรวดเร็ ว มีก ารขยายตั ว ของตลาดชิ้ น ส่ ว น
อิเล็กทรอนิกส์ทาให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น อย่างเช่นผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็กทีเ่ ริ่มเข้ามา
มีบทบาทในภาคอุตสาหกรรมไทย แต่ด้วยฐานการผลิตและตัวผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่แพร่หลายมากนักทาให้ประสบ
กับ ปัญ หาด้านการขาดทักษะในการควบคุมกระบวนการผลิ ต ทาให้เกิดของเสียที่ห ลีกเลี่ย งไม่ได้ และต้อง
ทาลายทิ้ง เมื่อมีของเสีย เกิดขึ้น ทาให้ ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น จึงจาเป็น ต้องมี ปรับปรุงและ
ควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อลดของเสีย ซึง่ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนั้นเกิดจากการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
มีการควบคุมกระบวนการให้อยู่ภายใต้มาตรฐานที่ได้กาหนดไว้
จากความสาคัญที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้ผู้วิ จัยมองเห็นความสาคัญของการปรับปรุงกระบวนการผลิต
เพื่อลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการ จากการศึกษาในโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง พบว่าเกิด
ของเสียจานวนมากในกระบวนการฉีดพลาสติก จึงทาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ในการวิจัย โดยพิจารณาจากปริมาณ
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การสั่ งซื้อที่มีจานวนมากที่สุด ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์ A จากนั้ นผู้วิจั ย ศึกษาข้อมูลของเสีย ของผลิตภัณฑ์ A โดย
คัดเลือกจากปัญหาของเสียที่มีจานวนมากที่สุด คือ ปัญหาลักษณะชิ้นงานฉีดไม่เต็ม ซึง่ เป็นปัญหาของเสียที่เกิด
ซ้าและยังไม่ได้รับการแก้ไข โดยงานวิจัยนี้เป็นการนาเครื่องมือคุณภาพเข้ามาช่วยวิเคราะห์ปัญหาค้นหาสาเหตุ
เพื่ อ น ามาซึ่ ง ปั จ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเกิ ด ของเสี ย และใช้ ห ลั ก การออกแบบการทดลอง Design of
Experiment แบบ 2k Full Factorial Design เพื่อหาปัจจัยที่มีผลกระทบและหาระดับปัจจัยที่เหมาะสม โดย
จะใช้โปรแกรม MINITAB เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และประมวลผล จากนั้นจะทาการทดลองเพื่อยืนยันผล
การทางานและนามาปรับใช้เพื่อลดของเสียที่เกิดขึ้น
ซึง่ มีความสอดคล้องกับงานวิจัยที่ได้ทาการศึกษาหลายเรื่องที่มีจุดประสงค์ในการศึกษาเพื่อหาปัจจัยที่
มีผ ลกระทบและหาระดั บ ปั จจั ย ที่ เหมาะสมโดยใช้วิธีการออกแบบการทดลอง (Design of Experiment :
DOE) ได้แก่ ชญานี หวั่งประดิษฐ์ (2551) [1] ได้ศึกษาการออกแบบการทดลองในการค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการเบี่ยงเบนจากแนวแกนของเลนส์และการปรับปรุงความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น โดยเลือกรูปแบบของการ
ทดลอง เป็นแบบการออกแบบเชิงแฟคทอเรียลแบบ 2ᵏ ผลที่ได้ คือ สามารถกาหนดปัจจัยและระดับของแต่ละ
ปัจจัยที่เหมาะสมสาหรับกระบวนการบล็อกเลนส์ สามารถลดค่าการเบี่ยงเบนจากแนวแกนของเลนส์โดยเฉลี่ย
ลงได้
องค์การ ศิริสวัสดิ์ (2551) [2] ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดของเสียจากการผลิตเทฟลอน
และหาสภาวะที่เหมาะสมของแต่ละปัจจัย โดยการออกแบบการทดลองที่ใช้เป็นแบบแฟคทอเรียลดีไซน์ (2k)
ผลที่ ได้ พ บปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การเกิ ด ของเสี ย 4 ปั จ จั ย คื อ อุ ณ หภู มิ ฮี ท เตอร์ โซน 1,2,3,4 เป็ น ค่ า ที่
เหมาะสมของระดับปัจจัยเพื่อการใช้งาน จากนั้นนาระดับปัจจัยที่ได้จากการทดลองมาใช้ในการผลิตจริงเป็น
เวลา 3 เดือน พบว่าระดับปัจจัยที่นาเสนอขึ้นมาใหม่สามารถลดของเสีย
ปั ญ ญา ดอนไพรธรรม (2552) [3] ได้ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความชื้ น ของกากตะกอนใน
กระบวนการทาให้กากตะกอนแห้ง โดยใช้หลักการออกแบบและวิเคราะห์การทดลองแบบ 3k ทาการทดลอง
ซ้าจานวน 3 ครั้ง ผลที่ได้จากการทดลองเมื่อนามามาปรับใช้กับเครื่องกรองในสภาพการทางานจริงพบว่า ค่า
ความชื้นใน กากตะกอนเฉลี่ยที่ได้ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ ทาให้สามารถลด ต้นทุนจากการบาบัดน้าเสียลดลง
วิทยา สุมะลิ (2559) [4] ได้ศึกษาการลดการเสีย รูปของกรอบยึดในกระบวนการประกอบชิ้นส่ วน
หน้าจอโทรศัพท์ มือถือ โดยใช้เทคนิคการควบคุมคุณภาพและการออกแบบการทดลอง จากผลการทดลอง
แพ็คเกจ เบอร์แมน พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเสียรูปของกรอบยึดที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 มี 2 ปัจจัยจึงนามา
ทาการทดลองการออกแบบการทดลองแบบ 3k แฟคทอเรียล และนาผลการทดลองที่ได้มาทาการหาระดับ
ปัจจัยที่เหมาะสม ซึ่งผลที่ได้สามารถลดปริมาณของเสีย และลดมูลค่าความสูญเสีย
ธนกฤษ ซุ่นเซ่ง (2557) [5] ได้ศึกษาการลดของเสียลักษณะจุดดาที่เกิดขึ้นในกระบวนการฉีดพลาสติก
โดยการนาเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพ ผลที่ได้จากการดาเนินงานสามารถลดของเสียลักษณะจุดดาได้
ปรันต์ พฤติภาพไพบูลย์ (2557) [6] ได้ศึกษาปัจจัยที่ใช้การฉีดขึ้นรูปที่จะส่งผลต่อความเค้นตกค้าง
และความต้านทานแรงดึงในชิ้น งานความเค้ น ตกค้างที่เกิดขึ้น จากการฉีดขึ้น รูป ชิ้น งาน โดยใช้ทฤษฎีการ
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ออกแบบการทดลอง ผลที่ได้พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความเค้นตกค้าง ได้แก่ แรงดันในการฉีดและแรงดันฉีดย้า
ซึ่งจะส่งผลต่อการกระจายตัวของความเค้นตกค้างภายในชิ้นงาน ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้านทานแรงดึง
คือ แรงดันในการฉีดอย่างมีนัยสาคัญและปริมาณการกระจายตัวของความเค้นตกค้างภายในจะส่งผลต่อความ
ต้านทานแรงดึงของชิ้นงานโดยตรง
สิริชัย สุรัตนชัยการ และ อรรถกร เก่งพล (2555) [7] ได้ทาการศึกษากระบวนการผลิตยาน้ าโดย
ประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องบรรจุยาน้า ได้ใช้การทดลอง
แบบ 2k ฟังชั่นแนล แฟคทอเรียล ดีไซด์ ผลที่ได้พบว่ารูของหัวบรรจุยามีขนาดไม่เหมาะสม หลังจากนั้นทาการ
เพิม่ ขนาดของหัวบรรจุยา สามารถลดเวลาในการบรรจุลงได้ สามารถลดการเปิดทางานล่วงเวลา ทาให้มีต้นทุน
การเปิดทางานล่วงเวลาลดลง
ปฐมพงษ์ หอมศรี และ จักรพรรณ คงธนะ (2556) [8] ได้ศึกษาการลดปริมาณของเสียประเภทขนาด
ไม่ได้ตรงตามมาตรฐานที่โรงงานกาหนดที่เกิดขึ้นจากการผลิตงานฉีดพลาสติกแบบ Injection Molding โดยใช้
หลักการทางสถิตมาช่วยทาการวิเคราะห์หาสาเหตุต่างๆและหลักการออกแบบการทดลองแบบ 2K Factorial
Design ผลที่ได้พบว่าทั้ง 3 ปัจจัยมีผลกระทบต่อขนาดชิ้นงานทั้งแบบ Main Effect และ Interaction เมื่อนา
ค่าพารามิเตอร์มาปรับใช้ สามารถลดปริมาณของเสียได้
วัตถุประสงค์การวิจัย
ทาการปรับปรุงกระบวนการฉีดพลาสติกเพื่อลดจานวนของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตได้อย่าง
น้อย 50 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้เครื่องมือการควบคุมคุณภาพและหลักการออกแบบการทดลอง Design of
Experiment แบบ 2k Full Factorial Design ในการหาระดับของปัจจัยที่เหมาะสมที่สุด
อุปกรณ์และวิธีการดาเนินงานวิจัย
มีขั้นตอนการดาเนินงานวิจัยดังนี้
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
เริ่มจากการศึกษาข้อมูล การสั่งซื้อ โดยพิจารณาจากผลิ ตภัณ ฑ์ที่มีการสั่ งซื้อในปริมาณมากมีความ
ต่อเนื่ อง และมีแนวโน้มของคาสั่งซื้อที่มีม ากขึ้น จากข้อมูล ย้อนหลั ง 11 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561
จนถึง เดือนพฤศจิกายน 2561 มีจานวนการผลิตทั้งหมด 79,436 ชิ้น พบผลิตภัณฑ์ที่มียอดการสั่งซื้อสูงสุด 5
ลาดับ และผลิตภัณฑ์ทมี่ ีปริมาณการสั่งซื้อสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 คือ ผลิตภัณฑ์ A
ตารางที่ 1 ข้อมูลปริมาณการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของแต่ละโมเดล
ชื่อผลิตภัณฑ์
ปริมาณการสั่งซื้อ(ชิ้น)
เปอร์เซ็นต์การสั่งซื้อ
A
16,721
21%
B
15,565
20%
C
12,348
16%
D
9,284
12%
E
7,794
10%
จากการศึกษาข้อมูลของเสียของผลิตภัณฑ์ A ในเดือนมิถุนายน 2561 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2561
รวมทัง้ 6 เดือน สามารถแบ่งปัญหาของเสียได้ 4 ปัญหาหลักๆดังนี้
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ตารางที่ 2 ข้อมูลของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการฉีดพลาสติก
ปัญหาที่พบ
ปริมาณที่พบ(ชิ้น)
สัดส่วนของเสีย%
Short shots
2670
89.4
Body Bending
162
5.4
Wire Broken
106
3.5
Lead Out
48
1.6

% สะสม
89.4
94.8
98.4
100.0

Pareto Chart of Defect
3000

100

2500

Count

2000

60

1500
40

1000

20

500
0
Defect
Count
Percent
Cum %

Percent

80

Short shots
2670
89.4
89.4

Body Bending
162
5.4
94.8

Wire Broken
106
3.5
98.4

Other
48
1.6
100.0

0

ภาพที่ 2 กราฟพาเรโตแสดงข้อมูลของเสียในเดือนมิถุนายน 2561 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2561
จากกราฟพบปัญหาของเสียมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ ปัญหาชิ้นงานฉีดไม่เต็ม (Short shorts) คิด
เป็นเปอร์เซ็นต์สะสมเท่ากับ 89.4 เปอร์เซ็น ต์ โดยลักษณะของเสียปั ญหาชิ้นงานฉีดไม่เต็ม (Short shorts)
ผลิตภัณฑ์ A มีลักษณะการฉีดเนื้อพลาสติกไม่ครอบคลุมพื้นที่ที่กาหนดไว้ เมื่อนาโซลินอยด์ไปใช้งานจะทาให้
เกิดการรั่วไหลของลม

ภาพที่ 3 ลักษณะชิ้นงานฉีดไม่เต็ม (Short shorts) ผลิตภัณฑ์ A
จากการศึกษาข้อมูลต่างๆในกระบวนการผลิตและนามาทาการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของการเกิด
ปัญหาชิ้นงานฉีดไม่เต็ม โดยใช้หลักการ 4M จากการวิเคราะห์เพื่อค้นหาปัจจัยที่เป็นสาเหตุพบ 4 ปัจจัยดังนี้ 1.
อุณ หภูมิในการอุ่น เม็ด 2. อุณ หภูมิในการฉีดพลาสติก 3. อุณ หภูมิแม่พิมพ์ 4. แรงดัน ในการฉีด จึ งน ามา
กาหนดเป็นปัจจัยในการทดลองด้วยวิธีการออกแบบการทดลองแบบเต็มรูปแบบ 2 ระดับ โดยแบ่งระดับปัจจัย
ได้ดังนี้
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ตารางที่ 3 เป็นการแบ่งระดับปัจจัย
Factor
สัญลักษณ์

Number of Factor

หน่วย

ระดับต่า (-)

ระดับสูง (+)

1. อุณหภูมิในการอุ่นเม็ด

A

80

120

ºC

2. อุณหภูมิในการฉีดพลาสติก

B

275

285

ºC

3. อุณหภูมิแม่พิมพ์

C

78

84

ºC

4. แรงดันในการฉีด

D

32

34

MPa

เหตุผลในการเลือกใช้ค่า factor ดังกล่าว อยู่ในช่วงของค่ามาตรฐานที่มาจากคาแนะนาของวัสดุชนิด
LATAMID_66_H2_G_25-V0CT1 ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้ในการผลิตของผลิตภัณฑ์โมเดล A
โดยวิ ธี ก ารทดลองจะท าการทดลองแบบสุ่ ม (Random) ตามข้ อ บั ง คั บ ของการทดลอง โดยใช้
โปรแกรม MINITAB ในการสุ่มการทดลอง จากนั้นทาการทดลองผลการตอบสนอง โดยให้ผลตอบสนองของ
การทดลองเป็นสัดส่วนของเสียต่อปริมาณการผลิต ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (α = 0.005) ซึ่งมีรูปแบบการ
ทดลอง 2k ทั้งหมด 4 ปัจจัย ซึ่งก็จะเท่ากับ 24 และกาหนดการทดลองซ้ากัน 3 ครั้ง (3 Replicate) ดังนั้น
จะต้องทาการทดลองทั้งหมดเท่ากับ 48 การทดลอง ซึ่งในแต่ละการทดลองจะทาการฉีดชิ้นงานครั้งละ 100
ชิ้น รวมชิ้นงานในการทดลองทั้งหมด 4800 ชิ้น

ภาพที่ 4 แสดงผลการทดลองทั้ง 48 การทดลอง

720

8

เมื่อได้ทาการจัดลาดับการทดลองแล้ว และทาการทดลองทั้งหมดครบแล้ว จะต้องทาการวิเคราะห์
การตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการทดลอง วิเคราะห์ความแปรปรวนและสรุปผลของเสียปัญหาชิ้นงาน
ฉีดไม่ เต็ ม ซึ่งจะสามารถสรุ ป ได้ว่าปั จ จั ย ใดที่ มี อิท ธิพ ลกับ การเกิ ดของเสี ย ปั ญ หาชิ้ น งานฉีด ไม่ เต็ ม อย่ างมี
นัยสาคัญ จากนั้นจะนาเอาค่าตอบสนอง (Response) ที่ได้จากการทาการทดลองมาวิเคราะห์ต่อ เพื่อยืนยัน
ผลของการทดลอง โดยใช้ ห ลั ก การ Response Optimization เพื่ อ ท าการหาค่ าที่ เหมาะสม และท าการ
สรุ ป ผล น าค่ า ที่ ได้ ไปใช้ ในปรั บ ตั้ ง ค่ า เครื่ อ งฉี ด พลาสติ ก ในกระบวนการฉี ด พลาสติ ก เพื่ อ ลดของเสี ย ใน
กระบวนการผลิตต่อไป
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการทดลองผู้วิจัยได้นาค่าผลตอบสนองที่ได้จากผลการทดลองมาวิเคราะห์เพื่อหาปัจจัยที่มี
อิทธิพลกับของเสียจากปัญหาชิ้นงานฉีดไม่เต็มอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% (=0.05)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการทดลอง (Model Adequacy Checking)
1.1 การตรวจสอบการกระจายตัวแบบปกติ (Normal Distribution) ของส่วนตกค้าง (Residual)

ภาพที่ 5 แสดงการกระจายแบบปกติของค่าส่วนตกค้าง (Residual)
เพื่อทดสอบการแจกแจงปกติในระดับความเชื่อมั่นที่ 95% (=0.05) ซึ่งมีสมมติฐานดังนี้
H0: i = 0 เป็นการแจกแจงปกติ
H1: i  0 ไม่เป็นการแจกแจงปกติ
เมื่ อ พิ จ ารณาการกระจายค่ า ส่ ว นตกค้ า ง (Residual) ที่ ใช้ ในการทดสอบการแจกแจงแบบปกติ
(Normal Distribution) พบว่าค่า ส่ ว นตกค้างมีก ระจายตั ว ตามแนวเส้ น ตรง และค่า P-Value มีค่ าเท่ ากั บ
0.117 ซึ่ ง มี ค่ า มากกว่ า ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น P-Value = (0.117 > 0.050) จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า ไม่ ป ฏิ เสธ H0 ตาม
สมมติฐานเป็นการแจกแจงแบบปกติ
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1.2 การตรวจสอบความเป็นอิสระ (Independent) ของค่าส่วนตกค้าง (Residual)

ภาพที่ 6 การกระจายตัวของค่าส่วนตกค้าง (Residual) เทียบกับ Observation Order
จะเห็นได้ว่าการกระจายตัวของค่าส่วนตกค้างมีรูปแบบการกระจายตัว (Scatter Plot) ที่เป็นอิสระต่อ
กัน และการกระจายตัวไม่มีรูปแบบที่แน่นอน ไม่สามารถประมาณรูปแบบของข้อมูลที่แน่นอนได้ สามารถสรุป
ได้ว่าค่าส่วนตกค้าง (Residual) เป็นอิสระต่อกัน (Independent)
1.3 การตรวจสอบค่าเฉลี่ยของค่าส่วนตกค้าง (Residual)

ภาพที่ 7 การกระจายตัวของค่าส่วนตกค้าง (Residual) เทียบกับ Fits Value
ค่าส่วนตกค้างมีการกระจายอย่างสุ่ม จะเห็นว่าโดยรวมใกล้เคียงกับค่า 0 จึงสรุปได้ว่าค่าเฉลี่ยของค่า
ส่วนตกค้าง (Residual) มีค่าใกล้เคียงหรือมีค่าเท่ากับ 0
1.4 การตรวจสอบความเสถียรของ 2 (Variance Stability)
จากรูปที่ 7 จะพบว่า 2 ของการกระจายค่าส่วนตกค้างมีค่าใกล้เคียงกันในแต่ละตาแหน่ง และไม่
พบว่ารูปแบบการกระจายตัวค่าส่วนตกค้า งมีลักษณะเป็นแนวโน้ม จึงสามารถสรุปได้ว่า ข้อมูลมีความเสถียร
ของความแปรปรวน จากการพิจารณารูปที่ 5-7 มีรูปแบบของค่าส่วนตกค้าง (Residual) ที่ได้จากข้อมูลการ
ทดลองเป็นไปตามหลักการของ ij  NID(0,2) ทุกประการ ดั้งนั้นสรุปได้ว่าข้อมูลที่ได้จากการทดลองชุดนี้มี
ความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ และสามารถนาข้อมูลดังกล่าวไปทาการวิเคราะห์ความแปรปรวนในขั้นตอน
ต่อไปได้

722

10

2. การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)
ทาการวิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อศึกษาอิทธิพลที่มีปัจจัยร่วมของปัจจัยทั้งหมดที่ส่งผล
กระทบให้เกิดของเสียของปัญหาชิ้นงานฉีดไม่เต็ม โดยได้กาหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% (=0.05)

ภาพที่ 8 ผลการวิเคราะห์ Factorial Fit : Response versus A,B,C,D
พบว่าผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการทดลองมีผลกระทบร่วม 2 กรณี ซึ่งผลกระทบร่วม
มี นั ย ส าคั ญ (P-value < 0.05) และจะไม่ พิ จ ารณาปั จ จั ย หลั ก กรณี ที่ 1 ค่ า P-value ของปั จ จั ย ระหว่ า ง
อุณหภูมิในการอุ่นเม็ด (A) และอุณหภูมิในการฉีดพลาสติก (B) เท่ากับ 0.000< 0.05 กรณีที่ 2 ค่า P-value
ของปัจจัยระหว่างอุณหภูมิในการฉีดพลาสติก (B) และอุณหภูมิแม่พิมพ์ (C) เท่ากับ 0.000< 0.05 สรุปได้ว่าทั้ง
2 กรณีมีปัจจัยที่มีผลกระทบร่วมอย่างมีนัยสาคัญต่อจานวนของเสียในกระบวนการผลิตการฉีดพลาสติก เมื่อ
พิจารณาค่า R2 ซึ่งค่าความผันแปรทั้งหมด = 100 หน่วย โดยผู้วิจัยได้ผลของ R2 = 87.05% สามารถอธิบาย
ความผันแปรจากปัจจัยได้ถึง 87.05 หน่วย แสดงได้ว่าการทดลองนั้นได้รับการออกแบบมาดีแล้ว และเมื่ อ
พิจารณา R2 Adjust = 80.98% พบว่ามีค่าใกล้เคียง R2 = 87.05% แสดงได้ว่าจานวนข้อมูลที่เก็บมาจากการ
ทดลองมีจานวนที่เพียงพอแล้ว

ภาพที่ 9 Interaction ปัจจัยที่มีผลกระทบร่วม
เส้นกราฟที่ตัดกันเรียกว่า Crossing Interaction ซึ่งพบว่ากรณีที่ 1 ปัจจัยของอุณหภูมิในการอุ่นเม็ด
ที่ระดับปัจจัย (A) 120 ºC จะมีสัดส่วนของเสียลดลงเมื่อปัจจัยของอุณหภูมิในการฉีดพลาสติกอยู่ที่ระดับปัจจัย
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(B) 275 ºC และกรณีที่ 2 ปัจจัยอุณหภูมิในการฉีดพลาสติกอยู่ที่ระดับปัจจัย (B) 275 ºC จะมีสัดส่วนของเสีย
ลดลงเมื่อปั จ จัยของอุณ หภูมิแม่พิมพ์อยู่ ที่ ระดับปั จจัย (C) 84 ºC การหาค่าระดับ ปัจ จัย ที่เหมาะสมในการ
ทดลองด้วยวิธีการ Response Optimization

ภาพที่ 10 ผลการตอบสนองระดับปัจจัยที่เหมาะสม
โดยระดับ ปั จ จั ย ที่ เหมาะสมที่ สุ ดของแต่ล ะปั จ จั ย คือ ค่าอุณ หภู มิ ในการอุ่น เม็ ด เท่ากับ 120 ºC,
อุณหภูมิในการฉีดพลาสติก เท่ากับ 275 ºC, อุณหภูมิแม่พิมพ์ เท่ากับ 84 ºC และแรงดันในการฉีด เท่ากับ 34
MPa
ตารางที่ 4 ผลที่ได้จากการผลิตเปรียบเทียบก่อนและหลังทาการวิจัย
ผลิตภัณฑ์ A
ระยะเวลาที่ผลิต

ยอดสั่งซื้อ จานวนผลิต จานวนของเสีย

จานวนของดี

%ของเสีย

สูญเสีย

(ชิ้น)

(ชิ้น)

(ชิ้น)

(ชิ้น)

(บาท)

มิ.ย.61-พ.ย.61

10,967

16,800

2,670

14,130

15.89%

82,049

ก.พ.62-มี.ค.62

6,805

8,000

319

7681

3.99%

9,803

ก่อนทาการวิจัยในช่วงมิ.ย.61-พ.ย.61 โดยมียอดการผลิตเท่ากับ 16,800 ชิ้น และมีจานวนของเสีย
ปัญหาชิ้นงานฉีดไม่เต็มเท่ากับ 2,670 ชิ้น คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของเสียเท่ากับ 15.89% และเมื่อทาการทดลอง
โดยนาค่าปัจจัยที่เหมาะสมมาใช้ในกระบวนการผลิตแล้ว พบว่าหลังการปรับปรุงมียอดการผลิตเท่ากับ 8,000
ชิ้น และมีจานวนของเสียปัญหาชิ้นงานฉีดไม่เต็มเท่ากับ 319 ชิ้น คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของเสียเท่ากับ 3.99% ผล
ทีไ่ ด้พบว่ามีปริมาณของเสียปัญหาชิ้นงานฉีดไม่เต็มมีจานวนลดลง คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วจะสามารถลดของเสีย
ได้ถึง 88.05% ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ที่ 50%
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง ซึ่งมีการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็กใน
รุ่นอื่นๆ ที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นกระบวนการฉีดพลาสติกเหมือนกัน ซึ่งสามารถนาหลักการออกแบบการ
ทดลองนี้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อค้นหาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดของเสียและสามารถหาค่าระดับปัจจัยที่
เหมาะสมซึ่งจะนามากาหนดเป็นค่าพารามิเตอร์มาตรฐานในการปรับตั้งเครื่องจักรได้
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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรเข้า
ร่วมโปรแกรมภาษาระยะสั้นในต่างประเทศ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประสบการณ์ของผู้ปกครอง การสนับสนุน
กิจ กรรมต่ างๆของผู้ ป กครองที่ มี ต่ อ บุ ต ร และ ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาด โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ างที่ ใช้ ใน
การศึกษามาจากประชากรที่เป็นกลุ่มผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 จานวน 415 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ผู้ปกครองมี อายุ 36-40 ปี มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีรายได้เฉลี่ยต่อ
ครัวเรือนมาก90,000 บาทต่อเดือน และมีสถานภาพสมรสจานวนมากที่สุด จากการวิเคราะห์โลจิสติก พบว่า
ปัจจัยที่มีผลต่อกลุ่ มตัวอย่างมีทั้งหมด 11 ปั จจัย เช่น อาชีพ รายได้ ระยะเวลาการเข้าร่วมโปรแกรม ส่วน
ประสมการตลาดด้ านการขายและด้ านกระบวนการ เป็ น ต้ น งานวิจั ย ฉบั บ นี้ บ ริ ษั ท ผู้ ให้ บ ริก ารทางด้ า น
การศึกษาสามารถนาปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ ไปใช้ในการทากลยุทธ์ทางการตลาด และจัดทาโปรแกรมที่
เหมาะสมสาหรับผู้รับบริการได้
คาสาคัญ : ปัจจัยการตัดสินใจ โปรแกรมภาษาระยะสั้น ส่วนประสมทางการตลาด การถดถอยโลจิสติก
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Abstract
This research aims to study factors influencing parents’ decision making in sending
their children to short-term study aboard program. The factors are personal factors, parents’
experience, children activities outclass and marketing mix. The sampling of this research is
parents of students grade 7 to grade 12 in Bangkok. The amount of sample is 415 samples
using questionnaire survey. This research uses descriptive analysis such as percentage, mean
and logistic regression. The result shows that most of sampling are men, parents’ age
between 36-40 years old, business owner, average income more than 90,000 baht per
month and most of them married. Logistic regression shows that there are 11 factors such as
occupation, income, timing of program and marketing mix (Sales and Process). Education
Consulting Company may use this research to make marketing strategies and use these
factors to create the appropriate program for clients.
Keyword: Decision Factors, Short-term Study Aboard Program, Marketing Mix, Logistic
Regression

บทนา
การรู้ภ าษาต่างประเทศมีผลต่อ อาชีพ หน้ าที่การงาน การทาธุรกิจระหว่างประเทศ การติดต่อ
ระหว่างกันด้านต่างๆ ถ้าสามารถพูดภาษาเดียวกันได้จะทาให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ และเพิ่มโอกาส
ให้ กับการทางาน จึงเป็น เหตุผลหนึ่งที่นักเรียน นักศึกษาเลือกเรียนภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่สองหรือ
ภาษาที่สาม การเรียนรู้ด้านภาษานี้สามารถเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน เรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
อินเตอร์เน็ต หรือสื่อต่าง ๆ โดยในประเทศไทยได้เกิดธุรกิจทางด้านภาษาแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. ธุรกิจ
การศึกษา หมวดการเรียนการสอนภาษา คือ การเรียนภาษาและการฝึกทักษะการพูด การเขียน การฟัง การ
อ่านในภาษาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น ในสถานที่ฝึกอบรม สถาบันการศึกษา
สถานประกอบการ หรือที่พัก และ 2. ธุรกิจการศึกษา หมวดการบริการที่สนับสนุนการศึกษา คือ การบริการที่
ไม่ใช่การสอน แต่สนับสนุนกระบวนการหรือระบบการศึกษา ได้แก่ การให้คาปรึกษาด้านการศึกษา บริการ
แนะแนวการศึกษา บริการประเมินผลทางการศึกษา บริการทดสอบทางการศึกษา และโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษา
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จากรายงานภาพรวมอุตสาหกรรมธุรกิจการศึกษา ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ปี 2560 พบว่ารายได้อุตสาหกรรมธุรกิจการศึกษา หมวดการบริการที่สนับสนุนการศึกษา มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น
ทุ ก ปี ตั้ งตั้ งปี 2558 มี รายได้ 2,663.75 ล้ านบาท ปี 2559 มี รายได้ 2,745.04 ล้ านบาท และในปี 2560 มี
รายได้ 3,041.98 ล้านบาท สะท้อนถึงมูลค่าของตลาดที่มีการขยายตัวมากขึ้น จานวนความต้องการซื้อมากขึ้น
ในขณะที่จานวนผู้ให้บริการลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2560 ด้วยเหตุนี้ อุตสาหกรรมในหมวดการ
บริการที่สนับสนุนการศึกษาจึงเป็นที่น่าสนใจสาหรับการทาวิจัย เพื่อหาปัจจัยที่นาไปสู่การซื้อโปรแกรมทาง
การศึกษาของลูกค้า และการนาปัจจัยที่ได้มาวิเคราะห์วางกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ให้บริการ เพื่อให้สามารถ
ดาเนินกิจการอยู่ได้ และป้องกันการกระจุกตัวของตลาดในอนาคต
จากความสาคัญดังกล่าวข้างต้น การเข้าร่วมโปรแกรมภาษาระยะสั้นในต่างประเทศ นักเรียนไม่ได้
ตัดสินใจเองเพียงผู้เดียว แต่ผู้ปกครองมีส่วนสาคัญในการสนับสนุนให้บุตรหลานได้มีโอกาสเข้าร่วมโปรแกรมจึง
จ าเป็ น อย่ างยิ่ งส าหรับ การท าวิจั ย เพื่ อหาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อการตัด สิ น ใจของผู้ ป กครองที่ จ ะส่ งบุ ต รเข้ าร่ว ม
โปรแกรม เพื่อนามาพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด และพัฒนาหลักสูตรการเรียนภาษาระยะสั้นในต่างประเทศให้
มีความเหมาะสมกับผู้ใช้บริการ
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรไปเรียนโปรแกรมภาษาระยะ
สั้ น ในต่ า งประเทศ ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จั ย ครั้ งนี้ คื อ ผู้ ป กครองนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ถึ ง ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
วิธีดาเนินงานวิจัย
ส่ ว นที่ 1 ประชากรและกลุ่ ม ตัว อย่าง คื อ ผู้ ป กครองนัก เรี ย น ระดั บ ชั้น มั ธ ยมศึ กษาปี ที่ 1 ถึง ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยด้วยวิธีการหาขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างแบบไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน โดยใช้สูตรของคอแครน (Cochran) กาหนดความเชื่อมั่นที่
ร้อยละ 95 และความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่ร้อยละ 5
ส่วนที่ 2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติและสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวกับการเติบโต
ของตลาดโปรแกรมการศึก ษาระยะสั้ น ในต่างประเทศ มี ผ ลงานวิจั ย ที่เกี่ย วกับ ประโยชน์ ข องการเข้าร่ว ม
โปรแกรมระยะสั้น ข้อมูลงานวิจัยที่กล่าวถึงความแตกต่างระหว่างนักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมและไม่ได้เข้าร่วม
โปรแกรม มีการรวบรวมข้อมูลขนาดอุตสาหกรรมการให้บริการเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศไทย ตลอดจน
งานวิ จั ย จากต่ า งประเทศที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษา และเก็ บ รวบรวมจากภาคสนามโดยการออก
แบบสอบถาม
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ส่วนที่ 3 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากเก็บสอบถามจานวน 415 ชุด นามาลงรหัสตามที่ได้กาหนด
และประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ สาหรับการศึกษาครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนา ในการวิเคราะห์
ข้อมูล เช่น ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก

ผลการวิจัย
ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดั บ ชั้ น ของบุ ต ร สถานภาพสมรส ระดั บ
การศึกษา อาชีพ และรายได้จากกลุ่มตัวอย่าง 415 ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้ง 415 คน
เป็นเพศชายจานวนมากที่สุด (ร้อยละ 70.84) ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 36 - 40 ปี (ร้อยละ 31.81) ระดับชั้น
การศึกษาของบุตรส่วนใหญ่อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวนมากที่สุด (ร้อยละ 27.23) ผู้ปกครองมีสถานภาพ
การสมรส/อยู่ด้วยกัน (ร้อยละ 87.95) และมีระดับการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี (ร้อยละ 60.48) ทั้งนี้มีอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัวจานวนมากที่สุด (ร้อยละ 48.19) และมีรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่มากกว่า 90,001 บาท
(ร้อยละ 35.66)
เพื่อวิเคราะห์ว่าตัวแปรปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคล ประสบการณ์ของผู้ปกครอง การสนับสนุนในกิจกรรม
ต่าง ๆ ของผู้ ป กครองที่ มีต่อ บุ ตร และระดับ ความส าคั ญ ของส่ วนประสมทางการตลาด มี อิท ธิพ ลต่อ การ
ตัด สิ น ใจของผู้ ป กครองในการส่ งบุ ตรเข้ าร่ ว มโปรแกรมภาษาระยะสั้ น หรือ ไม่ การวิเคราะห์ ครั้ งนี้ ใช้ ก าร
วิเคราะห์การถดถอยโลจิ ส ติก เพื่อพยากรณ์ ว่าปั จจัยทั้ง 4 ประการข้างต้นสามารถทานายความน่าจะเป็น
(Probability) ของการตัดสินใจส่งบุตรเข้าร่วม (P[Y = 1]) หรือไม่เข้าร่วม (P[Y=0]) เพื่อไปศึกษาโปรแกรม
ระยะสั้นในต่างประเทศได้หรือไม่อย่างไร
ผลการวิเคราะห์พบว่าค่า -2Loglikelihood = 282.36 ซึ่งมีค่าสูงกว่า 1 และค่า Nagelkerke R2 =
.504 นั่นหมายความว่า ตัวแปรพยากรณ์ทุกตัวแปรในโมเดลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกนี้อธิบายความ
น่าจะเป็นของตัวแปรตามได้ร้อยละ 50.4 (อีกร้อยละ 49.6 น่าจะมาจากอิทธิพลของตัวแปรอื่น ๆ) นอกจากนี้
ผลการทดสอบ Hosmer and Lemeshow Test (2 = 19.635, df = 8, p-value = .012) ยังพบว่าค่า pvalue > .01 จึงคงสมมติฐานศูนย์ที่ว่าโมเดลการวิเคราะห์การถอถอยมีความสอดคล้องเหมาะสมกับข้อมูล
(Model fit) ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% แสดงผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์โมเดลการถดถอยแบบโลจิสติก
ตัวแปรอิสระ
B
S.E. Wald
Constant
15.75 18262.83 0.00
เพศหญิง
0.13 0.42 0.09
อายุ 36-40 ปี
-0.66 1.12 0.35
อายุ 41-45 ปี
-0.46 0.91 0.25
อายุ 46-50 ปี
0.05 0.96 0.00
-2.59 1.04 6.24
อายุ 51-55 ปี
อายุมากกว่า 55 ปี
-1.76 0.94 3.50
บุตรระดับชั้น ม.2
-1.46 0.83 3.09
-1.29 0.81 2.54
บุตรระดับชั้น ม.3
0.62 0.76 0.65
บุตรระดับชั้น ม.4
0.77 0.79 0.95
บุตรระดับชั้น ม.5
-2.18 0.88 6.16
บุตรระดับชั้น ม.6
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่/โสด
0.30 0.54 0.30
ระดับการศึกษาปริญญาตรี
-1.81 0.91 3.98
ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
0.26 0.48 0.30
0.37 0.91 0.17
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
2.86 1.00 8.26
อาชีพธุรกิจส่วนตัว
1.46 0.89 2.67
อาชีพอื่นๆ
รายได้ 50,001 – 60,000 บาท
-0.33 0.59 0.32
รายได้ 60,001 – 70,000 บาท
0.12 0.60 0.04
รายได้ 70,001 – 80,000 บาท
0.88 0.67 1.72
-2.25 0.69 10.54
รายได้ 80,001 – 90,000 บาท
รายได้ มากกว่า 90,001 บาท
2.22 1.36 2.65
เคยศึกษาในต่างประเทศ
-3.09 0.77 16.19
เคยทางานในต่างประเทศ
0.75 0.55 1.85
เที่ยวต่างประเทศ 3-4 ครั้ง/เดือน
0.66 0.84 0.62
เที่ยวต่างประเทศมากกว่า 5 ครั้ง/เดือน
-1.25 0.97 1.64
งบประมาณเที่ยว 20,001 – 40,000 บาท ต่อครั้ง -0.70 0.89 0.62
งบประมาณเที่ยว 40,001 – 60,000 บาท ต่อครั้ง 1.02 0.59 2.99
งบประมาณเที่ยว 60,001 – 80,000 บาท ต่อครั้ง -0.75 0.64 1.40
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df p-value Exp(B)
1
.999 6.9510
1
.766 1.134
1
.555 0.516
1
.618 0.634
1
.954 1.057
1
.013 0.075
1
.061 0.173
1
.079 0.233
1
.111 0.275
1
.421 1.851
1
.330 2.162
1
.013 0.113
1
.585 1.346
1
.046 0.164
1
.583 1.303
1
.684 1.449
1
.004 17.500
1
.102 4.307
1
.574 0.716
1
.848 1.122
1
.190 2.417
1
.001 0.105
1
.103 9.234
1 < .001 0.046
1
.174 2.126
1
.431 1.933
1
.200 0.287
1
.433 0.497
1
.084 2.787
1
.237 0.471
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ตัวแปรอิสระ
B
S.E. Wald
งบประมาณเที่ยว 80,001 – 100,000 บาท ต่อ 1.52 0.89 2.95
ครั้ง
0.21 0.93 0.05
งบประมาณเที่ยว 100,001 บาท ขึ้นไปต่อครั้ง
รู้จักโปรแกรมการเรียนระยะสั้นในต่างประเทศ -0.76 0.39 3.83
บุตรของเคยเดินทางไปเรียนภาษาในต่างประเทศ -0.06 0.53 0.02
-19.50 18262.83 0.00
เพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่น มีเพื่อนใหม่
-19.64 18262.83 0.00
เพื่อการพัฒนาระดับภาษา
-18.79 18262.83 0.00
เพื่อสามารถพึ่งพาดูแลตนเองได้
-20.42 18262.83 0.00
เพื่อทักษะความเป็นผู้นา
0.72 0.60 1.45
ระยะเวลาที่หมาะสม 3-4 สัปดาห์
2.58 0.59 18.93
ระยะเวลาที่หมาะสม 3 เดือน
1.67 0.54 9.50
ระยะเวลาที่หมาะสม 6 เดือน
ผลิตภัณฑ์
-0.71 0.43 2.69
ราคา
-0.02 0.49 0.00
ช่องทางการจัดจาหน่าย
0.59 0.37 2.50
การส่งเสริมการขาย
0.79 0.33 5.70
บุคคล
-2.01 0.70 8.29
กระบวนการ
1.94 0.63 9.31
ลักษณะทางกายภาพ
0.74 0.49 2.28
การทดสอบความสอดคล้องของโมเดลการทานาย (Model Summary)
-2Loglikelihood = 282.36, Nagelkerke R2 = .504
Hosmer and Lemeshow Test 2 = 19.635, df = 8, p-value = .012
 p-value < .05

df p-value Exp(B)
1
.086 4.586
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

.824
.050
.902
.999
.999
.999
.999
.228
< .001
.002
.101
.961
.114
.017
.004
.002
.131

1.229
0.468
0.937
0.000
0.000
0.000
0.000
2.050
13.263
5.320
0.490
0.977
1.801
2.208
0.134
6.939
2.089

จากตารางที่ 1 พบว่าตัวแปรอิสระที่สามารถทานายโอกาสที่ผู้ปกครองจะตัดสินใจส่งหรือไม่ส่งบุตรไปศึกษา
โปรแกรมระยะสั้นในต่างประเทศ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (ระดับนัยสาคัญ .05) ได้ 11 ปัจจัย
โดยปัจจัยที่ส่งผลสามารถอธิบายอิทธิพลของปัจจัยดังกล่าวประกอบค่าผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal
Effect) ที่คานวณจาก i * Pเข้าร่วม*(1 – Pเข้าร่วม) ได้ดังนี้
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1. ผู้ปกครองที่มีอายุ 51 – 55 ปี มีแนวโน้มที่จะส่งบุตรไปศึกษาโปรแกรมระยะสั้นในต่างประเทศ
น้อยลง (Exp(B) = 0.075, p-value = .013) นั่นหมายความว่าถ้าผู้ปกครองอยู่ในกลุ่มที่มีอายุ 51 – 55 ปี มี
แนวโน้มของโอกาสที่จะส่งบุตรไปศึกษาโปรแกรมระยะสั้นในต่างประเทศลดลง 0.925 เท่า ด้วยผลกระทบส่วน
เพิ่ม (Marginal Effect) -2.59*0.5*0.5 = -0.648
2. ผู้ปกครองที่มีบุตรระดับชั้น ม.6 มีแนวโน้มที่จะส่งบุตรไปศึกษาโปรแกรมระยะสั้นในต่างประเทศ
น้ อ ยลง (Exp(B) = 0.113, p-value = .013) นั่ น หมายความว่าถ้ าผู้ ป กครองอยู่ ในกลุ่ ม ที่ มีบุ ต รชั้ น ม.6 มี
แนวโน้มของโอกาสที่จะส่งบุตรไปศึกษาโปรแกรมระยะสั้นในต่างประเทศลดลง 0.887 เท่า ด้วยผลกระทบส่วน
เพิ่ม (Marginal Effect) -2.18*0.5*0.5 = -0.545
3. ผู้ ป กครองที่มี ระดับ การศึกษาปริญ ญาตรี มีแนวโน้ มที่จะส่งบุตรไปศึกษาโปรแกรมระยะสั้น ใน
ต่างประเทศน้ อยลง (Exp(B) = 0.164, p-value = .046) นั่ น หมายความว่าถ้าผู้ ป กครองอยู่ ในกลุ่ ม ระดั บ
การศึกษาปริญญาตรีมีแนวโน้มของโอกาสที่จะส่งบุตรไปศึกษาโปรแกรมระยะสั้นในต่างประเทศลดลง 0.836
เท่า ด้วยผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect) -1.81*0.5*0.5 = -0.453
4. ผู้ปกครองที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีแนวโน้มที่จะส่งบุตรไปศึกษาโปรแกรมระยะสั้นในต่างประเทศ
(Exp(B) = 17.500, p-value = .004) นั่นหมายความว่าถ้าผู้ปกครองอยู่ใ นกลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตัวมีแนวโน้ม
ของโอกาสที่จะส่งบุตรไปศึกษาโปรแกรมระยะสั้นในต่างประเทศเพิ่มขึ้น 16.5 เท่า ด้วยผลกระทบส่วนเพิ่ม
(Marginal Effect) 2.86*0.5*0.5 = 0.715
5. ผู้ปกครองที่มีรายได้ 80,001 – 90,000 บาท มีแนวโน้มที่จะส่งบุตรไปศึกษาโปรแกรมระยะสั้นใน
ต่างประเทศน้ อยลง (Exp(B) = 0.105, p-value = .001) นั่ น หมายความว่าถ้าผู้ ปกครองอยู่ในกลุ่ มรายได้
80,001 – 90,000 บาท มีแนวโน้มของโอกาสในการส่งบุตรไปศึกษาโปรแกรมระยะสั้นในต่างประเทศลดลง
0.895 เท่า ด้วยผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect) -2.25*0.5*0.5 = -0.563
6. ผู้ปกครองที่มีประสบการณ์ศึกษาในต่างประเทศ มีแนวโน้มที่จะส่งบุตรไปศึกษาโปรแกรมระยะสั้น
ในต่างประเทศน้ อยลง (Exp(B) = 0.046, p-value < .001) นั่ น หมายความว่าถ้าผู้ ป กครองอยู่ ในกลุ่ ม ที่ มี
ประสบการณ์ ศึ ก ษาในต่ า งประเทศ มี แ นวโน้ ม ของโอกาสในการส่ งบุ ต รไปศึ ก ษาโปรแกรมระยะสั้ น ใน
ต่างประเทศลดลง 0.954 เท่า ด้วยผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect) -3.09*0.5*0.5 = -0.773
7. ผู้ปกครองที่ระบุว่าระยะเวลาที่เหมาะสมในการเข้าร่วมโปรแกรม 3 เดือน มีแนวโน้มที่จะส่งบุตรไป
ศึกษาโปรแกรมระยะสั้นในต่างประเทศ (Exp(B) = 13.263, p-value < .001) นั่นหมายความว่าถ้าผู้ปกครอง
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อยู่ในกลุ่มที่ระบุว่าระยะเวลาที่เหมาะสมในการเข้าร่วมโปรแกรมภาษาระยะสั้นต่างประเทศ 3 เดือน มีแนวโน้ม
ของโอกาสในการส่งบุตรไปศึกษาโปรแกรมระยะสั้นในต่างประเทศเพิ่มขึ้น12.263 เท่า ด้วยผลกระทบส่วนเพิ่ม
(Marginal Effect) 2.58*0.5*0.5 = 0.645
8. ผู้ปกครองที่ระบุว่าระยะเวลาที่เหมาะสมในการเข้าร่วมโปรแกรม 6 เดือน มีแนวโน้มที่จะส่งบุตรไป
ศึกษาโปรแกรมระยะสั้นในต่างประเทศ (Exp(B) = 5.320, p-value = .002) นั่นหมายความว่าถ้าผู้ปกครอง
อยู่ในกลุ่มที่ระบุว่าระยะเวลาที่เหมาะสมในการเข้าร่วมโปรแกรมภาษาระยะสั้นต่างประเทศ 6 เดือน มีแนวโน้ม
ของโอกาสในการส่งบุตรไปศึกษาโปรแกรมระยะสั้นในต่างประเทศเพิ่มขึ้น 4.320 เท่า ด้วยผลกระทบส่วนเพิ่ม
(Marginal Effect) 1.67*0.5*0.5 = 0.418
9. เมื่อผู้ปกครองให้ความสาคัญกับส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น 1 หน่วย
มีแนวโน้ มที่จ ะส่ งบุ ตรไปศึกษาโปรแกรมระยะสั้น ในต่างประเทศเพิ่มขึ้น 1.208 เท่า (Exp(B) = 2.208, pvalue = .017) ด้วยผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect) 0.79*0.5*0.5 = 0.198
10. เมื่อผู้ปกครองให้ความสาคัญกับส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคลเพิ่มขึ้น 1 หน่วยมีแนวโน้ม ที่
จะส่งบุตรไปศึกษาโปรแกรมระยะสั้นในต่างประเทศลดลง 0.866 เท่า (Exp(B) = 0.134, p-value = .004)
ด้วยผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect) -2.01*0.5*0.5 = -0.503
11. เมื่อผู้ปกครองให้ความสาคัญกับส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการเพิ่มขึ้น 1 หน่วยมี
แนวโน้มที่จะส่งบุตรไปศึกษาโปรแกรมระยะสั้นในต่างประเทศเพิ่มขึ้น 5.939 เท่า (Exp(B) = 6.939, p-value
= .002) ด้วยผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect) 1.94*0.5*0.5 = 0.485
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาปัจจั ยที่มีผลต่อการตัดสิน ใจของผู้ป กครองในการส่งบุตรเข้าร่วมโปรแกรมภาษาใน
ต่างประเทศพบว่า ปั จจั ยที่มีผลต่อการตัดสิน ใจของผู้ป กครองในด้านข้อมูล ส่วนบุคคล ประสบการณ์ ของ
ผู้ปกครอง การสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ปกครองที่มีต่อบุตร และระดับความสาคัญของส่วนประสม
ทางการตลาดพบว่าปัจจัยที่มีโอกาสส่งผลต่อการตัดสินใจคือ อายุของผู้ปครอง ระดับชั้นเรียนของบุตร ระดับ
การศึกษาของผู้ปกครอง อาชีพ รายได้ ประสบการณ์การศึกษาต่างประเทศของผู้ปกครอง ระยะเวลาในการ
เข้าร่วมโปรแกรม ส่วนประสมการตลาดด้านการขาย ส่วนประสมการตลาดด้านบุคคล และส่วนประสมการ
ด้านตลาดด้านกระบวนการ
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในเชิงกลยุทธ์หรือนโยบาย
ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ สามารถนาปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์มากาหนดเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด
และจั ดท าโปรแกรมที่ เหมาะสมส าหรั บ ผู้ ใช้บ ริการ เช่น การจัดโปรแกรมการเรีย นที่มี ระยะเวลาเข้ าร่ว ม
โปรแกรมตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป เจาะกลุ่มตลาดนักเรียนชั้นที่ต่ากว่ ามัธยมศึกษาปีที่ 6 ปรับปรุงกระบวนการทา
โฆษณาที่สามารถเข้าถึงผู้ปกครองที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การตลาดออนไลน์ที่สามารถ
เข้าถึงกลุ่มอาชีพของผู้ปกครองเน้นกลุ่มผู้ปกครองที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว เน้นสื่อสารการตลาดด้าน
กระบวนการที่ให้ ความชั ดเจนก่อนการตัดสิน ใจซื้อ และให้ ความเชื่อมั่นหลั งจากผู้ปกครองส่ งบุ ตรเข้าร่ว ม
โปรแกรม นอกจากนี้ยังสามารถทาการตลาดด้านการขาย โดยการออกโปรโมชั่นส่วนลด ในการวางกลยุทธ์
หรือนโยบายขอบบริษัทผู้ให้ บริการ ควรมีปั จจัยด้านอื่น ๆมาประกอบด้วย เช่น งบประมาณที่ใช้ในการทา
การตลาด บุคลากรที่ดาเนินงาน คู่แข่ง และ อื่นๆ จึงจะสามารถทาให้กาหนดกลยุทธ์ได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข้อเสนอแนะของการศึกษาครั้งต่อไป
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นเป็นการศึกษาเฉพาะเชิงปริมาณซึ่งอาจทาให้ได้ข้อมูลหรือผลการศึกษาที่ไม่
ครบถ้วน ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจทาการศึกษาควบคู่กับการวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก และ
ควรมีการทาการศึกษาเปรียบเทียบกับ กลุ่มตัวอย่างในพื้น ที่ใกล้เคียง เช่น ในเขตปริมณฑล หรือในจังหวัด
ใหญ่ๆ เช่น เชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น หรือสงขลา เพื่อทาให้ทราบความแตกต่างของการตัดสินใจเลือก
ส่งบุตรหลานเข้าร่วมโปรแกรมระยะสั้นในต่างประเทศของกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้
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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึก ษาปัจ จัย ที ่ม ีอ ิท ธิพ ลต่อ โอกาสในการตัด สิน ใจท าประกัน ภัย
รถจัก รยานยนต์ภ าคสมัค รใจในพื ้น ที ่ก รุง เทพมหานคร โดยข้อ มูล ในการวิเ คราะห์ไ ด้ม าจากการเก็บ
แบบสอบถามจากกลุ ่ม ตัว อย่า ง คือ ผู้ขับขี่หรือผู้ ที่มีส่วนร่วมในการตัดสิ นใจทาประกันภัยในพื้นที่กรุง เทพฯ
จานวน 400 คน การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ ผล
การศึกษาพบว่า เพศ มีความสัมพันธ์กับบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจจะทาประกันภัยรถจักรยานยนต์ ส่วนอายุ
สถานภาพสมรส และระดับ การศึกษาสู งสุ ด มีความสั มพันธ์กับแหล่ งที่ได้รับข้อมูลข่าวสารการทาประกันภัย
รถจักรยานยนต์ ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับแหล่งที่ได้รับข้อมูลข่าวสารและแหล่งเข้ารับบริการ
ติดต่อสอบถามการทาประกันภัยรถจักรยานยนต์ ในด้านของกลุ่มอาชีพนั้น ธุรกิจส่วนตัวและพนักงานส่งเอกสาร ให้
ระดับความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาดสูงกว่า กลุ่มอาชีพข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ สาหรับการ
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วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ พบว่า มีเพียงปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านกระบวนการเพียงด้านเดียวที่สามารถ
ทานายความน่าจะเป็นของการตัดสินใจทาประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ณ
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
คาสาคัญ : ปัจจัยที่มีอิทธิพล ประกันภัยภาคสมัครใจ รถจักรยานยนต์

Abstract
The objective of this research is to study the factors influence the buying decision of
voluntary motorcycle insurance. This research uses questionnaire survey, the sampling is
motorcycle drivers or people who has purchasing power to buy voluntary motorcycle insurance
in Bangkok for 400 samples. The analysis method are descriptive statistics, inferential statistics
and binary logistics regression. The results show that gender correlated with people who has
purchasing power for applying motorcycle insurance. Age, Status and Education level related with
sources of information about applying motorcycle insurance. Income of buyer related with place
of applying insurance. Business owners and messengers focus on marketing mix more than
government officer or state enterprises. For Logistics analysis, Process in marketing mix can predict
the probability of decision buying for applying voluntary motorcycle insurance at p-value less
than or equal to 0.05
Keywords: Factors Influencing Decision, Voluntary Insurance, Motorcycle
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บทนา
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความหนาแน่นของประชากร และการจราจรติดขัดมากที่สุดในประเทศ โดย
ปัญหาการจราจรที่ติดขัดเป็นผลมาจากการใช้รถยนต์ส่วนตัวมากกว่าการใช้บริการรถขนส่งสาธารณะ โดยจาก
สถิติจานวนรถที่สะสมบนท้องถนนในกรุงเทพฯ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 อยู่ทั้งสิ้น 9,820,987 คัน มี
รถโดยสารสาธารณะเพียงร้อยละ 0.44 (กรมการขนส่งทางบก, 2561) ด้วยปัญหาการจราจรที่ติดขัดส่งผลให้
ประชากรในกรุงเทพฯ นิยมใช้รถจักรยานยนต์สาหรับการเดินทางในชีวิตประจาวัน เนื่องจากมีความคล่องตัว
สูง ซึ ่ง เหมาะกับ การใช้เ ป็น ยานพาหนะเดิน ทางในกรุง เทพฯ จากสถิต ิร ถจัก รยานยนต์ที ่จ ดทะเบีย นใน
กรุงเทพฯ ของกรมการขนส่งทางบก ปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2560 พบว่ามีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 1.74
(กรมการขนส่งทางบก, 2560) และสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก ระหว่างปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2559
พบว่า จานวนการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์มาเป็นอันดับที่ 1 รองลงมาเป็นรถประเภท รถยนต์นั่ง และรถ
กระบะบรรทุก (ส านักงานตารวจแห่ งชาติ , 2559) จากที ่ก ล่า วมาข้า งต้น ปริม าณรถจัก รยานยนต์ใ นพื ้น ที่
กรุงเทพฯ ที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับจานวนอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
สูง สุด เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ ยานพาหนะประเภทอื่น จึง ทาให้ป ระกัน ภัย รถจัก รยานยนต์ภ าคสมัค รใจ เป็น ที่
ต้องการของผู้ขับขี่หรือผู้ตัดสินใจทาประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจในพื้นที่กรุงเทพฯ กันมากขึ้น
ดังนั้น การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทาประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภค
ในกรุงเทพฯ จึงเป็นการศึกษาที่น่าสนใจ โดยการศึกษาในครั้งนี้มีความประสงค์ที่จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจทาประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ว่าเป็นอย่างไร และสามารถ
นาผลการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการประกั นภัยรถจักรยานยนต์ภาค
สมัครใจให้ตรงตามความต้องการของผู้ทาประกันภัย เพื่อที่จะสร้างยอดขายให้กับนายหน้า ตัวแทน และบริษัท
ประกัน ภัย รวมถึงยั งสามารถนาไปพัฒ นาระบบการประกันภัยภาคสมัครใจในกลุ่ มรถจั กรยานยนต์เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพและสนับสนุนการทาประกันภัยภาคสมัครใจของรถจักรยานยนต์ นับว่าเป็นเครื่องมือในการป้องกัน
ความเสี่ยงได้อีกด้วย
วัตถุประสงค์การวิจัย
ศึกษาปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อโอกาสในการตัดสิน ใจทาประกันภัยรถจักรยานยนต์ภ าคสมัครใจในพื้น ที่
กรุงเทพมหานคร
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วิธีการดาเนินงานวิจัย
งานวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ได้ ศึ ก ษาจากประชากรเป้ า หมาย คื อ ผู้ ขั บ ขี่ ห รื อ ผู้ ที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจท า
ประกันภัยภาคสมัครใจรถจักรยานยนต์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเป็นผู้ที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่มวัย
ทางาน และมีวุฒิภาวะในการตัดสินใจเลือกทาประกันภัย โดยมี กลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลวิจัยในครั้งนี้ ทั้งสิ้น
ไม่น้อยกว่า 385 ตัวอย่าง
วิธีการรวบรวมข้อมูล
งานวิจัย ในครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทาประกันภัยรถจักรยานยนต์
ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แหล่งที่มาของข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการสารวจ (Survey Method) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีเครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ การเก็บแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ผู้ที่ใช้หรือขับขี่รถจักรยานยนต์ในชีวิตประจาวันในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการทาประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจ ผู้ที่ใช้หรือขับขี่รถจักรยานยนต์ใน
ชีวิตประจาวันในพื้น ที่กรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วย เคยทาประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจหรื อ ไม่
ปัจจุบันทาประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจประเภทใด เหตุผลที่ทาประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจ
โดยส่วนใหญ่เข้ารับบริการติดต่อสอบถามการทาประกันภัยภาคสมัครใจจากแหล่งใด ได้รับข้อมูลข่าวสารการ
ประกันภัยรถจักรยานยนต์จากแหล่งใด คิดจะทาประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจเมื่อใด และบุคคลที่มี
อิทธิพลในการร่วมในการตัดสินใจจะทาประกันภัย
ส่ ว นที่ 3 ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดมี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจท าประกั น ภั ย
รถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจในระดับความสาคัญใด ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจ
บริการทั้ง 7 ด้าน โดยรูปแบบของคาถามในแบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑ์ในการ
วัดปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดว่ามีระดับความสาคัญของลิเคิร์ท (Method of Summated Rating : Likert
Scale) ในระดับใด โดยมีการกาหนดทั้งหมด 5 ระดับ
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการรวบรวมข้อมูลจากการค้นคว้าเอกสาร รายงาน เอกสารที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย งานศึกษาค้นคว้าอิสระและงานวิทยานิพนธ์
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์เชิง พรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) การวิเคราะห์เชิง อนุมาน (Inferential
Statistics Analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ (Binary Logistic Regression)
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การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทาประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครนั้น กาหนดให้ผลของการตัดสินใจทาประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร เป็นตัวแปรตาม (Y) โดยมีค่า 2 ค่า คือ
Y = 1 คือ การตัดสินใจ “ทา” ประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจ
Y = 0 คือ การตัดสินใจ “ไม่ทา” ประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจ
กาหนดให้ ตัวแปรอิสระ (X) ที่คาดว่าจะมีผลต่อการตัดสินใจทาประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจ
ของผู้ บ ริ โ ภคในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร คื อ ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดซึ่ ง ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ด้ า น ผลิ ต ภัณฑ์
(PRODUCT) ปั จ จั ย ด้ า นราคา (PRICE) ปั จ จั ย ด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย (PLACE) ปั จ จั ย ด้ า นการส่ ง เสริ ม
การตลาด (PROMOTION) ปัจจัย ด้านบุคลากร (PEOPLE) ปัจจัยด้านลั กษณะทางกายภาพ (PHYSICAL) และ
ปัจจัยด้านกระบวนการ (PROCESS) โดยมีสมการถดถอยโลจิสติก คือ
Y = 𝛽0 + 𝛽1 PRODUCT + 𝛽2 PRICE + 𝛽3 PLACE + 𝛽4 PROMOTION + 𝛽5 PEOPLE
+ 𝛽6 PHYSICAL + 𝛽7 PROCESS + e
สรุปผลการวิจัย
ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสารวจที่มีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สามารถจาแนกผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ดังต่อไปนี้
สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลในส่วนนี้ใช้การแจกแจงความถี่และร้อยละ เพื่อจาแนกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามว่ามีเพศ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ เป็นอย่างไร ผลการ
วิเคราะห์พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้ง 400 คน เป็นเพศชายจานวนมากที่สุด (ร้อยละ 76.00) ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง
25 - 35 ปี (ร้อยละ 71.00) เมื่อพิจารณาตามอาชีพส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้าง (ร้อยละ 28.00) มี
สถานภาพโสดจ านวนมากที่ สุ ด (ร้ อ ยละ 68.00) ทั้ ง นี้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งทั้ ง 400 คน ส่ ว นใหญ่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษา
อนุปริญญา/ปวส.หรือต่ากว่า (ร้อยละ 36.25) และมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 35.75)
และส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท (ร้อยละ 74.75)
สาหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมการทาประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจ ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่า ปัจจุบั นไม่ได้ทาประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจ (ร้อยละ 71.00) และส่วนใหญ่
ระบุว่าตนเองไม่เคยทาประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจ (ร้อยละ 58.75) เมื่อพิจารณาตามประเภทของการ
ทาประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจพบว่าส่วนใหญ่ทาประกันภัยประเภท 3+ ที่คุ้มครองคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่าย
จากอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เท่านั้น (ร้อยละ 14.00) เมื่อพิจาณาตามเหตุผลที่ทาประกัน ภัย
รถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจพบว่าส่วนใหญ่ทาเพื่อชดเชยค่าความเสียหาย (ร้อยละ 14.75) เมื่อพิจารณาตามแหล่ง
เข้ารับบริการติดต่อสอบถามการทาประกันภัยภาคสมัครใจพบว่าส่ว นใหญ่ระบุว่าเข้าถึงจากตัวแทน/นายหน้า
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ประกันภัยจานวนมากที่สุด (ร้อยละ 15.50) แหล่งที่ได้รับข้อมูลข่าวสารการประกันภัยรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่คือ
ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย (ร้อยละ 15.75) และระบุว่าโอกาสที่จะทาประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจ คือ
ขณะที่ซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ (ร้อยละ 41.00) เมื่อพิจารณาตามบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจจะทาประกันภัย
รถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจ พบว่าตัวเองเท่านั้นที่มีอิทธิพลสูงสุดในการตัดสินใจทาประกันภัย (ร้อยละ 76.00)
สาหรับการวิเคราะห์อิทธิพลของระดับความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ตัว แปร ได้แก่
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ และ
กระบวนการที่มีต่อการตัดสินใจทาประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจ โดยใช้การวิ เคราะห์การถดถอยโลจิ
สติกส์ เพื่อพยากรณ์ว่าปัจจัยทั้ง 7 ประการข้างต้นสามารถทานายความน่าจะเป็น (Probability) ของการตัดสินใจ
ทา (P[Y = 1]) หรือไม่ทา (P[Y=0]) ประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจได้หรือไม่อย่างไร
ผลการวิเคราะห์พบว่าค่า -2Loglikelihood = 468.57 ซึ่งมีค่าสูงกว่า 1 และค่า Nagelkerke R2 = 0.027
นั่นหมายความว่าตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 7 ตัวแปรในโมเดลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกนี้อธิบายความน่าจะเป็น
ของตัวแปรตามได้เพียงร้อยละ 2.70 (อีกร้อยละ 97.3 น่าจะมาจากอิทธิพลของตัวแปรอื่นๆ) นอกจากนี้ผลการ
ทดสอบ Hosmer and Lemeshow Test (2 = 3.57, df = 7, p-value = 0.828) ยังพบว่าค่า p-value > 0.05
จึ ง คงสมมติ ฐ านหลั ก ที่ ว่ า โมเดลการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยมี ค วามสอดคล้ อ งเหมาะสมกั บ ข้ อ มู ล (Model fit)
แสดงผลการวิเคราะห์ได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์โมเดลการถดถอยแบบโลจิสติกส์
ตัวแปรอิสระ
Coefficient
Constant
0.174
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
-0.310
ปัจจัยด้านราคา
0.130
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
0.509
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
-0.594
ปัจจัยด้านบุคลากร
-0.458
ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ
-0.321
ปัจจัยด้านกระบวนการ
1.031
 มีนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95

Sig.
0.961
0.470
0.763
0.431
0.153
0.195
0.453
0.017*

Exp(B)
1.19
0.733
1.139
1.663
0.552
0.632
0.726
2.804

Marginal Effect
-0.062
0.026
0.102
-0.119
-0.092
-0.064
0.207

จากตารางที่ 1 ที่แสดงถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน ซึ่งปัจจัยแต่ละด้านจะมีองค์ประกอบ
ดังนี้ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ความคุ้มครองของกรมธรรม์ที่ครอบคลุมตามความต้องการ และรูปแบบของ
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กรมธรรม์ที่ให้เลือกหลากหลาย เช่น มีหรือไม่มีค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมจากประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ปัจจัย
ด้านราคา ได้แก่ ค่าเบี้ยประกันมีความเหมาะสมกับความคุ้มครอง และค่าเบี้ยประกันภัยถูกกว่าบริษัทอื่น ปัจจัย
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ได้แก่ มีสาขาและตัวแทนจาหน่ายครอบคลุ มทั่ว ประเทศ และมีช่องทางการจั ด
จาหน่ายหลายช่องทาง เช่น นายหน้าตัวแทน ธนาคาร และอินเทอร์เน็ต ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่
ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย และของสมนาคุณ ปัจจัยด้านบุคลากร ได้แก่ การให้คาแนะนาในรายละเอียดกรมธรรม์
ประกันภัยที่ชัดเจน และพนักงานประกันภัยมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการให้บริการ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ
ได้แก่ ความน่ าเชื่อถือของบริ ษัท และมีจานวนอู่ซ่อมหรือศูนย์บริการครอบคลุ มทั่ว ประเทศ และปัจจัยด้าน
กระบวนการ ได้แก่ พนักงานเคลมมาถึงที่เกิดเหตุในเวลาที่รวดเร็ว และขั้นตอนการพิจารณาและจ่ายค่าสินไหมที่
รวดเร็ว
เมื่อพิจารณาอิทธิพลของตัวแปรอิสระ พบว่ามีเพียงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเพียงด้านเดียว คือ
ด้านกระบวนการ ที่สามารถทานายความน่าจะเป็นของการตัดสินใจทาประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจได้
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยค่าที่ได้ คือ Exp(B) = 2.804, p-value = 0.017
และจากการคานวณผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect) คือ 0.207 นั่นหมายความว่าถ้าผู้ขับขี่หรือผู้ที่มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจทาประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจให้ความสาคัญกับ ปัจจัยด้านกระบวนการเพิ่มขึ้น 1
หน่วย จะทาให้โอกาสในการตัดสินใจทาประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจเพิ่มขึ้น 1.804 เท่า (เพิ่มขึ้นร้อยละ
20.7) เมื่อควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอื่น ๆ ให้คงที่
เมื่อพิจารณาค่าการเปรียบเทียบอัตราส่วนของการทาและไม่ทาประกันภัยภาคสมัครใจรถจักรยานยนต์
(Odd Ratio) พบว่า มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 3 ด้านที่มีค่า Odd Ratio (Exp(B)) มากกว่า 1 ได้แก่ ปัจจัย
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านกระบวนการสามารถเขียนสมการทานายการถดถอยในรูปฟังก์ชัน
ลอการิทึมได้ดังนี้
สมการถดถอยโลจิสติก คือ
Y = 0 . 1 7 4 - 0 . 3 10 PRODUCT + 0.130 PRICE + 0.509 PLACE - 0.594 PROMOTION - 0.458
PEOPLE - 0.321 PHYSICAL + 1.031 PROCESS + e
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชายจานวนมากที่สุด มีอายุอยู่ในช่วง 25 - 35 ปี มี
อาชีพเป็ น มอเตอร์ ไซค์รับ จ้าง สถานภาพโสด ระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส.หรือต่ากว่า การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท
จากพฤติกรรมการทาประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พบว่า ปัจจุบัน
ไม่ได้ทาประกันภัย รถจักรยานยนต์ภ าคสมั ครใจ และไม่เคยทาประกันภัยรถจักรยานยนต์ภ าคสมัครใจ เมื่อ
พิจารณาตามประเภทของการทาประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจพบว่าส่วนใหญ่ทาประกันภัย ประเภท 3+
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เหตุผลที่ทาประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจพบว่าส่วนใหญ่ทาเพื่อชดเชยค่าความเสียหาย แหล่งเข้ารับ
บริการติดต่อสอบถามการทาประกันภัย ส่วนใหญ่ระบุว่าเข้าถึงจากตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยจานวนมาก
ที่สุด แหล่งที่ได้รับข้อมูลข่าวสารการประกันภัย คือ ตัวแทนหรื อนายหน้าประกันภัย โอกาสที่จะทาประกันภัย
รถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจ คือ ขณะที่ซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจจะทาประกันภัย
ส่วนใหญ่ คือ ตัวเองเท่านั้น
สาหรับการวิเคราะห์อิทธิพลของระดับความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ตัว โดยใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ พบว่า มีเพียงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเพียงด้านเดียว คือ ด้านกระบวนการ
ที่สามารถทานายความน่าจะเป็นของการตัดสินใจทาประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจ โดยการทาประกันภัย
รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ปัจจัยด้านกระบวนการถือเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างยิ่ งสาหรับผู้บริโภค เนื่องจาก ในขณะ
เกิดอุบัติเหตุ ผู้ทาประกันภัยอย่างต้องการการบริการที่รวดเร็ว รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาจ่ายค่าสิ น ไหม
ทดแทนที่ บ ริ ษั ท ประกั น ภั ย ได้ ท าการพิ จ ารณาให้ กั บ ผู้ ท าประกั น ภั ย ถื อ เป็ น ปั จ จั ย หลั ก ที่ ผู้ ท าประกั น ภั ย ให้
ความสาคัญเป็นอย่างมาก
อย่างไรก็ตามแม้ปัจจัยอื่นๆ จะไม่มีนัยสาคัญทางสถิติผลการวิเคราะห์ยังชี้ให้เห็นว่าถ้าจะทาให้ผู้ขับขี่หรือ
ผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทาประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจตัดสินใจทาประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาค
สมัครใจเพิ่มขึ้น ควรทาให้บุคคลดังกล่าวรับรู้ความสาคัญในเรื่องปัจจัยด้านราคา (Exp(B) = 1.139) ปัจจัยด้านช่อง
ทางการจัดจาหน่าย (Exp(B) = 1.663) เพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้มีค่า Odd Ratio (Exp(B)) สูงกว่า 1 ซึ่งอาจ
ส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจทาประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคสมัครใจได้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์
1.บริษัทประกันภัยควรให้ความสาคัญกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับด้านกระบวนการหลังการขาย เช่น การ
แจ้งเคลม การจ่ายค่าสินไหมทดแทน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และไม่ซับซ้อน โดยการอบรมพนักงานให้มีความ
กระตือรือร้นในการบริการลูกค้า รวมถึงเพื่อให้เกิดความถูกต้องตามกฎเกณฑ์การเคลมของบริษัท
2.พัฒนาเทคโนโลยีของระบบเคลมให้มีความทันสมัย เพื่อให้ เกิดความรวดเร็วทั้งทางด้านการเคลม
ประกัน และการเบิกค่าสินไหมทดแทน ส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยมีความพึงพอใจในการใช้บริการ และทาประกันภัย
กันมากขึ้น
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษา
1.ควรเก็บแบบสอบถามจากผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในจังหวัดที่มีปริมาณการใช้รถจักรยานยนต์มาก รองจาก
กรุงเทพฯ เช่น ชลบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา เป็นต้น
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2.งานวิจัยในครั้งนี้ มีข้อจากัดเรื่องวิธีการศึกษาที่ศึกษาเพียงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการ
ตัดสินใจทาประกันภัยภาคสมัครใจรถจักรยานยนต์ สาหรับการศึกษาในครั้งต่อไป ควรศึกษาถึงความเต็มใจที่จะจ่ายค่าเบี้ย
ประกันภัยภาคสมัครใจรถจักรยานยนต์
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ วิธีการ
เรียนรู้ และความรู้สึกที่มีต่อการเรียนในห้องเรียน ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างกล
โรงงาน สถาบันอาชีวศึกษา ภาคกลาง ประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิค 17 แห่ง โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
การสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) และทาการคานวณหาขนาดของตัวแทนรวมทุกชั้นภูมิ
โดยวิ ธี สั ด ส่ ว นต่ อ ขนาด (proportional to size) จ านวน 308 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ
แบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามทั้งฉบับมีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.957 มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-Square) ผลการวิจัย
พบว่า 1) ความสัมพันธ์ของการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้กับ ปัจจัยด้านเพศ ชั้นปี ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และสถานศึกษา โดยปัจจัยทั้ง 4 ด้านมีผลต่อการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ อยู่ในระดับเห็นด้วย
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มาก 2) ความสัมพันธ์ของวิธีการเรียนรู้กับปัจจัยด้านเพศ ชั้นปี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสถานศึกษา ปัจจัย
ด้านเพศไม่มีผลต่อวิธีการเรียนรู้ ส่วนปัจจัยด้านชั้นปี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสถานศึกษา มีผลต่อวิธีการ
เรียนรู้ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 3) ความสัมพันธ์ของความรู้สึกที่มีต่อการเรียนในห้องเรียนกับปัจจัยด้านเพศ
ชั้น ปี ผลสั มฤทธิ์ทางการเรีย น และสถานศึกษา ปัจจัย ด้านเพศ และผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน ไม่มีผ ลต่ อ
ความรู้สึกที่มีต่อการเรียนในห้องเรียน ส่วนปัจจัยด้านชั้นปี และสถานศึกษา มีผลต่อความรู้สึกที่มีต่อการเรียน
ในห้องเรียน อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำสำคัญ : การรับรู้/สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ /วิธีการเรี ยนรู้/ความรู้สกึ ต่อการเรี ยน/ห้ องเรี ยน

Abstract
The purpose of this research was to study of relationship of Learning environment
perception, learning methods and sense for learning in the classroom, Case study: Diploma
Students in Machine Mechanics Division, Institute of Vocational Education Central Region
consisting of 17 technical colleges. The samples were 308 students by Stratified Random
Sampling and calculating the size of the representatives of all levels by way of proportion to
size. The research instrument was a questionnaire. The reliability of the questionnaire was
0.957, Using statistic in this research were the percentage, mean, standard deviation and ChiSquare. The research result finds that 1) The relationship of learning environment perception
with gender, classroom, achievement and technical college factors that four factors affecting
the Learning environment perception. 2) The relationship of learning methods with gender,
classroom, achievement and technical college factors that gender factor does not affecting
the learning methods but classroom, achievement and technical college factors affecting the
learning methods. 3) The relationship of sense for learning in the classroom with gender,
classroom, achievement and technical college factors that gender and achievement factors
does not affecting the sense for learning in the classroom but classroom and technical college
factors affecting the sense for learning in the classroom, with a statistical significance at .05.
Keyword : perception / Learning environment / learning methods / sense for
learning/Classroom
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บทนา
ในการจั ดการอาชีว ศึกษาเพื่อเตรีย มแรงงานอุตสาหกรรม แผนกช่างกลโรงงานเป็นแผนกที่ มี
ความสาคัญมากเพื่อสร้างงานผลิตทั้งทางด้านอุตสาหกรรมทั่วไปและอุตสาหกรรมการเกษตร (จุมพล เทียม
เมืองแพน. 2532) สาขาช่างกลโรงงานหรือสาขาเทคนิคการผลิต จึงเป็นสาขาที่ได้รับความนิยม และมีความ
ต้องการของตลาดแรงงาน เนื่องจากสาขานี้มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในโรงงาน ในแต่ละบริษัทที่
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงานผลิต งานแม่พิมพ์ งานแม่แบบ จะต้องอาศัยช่างผู้มีความรู้ความสามารถด้านเทคนิค
(ประจวบ สุขบรรเทิง. 2554) ปัจจุบันกรมอาชีวศึกษาดาเนินการให้วิทยาลัยเทคนิค จัดการเรียนการสอนใน
แผนกช่างกลโรงงาน ตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเทคนิคการผลิต มี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากร ที่มีความสามารถปฏิบัติงานในระดับช่างเทคนิค สามารถที่จะนาไปใช้ในการ
ค้นคว้า พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ให้เกิดความเจริญก้าวหน้า มีความรู้และทักษะในหลักการและกระบวนการ
ทางานพื้นฐานของช่างเทคนิคที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการวางแผนในงานอุตสาหกรรม และสามารถ
ติดตามความเจริญก้าวหน้ าทางเทคโนโลยีนามาพัฒ นางานอาชีพเทคนิคการผลิ ต ให้ มีประสิ ทธิภ าพและ
ประสิทธิผล มีความคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างสรรค์และนาเทคโนโลยีมาใช้พัฒนางาน มีบุคลิกภาพที่ดี มี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสั งคม มีคุณธรรมจริยธรรมและกิจนิสัย ที่ดีในงานอาชีพ เพื่อให้
สามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือประกอบอาชีพอิสระ (กระทรวงศึกษาธิการ.
2546)
มาตรฐานการศึกษาของไทยกาลั ง อยู่ในช่ว งวิกฤต เนื่องจากผลของการวัดคุณภาพการศึก ษาใน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ากว่ามาตรฐานมาโดยตลอด ปัญหาผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่า เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของการศึกษาในประเทศไทยที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้
เนื่องจากการศึกษาเป็ นพื้นฐานสาคัญ ในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาเป็น
การศึกษาที่ช่วยสร้างเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคนิค และช่างอุตสาหกรรม เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
อุตสาหกรรมในประเทศไทย ดังนั้นการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ จาเป็นต้องวิเคราะห์ประเด็นที่คาดว่ามี
ส่วนเกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นตัวชี้วัดความสาเร็จในการจัดการ
เรียนการสอนที่จะทาให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติ หรือทักษะในการดาเนินชีวิตในทางที่ดี
ขึ้น (สานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน. 2555)
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนา
ได้เป็นอย่างมาก ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนและก่อให้เกิดการเรียนรู้
เพราะสภาพแวดล้อมทุกอย่างมีอิทธิพลต่อจิตใจและพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ
ในการประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่การงานของทุกคนในสถานศึกษาช่วยสร้ าง
บรรยากาศการเรียนการสอนให้เกิดผลสาเร็จทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ (มาริสา
ธรรมมะ. 2545) การออกแบบกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 จาเป็นต้องให้ความสาคัญ
การสร้างความตระหนักถึงคุณค่าศักยภาพของผู้เรียนในด้านความแตกต่ างระหว่างบุคคลเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน
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เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งการจัดประสบการณ์ในการเรียนรู้มีความสาคัญและส่งผลต่อผู้เรียน
ทั้งปัจจุบันและอนาคต มุ่งให้เกิดความงอกงาม อันเป็นการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย ปัญญา และจริยธรรม โดย
การจั ด การเรี ย นรู้ ป ระกอบด้ ว ย 2 องค์ ป ระกอบส าคั ญ คื อ กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ข องผู้ ส อน และ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งจุดเน้นสาคัญของการศึกษา คือ กระบวนการเรียนรู้
(learning process) ที่ผู้เรียนจะต้องใช้กระบวนการเรียนรู้ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ทักษะ
และเจตคติ ที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
หลักสูตรนับเป็นสิ่งสาคัญ โดยให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและ
สิ่งแวดล้อมอย่างกระตือรือร้น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกั นในการสร้างความรู้ใหม่ โดยมีผู้สอนเป็นผู้อานวย
ความสะดวก รวมทั้งกระตุ้น ด้ว ยคาถามที่ท้า ทายเพื่ อให้ ผู้ เรี ยนฝึ กคิ ดและสร้างองค์ความรู้ได้ ด้ว ยตนเอง
(Gardner. 1995)
จากงานวิ จั ย ต่ า งๆพบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นผู้ เ รี ย น ด้ า นครอบครั ว ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มในโรงเรี ย น ด้ า น
คุณลักษณะผู้สอนและวิธีการสอน ด้านการบริหารหลักสูตร ด้านการบริหารของสถาบัน ส่งผลกระทบต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์แล้วผู้วิจัยพบว่าสามารถแบ่งด้านที่สนใจศึกษาได้
ทั้งหมด 3 ด้าน ที่มีความสัมพันธ์กับผู้เรียน คือ ด้านการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ ด้านวิธีการเรียนรู้
และด้านความรู้สึกที่มีต่อการเรียนในห้องเรียน
จากการศึ ก ษาถึ ง ปั ญ หาดั ง กล่ า ว ผู้ วิ จั ย เห็ น ความส าคั ญ ที่ จ ะศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ข องการรั บ รู้
สภาพแวดล้ อ มในการเรี ย นรู้ วิ ธี ก ารเรี ย นรู้ แ ละความรู้ สึ ก ที่ มี ต่ อ การเรี ย นในห้ อ งเรี ย น ข องนั ก ศึ ก ษา
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง สาขาช่างกลโรงงาน สถาบันอาชีว ศึกษา ภาคกลางซึ่งผลวิจัยครั้งนี้จะเป็น
ประโยชน์ในการนาข้อมูลสารสนเทศไปวิเคราะห์ การจัดสภาพแวดล้ อมทางการเรียนการกาหนดนโยบาย
โครงการและแผนงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้และความรู้สึกที่มีต่อการ
เรียนในห้องเรียน ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างกลโรงงาน สถาบันอาชีวศึกษา ภาค
กลาง
สมมติฐานการวิจัย
ปัจจัยด้าน เพศ ชั้นปี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสถานศึกษา ที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อความ
คิดเห็นของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างกลโรงงาน สถาบันอาชีวศึกษา ภาคกลางด้านการ
รับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ และความรู้สึกที่มีต่อการเรียนในห้องเรียน
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อุปกรณ์และวิธีการดาเนินงานวิจัย
1. ประชากรที่ใช้อ้างอิงจากผลการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่าง
กลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบันอาชีวศึกษา ภาคกลาง จานวน 17 แห่ง ที่ลงทะเบียนเรียนในปี
การศึกษา 2/2561 จานวน 1,324 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบันอาชีวศึกษา ภาคกลาง จานวน 17 แห่ง ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา
2/2561 จานวน 308 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random
Sampling) และทาการคานวณหาขนาดของตัวแทนรวมทุกชั้นภูมิ โดยวิธีสัดส่วนต่อขนาด (proportional to
size)
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สาหรับการวิจัยครั้งนี้เครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้ วิจัย ออกแบบขึ้นมาเอง จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจั ย ที่
เกี่ยวข้องเพื่อเป็นพื้นฐานในการตั้งคาถาม ซึ่งมีลักษณะคาถามทั้งแบบเลือกตอบและแบบมาตราส่วนประเมิน
ค่า แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนของการรับรู้สภาพแวดล้อมในการ
เรียนรู้ ส่วนของวิธีการเรียนรู้ และ ส่วนของความรู้สึกที่มีต่อการเรียนในห้องเรีย
4. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
4.1 แบบสอบถามที่ป รั บ ปรุงแก้ไขแล้ ว ไปตรวจสอบความเที่ย งตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษาจานวน 3 ท่าน
4.2 น าแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงแล้ ว ไปทดลอง (Try Out) กับนักเรียนที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ชุด
4.3 น าแบบสอบถามที่ ไ ด้ จ ากการทดลอง (Try Out) ไปทดสอบหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น
(Reliability) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบราค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 0.957
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าร้อยละ
5.2 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัย โดยใช้ค่าเฉลี่ย (X̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
5.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อ ของการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้
วิธีการเรียนรู้ และความรู้สึกที่มีต่อการเรียนในห้องเรียน ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่าง
กลโรงงาน สถาบันอาชีวศึกษา ภาคกลาง โดยใช้สถิติวิเคราะห์แบบไคสแควร์ (Chi-Square)
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ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยสุ่มเก็บข้อมูลจากตัวอย่างนักศึกษาจานวน
308 คน แสดงค่าร้อยละดังต่อไปนี้
เพศ ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากเป็นเพศชาย จานวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 91.2 และส่วนน้อยเป็นเพศ
หญิง จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8
ชั้ น ปี ผู้ ต อบแบบสอบถาม ส่ ว นมากอยู่ ชั้ น ปี ที่ 1 จ านวน 173 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 56.2 รองลงมาอยู่
ชั้นปีที่ 2 จานวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากมีผลการเรียนอยู่ระหว่าง 2.50 - 2.99 จานวน 122
คน คิดเป็นร้อยละ 39.6 รองลงมามีผลการเรียนอยู่ระหว่าง 3.00 – 4.00 จานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ
39.0 และมีผลการเรียนน้อยที่สุดอยู่ระดับ น้อยกว่า 2.49 จานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4
สถานศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี และ
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี มีจานวนผู้ตอบแบบสอบถามเท่ากัน คือจานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 รองลงมา
ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคชัยนาทจานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 และมีผู้ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุดศึกษา
อยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยของการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ และความรู้สึก
ที่ มี ต่ อ การเรี ย นในห้ อ งเรี ย น ของนั ก ศึ ก ษาประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง สาขาช่ า งกลโรงงาน สถาบั น
อาชีวศึกษา ภาคกลาง โดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1. แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อข้อมูลปัจจัยของ
การรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ และความรู้สึกที่มีต่อการเรียนในห้องเรียน ของนักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างกลโรงงาน สถาบันอาชีวศึกษา ภาคกลาง
ข้อมูลปัจจัย
การรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้
วิธีการเรียนรู้
ความรู้สึกที่มีต่อการเรียนในห้องเรียน
รวม

Mean

S.D

ระดับความคิดเห็น

4.19
4.11
4.14
4.162

.449
.590
.561
.465

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก

3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ วิธีการ
เรียนรู้ และความรู้สึกที่มีต่อการเรียนในห้องเรียน ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างกล
โรงงาน สถาบันอาชีวศึกษา ภาคกลาง โดยใช้สถิติวิเคราะห์ แบบไคสแควร์ (Chi-Square) แสดงดังตาราง
ต่อไปนี้
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ตารางที่ 2. สรุปความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้และ
ความรู้สึกที่มีต่อการเรียนในห้องเรียน ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างกลโรงงาน สถาบัน
อาชีวศึกษา ภาคกลาง โดยใช้สถิติวิเคราะห์แบบไคสแควร์ (Chi-Square)
ตัวแปรที่ศึกษา
เพศ
ชั้นปี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
สถานศึกษา

การรับรู้
สภาพแวดล้อม P-Value
ในการเรียนรู้

วิธีการ
เรียนรู้

ความรู้สึกที่มี
P-Value ต่อการเรียน
ในห้องเรียน

P-Value

O
O

<0.05
<0.05

X
O

>0.05
<0.05

X
O

>0.05
<0.05

O

<0.05

O

<0.05

X

>0.05

O

<0.05

O

<0.05

O

<0.05

* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
O คือ ตัวแปรที่ศึกษามีผลกับระดับความคิดเห็นในด้านนั้น ๆ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
X คือ ตัวแปรที่ศึกษาไม่มีผลกับระดับความคิดเห็นในด้านนั้น ๆ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เกี่ยวกับการศึกษาความสัมพันธ์การรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ และ
ความรู้สึกที่มีต่อการเรียนในห้องเรียน ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างกลโรงงาน สถาบัน
อาชีวศึกษา ภาคกลาง สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้
1.การรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้
ปัจจัยด้านเพศ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า เพศ มีผลต่อความ
คิดเห็นด้านการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ ในด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ จากผลการศึกษาพบว่า
เพศชายมีระดับความคิดเห็นที่เห็นด้ วยมาก ในด้านห้องเรียนสามารถจัดหรือเคลื่อนย้ายโต๊ะเก้าอี้ในการทา
กิจกรรมได้ และมีระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยมากที่สุดในเรื่องห้องเรียนมีความปลอดภัยสูงจากอันตรายจาก
อุปกรณ์ไฟฟ้า เมื่อเปรียบเทียบกับเพศหญิง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ราตรี ลภะวงศ์ (2549) และพรพจน์
พจน์ พั ฒ นพล (2548) ที่ ว่ า สภาพแวดล้ อ มด้ า นอาคารสถานที่ ควรจั ด ให้ เ ป็ นระเบีย บเรี ยบร้อ ย มี ค วาม
ปลอดภัย และขนาดห้องเรียน ต้องกว้างขวางพอเหมาะกับจานวนผู้เรียนและเนื้อที่พอเพียงในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ด้านความใกล้ชิด/สนิทสนมของผู้เรียน จากผลการศึกษาพบว่า เพศชายมีระดับความคิดเห็น
ที่เห็นด้วยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเพศหญิง ในด้านการได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมห้องเรียนเสมอ
และผู้เรียนเข้ากับเพื่อนร่วมห้องเรียนคนอื่น ๆ ได้ดีระหว่างการทากิจกรรมในห้องเรียน สอดคล้องกับแนวคิด
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เกี่ยวกับทฤษฎีสามมิติของความสั มพันธ์ระหว่างบุคคล (FIRO – Fundamental Interpersonal Relation
Orientation) โดยวิลเลียม ชูทส์ (Schultz.1966. อ้างถึงใน สุเมธ พงษ์เภตรา. 2553) ทฤษฎีนี้ได้กล่าวถึงความ
ต้องการระหว่างบุคคลทั้ งในระดับพฤติกรรมและความรู้สึก ซึ่งจาเป็นและเพียงพอที่จะอธิบายการแสดงออก
ของบุคคล เมื่อมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในกลุ่มได้โดยความต้องการระหว่างบุคคลในระดับพฤติกรรม เป็น
การเข้ากันได้ของบุคคลชนิด Atmosphere Compatability ที่ว่า ความเข้ากันได้ของบุคคล เกิดจากความ
ต้องการที่เหมือนกัน เช่น ชอบสังคมเหมือนกัน
ปัจจัยด้านชั้นปี มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ชั้นปี มีผลต่อความ
คิดเห็นด้านการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ ในด้านความใกล้ชิด/สนิทสนมของผู้เรียน จากผลการศึกษา
พบว่า ส่วนใหญ่ผู้เรียนในชั้นปีที่ 1 มีการพบเพื่อนใหม่จากการเรียนในห้องเรียนอยู่ในระดับความคิดเห็นที่เห็น
ด้ว ยมากที่สุ ด เนื่ องจาก ชั้น ปีที่ 1 เป็น นั กศึกษาที่เข้ามาเจอสภาพแวดล้ อมใหม่ เนื่องจากเป็นปีแรกของ
การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ดังนั้นจึงมีการพบเพื่อนใหม่จากการเรียนในห้องเรียนมากกว่า
ชั้นปีที่ 2 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิระ ด้วงแป้น (2544) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในเขตภาคตะวันออก พบว่า นักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง (ปวส.) มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีใน
เขตภาคตะวันออก ทั้ง 4 ด้านคือ ด้านอาคารสถานที่ ด้านการเรียนการสอน ด้านกลุ่มเพื่อน และด้านการ
บริหาร โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ปัจจัยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีผลต่อความคิดเห็นด้านการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า
ส่วนใหญ่ผู้เรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 – 4.00 มีระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้เรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยในช่วงอื่นๆ ในด้านสัมพันธภาพระหว่างครูกับผู้เรี ยน คือความสนใจของครูที่มี
ต่อนักเรียน เมื่อนักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้นนักเรียนที่มีระดับสัมพันธภาพที่ดีกับครู
สูง ก็จะมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประเมศว์ วัฒนโอภาส (2548) ที่ว่า
ปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ด้านความมุ่งมั่นตั้งใจที่กับงานที่ได้รับมอบหมาย ในการทาความเข้าใจกับสิ่งที่ได้รับมอบหมาย จากการศึกษา
พบว่า ส่วนใหญ่ผู้เรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 – 4.00 มีระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยมาก เมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้เรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยในช่วงอื่นๆ ทั้งนี้เป็นเพราะ ความรับผิดชอบต่ องานที่ได้รับมอบหมายทาให้ได้
คะแนนมาก และส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธมลธร เห็นประเสริฐและ
ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ (2558) ที่ว่า นักเรียนที่กลุ่มผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้สูงส่วนใหญ่มี วิธีการเรียนรู้แบบที่มี
แรงจูงใจและยุทธวิธีระดับลึก กลุ่มผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ปานกลางและต่า ส่วนใหญ่มีวิธีการเรียนรู้แบบที่มี
แรงจูงใจและยุทธวิธีระดับผิวเผิน
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ปัจจัยด้านสถานศึกษา มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า สถานศึกษา มี
ผลต่อความคิดเห็นด้านการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ ทั้งนี้เพราะแต่ละวิทยาลัยเทคนิค มีขนาดและ
ลั กษณะห้ องเรีย น ผู้ ส อน บรรยากาศในการเรีย นการสอน และอุปกรณ์การเรียนที่แตกต่ างกัน ในแต่ล ะ
วิทยาลัยเทคนิคมีวิธีการจัดการเรียนการสอนต่างกัน บางวิทยาลัยจะจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มเป็นหลัก
บางวิทยาลั ยเทคนิ คจัดการเรีย นการสอนแบบเดี่ยวเป็นหลั ก ทาให้ ความใกล้ ชิด /สนิ มสนมของผู้ เรีย นใน
วิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มจะมีมากกว่าสอนแบบเดี่ยว เนื่องจากมีการพูดคุย มีปฏิสัมพันธ์
ระหว่ า งเพื่ อ นในห้ อ งเรี ย นมากกว่ า ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ สุ เ มธ พงษ์ เ ภตรา (2553) ได้ ก ล่ า วว่า
สัมพันธภาพกับเพื่อนด้านการเรียน ได้แก่ การให้การช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันด้านการเรียน และการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในด้านการเรียน เนื่องจากสังคมผู้เรียนของแต่ละวิทยาลัยเทคนิคแตกต่างกัน และ
มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีสัมพั นธภาพที่ดีต่อกันมากกว่าการเรียนการ
สอนที่ไม่ใช่กิจกรรมแบบกลุ่ม
2. วิธีการเรียนรู้
ปัจจัยด้านเพศ ไม่มีผลต่อความคิดเห็น ด้านวิธีการเรียนรู้ ทั้งนี้เป็นเพราะส่วนใหญ่ผู้เรียนที่มีเพศ
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกันเกี่ยวกับ ด้านขณะเรียนรู้ผู้เรียนรู้สึกพอใจมาก ด้านการทางานจน
หาข้อสรุปได้ทาให้รู้สึกพึงพอใจ ด้านการเรียนในวิชาใดที่ไม่น่าสนใจ จะทาให้พยายามทางานให้น้อยที่สุด
ด้านการเรียนรู้โดยการท่องซ้าๆ จนจาได้ขึ้นใจถึงแม้ว่าจะไม่เข้าใจก็ตาม ด้านการเรียนรู้เฉพาะสิ่งที่ผู้ส อน
กาหนดให้ เพราะคิดว่าไม่จาเป็นต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติม ด้านการเข้าเรียนด้วยคาถามที่อยากรู้และต้องการรู้
คาตอบจากผู้สอน ซึง่ สอดคล้องกับกฎการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ (1898. อ้างถึงใน ณัฐวดี ศิลปศักดิขจร. 2557)
2 กฎ คือ กฎแห่งผลที่พึงพอใจ เมื่อบุคคลได้รับผลที่พึงพอใจย่อมอยากจะเรียนรู้ต่อไปแต่ถ้าได้รับผลที่ไม่พึง
พอใจ จะไม่อยากเรียนรู้ ดังนั้น การได้รับผลที่พึงพอใจจึงเป็นปัจจัยสาคัญในการเรียนรู้ และ กฎแห่งการฝึกหัด
(low of exercise) การฝึกหัดหรือกระทาบ่อย ๆ ด้วยความเข้าใจจะทาให้ การเรีย นรู้นั้ นคงถาวร ถ้าไม่ได้
กระทาซ้าบ่อย ๆ การเรียนรู้นั้นจะไม่คงถาวร และในที่สุดอาจจะลืมได้
ปัจจัยด้านชั้นปี มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ชั้นปี มีผลต่อความ
คิดเห็น ด้านวิธีการเรียนรู้ ทั้งนี้ เป็นเพราะชั้นปีที่แตกต่างกัน เกี่ยวข้องกับวิธีการเรียนรู้ ที่แตกต่างกัน ในด้าน
การทางานจนหาข้อสรุปได้ทาให้รู้สึกพึงพอใจ จากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ชั้นปีที่ 1 มีระดับความคิดเห็นที่
เห็นด้วยมากเมื่อเปรียบเทียบกับชั้นปีที่ 2 เป็นเพราะชั้นปีที่ 1 มีความตระหนักและอยากเรียนรู้ กระตือรือร้น
หาคาตอบ เพราะเป็นปีแรกในการศึกษาในประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ด้านการเรียนรู้เพียงผิวเผินเพราะคิด
ว่าไม่มีประโยชน์ จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ชั้นปีที่ 2 มีระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
ชั้นปีที่ 1 เป็นเพราะชั้นปีที่ 2 มีวิธีการเรียนรู้เพื่อปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี และชั้นปีที่ 2 ใกล้จะจบการศึกษาจะมุ่ง
สนใจในเรื่องการฝึกงานเพื่อเข้าสู่ช่วงการทางานมากกว่าชั้นปีที่ 1ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล ก้อนขาว
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(2558) ที่ว่า เมื่อจาแนกตามระดับช่วงชั้น โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
ปัจจัยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีผลต่อความคิดเห็น ด้านวิธีการเรียนรู้ จากการศึกษา พบว่าผู้เรียนที่มีผลการเรียน
เฉลี่ย 2.49-2.99 มีระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้เรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย
ในช่วงอื่นๆ ทั้งนี้เป็นเพราะส่วนใหญ่ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
กันเกี่ยวกับ ความไม่จาเป็นต้องเรียนรู้เนื้อหาที่ไม่น่าจะมีอยู่ในข้อสอบ ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธมลธร
เห็นประเสริฐและดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ (2558) ที่ว่า ซึ่งนักเรียนที่กลุ่มผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้สูงส่วนใหญ่มี
วิธีการเรียนรู้แบบที่มีแรงจูงใจและยุทธวิธีระดับลึก กลุ่มผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ปานกลางและต่า ส่วนใหญ่มี
วิธีการเรียนรู้แบบที่มีแรงจูงใจและยุทธวิธีระดับผิวเผิน
ปัจจัยด้านสถานศึกษา มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า สถานศึกษา มี
ผลต่อความคิดเห็น ด้านวิธีการเรียนรู้ ทั้งนี้เป็นเพราะส่วนใหญ่ผู้เรียนที่เรียนวิทยาลัยเทคนิคที่แตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เนื่องจากวิธีการสอนของในแต่ละวิทยาลัยเทคนิคแตกต่างกัน หากวิชาใดมีวิธีการ
สอนที่มีแบบแผนที่ตรงตามความสนใจของผู้เรียน ก็จะสามารถดึงดูดผู้เรียนได้และทาให้ผู้เรียนอยากเรียนตาม
วิธีการสอนนั้น และเกิดความสนใจที่อยากจะเรียนรู้มากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ เบนจามิน บลูม (1982)
ที่ว่า การเรียนรู้ในด้านทักษะพิสัย คือ การเลื อกหาตัวแบบที่สนใจ กระทาตามแบบ พยายามฝึกตามแบบที่ตน
สนใจและพยายามทาซ้า เพื่อที่จะให้ เกิดทักษะตามแบบที่ตนสนใจให้ ได้ หรื อ สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
ข้อแนะนา เมื่อได้กระทาซ้าแล้ว ก็พยายามหาความถูกต้องในการปฏิบัติ หลังจากตัดสินใจเลือกรูปแบบที่เป็น
ของตัวเองจะกระทาตามรูปแบบนั้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการที่ผู้เรียนเกิดทักษะได้ต้องอาศัยการฝึกฝนและ
กระทาอย่างสม่าเสมอ
3. ความรู้สึกที่มีต่อการเรียนในห้องเรียน
ปัจจัยด้านเพศ ไม่มีผลต่อความคิดเห็น ด้านความรู้สึกที่มีต่อการเรียนในห้องเรียน ทั้งนี้เป็นเพราะ
ส่วนใหญ่ผู้เรียนที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีสามมิติ
ของความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล (FIRO – Fundamental Interpersonal Relation Orientation) โดยวิ
ลเลียม ชูทส์ (Schultz.1966. อ้างถึงใน สุเมธ พงษ์เภตรา. 2553) ทฤษฎีนี้ได้กล่าวถึงความต้องการระหว่าง
บุคคลทั้งในระดับพฤติกรรมและความรู้สึก ซึ่งจาเป็นและเพียงพอที่จะอธิบายการแสดงออกของบุคคล เมื่ อมี
ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในกลุ่มได้โดยความต้องการระหว่างบุคคลในระดับพฤติกรรม เป็นการเข้ากันได้ของ
บุคคลชนิด Atmosphere Compatability ที่ว่า ความเข้ากันได้ของบุคคล เกิดจากความต้องการที่เหมือนกัน
เช่น ชอบสังคมเหมือนกัน
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ปัจจัยด้านชั้นปี มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ชั้นปี มีผลต่อความ
คิดเห็น ด้านความรู้สึกที่มีต่อการเรียนในห้องเรียน ทั้งนี้เป็นเพราะส่วนใหญ่ผู้เรียนที่มีชั้นปีแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับ ด้านการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากผู้สอนคือสิ่ งที่สาคัญในห้องเรียน จากการศึกษา
พบว่า ส่วนใหญ่ชั้นปีที่ 1 มีระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับชั้นปีที่ 2 เป็นเพราะ ชั้น
ปีที่ 1 เป็นชั้นปีเริ่มต้นการเรียนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จะมีการตื่นตัวในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
จากครูผู้สอนในห้องเรียนเพิ่มเติมจากสิ่งเดิมที่เคยเรียนมา มากกว่าชั้นปีที่ 2 สอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล
ก้อนขาว (2558) ที่ว่า เมื่อจาแนกตามระดับช่วงชั้น โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับคากล่าวของ นิคม อ่อนละมัย (2553) ที่ว่า การพัฒนาตนเอง ลงมือทาด้วยตัว
คุณเอง โดยผ่านกระบวนการการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เราออกแบบทาขึ้นมาด้วยความจงใจ ตั้งใจ และเต็ม
ใจของเราเอง
ปัจ จัยด้า นผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน ไม่มีผ ลต่อความคิดเห็ น ด้านความรู้สึ กที่มีต่อการเรี ย นใน
ห้องเรียน ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย ทั้ง 3 ช่วงคือ ไม่เกิน 2.49 2.50 2.99 และ 3.00 – 4.00 จะมีระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยมาก ในด้านความรู้สึกที่มีต่อการเรียนในห้องเรียน
ซึ่งสอดคล้องกับกฎการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ (1898. อ้างถึงใน ณัฐวดี ศิลปศักดิขจร. 2557) คือ กฎแห่งผลที่
พึงพอใจ เมื่อบุคคลได้รับผลที่พึงพอใจย่อมอยากจะเรียนรู้ต่อไปแต่ถ้าได้รับผลที่ไม่พึงพอใจ จะไม่อยากเรียนรู้
ดังนั้น การได้รับผลที่พึงพอใจจึงเป็นปัจจัยสาคัญในการเรียนรู้ และสอดคล้องกับคากล่าวของ ชูชัย สมิทธิไกล
(2530) ที่ว่า ถ้าบุคคลเรียนรู้ที่จะไว้วางใจบุคคลอื่น จะทาให้บุคคลนั้น ไม่มองว่าตนเองอยู่เหนือกว่าหรือต่ากว่า
บุคคลอืน่ แต่จะนับถือบุคคลว่าเป็นบุคคลหนึ่งหรือเป็นเพือ่ นมิใช่ศัตรูหรือคู่แข่ง
ปัจจัยด้านสถานศึกษา มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า สถานศึกษา มี
ผลต่อความคิดเห็ น ด้านความรู้ สึ กที่มีต่อการเรีย นในห้ องเรียน ทั้ งนี้เป็ นเพราะส่ ว นใหญ่ผู้เรียนที่เรียนใน
วิทยาลัยเทคนิคแตกต่างกัน เนื่องจาก ในแต่ละวิทยาลัยเทคนิคมีการจัดการเรียนการสอน ผู้สอน และสังคม
ของเพื่อนในห้องเรียน ที่แตกต่างกัน ซึ่งหากผู้เรียนมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อการจัดการเรียนการสอน จะทาให้
ความใกล้ชิด/สนิทสนมของเพื่อนร่วมห้อง และกับผู้สอนไม่ดีไปด้วย อาจเป็นเพราะความต้องการที่แตกต่างกัน
ของผู้เรียนในสังคมที่แตกต่างกัน ถ้าผู้เรียนในแต่ละวิทยาลัยเทคนิคมีความใกล้ชิด/สนิทสนมที่ดีต่อเพื่อนใน
ห้องหรือต่อผู้สอน ก็จะทาให้ผู้เรียนเปิดใจเพื่อเข้าหากับเพื่อนและผู้สอนได้ง่าย และไม่กลัวการประเมินจาก
ผู้สอน เนื่องจากเพื่อนในห้องและผู้สอนพร้อมที่จะช่ วยแก้ไขปัญหาระหว่างเรียนในห้องเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
คากล่าวของ คารคัฟและเบเรนสัน (Carkhuff and Berenson.1977) ที่ว่า ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล มีดังนี้ ความสัมพันธ์แบบเปิดหมายถึง การเปิดเผยความรู้สึก เต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูล
ประสบการณ์ซึ่งกันและกันอย่างเปิดเผย และก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่มั่นคง มีความรู้สึกร่วมต่อกัน
ข้อเสนอแนะ
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1. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์กลุ่มตัวอย่างอื่นๆด้วย เช่น ผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้ น สู ง สาขาช่ า งยนต์ ช่ า งไฟฟ้ า เป็ น ต้ น เพื่ อ ที่ จ ะได้ ผ ลการวิ จั ย ที่ ส ามารถน ามาเปรี ย บเที ย บการรั บ รู้
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ และความรู้สึกที่มีต่อการเรียนในห้องเรียนได้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
การจัดการเรียนการสอนในอนาคตและทาให้ขอบเขตการศึกษากว้างมากขึ้น
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บทคัดย่อ
กำรศึกษำฉบับนีมีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่ อศึกษำกำรแบ่งระดับควำมส้ำคัญของยำและเวชภัณฑ์ ใน
กำรสั่งซือให้เหมำะสมกับ คลังยำและเวชภัณฑ์ที่มีจ้ำกัด (2) เพื่อศึกษำกำรเพิ่มประสิทธิภำพ (optimize) ใน
กำรบริหำรคลังยำและเวชภัณฑ์ด้วยแต่ละวิธีเข้ำด้วยกันเพื่อส่งผลให้ได้ค่ำ ผลลัทธ์ที่ดีกว่ำกำรใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง
เพียงอย่ำงเดียว (3) เพื่อศึกษำปัจจัยอื่นๆ ที่จะเข้ำมำมีอิทธิพลต่อกำรกำรพยำกรณ์ ตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำ
คือ ข้อมูลคลังยำและเวชภัณฑ์ และสถิติกำรสั่งซือ กำรจ่ำยให้ผู้ป่วยและกำรจ้ำหน่ำยทิง ของฝ่ำยเภสัชกรรม
คณะแพทยศำสตร์ศริ ิรำชพยำบำล ในปี 2561 จ้ำนวน 12 เดือน โดยมีตัวอย่ำงทังสิน 4,267 ชนิด (77,496,466
รำยกำร) สถิติที่ใช้ในกำรวิจัยคือ สถิติเชิงพรรณนำ ค่ำสถิติร้อยละ ค่ำมำกสุด กำรหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกำรบริหำรยำและเวชภัณฑ์ คงคลัง โดยใช้ อุปสงค์หรือควำมต้องกำรของสินค้ำคงคลัง
(Demand of Inventory) กำรจัดกลุ่มสินค้ำคงคลัง (Inventory Catalog) และกำรจัดระดับควำมส้ำคัญด้วย
ABC-VED (ABC-VED Analysis ; The 70:20:10 Concept), ก้ำหนดปริมำณกำรสั่งซือ (Economic Order
Quantity : EOQ ),ควำมปลอดภัยของสินค้ำคงคลัง (Safety Stock), จุดสั่งซือ (Reorder point) และปัจจัย
อื่นๆ เพื่อควำมยืดหยุ่นในกำรบริหำรคลังยำและเวชภัณฑ์
ผลกำรศึกษำพบว่ำสำมำรถแบ่งควำมส้ำคัญและควำมจ้ำเป็นได้ 9 กลุ่ม ซึ่งจะด้ำเนินกำรน้ำ ระดับที่ได้
ในส่วนของ ABC-VED matrix I=671 , II=493 , III=3,103 รำยกำร เพื่อจัดกลุ่มกำรสั่งซือยำและเวชภัณฑ์
แล้วจึงก้ำหนดสต็อกควำมปลอดภัย (Safety Stock) โดยให้มียำและเวชภัณฑ์แต่ละชนิดคือค่ำมำกที่สุด*ตัว
แปรควำมส้ำคัญ*4 และหำจุดสั่งซือ (Reorder point) โดยให้มียำและเวชภัณฑ์แต่ละชนิดคือค่ำมำกที่สุด*ตัว
แปรควำมส้ำคัญ*2 ซึ่งจะมีรอบกำรจัดซือทุก ๆ 3 เดือนซึ่งกำรทดลองพบว่ำกำรสั่งซือของยำและเวชภัณฑ์
หลังจำกที่ค้ำนวณไปใช้ในบริหำรกำรจัดซือยำและเวชภัณฑ์แต่ละชนิดได้เหมำะสมและไม่ขำดแคลน มีควำม
เฉพำะเจำะจงในกำรจัดซือยำและเวชภัณฑ์จำกค่ำจริงที่ผ่ำนค้ำนวณมำแล้ว ซึ่งต่ำงจำกเดิม ที่ค้ำนวณแค่ 3
เดือนย้อนหลัง แล้วเผื่อยำและเวชภัณฑ์ให้ให้มำกขึนอีกหน่อย ซึ่งวิธีเดิมต้องเผื่อยำและเวชภัณฑ์ทุกตัวให้
เท่ำกัน โดยที่ไม่แบ่งระดับควำมส้ำคัญหรือควำมจ้ำเป็นของยำและเวชภัณฑ์แต่ละชนิด
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คาสาคัญ : 1) กำรจัดระดับควำมส้ำคัญด้วย 2) ก้ำหนดปริมำณกำรสั่งซือ 3) ควำมปลอดภัยของสินค้ำคง
คลัง 4) จุดสั่งซือ

Abstract
The objectives of this study were ( 1 ) To study the level of importance of medicines
and medical supplies in order to be suitable with medicine storage and limited medical
supplies, ( 2 ) To study the increase in the efficiency of the management of pharmaceuticals
and pharmaceuticals with each method in order to result in better results than using only one
method, (3) To study other factors that will influence to the forecasting. The samples used in
the study were medicine storage information, medical supplies information, order statistics,
dispensing for patients and disposing of Pharmaceutical Department, Faculty of Medicine Siriraj
Hospital in the year 2018, 12 months with a total of 4,267 types (77,496,466 items). The
statistics used in this research are descriptive statistics, percentage statistics, maximum values,
finding relevance between factors involved in medicine management and medical supplies
inventory by using demand or demand of Inventory, inventory catalog and prioritizing with
ABC-VED (ABC-VED Analysis ; The 70:20:10 Concept), Economic Order Quantity : EOQ, Safety
Stock, Reorder point and other factors for flexibility in medicine storage and medical storage
management.
The results showed that could be divided importance and necessity into 9 groups
which will bring the level obtained in the ABC-VED matrix I=671, II=493, III=3,103 items to
grouping ordering medicines and medical supplies then set safety stock by providing each type
of medicines and medical supplies as the highest value* Priority variables* 4 and find reorder
point by providing each type of medicines and medical supplies as the highest value* Priority
variables*2 which will have a purchasing cycle every 3 months. The experiment found that
the purchase of medicines and medical supplies after calculation used in the management of
purchasing medicines and medical supplies each type is appropriate and without shortage.
There is specificity in purchasing medicines and medical supplies from the actual values that
have been calculated which is different from the original calculation previous 3 months and
prepare medicines and medical supplies more. Which the original method has to prepare all
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medicines and medical supplies equal which does not divide the level of importance or
necessity of each medicines and medical supplies.
Keywords: 1) ABC-VED Analysis 2) Economic Order Quantity: EOQ 3) Safety Stock 4) Reorder
point
บทนา
ในปัจจุบันกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำคงคลังนันเป็นสิ่งส้ำคัญล้ำดับต้นๆ สินค้ำคงคลัง หรือสินค้ำคงเหลือ
(Inventory) เป็นสิ่งที่จ้ำเป็นส้ำหรับธุรกิจ เพรำะจัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนรำยกำรหนึ่งซึ่งธุรกิจพึงมีไว้เพื่อให้
กำรผลิต กำรจัดซือหรือกำรขำย สำมำรถด้ำเนินไปได้อย่ำงรำบรื่น กำรมีสินค้ำคงคลังมำกเกินไปอำจเป็นปัญหำ
กับธุรกิจได้ ทังในเรื่องต้นทุนกำรเก็บรักษำที่สูง สินค้ำเสื่อมสภำพ หมดอำยุ ล้ำสมัย ถูกขโมย หรือสูญหำย
นอกจำกนียังท้ำให้สูญเสียโอกำสในกำรน้ำเงินที่จมอยู่กับสินค้ำคงคลังนีไปหำประโยชน์ในด้ำนอื่นๆได้
กำรบริ ห ำรจั ด กำรสิ น ค้ำ คงคลั ง นั นโดยปกติจ ะมีเ ป้ำ หมำยที่ส้ ำ คัญ ที่สุ ด คื อกำรบริห ำรกำรสั่ ง ซื อ
สินค้ำเข้ำให้เหมำะสมกับปริมำณสินค้ำออก เพื่อให้กำรสั่งซือสินค้ำมี ควำมคุ้มค้ำที่สุด แต่กำรบริหำรจัดกำร
เกี่ยวกับคลังสินค้ำที่เป็นยำและเวชภัณฑ์นันจะมีควำมแตกต่ำงกว่ำกำรบริหำรคลังสิน ค้ำทั่ว ไปบ้ำงในบำง
ประกำร ซึ่งแต่ละรำยกำรมีปัจจัยต่ำงๆ ที่ควรพิจำรณำคือ ลักษณะของอุปสงค์ หรือควำมต้องกำร โดยกำรจัด
กลุ่ ม หมวดหมู่ ข องวั ส ดุ แ ละระดั บ ควำมส้ ำ คั ญ มี ปั จ จั ย ในกำรบริ ห ำรจั ด กำรคลั ง สิ น ค้ ำ 3 ประกำรซึ่ ง มี
รำยละเอียดดังต่อไปนี
1. อุปสงค์หรือควำมต้องกำรของสินค้ำคงคลัง (Demand of Inventory) มีส่วนส้ำคัญในกำรวำงแผน
และควบคุมสินค้ำคงคลัง มี 2 ลักษณะคือ
1.1 อุปสงค์อิสระ (Independent Demand) หมำยถึงอุปสงค์ที่ไม่มีควำมสัมพันธ์กับอุปสงค์
ของรำยกำรยำและเวชภัณฑ์อื่นๆ เช่น อุปสงค์ของยำหรือเวชภัณฑ์ที่จ่ำยให้กับผู้ป่วย ได้เลยโดยไม่ต้องใช้
ร่วมกับยำและเวชภัณฑ์อื่น
1.2 อุปสงค์ตำม (Dependent Demand) หมำยถึงอุปสงค์ที่มีควำมสัมพันธ์กับอุปสงค์ของ
รำยกำรยำและเวชภั ณฑ์อื่น ๆ หรือมีควำมต้องกำรมำจำกโครงสร้ำงของผลิ ตภัณฑ์ตำมล้ ำดับ เช่น ควำม
ต้องกำรยำและเวชภัณฑ์ที่ต้องใช้ควบคู่กันกับรำยกำรยำและเวชภัณฑ์อื่นๆ เป็นต้น
2. กำรจั ด กลุ่ ม สิ น ค้ ำ คงคลั ง (Inventory Catalog) เป็ น กำรจั ด รำยกำรยำและเวชภั ณ ฑ์ ค งคลั ง
ประเภทเดียวกันไว้ในกลุ่มเดียวกัน ยำและเวชภัณฑ์คงคลังหนึ่งรำยกำรอำจจัดอยู่ในหลำยกลุ่ม ขึนอยู่กับควำม
ต้องกำรในกำรแบ่งประเภทและควำมสำมำรถของระบบฐำนข้อมูลที่ใช้ ประโยชน์ที่ส้ำคัญของกำรจัดกลุ่มยำ
และเวชภัณฑ์คงคลังคือ ช่วยป้องกันกำรตังรำยกำรยำและเวชภัณฑ์คงคลังซ้ำ และใช้เป็นสื่อกลำงในกำรสื่อสำร
ซึ่งท้ำให้หน่วยงำนต่ำงๆ ในองค์กรสำมำรถน้ำข้อมูลนีไปใช้ในงำนของหน่วยงำนนัน ๆ เช่น หน่วยงำนบริหำรใช้
ในกำรก้ำหนดผู้มีอ้ำนำจในกำรสั่งซือ หน่วยงำนจัดซือใช้ก้ำหนดผู้ท้ำหน้ำที่ในกำรจัดหำ เป็นต้น
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3. กำรจัดระดับควำมส้ำคัญด้วย ABC-VED (ABC-VED Analysis ; The 70:20:10 Concept) จำก
กำรที่ยำและเวชภัณฑ์คงคลังขององค์กรมีรำยกำรจ้ำนวนมำก หำกให้ควำมส้ำคัญยำและเวชภัณฑ์คงคลั ง
เท่ำกันทังหมดจะท้ำให้ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยและเวลำมำก ดังนันในกำรบริหำรยำและเวชภัณฑ์คงคลังจะต้องจัด
ระดับควำมส้ำคัญของยำและเวชภัณฑ์คงคลังแต่ละรำยกำรเพื่อจัดสรรทรัพยำกรของคลังพัสดุให้เหมำะสมและ
มีประสิทธิภำพ
ซึ่งกำรก้ำหนดปริมำณของยำและเวชภัณฑ์คงคลังที่เหมำะสมจะต้องค้ำนึงถึงต้นทุนในกำรบริหำรยำ
และเวชภัณฑ์คงคลังโดยจะพิจำรณำจำก 3 ส่วนส้ำคัญดังต่อไปนี
1. ปริ ม ำณกำรสั่ ง ซื อที่ มี ต้ น ทุ น ต่้ ำ ที่ สุ ด (Economic Order Quantity : EOQ ) ในแต่ ล ะครั ง ซึ่ ง
สำมำรถค้ำนวณหำปริมำณกำรสั่งซือที่ท้ำให้ทังต้นทุนในกำรสั่งซือ และต้นทุนในกำรเก็บรักษำนีได้ ก็จะท้ำให้
ทรำบว่ำเมื่อสินค้ำในคลังสินค้ำถูกขำยออกไปจนหมด จะต้องสั่งซือสินค้ำเข้ำมำใหม่ในจ้ำนวนเท่ำใดจึงจะ
ประหยัดที่สุด
2. สต็อคเพื่อควำมปลอดภัย (Safety Stock) เป็นสต็อกที่ต้องส้ำรองไว้กันสินค้ำขำดเมื่อสินค้ำถูกใช้
และปริมำณลดลงจนถึงจุดสั่งซือ (Reorder point) เป็นจุดที่ใช้เตือนส้ำหรับกำรสั่งซือรอบถัดไป เมื่ออุปสงค์สูง
กว่ำสินค้ำคงคลังที่เก็บไว้ เป็นกำรป้องกันสินค้ำขำดมือไว้ล่วงหน้ำ หรืออีกค้ำอธิบำยหนึ่งเป็นกำรเก็บสะสม
สินค้ำคงคลังในช่วงของรอบเวลำในกำรสั่งซือ
3. จุดสั่งซือ (Reorder point) จุดสั่งซือใหม่ในอัตรำควำมต้องกำรสินค้ำคงคลังคงที่และรอบเวลำคงที่
เป็นสภำวะที่ไม่เสี่ยงที่จะเกิดสินค้ำขำดมือเลย เพรำะทุกสิ่งทุกอย่ำงแน่นอน
ซึ่งงำนวิจัยฉบับนีจะเน้นกำรเพิ่มประสิทธิภำพผลลัพธ์ (optimize) ของน้ำวิธีกำรต่ำงๆเข้ำมำใช้ในกำร
ค้ำนวณไม่ว่ำเป็นกำรใช้ ABC-VED Analysis เพื่อแบ่งควำมส้ำคัญของยำและเวชภัณฑ์แต่ละชนิด โดยค้ำนึงถึง
ปริมำณยำและเวชภัณฑ์คงคลัง ระยะปลอดภัยในกำรเก็บ ยำและเวชภัณฑ์ ค่ำควำมสูญเสียในกำรทิงยำและ
เวชภัณฑ์ที่หมดอำยุ ค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลยำและเวชภัณฑ์ และผลกระทบในกำรขำดยำและเวชภัณฑ์ ผลของ
ค่ำที่พยำกรณ์ได้จะมีหลำยค้ำตอบ แต่ระบบจะแนะน้ำ ผลลัพท์ที่ดีที่สุดในกำรค้ำนวณ เพื่อมำประมวลผลเพิ่ม
ประสิทธิภำพผลลัพท์ (optimize) บริหำรคลังยำและเวชภัณฑ์ให้เหมำะสม ซึ่งจะต่ำงกับงำนวิจัยอื่นๆ ที่จะ
ได้ผลกำรค้ำนวณจำกวิธีใดวิธีหนึ งเพีย งอย่ ำงเดียว มำประกอบกำรตัดสิน ใจในกำรบริห ำรปริมำณยำและ
เวชภัณฑ์คงคลังได้ดีที่สุด
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษำกำรแบ่งระดับควำมส้ำคัญของยำและเวชภัณฑ์ในกำรสั่งซือให้เหมำะสมกับคลังยำและ
เวชภัณฑ์ที่มีจ้ำกัด
2. เพื่อศึกษำกำรเพิ่มประสิทธิภำพ (optimize) ในกำรบริหำรคลังยำและเวชภัณฑ์ด้วยแต่ละวิธีเข้ำ
ด้วยกันเพื่อส่งผลให้ได้ค่ำผลลัทธ์ที่ดีกว่ำกำรใช้วิธีใดวิธีหนึ่งเพียงอย่ำงเดียว
3. เพื่อศึกษำปัจจัยอื่นๆ ที่จะเข้ำมำมีอิทธิพลต่อกำรกำรพยำกรณ์
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กรอบแนวคิดและสมมติฐาน
1. กำรจัดระดับควำมส้ำคัญด้วย ABC-VED (ABC-VED Analysis ; The 70:20:10 Concept)
2. กำรก้ำหนดสต็อกเพื่อควำมปลอดภัย (Safety Stock) และ ก้ำหนดจุดสั่งซือ (Reorder point)
3. เพิ่มประสิทธิภำพผลลัพธ์ (optimize) ของน้ำวิธีกำรต่ำงๆเข้ำมำใช้ในกำรค้ำนวณ
วิธีการดาเนินงานวิจัย
งำนวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำกำรแบ่งระดับ ควำมส้ำคัญของยำและเวชภัณฑ์ในกำรสั่งซื อให้
เหมำะสมกับคลังยำและเวชภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภำพ (optimize) ในกำรบริหำรคลังยำและเวชภัณฑ์ด้วยแต่
ละวิธีเข้ำด้ว ยกั น โดยศึกษำปั จ จั ย อื่น ๆ ที่จะเข้ำมำมีอิทธิพลต่ อ กำรกำรพยำกรณ์ ด้ว ย โดยมีขันตอนกำร
ด้ำเนินงำนวิจัย 3 ขันตอน คือ
1. แบ่งระดับควำมส้ำคัญของยำและเวชภัณฑ์ในกำรสั่งซือให้เหมำะสมกับคลังยำและเวชภัณฑ์ ด้วย
ABC-VED (ABC-VED Analysis ; The 70:20:10 Concept)
1.1. ท้ำกำรแบ่งระดับควำมส้ำคัญของจ้ำนวนกำรใช้ยำและเวชภัณฑ์ออกเป็น 3 หมวดหมู่ A,
B และ C ตำมเปอร์เซ็นต์จ้ำนวนกำรใช้ยำและเวชภัณฑ์สะสมที่ 70%, 20% และ 10% ตำมล้ำดับ เพื่อที่จะ
แบ่งระดับควำมส้ำคัญของยำในสัดส่วนที่ต้องกำร
ภาพที่ 1 การแบ่งระดับความสาคัญ ABC Analysis

แนวทำงในกำรวิเครำะห์ ACB มีล้ำดับดังต่อไปนี
1.1.1. รวบรวมกำรใช้ยำและเวชภัณฑ์ในช่วงปีที่ผ่ำนมำ
1.1.2. เรียงล้ำดับกำรใช้ยำและเวชภัณฑ์ตำมตัวยำจำกมำกไปยังน้อย
1.1.3. แปลงค่ ำ กำรใช้ ย ำและเวชภั ณ ฑ์ เ ป็ น ร้ อ ยละและค้ ำ นวณเป็ น จ้ ำ นวนกำรใช้ ย ำและ
เวชภัณฑ์สะสม
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1.1.4. จัดกลุ่มยำและเวชภัณฑ์ตำมหลักกำรที่ได้กล่ำวไปข้ำงต้น
1.2. ท้ำกำรแบ่งระดับควำมจ้ำเป็ นของจ้ำนวนกำรใช้ ยำและเวชภัณฑ์ อ อกเป็น 3 หมวดหมู่ V (Vital
จ้ำเป็น), E (essential ส้ำคัญ) และ D (desirable ต้องกำร) ตำมเปอร์เซ็นต์ของจ้ำนวนกำรใช้ยำและเวชภัณฑ์ในรอบปีของตัว
ยำและเวชภัณฑ์แต่ละชนิดที่ 10%, 20% และ 70% ตำมล้ำดับ เพื่อที่จะแบ่งระดับควำมจ้ำเป็นของยำในสัดส่วนที่ต้องกำร
ภาพที่ 2 การแบ่งระดับความสาคัญ VED Analysis

แนวทำงในกำรวิเครำะห์ VED มีล้ำดับดังต่อไปนี
1.2.1. รวบรวมกำรใช้ยำและเวชภัณฑ์ในช่วงปี ที่ผา่ นมา
1.2.2. นับสถิติกำรใช้ยำและเวชภัณฑ์แต่ละชนิดเป็นปริมำณกำรถูกใช้งำนเป็นจ้ำนวนวันต่อปี
1.2.3. เรี ยงลาดับการใช้ ยาและเวชภัณฑ์ตามตัวยาจากมากไปยังน้ อย
1.2.4. แปลงค่าการใช้ ยาและเวชภั ณ ฑ์ เป็ นร้ อยละและคานวณเป็ นจานวนการใช้ ยาและ
เวชภัณฑ์สะสม
1.2.5. จัดกลุ่มยาและเวชภัณฑ์ตำมหลักกำรที่ได้กล่ำวไปข้ำงต้น
ซึ่ง VED สำมำรถจัดกลุ่มคำมควำมส้ำคัญของยำได้หลำยวิธี ซึ่งในงำนวิจัยนีจะเน้นเรื่องกำรถูกใช้ยำแต่ละ
ชนิดต่อปีเป็นหลัก เพรำะยำที่จ่ำยทุกวันนันส้ำคัญและไม่สำมำรถขำดแคลนได้
1.3. น้ำยำและเวชภัณฑ์ ที่แบ่งระดับควำมส้ำคัญและควำมจ้ำเป็นใน ข้อ 1.1. และ 1.2. มำท้ำกำรหำ
matrix กันอีกรอบ เพื่อให้ได้ยำและเวชภัณฑ์ที่ส้ำคัญและจ้ำเป็นจริง ๆในกำรใช้งำน
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ตารางที่ 1 การจัดหมวดกลุ่มยาตาม ABC-VED matrix
หมวดกลุ่มยา
หมวด I ได้แก่ AV, AE, AD, BV และ CV

คุณสมบัติ

ยำและเวชภัณฑ์ที่มีควำมจ้ำเป็นอย่ำงมำกหรือกำรสั่งจ่ำยยำและเวชภัณฑ์สูง;
มีจ้ำนวนรำยกำรยำเป็นสัดส่วนน้อยแต่ มีผลต่อกำรสั่งจ่ำยยำและเวชภัณฑ์
มำก

หมวด II ได้แก่ BE, CE และ BD

ยำและเวชภัณฑ์ที่มีควำมส้ำคัญและควำมจ้ำเป็นปำนกลำง; มีจ้ำนวนรำยกำร
ยำมำกกำรทบทวนที ล ะ รำยกำรต้ อ งใช้ ท รั พ ยำกรบุ ค คลและเวลำ
ค่อนข้ำงมำกแต่ประหยัดงบประมำณได้ไม่มำกนัก

หมวด III ได้แก่ CD

ยำและเวชภั ณ ฑ์ ที่ มี ค วำมจ้ ำ เป็ น น้ อ ยและมีก ำรสั่ง จ่ ำ ยยำน้ อ ย; มี จ้ ำ นวน
รำยกำรยำและเวชภัณฑ์มำกแต่มีค่ำใช้จ่ำยเป็น สัดส่วนน้อย หำกต้องกำร
ประหยัดงบประมำณอำจพิจำรณำตัดรำยกำรยำในหมวดนีออก

2. ก้ำหนดปริมำณกำรสั่งซือที่มีต้นทุนต่้ำที่สุด,ควำมปลอดภัยของสินค้ำคงคลัง,จุดสั่งซือ และปัจจัยอื่นๆ เพื่อควำม
ยืดหยุ่นในกำรบริหำรคลังยำและเวชภัณฑ์ ซึ่งสูตรดังต่อไปนีจะแตกต่ำงจำกสูตรกำรบริหำรคลังสินค้ำที่เน้นก้ำไรเป็นหลัก แต่
งำนวิ จั ย ชิ นนี ไม่ ไ ด้ ยึ ด ก้ ำ ไรเป็ น ที่ ตั ง เพรำะโรงพยำบำลศิ ริ ร ำชเป็ น เป็ น องค์ ก รที่ ไ ม่ แ สวงหำผลก้ ำ ไร (NON PROFIT
ORGANIZATION) เรำไม่มีผู้ถือหุ้นและไม่ได้ต้องกำรก้ำไรสูงสุด เพียงแค่สำมำรถเลียงตนเองได้ และพอที่จะน้ำประโยชน์
ส่วนเกิน กลับไปช่วยคณะแพทย์ ฯได้อย่ำงต่อเนื่อง กำรก้ำหนดสูตรต่ำงๆ จะเน้นไปในแนวทำงซือจ้ำนวนพอดีและของไม่ขำด
2.1. กำรก้ำหนดสต็อกเพื่อควำมปลอดภัย (Safety Stock) ท้ำได้โดยกำรก้ำหนดสต็อกเพื่อควำมปลอดภัย
(Safety Stock) ก่อนซึ่งก็จะสอดคล้องกับกำร ก้ำหนดจุดสั่งซือ ซึ่งงำนวิจัยนีจะด้ำเนินกำรกับคลังยำและเวชภัณฑ์ โดยจะมี
กำรจัดซือทุก 3 เดือน ดังนันกำรก้ำหนดสต็อกเพื่อควำมปลอดภัย (Safety Stock) โดยสูตรคือ (ค่าการจ่ายยาและเวชภัณฑ์
สูงสุดในปีนั้น+เปอร์เซ็นต์ความสาคัญ)*(จานวนเดือนในรอบการสั่ง+1)
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ภาพที่ 3 สูตรการกาหนดสต็อกเพื่อความปลอดภัย

2.2. ก้ำหนดจุดสั่งซือ (Reorder point) รอบของกำรจัดซือยำและเวชภัณฑ์จะจัดซือทุก ๆ 3 เดือน เพรำะ
ฉนันเรำจะต้องค้ำนวณหำจุดที่จะสั่งยำและเวชภัณฑ์ เพื่อเติมคลัง โดยสูตรคือ (ค่าการจ่ายยาและเวชภัณฑ์สูงสุดในปีนั้น+
เปอร์เซ็นต์ความสาคัญ)*2 เพื่อให้ยำและเวชภัณฑ์ที่อยู่ในคลัง มีจ่ำยให้กับผู้ป่วยได้เพียงพอ เมื่อได้ผลลัพธ์แล้วหำกยำและ
เวชภัณฑ์ชนิดใดต่้ำกว่ำ จุดสั่งซือ ให้ท้ำกำรจัดซือได้เลยให้เต็มปริมำณสต็อกเพื่อควำมปลอดภัย (Safety Stock)
ภาพที่ 4 สูตรการกาหนดจุดสั่งซื้อ

3. เพิ่มประสิทธิภำพผลลัพธ์จำกวิธีกำรต่ำงๆเข้ำมำใช้โดยกำรปรับค่ำตัวแปรที่จะเป็นตัวผูกพันไปทีละน้อย เพื่อดู
ผลลัพธ์ในกำรจัดซือเป็นจ้ำนวนทีเ่ หมำะสมและดีที่สุด
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จำกกำรด้ำเนินงำนวิจัยเพื่อศึกษำกำรแบ่งระดับควำมส้ำคัญของยำและเวชภัณฑ์ในกำรสั่งซือให้เหมำะสมกับคลังยำ
และเวชภัณฑ์ที่มีจ้ำกัดและศึกษำกำรเพิ่มประสิทธิภำพ (optimize) ในกำรบริหำรคลังยำและเวชภัณฑ์ด้วยแต่ละวิธีเข้ำด้วยกัน
จำกข้อมูลในปี 2561 จ้ำนวน 4,267 ชนิดยำ จ้ำนวน 677,496,466 รำยกำร คิดเป็นจ้ำนวนเงิน 9,250,522,459 บำท
ตารางที่ 2 สรุปผลการจัดหมวดกลุ่มยาตาม ABC-VED matrix
%No. of
Accum
Accum
Category No. of Item
Item
QTY
%QTY
%No. of Item
%QTY
A
119
2.79%
473,400,012
69.87%
2.79%
69.87%
B
256
6.00%
136,246,203
20.11%
8.79%
89.99%
C
3,892
91.21%
67,850,251
10.01%
100.00%
100.00%
V
658
15.42%
554,576,149
81.86%
15.42%
81.86%
E
474
11.11%
68,027,075
10.04%
26.53%
91.90%
D
3,135
73.47%
54,893,242
8.10%
100.00%
100.00%
I
671
15.73%
591,807,366
87.35%
15.73%
87.35%
II
493
11.55%
57,560,570
8.50%
27.28%
95.85%
III
3,103
72.72%
28,128,530
4.15%
100.00%
100.00%
ซึ่งสำมำรถแบ่งระดับควำมส้ำคัญและควำมจ้ำเป็นได้ 9 กลุ่ม ซึ่งจะด้ำเนินกำรน้ำ ระดับที่ได้ในส่วนของ ABC-VED
matrix (I,II,III) น้ำไปจัดกลุ่มกำรสั่งซือยำและเวชภัณฑ์
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ภาพที่ 5 ผลลัพธ์ของกลุ่มชนิดของยาและเวชภัณฑ์

ก้ำหนดสต็อกเพื่อควำมปลอดภัย (Safety Stock) แล้วจึงน้ำมำหำจุดสั่งซือ (Reorder point) ผลที่ได้จำกกำรรัน
ค่ำตัวแปร ก็ตรงรอบในกำรสั่งซือ คือ 3 เดือน/ครัง และยำไม่ขำดมือ ดังตัวอย่ำงใน ภำพที่ 6 และ ภำพที่ 7
ภาพที่ 6 ผลลัพธ์ของสต๊อกและจุดสั่งซื้อของยา NIFTD2
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ภาพที่ 7 ผลลัพธ์ของสต๊อกและจุดสั่งซื้อของยา NIFTD2

พบว่ำกำรสั่งซือของยำและเวชภัณฑ์ หลังจำกที่ค้ำนวณไปใช้ ในบริหำรกำรจัดซือยำและเวชภัณฑ์ แต่ละชนิ ด ได้
เหมำะสมและไม่ขำดแคลน มีควำมเฉพำะเจำะจงในกำรจัดซือยำและเวชภัณฑ์จำกค่ำจริงที่ผ่ำนค้ำนวณมำแล้ว ซึ่งต่ำงจำกเดิม
ที่ค้ำนวณแค่ 3 เดือนย้อนหลัง แล้วเผื่อ ยำและเวชภัณฑ์ให้ให้มำกขึนอีกหน่อย ซึ่งวิธีเดิมต้องเผื่อ ยำและเวชภัณฑ์ทุกตัวให้
เท่ำกัน โดยที่ไม่แบ่งระดับควำมส้ำคัญหรือควำมจ้ำเป็นของยำและเวชภัณฑ์แต่ละชนิด
ข้อเสนอแนะ
งำนวิจัยนียังขำดปัจจัยอื่นๆ ที่จะเข้ำมำมีส่วนในกำรค้ำนวณเช่นฤดูกำรของโรคที่เกิดขึนซึ่งจะมำผลต่อกำรจ่ำยยำ
และเวชภัณฑ์ ยำและเวชภัณฑ์ที่สำมำรถทดแทนกันได้ซึ่งอำจจะสต๊อกยำและเวชภัณฑ์แทนกันได้ อำยุของและเวชภัณฑ์ที่จะ
เก็บ รวมทังรำยกำรส่งเสริมกำรขำย ลดแลกแจกแถม เป็นต้น ซึ่งทังนีตัวแปรทังหลำยที่กล่ำวมำข้ำงต้นนี ผู้ท้ำกำรวิจัยจะต้องมี
ควำมรู้ควำมเจ้ำใจในยำและเวชภัณฑ์ทังหมด จึงจะท้ำงำนวิจัยต่อได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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เพื่อเป็นกลไกสาคัญของรัฐบาลในการดาเนินงานนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ งานวิจัยนี้จัดทาขึ้น
เพื่อศึกษาบทบาทของ ธ.ก.ส. ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลอนุกรม
เวลารายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2551 ถึงไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้นจานวน 10 ปี (40 ไตร
มาส) ตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วย ปริมาณเงินให้สินเชื่อ เงินรับฝาก ผลการดาเนินงานของ ธ.ก.ส. ปริมาณ
แรงงานในภาคการเกษตร ราคาสิ น ค้าภาคการเกษตร และอัตราการเจริญเติบโตของผลิ ตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศภาคการเกษตร โดยใช้แบบจาลองระบบสมการเกี่ยวเนื่อง (Simultaneous Equation Model)
เป็นแบบจาลองในการศึกษาโดยการประมาณค่าด้วยวิธีกาลังสองน้อยที่สุดแบบสองขั้น (Two – Stage Least
Squares : 2SLS) ผลการศึ ก ษาพบว่ า ผลการด าเนิ น งานของ ธ.ก.ส. และแรงงานภาคการเกษตร มี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภาคการเกษตร โดยอัตราส่วนด้ านความ
เพียงพอของเงิน กองทุน และอัตราส่วนสภาพคล่ องเป็นตัว แทนผลการดาเนินงานของ ธ.ก.ส. มีผลต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภาคการเกษตร แสดงถึงความมีสเถียรภาพและความมั่นคงของธนาคาร สามารถ
สนับสนุนและขยายสินเชื่อในภาคการเกษตรได้อย่างกว้างขวาง และสามารถเป็นกลไกในการดาเนินนโยบาย
รัฐบาลทีม่ ีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ สถาบันการเงินเฉพะกิจ, ธ.ก.ส., ระบบเศรษฐกิจ
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Abstract
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) is a specialized financial
institution in Thailand. Use to implement government policies to drive the economy. This
research is conducted to study the role of BAAC that affect economic growth in Thailand.
Using quarterly data from the first quarter of 2008 to the 4th quarter of 2017, totaling 10 years
(40 quarters). The variables used in this study consist of the amount of loans, the amount of
saving and the performance indicators for the BAAC, labor force in agricultural sector,
agricultural product price and the growth rate of gross domestic product in agricultural sector.
The Simultaneous Equation Model is used to estimate the results with the two-stage Least
Squares (2SLS). The results show performance of BAAC and agricultural sector workers is
positively correlated with Thai economic growth in agricultural sector. The capital adequacy
ratios and the liquidity ratio represent the performance of BAAC that affects such growth. The
stability of BAAC is necessary to support and widely expand agricultural credit. Moreover, BAAC
become an important mechanism to efficiently support government policy.
Keywords Specialized Financial Institutions, BAAC, Economic system
บทนา
สถาบั นการเงินเฉพาะกิจ (Specialized Financial Institutions: SFIs) ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
มี บ ทบาทและความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็ นกลไกในการเชื่อมโยงภาคการเงิน (Finance
Sector ) ไปสู่ภาคการผลิต (Real Sector) โดยการทาหน้าที่เป็นตัวกลางในการระดมทุนและจัดสรรเงินทุน
ผ่านช่องทางการให้สินเชื่อไปยังภาคการผลิต จากภาพที่ 1 ในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
มีปริมาณเงินฝากเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่า จากเงินรับฝากประมาณ 1.67 ล้านล้านบาท ในปี พ.ศ. 2551 เป็น
ประมาณ 4.68 ล้านล้านบาทในปี พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยกว่าร้อยละ 17 ต่อปี ด้านเงินให้สินเชื่อ
จากภาพที่ 2 มีปริมาณเพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เท่า จากเงินให้สินเชื่อประมาณ 1.77 ล้านล้านบาท ในปี พ.ศ. 2551
เป็นประมาณ 5.85 ล้านล้านบาท ในปี พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยกว่าร้อยละ 15 ต่อปี
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(หน่วย : ล้านล้านบาท)

ภาพที่ 1 เงินฝากของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทยและสานักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2560
(หน่วย : ล้านล้านบาท)

ภาพที่ 2 เงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทยและสานักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2560
นอกจากนี้สถาบันการเงินเฉพาะกิจยังได้รับมอบหมายให้ดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลหรือการ
ดาเนินธุรกรรมกึ่งการคลัง (Quasi Fiscal Activities: QFAs) ซึ่งเป็นการช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจ ให้
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น โดยการปล่อยสินเชื่อที่มีเงื่อนไขการผ่อนปรนมากกว่าธุรกรรมปกติของ
แต่ละสถาบันการเงิน ในปี พ.ศ. 2560 มียอดสินเชื่อคงค้างรวมจานวนทั้งสิ้น 0.79 ล้านล้านบาท และธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีผลการดาเนินงานเงินให้สินเชื่อโครงการนโยบายรัฐ บาล
จานวน 0.53 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นจานวนเงิน สูงที่สุดของกลุ่มสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีการดาเนินงาน
โครงการนโยบายรัฐบาล (สานักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2560)
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ธ.ก.ส. เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดย
มุ่งเน้ น ให้ ความช่ว ยเหลื อทางการเงินในการส่ งเสริมอาชีพการเกษตรโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่ อยที่ขาด
หลักประกันการกู้ยืมรวมทั้งการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวเกษตรกรเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ธ.ก.ส. เป็นองค์กรที่ไม่ได้มีจุดประสงค์หลักในการแสวงหากาไรสูงสุด ภาพ
การรับรู้ที่สาคัญในสังคมไทย คือ การเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรราย
ย่อยของประเทศ จากภาพที่ 3 ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาเมื่อพิจารณาผลการดาเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของ ธ.ก.ส. พบว่ามีผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินที่ดี ปริมาณสินทรัพย์รวมปี พ.ศ. 2560
จานวน 1.74 ล้านล้านบาท เงินให้สินเชื่อจานวน 1.04 ล้านล้านบาท เงินรับฝากจานวน 1.53 ล้านล้านบาท
และมีกาไรสุทธิจานวน 9,861 ล้านบาท
(หน่วย : ล้านบาท)

ภาพที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ ธ.ก.ส.
ที่มา : ธ.ก.ส.,รายงานกิจการประจาปีบัญชี 2560
จากการดาเนิน งานดัง กล่ าวข้า งต้น จึงเป็นที่น่าสนใจในศึก ษาบทบาทของ ธ.ก.ส ที่มีผ ลต่อ การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งศึกษาถึงการดาเนินงานของ ธ.ก.ส. ภายใต้บริบททางการเงินที่
เปลี่ยนแปลง ซึง่ จะช่วยให้การดาเนินงานของ ธ.ก.ส. และการดาเนินนโยบายของรัฐบาลบรรลุเป้าหมายหลักใน
การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่ อ ศึ ก ษาผลการด าเนิ น งานของธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตรที่ มี ผ ลต่ อ การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
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อุปกรณ์และวิธีการดาเนินงานวิจัย
กรอบแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยแนวเกี่ยวกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดย
หลังวิกฤตการเงินปี พ.ศ. 2540 และปี พ.ศ. 2551 สถาบันการเงินเฉพาะกิจในประเทศไทยได้เข้ามามีบทบาท
ในการให้บริการสินเชื่อแก่ประชาชนและผู้ประกอบการทดแทนส่วนที่ขาดหายไปของสถาบันการเงิน (วาทินี
นุชเหล็ก,2559) และแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ในการแปลงข้อมูลฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงาน โดยผ่านเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อ วิเคราะห์และประเมินผลการดาเนินงานของกิจการ (สถาบัน
พัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2550, หน้า 165) นอกจากนี้จากการตรวจเอกสาร
พบว่า ในงานศึกษาของ Goldsmith (1969) ได้ศึกษาโครงสร้างทางการเงินกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
โดยใช้อัตราส่วนทางการเงินเป็น ตัวแปรชี้วัด (Indicators) ของความมีเสถียรภาพทางการเงินซึ่งมีผลต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และปัจจัยด้านเงินรับฝาก เงินให้สินเชื่อ เป็นปัจจัยที่สาคัญของสถาบันการเงินใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ (สมใจ มโนดารงธรรม, 2542) และอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็น
ปัจจัยทีมีผลต่อความสามารถในการทากาไรของธนาคาร (หทัยรัตน์ อนวัชชกุล, 2553)
ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ข้อมูลที่ใช้ทั้งหมดเป็นข้อมูลทุติยภูมิ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2551 ถึงไตร
มาสที่ 4 พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้นจานวน 10 ปี (40 ไตรมาส) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานสถิติแห่งชาติ และสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ จากแนวคิดทฤษฎีและการตรวจเอกสารสามารถจาแนกตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
ปริมาณเงินให้สินเชื่อ(LOANt) เงินรับฝาก(DEPOt) ปริมาณแรงงานในภาคการเกษตร(LABOt) ราคาสินค้าภาค
การเกษตร(PAGIt) อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศภาคการเกษตร (GDPAt) และ
ผลการดาเนิ น งานของ ธ.ก.ส. โดยแปลงค่าตัว แปรให้ อยู่ ในรูปร้ อยละของการเปลี่ ยนแปลง ส่ ว นผลการ
ดาเนินงาน ของ ธ.ก.ส. แปลงค่าให้อยู่ในรูปอัตราส่วนทางเงิน (ร้อยละ) ประกอบด้วย อัตราส่วนแสดงสภาพ
คล่อง (LIRAt) อัตราส่วนด้านคุณภาพสินเชื่อ (LAQRt) อัตราส่วนด้านประสิทธิภาพการดาเนินงาน (MERAt)
อัตราส่วนด้านความสามารถในการทากาไร (PRRAt) และอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CARAt) จาก
ข้ อ มู ล ณ เวลาที่ t โดยใช้ แ บบจ าลองระบบสมการเกี่ ย วเนื่ อ ง (Simultaneous Equation Model) เป็ น
แบบจาลองในการศึกษาที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลการดาเนินงานของ ธ.ก.ส. และการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจภาคการเกษตร ใช้การประมาณค่าด้วยวิธีกาลังสองน้อยที่สุดแบบสองขั้น (Two – Stage Least
Squares : 2SLS) แสดงแบบจาลองดังนี้
1. สมการผลการดาเนินงานของ ธ.ก.ส. เขียนเป็นสมการเชิงประจักษ์ในรูปสมการเชิงเส้นตรงใช้ใน
การประมาณค่าสัมประสิทธิ์ ดังนี้
LIRA t = α0 + α1DEPOt + α2LOANt + α3GROVt + α4GDPAt + ε1t
(1)
LAQR t = α0 + α1DEPOt + α2LOANt + α3GROVt + α4GDPAt + ε2t
(2)
MERA t = α0 + α1DEPOt + α2LOANt + α3GROVt + α4GDPAt + ε3t
(3)
PRRA t = α0 + α1DEPOt + α2LOANt + α3GROVt + α4GDPAt + ε4t
(4)
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CARAt = α0 + α1DEPOt + α2LOANt + α3GROVt + α4GDPAt + ε5t

(5)

2. สมการการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภาคการเกษตร เขียนเป็นสมการเชิงประจักษ์ในรูปสมการเชิง
เส้นตรงใช้ในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ ดังนี้
GDPA t = β0 + β1LIRAt + β2LAQRt + β3MERAt + β4PRRAt + β5LIRAt + β6LABOt
+ β7PAGIt + ε6t
(6)
ทั้งนี้ αi และ βi เป็นค่าพารามิเตอร์ของแบบจาลอง และ εit เป็นค่าความคลาดเคลื่อนที่มีลักษณะ
White noise
สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปผลการศึกษา
ก่อนที่จะนาข้อมูลทุติยภูมิไปประมาณค่าตามแบบจาลองจาเป็นต้องมีการทดสอบความเหมาะสมของ
ข้อมูล ทางสถิตเบื้องต้น ได้แก่ การทดสอบคุณสมบัติความคงเส้ น คงวา (Stationary) ของข้อมูล จากนั้น
ทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลของข้อมูล (Granger Causality) และทาการประมาณค่าสัมประสิทธิ์แบบจาลอง
ด้วยวิธีกาลังสองน้อยที่สุดสองขั้น (Two – Stage Least Squares : 2SLS)
ตารางที่ 1 การทดสอบ Unit Root
ADF
ตัวแปร
รูปแบบ
Lag1
t-state
Prob.
คุณสมบัติ
DEPO
Intercept
6
-3.3760
0.0195
I (1)**
LOAN
Intercept
1
-4.1128
0.0027
I (0)***
GROV
Intercept
0
-6.8409
0.0000
I (0)***
PAGI
Intercept
1
-4.4338
0.0011
I (0)***
LABO
Intercept
2
-24.1453
0.0001
I (1)***
GDPA
Intercept
3
-6.0699
0.0000
I (1)***
หมายเหตุ : 1 Automatic based on AIC, MAXLAG = 8
**, *** แสดงนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นเท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 95 และ ร้อยละ
99 ตามลาดับ
ผลการทดสอบความคงเส้นคงวาของข้อมูล จากตารางที่ 1 ด้วยวิธี ADF พบว่า ตัวแปร เงินให้สินเชื่อ
(LOANt) ผลการดาเนินงานโครงการนโยบายรัฐบาล (GROVt) และราคาสินค้าภาคเกษตร (PAGIt) มีความคง
เส้นคงวาของข้อมูล ที่ระดับข้อมูล (At Level) ยกเว้น เงินรับฝาก (DEPOt) แรงงานภาคการเกษตร (LABOt)
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และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภาคการเกษตร (GDPAt) มีความคงเส้นคงวาของข้อมูล ที่ผลต่างลาดับที่ 1
(First Difference)
ตารางที่ 2 การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผล
สมมติฐานหลัก
Lag1 ค่าสถิติ F

สมมติฐานหลัก

Lag1 ค่าสถิติ

DEPO ไม่เป็นสาเหตุ LIRA
8 5.2407* GROV ไม่เป็นสาเหตุ CARA 8 1.7125
DEPO ไม่เป็นสาเหตุ LAQR 7 0.6787 GDPA ไม่เป็นสาเหตุ LIRA
3 2.5135*
DEPO ไม่เป็นสาเหตุ MERA 7 1.4382 GDPA ไม่เป็นสาเหตุ LAQR 6 1.6373
DEPO ไม่เป็นสาเหตุ PRRA 4 1.43929 GDPA ไม่เป็นสาเหตุ MERA 4 2.3767*
DEPO ไม่เป็นสาเหตุ CARA 4 4.03717* GDPA ไม่เป็นสาเหตุ PRRA 4 2.0291
LOAN ไม่เป็นสาเหตุ LIRA
2 2.6626* GDPA ไม่เป็นสาเหตุ CARA 4 5.7847*
LOAN ไม่เป็นสาเหตุ LAQR 3 1.9376 LIRA ไม่เป็นสาเหตุ GDPA 3 5.5324*
LOAN ไม่เป็นสาเหตุ MERA 2 0.2084 LAQR ไม่เป็นสาเหตุ GDPA 4 0.6887
LOAN ไม่เป็นสาเหตุ PRRA 2 0.1555 MERA ไม่เป็นสาเหตุ GDPA 4 2.0783
LOAN ไม่เป็นสาเหตุ CARA 6 2.2416* PRRA ไม่เป็นสาเหตุ GDPA 4 2.0297
GROV ไม่เป็นสาเหตุ LIRA 2 7.7342* CARA ไม่เป็นสาเหตุ GDPA 4 2.9270*
GROV ไม่เป็นสาเหตุ LAQR 3 0.7780 LABO ไม่เป็นสาเหตุ GDPA 4 4.8886*
GROV ไม่เป็นสาเหตุ MERA 2 1.5238 PAGI ไม่เป็นสาเหตุ GDPA 4 0.5043
GROV ไม่เป็นสาเหตุ PRRA 2 1.3810
หมายเหตุ : 1 จากการหาสมการที่ดีที่สุด (AIC ต่าสุด: MAX Lag = 8 )
* ปฏิเสฐสมมติฐานหลักอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90
ผลการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลของข้อมูล (Granger Causality) จากการหาสมการที่ดีที่สุด (AIC
ต่าสุ ด) ในตารางที่ 2 พบว่าตัว แปรเงิน รั บฝาก (DEPOt) เงินให้ สิ นเชื่อ(LOANt) การดาเนินงานโครงการ
นโยบายรัฐบาล (GROVt) และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภาคการเกษตร (GDPAt) เป็นสาเหตุของการ
เปลี่ ย นแปลงของผลการด าเนิ น งานของ ธ.ก.ส. ด้ า นสภาพคล่ อ ง (LIRAt) และด้ า นความเพี ย งพอของ
เงินกองทุน (CARAt) ในขณะที่ผลการดาเนินงานของ ธ.ก.ส. ด้านสภาพคล่อง (LIRAt) และด้านความเพียงพอ
ของเงิน กองทุน (CARAt) และแรงงานภาคการเกษตร (LABOt) เป็นสาเหตุของการเปลี่ ยนแปลงของการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภาคการเกษตร (GDPAt)
นาผลการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลมาสร้างแบบจาลองเพื่อทาการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ด้วยวิธี
กาลังสองน้อยที่สุดสองขั้น (Two – Stage Least Squares : 2SLS)
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สมการผลการดาเนินงานของ ธ.ก.ส. เขียนเป็นสมการเชิงประจักษ์ในรูปสมการเชิงเส้นตรงใช้ในการ
ประมาณค่าสัมประสิทธิ์ ดังนี้
CARAt = α0 + α1DEPOt + α2LOANt + α3GDPAt + ε1
(7)
LIRA t = α0 + α1DEPOt + α2LOANt + α3GDPAt + α4GROVt + ε2
(8)
สมการการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภาคการเกษตร เขียนเป็นสมการเชิงประจักษ์ในรูปสมการเชิง
เส้นตรงใช้ในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ ดังนี้
GDPA t = β0 + β1LIRAt + β2CARAt + β3LABOt + ε3
(9)
ผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์แบบจาลองด้วยวิธีกาลังสองน้อยที่สุดสองขั้น (Two – Stage Least
Squares : 2SLS)
ผลการดาเนินเงินของ ธ.ก.ส.
CARA = 8.721155 + 0.019350 DEPO + 0.051528 LOAN – 0.17804GDPA
(10)
(1.350037) (0.022606)
(0.032373)
(-0.019149)
LIRA = 117.1774+ 0.019350DEPO+0.051528LOAN+0.002377GROV–0.17804GDPA
(-15.82377)** (0.022606) (0.032373)
(0.008271)
(-0.019149)
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
GDPA =-651.8955 + 64.48509 CARA + 0.722605 LIRA + 0.230594 LABO
(-0.327299) (1.695524)*
(0.041919)
(0.670606)

(11)

(12)

หมายเหตุ : ค่าใน( ) หมายถึง ค่า t-Statistic
*, ** หมายถึง มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 และ 99 ตามลาดับ
ผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของสมการผลการดาเนินงานของ ธ.ก.ส. แสดงในสมการที่ 10 และ 11
พบว่า การเปลี่ยนแปลงของเงินรับฝาก (DEPO) มีค่าเท่ากับ 0.019350 เงินให้สินเชื่อ (LOAN) มีค่าเท่ากับ
0.051528 และการดาเนินงานของโครงการนโยบายรัฐบาล (GROV) มีค่าเท่ากับ 0.002377 ซึง่ มีความสัมพันธ์
ไปในทิศทางเดียวกับการเปลี่ยนแปลงของผลการดาเนินงานของ ธ.ก.ส. หมายความว่า เมื่อเงินรับฝาก เงินให้
สินเชื่อ และการดาเนินงานของโครงการนโยบายรัฐบาลเปลี่ย นแปลงไปร้อยละ 1 ส่งผลให้ ผลการดาเนิน
เงินของ ธ.ก.ส. เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.019 ร้อยละ 0.051 และร้อยละ 0.002 ตามลาดับ สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ สมใจ มโนดารงธรรม (2542) ที่ชี้ว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของธนาคาร
มากที่สุดได้แก่ ปริมาณเงินฝาก และเงินให้สินเชื่อ ซึ่งธนาคารควรเร่งระดมทุนเพื่อให้เพียงพอต่อการให้สินเชื่อ
แก่ภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภาคการเกษตร (DGPA)
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มีค่าเท่ากับ –0.17804 ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับผลการดาเนินงานของ ธ.ก.ส. หมายความว่า
เมื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภาคการเกษตรเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 ส่งผลให้ ผลการดาเนินเงินของ ธ.
ก.ส. เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 0.178 และไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ร้อยละ 90 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
อารีรัตน์ โอภา (2559) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการทากาไรของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรเปรียบเทียบกับธนาคารพาณิชย์ไทยในแต่ละกลุ่ม ผลการศึกษาชี้ว่าอัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศไม่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการกาไรของธนาคาร
ส่วนผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของสมการการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จากสมการที่ 12 พบว่า
การเปลี่ยนแปลงของผลการดาเนินงานด้านความเพียงพอของเงินกองทุน (CARA) มีค่าเท่ากับ 64.48509 ผล
การดาเนิ นงานด้านสภาพคล่ อง (LIRA) มีค่าเท่ากับ 0.722605 และแรงงานภาคการเกษตร (LABO) มีค่า
เท่ากับ 0.230594 ซึ่งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับการเปลี่ยนแปลงของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ภาคการเกษตร (GDPA) หมายความว่า เมื่อ การเปลี่ยนแปลงของผลการดาเนินงานด้านความเพียงพอของ
เงินกองทุน ผลการดาเนินงานด้านสภาพคล่อง และแรงงานภาคการเกษตรเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 ส่งผลให้
ผลการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ภาคการเกษตรเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.485 ร้อยละ 0.722 และร้อย
ละ 0.230 ตามลาดับ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นมิดา ปิ่นประชานันท์ และสุมาลี พุ่มภิญโญ (2559) ที่
สรุ ป ว่าปัจ จั ย ทางด้านแรงงาน ปริ มาณสิ นเชื่อ มีความสั มพันธ์ไปในทิศทางเดีย วกั บ การเจริญ เติบโตทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ปัจจัยที่เป็นตัวกาหนดการเปลี่ยนแปลงของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภาค
การเกษตรอย่างมีนัยสาคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 ได้แก่ ผลการดาเนินงานของ ธ.ก.ส. ด้านความ
เพียงพอของเงินกองทุน สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาของ Hsu and Liu (2006)
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
งานวิจัยนี้พบว่าปัจจัยด้านเงิน รับฝาก เงินให้สินเชื่อ ผลการดาเนินโครงการของโครงการนโยบาย
รั ฐ บาล มีความสั มพัน ธ์ไปในทิ ศ ทางเดีย วกับ ผลการด าเนิ นงานของ ธ.ก.ส. ขณะที่ การเจริญ เติบโตทาง
เศรษฐกิจมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับผลการดาเนินงานของ ธ.ก.ส. ในส่วนผลการดาเนินงาน
ของ ธ.ก.ส. และแรงงานภาคการเกษตร มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภาค
การเกษตร โดยอัตราส่วนด้านความเพียงพอของเงินกองทุน และอัตราส่วนสภาพคล่อง เป็นตัวแทนผลการ
ดาเนินงานของ ธ.ก.ส. ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภาคการเกษตร อาจเป็นได้ว่าเมื่อ ธ.ก.ส. มี
เงินกองทุนที่เพิ่มขึ้นและมีสภาพคล่องที่สูงขึ้น แสดงถึงความมีสเถียรภาพและความมั่นคงของธนาคาร ที่จะ
สามารถสนับสนุนและขยายสินเชื่อในภาคการเกษตรได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นและสามารถเป็นเครื่องมือใน
การดาเนินนโยบายรัฐบาลในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สาหรับข้อพึงระวังสาหรับงานวิจัยนี้ คือยังมี
ปัจจัยอื่นอีกมากมายที่มีผลต่อการเจริญโตทางเศรษฐกิจภาคการเกษตร เฉพาะผลงานวิจัยนี้จึงไม่สามารถ
ยืนยันได้ว่าผลการดาเนินงานของ ธ.ก.ส. เพียงอย่างเดียวจะสามารถเป็นคาตอบได้ ดังนั้นภาครัฐ บาลยังคงต้อง
กาหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ โดยส่งผ่านกลไกทางภาคการเงินให้การดาเนินงานของ ธ.ก.ส. ซึ่งเป็น
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เครื่องมือในการดาเนินนโยบายของรัฐบาลบรรลุเป้าหมายหลักในการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วน ธ.ก.ส. ยังคงต้องมีการขยายและสนับสนุนเงินให้สินเชื่อควบคู่ไปกับการพัฒนาภาค
การเกษตร เชื่อมโยงระบบภาคการเงินและภาคการผลิต ซึ่งจะก่อให้เกิดการลงทุน การผลิตและการจ้างงาน
ทาให้การเจริญเติบโตเศรษฐกิจภาคการเกษตรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของประเทศ
เจริญเติบโตและมีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยบทบาทของ ธ.ก.ส. ซึ่งเป็น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์กับพฤติกรรม
การลงทุนที่มีผลต่อการตัดสิน ใจลงทุน ในกองทุนรวม และศึกษาระดับความสาคัญของปัจจัยส่ว นประสมทาง
การตลาดที่ มี ต่ อ การลงทุ น ในกองทุ น รวม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ คื อ นั ก ลงทุ น ที่ ล งทุ น ในกองทุ น รวมในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ChiSquare, T-Test และ One-way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า วัตถุประสงค์ที่นักลงทุนเลือกลงทุนในกองทุน เพื่อ
นาไปหักลดหย่อนภาษี โดยกองทุนรวมที่นักลงทุนเลือกลงทุนมากที่สุด คือ กองทุน รวมหุ้นระยะยาว (LTF) นัก
ลงทุนส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับผลตอบแทนในอดีตมากที่สุด โดยบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนมากที่สุด
คือ เลือกลงทุนด้วยตนเอง นักลงทุนส่วนใหญ่ซื้อ-ขายหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต ในระยะเวลาหนึ่งปีนักลงทุนซื้อ
หน่วยลงทุนเฉลี่ยปีละ 1ครั้ง โดยมูลค่าเงินลงทุนในปีปัจจุบันอยู่ที่ 1,000-20,000 บาท สัดส่วนของรายได้ที่นามา
ลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 1-5 ระดับความสาคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการมีระดับความสาคัญต่อการตัดสินใจลงทุนมากที่สุด ประเด็นที่
นักลงทุนให้ความสาคัญมากที่สุด คือ เอกสารที่ใช้ประกอบการซื้อขายไม่ยุ่งยาก รองลงมาได้แก่ ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่าย ประเด็นที่นักลงทุนให้ความสาคัญมากที่สุด คือ สามารถซื้อ ขาย สับเปลี่ยนกองทุนได้หลากหลาย
ช่องทาง เช่น ผู้แนะนาการลงทุน, Web site, mobile Application
คาสาคัญ: กองทุนรวม, การลงทุน
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Abstract
This research are to study the relationship between demographic factors and investment
behavior in mutual fund, and to study the levels of importance of the marketing mix that
influence mutual fund investment behavior. The samples of this research consist of 400 investors
who invest in mutual fund and live in Bangkok Metropolis and vicinity. The tool is collected by
questionnaire, Statistical methods used in this study are descriptive statistics, Chi-square, t-test,
and One-way ANOVA. The results indicates that the investors chose to invest in mutual fund in
order to reduce their tax. The most popular mutual fund is the Long Term Equity Fund (LTF),
while most of the investors are interested in the historical performance of the fund. Most investors
trade via Internet and usually buy the unit trust once a year. The average investment ranges
between 1,000-20,000 for the current year and the proportion to invest is between 1-5 percent.
The overall level of importance of the marketing mix is high; however the process is the most
important factor on investment decision because the investors focus on non-complex trading
documents, good customer services and many trading channel.
Keyword: Mutual Funds, Investment
ความสาคัญของปัญหา
ในสถานการณ์ที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ต่ากว่าอัตราเงินเฟ้อ ส่งผลให้เรื่องของการลงทุนเข้ามามี
บทบาทมากขึ้น สถาบันการเงินต่างๆ ได้เสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองต่อความ
ล้ านบาท
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ต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน หนึ่งในนั้นก็คือการลงทุนผ่านกองทุนรวม โดยการลงทุนผ่านกองทุนรวมเป็นที่รู้จัก
มากขึ้นและเติบโตอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนรวมที่เพิ่มขึ้น ดังแสดงได้ในแผนภาพที่ 1
ภาพที่ 1 การลงทุนในกองทุนรวมของภาคครัวเรื อน พ.ศ. 2551 – 2560
ที่มา: สมคมบริ ษทั จัดการลงทุน (AIMC)
ประชาชนเริ่มเข้าใจถึงประโยชน์ของการลงทุนผ่านตัวแทนที่เป็นมืออาชีพ ส่งผลให้ธุรกิจจัดการกองทุน
ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นส่วนสาคัญในการพัฒนาตลาดทุนของประเทศไทย ในปัจจุบันภาวะการ
แข่งขันของธุรกิจจัดการกองทุนรวมมีมากขึ้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมต่างๆจึงต้องมีการกาหนดกลยุทธ์
ทางด้านนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมแต่ละประเภทเพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน แต่เนื่องจากผู้
ลงทุนมีความแตกต่างกันทั้งในด้านความต้องการและพฤติกรรมการลงทุนทาให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
เกิดปัญหาว่าจะสร้างกลยุทธ์อย่างไรเพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนรายย่อยได้มากที่สุด ด้วยเหตุผล
ข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม โดยศึกษาพฤติกรรมของนักลงทุน และ
ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน ผลจากการวิจัยนี้ทาให้ใช้เป็นแนวทาง
ตลอดจนกาหนดกลยุทธ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมให้มีความสามารถเชิงการแข่งขันอย่างมี
ประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่ างปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ กับพฤติกรรมการลงทุนที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
2. เพื่อศึกษาผลของปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับความสาคัญของของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อ
การลงทุนในกองทุนรวม
วิธีการดาเนินงานวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ที่ลงทุนในกองทุนรวมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทั้งหมด 23
แห่ง มีจานวนทั้งสิ้น 6,190,738 คน (สมาคมบริษัทจัดการลงทุน , 2561) ผู้ศึกษาได้ทาการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
โดยการสุ่มแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น ตามสูตรการคานวณขนาดตัวอย่างที่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน (Finite
Population) ของ Taro Yamane (อ้างอิงใน กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์และคณะ, 2551) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
ได้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 400 คน โดยใช้วิธีการเก็บตัวอย่างโดยอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling)
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับนักลงทุนที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากงานสัมมนา
ทางการเงิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนโดยตรง ซึ่งผู้
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ศึกษาได้แจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 423 คน และได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์จากกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็ น 3 ส่ ว น ได้ แ ก่ ส่ ว นที่ 1 ค าถามที่ เ กี่ ย วกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละพฤติ ก รรมการลงทุ น กองทุ น รวม ซึ่ ง
ประกอบด้วย ความถี่ในการลงทุน มูลค่าเงินลงทุน สถานที่ที่ทาการลงทุน ช่วงเวลาที่ทาการลงทุน เพื่อตอบ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ในเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการลงทุนในกองทุน
รวม ด้วยการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานไคสแควร์ ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่ใช้ใน
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ เพื่อตอบ
วัตถุป ระสงค์ข้อที่ 2 ในเรื่ องผลของปัจจัย ส่ ว นบุ ค คลและการให้ ร ะดั บความส าคั ญต่ อปัจ จัยส่ ว นประสมทาง
การตลาด โดยการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความสาคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งมีการวัด
ระดับความสาคัญโดยใช้เกณฑ์มาจาก Likert Scale และนาข้อมูลที่ได้มาทาการทดสอบสมมติฐานที่ว่า ปัจจัยส่วน
บุคคลของลูกค้าที่แตกต่างกันมีผลต่อการให้ระดับความสาคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้าที่
แตกต่างกัน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ T-Test และ One Way ANOVA) ส่วนที่ 3 คาถามที่เกี่ยวกับข้ อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน สถานภาพ ข้อมูลมา
วิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ และนาเสนอในรูปตาราง โดยมีการสรุปและอธิบายข้อมูลแต่ละ
ตาราง ด้วยการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา การหาความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามทดลองใช้
กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา จานวน 30 ชุด แล้วนาแบบสอบถามที่ได้
จากกลุ่มตัวอย่างมาทาการทดสอบหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าตามวิธีการ
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งค่าสัมประสิทธ์แอลฟ่าที่ได้จากการประมวลผลในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ มีค่าเท่ากับ 0.761
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 26-35 ปี
สถานภาพโสด การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ซึ่งส่วนใหญ่ มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนอยู่ระหว่าง 15,001-30,00 บาท
ผลการศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า วัตถุประสงค์ที่เลือกลงทุน
ในกองทุนรวมมากที่สุด เพื่อนาไปหักลดหย่อนภาษี รองลงมาได้แก่ เพื่อต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงิน
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กับสถาบันการเงิน กองทุนรวมที่นักลงทุนเลือกลงทุนมากที่สุด คือ กองทุน รวมหุ้นระยะยาว (LTF) โดยสามารถ
นาไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดร้อยละ 15 ของรายได้พึงประเมิน รองลงมาได้แก่ กองทุนรวมตราสารหนี้ นักลงทุน
ส่วนใหญ่จะให้ความสาคัญต่อผลตอบแทนในอดีตมากที่สุด รองลงมาจะให้ความสาคัญด้านชื่อเสียงของบริษัท
หลั กทรั พย์ จั ดการกองทุน ซึ่งบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนมากที่สุด คือ ตัดสิ นใจลงทุนด้วยตนเอง
รองลงมาได้แก่ ให้พนักงานธนาคารหรือตัวแทนในการส่งเสริมการขายแนะนา โดยนักลงทุนส่วนใหญ่ ซื้อ-ขาย
หน่วยลงทุนผ่านทางอินเตอร์เน็ตเฉลี่ยปีละ 1ครั้ง มีมูลค่าการลงทุนในปีปัจจุบันอยู่ที่ 1,000-20,000 บาท สัดส่วน
ของรายได้ที่นามาลงทุนส่วนใหญ่อยู่ที่ร้อยละ 1-5
ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนด้านส่วนประสมทาง
การตลาด พบว่า ระดับความสาคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการมีระดับความสาคัญต่อการตัดสินใจลงทุนมากที่สุ ด ประเด็นที่นักลงทุน
ให้ความสาคัญ คือ เอกสารที่ใช้ประกอบการซื้อขายไม่ยุ่งยาก รองลงมาได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย โดยนัก
ลงทุนจะให้ความสาคัญมากที่สุดในเรื่องการซื้อ-ขาย สับเปลี่ยนกองทุนได้หลากหลายช่องทาง เช่น ผู้แนะนาการ
ลงทุน, Web site, mobile Application ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ประเด็นที่นักลงทุนให้ความสาคัญมากที่สุด คือ
สิทธิประโยชน์ทางภาษี ปัจจัยด้านบุคลากร นักลงทุนจะให้ความสาคัญในเรื่องการดูแลเอาใจใส่ของพนักงานมาก
ที่สุด ปัจจัยด้านราคา ประเด็นที่นักลงทุนให้ความสาคัญมากที่สุด คือ ราคาของหน่วยลงทุน ต้องเหมาะสมกับ
ผลตอบแทนที่ได้รับ ปัจจัยด้านส่งเสริมทางการตลาด นักลงทุนจะให้ความสาคัญ กับการประชาสัมพันธ์โดยใช้
ช่องทางที่หลากหลาย เช่น Website สิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ และปัจจัยที่นักลงทุนให้ความสาคัญน้อยที่สุดได้แก่ปัจจัย
ด้านกายภาพ คือ มีสิ่งอานวยความสะดวกที่ครบครัน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมของนักลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวม
ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการลงทุน
ปัจจัยส่วน
พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุน
บุคคล ปัจจัยที่ใช้ใน
บุคคลที่มี
ช่องทางใน ความถี่ในการ มูลค่าเงิน
สัดส่วนของ
การเลือกซื้อ อิทธิพลต่อการ การซื้อ
ซื้อหน่วย
ลงทุนในปี รายได้ที่นามา
กองทุนรวม ตัดสินใจลงทุน หน่วยลงทุน
ลงทุน
ปัจจุบัน
ลงทุน
เพศ
.035*
.064
.277
.208
.169
.197
อายุ
สถานภาพ

.000**
.068

.000**
.125

.000**
.668

.000**
.512

.000**
.000**

.000**
.098

การศึกษา
อาชีพ

.000**
.021*

.000**
.000**

.013*
.000**

.001**
.124

.000**
.000**

.360
.583
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รายได้
.002**
.000**
.000**
.000**
.000**
.127
หมายเหตุ: * หมายถึง มีนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05
** หมายถึงมีนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01
จากตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการลงทุน ดังนี้
เพศ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลงทุนด้านการเลือกซื้อกองทุน นั่นคือ เพศที่แตกต่างกันการเลือกซื้อ
กองทุนจะแตกต่างกันด้วย เพศชายจะเลือกลงทุนโดยดูจากผลตอบแทนในอดีต ส่วนเพศหญิงเลือกลงทุนจาก
ชื่อเสียงของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลงทุนด้านปัจจัยที่ใช้ในการเลือกซื้อกองทุนรวม นั่นคือ นักลงทุน
ทีม่ ีอายุระหว่าง 26-45 ปี เลือกลงทุนโดยดูจากผลตอบแทนในอดีต ส่วนนักลงทุนที่มีอายุระหว่าง 20-25 และ
46ปีขึ้นไป จะเลือกลงทุนโดยดูจากชื่อเสียงของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนกับอายุมีความสัมพันธ์กัน โดยนักลงทุนที่มีอายุระหว่าง 20-55 ปี จะตัดสินใจเลือกลงทุนด้วย
ตนเอง ส่วนนักลงทุนที่มีอายุ 56 ปีขึ้น ไป จะตัดสินใจลงทุนจากพนักงานธนาคารหรือตัวแทนในการส่งเสริม
การขายแนะนา ด้านช่องทางในการซื้อหน่วยลงทุนกับอายุมีความสัมพันธ์กัน นั่นคือ นักลงทุนที่มีอายุระหว่าง
26-45 ปี เลือกซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางอินเตอร์เน็ต - ส่วนนักลงทุนที่มีอายุ 46 ปีขึ้นไป จะเลือกซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ ด้านความถี่ในการซื้อหน่วยลงทุนกับอายุมีความสัมพันธ์กัน โดย
นักลงทุนที่มีอายุระหว่าง 20-25 ปี ซื้อกองทุนเฉลี่ยปีละมากกว่าสี่ครั้ง ส่วนนักลงทุนที่มีอายุ 26 ปีขึ้นไป จะซือ้
กองทุนเฉลี่ยปีละหนึ่งครั้ง ด้านมูลค่าเงินลงทุนกับอายุมีความสัมพันธ์กัน นั่นคือ นักลงทุนที่มีอายุระหว่าง 2035 ปี มีมูลค่าเงินลงทุนในปีปัจจุบันอยู่ที่ 1,000-20,000บาท ส่วนนักลงทุนที่มีอายุ 36 ปีขึ้นไป มูลค่าเงินลงทุน
ในปีปัจจุบันอยู่ที่ บาท 40,000-20,001 ด้านการนาสัดส่วนของรายได้มาลงทุน กับอายุมีความสัมพันธ์กัน โดย
นักลงทุนที่มีอายุระหว่าง 20-25 ปี นาสัดส่วนรายได้มาลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 1-5 ส่วนนักลงทุนที่มีอายุ 26-56 ปี
ขึ้นไป นาสัดส่วนรายได้มาลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 6-10
สถานภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลงทุนด้านมูลค่าเงินลงทุน นั่นคือ นักลงทุนที่มีสถานภาพโสด
มูลค่าเงินลงทุนในปีปัจจุบันอยู่ที่ 1,000-20,000บาท ส่วนนักลงทุนที่มีสภาพสมรสและหย่าร้าง มูลค่าเงินลงทุนใน
ปีปัจจุบันอยู่ที่ บาท 40,000-20,001
ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านปัจจัยที่ใช้ในการเลือกซื้อกองทุนรวม โดยนักลงทุนที่มี
ระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี การเลือกลงทุนมนกองทุนรวมจะพิจารณาด้านชื่อเสียงของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ส่วนนักลงทุนที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป จะเลือกลงทุนโดยพิจารณา
ทางด้านนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลัก พฤติกรรมด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุน กับ
ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กัน นั่นคือนักลงทุนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป จะตัดสินใจเลือกลงทุนด้วย
ตนเอง ส่วนนักลงทุนที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี จะตั ดสินใจลงทุนจากพนักงานธนาคารหรือตัวแทนใน
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การส่งเสริมการขายแนะนา พฤติกรรมด้านความถี่ในการลงทุนกับระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กัน โดยนักลงทุน
ที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี ในหนึ่งปีจะลงทุนในกองทุนรวมไม่แน่นอน ส่วนนักลงทุนที่มีระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี ขึ้น ไป จะลงทุน ในกองทุน เฉลี่ ย ปีล ะหนึ่งครั้ง พฤติกรรมด้านมูล ค่าเงินลงทุน กับระดับการศึกษามี
ความสัมพันธ์กัน โดยนักลงทุนที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี มูลค่าเงินลงทุนในปีปัจจุบันอยู่
ที่ 1,000-20,000บาท ส่ ว นนักลงทุนที่มีระดับการศึ ก ษาปริ ญญาตรี ขึ้น ไป มูล ค่ าเงินลงทุนในปีปัจจุบั น อยู่ ที่
บาท 40,000-20,001
อาชีพ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่ใช้ในการเลือกซื้อกองทุนรวม โดยนักลงทุนที่มีอาชีพเกษียณอายุและ
นักศึกษา การเลือกซื้อกองทุนรวมจะพิจารณาทางด้านชื่อเสียงของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ส่วนนักลงทุนที่
มีอาชีพข้าราชการ พนักงานบริษัทเอกชนและธุรกิจส่วนตัว เลือกลงทุนโดยพิจารณาจากผลตอบแทนในอดีต
พฤติกรรมด้านบุ คคลที่มี อิ ทธิพลในการตัดสิ นใจลงทุน กับ อาชี พมี ความสั ม พันธ์ กัน นั่นคือนักลงทุนที่มี อ าชี พ
ข้าราชการ พนั กงานบริษัทเอกชนและธุรกิจส่วนตัวจะตัดสินใจเลือกลงทุนด้วยตนเอง ส่วนนักลงทุนที่มีอาชี พ
เกษียณอายุและแม่บ้าน การตัดสินใจลงทุนมาจากคาแนะนาของพนักงานธนาคารหรือตัวแทนในการส่งเสริมการ
ขาย และนักศึกษาตัดสินใจลงทุนจากคาแนะนาของเพื่อน พฤติกรรมการลงทุนด้านช่องทางในการซื้อหน่วยลงทุน
กั บ อาชี พ มี ค วามสั ม พั น ธ์กั น โดยนั ก ลงทุ นที่ มี อ าชีพ เกษี ยณอายุ ใช้ ช่ อ งทางในการซื้ อ ขายหน่ ว ยลงทุน - ผ่ าน
เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ ส่วนนักลงทุนที่มีอาชีพอื่นๆ จะใช้ช่องทางการซือ้ ขายหน่วยลงทุน-ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
พฤติ ก รรมด้ า นมู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น กั บ อาชี พ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น นั่ น คื อ นั ก ลงทุ น ที่ มี อ าชี พ รั บ ราชการ พนั ก งาน
บริษัทเอกชน แม่บ้าน นักศึกษา มูลค่าเงินลงทุนในปีปัจจุบันอยู่ที่ 1,000-20,000บาท ส่วนนักลงทุนที่มีอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัวและเกษียณอายุ มูลค่าเงินลงทุนในปีปัจจุบันอยู่ที่ 20,001-40,000 บาท
รายได้ มีความสัมพันธ์กับการเลือกซื้อกองทุน โดยนักลงทุนที่มีรายได้ต่ากว่า15,000 และรายได้45,00175,000 ในการเลือกลงทุนจะพิจารณาจากชื่อเสียงของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ส่วนนักลงทุนที่มีรายได้
15,000-45,000 จะพิจารณาจากผลตอบแทนในอดีต และนักลงทุนที่มีรายได้ 75,001บาทขึ้นไป เลือกลงทุนจาก
นโยบายการลงทุนของกองทุนรวม พฤติกรรมด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนกับรายได้มีความสัมพันธ์
กัน นั่นคือ นักลงทุนที่มีรายได้ต่ากว่า 15,000บาท การตัดสินใจเลือกลงทุนมาจากคาแนะนาของเพื่อน ส่วนนัก
ลงทุนที่มีรายได้มากกว่า 15,001 บาท จะตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง พฤติกรรมด้านความถี่ในการลงทุนกับรายได้มี
ความสัมพันธ์กัน โดยนักลงทุนที่มีรายได้ต่ากว่า15,000 ความถี่ในการซื้อกองทุน ในหนึ่งปีจะไม่แน่นอน ส่วนนัก
ลงทุนที่มรี ายได้มากกว่า 15,001 บาทขึ้นไป ความถี่ในการซื้อกองทุนจะอยู่ที่ปีละหนึ่งครั้ง พฤติกรรมด้านมูลค่าเงิน
ลงทุนกับรายได้มีความสัมพันธ์กัน นั่นคือนักลงทุนที่มีรายได้ 15,000-30,000บาท มูลค่าเงินลงทุนในปีปัจจุบันอยู่ที่
1,000-20,000บาท ส่วนนักลงทุนที่มีรายได้ 30,0001-60,000 บาท มูลค่าเงินลงทุนในปีปัจจุบันอยู่ที่ 20,00140,000 บาท และนักลงทุนที่มีรายได้ 60,001-75,001บาทขึ้นไป มูลค่าเงินลงทุนในปีปัจจุบันอยู่ที่ 40,00160,000บาท
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ปัจจัยส่วนบุคคลและการให้ระดับความสาคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของนักลงทุน
ตารางที่ 2 สรุ ป เปรีย บเทีย บผลของปัจจัยส่ ว นบุคคลและการให้ ระดับความส าคัญต่อปัจจัยส่ว นประสมทาง
การตลาดของนักลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวม
ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด

ปัจจัยส่วนบุคคล
ผลิตภัณฑ์ ราคา
ช่อง
การ บุคลากร กายภาพ กระบวนการ
ทางการจัด ส่งเสริม
จาหน่าย การตลาด
เพศ
.182
.562
.083
.000**
.063
.765
.000**
อายุ
.000** .288
.000**
.000** 009** .000**
.000**
สถานภาพ
.001** .838
.000**
.064
.006**
.089
.000**
การศึกษา
.000** .000**
.053
.000**
.059
.271
.722
อาชีพ
.001** .108
.000**
.056
.254
.294
.003**
รายได้
.000** .370
.000**
.181
.102
.053*
000**
หมายเหตุ: * หมายถึงมีนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05
** หมายถึงมีนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01
จากตารางที่ 2 สามารถสรุปผลของปัจจัยส่วนบุคคลและการให้ระดับความสาคัญต่อปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดของนักลงทุนได้ ดังนี้
นักลงทุนที่มีเพศต่างกันมีการให้ระดับความสาคัญทางด้านส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกัน 2 ด้าน
คือ ด้านส่งเสริมการตลาดและด้านกระบวนการ เพศหญิงจะให้ความสาคัญทั้งทางด้านส่งเสริมการตลาดและด้าน
กระบวนการมากกว่าเพศชาย
อายุต่างกันให้ระดับความสาคัญทางด้านส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกัน 6 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์
นักลงทุนที่มีอายุ 26-56ปีขึ้นไป ให้ความสาคัญด้านนโยบายการลงทุน ขนาดของกองทุน สิทธิประโยชน์ทางด้าน
ภาษี เงินปันผล ผลตอบแทนในอดีต มากกว่านักลงทุนที่มีอายุระหว่างนักลงทุนที่มีอายุ 20-25 ปี ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่าย นักลงทุนที่มีอายุ 56 ปีขึ้นไป ให้ความสาคัญด้านที่ตั้งของสาขา จานวนสาขา และการซื้อขายกองทุน
ได้หลากหลายช่องทาง มากกว่านักลงทุนที่มีอายุระหว่าง 20-55ปี ด้านส่งเสริมการตลาด นักลงทุนที่มีอายุ 56 ปี
ขึ้นไป ให้ความสาคัญด้านการประชาสัมพันธ์ การจัดรายการส่งเสริมการขาย และการจัดอบรม มากกว่านักลงทุนที่
มีอายุระหว่าง 26-45 ปี ด้านบุคลากร นักลงทุนที่มีอายุ 56 ปีขึ้นไป ให้ความสาคัญกับ การที่พนักงานมีความรู้
ความสุภาพในการให้บริการ มากกว่านักลงทุนที่มีอายุระหว่าง 20-25 ปี ด้านกายภาพ นักลงทุนที่มีอายุระหว่าง
46- 56 ปีขึ้นไป ให้ความสาคัญด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่ครบครัน การตกแต่งเป็นระเบียบ มากกว่า นักลงทุนที่
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มีอายุระหว่าง 20-25 ปี และด้านกระบวนการ นักลงทุนที่มีอายุระหว่าง 46- 56 ปีขึ้นไป ให้ความสาคัญด้าน
เอกสารการซื้อขายไม่ยุ่งยาก ขั้นตอนในการซื้อหน่วยลงทุนไม่สลับซับซ้อน สามารถชาระค่าหน่วยลงทุนได้สะดวก
และมี Call Center ที่แก้ปัญหาได้รวดเร็ว มากกว่านักลงทุนที่มีอายุ 20-45 ปี
สถานภาพต่ า งกั น ให้ ร ะดั บ ความส าคั ญ ด้ า นส่ ว นประสมทางการตลาดแตกต่ า งกั น 4 ด้ า น คื อ ด้ า น
ผลิตภัณฑ์ นักลงทุนที่มีสถานภาพสมรส ให้ความสาคัญด้านนโยบายการลงทุน ขนาดของกองทุน สิทธิประโยชน์
ทางด้านภาษี เงินปันผล ผลตอบแทนในอดีต มากกว่านักลงทุนที่มีสถานภาพโสด ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย นัก
ลงทุนที่มีสถานภาพสมรส ให้ความสาคัญด้านที่ตั้งของสาขา จานวนสาขา และการซื้อขายกองทุนได้หลากหลาย
ช่องทาง มากกว่านักลงทุนที่มีสถานภาพโสด ด้านบุคลากร นักลงทุนที่มีสถานภาพโสด ให้ความสาคัญกับพนักงาน
ที่มีความรู้ ความชานาญ มีความสุภาพในการให้บริการ และการดูแลเอาใจใส่ น้อยกว่านักลงทุนที่มีสถานภาพ
สมรส ด้านกระบวนการ นักลงทุนที่มีส ถานภาพสมรส ปัจจัยทางด้านกระบวนการ จะมี ความสาคัญมากกว่านัก
ลงทุนที่มีสถานภาพโสด
ระดับการศึกษาต่างกันให้ระดับความสาคัญด้านส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกัน 3 ด้าน คือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ นักลงทุนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปให้ความสาคัญด้านนโยบายการลงทุน ขนาดของกองทุน
สิทธิประโยชน์จากการลงทุนทางด้านภาษี เงินปันผล ผลตอบแทนในอดีต มากกว่าระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญา
ตรี ด้านราคา นักลงทุนที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี ให้ความสาคัญด้านค่าธรรมเนียมใน
การซื้อขาย และราคาของหน่วยลงทุนเหมาะสมกับผลตอบแทนที่ได้รับ มากกว่าปริญญาโทขึ้นไป ด้านส่งเสริม
การตลาด นั ก ลงทุ น ที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาปริ ญ ญาเอก ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การประชาสั ม พั น ธ์ โ ดยใช้ ช่อ งทางที่
หลากหลาย การจัดรายการส่งเสริมการขาย และมีการจัดอบรมให้แก่ลูกค้า น้อยกว่านักลงทุนที่มีระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และปริญญาโท
อาชีพต่างกันให้ระดับความสาคัญด้านส่วนประสมทางการตลาด แตกต่างกัน 3 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์
นักลงทุนที่มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ธุรกิจส่วนตัว และเกษียณอายุ ให้ความสาคัญ
ด้านนโยบายการลงทุน ขนาดของกองทุน สิทธิประโยชน์จากการลงทุนทางด้านภาษี เงินปันผล ผลตอบแทนใน
อดี ต มากกว่ า นั ก ลงทุ น ที่ มี อ าชีพ นั ก ศึ ก ษา ด้ า นช่ อ งทางการจัด จาหน่ าย นั ก ลงทุ น ที่ มี อ าชี พ เกษี ย ณอายุ ให้
ความสาคัญด้านที่ตั้งของสาขา จานวนสาขา และการซื้อขายกองทุนได้หลากหลายช่อ งทาง มากกว่านักลงทุนที่มี
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และธุรกิจส่วนตัว ด้านกระบวนการ นักลงทุนที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนให้
ความสาคัญด้านกระบวนการมากกว่านักลงทุนที่มีอาชีพเกษียณอายุ
รายได้ต่างกันให้ระดับความสาคัญด้านส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกัน 3 ด้าน คือด้านผลิตภัณฑ์ นัก
ลงทุนที่มีรายได้ต่ากว่าหรือเทียบเท่า 15,000 บาท ให้ความสาคัญด้านนโยบายการลงทุน ขนาดของกองทุน สิทธิ
ประโยชน์จากการลงทุนทางด้านภาษี เงินปันผล ผลตอบแทนในอดีต น้อยกว่านักลงทุนที่มีรายได้มากกว่า 15,001
บาทขึ้นไป ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย นักลงทุนที่มี รายได้ 15,001 – 30,000 บาท ให้ความสาคัญด้านช่อง
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ทางการจัดจาหน่ายน้อยกว่านักลงทุนที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาทขึ้นไป และด้านกระบวนการ นักลงทุนที่มี
รายได้ 15,001 – 30,000 บาท ให้ระดับความสาคัญ ให้ความสาคัญด้านเอกสารการซื้อขายไม่ยุ่งยาก ขั้นตอนใน
การซื้อหน่วยลงทุนไม่สลับซับซ้อน สามารถชาระค่าหน่วยลงทุนได้สะดวก และมี Call Center ที่แก้ปัญหาได้
รวดเร็ว น้อยกว่านักลงทุนที่มีรายได้มากกว่า 60,001 บาทขึ้นไป
อภิปรายผลการศึกษา
ผลการศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า วัตถุประสงค์ที่เลือกลงทุน
ในกองทุนรวมมากที่สุด เพื่อนาไปหักลดหย่อนภาษี รองลงมาได้แก่ เพื่อต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงิน
กับสถาบันการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุชน การวัฒนาศิริกุล พบว่า ผู้ลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ให้
ความสาคัญกับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมากเป็นอันดับหนึ่ง เนื่องจากผลตอบแทนของกองทุนรวมสูงกว่า
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาของธนาคารพาณิชย์
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนกับนักลงทุนที่มีอายุ 26 ปี
ขึ้นไป สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ประกอบอาชีพรับราชการ พนักงานบริษัทเอกชน ธุรกิจ
ส่วนตัว และเกษียณอายุ ที่รายได้ 15,001 บาทขึ้นไป ประเด็นที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ คือ สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี รองลงมาคือ ผลตอบแทนของกองทุนในอดีต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอดุลย์ สาลิฟา พบว่านักลงทุนให้
ความสาคัญด้านผลตอบแทนในการลงทุนและผลการดาเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เนื่องด้วยผล
การดาเนินงานที่ผ่านมาและการเลือกหุ้นเข้า Port ของกองทุนจะส่งผลต่อการดาเนินงานของกองทุนในอนาคต
ปัจจัยด้านราคา จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนกับ นักลงทุนที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรีและ
ปริญญาตรี นั่นคือ ราคาของหน่วยลงทุนเหมาะสมกับผลตอบแทนที่ได้รับ รองลงมาได้แก่ ค่าธรรมเนียมในการซื้อ
ขาย สับเปลี่ยนกองทุน
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนกับ นักลงทุนที่มีอายุ 56 ปีขึ้นไป
สถานภาพสมรส อาชีพเกษียณอายุ รายได้ 30,001 บาทขึ้นไป ประเด็นที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจลงทุน คือ
สามารถซื้ อ ขาย สั บ เปลี่ ย นกองทุ น ได้ ห ลากหลายช่ อ งทาง เช่ น ผู้ แ นะน าการลงทุ น Web site mobile
Application รองลงมาได้แก่ มีจานวนสาขาที่สามารถติดต่อซื้อขายได้ในจานวนมาก และที่ตั้งของสาขามีการ
เดินทางสะดวก สอดคล้องกับงานวิจัยของธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์ และภัสรา ชวาลกร พบว่าถ้านักลงทุนได้รับความ
สะดวกในการซื้อหน่วยลงทุน มีช่องทางการซื้ อหน่วยลงทุนหลายช่องทาง ก็จะเป็นสิ่ งจูงใจให้นักลงทุนรายย่อย
ลงทุนในกองทุนรวมเพิ่มขึ้น
ปัจจัยด้านส่งเสริมทางการตลาด จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนกับนักลงทุนที่เป็นเพศหญิงมีอายุ 56 ปี
ขึ้นไป มีการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรีถึงปริญญาโท ประเด็นที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ คือ มีการประชาสัมพันธ์โดย
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ใช้ช่องทางที่หลากหลาย เช่น Website สิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ รองลงมาคือ การจัดรายการส่งเสริมการขาย เช่น มี Gift
Vocher หากลงทุนครบตามกาหนด และ มีการจัดอบรม สัมมนาความรู้ให้แก่ลูกค้าอย่างสม่าเสมอ
ปัจจัยด้านบุคลากร จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนกับนักลงทุนที่มีอายุ 56 ปีขึ้นไป สถานสมรส
ประเด็นที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนมากที่สุด คือ การดูแลเอาใจใส่ของพนักงาน รองลงมาคือ พนักงาน
มีความรู้ ความชานาญในการให้คาปรึกษาด้านการลงทุน และพนักงานมีความสุภาพในการให้บริการ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของวารุณี พรรณนาผลากูล พบว่า ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมของนัก
ลงทุนในกรุงเทพมหานคร ผู้ลงทุนรายย่อยให้ความสาคัญด้านบริการ การให้คาแนะนาจากพนักงานขายหน่วย
ลงทุนของบริษัทจัดการกองทุนมากที่สุด
ปัจจัยด้านกายภาพ จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนกับนักลงทุนที่มีอายุ 46 ปีขึ้นไป ประเด็นที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจ คือ มีสิ่งอานวยความสะดวกที่ครบครัน และการตกแต่งมีความเป็นระเบียบ ง่ายสาหรับการติดต่อ
ปัจจัยด้านกระบวนการ จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนกับ นักลงทุนที่มีอายุ 46 ปีขึ้นไป สถานภาพ
สมรส เป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ 60,001 บาทขึ้นไป ประเด็นที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ คือ เอกสารที่ใช้
ประกอบการซื้อขายไม่ยุ่งยาก รองลงมาคือ สามารถช าระค่าหน่ว ยลงทุนได้ส ะดวก เช่น ช าระผ่ าน Mobile
Banking ตัดผ่านบัตรเครดิต ชาระผ่าน ATM ขั้นตอนในการซื้อขายหน่วยลงทุนไม่สลับซับซ้อนและสะดวกรวดเร็ว
และการบริการหลังการขายที่ดี เช่น มี Call Center ที่แก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที
ข้อเสนอแนะ
1. ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาพฤติกรรมการลงทุนรวมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวมแต่ละประเภทโดยเฉพาะ คือ ศึกษาเป็นรายกองทุนแต่ละประเภทเพราะกองทุนแต่ละประเภทมีลั กษณะ
แตกต่างกัน จึงควรศึกษาพฤติกรรมการลงทุนเฉพาะในแต่ละกองทุน
2. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรขยายผลการศึกษาให้ครอบคลุมนักลงทุนที่ลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
รวมทุกบริษัทโดยไม่จากัดเฉพาะที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากเป็นอันดับต้นๆ
3. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาปัจจัยในการลงทุนที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนปัจจัยอื่นนอกเหนือจากปัจจัย
ด้านส่วนประสมทางการตลาด
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศสหราช
อาณาจักรและประเทศจีน รูปแบบธุรกิจกับผู้บริโภค (B2C) ประเภทการค้าปลีกและค้าส่งในประเทศ กรณีขายสินค้า
ที่มีรู ปร่ าง ในช่วงระยะเวลาตั้ งแต่ พ.ศ.2544 – 2561 และกาหนดแนวทางการจัดเก็ บภาษี มูลค่ าเพิ่ มพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดเก็บภาษีและเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ ด้านบริหารจัดการและด้านกฎหมายของกรมสรรพากร ผลการศึกษา พบว่า ประเทศ
ไทยควรจัดตั้งหน่วยงานใหม่หรือกลุ่มงานเฉพาะที่มีภารกิจหลักในการดูแลผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอกนิกส์
และหน่วยงานนี้จะดาเนินการภายใต้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาช่วยในการตรวจสอบและใช้ในการ
จัดเก็บภาษีและนาส่งภาษีให้แก่กรมสรรพากรและควรมีกฎหมายรองรับในการจัดเก็บภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
และพัฒนาระบบใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งควรให้สถาบันธนาคารการเงิน บริษัทการขนส่งทั้งรัฐวิสาหกิจ
เอกชนและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มนาส่งข้อมูลรายได้ให้แก่กรมสรรพากรและกรมสรรพากรควรให้ความรู้ความเข้าใจ
ในการเสียภาษีธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ประชาชน
คาสาคัญ: การจัดเก็บภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่ม ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
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Abstract
This research is to study the e-commerce collection value-added tax collection in the
United Kingdom and China. This study focusses on business-to-Consumer (B2C) in the retail and
wholesale trade of tangible goods during 2001 - 2018. We aims to set a guideline for e-commerce
value-added tax collection in Thailand. Using comparative analysis of tax collection and in-depth
interviews from experts working in Thai Revenue Department ( TRD) . The results indicate that
Thailand should establish a special unit to collection e-commerce tax from entrepreneurs. This unit
can be operated under new tax registration with new information to support e-commerce tax
collection laws and electronic invoice system. The financial institutions, Logistics companies and
The e-marketplace platform provider should send their revenue information to the Revenue
Department. Moreover, The Thai Revenue Department should provide knowledge and understanding
about e-commerce tax to the public.
KEYWORDS: Tax collection Value Added Tax E-Commerce
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ความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทยมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงเป็นอันดับที่ 1 ในอาเซียน โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์และแพลตฟอร์ม
ในการซื้อขายสินค้าและบริการ เพราะเป็นช่องทางที่สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาและสามารถสร้างรายได้โดยไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่าย ที่สาคัญผู้ขายสามารถเข้าถึง ผู้ซื้อได้จานวนมาก ผนวกกับมีระบบการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Payment) ที่สะดวกต่อการใช้งานแก่ผู้ซื้อและผู้ขาย ทาให้มูลค่าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยรวม
ในประเทศไทยมีการเติบโตเพิ่มขึ้น (สพธอ, 2561) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 มูลค่าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558 – 2560 และคาดการณ์
ปี พ.ศ. 2561* จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 8 ประเภท (ไม่รวมมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ)
ประเภทอุตสาหกรรม
การผลิต
การค้าปลีกและค้าส่ง
การขนส่ง
การให้บริการที่พัก
ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร
การประกันภัย
ศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ
ธุรกิจบริการอื่นๆ
รวม

ปี พ.ศ. 2558
(ล้านบาท)
428,736.22
536,725.26
64,126.46
559,697.54
232,721.36
2,085.82
9,506.93
19,101.59
1,852,701.18

ปี พ.ศ. 2559
(ล้านบาท)
428,084.73
713,690.11
83,929.05
607,904.89
384,407.71
2,396.69
15,463.46
9,622.77
2,245,499.41

ปี พ.ศ. 2560
(ล้านบาท)
457,804.39
660,633.78
108,279.99
614,342.08
390,621.17
3,019.04
23,412.02
8,921.07
2,267,033.54

ปี พ.ศ. 2561*
(ล้านบาท)
538,562.66
820,757.75
126,136.99
633,693.86
416,234.18
3,179.65
29,186.68
10,189.55
2,577,941.32

ที่มา: สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) (2561)
จากตารางที่ 1 แสดงถึงมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่รวมมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ โดยแบ่งตาม
ประเภทอุตสาหกรรม พบว่า ในปี พ.ศ. 2558-2560 อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการเติบโตสู งสุ ด 3 อันดับแรก คือ
การผลิต การค้าปลีกและการค้าส่ง และการให้บริการที่พัก โดยเฉพาะตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2560 การค้าปลีกและค้า
ส่งมีมูลค่าการเติบโตสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ซึ่งประมาณการเป็นร้อยละ 30 ของมูลค่าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิ กส์
ทั้งหมด และเมื่อจาแนกตามประเภทผู้ประกอบการ พบว่า ในปี พ.ศ.2560 เป็นมูลค่าการเติบโตธุรกิจ B2C จานวน
548,590.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.04 ซึ่งมากกว่าธุรกิจแบบ B2B ที่มมี ูลค่าเพียงจานวน 112,043.49 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 16.96 เท่านั้นและการคาดการ์ณในปี พ.ศ. 2561 จะมีมูลค่าการค้าปลีกและค้าส่ง สูงเป็นจานวน
820,757.75 ล้านบาท
มูลค่าการเติบโตของการค้าปลีกและค้าส่งที่สูงขึ้นเกิดจากมีผู้ประกอบการธุรกิจข้ามชาติ (Multinational
Corporations) เข้ามาลงทุนให้บริการแพลตฟอร์มที่เป็นสื่อกลางในการซื้อขายออนไลน์ ทาให้เกิดช่องทางการขาย

797

และเกิดผู้ประกอบการรายใหม่จานวนมาก ซึ่งเป็นผลดีในทางธุรกิจและเศรษฐกิจดิจิทัล แต่ในทางตรงกันข้าม
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในภาระภาษีระหว่างผู้ประกอบการในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อการ
จัดเก็บรายได้ของภาครัฐ เนื่องจากผู้ประกอบการธุรกิจข้ามชาติพยายามที่จะโอนกาไรไปสู่บริษัทย่อยที่ อยู่ ใน
ประเทศที่มีอัตราภาษีต่าซึ่งเป็นการหลบเลี่ยงภาษี (ณัฐพล ศรีพจนารถ, 2561) รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อย
ภายในประเทศที่เกิดขึ้นใหม่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจที่ต้องนารายได้ดังกล่าวมาเสียภาษีให้
ถูกต้อง (ฐานเศรษฐกิจ, 2561) เนื่องจากภาษีอากรเป็นรายได้หลักที่ใช้ในการพัฒนาประเทศและเป็นเครื่องมือใน
การควบคุมการบริโภคของประชาชนและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (กรมสรรพากร, 2558) จึงประเด็นปัญหา
สาคัญแก่หน่วยงานภาครัฐ ที่ต้องใช้มาตรการภาษีเข้ามาแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในการเสียภาษีและการทุ่ม
ตลาดของนักลงทุนต่างชาติ เป็นต้น (สพธอ., 2561) ในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยยังไม่มี กฎหมายและมาตรการ
ทางภาษีเฉพาะในการจัดเก็บภาษีธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งใน
ประเทศและต่ า งประเทศต้ อ งเสี ย ภาษี ภ ายใต้ ป ระมวลรั ษ ฎากรและปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายเหมื อ นธุร กิ จ อื่ น ๆ
โดยเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บจากฐานการบริโภค เป็นต้น
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงปัญหาในการจัดเก็บภาษีธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จึงสนใจที่
จะศึกษาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของต่างประเทศ เพื่อใช้ในการกาหนดแนวทางการจัดเก็บ
ภาษีให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และให้ผู้ประกอบการได้มีความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษี เพื่อรองรับการเติบโตของ
เศรษฐกิจในยุคดิจิทัลได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการจัดเก็บภาษี มูลค่าเพิ่มพาณิชย์อิเล็ กทรอนิกส์ ของต่างประเทศ เพื่อกาหนดแนวทางการ
จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษานี้ เป็ นงานวิจัยเชิ งคุ ณภาพ โดยศึกษาการจัดเก็บ ภาษีมูล ค่าเพิ่ ม พาณิชย์ อิเล็ กทรอนิ กส์ ข อง
ประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศจีน และประเทศไทย รูปแบบธุรกิจกับผู้บริโภค (Business to Customer: B2C)
ประเภทการค้าปลีกและค้าส่งในประเทศ กรณีขายสินค้าที่มีรูปร่าง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2561
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่ใช้ในการศึกษา
จากการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทฤษฎีการคลังว่าด้วยเรื่องภาษีอากร
แนวคิดหลักการจัดเก็บภาษีที่ดีและแนวคิดภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร มาเป็นตัวกาหนดกรอบแนวคิด การ
วิจัย ซึ่งการจัดเก็บภาษีที่ดีมีเกณฑ์สาคัญ 4 ประการ คือ (1) หลักยุติธรรม (2) หลักความแน่นอน (3) หลักความ
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สะดวก (4) หลั กประหยั ด (วิชุดา นาราทรัพย์ อ้างถึง Adam Smith, 1950) เพราะภาษี เ ป็น รายได้ ห ลั ก ที่ มี
ความสาคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศและเมื่อมีรายได้จากการค้าขายในประเทศต้องเสียภาษีให้
ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธิดา ชินเวศยวงศ์ (2544) และวิชุดา นาราทรัพย์ (2558) ได้กล่าวว่า ภาษี
อากรเป็นตัวแปรเศรษฐกิจที่สาคัญและเป็นเครื่องมือนโยบายการคลังที่ใช้ในการควบคุมหรือกาหนดปริมาณเงิน
จากภาคเอกชนไปสู่ภาครัฐบาลและจากภาครัฐบาลไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในประเทศ โดยวัตถุประสงค์ในการ
จัดเก็บภาษี คือ เพื่อหารายได้มาใช้จ่ายส่วนรวมทั้งประเทศ อีกทั้งเป็ นเครื่องมือในการกระจายรายได้และสร้าง
ความเป็นธรรมแก่ประชาชน เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อีกทั้งกฎหมายภาษีหรือประมวลรัษฎากรของไทย
ที่ได้บัญญัติไว้ยังไม่ครอบคลุมชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการระบุตัวตนและสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ
เช่นเดียวกันกับประเทศจีนที่ยังไม่มีกฎหมายบังคับในการเก็บภาษี ออนไลน์ แต่มีเพียงการเริ่มใช้ใบกากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว (Zeng, Guo, Yang and Huang, 2012) (Maoliang Zhang, 2015) ดังนั้นการขายออนไลน์
ในประเทศไทยก็ต้องเสียภาษีเช่นเดียวกันกับธุรกิจอื่นๆภายใต้ ประมวลรัษฎากร ภาษีที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้ (1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (2) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (3) ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นต้น
(กรมสรรพากร, 2558) การติดตามตรวจสอบการหนีภาษีมีความยากลาบากซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยงของ Simon
and Clinton (1999) ได้กล่าวว่า ผู้เสียภาษีไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ และยากที่จะเสียภาษีด้วยการสมัครใจ จึงต้อง
อาศัยมาตรการของภาครัฐในการบังคับใช้ เพื่อแก้ปัญหาการหนีภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ซึ่งมี
ความเห็นในทิศทางเดียวกันกับ งานวิจัยของ ไตรรักษ์ โภคพลากรณ์ (2549) เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษีของกระทรวงการคลัง พบว่า “คน” เป็นปัจจัยสาคัญในการจัดเก็บภาษี โดยเฉพาะผู้เสียภาษีและเจ้าหน้าที่
ดังนั้นทั้งผู้เสียภาษีและเจ้าหน้าที่ต้องมีจิตสานึกรู้หน้าที่ของตนและมีความรู้ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจและ
ประมวลกฎหมาย
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้ให้ข้อมูลหลัก ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการกรมสรรพากร รวมจานวน 15 คน ผู้ให้ข้อมูลใน
การวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านบริหารและตรวจสอบภาษี และด้านกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ด้านบริหารและตรวจสอบภาษี ประกอบด้วยตาแหน่ง สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร, นักวิชาการ
สรรพากรชานาญการพิเศษ, นักตรวจสอบภาษีชานาญการพิเศษ, นักตรวจสอบภาษีชานาญการ
2. ด้านกฎหมาย ประกอบด้วยตาแหน่ง นิติกรชานาญการพิเศษ และนิติกรชานาญการ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ก ารวิ จั ย ผู้ วิ จั ย ใช้ ก ารสั ง เกตการณ์ แ ละการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth Interview)
การสัมภาษณ์เป็นแบบไม่เป็นทางการ โดยผู้สัมภาษณ์ได้กาหนดกรอบคาถามตามหัวข้องานวิจัยแบบกว้าง ๆ ไม่มี
การเรียงลาดับหัวข้อคาถามและใช้วิธีการสนทนาซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (discussion) เป็นรายบุคคล
โดยใช้เวลาประมาณ 40-60 นาที และใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียงในการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การศึกษาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของต่างประเทศและประเทศไทย เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหนังสือเอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ วารสารต่าง ๆ และเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 - พ.ศ. 2561
2. การกาหนดแนวทางการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย เป็นเก็บรวบรวม
ข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ซึ่ง
ใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติ (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑ์ ดังนี้ (1) เป็นผู้มีปฏิบัติราชการ
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป (2) เป็นผู้ที่มาจากสายงานนัก กฎหมาย ตรวจสอบภาษีและ
บริหารจัดการ ซึง่ มีประสบการณ์ ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) โดยอาศัยข้อมูลที่ได้ จาก
การศึกษาประมวลรัษฎากร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ นามาวิเคราะห์เปรียบเทียบการ
จัดเก็บภาษีของต่างประเทศกับประเทศไทย เพื่อกาหนดกรอบประเด็นในการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ
จากนั้นนาข้อมูลมาจาแนกตามประเภทหัวข้อ เพื่อกาหนดแนวทางการจัดเก็บภาษีสาหรับผู้ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมต่อไป
ผลการศึกษา
การวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศสหราชอาณาจักร
ประเทศจีนและประเทศไทย สรุปสาระสาคัญแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้ า นกฎหมาย ประเทศสหราชอาณาจักรเท่านั้นที่มีกฎหมายการจัดเก็บภาษีส าหรับธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป จึงมีการดาเนิน ตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรป ซึ่งเป็น
กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับแรกของโลก โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2546 เพื่อใช้
จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มภายในประเทศสมาชิก โดยยึดหลักการจัดเก็บปลายทางและกาหนดให้ผู้ประกอบการนอก
สหภาพยุโรปที่ให้บริการแก่ผู้บริโภคคนสุดท้ายที่อยู่ในสหภาพยุโรปต้องเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเสมือนว่าเป็นผู้บริโภคนั้น
ได้ ซื้ อ สิ น ค้ า หรื อ รั บ บริ ก ารภายในสหภาพยุ โ รปและผู้ ประกอบการนอกสหภาพยุ โ รปสามารถยื่ น ผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์แก่ประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปได้ (วิชุดา นาราทรัพย์, 2560)
2. ด้านเทคโนโลยีและตรวจสอบ
2.1 ประเทศสหราชอาณาจักรเริ่มใช้ระบบ VAT MOSS ในปี พ.ศ.2558 ทาหน้าที่เป็นตัวกลางรับช าระ
ภาษีตามอัตราภาษีของประเทศสมาชิกและสามารถออกรายงานการขายที่ให้บริการแก่ผู้บริโภคในสหภาพยุโรปได้ตาม
กาหนดเวลา และมีระบบ Making Tax Digital (MTD) เป็นระบบการยื่นภาษี ออนไลน์ และการคื นภาษี แบบใหม่
ซึ่งผู้ขายต้องบันทึกข้อมูลรายงานต่างๆ ทุกไตรมาส เพื่อส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไปยังสรรพากร HMRC ซึ่งเป็นการเพิ่ม
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ปริมาณข้อมูล Big Data เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและการจัดการบริหารความเสี่ยง (CRM) โดยการจัดกลุ่ม
เสี่ยง (Data Analytics) และติดตามผู้เสียภาษี อีกทั้งมีการขยายสิทธิกฎหมายในการส่งข้อมูลถึงกัน เพื่อรวบรวม
ข้อมูลจากผู้ให้บริการในประเทศและนอกประเทศ ซึ่งเป็นขั้นตอนในการติดตามการเลี่ยงภาษี อีกทั้งรัฐบาลสหราช
อาณาจักรได้มีระบบ Government Gateway หรือระบบ Gov.uk เป็นระบบเทคโนโลยีสาหรับการบริการออนไลน์ที่
เชื่อมโยงข้อมูลกับหลายๆ หน่วยงาน ซึ่งรวมหน่วยงานสรรพากรของสหราชอาณาจักร (HM Revenue & Customs :
HMRC) เพื่อให้ประชาชนสามารถดูข้อมูลภาครัฐ เพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อยอดธุรกิจได้ ซึ่งการนาเทคโนโลยีมาใช้
ในการจัดเก็บภาษีส่งผลให้ลดช่องว่างทางภาษีของสหราชอาณาจักรได้ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มและการประมาณการภาษีมูลค่าเพิ่มที่สูญเสีย
ปี พ.ศ.
2557-2558
2558-2559
2559-2560

คาดการณ์รายได้
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
124.90
127.70
132.95

รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
(พันล้านปอนด์)
111.40
115.50
120.95

ภาษีมูลค่าเพิ่มที่สูญเสีย
(พันล้านปอนด์)*
13.5
12.2
12.0

ช่องว่างภาษีมูลค่าเพิ่ม
คิดเป็นร้อยละ
10.8
9.6
9.0

ที่มา: (GOV.UK, 2017)
จากตารางที่ 2 ในระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560 ประเทศสหราชอาณาจักรสามารถเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้
เพิ่มขึ้น ย่อมเป็นผลมาจากกฎหมายภาษีและระบบเทคโนโลยีที่ช่วยในการเก็บภาษี ทาให้ช่องว่างทางภาษีมูลค่าเพิ่ม
จากร้อยละ 10.8 ลดลงเหลือร้อยละ 9 เท่านั้น
2.2 ประเทศจีนมีการใช้ระบบป้องกันการใช้อินเตอร์เน็ต Firewall หรือเรียกว่า ระบบ Single Gateway
ซึ่งระบบนี้ สามารถช่วยให้รั ฐบาลจีนควบคุมการใช้ อินเทอร์เน็ตรวมไปถึงการติดตามผู้ประกอบการได้ และมี ระบบ
Golden Tax system (GTS) เป็นระบบตัวกลางสาคัญที่กาหนดหมายเลขใบกากับภาษีและจัดทาสาเนาใบกากับภาษี
ทางอิเล็กทรอนิกส์ส่งให้แก่สรรพากรจีน ได้ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ระบบ Golden tax system
ที่มา: (Neeraj Lal, 2014)
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จากภาพที่ 1 แสดงถึงกระบวนการท างานของระบบ GTS ที่พัฒ นามาจากระบบ SAP ที่มีความแม่นย าและ
ตรวจสอบข้อมูล ซึง่ หากผู้ประกอบการไม่มีระบบ GTS จะไม่สามารถออกหรือพิมพ์ใบกากับภาษีพิเศษได้และทาให้
ไม่สามารถตรวจสอบใบกากับภาษีที่นาส่งข้อมูลมาให้แก่กรมสรรพากรจีน ส่งผลไม่สามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ซึ่งระบบ GTS ใช้แก้ปัญหาใบกากับภาษีปลอมและใช้ในการติดตามตรวจสอบ (Maoliang Zhang, 2015) และใน
ปี พ.ศ.2562 ประเทศจีนออกกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ เน้นย้าการละเมิดลิขสิทธิ์และคุ้มครองผู้บริโภค
ซึ่งมิได้เป็นกฎหมายภาษี
แต่ส าหรั บประเทศไทยในปี พ.ศ.2561 ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะในเรื่องการจัดเก็ บภาษีธุรกิจพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์หรือมาตรการรองรับในการติดตามผู้ประกอบการขายออนไลน์เพื่อนาส่งภาษีให้ถูกต้อง รวมไปถึงระบบ
เทคโนโลยีที่จะช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับใบกากับภาษีปลอมแต่อย่างใด มีเพียงแต่ให้ผู้ประกอบการมาจดทะเบียนเป็น
ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และให้ปฏิบัติตามประกาศกรมสรรพากร เรื่องการจัดทาและจัดเก็บเอกสารไว้ใน
รูแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทาขึ้นเองแล้วนาส่งเอกสารหลักฐานให้ แก่กรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
อีกทั้งข้อมูลผู้ประกอบการพาณิชย์ที่ได้จดทะเบียนดังกล่าวไม่ได้ถูกเชื่อมโยงกันระหว่างกระทรวง ซึ่งอาจก่อให้เกิดผล
เสียหายตามมาได้
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการจัดเก็บภาษีธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ตารางที่ 3 บทสรุปการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ แบ่งตามตาแหน่งวิชาการ
ตาแหน่งวิชาการ
บทสรุป
สรรพากรพื้นที่
ควรออกกฎหมายที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายบังคับใน
กรุงเทพมหานคร
การนาส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากร รวมถึงปลูกฝังจิตสานึกในการเสียภาษี
นักวิชาการสรรพากร ควรจัดตั้งหน่วยงานใหม่ที่มีภารกิจหลั กในการจัดเก็บภาษีพิเศษโดยตรงและต้องใช้
ผู้เชี่ยวชาญในระดับเอกชน นักวิชาการ (Science data) ที่มคี วามรู้ความเข้าใจในการใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงมาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
และสามารถติดตามการหนีภาษี อีกทั้งควรออกกฎหมายบังคับในการเสียภาษีเพื่อให้
เกิดความเท่าเทียมในการเสียภาษี
นักตรวจสอบภาษี
ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีภายในองค์กรที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์ให้มีความถูกต้อง
แม่นยาและควรให้สถาบันการเงิน เจ้าของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม นาส่งข้อมูลการค้า
ขายออนไลน์ให้แก่กรมสรรพากร เพื่อใช้ในการพิจารณาและตรวจสอบต่อไป แต่ไม่ควร
กาหนดอัตราภาษีใหม่เพราะจะเป็นการเก็บภาษีซ้าซ้อน
ตาแหน่งวิชาการ
บทสรุป
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ควรจัดตั้งหน่วยงานอิสระหรือหน่วยงานที่มีการใช้เทคโนโลยีทันสมัยใช้งานสะดวกทั้ง
เจ้าหน้าที่และผู้เสียภาษีในการติดตามผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยตรงและ
ให้ความรู้แก่ประชาชนได้ ทันที โดยมีภารกิจหลั กในการดูแลติดตาม ตรวจสอบการ
จัดเก็บภาษีโดยเฉพาะ อีกทั้งควรออกกฎหมายกาหนดอัตราภาษีใหม่ ซึ่งง่ายต่อการ
จัดเก็บภาษี เนื่องจากประมวลรัษฎากรเป็นกฎหมายที่ต้องตีความด้วยการใช้ดุลยพินิจ
ประกอบกับข้อเท็จจริง ดังนั้นควรกาหนดหลักเกณฑ์การเสียภาษีให้เข้าใจง่าย
ที่มา: สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้บริหารระดับต้นและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของกรมสรรพากร (รวมรวบโดยผู้วิจัย, 2561)
จากตารางที่ 3 บทสรุปการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญสามารถจัดกลุ่มแนวทางการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1.ด้านกฎหมาย ประเทศไทยควรออกกฎหมายเฉพาะในการจัดเก็บภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้
เป็นการบังคับให้ผู้มีรายได้มีหน้าที่เสียภาษีให้ถูกต้องตามเกณฑ์และเพื่อเป็นธรรมในการเสียต่อผู้เสีย ภาษีที่ชาระ
ภาษีถูกต้องมาโดยตลอด อีกทั้งช่วยให้กรมสรรพากรสามารถจัดเก็บรายได้ได้อย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน
2.ด้ า นระบบเทคโนโลยี ภาครั ฐ บาลควรเร่ง พัฒ นาระบบเทคโนโลยี ที่ส ามารถเข้ าถึ ง ข้ อ มูล ที่จ าเป็ น
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น การติ ด ตามผู้ ป ระกอบการและตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ได้ ทั น ที แ ละจั ด ท าเหมื อ งข้ อ มู ล ขนาดใหญ่
(Big Data) โดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่งแก่กรมสรรพากร ซึ่งปัจจุบันการเพิ่มและลดจานวนผู้ประกอบการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถทาได้อย่างรวดเร็ว ทาให้การติตามผู้ประกอบแบบดั้งเดิมไม่สามารถตรวจสอบได้
ทันเวลา อีกทั้งควรพัฒนาเทคโนโลยี ภายในองค์กรเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตรวจสอบ (Data analytics) บริหาร
ความเสี่ยงให้ทันสมัย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรในการทางานและทาให้มี
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น และควรพัฒนาระบบการยื่นแบบภาษีออนไลน์ ระบบการจดทะเบียนเป็น
ผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มให้เป็นในรูปแบบดิจิทัลที่ใช้งานง่าย เนื่องจากระบบดังกล่าวยังเป็นระบบที่ใช้งานยาก
และไม่มีการแนะนาขั้นตอนการยื่นแบบและการลงทะเบียนได้ชัดเจน อีกทั้ง Call center และเจ้าหน้าที่รัฐบาง
กลุ่มยังไม่สามารถตอบปัญหาข้อสงสัยได้ สาหรับใบกากับภาษีควรเพิ่มระบบที่สามารถกาหนดหมายเลขใบกากับ
ภาษีและเมื่อออกใบกากับภาษีก็สามารถจัดส่งสาเนาเอกสารหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยส่งผ่านระบบไป
ยังกรมสรรพากรได้ทันที
3.ด้านการตรวจสอบ กรมสรรพากรมีกลุ่มติดตามธุรกิจนอกระบบ ซึ่งได้ดาเนินการติดตามอย่างต่อเนื่อง
และได้แบ่งย่อยเป็นกลุ่มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แต่เนื่องจากบุคลากรที่ติดตามไม่เพียงต่อผู้ประกอบการพาณิชย์ที่
เกิดขึ้นใหม่อย่างรวดเร็ว อีกทั้งการตรวจสอบประเมินรายได้ผู้ประกอบการแบบเดิมที่มีการติดตามที่ยังคงใช้ระยะ
เวลานานอย่างต่อเนื่อง เพราะการตรวจสอบเป็นการพิจารณาจากดุลยพินิจประกอบกับกฎหมายประมวลรัษฎากรของ
เจ้าหน้าที่รัฐตั้งแต่ระดับปฏิบัติการถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงตามลาดับขั้น ซึ่งใช้เวลาดาเนินการเสร็จต่อรายค่อนข้างนาน
เพราะข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์มีจานวนจากัดและยากที่จะขอความร่วมมือเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมจาก
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ผู้ประกอบการ ส่งผลให้ เกิดการบิดเบือนข้อเท็จจริงและการตรวจสอบมิได้ประสิทธิภาพ ซึ่งการซื้อขายออนไลน์
สามารถเปิดปิดหน้าร้านได้อย่างรวดเร็ว ทาให้ไม่สามารถตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานอื่นได้ นอกจากหลักฐานการ
เข้าใช้บริการแพลตฟอร์มการสั่งสินค้า การขายสินค้า รวมไปถึงหลักฐานการชาระเงิน การขนส่งสินค้า จึงควรให้ผู้
บริการแพลตฟอร์มนาส่งข้อมูลสถิติร้านค้าที่ขายดีที่มียอดขายเกิน 1.8 ล้านบาทและข้อมูลสถานะการเงินของสถาน
บันการเงินธนาคาร รวมถึงข้อมูลการขนส่งสินค้าของบริษัทขนส่งทั้งเอกชนและรัฐวิสาหกิจนาส่งแก่กรมสรรพากร เพื่อ
นาไปวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและจาแนกประเภทผู้ประกอบการที่อยู่ในเกณฑ์เสี่ยงต่อไป อีกทั้งผู้ประกอบการควร
ทาการศึกษากฎหมายก่อนทาธุรกิจ เช่น การจดทะเบียนผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องและเมื่อ
รายได้ถึง 1.8 ล้านบาทต่อปี ควรมาจดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มให้ถูกต้องและสิ้นปีทาการยื่นแบบภาษีนิติ
บุคคลหรือแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ถูกต้องต่อไปด้วย เพื่อเป็นงดการเกิดเบี้ยปรับเงินเพิ่มในกรณีที่นาส่งภาษี
ไม่ถูกต้อง
อภิปรายผลการศึกษา
จากการผลการศึกษาดังกล่าว ได้แนวทางในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
1. ควรจัดตั้งหน่วยงานใหม่หรือศูนย์เฉพาะกิจ ที่อยู่ภายใต้กรมสรรพากรและการกาหนดภารกิจหลั ก
บทบาทหน้าทีด่ ูแลการจัดเก็บภาษีสาหรับผู้ประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ
2. ภาครัฐต้องมีมาตรการจัดเก็บภาษีสาหรับการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยกาหนดวิธีการ
ขั้นตอน รวมถึงบทลงโทษชัดเจน อีกทั้งต้องออกมาตรการพยุงเศรษฐกิจดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการ เช่น ผู้ประกอบการ
นาส่งยื่นภาษีครบถ้วนเป็นเวลา 2 ปีขึ้นไป สามารถนาข้อมูลทางภาษีไปยื่นขอสินเชื่อง่ายขึ้นเพื่อการต่อยอดธุรกิจ
3. ภาครัฐต้องให้งบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสรรพากรและหน่วยงาน
เฉพาะให้ทันสมัยที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและจัดกลุ่ม เสี่ยงผู้เสียภาษีได้ (ศศิกานต์ จัตุปา, 2557, น.40-50) รวมถึง
พัฒนาระบบใบกากับภาษีเพื่อลดปัญหาใบกากับภาษีปลอมเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจั ดเก็บรายได้ให้แก่
ประเทศได้
4. กรมสรรพากรควรทาข้อตกลงระหว่างกรมหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถเข้าถึงข้อมูลและ
นาไปเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ภาษีและพฤติกรรมทั้งผู้ขายและผู้บริโภคได้
5. ควรออกกฎหมายให้เจ้าของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม (E-business) ทั้งผู้ประกอบการต่างชาติ และ
ผู้ประกอบการในประเทศไทยต้องเข้าสู่ระบบภาษี มูลค่าเพิ่มให้ถูกต้องและมีหน้าที่นาส่งข้อมูลผู้ประกอบการราย
ย่อยที่มียอดขายสูงต่อเนื่องกันเป็นเวลา 8 เดือนขึ้นไปหรือยอดขายเกิน 1.8 ล้านบาท รวมถึงบริษัทขนส่งทั้งเอกชน
และรัฐวิสาหกิจ มีหน้าที่นาส่งข้อมูลเกี่ยวกับการรับ-ส่งสินค้าให้แก่กรมสรรพากร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์
กลุม่ เสี่ยงและศึกษาพฤติกรรมของผู้เสียภาษีต่อไป
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6. ภาครัฐต้องประชาสัมพันธ์และให้ ความรู้ในการเสียภาษีอย่างไรให้ถูกต้อง โดยมีการกาหนดขั้นตอนให้
ชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจให้มากขึ้นกว่าเดิม เช่น สื่อสังคมออนไลน์ ละคร ภาพยนตร์ หรือนาเสนอในรูปแบบใหม่ๆ
ที่เข้าถึงผู้ประกอบการได้ ซึง่ ในปัจจุบันผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต้องทราบรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้
6.1 ต้องจดทะเบีย นเป็นผู้ ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่กรมพัฒ นาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
6.2 ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นรายย่อยหรือรายใหญ่ต้องทาการจัดทาบัญชีรายรับรายจ่าย ซึ่งหากมี
รายจ่ายค่าใช้จ่ายจริงสูงก็สามารถนามาหักได้เต็มจานวน เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสียภาษี
6.3 ประเมินรายได้ตนเองทุกปีภาษีโดยการยื่นแบบแสดงรายการให้ถูกต้องตามประเภทกิจการของตน
เช่น ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาต้องยื่นแบบแสดงรายการครึ่งปี ภ.ง.ด.94 และทั้งปี ภ.ง.ด 90 เป็นต้น
6.4 ประเมิน รายได้ ตนเองหากถึง 1.8 ล้ านบาทต่อปี ต้องจดทะเบีย นเข้าสู่ ร ะบบภาษี มูล ค่ า เพิ่ ม ที่
กรมสรรพากรให้ถูกต้องและมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ทุกเดือน รวมถึงมีหน้าที่
ออกใบกากับภาษีทุกครั้งในการขายสินค้า
จากแนวทางในการจัดเก็บภาษีสาหรับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ข้างต้น มีความสอดคล้องใน
ทิศทางเดียวกันกับแนวทางการจัดเก็บภาษีของ OECD เกี่ยวกับธุรกิจพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ วิธี Intermediary
Collection Model ที่เป็นการกาหนดให้ตัวกลางที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าแบบเร่งด่วน
(Express) ผู้ให้บริการไปรษณีย์ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอีคอมเมิรซ์ และสถาบันธนาคารการเงิน เป็นผู้มีหน้าที่
เรียกเก็บภาษีและนาส่งให้กรมสรรพากร (ณัฐพล ศรีพจนารถ, 2561) และสอดคล้องกับ บทความสัมภาษณ์ของ
ประธานสมาคมผู้ ป ระกอบกาพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี ค วามเห็ น ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ว่ า ควรมี น โยบายให้
ผู้ประกอบการที่ขายของออนไลน์มีหน้าที่เสี ยภาษีเช่นเดียวกับผู้ประกอบการทั่วไปและต้องให้ผู้ประกอบการจด
ทะเบี ยนพาณิชย์ ให้ ถูกต้อง แต่มิควรกาหนดอัตราเรียกเก็บภาษีเฉพาะธุรกิจออนไลน์ เพราะจะเป็นการสร้ าง
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นและจะไม่สอดคล้องต่อนโยบายประเทศที่ต้องการพัฒนาธุรกิจให้ ก้าวหน้าทัดเทียมต่างประเทศ
(Logisticstime, 2560) เช่นเดียวกับบทสัมภาษณ์ข่าวของตัวแทนผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีความเห็น
อยากให้ภาครัฐหรือกรมสรรพากรเข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจอย่างใกล้ชิดและทราบถึงปัญหาของผู้ประกอบการ
อย่างแท้จริง เพื่อที่จะได้หาทางแก้ไขและมาตรการเพื่อเข้ามารองรับให้แก่ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น
การให้สินเชื่อต่างๆ ง่ายขึ้น เพราะปัจจุบันธนาคารยังถือว่ารายได้ดังกล่าวเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอน เป็นต้น รวมถึงการ
เข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ให้มากขึ้นเสมือนเพื่อนคู่คิด ซึ่งต้องเข้าใจว่าการประกอบการธุรกิจเป็นการค้าขายที่ทาได้ง่าย
ไม่จาเป็นต้องความรู้มาก ผู้ประกอบการทุกคนย่อมอยากปฏิบัติให้ถูกต้อง โปร่งใสและพร้อมที่จะเสียภาษีหากมี
รายได้ถึงเกณฑ์ตามฐานที่กาหนดไว้ แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ดังนั้นควรดูแลและให้ ความรู้แก่ประชาชนให้
มากกว่าเดิม เพราะต่อไปเศรษฐกิจดิจิทัลจะเข้า มามีบทบาทต่อประเทศชาติมากยิ่งขึ้น (TNN16, 2561) แนวทาง
ดังกล่าวสอดคล้ องกับ แนวคิดของอธิบดีกรมสรรพากรที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการทางานของ
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กรมสรรพากรที่เรียกว่า Digital Transformation เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษี โดยอาศัยการทาเหมืองข้อมูล (Big Data) และวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) มาใช้ในการบริหาร
การจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรทุกด้าน โดยวิเคราะห์ข้อมูลผู้เสียภาษี และทาการจัดประเภทกลุ่มเสี่ยงผู้มีหน้าที่
ต้องเสียภาษี อาทิ การประมาณการรายได้ การวิเคราะห์และติดตามผลการจัดเก็บภาษี การบริหารความเสี่ยงและ
ตรวจสอบ (Risk Base Audit System) มาช่วยลดระยะเวลาในการท างาน (กรมสรรพากร, 2561) อีกทั้งภาครั ฐ
สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตรงประเด็นทันเวลา
ในมุมเศรษฐศาสตร์การคลัง ปัจจัยที่มีอิทธิพลกาหนดรายได้จากการเก็บภาษีอากรของรัฐบาลแสดงได้
ดังสมการที่ 1
𝑇 = 𝑓 ( 𝑡 ,𝑌 ,𝐶 ,𝑋 )

(1)

จากการสมการ รายได้เก็บภาษีอากรของรัฐบาล (T) ขึ้นอยู่กับอัตราภาษี (t) ระดับเศรษฐกิจหรือรายได้ประชาชาติ
(Y) ความสานึกในการเสียภาษีอากรของประชาชน (C) และประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษีอากรของ
รัฐบาล (X) และอาจมีอิทธิพลอื่นๆ นอกเหนือสมการ ดังนั้นมาตรการภาษีเป็นหนึ่งในนโยบายการคลังซึ่งส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจ ซึ่งภาษีเป็นหนึ่งในรายได้ของประเทศและเป็นตัวแปรสาคัญที่จะแก้ปัญหาความเป็นธรรมใน
การแข่งขันทางการค้า และหากภาครัฐใช้มาตรการภาษีดังกล่าวจะส่ งผลให้เป็นการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ภาษีจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนนโยบายการคลังของภาครัฐ รวมถึงมีอิทธิพลต่อการควบคุมพฤติกรรมของ
คนในสังคม เพราะเมื่อกิจกรรมใดที่เกี่ยวข้องกับมาตรการภาษีทาให้ปริมาณของกิจกรรมนั้นๆ ก็จะแปรผันขึ้นลงได้
ซึ่งการเคลื่อนไหวนี้เป็นไปตามหลั กเศรษฐศาสตร์ (อุ่นกัง แซ่ลิ้ม) ดังนั้นรัฐจึงมักใช้ภาษีเป็นเครื่องมือในการลด
กิจกรรมที่รัฐไม่พึงประสงค์ เช่น การเก็บภาษีจากผู้ที่หลีกเลียงหรือหลบหลีกภาษีและแก้ปัญหาจากนักลงทุนต่างชาติ
เข้ามาทาการทุ่มตลาดภายในประเทศ และในทางตรงข้ามกันหากภาครัฐต้องการสนับสนุนกิจกรรมใดก็สามารถใช้
มาตรการภาษีเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นกิจกรรมนั้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น การลดหย่อนภาษีรถยนต์คัน
แรก บ้านหลังแรก รวมถึงการป้องกันภาวะเงินเฟ้อโดยรัฐบาลเพิ่มภาษีต่างๆ ให้สูงขึ้นเพื่อเป็นการลดการใช้จ่ายของ
ประชาชนและในยามเศรษฐกิจตกต่ามีอัตราการว่างงานมากรัฐบาลจะลดภาษีต่างๆ ลง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิด
การบริโภคและการลงทุนมากขึ้น เป็นต้น (กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร, 2557) ซึ่งหากเป็นไปตามแนวทางที่วางไว้
ภาครัฐจะสามารถมีฐานข้อมูลที่มากพอที่จะใช้ในการวิเคราะห์ภาษีและพฤติกรรมในการบริโภคการซื้อขายออนไลน์
ในประเทศ เนื่องจากการติดตามผู้ประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หากใช้วิธีการติดตามแบบเดิม อาจจะไม่สามาร
ตอบโจทย์ในเรื่องความรวดเร็วของดิจิทัลได้ จึงควรใช้เทคโนโลยีใหม่เข้ามาช่วยในการติดตามและประเมินผล
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ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทยควรเร่งในการจัดเก็บภาษีสาหรับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อมีความเป็นธรรม
ในการเสียภาษี อีกทั้งเป็นการทาให้ผู้ประกอบการมีการแข่งขันที่เท่าเทียม เนื่องจากการเสียภาษีถือเป็นต้นทุน
ค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่ง ซึ่งหากผู้ประกอบที่เลี่ยงภาษีอาจทาให้ขายสินค้าได้ในราคาต่ากว่าจะส่งผลให้ผู้ประกอบการที่
ได้เสียภาษีอย่างถูกต้องเกิดปัญหาในการดาเนินธุรกิจได้ แต่การออกกฎหมายหรือมาตรการทางด้านภาษีนั้น ย่อม
ส่งผลต่อทัศนคติของผู้ประกอบการและทุกคนย่อมไม่อยากเสียภาษีซึ่งทาให้ผลกาไรที่ได้น้อยลง ดังนั้นภาครัฐควร
เร่งแถลงการณ์เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์โดยให้ความรู้แก่ประชาชนให้ เข้าใจถึงการเสียภาษี และผลกระทบต่อการ
เลี่ยงภาษี ซึง่ หากเจอกรมสรรพากรตรวจสอบย้อนหลังอาจเกิดผลเสียได้และควรทาการศึกษาการจัดเก็บภาษีอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล รวมถึง
ศึกษาเกี่ยวกับกรณีสินค้าไม่มีรูปร่าง เพื่อสามารถนาไปเป็นข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบและพัฒนาระบบ
การจัดการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้ทันยุคทันสมัยได้ต่อไป
เอกสารอ้างอิง
กรมสรรพากร. 2557. สรรพากรเติมความรู้ให้ธุรกิจ E-Commerce สู่โลกออนไลน์อย่างโปร่งใส. สืบค้น 15
ธันวาคม 2561, จาก http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/images/image_news/news04_2558.pdf
กรมสรรพากร. 2558. คู่มือภาษีสาหรับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. กระทรวงการคลัง. (อัดสาเนา).
กรมสรรพากร. 2561. สรรพากรประกาศยุทธศาสตร์ D2RIVE ยกระดับการเก็บภาษีและบริการประชาชนให้
ทันสมัยรวดเร็ว และเป็นธรรม. สืบค้น 24 ธันวาคม 2561, จาก http://www.rd.go.th/publish
/fileadmin/user_upload/news/news09_2562.pdf
กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร. (2557). ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร, กรุงเทพฯ: เรือนแกวการพิมพ์.
ณัฐพล ศรีพจนารถ. (2561,มีนาคม). แนวทางการจัดเก็บภาษีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy).
วารสารสานักนโยบายภาษี, สานักงานเศรษฐกิจการคลัง 55(1) สืบค้น 15 ธันวาคม 2561, จาก
http://www.fpo.go.th/main/getattachment/General-information-public-service/Tax-PolicyJournal/8166/Edition-1-Volume-55.pdf.aspx
ฐานเศรษฐกิจ. (2561, 10 มีนาคม). ภาษีมูลค่าเพิ่ม อี-คอมเมิร์ซ ต้องแก้ปัญหาให้ตรงจุด. สืบค้น 24
พฤศจิกายน 2561, จาก http://www.thansettakij.com/content/267048
ไตรรักษ์ โภคพลากรณ์. 2549. รายงานการวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากรของกระทรวงการคลัง.
กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

807

ธิดา ชินเวศยวงศ์. 2544. การจัดเก็บภาษีบริษัทต่างประเทศจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีภาษีเงินได้จาก
การขายสินค้าที่มีรูปร่าง. วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุญธรรม ราชรักษ์. 2540. เศรษฐศาสตร์ภาษีอากรไทย (The Economics of Thai Taxation).
1,000 เล่ม. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง
วิชุดา นาราทรัพย์. 2558. ปัญหาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีการซื้อขายสิ้นค้า
ที่ มี รู ป ร่ า งผ่ า นทางอิ น เทอร์ เ น็ ต ของผู้ ป ระกอบการจดทะเบี ย นภายในราชอาณาจั ก ร. วิ ท ยานิ พ นธ์
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
สานักข่าว TNN16. 2561. เก็บภาษีขายของออนไลน์ ซ้าเติมผู้ค้า?. สืบค้น 24 พฤศจิกายน 2561,
จาก https://www.youtube.com/watch?v=4iLNK5RssRM
สานักข่าว Logisticstime. (2560, 7 พฤศจิกายน). ภาษี e-Commerce ทางออกของปัญหาการค้าออนไลน์ จริง
หรือ?. สืบค้น 15 พฤศจิกายน 2561, จาก http://www.logisticstime.net/archives/8074
ส านั กงานพัฒ นาธุร กรรมทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ . 2561. รายงานผลการส ารวจมูล ค่ า พาณิช ย์ อิเล็ กทรอนิ ก ส์ ใ น
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561. พิมพ์ครั้งที่ 1. พิมพ์จานวน 2,500 เล่ม
ศศิกานต์ จัตุปา. (2557). การบริหารจัดเก็บภาษีอากรของกรมสรรพากร. วารสารนักบริหาร, 34(1), 40-50
อุ่นกัง แซ่ลิ้ม. เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยรายรับภาครัฐ (The Economics of Government Revenue).
กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
GOV UK. VAT gap estimates HMRC statistics relating to VAT gap estimates. สืบค้น 24 มีนาคม 2562, จาก
https://www.gov.uk/government/statistics/vat-gap-estimates
Neeraj Lal. (2014). Golden Tax System (China). Retrieved December, 24, 2018 from
https://blogs.sap.com/2014/07/16/golden-tax-system-china/
Maoliang Zhang. 2015. Chinese E-commerce Taxation. 5th International Conference on
Education, Management, Information and Medicine (EMIM 2015), Shaanxi Provincial
Administration College, Xi'an, Shaanxi
Simon James and Clinton Alley. 1999. “Tax Compliance, Self-Assessment and Tax
Administration.” Journal of Finance and Management in Public Services 2(2): 27-42
Yarong Zeng, Xuejiao Guo, yanni Yang, and Huijuan Huang. 2012. E-commerce Tax
Collection and Administration in China. International Conference on Information
Management, Innovation Management and Industrial Engineering, China Three Gorges
University Yichang

808

1

การวิเคราะห์ความสาคัญของปัจจัยที่ใช้ในการคัดเลือกคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาโดยวิธี AHP:
กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
The Analysis of Factor Related to Selection of Computers for Education by AHP:
The Case Study of a Kindergarten in Bangkok Metropolis
ณกรณ์ พรรธนะจรัส1
Nakorn Phanthanajarus1
1
สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
1
Engineering Management, College of Innovative Technology and Engineering,
Dhurakij Pundit University
อีเมล์ : nakorn.em@gmail.com
ศุภรัชชัย วรรัตน์2
Suparatchai Vorarat2
2
สาขาการจัดการทางวิศวกรรม วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2
Engineering Management, College of Innovative Technology and Engineering,
Dhurakij Pundit University
อีเมล์ : vorarat@dpu.ac.th

บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ถึ ง ปั จ จั ย ต่ า งๆที่ ใ ช้ ใ นการตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลกรณีศึ กษา โดยประยุกต์ใช้กระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์
จัดระบบการตัดสินใจในการเลือกซื้อ ผู้ประเมินเป็นบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลกรณีศึกษา ทาการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากนั้นทาการเปรียบเทียบปัจจัยเป็นรายคู่ และหาค่าน้าหนักของแต่ละปัจจัยโดยใช้
โปรแกรมส าเร็ จ รู ป Expert Choice เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการวิ เ คราะห์ หลั ง จากนั้ น น าค่ า น้ าหนั ก ของปั จ จั ย มา
คานวณหาค่าเฉลี่ยเรขาคณิต เพื่อใช้เป็นค่ากลางในการตัดสินใจคัดเลือกคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของโรงเรียน
อนุบาลกรณีศึกษา
จากการใช้ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตนามาวิเคราะห์ สามารถสรุปได้ว่าเมื่อกาหนดค่าลาดับความสาคัญของปัจจัย
ด้านราคา 33.4% ปัจจัยด้านคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ 15.9% ปัจจัยด้านการบริการ 12.0% ปัจจัยด้านการ
รับประกันสินค้า 8.6% และปัจจัยด้านข้อเสนอพิเศษ 6.4% มีการตัดสินใจเลือกคอมพิวเตอร์ทุกยี่ห้อจากบริษัท A
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โดย ACER ได้ค่าน้าหนักความสาคัญ 49.2% ASUS 39.4% DELL 43.1% HP 32.6% และ LENOVO 45.1%
หลั งจากนั้ น น าข้อมูลคอมพิว เตอร์ที่ผ่านการคัดเลื อกทั้ง 5 ยี่ห้ อมาทาการเปรียบเทียบอีกครั้งหนึ่ง เพื่อหาว่า
โรงเรียนอนุบาลกรณีศึกษาควรเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ยี่ห้อใดจากบริษัท A พบว่ายี่ห้อ LENOVO เป็นทางเลือกที่ดี
ที่สุด โดยมีค่าน้าหนักอยู่ที่ 23.7% รองลงมา ACER เท่ากับ 21.7% ASUS เท่ากับ 19.1% HP 17.5% และDELL
เท่ากับ 16.9%
คาสาคัญ : กระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ ผู้เชี่ยวชาญ การจัดซื้อ
Abstract
The objective of this research was to study and analyze the suitability factors in deciding
to buy computers of kindergartens in a case study by using the Analytic Hierarchy Process (AHP)
to organize the decision-making system for buying. The assessors are personnel of kindergartens,
case studies. The data were collected by questionnaire and conducted pairwise comparison, then
the weight of each factor is calculated by using the Expert Choice software as an analytical tool.
After that, the geometric mean is calculated from obtaining weight values. Then the computers
are selected based on this geometric mean value.
According to the usage of geometric mean to analyze. These priority values can be
summarized as; (1) price criteria (33.4%), (2) specification criteria (15.9%), (3) service criteria (12.0%),
(4) warranty criteria (8.6%) and offers criteria (6.4%). The result shows that all brands are chosen
from A Company. The ACER brand has a priority value of 49.2%, ASUS 39.4%, DELL 43.1%, HP
32.6% and LENOVO 45.1%. After that, bring the computer data that have been selected in all 5
brands to compare again. To find out which kindergarten case study should choose which brand
computer from A Company, LENOVO brand is the best alternative with the overall score of 23.7%,
then the second value is the ACER brand with a score of 21.7%, then ASUS brand (19.1%), an HP
brand (17.5%), and DELL brand (16.9%) respectively.
Keyword : Analytic Hierarchy Process (AHP), Expert, Purchasing
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บทนา
ปัจจุบันจะเห็นว่าเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายตั้งแต่เด็กไปจนถึง
ผู้ใหญ่ ภายใต้กระแสความล้าสมัยของเทคโนโลยีโลกดิจิตอลทางการศึกษา ผู้ปกครองและครูจึงจาเป็นที่จะต้อง
ติดตามความเคลื่อนไหว เพื่อดึงเอาบทบาทความสามารถในการนาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
ได้อย่างเหมาะสม สาหรับเด็กช่วงปฐมวัยนั้น นอกเหนือจากการพัฒนาทางด้านสติปัญญาและร่างกายแล้ว พวกเขา
ยังอยู่ในระยะพัฒนาทางด้านสังคมและอารมณ์อีกด้วย ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านยืนยันว่า เทคโนโลยีเป็นกุญแจสาคัญ
ที่จะช่วยเตรียมความพร้อมสาหรับเด็กวัย 2 – 3 ปีขึ้นไป ให้มีโอกาสพัฒนาทักษะในด้านต่างๆได้ดียิ่งขึ้นพร้อมทั้งได้
ความรู้ไปในเวลาเดียวกัน การศึกษาในยุคปัจจุบันสนับสนุนให้เด็กใช้เทคโนโลยีต่างๆเป็นสื่อในการเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกห้องเรียน ครูจึงต้องทาความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีรวมถึงนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็นสื่อการเรียนการ
สอนเด็กด้วย (อรุณรุ่ง ศิริเจริญ, ม.ป.ป.)
จากสภาพการแข่งขันที่รุนแรงในปัจจุบัน กล่าวคือมีคู่แข่งใหม่ที่เป็นโรงเรียนของรัฐบาลที่ผู้เข้าศึกษาไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่าย ประกอบกับปัญหาจากการบริหารภายในโรงเรียน ทาให้ผลประกอบการของโรงเรียนมีแนวโน้ม
ลดลง เนื่องจากจานวนนักเรียนที่ลดลงทุกปี ทาให้ผู้อานวยการโรงเรี ยนมีความต้องการปรับปรุงการดาเนินธุรกิจ
รวมถึงปรับปรุงโครงสร้างการเรียนการสอนให้ทันต่อยุคดิจิตอล เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป การเรียนการสอนในปัจจุบันของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง 3 ประกอบด้วยทักษะ 4 ด้านคือ
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร 3 หลักสูตร
คือ กิจกรรมภาษาอังกฤษ กิจกรรมกีฬาเทควันโด และกิจกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งกิจกรรมเสริมหลักสูตรนี้ดึงดูด
ความสนใจจากผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี เนื่องจากผู้ปกครองต้องการให้บุตรหลานมีค วามสามารถที่หลากหลาย
และมีค่าใช้จ่ายต่อเทอมที่น้อยกว่าโรงเรียนเอกชนแห่งอื่นในละแวกใกล้เคียง
จากการที่โรงเรียนอนุบาลกรณีศึกษาต้องการปรับปรุงโครงสร้างการเรียนการสอนให้ทันต่อยุคดิจิตอลนั้น
ทาให้ผู้อานวยการโรงเรี ยนมองเห็น ถึงโอกาสในการปรับปรุงการเรียนการสอนทั้ ง 4 ทักษะที่กล่าวมาข้ างต้น
กล่าวคือมีการสอดแทรกกิจกรรมคอมพิวเตอร์ให้มีบทบาทมากขึ้นในการเรียนแต่ละทักษะ โดยทาการเรียนแต่ละ
ทักษะทั้งในห้องเรียน และในห้องคอมพิวเตอร์ภายใน 1 คาบเรียน ดาเนินการโดยจัดซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ เพื่อ
จัดทาเป็นห้องศูนย์การศึกษาคอมพิวเตอร์ แต่มีประเด็นคือ ไม่ทราบว่าจะต้องจัดซื้อคอมพิวเตอร์ยี่ห้อใด รุ่นใด
และราคาสูงเกินกว่าที่ต้องการหรือไม่ ผู้วิจัยจึงนาเสนอแนวทางการคัดเลือกคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาที่เหมาะสม
ที่ สุ ด โดยการน ากระบวนการล าดั บ ชั้ น เชิ ง วิ เ คราะห์ (Analytical Hierarchy Process) ซึ่ ง เป็ น วิ ธี ก ารที่ มี
ประสิทธิภาพ มีขั้นตอนในการดาเนินงานที่ไม่ซับซ้อน และสามารถเข้าใจได้ง่าย มาวิเคราะห์ปัญหาโดยศึกษาถึง
ปัจจัยต่างๆที่ควรคานึงถึงในการตัดสินใจเลือกคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ ถึงปัจจัยต่างๆที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของ
โรงเรียนอนุบาลกรณีศึกษา
2. เพื่อคัดเลือกคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลกรณีศึกษาที่เหมาะสมตามปัจจัยที่ใช้ใน
การวิจัย
อุปกรณ์และวิธีการดาเนินงานวิจัย
1. ขอบเขตการวิจัย
1.1 ศึกษาเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จากยี่ห้อ ACER, ASUS, DELL, HP
และ LENOVO เท่านั้น
1.2 ศึกษาเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จากผู้แทนจาหน่าย บริษัท A, บริษัท B
บริษัท C และบริษัท D เท่านั้น
1.3 ออกแบบสอบถามการให้คะแนน ตามแนวทางกระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ โดยบุคคล
ที่ตอบแบบสอบถามเป็นบุคลากรของโรงเรียนจานวน 5 ท่านเท่านั้น
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 เทคนิคกระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process : AHP)
2.2 ซอฟแวร์การดาเนินการวิเคราะห์ AHP คือโปรแกรมสาเร็จรูป Expert Choice V.11
3. วิธีการดาเนินงานวิจัย
3.1 ศึกษาระบบการเรียนการสอนในปัจจุบันของโรงเรียนอนุบาลกรณีศึกษา
3.2 ศึกษาสภาพปัญหาของโรงเรียนอนุบาลกรณีศึกษา
3.3 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.4 ศึกษาถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการตัดสินใจในการคัดเลือกคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนอนุบาล
กรณีศึกษาที่เหมาะสม
3.5 ศึ ก ษาดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งของค าถามกั บ จุ ด ประสงค์ (The Index of item Objective
Congruence: IOC) (บุญล้อม อยู่ถาวร, 2553)
3.6 ออกแบบโครงสร้างลาดับชั้นการตั ดสินใจในการคัดเลือกคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนอนุบาล
กรณีศึกษา
3.7 ออกแบบสอบถามการตัดสินใจในการคัดเลือกคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนอนุบาลกรณีศึกษา
เพื่อนามาวินิจฉัยเปรียบเทียบความสาคัญของเกณฑ์เป็นรายคู่ (Pairwise comparison) โดยใช้ตัวเลข
1 ถึง 9 แทนค่าเพื่อคานวณค่าคะแนนความสาคัญรวมของแต่ละทางเลือก (Saaty, T.L, 1980)
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3.8 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
3.9 ประเมินค่าความสอดคล้องของข้อมูลด้านปัจจัยต่างๆ
3.10 การคานวณน้าหนักของปัจจัย โดยใช้ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต (Heng Ly, 2014; Jana Krejčί. &
Jan Stoklasa, 2018)
3.11 สรุปผลและทาการเสนอแนะข้อพึงระวังและแนวทางแก้ไขปัญหาในอนาคต
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาสภาพปัญหาของโรงเรียนอนุบาลกรณีศึกษา และศึกษาถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ในการคัดเลื อกคอมพิว เตอร์ของโรงเรี ย นอนุบาลกรณีศึกษา ทาให้ ส ามารถกาหนดปัจจัยที่ใช้ในการคัดเลือก
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลกรณีศึกษาได้ 5 ปัจจัยดังนี้
ตารางที่ 1 ปัจจัยที่ใช้ในการคัดเลือกคอมพิวเตอร์
ลาดับที่

ปัจจัย

1

ด้านคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ (Specification)

2

ด้านราคา (Price)

3

ด้านการรับประกันสินค้า (Warranty)

4

ด้านการบริการ (Service)

5

ด้านข้อเสนอพิเศษ (Offers)

(จุฑาภรณ์ เชื้อทอง, 2552; ดวงรัตน์ ภิรมย์รัตน์, 2555; พิสิษฐ์ เจริญกุล, 2550; รัฐรุจน์ ฐิติชาติธนวงศ์, 2557)
จากตารางที่ 1 แสดงปัจจัยต่างๆ ที่ทาการศึกษาแล้วว่ามีประโยชน์ในการตัดสินใจคัดเลือกคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลกรณีศึกษา
หลังจากนั้นนาปัจจัยทั้ง 5 มาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของคาถามกับจุดประสงค์ (The Index of
item Objective Congruence : IOC) ว่าปัจจัยทั้งหมดที่ได้มาจากการวิเคราะห์ นั้นสามารถนาไปใช้ได้ ห รื อไม่
แสดงดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 คะแนนความคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมิน IOC
รายการขอความคิดเห็น

คะแนนความคิดเห็นของผู้ประเมิน

คะแนนรวม IOC สรุปผล

1

2

3

4

5

1. ปัจจัยด้านคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์

1

0

1

1

1

4

0.80

ใช้ได้

2. ปัจจัยด้านราคา

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ได้

3. ปัจจัยด้านการรับประกันสินค้า

1

1

1

1

1

5

1.00

ใช้ได้

4. ปัจจัยด้านการบริการ

0

1

1

0

1

3

0.60

ใช้ได้

5. ปัจจัยด้านข้อเสนอพิเศษ

1

1

1

1

0

4

0.80

ใช้ได้

จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าค่าคะแนน IOC มีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยทั้งหมด
ที่ได้มาจากการวิเคราะห์นั้นสามารถนาไปใช้ได้
ขั้นตอนต่อไปทาการออกแบบโครงสร้างลาดับชั้นการตัดสินใจในการคัดเลือกคอมพิวเตอร์ ทั้ง 5 ยี่ห้อของ
โรงเรียนอนุบาลกรณีศึกษา แสดงดังภาพที่ 1

A

B

C

D

ภาพที่ 1 โครงสร้างลาดับชั้นการตัดสินใจในการคัดเลือกคอมพิวเตอร์ทั้ง 5 ยี่ห้อ
จากภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างลาดับชั้นการตัดสินใจในการคัดเลือกคอมพิวเตอร์ ทั้ง 5 ยี่ห้อของโรงเรียน
อนุบาลกรณีศึกษา โดยมีปัจจัยหลักและปัจจัยทางเลือกที่จะนามาใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร์
จากผู้ แ ทนจ าหน่ า ย 4 บริ ษั ท คื อ บริ ษั ท A บริ ษั ท B บริ ษั ท C และบริ ษั ท D ผ่ า นการเปรี ย บเที ย บ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์จาก 5 ยี่ห้อได้แก่ ACER, ASUS, DELL, HP และ LENOVO โดยจะทาการวิเคราะห์คอมพิวเตอร์
ทีละยี่ห้อจนครบทั้งหมด 5 ยี่ห้อ ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 3 ค่าน้าหนัก และค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของปัจจัยหลักในการคัดเลือกคอมพิวเตอร์
ค่าน้าหนักของผู้ตอบแบบสอบถาม
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 ท่านที่ 4 ท่านที่ 5 ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต
คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ 0.062 0.052 0.286 0.220 0.497
0.159
ราคา
0.571 0.310 0.163 0.575 0.252
0.334
การรับประกันสินค้า
0.100 0.116 0.059 0.046 0.149
0.086
การบริการ
0.040 0.488 0.460 0.044 0.064
0.120
ข้อเสนอพิเศษ
0.226 0.034 0.031 0.115 0.039
0.064
*อัตราส่วนความสอดคล้อง 0.03
0.04
0.04
0.03
0.02
ปัจจัยหลัก

จากตารางที่ 3 แสดงค่าน้าหนัก และค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของปัจจัย หลักในการคัดเลือกคอมพิวเตอร์ ของ
โรงเรียนอนุบาลกรณีศึกษา พบว่าข้อมูลทั้งหมดมีค่าอัตราส่วนความสอดคล้องไม่เกิน 0.10 ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้จึงอยู่
ในเกณฑ์ที่ย อมรับ ได้ และค่าเฉลี่ ย เรขาคณิตของปัจจัย หลั กในการคัดเลือกคอมพิว เตอร์ ของโรงเรียนอนุบาล
กรณีศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 5 ท่าน โดยเรียงลาดับความสาคัญจากมากไปน้อยดังนี้
(1) ราคา
ได้ค่าน้าหนักความสาคัญเท่ากับ 0.334 หรือ 33.4%
(2) คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ ได้ค่าน้าหนักความสาคัญเท่ากับ 0.159 หรือ 15.9%
(3) การบริการ
ได้ค่าน้าหนักความสาคัญเท่ากับ 0.120 หรือ 12.0%
(4) การรับประกันสินค้า
ได้ค่าน้าหนักความสาคัญเท่ากับ 0.086 หรือ 8.6%
(5) ข้อเสนอพิเศษ
ได้ค่าน้าหนักความสาคัญเท่ากับ 0.064 หรือ 6.4%
ตารางที่ 4 ค่าน้าหนัก และค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของปัจจัยทางเลือกในการคัดเลือกคอมพิวเตอร์ ACER
ปัจจัยทางเลือก

ค่าน้าหนักของผู้ตอบแบบสอบถาม
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 ท่านที่ 4

ท่านที่ 5

ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต

บริษัท A

0.556

0.531

0.472

0.490

0.421

0.492

บริษัท B

0.100

0.119

0.200

0.147

0.232

0.152

บริษัท C

0.182

0.218

0.241

0.229

0.267

0.226

บริษัท D

0.162

0.131

0.086

0.135

0.080

0.115

*อัตราส่วนความสอดคล้อง

0.03

0.05

0.04

0.04

0.03

-
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ตารางที่ 5 ค่าน้าหนัก และค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของปัจจัยทางเลือกในการคัดเลือกคอมพิวเตอร์ ASUS
ปัจจัยทางเลือก

ค่าน้าหนักของผู้ตอบแบบสอบถาม
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 ท่านที่ 4

ท่านที่ 5

ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต

บริษัท A

0.308

0.423

0.526

0.292

0.477

0.394

บริษัท B

0.249

0.195

0.181

0.278

0.194

0.216

บริษัท C

0.062

0.146

0.088

0.057

0.067

0.079

บริษัท D

0.381

0.236

0.205

0.374

0.262

0.283

*อัตราส่วนความสอดคล้อง

0.03

0.04

0.04

0.03

0.03

-

ตารางที่ 6 ค่าน้าหนัก และค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของปัจจัยทางเลือกในการคัดเลือกคอมพิวเตอร์ DELL
ปัจจัยทางเลือก

ค่าน้าหนักของผู้ตอบแบบสอบถาม
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 ท่านที่ 4

ท่านที่ 5

ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต

บริษัท A

0.462

0.522

0.436

0.413

0.344

0.431

บริษัท B

0.186

0.136

0.228

0.176

0.281

0.195

บริษัท C

0.098

0.179

0.175

0.159

0.167

0.152

บริษัท D

0.254

0.164

0.160

0.252

0.208

0.204

*อัตราส่วนความสอดคล้อง

0.04

0.05

0.04

0.04

0.02

-

ตารางที่ 7 ค่าน้าหนัก และค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของปัจจัยทางเลือกในการคัดเลือกคอมพิวเตอร์ HP
ปัจจัยทางเลือก

ค่าน้าหนักของผู้ตอบแบบสอบถาม
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 ท่านที่ 4

ท่านที่ 5

ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต

บริษัท A

0.288

0.396

0.414

0.235

0.334

0.326

บริษัท B

0.090

0.117

0.202

0.139

0.239

0.148

บริษัท C

0.193

0.219

0.186

0.228

0.178

0.200

บริษัท D

0.429

0.269

0.197

0.398

0.249

0.295

*อัตราส่วนความสอดคล้อง

0.03

0.05

0.04

0.03

0.02

-
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ตารางที่ 8 ค่าน้าหนัก และค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของปัจจัยทางเลือกในการคัดเลือกคอมพิวเตอร์ LENOVO
ปัจจัยทางเลือก

ค่าน้าหนักของผู้ตอบแบบสอบถาม
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 ท่านที่ 4

ท่านที่ 5

ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต

บริษัท A

0.517

0.538

0.438

0.448

0.340

0.451

บริษัท B

0.191

0.181

0.187

0.232

0.187

0.195

บริษัท C

0.086

0.175

0.276

0.170

0.356

0.191

บริษัท D

0.206

0.106

0.099

0.150

0.118

0.131

*อัตราส่วนความสอดคล้อง

0.03

0.05

0.04

0.03

0.02

-

จากตารางที่ 4 - 8 แสดงค่าน้าหนัก และค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของปัจจัยทางเลือกในการคัดเลือกคอมพิวเตอร์
จากทั้งหมด 5 ยี่ห้อ พบว่า ข้อมูลทั้งหมดมีค่าอัตราส่วนความสอดคล้องไม่เกิน 0.10 ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้จึงมีความ
สอดคล้ อ งกั น สู ง หรื อ อยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ ย อมรั บ ได้ และค่ า เฉลี่ ย เรขาคณิ ต ของปั จ จั ย ทางเลื อ กในการคั ด เลื อ ก
คอมพิวเตอร์ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 5 ท่าน มีการตัดสินใจเลือกคอมพิวเตอร์ยี่ห้อต่างๆดังนี้
(1) ACER
ตัดสินใจเลือกซื้อจากบริษัท A ได้ค่าน้าหนักความสาคัญเท่ากับ 49.2%
(2) ASUS
ตัดสินใจเลือกซื้อจากบริษัท A ได้ค่าน้าหนักความสาคัญเท่ากับ 39.4%
(3) DELL
ตัดสินใจเลือกซื้อจากบริษัท A ได้ค่าน้าหนักความสาคัญเท่ากับ 43.1%
(4) HP
ตัดสินใจเลือกซื้อจากบริษัท A ได้ค่าน้าหนักความสาคัญเท่ากับ 32.6%
(5) LENOVO ตัดสินใจเลือกซื้อจากบริษัท A ได้ค่าน้าหนักความสาคัญเท่ากับ 45.1%
ขั้นตอนต่อไปจะทาการเปรียบเทียบอีกครั้ง โดยนารุ่นของคอมพิวเตอร์จากยี่ห้อต่างๆ ที่ผ่านการคัดเลือก
ข้างต้นเป็นปัจจัยทางเลือก เพื่อตัดสินใจว่าโรงเรียนอนุบาลกรณีศึกษาควรจัดซื้อคอมพิวเตอร์ยี่ห้อใด มีขั้นตอนดังนี้
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ACER

ASUS

DELL

HP

LENOVO

ภาพที่ 2 โครงสร้างลาดับชั้นการตัดสินใจในการคัดเลือกคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนอนุบาลกรณีศึกษา
จากภาพที่ 2 แสดงโครงสร้างลาดับชั้นการตัดสินใจในการคัดเลื อกคอมพิว เตอร์ของโรงเรียนอนุบาล
กรณีศึกษา โดยมีปัจจัยหลักและปัจจัยทางเลือกที่จะนามาใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร์จาก
ทั้งหมด 5 ยี่ห้อที่ผ่านการคัดเลือกได้แก่ ACER, ASUS, DELL, HP และ LENOVO ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดง
ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 9 ค่าน้าหนัก และค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของปัจจัยทางเลือกในการคัดเลือกคอมพิวเตอร์
ปัจจัยทางเลือก

ค่าน้าหนักของผู้ตอบแบบสอบถาม
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 ท่านที่ 4

ท่านที่ 5

ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต

ACER

0.219

0.216

0.205

0.238

0.209

0.217

ASUS

0.146

0.175

0.227

0.166

0.261

0.191

DELL

0.136

0.190

0.188

0.161

0.176

0.169

HP

0.194

0.180

0.183

0.151

0.171

0.175

LENOVO

0.304

0.239

0.198

0.284

0.182

0.237

*อัตราส่วนความสอดคล้อง

0.04

0.03

0.03

0.04

0.03

-
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จากตารางที่ 9 แสดงค่าน้าหนัก และค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของปัจจัย ทางเลือกในการคัดเลือกคอมพิวเตอร์
ของโรงเรียนอนุบาลกรณีศึกษา พบว่า ข้อมูลทั้งหมดมีค่าอัตราส่วนความสอดคล้องไม่เกิน 0.10 ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้
จึงมีความสอดคล้องกันสูง หรืออยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของปัจจัย ทางเลือกในการคัดเลือก
คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนอนุบาลกรณีศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 5 ท่าน โดยเรียงลาดับความสาคัญจากมาก
ไปน้อยดังนี้
(1) LENOVO
ได้ค่าน้าหนักความสาคัญเท่ากับ 0.237 หรือ 23.7%
(2) ACER
ได้ค่าน้าหนักความสาคัญเท่ากับ 0.217 หรือ 21.7%
(3) ASUS
ได้ค่าน้าหนักความสาคัญเท่ากับ 0.191 หรือ 19.1%
(4) HP
ได้ค่าน้าหนักความสาคัญเท่ากับ 0.175 หรือ 17.5%
(5) DELL
ได้ค่าน้าหนักความสาคัญเท่ากับ 0.169 หรือ 16.9%
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ทาให้เห็นถึงระบบการพิจารณาทางเลือกโดยการประยุกต์ใช้วิธีกระบวนการ
ลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ AHP ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป Expert Choice V.11 ที่จะทาการ
เลือกทางเลือกที่มีลาดับความสาคัญรวมสูงสุด ผลสรุปของทางเลือกจากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตพบว่า เมื่อ
กาหนดค่าลาดับความสาคัญของปัจจัยด้านด้านราคา 33.4% ปัจจัยด้านคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ 15.9% ปัจจัย
ด้านการบริการ 12.0% ปัจจัยด้านการรับประกันสินค้า 8.6% และปัจจัยด้านข้อเสนอพิเศษ 6.4% มีการตัดสินใจ
เลือกซื้อคอมพิวเตอร์ทุกยี่ห้อจากบริษัท A หลังจากนั้นนาข้อมูลด้านปัจจัยทางเลือกยี่ห้อสินค้ามาเปรียบเทียบกัน
อีกครั้ งหนึ่ ง เพื่อหาว่าโรงเรีย นอนุบ าลกรณี ศึ กษาควรเลื อกซื้ อคอมพิว เตอร์ยี่ ห้ อ ใดจากบริ ษัท A พบว่ายี่ห้ อ
LENOVO เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด โดยมีค่าน้าหนักอยู่ที่ 23.7% รองลงมา ACER เท่ากับ 21.7% ASUS เท่ากับ
19.1% HP 17.5% และDELL เท่ากับ 16.9%
ข้อเสนอแนะ
1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการกาหนดทางเลือกผู้แทนจาหน่ายจานวน 4 บริษัทเท่านั้น หากการศึกษาครั้ง
ต่อไปทาการเพิ่มจานวนผู้แทนจาหน่ายก็จะยิ่งเป็นผลดีต่อการศึกษา
2. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ทาการศึกษาคอมพิวเตอร์ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้อานวยการโรงเรียนแจ้งไว้ว่า “ต้องการ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Processor Intel Core i3 ที่ราคาถูกที่สุดของแต่ละยี่ห้อมาทาการเปรียบเทียบกันเพื่อเลือกซื้อ
คอมพิวเตอร์ที่มีความเหมาะสมที่สุดมาใช้เพื่อการศึกษา” ดังนั้นเงื่อนไขนี้อาจเป็นการปิดกั้นทางเลือกอื่นที่อาจ
เหมาะสมกว่านี้
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้ งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพร้อมของชุมชนท่องเที่ยวบ้านริมคลองโฮมสเตย์
จ.สมุทรสงคราม ให้เป็นไปตามมาตรฐานชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ ธ.ก.ส. โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวและพักค้างคืน ในชุมชนบ้านริมคลอง
โฮมสเตย์ วิเคราะห์ด้วยสถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน chi square, t – test, F-test
และการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยสัมภาษณ์จากตัวแทนคณะกรรมการ และตัวแทนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการชุมชน
ท่องเที่ยวฯ วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณา
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวจานวน 212 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 36-45 ปี
อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลี่ ยต่อเดือนมากกว่า 35,000 บาท ค้นหาแหล่งข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
จากอินเทอร์เน็ต มีความชื่นชอบสินค้าพื้นบ้านและศิลปวัฒนธรรมมาก ส่วนใหญ่จะค้างคืนในโฮมสเตย์ จานวน
1 คืน มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อคนต่อครั้งอยู่ที่ 1,001 – 3,000 บาท เมื่อวิเคราะห์ระดับความพึง
พอใจนั้น นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวในภาพรวมด้านบริการและความปลอดภัยมากที่สุด

821

2

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกฯ จากตัวแทนคณะกรรมการ และตัวแทนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการชุมชน
ท่ อ งเที่ ย วฯ พบว่ า “บ้ า นริ ม คลองโฮมสเตย์ ” มี โ ครงสร้ า งการบริ ห ารงาน ประกอบด้ ว ยประธาน และ
คณะกรรมการจานวน 6 ท่าน ประธานเป็นผู้จัดสรรทุกอย่าง มีการจัดทาบัญชีเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ
สาหรับรายได้ที่โฮมสเตย์ได้รับมีการนาไปบริหารและสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน เช่น เป็นค่าจ้างแรงงาน
กองทุน ทุนการศึกษา เป็นต้น กิจกรรมให้นักท่องเที่ยวจะคานึงถึงการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น มีฐาน
กิจกรรม จานวน 5 ซึ่งมีผู้มีความรู้และประสบการณ์คอยบรรยายและสอนการทากิจกรรมด้านต่างๆ และมีการ
เผยแพร่ยังลูกหลานเพื่อสืบทอดต่อไป ภายในบริเวณโฮมสเตย์ และบริเวณโดยรอบมีการจัดการขยะโดยการ
แยกประเภทขยะ ก าหนดกฎระเบี ย บการปฏิ บั ติ ต นของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชั ด เจน และในแต่ ล ะฐานมี ก าร
นาทรัพยากรที่มีอยู่มาประกอบการเรียนรู้ เช่น ต้นมะพร้าว ใบมะพร้าว ใบกล้วย ต้นกล้วย เป็นต้น
คาสาคัญ : ชุมชนท่องเที่ยว,บ้านริมคลองโฮมสเตย์,มาตรฐานชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ ธ.ก.ส.
Abstract
The purpose of this study was tostudy the readiness of the community for tourism at
Baan Rim Klong Homestay, Samut Songkhram Province, in order to meet the standards of the
community for tourism that is the prototype of the Bank for Agiculture and Agicultural
Cooperatives. (BAAC) The instrument used for data collected from the sample group of the
tourists who visit and stay at Baan Rim Klong Homestay was a questionnaire. The statistics
used in data analysis are percentage, means, standard deviation, chi square, t – test, F-test,
and in-depth interview by interviewing from representatives of the committee and member
representatives who participated in the tourism community project. The data was analyzed
by using the descriptive statistics.
The result of the study showed that the sample group of tourists has 212 people. Most
of them are male. They are 36-45 years old. Their career is government service / state
enterprise. Their average monthly income is more than 35,000 baht. They search for
information about travel information from the internet. They are very fond of folk products
and culture. Most of them will stay overnight in the homestay for 1 night. They have an
average travel expenditure of 1,001 - 3,000 baht per person. When analyzing the level of
satisfaction, the tourists are satisfied with the tourism in the overall picture of the service and
the security the most.
From the interviews of the representatives of the committee and member representatives
who participated in the tourism community project, it was found that “Baan Rim Klong
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Homestay” has a structure of administration that consists of the president and 6 members of
the committee. The president is the person who allocates everything. There is an accounting
arrangement to control the payment for the homestay income that they receive in order to
manage and support community activities such as wages for workers, funds and scholarships
etc. The activities for tourists will take into account the conservation and restoration of local
culture. There are 5 activities that have people who have knowledge and experience to lecture
and teach in each activities and have been distributed to children in the next generation. In
the area of the Homestay and the surrounding area have a garbage management by separating
the types of the garbage. There are clear rules for the conduct of tourists. The existing
resources are combined with learning in each activity such as coconut tree, coconut leaf,
banana leaf, banana tree etc.
Keywords : community for tourism, Baan Rim Klong Homestay, tourism Community Standards,
BAAC Prototype
บทนา
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศไทย มุ่งเน้นสร้างความยั่งยืน สร้างความสมดุล โดยใช้แนวคิด
หลักที่ “น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง” รัฐบาลจึงมีนโยบายแก่คณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ ให้ปี
2561 เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ” โดยจัดโครงการ Village to the World ปฏิบัติการเพิ่ม
มูลค่า ยกระดับท่องเที่ยวชุมชน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นหน่วยงานหนึ่ง ที่ให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาชุมชน โดยมีแนวทางสร้างเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความร่วมมือภายในชุมชน ผ่านโครงการ เช่น
โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเที่ยวทั่วไทยตามรอยเท้าพ่อ
มุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร สนับสนุนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน และวัฒนธรรม
อันเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นด้วยการพัฒนาสู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยว ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้นามาตรฐานการท่องเที่ยว
ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มาปรับใช้กับชุมชนจนได้มาตรฐานชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ ธ.ก.ส. 6 ด้าน
คือ ด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม ด้านบริการ/ความปลอดภัย และด้านบ้านพัก ธ.ก.ส. จึงมีการสนับสนุนและยกระดับชุมชน
เพื่อเป็นต้นแบบชุมชนท่องเที่ยว จานวน 5 ชุมชน ซึ่งชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ จ.สมุทรสงคราม เป็น 1 ใน
5 ชุมชน ที่ได้รับการสนับสนุน ด้านการศึกษาดูงาน สื่อประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมการตลาด สนับสนุนเงินทุน
และอบรมกับสมาชิกในชุมชน อย่างไรก็ตาม จากการดาเนินการสนับสนุนของ ธ.ก.ส. พบปัญหาว่าชุมชนยังคง
เกิดปัญหาความไม่เข้าใจในการบริหารจัดการภายในชุมชน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความพร้อมของชุมชน
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ท่องเที่ยว ตามมาตรฐานชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ ธ.ก.ส. กรณีศึกษา : บ้านริมคลองโฮมสเตย์ จ.สมุทรสงคราม
เพื่อเป็นการหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และพัฒนาชุมชนบ้านริมคลองฯ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน
ชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ ธ.ก.ส. รวมทั้งเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่นๆ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาความพร้อมของชุมชนท่องเที่ยวบ้านริมคลองโฮมสเตย์ จ.สมุทรสงคราม ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ ธ.ก.ส. ตามตัวชี้วัดทั้ง 6 ด้าน ที่ ธ.ก.ส. กาหนด ได้แก่ ด้านการบริหาร
จัดการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้าน
บริการ/ความปลอดภัย และด้านบ้านพัก รวมทั้งเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่นๆ
ขอบเขตของการศึกษา
ผู้วิจัยจะดาเนินการเก็บข้อมูลครอบคลุม ตัวชี้วัด 6 ด้าน ซึ่งจะเก็บแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวที่มา
ท่องเที่ยวและพักค้างคืน รวมทั้งสัมภาษณ์เชิงลึ ก (In-depth Interview) จากตัวแทนคณะกรรมการ และ
ตัวแทนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยวฯ
อุปกรณ์และวิธีการดาเนินงานวิจัย
1. แบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่ มตั ว อย่ างนั กท่ องเที่ ยวที่ ม าท่ องเที่ ย วและพั กค้ า งคื น
ในชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ จ.สมุทรสงคราม จานวน 212 ชุด เพื่อวัดความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว โดย
คาถามจะครอบคลุ ม ด้านบริการ/ความปลอดภัย และด้านบ้านพัก ทั้งนี้ ได้มี การตรวจสอบความเชื่อมั่น
(Reliability) โดยได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค เท่ากับ 0.8911
2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากตัวแทนคณะกรรมการ และตั วแทนสมาชิกที่เข้า
ร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยวฯ ในการดาเนินการจัดการการท่องเที่ยว ซึ่งจะตั้งคาถามครอบคลุมด้านการ
บริหารจัดการท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมถึงความ
ต้องการความคาดหวังในการสนับสนุนการดาเนินการท่องเที่ยวชุมขนจากหน่วยงานต่าง ปัญหาและอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายลักษณะข้อมูล ปัจจัย
ส่วนบุคคล และใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายความ
พึงพอใจของการท่องเที่ยวชุมชนริมคลองโฮมสเตย์ฯ ด้านบริการ/ความปลอดภัย และด้านบ้านพัก รวมถึง
การอภิปรายเชิงพรรณนาการบริหารจัดการเพื่อหาความพร้ อม อีก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ
ท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

824

5

2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้
ค่าสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ไคว์สแควร์ (Chi - square) และ F-Test

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ระดับความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยว
ปัจจัยส่วนบุคคลโดยภาพรวมนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 36-45 ปี อาชีพรับราชการ/
รั ฐ วิ ส าหกิ จ รายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นมากกว่ า 35,000 บาท มี ก ารค้ น หาแหล่ ง ข้ อ มู ล แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วจาก
อิน เทอร์เน็ ต ซึ่งมีความชื่นชอบสิน ค้าพื้น บ้ านและศิล ปวัฒนธรรม และค้างคืนในโฮมสเตย์ จานวน 1 คืน
มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อคนต่อครั้งอยู่ที่ 1,001 – 3,000 บาท
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวด้านบริการและความปลอดภัย/ด้านบ้านพัก
การวิเคราะห์ในส่วนนี้มีจุดประสงค์ เพื่อแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจต่อประเด็น
ต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด มีผลการวิเคราะห์ดังนี้
 ระดับความพึงพอใจด้านบริการและความปลอดภัย
กลุ่มนักท่องเที่ยวในภาพรวมพบว่าความพึงพอใจด้านบริการและความปลอดภัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
“รูปแบบกิจกรรมการท่อ งเที่ยวของชุมชนช่วยดึงดูดใจให้มาท่องเที่ยว” ( X = 4.10, S.D. = 0.70) สาหรับ
นักท่องเที่ยวกลุ่มที่เคยเที่ยวมาก่อนระบุว่า ความพึงพอใจด้านบริการและความปลอดภัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
“รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนช่วยดึงดูดใจให้มาท่องเที่ยว” ( X = 4.06, S.D. = 0.74) และสาหรับ
นักท่องเที่ยวกลุ่มที่ไม่เคยเที่ยวมาก่อนระบุว่า ความพึงพอใจด้านบริการและความปลอดภัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ “รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนช่วยดึงดูดใจให้มาท่องเที่ยว”( X = 4.12, S.D. = 0.68)
 ระดับความพึงพอใจด้านบ้านพัก
กลุ่มนักท่องเที่ยวในภาพรวมพบว่าความพึงพอใจด้านบ้านพักที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ “มีห้องน้า-ห้องสุขา
ที่สะอาด/เพียงพอ/สะดวกต่อการใช้งาน” ( X = 3.69, S.D. = 0.64) สาหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เคยเที่ยวมา
ก่อนระบุว่า ความพึงพอใจด้านบ้านพักที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ “มีห้องน้า-ห้องสุขา ที่สะอาด/เพียงพอ/สะดวกต่อ
การใช้ ง าน” ( X = 3.74, S.D. = 0.66) และส าหรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม ที่ ไ ม่ เ คยเที่ ย วมาก่ อ นระบุ ว่ า
ความพึงพอใจด้านบ้านพักที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ “มีห้องน้า-ห้องสุขา ที่สะอาด/เพียงพอ/สะดวกต่อการใช้งาน”
( X = 3.58, S.D. = 0.58)
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 ระดับความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวภาพรวม
นั ก ท่ อ งเที่ ย วพึ ง พอใจต่ อ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในภาพรวมด้ า นบริ ก ารและความปลอดภั ย มากที่ สุ ด
( X = 4.02, S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณาจากกลุ่มที่เคยเที่ยวมาก่อน นักท่องเที่ยวพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวใน
ภาพรวมด้านบริ การและความปลอดภัย มากที่สุ ด ( X = 4.04, S.D. = 0.57) และเมื่อพิจารณาจากกลุ่ ม
ที่ไม่เคยเที่ยวมาก่อน นักท่องเที่ยวพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวในภาพรวมด้านบริการและความปลอดภัยมาก
ที่สุด ( X = 3.96, S.D. = 0.52) แสดงผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวรายด้านและภาพรวม
เคยเที่ยวมาก่อน
(n = 145)
ความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยว
X
S.D.
ด้านบริการและความปลอดภัย
4.04 0.57
ด้านบ้านพัก
3.69 0.63
ภาพรวม
3.87 0.49

ไม่ เ คยเที่ ย วมา
ก่อน (n =67)
X
S.D.
3.96 0.58
3.52 0.52
3.74 0.41

ภาพรวม
(N = 212)
X
S.D.
4.02 0.58
3.64 0.60
3.83 0.47

ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละด้าน และภาพรวมของนักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยส่วน
บุคคลต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่สนใจ และประสบการณ์การ
เคยมาเยือนแหล่งท่องเที่ยว สาหรับตัวแปรเพศ และตัวแปรประสบการณ์การเคยมาเยือนแหล่งท่ องเที่ยวจะใช้
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยการทดสอบ t-test แต่ตัวแปรอายุ รายได้ และประเภทของแหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมที่สนใจจะใช้การวิเคราะห์ One-way ANOVA ด้วยการทดสอบ F test มีผลการวิเคราะห์ดังนี้
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวจาแนกตามเพศ
ตัวแปร
เพศ
ชาย
ด้านบริการและความปลอดภัย
หญิง
ชาย
ด้านบ้านพัก
หญิง
ความพึงพอใจต่อ
แหล่งท่องเที่ยวภาพรวม
ตัวแปร

ชาย
หญิง
t

pvalue
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เปรียบเทียบ

n
148
64
148
64

3.97
4.12
3.53
3.88

S.D.
0.58
0.55
0.54
0.66

148
64

3.75
4.00

0.43
0.50

X
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ตัวแปร
ด้านบริการและความปลอดภัย
ด้านบ้านพัก

เพศ
-1.727 .086
-3.936 .000

X
n
ไม่แตกต่างกันระหว่างชายหญิง
หญิง > ชาย

S.D.

ความพึงพอใจต่อ
หญิง > ชาย
-3.617 .000
แหล่งท่องเที่ยวภาพรวม
 p-value < .05 (มีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95)
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ t-test เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ พบว่าเพศชายและ
เพศหญิงมีความพึงพอใจด้านด้านบริการและความปลอดภัย ไม่แตกต่างกัน แต่ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็น
ว่าเพศหญิง ( X = 3.88, S.D. = 0.66) มีความพึ งพอใจด้านบ้านพักสูงกว่าเพศชาย ( X = 3.53, S.D. =
0.54) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และเพศหญิงก็ยังมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวในภาพรวม ( X =
4.00, S.D. = 0.50) สูงกว่าเพศชาย ( X = 3.75, S.D. = 0.43) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวจาแนกตามอายุ
X
ตัวแปร
อายุ
n
S.D.
น้อยกว่า 25 ปี
35
3.94 0.55
ด้านบริการและความปลอดภัย
26 - 35 ปี
79
3.98 0.57
36 - 45 ปี
98
4.07 0.59
น้อยกว่า 25 ปี
35
3.52 0.50
ด้านบ้านพักปลอดภัย
26 - 35 ปี
79
3.65 0.62
36 - 45 ปี
98
3.67 0.62
น้อยกว่า 25 ปี
35
3.73 0.39
ความพึงพอใจต่อ
26 - 35 ปี
79
3.82 0.48
แหล่งท่องเที่ยวภาพรวม
36 - 45 ปี
98
3.87 0.48
ตัวแปร
F
pเปรียบเทียบ
value
ด้านบริการและความปลอดภัย
0.980 .377
แต่ละช่วงอายุมีความพึงพอใจไม่ต่างกัน
ด้านบ้านพัก
0.843 .432
แต่ละช่วงอายุมีความพึงพอใจไม่ต่างกัน
ความพึงพอใจต่อ
1.273 .282
แต่ละช่วงอายุมีความพึงพอใจไม่ต่างกัน
แหล่งท่องเที่ยวภาพรวม
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ One-way ANOVA เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามอายุ
ของนักท่องเที่ยว พบว่าแต่ละช่วงอายุมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวภาพรวม มีความพึงพอใจด้านบริการ
และความปลอดภัย และด้านบ้านพักไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4 ความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวจาแนกตามรายได้
X
ตัวแปร
รายได้
n
S.D.
ต่ากว่า 15,000 บาท
20
3.93 0.57
15,001 - 20,000 บาท
10
3.72 0.55
20,001 - 25,000 บาท
11
4.18 0.39
ด้านบริการและความปลอดภัย
25,001 - 30,000 บาท
25
4.12 0.68
30,001 - 35,000 บาท
61
3.96 0.57
มากกว่า 35,000 บาท
85
4.06 0.56
ต่ากว่า 15,000 บาท
20
3.57 0.54
15,001 - 20,000 บาท
10
3.43 0.48
20,001 - 25,000 บาท
11
3.83 0.64
ด้านบ้านพักปลอดภัย
25,001 - 30,000 บาท
25
3.80 0.75
30,001 - 35,000 บาท
61
3.63 0.56
มากกว่า 35,000 บาท
85
3.61 0.60
ต่ากว่า 15,000 บาท
20
3.75 0.39
15,001 - 20,000 บาท
10
3.58 0.46
20,001 - 25,000 บาท
11
4.01 0.31
ความพึงพอใจต่อ
แหล่งท่องเที่ยวภาพรวม
25,001 - 30,000 บาท
25
3.96 0.58
30,001 - 35,000 บาท
61
3.80 0.45
มากกว่า 35,000 บาท
85
3.84 0.46
ตัวแปร
F
pเปรียบเทียบ
value
ด้านบริการและความปลอดภัย
1.199 .311
แต่ละช่วงรายได้มีความพึงพอใจไม่ต่างกัน
ด้านบ้านพัก
0.914 .473
แต่ละช่วงรายได้มีความพึงพอใจไม่ต่างกัน
ความพึงพอใจต่อ
1.523 .184
แต่ละช่วงรายได้มีความพึงพอใจไม่ต่างกัน
แหล่งท่องเที่ยวภาพรวม
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ One-way ANOVA เพื่อเปรีย บเทียบค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจตาม
รายได้ของนักท่องเที่ยว พบว่าแต่ละช่วงรายได้มีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวภาพรวม มีความพึงพอใจ
ด้านบริการและความปลอดภัย และด้านบ้านพักไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 5 ความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวจาแนกตามประเภทของแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่สนใจ
ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว
ตัวแปร
n
S.D.
X
และกิจกรรมที่สนใจ
พักผ่อนรับประทานอาหาร
31
3.86 0.66
ศิลปวัฒนธรรม
76
3.94 0.60
ด้านบริการและความปลอดภัย
เที่ยวสวนเกษตร
6
4.13 0.36
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
3
4.30 0.26
ซื้อสินค้าพื้นบ้าน
96
4.11 0.53
พักผ่อนรับประทานอาหาร
31
3.45 0.48
ศิลปวัฒนธรรม
76
3.50 0.56
ด้านบ้านพัก
เที่ยวสวนเกษตร
6
4.06 0.14
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
3
4.67 0.33
ซื้อสินค้าพื้นบ้าน
96
3.75 0.63
พักผ่อนรับประทานอาหาร
31
3.65 0.43
ศิลปวัฒนธรรม
76
3.72 0.47
ความพึงพอใจต่อ
เที่ยวสวนเกษตร
6
4.09 0.19
แหล่งท่องเที่ยวภาพรวม
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
3
4.48 0.23
ซื้อสินค้าพื้นบ้าน
96
3.93 0.45
ตัวแปร
F
pเปรียบเทียบ (เรียงลาดับค่าเฉลี่ย)
value
บุคคลที่สนใจแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมแต่
ด้านบริการและความปลอดภัย
1.738 .143
ละประเภทมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
พักผ่อนรับประทานอาหาร, ศิลปะวัฒนธรรม
ด้านบ้านพัก
< เที่ยวสวนเกษตร ท่องเที่ยวสุขภาพ < ซื้อ
6.168 .000
สินค้าพื้นบ้าน
พักผ่อนรับประทานอาหาร, ศิลปะวัฒนธรรม
ความพึงพอใจต่อ
< เที่ยวสวนเกษตร ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ <
5.683 .000
แหล่งท่องเที่ยวภาพรวม
ซื้อสินค้าพื้นบ้าน
 p-value < .05 (มีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95)
จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ One-way ANOVA เพื่อเปรีย บเทียบค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจตาม
รายได้ของนักท่องเที่ยว พบว่านักท่องเที่ยวมีระบุประเภทแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่สนใจแตกต่างกัน มี
ความพึงพอใจด้านบริการและความปลอดภัยไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 6 ความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวจาแนกตามประสบการณ์ในการเดินทางมาเยือน
X
ตัวแปร
เคยมาเยือน
n
S.D.
เคยมา
145 4.04 0.57
ด้านบริการและความปลอดภัย
ไม่เคยมา
67
3.96 0.58
เคยมา
145 3.69 0.63
ด้านบ้านพักปลอดภัย
ไม่เคยมา
67
3.52 0.52
เคยมา
145 3.87 0.49
ความพึงพอใจต่อ
แหล่งท่องเที่ยวภาพรวม
ไม่เคยมา
67
3.74 0.41
ตัวแปร
t
pเปรียบเทียบ
value
ด้านบริการและความปลอดภัย
0.933 .352
ไม่แตกต่างกันตามการเคยมาเที่ยว
ด้านบ้านพัก
1.878 .062
ไม่แตกต่างกันตามการเคยมาเที่ยว
ความพึงพอใจต่อ
1.790 .075
ไม่แตกต่างกันตามการเคยมาเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวภาพรวม
จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ t-test เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ตามประสบการณ์ที่
เคยมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้มาก่อน โดยพบว่านักท่องเที่ยวที่เคยมาและไม่เคยมามีความพึงพอใจใน
ภาพรวม ด้านบริการและความปลอดภัย และด้านบ้านพักไม่แตกต่างกัน
ตอนที่ 4 ผลการสั มภาษณ์เชิงลึ ก (In-depth Interview) จากตัว แทนคณะกรรมการและตัว แทน
สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยวฯ ในการดาเนินการจัดการการท่องเที่ยว ทั้ง 4 ด้าน
1. ด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยว
มีโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยประธาน และคณะกรรมการจานวน
6 ท่าน การบริหารงาน เป็นแบบธุรกิจบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง โดยประธานเป็นผู้จัดสรรงบประมาณ และ
บ้านพักโฮมสเตย์ รวมถึงการจัดการด้านบัญชีเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ และง่ายต่อการตรวจสอบ สาหรับการ
บริหารจัดการนักท่องเที่ยวเข้า พักโฮมสเตย์นั้น ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวติดต่อประสานมาที่ประธาน ซึ่งจะให้
ข้อมูล ทั้งรายละเอีย ดคนเข้าพัก กิจกรรมที่ต้องการทา หรื อบางครั้ งยังไม่ทราบกิจกรรม ประธานจะเป็ น
ผู้แนะนา หรือต้องการให้ทางโฮมสเตย์จัดกิจกรรมหรือจัด Package ให้แบบไหน ทั้งที่พัก กิจกรรม อาหาร
และกิจกรรมการแสดง เป็นต้น จากนั้น ประธานจะเป็นคนจัดนักท่องเที่ยวกระจายไปยังบ้านพักโฮมสเตย์อื่นๆ
แต่ โ ฮมสเตย์ ยั ง ไม่ มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว แต่ อ าศั ย การสั ง เกตุ แ ละการเก็ บ สถิ ติ
ที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเพิ่ มขึ้นทุกปี มีการบอกต่อแบบปากต่อปาก ถึงความประทับใจที่ได้รับจาก
โฮมสเตย์ และผ่านสมุดเยี่ยมของโฮมเสตย์ นอกจากนี้บ้านริมคลองโฮมสเตย์ยังได้รับรางวัลการันตี เช่น รางวัล
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มาตรฐานโฮมสเตย์ ปี 2552 และรางวัลมาตรฐานโฮมสเตย์ ปี 2559-2561 จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ซึง่ ผลที่ได้รับหลังจากการทาโฮมสเตย์/ชุมชนท่องเที่ยว ได้แก่
- การสร้างงานสร้างรายได้ จากการนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในชุมชน และทาขนมมาจาหน่าย
ในโฮมสเตย์
- ราคาผลผลิตในชุมชนส่งผลให้ราคาผลผลิต ของชุมชนขายได้ราคาสูงขึ้น อาทิ น้าตาลมะพร้าว
กะปิ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากมะพร้ า ว จากเดิ ม ขายส่ ง หรื อ ขายสวน ปั จ จุ บั น สามารถน ามาแปรรู ป และจ าหน่ า ย
ให้นักท่องเที่ยวได้ในราคาที่สูงขึ้น
- ความสัมพันธ์ของสมาชิกในบ้านริมคลองโฮมสเตย์ เกิดความมีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกัน
มากขึ้น มีความเห็นอกเห็นใจกัน อยู่กันอย่างพี่น้อง ครอบครัวเดียวกัน
- สภาพแวดล้อมของชุมชน สมาชิกและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว เห็นความสาคัญของการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ให้ความสาคัญกับการแยกขยะ ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้าลาคลอง
- เกิดความสนใจในการอยากเข้ามามีส่วนร่วมทาโฮมสเตย์
2. ด้านเศรษฐกิจและสังคม
ปี 2560 มีรายได้จากการท่องเที่ยว ประมาณ 800,000-900,000 บาท ส่วนปี 2561 มีจานวน
นักท่องเที่ยวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 และมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20 เช่นเดียวกัน
รายได้ที่โฮมสเตย์ได้รับมีการนาไปจัดสรรและสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน ดังนี้
- สมาชิกที่มาทางานจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายวันตามอัตราค่าแรงขั้นต่า 300 บาท/วัน
- คนจ่ายตลาดและมานามาประกอบอาหารที่ห้องครัวใหญ่ (บ้านประธาน) ได้รับ 400 บาท/วัน
- รายได้จากนักท่องเที่ยวทุก 1 คน จะเป็นถูกจัดสรรไปยังกองทุนกลาง 10 บาท ค่าบริหาร
จัดการ และค่าจัดการรถรับส่ง 10 บาท
- รายได้ที่หักค่าใช้จ่ายแล้วส่วนหนึ่งมาช่วยเหลือ พัฒนาสังคม/ชุมชน เช่น การให้ทุนการศึกษา
เด็กนักเรียน การจัดกิจกรรมรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมในโอกาสพิเศษต่างๆ การทอดผ้าป่า/ทอดกฐิน
เป็นประจาทุกปี และโครงการปลูกป่าชายเลน เป็นต้น
3. ด้านวัฒนธรรม
บ้านริมคลองโฮมสเตย์ มีการจัดฐานกิจกรรมให้นักท่องเที่ยว โดยทุกฐานกิจกรรมจะคานึงถึง
การอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยจัดให้มีการจัดการข้อมูล อนุรักษ์และเผยแพร่วิถีชีวิต วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในกิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชน ได้แก่ ฐานที่ 1 น้าตาลมะพร้าว การทาน้าตาลจากมะพร้าว
มีทั้งน้าตาลมะพร้าวแบบก้อน แบบน้า และน้าตาลมะพร้าวสด ฐานที่ 2 ขนมไทย เป็นฐานทาขนมต้ม หรือ
ถ้าหากนักท่องเที่ยวหรือกลุ่มผู้ ดูงานต้องการทาขนมอย่างอื่น สามารถแจ้งล่วงหน้ากับโฮมสเตย์ได้ ฐานที่ 3
จักสาน เป็นการจักสานจากใบมะพร้าว ฐานที่ 4 ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นกิจกรรมปั่นจักยานไปชมและตัดผัก
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จากแปลงผักอินทรีย์ ชมธรรมชาติ และชมสวนมะพร้าว ฐานที่ 5 พิพิธภัณฑ์ตานานมะพร้าว ซึ่งฐานกิจกรรม
เหล่ านี้ มีผู้ มีความรู้และประสบการณ์คอยบรรยายและสอนการทากิจกรรมด้านต่างๆ และมีการเผยแพร่
ยังลูกหลานเพื่อสืบทอดต่อไป อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชื่อมโยงบริเวณไกล้เคียง เพื่อเผลแพร่วัฒนธรรม
เช่นอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย หรือ อุทยาน ร.2 เป็นอุทยาน
จ าลองวิถีชีวิตคนไทยในสมัย รัตนโกสิ น ทร์ตอนต้นมาไว้ให้ เยี่ย มชมในพิพิธ ภัณฑ์ ซึ่งเป็นหมู่เรื อนทรงไทย
ทั้ง 4 หลัง มีโรงละครกลางแจ้ง และสวนพันธุ์ไม้ในวรรณคดีนานาชนิด เป็นต้น
4. ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
- ภายในบริเวณโฮมสเตย์ และบริเวณโดยรอบมีการจัดการขยะโดยการแยกประเภทขยะขวด
แก้ว กระป๋องโลหะ/อลูมิเนียม พลาสติก และขยะทั่วไป
- กาหนดกฎระเบียบการควบคุมและการปฏิบัติของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักบ้านพักโฮมสเตย์
มีข้อที่นักท่องเที่ยวพึงปฏิบัติ คือ ห้ามเสพสิ่งเสพติด/เล่นการพนัน ห้ามส่งเสียงดังหลังเวลา 23:00 น. และ
ที่สาคัญ “ห้ามทิ้งขยะลงในแม่น้าลาคลอง”
- ฐานเรียนรู้ในแต่ละฐานกาหนดให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้จะมีการนาทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน
มาเป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้ เช่น ต้นมะพร้าว ใบมะพร้าว ใบกล้วย ต้นกล้วย เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
1. หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ควรให้การสนับสนุนองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการ
ทรัพยากรที่ชุมชนมีอยู่ ให้ นาออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถพึ่งพาตนเอง จะก่อให้เกิด การ
รวมกลุ่มอาชีพ สร้างเศรษฐกิจในชุมชน
2. ชุมชนควรได้รับการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการธุรกิจและการตลาดของกลุ่ มอาชีพภายใน
ชุมชนให้เป็นเครือข่ายการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต
3. บริเวณโฮมสเตย์ควรมีสถานที่จอดรถเนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
4. ชุมชนควรเพิ่มช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบผ่านช่องทางอื่น ๆ
และควรประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการบริการของโฮมสเตย์ด้านต่างๆ นอกเหนือจากการ
สังเกตุจากการบอกปากต่อปาก
5. เนื่องจากบ้านริมคลองโฮมสเตย์ ตั้งอยู่ไกลจากถนนสายหลัก ควรมีป้ายบอกทางที่ชัดเจน รวมถึง
การส่งเสริมการตลาด เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กิจกรรม ประเพณีต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
และทั่วถึง
6. เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ ผู้ที่มีความรู้
ด้านต่างๆ ควรมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับบุคคลรุ่นหลัง และมีการนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดเก็บองค์
ความรู้
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7. การสารองที่พักในโฮมสเตย์ควรมี การนาเทคโนโลยีเข้า มาช่วยเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
ต่อนักท่องเที่ยว เช่น การจองผ่าน agoda , booking , traveloka เป็นต้น
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บทคัดย่อ
งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการช าระเงินผ่านระบบคิว อาร์โค้ดของธนาคาร
พาณิชย์ไทย เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่ชาระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด และเพื่อศึกษาส่วนประสมทาง
การตลาดของระบบการชาระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน ใช้สถิติพรรณนาวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณในรูปแบบของการแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานจากการทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square) จากผลการศึกษา
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการใช้งานระบบการชาระเงินผ่านคิวอาร์โค้ดเฉลี่ ย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ราคาสินค้าหรือ
บริการที่ชาระเฉลี่ยมีค่าต่ากว่าหรือเทียบเท่า 250 บาทต่อครั้ง และใช้ธนาคารไทยพาณิชย์ในการชาระเงินมาก
ที่ สุ ด ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นประชากรศาสตร์ ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ และสาเหตุ ในการใช้งาน ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ รูปแบบการตัดชาระเงินและ
ความน่ า สนใจของรูป ลั ก ษณ์ ปั จ จั ย ด้ า นราคา ได้ แ ก่ ค่ า ธรรมเนี ยมในการดาวน์ โ หลดแอปพลิ เ คชั นและ
ค่าธรรมเนียมการช าระค่าสินค้าหรือบริ การ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายในด้านกิจกรรมส่ งเสริมการขาย
ปัจจัยด้านกระบวนการ ได้แก่ การเข้ารหัสรักษาความปลอดภัย การแสดงข้อมูลของผู้ใช้งานและผู้ให้บริการ
และการจัดส่งหลักฐานการชาระเงิน ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ คาแรกเตอร์ในการจดจา ความ
น่าเชื่อถือของแถบคิวอาร์โค้ด และชื่อเสียงและความมั่นคงของธนาคาร มีความสัมพันธ์กับพฤติ กรรมการชาระ
เงินผ่านคิวอาร์โค้ด
คาสาคัญ : ระบบการชาระเงิน, คิวอาร์โค้ด
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Abstract
The purpose of this research was to study the format of QR code payment, the customer
behavior payment and the marketing mix factors (7P’s). The questionnaire was the tool of colleting
from 400 samples. Descriptive statistical analysis was conducted by the frequency distribution,
percentage and Chi-Square analysis. The results showed that most of samples used the average
of QR code payment be once per week, average of product or service price was less than or
equate with 250 baht, mostly used the QR code payment from Siam Commercial Bank.
The factors affecting QR code payment were the demographic factors include sex, aged,
education, average income per month, occupation, the reasons for use and the marketing mix
factors include Product as payment formats and interested features, Price as download fees and
payment fees, Promotion as promote activities, Process as security encryption, detail of user and
provider and slip delivery, Physical evidence as character, reliability of QR code and prestige of
bank.
Keywords : Payment, QR code
บทนา
ในปี พ.ศ. 2561 ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ถูกขับเคลื่ อนด้ว ยองค์ความรู้และนวัตกรรม
มีการนาเทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้กับชีวิตประจาวันเพิ่มขึ้น หนึ่งในนั้นคือ ระบบการชาระ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) ที่รัฐบาลให้ความสาคัญในฐานะเครื่องมือขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้
ด าเนิ น ไปได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมั่ น คง (ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย , ม.ป.ป.) โดยระบบการช าระเงิ น
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการชาระเงินออนไลน์ หมายถึง การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการสั่งซื้อสินค้าและ
ชาระเงิน (ศนิ อนันต์รัตนโชติ , 2553, น. 2) สามารถแบ่งออกได้เป็น 8 ประเภท ได้แก่ การให้บริการเงิน
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Money) การให้ บ ริ ก ารเครื อ ข่ า ยบั ต รเครดิ ต (Credit card network) การให้ บ ริ ก าร
เครือข่ายอีดีซี (EDC network) การให้บริการสวิตช์ชิ่งในการชาระเงินหลายระบบ (Transaction Switching)
การให้ บ ริการหั กบั ญชี (Clearing) การให้ บริการช าระดุล (Settlement) การให้ บริ ก ารรั บช าระเงิ น แทน
และการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือผ่านทางเครือข่าย (ราชกิจจานุเบกษา,
2559, น. 9-10) ทั้งนี้หนึ่งในรูปแบบของการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือ
ผ่านทางเครือข่ายที่เริ่มมีบทบาทในสังคมไทย คือ ระบบการชาระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code Payment)
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ซึ่งเป็นช่องทางที่รัฐบาลและธนาคารพาณิชย์ได้ร่วมมือกัน เพื่อปรับปรุงระบบการชาระเงินให้สอดคล้ องกับ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และผลักดันให้ระบบมีมาตรฐานเป็นสากล (ธนาคารแห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.)
ร หั ส คิ ว อ า ร์ ห รื อ คิ ว อ า ร์ โ ค้ ด ( QR Code: Quick Response Code) คื อ บ า ร์ โ ค้ ด ส อ ง มิ ติ
(Two-Dimensional Bar Code) ชนิดหนึ่งที่ถูกพัฒนาที่ถูกพัฒนามาจากบาร์โค้ด (Bar Code) ภายใต้แนวคิด
เพื่อให้ บาร์ โ ค้ด อ่า นง่ ายและเร็ว ต่ อ การตอบสนอง (Quick response) (ณัฐ วุฒิ บุ ญโรจน์ว งศ์ และกชกร
พระพรตระการ, 2560, น. 118) จึงได้มีการนาคิวอาร์โค้ดมาใช้ประโยชน์และประยุกต์ใช้กับการชาระเงินค่า
สินค้าและบริการให้แก่ร้านค้าทั่วไป (วิรไท สันติประภพ, 30 สิงหาคม 2560) ซึ่งเรียกว่าระบบการชาระเงิน
ผ่านคิวอาร์โค้ด มีข้อดีคือ ใช้งานง่าย สะดวก ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีและอุ ปกรณ์เสริม การปลอมแปลงทาได้ยาก
และเป็นช่องทางการชาระเงินที่ปลอดภัย มีความเป็นสากล รวมถึงสามารถต่อยอดนวัตกรรมทางการเงินได้ใน
อนาคต (ธนาคารแห่ งประเทศไทย, 2560) แต่มีข้อเสี ยคือ การใช้งานจาเป็นต้องมีส มาร์ทโฟนที่ส ามารถ
เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ และผู้ใช้งานต้องมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี (ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์ , 2555,
น. 92) ในประเทศไทยเริ่มมีการเปิดใช้ระบบการชาระเงินผ่านคิวอาร์โค้ดอย่างเป็นทางการเมื่อไตรมาส 4 ของ
ปี พ.ศ. 2560 และในเดือนธัน วาคม ปี พ.ศ. 2560 มีผู้ ที่เปิดระบบให้ ใช้บริการแล้ ว จ านวน 8 ราย ได้แก่
ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา ธนาคารทหารไทย และธนาคารธนชาต (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560)
โดยระบบการช าระเงิน ผ่ านคิว อาร์โ ค้ดเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่มส่ ว นแบ่งทางการตลาดใน
อุตสาหกรรมการเงินและการธนาคาร ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจและได้ทาการศึกษา “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การชาระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด” โดยธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทย และร้านค้าที่รับชาระเงินผ่านระบบ
คิวอาร์โค้ดสามารถในการนาไปปรับใช้กับกลยุทธ์ในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบการชาระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ดของธนาคารพาณิชย์ไทย
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่ชาระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด
3. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของระบบการชาระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด
อุปกรณ์และวิธีการดาเนินงานวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น และเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดย
บังเอิญหรือการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามสะดวก แต่ต้องอยู่ในกลุ่มของประชากรที่สนใจศึกษา (สานักนโยบาย
และวิชาการสถิติ กลุ่มระเบียบวิธีสถิติ , 2555) ทั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามแนวทางของคอแค
รน (Cochran, 1977 อ้างใน มารยาท โยทองยศ และผศ.ปราณี สวัสดิสรรพ์ , 2557) กรณีที่ไม่ทราบสัดส่วน
ของประชากร ที่ระดับ ความเชื่อมั่น ร้ อยละ 95 และมีค่าความคลาดเคลื่ อนในการประเมินค่า ร้อยละ 5
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ทั้งนี้เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการศึกษามีความสะดวก ทางผู้วิจัยจึงทาการเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูลของงานวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการสารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล จ านวน 400 ชุ ด และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา สามารถแบ่ ง ได้ อ อกเป็ น
2 ประเภท คื อ การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ โดยอธิ บ ายในรู ป แบบของการแจกแจงความถี่ ร้ อ ยละ
และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน จากการทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square)
สรุปและอภิปายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาด้านพฤติกรรมการชาระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้งาน
ระบบการช าระเงิน เฉลี่ ย 1 ครั้ งต่อสั ป ดาห์ ราคาสิ นค้าหรือบริการที่ชาระเฉลี่ย มีค่าต่ากว่าหรือเทีย บเท่า
250 บาทต่อครั้ง โดยกลุ่มตัวอย่างได้เลือกชาระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ดของธนาคารไทยพาณิชย์มากที่สุด
และจากผลการรวบรวมข้อมูลด้านส่วนประสมทางการตลาดกับการชาระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด พบว่า
ด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกตัดชาระเงินจากบัญชีออมทรัพย์หรือบัตรเดบิต โดยให้ความสนใจ
กับรูปลักษณ์ในด้านการที่ระบบชาระเงินมีคาแรกเตอร์เฉพาะในการจดจา และได้ศึกษาวิธีการใช้งานระบบการ
ชาระเงินจากคาแนะนาของพนักงานธนาคารหรือพนักงานร้านค้ามากที่สุด ด้านราคา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีความเห็นว่าค่าธรรมเนียมในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อใช้ชาระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด และค่าธรรมเนียม
ในการช าระเงินผ่ านคิวอาร์โค้ดมีผลต่อการใช้งาน ด้านการส่ งเสริมการขาย พบว่า กลุ่ มตัว อย่างได้รับการ
ประชาสัมพันธ์ระบบการชาระเงินจากเว็บไซด์หรือโซเชียลมีเดียเป็นส่วนใหญ่ และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ประเภทการให้เครดิตเงินคืนหรือการให้ส่วนลดได้รับความสนใจจากกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด ด้านบุคคล พบว่า
โดยส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับความรู้ของพนักงานและคาแนะนาในการใช้งานระบบในระดับปาน
กลางถึ ง มาก และให้ ค วามส าคั ญ กั บ ความเป็ น มิ ต รของพนั ก งานในระดั บ มาก ด้ า นกระบวนการ พบว่ า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกการจัดส่งหลักฐานการชาระเงินในรูปแบบของภาพถ่ายบันทึกลงในโทรศัพท์มือถือ
มากที่สุ ด รวมถึงได้ให้ ความส าคัญกับ การเข้ารหั ส รั กษาความปลอดภัยและการแสดงข้อ มูล ผู้ ใช้งานและ
ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารในระดั บ มากถึ ง มากที่ สุ ด ด้ า นลั ก ษณะทางกายภาพ พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งให้ ค วามส าคั ญ กั บ
คาแรกเตอร์ในการจดจาของระบบการชาระเงินในระดับปานกลางถึงมาก แต่ในส่วนความน่าเชื่อถือของแถบ
คิวอาร์โค้ด และชื่อเสียงและความมั่นคงของธนาคารกลุ่มตัวอย่างได้ให้ความสาคัญในระดับมากและมากที่สุด
จากการทดสอบความสั มพั นธ์ ของพฤติ กรรมการช าระเงิ นผ่ านระบบคิ วอาร์ โค้ ด พบว่ า ปั จจั ยที่ มี
ความสัมพันธ์กับความถี่ในการใช้งาน คือ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน และปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพในส่วนของคาแรกเตอร์ในการจดจา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับราคา
สินค้าหรือบริการเฉลี่ยต่อครั้ง คือปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
และสาเหตุ ใ นการเลื อ กใช้ ง าน ปั จ จั ย ด้ า นราคา ได้ แ ก่ ค่ า ธรรมเนี ย มในการดาวน์ โ หลดแอปพลิ เ คชั น
และค่าธรรมเนียมการชาระค่าสินค้าหรือบริการ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายในส่วนของกิจกรรมส่งเสริมการขาย
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ปัจจัยด้านกระบวนการ ได้แก่ การเข้ารหั สรักษาความปลอดภัย การแสดงข้อมูลของผู้ ใช้งานและผู้ ให้บริ การ
และการจัดส่งหลักฐานการชาระเงิน ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ ความน่าเชื่อถือของแถบคิวอาร์โค้ด
และชื่อเสียงและความมั่นคงของธนาคาร ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ธนาคาร คือ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
ได้แก่ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ และสาเหตุในการเลือกใช้งาน ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ รูปแบบการ
ตัดชาระเงิน และความน่ าสนใจของรูปลักษณ์ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพในส่วนของชื่อเสียงและความ
มั่นคงของธนาคาร
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. จากการศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่าธนาคารพาณิชย์ควรเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเพศ
หญิง หรือผู้ที่มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีรายได้เฉลี่ยตั้งแต่ 20,001 บาท
ขึ้นไป และผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีการใช้งานระบบการชาระเงิน
ผ่านคิวอาร์โค้ดมากที่สุด นอกจากนี้กลุ่มตัว อย่างส่วนใหญ่เลื อกใช้งานระบบการช าระเงินผ่านคิว อาร์โ ค้ด
เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว มากกว่าการชาระเงินแบบอื่น ดังนั้นธนาคารควรมีการปรับปรุงระบบการ
ชาระเงินให้เสถียร ใช้งานง่าย และไม่ซับซ้อน ส่วนร้านค้าที่รับชาระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ดควรตั้งราคาสินค้า
หรือบริการให้แตกต่างกัน โดยอาจแบ่งออกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา หรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
2. จากการศึกษาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ธนาคารพาณิชย์ควรมีรูปแบบการชาระเงินที่แตกต่าง
จากธนาคารอื่น ๆ เพื่อสร้างข้อได้เปรียบของธนาคารตน และปรับปรุงรูปแบบของแถบคิวอาร์โค้ดให้มีความ
น่าสนใจ โดยใช้คาแรกเตอร์ในการประชาสัมพันธ์ เพิ่มขนาดแถบคิวอาร์โค้ด หรือเพิ่มสีสันของป้าย ทั้งนี้เพื่อ
สร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการจัดทาคู่มือแนะนาการใช้งาน เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการของธนาคาร
3. จากการศึ กษาด้า นราคา พบว่า ธนาคารพาณิช ย์ ควรยกเว้น ค่ าธรรมเนี ย มในการดาวน์ โ หล ด
แอปพลิเคชัน และค่าธรรมเนียมในการชาระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด เพื่อเป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิมที่ใช้
บริการ
4. จากการศึกษาด้านการส่งเสริมการขาย พบว่า ธนาคารพาณิชย์ไม่ควรประชาสัมพันธ์ระบบการชาระ
เงินในรูปแบบเดิม แต่อาจเลือกประชาสัมพันธ์ระบบการชาระเงินผ่านช่องทางอื่น ๆ และควรจัดกิจกรรมส่งเสริม
การขายประเภทการให้เครดิตเงินคืนหรือการให้ส่วนลดแก่ผู้ใช้งาน รวมถึงหากิจกรรมส่งเสริมการขายประเภท
อื่น ๆ มาเพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคใช้งานเพิ่มขึ้น
5. จากการศึกษาด้านบุคคล พบว่า ร้านค้าที่รับชาระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ดไม่จาเป็นต้องมีพนักงาน
ที่ให้ความรู้และคาแนะนาในการใช้งานระบบการชาระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด เนื่องจากไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
งานระบบการชาระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด
6. จากการศึกษาด้านกระบวนการ พบว่า ธนาคารพาณิชย์ควรมีการพิสูจน์ ตัวตนผู้ใช้งานที่ไม่ซับซ้อน
ก่อนเข้าระบบการชาระเงินทุกครั้ง ควรมีการแสดงข้อมูลของผู้ชาระเงินและผู้รับชาระเงินที่ครบถ้วนชัดเจนใน
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ระหว่างกระบวนการชาระเงิน แต่ไม่ควรที่จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงระบบของการชาระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด
บ่อยครั้ง และเน้นการจัดส่งหลักฐานการชาระเงินในรูปแบบของภาพถ่ายบันทึกลงในโทรศัพท์มือถือ เนื่องจาก
มีความสะดวกและรวดเร็ว
7. จากการศึกษาด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า ธนาคารพาณิชย์ควรสร้างคาแรกเตอร์ในการจดจา
เพื่อนามาใช้เป็นสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์ระบบการชาระเงินของธนาคาร รวมถึงให้ความสาคัญกับ
รายละเอียดที่แสดงบนแถบคิวอาร์โค้ด เช่น ควรแสดงชื่อร้านค้า ชื่อธนาคาร แถบคิว อาร์โ ค้ด ที่ส ามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน และรักษาชื่อเสียงและความมั่นคงของธนาคาร จากการดูแลและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
จากการทาธุรกรรมต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ ซึ่งจะทาให้ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจในการเลือกชาระเงินค่าสินค้า
หรือบริการมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งถัดไป
1. จากการศึกษาครั้งนี้ได้ทาการศึก ษา ปัจจัย ด้านส่ ว นประสมทางการตลาดเพีย ง 6 ด้าน ได้แ ก่
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าควรพิจารณาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดทางด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
เพิ่มเติม เพื่อทราบถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยดังกล่าวกับพฤติกรรมการใช้ระบบการชาระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด
2. ควรศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และปัจจั ยด้านส่วนประสมทางการตลาด
กับพฤติกรรมการใช้งานระบบการชาระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด ในด้านอื่น ๆ เพื่อนามาเป็นข้อมูลเสริมในการ
กาหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้ ออาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น และศึกษา
ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารพร้อมรับประทานแช่เย็นของผู้บริโภค โดยเก็บข้อมูล
แบบสอบถามจากผู้บริโภคอาหารพร้อมรับประทานแช่เย็นจานวน 400 ชุด นามาวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การทดสอบค่าไคสแควร์
ผลการศึกษาจากผู้บริโภคอาหารพร้อมรับประทานแช่เย็นจานวน 400 ชุด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง โดยมีอายุอยู่ในช่วง 23-29 ปี มีระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ที่ปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็น
พนักงานบริษัทเอกชน ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 -30,000 บาท ซึ่ง
สาเหตุหลักของกลุ่มตัวอย่างที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น คือ สะดวกในการหาซื้อ โดยผล
การศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้ออาหารพร้อมรับประทานแช่เย็นของ
ผู้บริโภค พบว่า เพศ อาชีพ อายุ ระดับการศึกษา และสาเหตุที่เลือกซื้ออาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น ส่งผลต่อ
พฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น ส่วนด้านความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสม
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ทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้ออาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น ได้แก่ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ เช่น ประเภทอาหาร
ขนาดบรรจุภัณฑ์ และข้อมูลผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 2) ด้านราคา เช่น คุณภาพและปริมาณเมื่อเทียบกับราคา ซึ่งปัจจัย
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อช่วงเวลา จานวนครั้งที่เลือกซื้อต่อสัปดาห์และการเลือกซื้อตราผลิตภัณฑ์อาหารพร้อม
รับประทานแช่เย็น 3) ด้านช่องทางจัดจาหน่าย เช่น สถานที่ซื้ออาหารและการสั่งออนไลน์ ส่งผลกระทบต่อจานวน
ครั้งที่เลือกซื้อต่อสัปดาห์และการเลือกซื้อตราผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น 4) ด้านการส่งเสริมการ
จาหน่าย เช่น รูปแบบและช่องทางประชาสัมนพันธ์ ส่งผลกระทบต่อจานวนครั้งที่เลือกซื้อต่อสัปดาห์
คาสาคัญ : อาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น
Abstract
The purpose of this research is studying the chilled food consumption behavior and the
relationship of factors that affect to the chilled food consumption behavior of consumers. Data
is collected by using a survey questionnaire ( 400 questionnaires) , after that the data is analysed
by using frequency, percentage and statistic such as Chi-square.
The study result from 400 people, the chilled food consumers it shows that almost of
them are women, the age between 23-29 years old. The highest education is a bachelor degree.
Mostly, they are a company employee, a government officer and a state enterprise employee.
The salary is between 15,000-30,000 Baht. The main reason that affects to their buying behavior
is a convenience. By the result of the study of the relationship between individual factors and a
chilled food buying behavior found that occupation, age, education and cause of buying chilled
food are impact to the consumption behavior. Moreover, the relationship between Marketing mix
factors and the chilled food consumption behavior such as 1) Production ; type of food, package
size and product information 2) Price ; quality and quantity compared to a price which these
factors impact to the duration, the frequency of buying per week and brand buying. 3) Distribution
; Channel of Distribution and buying online impact to the frequency of buying per week and brand
buying. 4) Promotion ; design and advertising channel impact to the frequency of buying per
week.
Keywords : chilled food
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บทนา
เนื่องจากสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจที่มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ส่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมการดาเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะในสังคมเมืองที่มีการดาเนินชีวิตแบบเร่งรีบ แข่งขัน มีเวลา
ค่อนข้างจากัด ซึ่งจากปัจจัยที่กล่าวทาให้พฤติกรรมการบริโภคของคนเปลี่ยนแปลงไป โดยผู้บริโภคให้ความสาคัญ
กับการบริโภคสินค้าหรือบริการที่มีความรวดเร็วและสะดวกสบาย ทั้งนี้พบว่าผู้บริโภคสมัยใหม่มีวิถีชีวิตและค่านิยม
ในการซื้ออาหารนอกบ้านรับประทานเพิ่มมากขึ้น จึงทาให้รูปแบบอาหารประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมและเข้ามา
มีบทบาท ได้แก่ อาหารพร้อมรับประทาน (Ready Meal)
อาหารพร้ อมรั บ ประทานหมายถึงอาหารปรุงสุกที่ผ่านกรรมวิธีการใช้เทคโนโลยีในการถนอมอาหาร
เพื่อให้อาหารมีคุณภาพ รสชาติที่ดี และมีระยะเวลาในการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้น ซึ่งสามารถรับประทานได้ทันที
หรือเพียงนาไปอุ่น อบ นึ่ง หรือเข้าเตาไมโครเวฟ จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัยสามารถแบ่ง
ประเภทอาหารพร้อมรับประทานได้ 2 รูปแบบ คือ อาหารพร้อมรับประทานแช่แข็ง (Frozen Food) และอาหาร
พร้อมรับประทานแช่เย็น (Chilled Food) ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบแตกต่างกันที่อุณหภูมิในการเก็บรักษาและระยะเวลา
ในการอุ่นอาหาร โดยอาหารพร้อมรับประทานแช่ เย็นเก็บรักษาในอุณหภูมิ 4-7 องศาเซลเซียส ใช้เวลาอุ่น 1-2
นาที สามารถเก็บรักษาได้ไม่เกิน 7 วัน
จากปัจจัยที่กล่าวข้างต้นทาให้อาหารพร้อมรับประทานเป็นที่นิยมสาหรับผู้บริโภคและตลาดธุรกิจอาหาร
พร้อมรับประทานเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว จากผลสารวจมูลค่าตลาดอาหารพร้อมรับประทานในประเทศไทย ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2554 ถึง ปี พ.ศ. 2558 พบว่ามูลค่าตลาดอาหารพร้อมรับประทานในประเทศไทยมี มูลค่าเพิ่มขึ้น ถึง
4,620 ล้านบาท คิดเป็นอัตราขยายตัวร้อยละ 13.10 ทั้งนี้ตลาดอาหารพร้อมรับประทานมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2558 ตลาดอาหารพร้อมรับประทานมีมูลค่าถึง 6,730 ล้านบาท คิด
เป็นอัตราขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 13.37 ต่อปี
จากข้อมูลใน ปี 2018 ได้วิเคราะห์สัดส่วนมูลค่าตลาดอาหารพร้อมรับประทานไว้ดังนี้ ตลาดอาหารพร้อม
รับประทานมีมูลค่าตลาดรวมทั้งหมด 11,737 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นอาหารพร้อมรับประทานแช่แข็ง มีมูลค่าตลาด
อยู่ ที่ 7,881 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นในตลาดร้ อ ยละ 67 มี อั ต ราการเติ บ โตร้ อ ยละ 3.5 และอาหารพร้ อ ม
รับประทานแช่เย็น มีมูลค่าตลาด 3,856 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนในตลาดร้อยละ 33 มีอัตราการเติบโตร้อยละ
14.8 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าตลาดอาหารพร้อมรับประทานแช่แข็งได้รับความนิยมมากที่สุด
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ดังนั้นจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงทัศนคติของผู้บริโภคต่ออาหารพร้อมรับประทาน
ที่มีทิศทางในทางบวก รวมถึงข้อดีของอาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น ที่มีความสดใหม่ ใกล้เคียงกับอาหารที่ไม่ได้
ผ่านกระบวนการแปรรูป ส่งผลให้ธุรกิจอาหารพร้อมรับประทานแช่เย็นเติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นที่น่าจับตามอง
ซึ่งผู้วิจัยตระหนักถึงความสาคัญและโอกาสในช่องทางการทาธุรกิจ จึงให้ความสนใจศึกษาถึงปัจจัยที่มีผ ลต่ อ
พฤติกรรมการซื้ออาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น ทั้งนี้ผลการ วิจัยในครั้งนี้สามารถนาไปใช้เป็นข้อมูลสาหรับการ
วางแผนกลยุ ท ธ์ ใ นการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละปรุ ง ปรุ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารพร้ อ มรั บ ประทานแช่ เ ย็ น ให้ ส ามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุดและเป็นการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการเ ลือก
ซื้ออาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจและผู้ประกอบการที่ดาเนินธุรกิจในตลาดอาหาร
พร้อมรับประทานแช่เย็น รวมถึงเพื่อเป็นข้อมูลให้กับร้านอาหารทั่วไปที่ต้องหาช่องทางเพื่อรองรับการดารงชีวิตใน
รูปแบบใหม่ของคนในยุคปัจจุบัน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้ออาหารพร้อมรับประทานแช่เย็นของผู้บริโภค
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้ออาหารพร้อมรับประทานแช่เย็นของ
ผู้บริโภค
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ
อาหารพร้อมรับประทานแช่เย็นของผู้บริโภค
อุปกรณ์และวิธีการดาเนินงานวิจัย
การศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้ บ ริโ ภคในการซื้อ อาหารพร้ อมรับประทานแช่เย็น และปัจจัย ที่ส่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมการซื้ออาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จานวน 400 ชุด
จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่มีประสบการณ์ซื้ออาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น และทาการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือทางสถิติ 2 ประเภทดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้การแจกแจงค่าความถี่ และค่าร้อยละ
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน โดยการทดสอบสมมติฐานและวิเคราะห์ข้อมูลจากการการทดสอบไคส
แควร์ (Chi-Square Test) ซึ่งเป็นวิธีการทดสอบสมมติฐานการวิจัย เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างตัวแปรสองตัว
แปรหรือทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร หรือทดสอบความสัมพันธ์ โดยในการศึกษา กาหนดระดับนัยสาคัญทาง
สถิติที่ 0.1, 0.05 และ 0.01
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่ มตัว อย่างส่ ว นใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีอายุอยู่ในช่ว ง 23-29 ปี มีร ะดับ
การศึกษาสูงสุดอยู่ที่ปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน, ข้าราชการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 -30,000 บาท ซึ่งสาเหตุหลักของกลุ่มตัวอย่างที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์
อาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น คือ ความสะดวกในการหาซื้อผลิตภัณฑ์ ส่วนด้านพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหาร
พร้อมรับประทานแช่เย็น พบว่า กลุ่มตัวอย่างเลือกซื้อตราผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น ตรา Ezygo
มากที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่างเลือกซื้อช่วงเวลา เช้า / สาย (06.00 – 11.00 น.) มีความถี่ในการซื้อที่มากกว่า 3 ครั้ง
ต่อสัปดาห์
ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของการเลือกซื้ออาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เลือกซื้ออาหารพร้อมรับประทานแช่เย็นรูปแบบอาหารจานเดียวมากที่สุด โดยที่กลุ่มตัวอย่างเลือกรสชาติ
ปานกลาง ทั้งนี้พบว่าขนาดบรรจุภัณฑ์ของอาหารพร้อมรับประทานแช่เย็นที่ กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมากที่สุด ได้แก่
ขนาดปานกลางพอดีกับอาหาร ส่วนรูปแบบบรรจุภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานแช่เย็นแบบมีช่องเดียว เช่น ข้าว
และกับข้าวอยู่ในช่องเดียวกัน ได้รับการเลือกมากที่สุด รวมถึงกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่ารูปแบบผลิตภัณฑ์แบบที่
สะดวกต่อการบริโภคมากที่สุด คือ ภายในบรรจุภัณฑ์มีอุปกรณ์รับประทาน เช่น ช้อน ส้อม ไม้จิ้ม และกลุ่มตัวอย่าง
เลือกซื้ออาหารพร้อมรับประทานแช่เย็นโดยให้ความสาคัญกับข้อมูลโภชนาการและส่วนประกอบที่สาคัญของ
ผลิตภัณฑ์ โดยมีการตรวจสอบในเรื่องการผ่านการรองรับและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานแช่
เย็น และกลุ่มตัวอย่างต้องการให้ผลิตภัณฑ์มีเครื่องหมายรับรองที่มากกว่าเครื่องหมายอย. โดยส่วนใหญ่กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสนใจเกี่ยวกับด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด เช่น อาหารมีประโยชน์ วัตถุดิบปลอดภัย เป็นต้น รองลงมา
ได้แก่ เรื่องเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ปลอดสารพิษ ทาจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อโลก เป็นต้น
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ตารางที่ 1
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรม
การซื้ออาหารพร้อมรับประทานแบบแช่เย็น
ปัจจัยและพฤติกรรมการซื้ออาหารพร้อม
รับประทานแบบแช่เย็น
ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
สาเหตุในการใช้งาน
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
- รูปแบบอาหาร
- ประเภทอาหาร
- รสชาติอาหาร
- ขนาดบรรจุภัณฑ์
- รูปแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทอาหารจานเดียว
- อุปกรณ์ที่ใส่เพิ่มในบรรจุภัณฑ์
- ข้อมูลผลิตภัณฑ์
- ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองและมาตรฐาน
- ตรารับรองเฉพาะอาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น
ด้านราคา
- คุณภาพเทียบกับราคา
- ปริมาณเทียบกับราคา
ด้านช่องทางการจาหน่าย
- สถานที่ซื้อ
- สั่งออนไลน์และบริการจัดส่ง

ด้านช่วงเวลาซื้อ

P-Value

16.227 0.000*** 1.892 0.388
4.505 0.609 12.307 0.055*
2.163 0.706 12.733 0.013**
15.213 0.004*** 2.231 0.693
7.779 0.255 10.488 0.106
11.773 0.019** 3.796 0.434

4.298
6.216
4.071
2.909
5.366
9.493

0.117
0.399
0.396
0.573
0.498
0.050**

1.632 0.442
10.428 0.034**
4.050 0.132
12.348 0.015**
0.693 0.707

0.471
1.553
2.625
8.514
1.200

0.790
0.817
0.269
0.074*
0.549

25.947 0.000***
18.300 0.001***
8.110 0.017**
5.418 0.247
0.075 0.963

6.235

0.044**

0.616

0.735

3.666

0.160

3.405
0.650

0.493
0.722

9.939
3.234

0.041**
0.198

3.080
5.204

0.545
0.074*

5.431

0.066*

5.864

0.053*

3.048

0.218

8.641
9.305

0.071*
0.054*

1.559 0.816
10.067 0.039**

1.953
7.978

0.744
0.092*

8.989
5.891

0.174
0.53

9.649 0.140 10.605
13.489 0.001*** 1.913

0.101
0.384
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χ2

P-Value

ด้านตราที่เลือก
χ2

χ2

P-Value

ด้านความถี่
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ปัจจัยและพฤติกรรมการซื้ออาหารพร้อม
รับประทานแบบแช่เย็น

ด้านช่วงเวลาซื้อ
χ2

P-Value

ด้านการส่งเสริมการจาหน่าย
- รูปแบบการส่งเสริมการตลาด
3.842
0.428
9.329
0.156
- ช่องทางประชาสัมพันธ์
หมายเหตุ :
*
หมายถึง มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.1
**
หมายถึง มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
***
หมายถึง มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01

ด้านความถี่

ด้านตราที่เลือก

χ2

P-Value

χ2

P-Value

11.264
16.908

0.024**
0.010***

3.337
6.274

0.503
0.393

จากตารางที่ 1 การทดสอบความสัมพันธ์ของพฤติกรรมช่วงเวลาที่เลือกซื้ออาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น
กับ ปั จจั ย ด้านประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ อาชีพ และสาเหตุที่เลื อกซื้ อ อาหารพร้ อ มรับ ประทานแช่เย็ น มี
ความสัมพันธ์ต่อช่วงเวลาที่เลือกซื้ออาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น ส่วนด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ความสัมพันธ์ต่อช่วงเวลาที่เลือกซื้ออาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่
ประเภทอาหาร ขนาดบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์ที่ใส่เพิ่มในบรรจุภัณฑ์ และ ตรารับรองเฉพาะอาหารพร้อมรับประทาน
แช่เย็น ด้านราคา ได้แก่ คุณภาพและปริมาณ ทั้ง นี้ด้านช่องทางการจาหน่ายและด้านการส่งเสริมการจาหน่าย
พบว่าไม่มีความสัมพันธ์ต่อช่วงเวลาที่เลือกซื้ออาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น
การทดสอบความสัมพันธ์ของพฤติกรรมจานวนครั้งที่ซื้ออาหารพร้อมรับประทานแช่เย็นต่อสัปดาห์ กับ
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ระดับการศึกษาและอายุ มีความสัมพันธ์ต่อช่วงเวลาที่เลือกซื้ออาหารพร้อม
รับประทานแช่เย็น ส่วนด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อช่วงเวลาที่เลือกซื้ออาหารพร้อม
รับประทานแช่เย็น แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ขนาดบรรจุภัณฑ์ และตรารับรอง
เฉพาะอาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น 2) ด้านราคา ได้แก่ ปริมาณเทียบกับราคา 3) ด้านช่องทางการจาหน่าย
ได้ แ ก่ การสั่ ง ออนไลน์ แ ละบริ ก ารจั ด ส่ ง 4) ด้ า นการส่ ง เสริ ม การจ าหน่ า ย ได้ แ ก่ ช่ อ งทางประชาสั ม พั น ธ์ มี
ความสัมพันธ์และรูปแบบการส่งเสริมการตลาด
การทดสอบความสั มพันธ์ของพฤติกรรมการเลือกซื้อตราผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น กับ
ปั จ จั ย ด้านประชากรศาสตร์ พบว่าสาเหตุที่เลื อกซื้อผลิ ตภัณฑ์มีความสั มพันธ์กับตราผลิ ตภัณฑ์อาหารพร้ อ ม
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รับประทานแช่เย็น ส่วนด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อช่วงเวลาที่เลือกซื้อ อาหารพร้อม
รับประทานแช่เย็น แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ รูปแบบอาหาร ประเภทอาหาร รสชาติอาหาร และ
ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองและมาตรฐาน ด้านราคา ได้แก่ ปริมาณเทียบกับราคา ทั้งนี้ด้านช่องทางการจาหน่ายและ
ด้านการส่งเสริมการจาหน่าย พบว่าไม่มีความสัมพันธ์ต่อช่วงเวลาที่เลือกซื้ออาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น
ข้อเสนอแนะ
ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน ควรให้ความสาคัญกับกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง และกลุ่มผู้บริโภคที่
ทางานมีรายได้ ซึ่งธุรกิจควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความหลากหลาย โดยเลือกเน้นที่อาหารมื้อเช้าและมื้อเย็น
พร้อมทั้งพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสมกั บราคา เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้บริโภคและทาให้ผู้บริโภครับรู้ถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งธุรกิจควรคานึงถึงขนาดบรรจุภัณฑ์ที่
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และควรมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ครอบคลุม เข้าถึงผู้บริโภคทุกรูปแบบ โดย
เน้นเรื่องการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภค รวมถึงการสนับสนุนการรวมกลุ่มของธุรกิจอาหารพร้อมรับประทาน
เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับตรารับรองเฉพาะอาหารพร้อมรับประทาน
ธุรกิจค้าปลีก ควรให้ความสาคัญกับช่องทางการจัดจาหน่ายทางออนไลน์ เพื่อเป็นการเพิ่มฐานลูกค้า และ
อ านวยความสะดวกให้ กั บ ลู ก ค้ า และควรจั ด โปรโมชั่ น ส่ ง เสริ ม การตลาดที่ ห ลากหลายรู ป แบบ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและควรจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการตลาดที่หลากหลายรูปแบบและคานึงถึงช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด รวมถึงควรมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ ครอบคลุม เข้าถึง
ผู้บริโภค เช่น ทางสื่อโซเชียลมีเดียและการติดป้ายตามสถานที่ต่างๆ เป็นต้น เพื่อเป็นการสื่อสารข่าวสารสู่ผู้บริโภค
ทั้งนี้ธุรกิจค้าปลีกไม่จาเป็นต้องมีบริการสั่งออนไลน์และบริการจัดส่ง เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน
เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคสามารถเดินทางมาเลือกซื้อที่ร้านค้าจัดจาหน่าย แต่ธุรกิจอาจให้ความสาคัญกับการเลือกทาเล
ที่ตั้งร้านค้าจัดจาหน่ายให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่รีบเร่งของผู้บริโภค โดยมีร้านค้าจัดจาหน่ายตาม
เส้นทางสัญจร เพื่อโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภค
ทั้งนี้ทางรัฐบาลควรสนับสนุนให้ธุรกิจอาหารพร้อมรับประทานรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างอานาจ
ต่อรองทั้งกับผู้บริโภคและซัพพลายเออร์ รวมถึงเพื่อสร้างมาตรฐานในการผลิตและร่วมมือกันพัฒนาตรารับรอง
เฉพาะส าหรั บ อาหารพร้ อ มรั บ ประทานแช่ เ ย็ น เพื่ อ สร้ า งความมั่ น ใจให้ กั บ ผู้ บริ โ ภค และธุ ร กิ จ ควรมี ก าร
ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ถึงข้อแตกต่างของอาหารแช่เย็นกับอาหารแช่แข็ง เนื่องจากพบว่า
ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับลักษณะของอาหารแช่เย็นและอาหารแช่แข็ง ทาให้ผู้บริโภคบางส่วน
อาจเกิดความไม่มั่นใจในผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น ซึ่งประเด็นดังกล่าว รัฐบาลควรสนับสนุนให้เกิด
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ความเข้าใจที่ตรงกัน รวมถึงรัฐบาลควรมีนโยบายที่ส่งเสริมและพัฒนาด้านการส่งออกอาหารพร้อมรับประทานแช่
เย็น เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศและเป็นการพัฒนาสินค้าส่งออก
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งถัดไป
จากผลการศึกษาผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่สามารถพัฒนาและต่อยอดความรู้เพื่อการศึกษาในครั้งถัดไปได้
ดังนี้
1. ควรศึกษาพฤติกรรมการซื้ออาหารพร้อมรับประทานแช่เย็นในหลากหลายประเด็นเพิ่มเติม เช่น สาเหตุ
ของผู้บริโภคที่ไม่เลือกซื้ออาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น เนื่องจากผู้วิจัยคาดว่าหากทราบถึงสาเหตุ จะทาให้ธุรกิจ
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี
2. ควรมีการศึกษาความต้องการของผู้บริโภคหลากหลายกลุ่มมากขึ้น เช่น กลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพ เป็น
ต้น
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บทคัดย่อ
การสืบพยานโดยเฉพาะในคดีความอาญาที่ต้องมีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงจนสิ้นสงสั ย ผู้พิพากษาต้อง
มีปฎิสัมพันธ์กับพยานโดยตรง (Immediacy Principle) เพื่อที่ผู้ที่จะต้องทาคาพิพากษาในคดีนั้นได้รู้ได้เห็นได้
สังเกตอากัปกริยาของพยาน พิจารณาพยานประกอบดุลพินิจของตนว่าพยานมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด
และในระหว่างการพิจารณาคดีนั้นเอง หากผู้พิจารณาคดีมีความสงสัยก็สามารถซักถามพยานหรือสืบพยาน
เพิ่มเติมในจุดที่ยังคงข้องใจให้แจ่มชัดได้ ในขณะเดียวกันคู่ความก็สามารถโต้แย้งคัดค้านในประเด็นดังกล่าวได้
ในทันที ซึ่งลักษณะการสืบพยานดังกล่าวโดยหลักแล้วจะสามารกระทาได้ในศาลพิจารณาไม่ว่าจะเป็นการ
พิจารณาในศาลชั้นต้น หรือการพิจารณาในศาลชั้นอุทธรณ์ก็ตาม
อย่างไรก็ดีเป็นที่น่าสังเกตว่าในประเทศไทย เมื่อมีการอุทธรณ์คดีความอาญาขึ้นสู่ศาลสูง (ศาลอุทธรณ์
และศาลฎีกา) โดยเฉพาะในปัญหาข้อเท็จจริง มักไม่ปรากฎว่าศาลมีการกาหนดนัดผู้อุทธรณ์หรือคู่ความมาใน
วันพิจารณาคดีหรือมีการสืบพยานแต่อย่างใด แต่ศาลสูงกลับสามารถพิจารณาปัญหาข้อเท็จจริงจนออกคา
พิพากษาได้ จึงเป็นที่น่าสังเกตว่ากระบวนการพิจารณาในศาลสูงดังว่านี้ถูกต้องตามหลักกระบวนวิธีพิจารณา
ความมากน้อยเพียงใด
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงมุ่งศึกษาแนวความคิดในการสืบพยาน การสืบพยานตามหลั กการปฎิสัมพันธ์กับ
พยานโดยตรง (Immediacy Principle) การสืบพยานโดยใช้สื่อบันทึกภาพและเสียง และศึกษาความเป็นศาล
พิจารณาของศาลในชั้นศาลสูง โดยจะศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและแนวปฎิบัติของต่างประเทศ รวมถึง
อิทธิพลของประเทศที่เรารับกฎหมายเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อนามาวิเ คราะห์ถึงปัญหาเพื่อหาแนวทางในการ
แก้ไข
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ผลจากการศึกษาพบว่า ศาลสูงโดยประเทศที่ผู้เขียนศึกษาจะมีการพิจารณาที่ไม่ต่างจากการพิจารณา
ในศาลชั้นแรก กล่าวคือ จะเป็นศาลพิจารณาที่ยึดหลักการพิจารณาอย่างเปิดเผย เป็นไปตามหลักการสืบพยาน
ด้วยวาจาและหลักปฎิสัมพันธิ์กับพยานโดยตรง (Immediacy Principle) โดยหลักแล้วพยาน (โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง คือ คู่ความ) ต้องนาเข้าสืบในชั้นพิจารณาอุทธรณ์เพื่อให้ผู้พิจารณาคดีได้ใช้วิจารณาณความรู้ความสามารถ
ในการพิเคราะห์พยานด้วยตนเอง อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้คู่ความสามารถโต้แย้งแสดงหลักฐานคัดค้าน
ได้ ยกเว้นแต่เพียงบางกรณีเท่านั้นที่อาจไม่ต้องมีการสืบพยานใหม่ เช่น ข้อเท็จจริงที่คู่ความยอมรับแล้ว และ
สาหรับในส่วนของสื่อบันทึกภาพและเสียงนั้นจะมีการรับฟังอย่างจากัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถูกบันทึกด้วยสื่อ
บันทึกภาพและเสียงต้องให้การยินยอมก่อนนาเข้าสืบไม่ว่าจะเป็นศาลชั้นใดก็ตาม สาหรับในส่วนชั้นศาลสูงสุด
นั้นจะรับพิจารณาเฉพาะปัญหาข้อกฎหมายเท่านั้น
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาเพื่อให้ศาลสูงมีการพิจารณาคดีอาญาโดยเฉพาะการสืบพยานในปั ญหา
ข้อเท็จจริงที่เป็นไปอย่างเปิดเผยและเป็นระบบ กล่าวคือ ให้แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. มาตรา 203 เมื่อศาลอุทธรณ์ได้รับอุทธรณ์และสานวนความจากศาลชั้นต้น ให้ศาลอุทธรณ์กาหนด
วันและเวลาที่จะทาการพิจารณาโดยเปิดเผยภายในเวลา xx เดือน
ให้ศาลอุทธรณ์แจ้งวันกาหนดนัดพิจารณาแก่ผู้อุทธรณ์และคู่ความโดยเร็ว ทั้งนี้แต่ต้องไม่ช้ากว่า xx
วันก่อนวันนัดพิจารณา
2. มาตรา 208 ในการพิจารณาอุทธรณ์ตามหมวดนี้
(1) ในกรณีที่คู่ความร้องขอ หรือหากศาลเห็นว่าควรสืบพยานเพิ่มเติม หรือเรียกพยานมาสืบ
ใหม่ ให้ศาลอุทธรณ์มีอานาจเรียกพยานมาสืบเอง
(2) ศาลไม่จาเป็นต้องเรียกพยานที่ให้การไว้ในศาลชั้นต้นมาสืบใหม่ หากเห็นว่าไม่จาเป็นเพื่อ
ไขความกระจ่างในคดี ทั้งนี้ต้องได้รับความยินยอมจากคู่ความเป็นลายลักษณ์อักษร
(3) ในกรณีที่ศาลไม่นาพยานมาสืบใหม่ ศาลอาจนาสานวนการสืบพยานในชั้นพิจารณาของ
ศาลชั้น ต้น ที่เกี่ย วข้องกับ เหตุแห่ งการอุทธรณ์เพื่ออ่านออกเสีย งในห้องพิจารณาแทนการ
สืบพยานด้วยวาจา ทั้งนี้ต้องได้รับความยินยอมจากคู่ความเป็นลายลักษณ์อักษร
3. มาตรา 172 วรรคสี่ ในการสืบพยานในวรรคสาม ให้มีการบันทึกคาเบิกความพยานโดยใช้วิธีการ
บั นทึกลงในวัส ดุ ซึ่งสามารถถ่ายทอดออกเป็นภาพและเสี ย งได้ การจะนาบันทึกมาสื บแทนพยานในศาล
อุทธรณ์และศาลฎีกา ต้องได้รับอนุญาตจากศาลและได้รับความยินยอมของผู้ที่ถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
และผู้ ถูกบั นทึ ก สามารถตรวจสอบสื่ อบั น ทึ ก นั้ น ได้ก่ อ นที่จ ะน าสื่ อ บั น ทึ กภาพและเสี ย งนั้ น มาเปิ ดในศาล
พิจารณา
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คาสาคัญ: หลักการปฎิสัมพันธ์กับพยานโดยตรง, การสืบพยานในชั้นศาลสูง, การสืบพยานโดยใช้สื่อ
บันทึกภาพภาพและเสียง
Abstract
Examination of witnesses, especially in criminal case, must have the process of
examination until the end of the doubt. The judges must have interacted directly with the
witnesses. By the Immediacy Principle, this real time examination would let the examiner have
a chance to hear, to see, and have questions on examinee. In the meanwhile, between all
parties can cross-examination and re-examination to proof the real fact and protect their right.
This open court examination concept is the elementary principle in all hearing stages no
matter what is a 1st instance or 2nd instance.
In the examination of Thailand’s high court, especially in the question of fact, the
process from the beginning of filling petition of appeal until the end of pronunciation of
judgment, no show of appellants and parties. That means no cross-examination or reexamination instead. It seems make no any senses for make a hearing and cannot explain by
any principle.
Then, this is impressed to study the examination’s theory or principle that relevant to
the mentioned hearing process, especially the Immediacy Principle. This study, have a research
on the basis of practice, by comparative legal provision on both civil law and common law
country. Clarify problems and analyze until have a solution.
By this research, found that no any doubt on both civil law and common law system,
have the same proceeding concepts in all hearing stages such as Immediacy Principle, Principle
of Public hearing, and Principle of Orally. These are the basic concept that let the examiner
have a chance to hear, to see, and have questions on examinee. In the meanwhile, between
all parties can cross-examination and re-examination to proof the real fact and protect their
right. These can serve the best value of the justice
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In Conclusion, this research suggests modifying Thailand’s criminal procedure provision
by the following points:

1.
Section 203- On the receiving of the case, Appeal Court shall fix date, time, and
place for the hearing without delay, and notify the parties accordingly.
2.
Section 208- In the Appeal stage,
(1) On the requesting of additional evidence by parties or by the Appeal Court,
the court shall take such evidence itself.
(2) Summoning of witnesses may not be dispensed, if repeated examination is
not necessary for clearing up the case,
(3) By the section 208 (2), the court shall request for written transcript of that
witness’s examination, must have consent by examinee, and presiding
judge must read out the written transcript in the hearing stage.
3.
Section 172 4thparagraph- In all stage of hearing, uses of any recorded soundvisual media’s examination in prior-stage, examinee shall have right to certify that media and
consent it before to use in the hearing.
Keywords: Immediacy Principle, Examination in High Court, Examination by Visual Sound
Recording
บทนา
หลักการในการพิจารณาคดีความอาญานั้นมีความแตกต่างจากคดีแพ่งอย่างสาคัญ กล่าวคือในการชั่ง
น้าหนักพยานหลักฐานของคดีอาญานั้นจาเป็นต้องพิสูจน์ว่าจาเลยมีความผิดจริงอย่างสิ้นสงสัย หากยังปรากฎ
ว่ามีข้อสงสัยว่าจาเลยมีความผิดจริงหรือไม่ก็จาต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นแก่จาเลยและปล่ อยตัว
จาเลยไป (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227) แต่ในขณะที่คดีความแพ่งนั้นเป็นลักษณะ
ของการชั่งน้าหนักพยานหลักฐานว่าพยานหลักฐานที่นาเข้าสืบของทั้งฝ่ายโจทก์และจาเลยนั้นฝ่ายใดมีน้าหนัก
น่าเชื่อถือพอที่จะรับฟังมากกว่ากัน หากฝ่ายใดสามารถสืบพยานได้มีน้าหนักได้มากกว่าศาลย่อมมีดุลพินิจใน
การชั่งน้าหนักและโน้มเอียงรับฟังพยานที่มีน้าหนักน่าเชื่อถือมากกว่านั้นจนนาไปสู่การตัดสินพิพากษาในที่สุด
การสื บ พยานโดยเฉพาะในคดี ความอาญาที่ต้ อ งมี การพิสู จ น์จ นสิ้ นสงสั ย การสื บ พยานในศาล ผู้
พิพากษาต้ องมีป ฎิสั ม พัน ธ์ กับ พยานโดยตรง (Immediacy Principle) เพื่อที่ตัว ผู้ พิพากษาที่จ ะต้อ งท าค า
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พิพากษาในคดีนั้นได้รู้ได้เห็นได้สังเกตอากัปกริยาของพยานประกอบดุลพินิจว่าพยานมีความน่าเชื่อถือมาก
น้อยเพียงใด และหากระหว่างการสืบพยานผู้พิพากษาที่พิจารณาคดีนั้นเองมีความสงสัย ผู้พิพากษาท่านนั้นก็
จะจะมีโอกาสในการสืบพยานเพิ่มเติมหรือซักถามพยานในจุดที่ยังสงสัย ให้สิ้นสงสัย ในอีกนัยหนึ่งคู่ความก็
สามารถโต้แย้งคัดค้านในประเด็นดังกล่าวได้ในทันที ดังนั้นตัวผู้พิพากษาท่านนั้นเองที่จะต้องตัดสินคดีด้วย
ตนเองเพื่อใช้ความรู้ความสามารถของตนในการดารงความยุติธรรมอย่างสูงสุด
ระบบการดาเนินคดีความอาญาในประเทศไทยนั้นมีด้วยกัน 3 ชั้นศาลอันได้แก่ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์
และศาลฎีกา โดยที่ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาเป็นศาลสูงที่มีหน้าที่ในการทบทวนหรือตรวจสอบคาพิพากษาทั้ง
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเมื่อมีการยื่นอุทธรณ์จากคู่ความ ในปัจจุบันการสืบพยานในชั้นศาลสูงจะพบว่าไม่มี
การเปิดกระบวนการพิจารณาแต่อย่ างใดและมักไม่มีการเปิดศาลให้คู่ความแถลงคดี ซึ่งศาลสูงนั้นมักจะเพียง
แค่ตรวจสานวนของศาลชั้นต้นโดยอาศัยอาศัยข้อเท็จจริงที่บันทึกมาจากศาลชั้นต้นและทาคาพิพากษาตัดสิน
ซึ่งในหลายๆครั้งชั้นศาลสูงได้มีคาพิพากษาแก้ หรือพิพากษากลับโดยที่ตัวศาลนั้นมิได้มีปฎิสัมพันธ์กับพยานแต่
อย่างใด
โดยเฉพาะในศาลชั้นอุทธรณ์ซึ่งควรเป็นศาลพิจารณาลาดับที่ 2 นั้น หากพบว่าพยานหลักฐานใดที่เป็น
สาระสาคัญแห่งคดีใดที่ศาลสูงเห็นต่างไปจากศาลชั้นต้นก็ควรที่ต้องเปิดการพิจารณาและนาสืบพยานเพื่อให้
เกิดความกระจ่างแจ้งแก่ตัวผู้พิพากษาที่พิจารณาคดีโดยตรงด้วยตนเองและยังเป็นการเปิดโอกาศให้คู่ความได้
โต้แย้ งในประเด็นที่ศาลยังคงสงสัย อยู่นั้น ในส่ ว นของศาลฎีกา คณิต ณ นคร (2561, หน้า 699) กล่ าวว่า
ในทางวิชาการ ศาลฎีกาควรเป็นศาลที่พิจารณาทบทวนเฉพาะปัญหาข้อกฎหมายเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้ เกิด
ประโยชน์ต่อความยุติธรรมแก่คู่ความมากที่สุด
นอกจากนี้ ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้กระบวนการทางยุติธรรมมีทางเลือกใน
กระบวนวิธีพิจารณาคดีมากขึ้น สื่อบันทึกภาพและเสียงถูกนามาใช้ในการสืบพยานด้วยเหตุผลหลายประการ
เช่น เพื่อปกป้องพยานเด็ก พยานที่อ่อนด้อย หรือพยานที่มีความจาเป็นไม่สามารถมาให้การต่อศาลโดยตรงได้
อย่างไรก็ดีระบบการพิจารณาคดีในยุคสมัยปัจจุบันไม่ควรมองข้ามหลักสาคัญที่อันอาจส่งผลเสียต่อการดารง
ความยุ ติ ธ รรมมากกว่ า ประโยชน์ ที่ จ ะได้ รั บ จากการใช้ เ ทคโนโลยี ม าทดแทน หลั ก การที่ ส าคั ญ ที่ ว่ า คื อ
กระบวนการพิจารณาต้องมีการสืบ พยานด้วยวาจา (Principle of Orality) มีการพิจารณาคดีโ ดยเปิด เผย
(Open Justice) และหลักการปฎิสัมพันธ์กับพยานโดยตรง (Principle of Immediacy) อันเป็นหลักสากลที่
ยึดโยงให้กระบวนการพิจารณาคดีเป็นไปโดยเที่ยงธรรมและสามารถตรวจสอบได้ แม้ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไกล
สักเพียงใดแต่หลักการของกระบวนการพิจารณาย่อมเป็นโครงสร้างที่สาคัญในการอานวยความยุติธรรมที่ไม่
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สามารถมองข้ามได้ การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตระหนักและไม่มองข้ามโครงสร้าง
ที่สาคัญเช่นว่านี้
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวความคิดของหลักการปฎิสัมพันธ์กับพยานโดยตรง (Immediacy Principle) และ
ความเป็นศาลพิจารณา
2. เพื่อศึกษาแนวความคิดของการสืบพยานรวมถึงหลักเกณฑ์ในการใช้สื่อบันทึกบันทึกภาพและเสียง
ระหว่างการพิจารณาคดีในศาลพิจารณาและศาลสูง
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาในการสืบพยานในชั้นศาลสูงที่เหมาะสมกับประเทศไทย
อุปกรณ์และวิธีการดาเนินงานวิจัย
ศึกษาโดยวิธีวิจัย เอกสาร (DOCUMENTARY RESEARCH) กล่ าวคือ เป็นการค้นคว้าจาก หนังสื อ
ตารา บทความ งานวิจัย เอกสารทางประวัติศาสตร์ การค้นคว้าข้อมูลทางอิเลคทรอนิคส์ที่มีความน่าเชื่อถือ ตัว
บทกฎหมายทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ นามาวิเคราห์เปรียบเทียบหาข้อสรุปเพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาหลักการในสืบพยานและวิธีการพิจารณาในชั้นศาลสูงของคดีอาญา

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กาหนดว่า บุคคลย่อมต้องมีสิทธิ
ที่จะได้รับบาบัดอันเป็นผลจริงจังจากศาลที่มีอานาจแห่งชาติซึ่งตนได้รับตามธรรมนูญและกฎหมาย และมีสิทธิ
เสมอภาคเต็มที่ที่จะได้รับการพิจารณาที่เป็นธรรมและเปิดเผยจากศาลที่อิสระและเที่ยงธรรม (UDHR article
8, 9 และ ICCPR article 14 (1)) โดยหลักแล้วการพิจารณาความในศาลชั้นต้นของไทยนั้นเป็นไปอย่างเปิดเผย
และเป็นไปตามหลักการสืบพยานด้วยวาจาและหลักปฎิสัมพันธิ์กับพยานโดยตรง(Immediacy Principle) การ
ให้จาเลยและคู่ความปรากฎตัว ให้ การด้วยวาจาต่อศาลเป็นการเปิดโอกาสให้คู่ความสามารถโต้แย้งแสดง
หลักฐานและหากตัวผู้ทาการพิจารณาพิพากษามีความสงสัยก็สามารถซักถามหรือสืบพยานให้ได้ข้อเท็จจริงที่
แน่แท้ต้องไขข้อสงสัยให้หายข้อข้องใจ ซึ่งเป็นไปตามหลักการค้นหาความจริงในคดีอาญาที่ห้ามลงโทษจาเลย
จนกว่าจะพิสูจน์ได้จนสิ้นสงสัย
สาหรับปัญหาข้อเท็จจริงนั้นแม้ว่ากฎหมายแต่ละประเทศจะให้อานาจศาลในการวินิจฉัยตัดสินใน
ข้อเท็จ จริ งไม่เหมือนกัน เช่น ประเทศอังกฤษและเวลล์ ลู กขุนจะเป็นผู้ ตัดสิ นปั ญหาข้อเท็จจริง ประเทศ
เยอรมัน ผู้พิพากษาและผู้พิพากษาสมทบจะตัดสินปัญหาข้อเท็จจริงร่วมกัน และในประเทศฝรั่งเศสผู้พิพากษา
จะตัดสินปัญหาข้อเท็จจริงร่วมกับลูกขุน แต่ก็เป็นที่แน่นอนว่าเมื่อมีการตัดสินปัญหาข้อเท็จจริงนั้นแล้วปัญหา
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ข้อเท็จจริงนั้นเป็นที่ยุติ หากคู่ความไม่เห็นด้วยกับคาพิพากษาในศาลพิจารณาชั้นที่ 1 คู่ความย่อมสามารถ
อุทธรณ์ได้ ซึ่งการอุทธรณ์ดังกล่าวจะต้องมีเหตุผลประกอบการอุทธรณ์ให้แจ้งชัดเพื่อให้ศาลพิจารณาว่าจะรับ
อุทธรณ์หรือไม่ และเป็นที่แน่นอนว่าเหตุผลดังกล่าวจะเป็นเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการรับฟังข้อเท็จจริงที่
ผิ ดพลาดอันส่ งผลต่อความผิ ดหรือบริสุ ทธิ์ของจาเลย กรณีเช่นว่านี้ ศาลย่อมต้องรับอุทธรณ์และเปิ ด การ
พิจารณา หากคาร้องขออุทธรณ์เป็นไปอย่างพร่าเพรื่อไม่มีเหตุผลรองรับและไม่ระบุเหตุความผิดพลาดของการ
พิจารณาในศาลชั้นแรกคาร้องอุทธรณ์นั้นย่อมตกไป
ศาลพิจารณาชั้นที่ 2 (Re-trail) โดยประเทศที่ผู้เขียนศึกษาจะมีการพิจารณาที่ไม่ต่างจากการพิจารณา
ในศาลชั้นแรก กล่าวคือ ศาลพิจารณาจะยึดหลักการพิจารณาอย่างเปิดเผย เป็นไปตามหลักการสืบพยานด้วย
วาจาและหลักปฎิสัมพันธิ์กับพยานโดยตรง (Immediacy Principle) โดยหลักแล้วพยาน (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คือ คู่ความ) ต้องนาเข้าสืบในชั้นพิจารณาอุทธรณ์เพื่อให้ผู้พิจารณาคดีตรวจสอบข้อผิดพลาดของการนาสืบ
พยานหลักฐานตามเหตุแห่งการอุทธรณ์ และเป็นการให้ผู้พิจารณาคดีได้ใช้วิจารณาณความรู้ความสามารถใน
การพิเคราะห์พยานด้วยตนเอง อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้คู่ความสามารถโต้แย้งแสดงหลักฐานคัดค้านได้
ยกเว้นแต่เพียงบางกรณีเท่านั้นที่อาจไม่ต้องมีการสืบพยานใหม่ เช่น ข้อเท็จจริงที่คู่ความยอมรับแล้ว เป็นต้น
สาหรับการพิจารณาอุทธรณ์ของประเทศไทยนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าศาลสูงมักไม่ได้เปิดการพิจารณา
โดยเปิดเผยดังปรากฎตามคาพิพากษาศาลฎีกาในหลายคดี นอกจากนั้นจะพบว่ากฎหมายกาหนดให้ ศาล
อุทธรณ์พิจารณาโดยเปิดเผยเฉพาะในกรณีที่ศาลนัดหรือนัดให้คู่ความมาพร้อมกัน หรือเฉพาะมีการสืบพยาน
เท่านั้น (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 203) ซึ่งการพิจารณาโดยเปิดเผยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ
ศาลอุทธรณ์เห็นควรว่าต้องมีการสืบ พยานซึ่งศาลอุทธรณ์จะสืบเองหรือให้ศาลชั้นต้นสืบให้ก็ได้ (ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 208(1)) ซึ่งหากศาลอุทธรณ์พิพากษาตั ดสิ นโดยมีการพิจ ารณา
ข้อเท็จจริงโดยไม่ได้มีการเปิ ดศาลพิจารณาและไม่ได้มีการสื บพยานโดยมีปฎิสัมพันธิ์กับพยานด้วยตนเอง
โดยตรง อาจส่งผลทาให้คาพิพากษาหรือคาตัดสินอันเกี่ยวเนื่องกับข้อเท็จจริงนั้นอาจเป็นที่เคลือบแคลงและ
สงสัยได้
ด้ว ยเหตุดังกล่ าวเมื่อย้ อนกลับ ไปศึกษาต้นร่ างของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของ
ประเทศไทยเกี่ยวกับการเปิดศาลพิจารณาเฉพาะกรณีที่นัดหรือมีการสืบพยานเพิ่มเติมในชั้นอุทธรณ์ จึงพบว่า
บทบัญญัติดังกล่าวได้อาศัยบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบริติชอินเดียและอาศัย
บทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาความอาญาเยอรมันเป็นต้นแบบ ซึ่งหากพิจารณาถึงกระบวนการ
พิจารณาชั้นอุทธรณ์ในภาพรวมของทั้งสองประเทศดังกล่าวแล้วจะพบว่า สิ่งที่ขาดหายไปในบทบัญญัติของไทย
และเป็นสิ่งที่ศาลจะต้องทาก่อนที่ศาลอุทธรณ์จะตัดสินใจว่าจะสืบพยานเพิ่มเติมหรือจะให้มีการพิจารณาใหม่
หรือไม่ (มีปรากฎการบัญญัติไว้ในร่างกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 223 ฉบับร่างวันที่ 8 มกราคม
พ.ศ. 2476 ภายหลังได้ถูกตัดออกไป) คือการกาหนดวันและเวลา และแจ้งกาหนดวันและเวลานั้นแก่ผู้อุทธรณ์
และคู่ความมาพร้อมกันเพื่อให้มีการพิจารณาโดยเปิดเผย ทั้งนี้ก็เพื่อที่คู่ ความจะสามารถให้การหรือโต้แย้ง
อุทธรณ์ อีกทั้งศาลสามารถซักถามในสิ่งที่ตนสงสัยได้
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ทั้งนี้ระบบกฎหมายทั้งสองระบบที่ประเทศไทยนามาเป็นต้นแบบในบทบัญญัติดังกล่าวอาจมีความ
แตกต่างกันในรูปแบบของการพิจารณาอุทธรณ์บ้าง กล่าวคือตามบทบัญญัติของประเทศอินเดีย (Common
Law) นั้นหากจาต้องมีการสืบพยานเพิ่มเติม ศาลอุทธรณ์อาจส่งสานวนให้ศาลอื่นพิจารณาข้อเท็จจริงนั้นได้แต่
เมื่อศาลที่ได้สืบพยานเพิ่มเติมและรับฟังเป็นที่ยุติแล้วก็ส่งสานวนกลับมาให้ศาลอุทธรณ์เพื่อพิจารณาพิพากษา
โทษตามที่กฎหมายกาหนด แต่หากเป็นกรณีของมีการพิจารณาคดีของศาลชั้ นต้นที่ผิ ดระเบียบหรือ มี การ
พิจารณาคดีที่ขัดต่อกฎหมายร้ายแรงดังเช่น Trail de novo ศาลอุทธรณ์อาจสั่งให้มีการพิจารณาคดีโดยการ
สืบพยานใหม่ทั้งหมดได้ (Re-trail) ซึ่งการพิจารณาอุทธรณ์ในรูปแบบนี้ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอังกฤษ
และเวลล์ในสมัยที่ประเทศอินเดียเป็นประเทศใต้อาณัติอาณานิคม ในอีกด้านหนึ่ง ในชั้นการพิจารณาอุทธรณ์
ของประเทศเยอรมัน (Civil Law) จะเป็นการพิจารณาอุทธรณ์ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนพิจารณาซึ่งมีลักษณะ
เป็นการ Re-trail โดยเมื่อมีการกาหนดนั ดวันเวลาให้ คู่ความมาพร้อมกันแล้ว หากศาลเห็นว่าหากมีความ
จาเป็นต้องเรียกพยานมาสืบใหม่ก็ดี หรือต้องเรียกพยานใหม่มาสืบก็ดี ศาลสามารถออกหมายเรียกมาได้ทันที
แต่ผู้พิพากษาอาจใช้ดุลพินิจในการสืบพยานจากบันทึกการสืบพยานของศาลชั้นต้นได้ภายใต้ข้อกาหนดคือ
ศาลต้องถอดเทปการให้การของพยานเป็นลายลักษณ์อักษรและศาลต้องอ่านออกเสียงคาให้การดังกล่าวในศาล
พิจารณาเพื่อให้ได้ทุกฝ่ายได้ยิน นอกจากนี้เมื่อเสร็จสิ้นการสืบพยานทั้งหมดแล้วคู่ความสามารถแถลงการณ์
เพื่อปิดคดีได้ หลังจากนั้นผู้พิพากษาจะพิพากษาตัดสินคดีในที่สุด
จากที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่า สิ่งที่มีในกฎหมายทั้งสองระบบแต่เป็นสิ่งที่ขาดหายไปในบทบัญญั ติ
ของประเทศไทย คือการกาหนดวันและเวลา และแจ้งกาหนดวันและเวลานั้นแก่ผู้อุทธรณ์และคู่ความมาพร้อม
กั น เพื่ อ ให้ มี ก ารพิ จ ารณาโดยเปิ ด เผย บทบั ญ ญั ติ ที่ ข าดหายไปนี้ เ ป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ต่ อ ระบบการพิ จ ารณาคดี
โดยเฉพาะคดีอาญา ทั้งนี้ก็เพื่อที่คู่ความจะสามารถให้การหรือโต้แย้งอุทธรณ์ อีกทั้งศาลสามารถซักถามในสิ่งที่
ตนสงสัยได้ด้วยความรู้ความสามารถของผู้พิจารณาคดีอันเป็นผลให้ผู้พิจารณาคดีได้มีปฎิสัมพันธ์โดยตรงกับ
พยานด้วยตนเอง
นอกจากนี้ แม้ว่าการสืบพยานโดยหลักแล้วจะต้องมีการสืบพยานด้วยวาจาและมีการพิจารณาโดย
เปิดเผยโดยต้องมีปฎิสัมพันกันโดยตรงระหว่างผู้พิจารณาคดีและตัวพยาน ทั้งนี้ก็เพื่อให้การค้นหาความจริงใน
การสืบพยานเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิ ทธิภาพ อย่างไรก็ดีการสืบพยานตามแนวทางดังกล่าวอาจมี
ข้อยกเว้นในบางกรณี ดังเช่นการใช้สื่อบันทึกภาพและเสียงในการพิจารณา ซึ่งโดยหลักแล้วสื่อบันทึกภาพและ
เสียงจะถูกนามาใช้กับพยานที่เป็นเด็กหรือเยาวชน วิธีพิจารณาความอาญาสาหรับเด็กนั้นกฎหมายกาหนดให้
เป็นไปโดยคานึงถึงอายุและความปรารถนาที่จะส่งเสริมแก้ไขฟื้นฟูความประพฤติของบุคคลนั้นเป็นสาคัญ โดย
ที่ประเทศไทยมีบทบัญญัติในหลายมาตราที่เป็นการมุ่งคุ้มครองการสืบพยานเด็ก โดยให้ใช้สื่อบันทึกภาพและ
เสียงแทนการสืบพยานด้วยวิธีการปกติ ทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนต่อจิตใจเด็กหลายครั้งและเป็นไปเพื่อ
หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าระหว่างเด็กกับคู่ความ อีกทั้งในหลายกรณีได้มีวิธีการพิเศษเพื่อนามาปรับใช้กับผู้มี
ภาวะทางด้านจิตใจที่อ่อนแอหวาดกลัวและเกรงกลัวต่อคู่ความ เช่น การสืบพยานผ่านทางจอภาพ (Video
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Conference) วิธีการพิเศษต่างๆเหล่านี้กฎหมายบัญญัติให้ต้องบันทึกโดยสื่อบันทึกภาพและเสียง เพื่อให้ศาล
อุทธรณ์และศาลฎีกาใช้ประกอบในการพิจารณาของชั้นศาลสูง
การรับ ฟังสื่ อ บัน ทึ กภาพและเสี ย งของประเทศไทยได้มี บ ทบั ญญั ติ ไว้ว่า หากเป็น กรณี ข องบั น ทึ ก
คาให้การชั้นสอบสวนที่เป็นเด็ก สื่อบันทึกนั้นสามารถนามาเปิดเพื่อแสดงในศาลแทนการสืบพยานด้วยวาจาได้
ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่กาหนดการใช้สื่อบันทึกภาพและเสียงเป็นไปอย่างกว้างๆ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับบทบัญญัติ
ของประเทศต่างๆที่ผู้ เขียนศึกษานั้น พบว่าพยานเด็กหรือผู้แทนโดยชอบธรรมต้องตรวจสอบและให้ความ
ยินยอมในการใช้สื่อบันทึกภาพและเสียงแทนการเบิกความด้วยวาจาก่อนเสมอ ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวสามารถ
นามาใช้ในศาลชั้นอุทธรณ์เช่นเดียวกัน ซึ่งหากศาลชั้นอุทธรณ์เป็นศาลพิจารณาที่ต้องมีการใช้สื่อบั นทึกภาพ
และเสียงแทนการสืบพยานด้วยวาจาของเด็ก พยานเด็กหรือผู้แทนโดยชอบธรรมต้องตรวจสอบและให้ความ
ยิน ยอมในการใช้สื่ อบั น ทึ กภาพและเสี ย งนั้ นแทนการเบิก ความด้ว ยวาจาก่ อ นเสมอ หรือในกรณีที่ มี ก าร
สืบพยานโดยใช้วิธีการพิเศษต่างๆที่มีการบันทึกสื่อบันทึกภาพและเสียงในศาลพิจารณาครั้งแรก เมื่อศาลชั้น
อุทธรณ์จะนาสื่อบันทึกภาพและเสียงนั้นมาเปิดเพื่อแสดงในศาลแทนการสืบพยานด้วยวาจา ผู้บันทึกภาพและ
เสียงนั้นหรือผู้ที่ถูกบันทึกภาพและเสียงนั้นต้องตรวจสอบและให้ความยินยอมในการใช้สื่อบันทึกภาพและเสียง
นั้นแทนการเบิกความด้วยวาจาก่อนเสมอ
เมื่อกลับมาพิจารณาถึงบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทย
โดยเฉพาะมาตรา 172 วรรคสี่ ที่กาหนดให้ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาใช้สื่อบันทึกภาพและเสียงประกอบการ
พิจารณา แต่บทบัญญัติมาตราดังกล่าวไม่มีการกาหนดวิธีปฎิบัติดังเช่นสากลว่าหากจะเปิดสื่อบันทึกภาพและ
เสียงเพื่อพิจารณาในศาลแทนการสืบพยานด้วยวาจา ผู้บันทึกภาพและเสียงนั้นและผู้ที่ถูกบันทึกภาพและเสียง
ต้องสามารถตรวจสอบและให้ความยินยอมในการใช้สื่อบันทึกภาพและเสียงแทนการเบิกความด้วยวาจาก่อน
เสมอ ซึ่งเป็นหลักปฎิบัติที่ประเทศที่ผู้เขียนศึกษาเปรียบเทียบได้กาหนดไว้อย่างชัดเจน การไม่กาหนดข้อปฎิบัติ
ของการใช้สื่อบันทึกภาพและเสียงให้ชัดเจนโดยการให้ความยินยอมจากคู่ความที่เกี่ยวข้องก่อนโดยเฉพาะการ
นามาใช้ในชั้นอุทธรณ์และฎีกา เปรียบเสมือนว่าศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาจะนามาใช้ประกอบการพิจารณา
อย่างไรก็ได้ หรืออาจจะไม่ใช้เลยก็ได้อั นเนื่องจากไม่ได้มีการเปิดศาลเพื่อพิจารณาโดยเปิดเผย ทั้งพยานและ
ประชาชนทั่วไปก็ไม่สามารถทราบได้ว่ากระบวนการพิจารณาคดีนี้มีการรับฟังพยานหลักฐานอย่างไรมีการ
โต้แย้งกันอย่างไร
ดั ง นั้ น เมื่ อ การน าสื่ อ บั น ทึ ก ภาพและเสี ยงมาใช้ ในกระบวนการพิ จ ารณาเป็ น การสื บ พยานที่เป็น
ข้อยกเว้นของการสืบพยานด้วยวาจาจึงควรมีการกาหนดให้ผู้ที่ถูกบันทึกภาพและเสียง ต้องสามารถตรวจสอบ
และให้ความยินยอมในการใช้สื่อบันทึกภาพและเสียงแทนการเบิกความด้วยวาจาก่อนเสมอไม่ว่าจะถูกนามาใช้
ในศาลพิจารณาลาดับแรกหรือศาลพิจารณาของศาลสูงก็ตาม
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ข้อเสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุงเพื่อให้ศาลสูงมีการพิจารณาคดีโดยเฉพาะการสืบพยานในปัญหาข้อเท็จจริงที่
เป็นไปอย่างเปิดเผยและเป็นระบบ ผู้พิพากษาต้องมีปฎิสัมพันธ์ได้เห็นได้ยินพยานโดยตรงอันนาไปสู่การวินิจฉัย
คดีได้ด้วยการใช้ดุลพินิจชั่งน้าหนักตัดสินและพิพากษาคดีด้วยประสบการณ์ความรู้ความสามารถของผู้วินิจฉัย
คดีด้วยตนเองและเป็นไปตามหลักการค้นหาความจริงให้สิ้นสงสัยในคดีอาญา นอกจากนั้นคู่ความสามารถ
โต้แย้ งคัดค้านพยานหลักฐานได้ในระหว่างพิจารณาคดี ผู้ เขียนจึงเห็ นว่าควรจะแก้ไขบทบัญญัติในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ดังจะกล่าวต่อไปนี้
1. แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 203 ดังนี้
มาตรา 203 เมื่อศาลอุทธรณ์ได้รับอุทธรณ์และสานวนความจากศาลชั้นต้น ให้ศาลอุทธรณ์
กาหนดวันและเวลาที่จะทาการพิจารณาโดยเปิดเผยภายในเวลา xx เดือน
ให้ศาลอุทธรณ์แจ้งวันกาหนดนัดพิจารณาแก่ผู้อุทธรณ์และคู่ความโดยเร็ว ทั้งนี้แต่ต้องไม่ช้า
กว่า xx วันก่อนวันนัดพิจารณา
2. แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 208 ดังนี้
มาตรา 208 ในการพิจารณาอุทธรณ์ตามหมวดนี้
(1) ในกรณีที่คู่ความร้องขอ หรือหากศาลเห็นว่าควรสืบพยานเพิ่มเติม หรือเรียกพยานมาสืบ
ใหม่ ให้ศาลอุทธรณ์มีอานาจเรียกพยานมาสืบเอง
(2) ศาลไม่จาเป็นต้องเรียกพยานที่ให้การไว้ในศาลชั้นต้นมาสืบใหม่ หากเห็นว่าไม่จาเป็นเพื่อ
ไขความกระจ่างในคดี ทั้งนี้ต้องได้รับความยินยอมจากคู่ความเป็นลายลักษณ์อักษร
(3) ในกรณีที่ศาลไม่นาพยานมาสืบใหม่ ศาลอาจนาสานวนการสืบพยานในชั้นพิจารณาของ
ศาลชั้นต้นที่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการอุทธรณ์เพื่ออ่านออกเสียงในห้องพิจารณาแทนการสืบพยานด้วยวาจา
ทั้งนี้ต้องได้รับความยินยอมจากคู่ความเป็นลายลักษณ์อักษร
นอกจากนี้การใช้บันทึกสื่อภาพและเสี ยงแทนการสืบพยานด้วยวาจามีจุดประสงค์เพื่อมุ่งคุ้มครอง
พยานเป็นสาคัญ การจะนาบันทึกมาสืบแทนพยานในศาล (ทั้งศาลพิจารณาชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2) ต้องได้รับ
อนุญาตจากศาลและความยินยอมของผู้ที่ถูกบันทึก (พยานเด็ก, พยานผู้อ่อนด้อย, หรือกรณีอื่นๆ) และผู้ถูก
บันทึกย่อมต้องสามารถตรวจสอบสื่อบันทึกนั้นก่อนที่จะนามาเปิดในศาลพิจารณา อีกทั้งศาลพิจารณานั้นต้อง
ได้เห็นได้ยินบันทึกนั้นโดยตรงก่อนจะมีการพิจารณาพิพากษาคดี
ผู้เขียนจึงเห็นว่าควรจะแก้ไขบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนาสื่อบันทึกภาพและเสียงไปใช้ในชั้น
พิจารณา ดังจะกล่าวต่อไปนี้
3. แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 172 วรรคสี่ ดังนี้
มาตรา 172 วรรคสี่ ในการสืบพยานในวรรคสาม ให้มีการบันทึกคาเบิกความพยานโดยใช้
วิธีการบันทึกลงในวัสดุ ซึ่งสามารถถ่ายทอดออกเป็นภาพและเสียงได้ การจะนาบันทึกมาสืบแทนพยานในศาล
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อุทธรณ์และศาลฎีกา ต้องได้รับอนุญาตจากศาลและได้รับความยินยอมของผู้ที่ถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
และผู้ ถูกบั นทึ ก สามารถตรวจสอบสื่ อบั น ทึ ก นั้ น ได้ก่ อ นที่จ ะน าสื่ อ บั น ทึ กภาพและเสี ย งนั้ น มาเปิ ดในศาล
พิจารณา
4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ในอนาคตอัน ใกล้ ประเทศไทยได้มีการนาระบบบันทึกภาพและเสี ย งอย่างเต็มรูปแบบมาบั น ทึ ก
ระหว่างกระบวนการพิจารณาทั้งหมด ซึ่งประเทศที่ผู้เขียนได้ศึกษา ต่างไม่มีข้อกาหนดให้นาสื่อบันทึกภาพและ
เสียงระหว่างพิจารณาทั้งหมดมาใช้ประกอบการพิจารณาในชั้นอุทธรณ์หรือศาลสูงแต่อย่างใดเพราะขัดกับ
หลักการพิจารณาโดยเปิดเผยและการมีปฎิสัมพันธ์กับพยานโดยตรง (Immediacy Principle) ห า ก
ประเทศไทยได้มีการนาระบบบันทึกภาพและเสียงอย่างเต็มรูปแบบมาบันทึกระหว่างกระบวนการพิจารณา
ทั้งหมดจะต้องมีบทบัญญัติเพิ่มเติม กาหนดห้ามนาระบบบันทึกภาพและเสียงระหว่างกระบวนการพิจารณามา
ใช้ประกอบการพิจารณาในชั้นศาลสูง
นอดจากนั้น การพิจารณาคดีในปัญหาข้อเท็จจริงอย่างจริงจังถึง 2 ครั้งโดยพิจารณาถูกต้องตาม
หลักการรับฟังพยานหลักฐานน่าจะเป็นที่ยุติ และเพียงพอต่อการดารงความยุติธรรม ผู้เขียนจึงเห็นสมควรว่า
การพิจารณาในชั้นฎีกานั้นควรเป็นการพิจารณาทบทวนเฉพาะข้อกฎหมายเท่านั้น มิเช่ นนั้นแล้วจะทาให้เกิด
ภาระแก่รัฐ อีกทั้งการดาเนินคดีที่ใช้เวลายาวนานอาจจะส่งผลเสียต่อคู่ความอีกด้วย
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บทคัดย่อ
การค้น คว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบและพฤติกรรมของผู้ บริโภคในการซื้อสินค้า
ออนไลน์ รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Social Media
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัย คือ กลุ่มตัวอย่างที่เคยซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Social Media จานวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ และการทดสอบไคสแควร์ จากผล
การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตดั สินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทาง Instagram ความถี่ในการซื้อ คือ
เดื อ นละ 1-2 ครั้ ง และค่ า ใช้ จ่ า ยในการซื้ อ แต่ ล ะครั้ งต่ อ เดื อ น คื อ ต่ ากว่ า 1,000 บาท ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ รายได้ และปัจจัยด้าน
ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในเรื่องประเภทสินค้าและเหตุผลในการตัดสินใจซื้อ
ปัจจัยด้านบุคคลในเรื่องบุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อและการช่วยเหลือ ตอบคาถาม ปัจจัยด้านลักษณะทาง
กายภาพในเรื่องรูปแบบบริการขณะสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ และปัจจั ยด้านกระบวนการบริหารในเรื่องระบบ
รักษาความปลอดภัยและวิธีการชาระเงิน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Social Media
ข้อเสนอแนะในการศึกษานี้ ธุรกิจ Social Media ควรเสนอสินค้าที่ตรงตามความต้องการ รายละเอียดสินค้ามี
ความชัดเจน ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีวิธีจัดส่งสินค้าที่หลากหลายช่องทาง มีกิจกรรมให้ลูกค้ามีส่วนร่วม
และมีการอัพเดทหน้าเว็บไซต์ของช่องทาง Social Media อย่างสม่าเสมอ
คาสาคัญ : สินค้าและบริการออนไลน์, สื่อสังคมออนไลน์, อินสตาแกรม
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Abstract
The purpose of this study factors was study format, behavior decision to purchase
online shopping and study the factors affecting decision to purchase online shopping via
social media. The sample of this study consisted of 400 peoples who had purchase online
shopping provided data through questionnaires. And statistical analysis was conducted by
the frequency distribution, percentage and Chi-Square analysis. The results showed that
most of samples decision to purchase online shopping via Instagram, the frequency of
purchasing is 1-2 times a month and the cost of each purchase per month is less than 1,000
baht. The factors affecting behavior decision to purchase online shopping were the
demographic factors include sex, age, education, career, income and marketing mix factors
include product as the category and the reason of decision to purchase, people as the
person of decision to purchase and help answer questions, physical evidence as the format
while decision to purchase and process as the security system and payment method have
relationship with decision to purchase online shopping via social media. Suggestions this
study, Social media businesses should offer products as needed, the product has perfect
details, a suitable price for quality, the most of delivery method, have an activities for
customers to participate and update the website via social media at all times.
Keywords : Online shopping and services, Social media, Instagram
บทนา
การสื่อสารข้อมูลของมนุษย์ได้มีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาอยู่ตลอดเวลา โดยสิ่งสาคัญที่ทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ก็คือ เทคโนโลยี ซึ่งเทคโนโลยีที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสารระหว่างกันมีหลายวิธี หนึ่งในนั้น
คือ สื่อสังคมออนไลน์ ที่เป็นช่องทางหนึ่งของการสื่อสารข้ อมูลระหว่างกันทุกด้าน และจากความก้าวหน้าทาง
สื่อสังคมออนไลน์นี้ ทาให้รูปแบบการขายสินค้ามีความแตกต่างไปจากเดิม ส่งผลให้เกิดธุรกิจการค้าผ่านสังคม
ออนไลน์ หรือ อีคอมเมิร์ช (E-Commerce) ซึ่งเป็นช่องทางธุรกิจที่ทาให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง และได้รับความสนใจในประเทศไทยช่วงหลายปีที่ผ่านมา
เมื่อพิจารณาการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยจากการสารวจเก็บข้อมูลของสานักงานสถิติแห่งชาติ
(สานักงานสถิติแห่งชาติ, สสช. 2560) พบว่า ในปี พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 และพ.ศ. 2558 มีการใช้
อินเทอร์เน็ตร้อยละ 18.4 ร้อยละ 23.5 ร้อยละ 34.7 และ ร้อยละ 52.2 ตามลาดับ และในปี พ.ศ. 2560 มี
การใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนเป็นร้อยละ 64.4 ทั้งที่ปี พ.ศ. 2559 มีการใช้อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 59.8
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เปรียบเทียบคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.14 เห็นได้ว่าสังคมมีการเปลี่ยนแปลง การใช้เทคโนโลยี การพัฒนา
และใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างแพร่หลาย ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555 – 2560
การใช้อินเทอร์เน็ต
2555 2556 2557 2558 2559 2560
(Internet Usage)
ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้อินเทอร์เน็ต
18.4 23.5 34.7 52.2 59.8 64.4
ที่มา: สานั กงานสถิติแห่งชาติ , สรุปผลที่สาคัญ สารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ครัวเรือน พ.ศ. 2560
ทั้งนี้ในหลายปีที่ผ่านมา ประเภทของสินค้าออนไลน์ผ่าน Social Media ที่มีผู้ซื้อมากสุดของแต่ละ
ปีเปลี่ยนแปลงไปตามกระแส (สานักงานพัฒ นาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน),สพธอ.2560)
ยกตัวอย่างเช่น ในปี พ.ศ. 2551 บริการท่องเที่ยวมีผู้ซื้อมากที่สุด แต่ในปี พ.ศ. 2552 ประเภทสินค้ าที่ได้รับ
ความนิยมมากที่สุด คือ หนังสือ ส่วนตลาดสินค้าออนไลน์ผ่าน Social Media ได้รับความสนใจอย่างชัดเจนใน
ปี พ.ศ. 2555 เป็นที่สังเกตว่า ผู้ซื้อออนไลน์ให้ความสนใจกับสินค้าประเภทเครื่องแต่งกายมากเป็นพิเศษ โดยมี
จานวนผู้ซื้อสินค้าสูงถึงร้อยละ 48.52 รองลงมา คือ สินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คิดเป็นร้อยละ16.75
ส่วนประเภทสินค้าที่ให้ความสนใจน้อยที่สุด คือ สินค้าประเภทสะสม คิดเป็นร้อยละ 1.23 (ฐานเศรษฐกิจ, 2555)
ด้ว ยเหตุ นี้ ผู้ วิจั ย จึ งมีค วามสนใจศึ กษาเกี่ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อพฤติกรรมการตัด สิ น ใจซื้อ สิ น ค้ า
ออนไลน์ผ่าน Social Media เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสาคัญในการศึกษาปัจจัย และพฤติกรรมต่าง ๆ ในการ
ตัดสิ น ใจซื้อ สิ น ค้าออนไลน์ อีกทั้ งยั งเป็ น ประโยชน์ แก่ผู้ ป ระกอบธุรกิจ ขายสิ น ค้าออนไลน์ ได้น าข้อมู ล ไป
ปรับปรุงคุณภาพและวางแผนกลยุทธ์ในการทาธุรกิจได้อย่างเหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Social Media
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Social Media
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Social Media
อุปกรณ์และวิธีการดาเนินงานวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ กลุ่มตัว อย่างที่เคยซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Social Media
แต่เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นขนาดตัวอย่างสามารถคานวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาด
ตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยกาหนดระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ
5 (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2549) ซึ่งทั้งนี้เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการศึกษามีความสะดวก
ทางผู้วิจัยจึงทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถามออนไลน์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ พฤติกรรมซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่าน Social Media คือ ช่องทางการซื้อ
สินค้าผ่านทาง Social Media ความถี่ในการซื้อสินค้าแต่ละครั้งต่อเดือน และ ค่าใช้จ่ายในการตัดสินใจซื้อ
สิน ค้าแต่ล ะครั้งต่อเดือน ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูล เกี่ย วกับปั จจัย ส่วนประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่อ
พฤติกรรมซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Social เป็นแบบสอบถามในลักษณะแบบตรวจสอบรายการ และใช้เครื่องมือ
ประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบไลเคอร์ทสเกล (Likert Scale) เป็นการให้ สเกล
ค าตอบ 5 ระดั บ คื อ จากน้ อ ยไปมาก และส่ ว นที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
วิธี ก ารวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ใช้ ส ถิ ติ เชิ งพรรณนา ประมวลผลโดยใช้ ค อมพิ ว เตอร์แ ละโปรแกรมสถิ ติ
สาเร็จรูป SPSS สามารถแบ่งวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลได้เป็น 2 ประเภท คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดย
อธิบ ายในรูป แบบของการแจกแจงความถี่ ร้อยละ รวมทั้ ง น าเสนอผลการวิเคราะห์ ผ่ านตาราง และการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติในการทดสอบไคสแควร์
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาข้อมูลด้านพฤติกรรมพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน
Social Media ผ่านช่องทาง Instagram มากที่สุด ความถี่ในการซื้อสินค้าแต่ละครั้งต่อเดือน คือ เดือนละ 1-2
ครั้ง และค่าใช้จ่ายในการซื้อแต่ละครั้งต่อเดือน คือ ต่ากว่า 1,000 บาท
ผลการศึกษาข้อมูลด้านส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน
Social Media พบว่าในข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ในประเภทของ
เสื้อผ้าสาเร็จรูป / รองเท้า / เครื่องประดับและกระเป๋า มากที่สุด และในเรื่องเหตุผลในการตัดสินใจซื้อสินค้า
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ คือ ไม่มีเวลาไปซื้อ สิน ค้ามีความหลากหลาย รวมทั้ง สินค้าไม่มีจาหน่ายในประเทศ
ข้อมูลด้านราคา ในเรื่องการต่อรองราคา กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสาคัญในระดับปานกลาง ข้อมูลด้านการ
จัดจาหน่าย ในเรื่องการตัดสินใจเลือกวิธีจัดส่งสินค้า กลุ่มตัวอย่างเลือกจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์มากที่สุด และ
ความตรงต่อเวลาในการจัดส่งสินค้าให้ ระดับความสาคัญในระดับมาก ข้อมูลด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการกิจกรรมส่งเสริมการขายเรื่องบริการฟรีค่าส่งมากที่สุด และเรื่องการมีประชาสัมพันธ์
สินค้าอย่างสม่าเสมอ กลุ่ มตัวอย่างให้ ระดับ ความสาคัญ ในระดับมาก ข้อมูลด้านกระบวนการบริหาร กลุ่ ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่ เลือกชาระเงิน ในการซื้อสิ นค้าออนไลน์ ผ่ าน Internet Banking / Mobile Banking มาก
ที่สุด และเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยและน่าเชื่อถือให้ ระดับ ความสาคัญในระดับมากที่สุด ข้อมูลด้าน
บุคคล บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ ตัวเรา และเรื่องต้องการช่วยเหลือ
ตอบค าถาม ปั ญ หาข้อสงสั ย กลุ่ ม ตัวอย่ างให้ ระดับ ความส าคั ญ ในระดั บ มาก และข้อมู ล ด้านลั กษณะทาง
กายภาพ ในเรื่องรูปแบบการบริการขณะทาการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ต้องการให้มีรายละเอียดสินค้าที่เห็นได้
ชัดเจนมากที่สุด
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จากการทดสอบความสัมพันธ์พฤติกรรมด้านช่องทางการซื้อสินค้าผ่ านทาง Social Media พบว่า
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ในเรื่องประเภทสิน ค้า ปั จจัยด้านลั กษณะทางกายภาพในเรื่องรูป แบบริการสั่ งซื้อสิ นค้า ปัจจัย ด้านการจัด
จาหน่ายในเรื่องวิธีการจัดส่งสินค้า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดในเรื่องรูปแบบของการประชาสัมพัน ธ์
ปัจจัยด้านบุคคลในเรื่องบุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อ และปัจจัยด้านกระบวนการบริหารในเรื่องวิธีการชาระเงิน
มีความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมด้านช่องทางการซื้อสินค้าผ่านทาง Social Media
จากการทดสอบความสัมพันธ์พฤติกรรมด้านความถี่ในการซื้อสินค้าแต่ละครั้งต่อเดือน พบว่า ปัจจัย
ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ในเรื่องประเภทสินค้าและเหตุผลในการตัดสินใจซื้อสินค้า ปัจจัยด้านการจัดจาหน่ายในเรื่องวิธีการจัดส่งสินค้า
ปัจจัยด้านบุคคลในเรื่องบุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อ และปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพในเรื่องรูปแบบริการ
สั่งซื้อสินค้า มีความสัมพันธ์กันกับความถี่ในการซื้อสินค้าแต่ละครั้งต่อเดือน
จากการทดสอบความสัมพันธ์พฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายในการตัดสินใจซื้อสินค้าแต่ละครั้งต่อเดือน
พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาชีพ รายได้ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในเรื่องประเภทสินค้าและ
เหตุผลในการตัดสินใจซื้อสินค้า ปัจจัยด้านราคาในเรื่องการต่อรองราคา และปัจจัยด้านกระบวนการบริหารใน
เรื่องระบบรักษาความปลอดภัย มีความสัมพันธ์กันกับค่าใช้จ่ายในการตัดสินใจซื้อสินค้าแต่ละครั้งต่อเดือน
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษางานวิจัยนี้ ในเรื่องปัจจัยพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ และปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด เพื่อนามาปรับใช้ในการวางแผนส่งเสริมกลยุทธ์ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
รวมทั้งสามารถเพิ่มยอดขาย กาไรแก่ธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ผู้วิจัยสามารถสรุปข้อเสนอแนะในแต่ละด้านดังนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ธุรกิจ Social Media ควรให้ความสาคัญกับประเภทสินค้าเป็นหลัก โดย
ผู้ประกอบการธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ผ่าน Social Media ควรพิจารณาสินค้าที่นามาขายให้มีคุณสมบัติตรง
ความต้องการของผู้บริโภค มีรูปลักษณ์ รายละเอียดรูปภาพของสินค้าที่น่าเชื่อถือ คุณภาพได้มาตรฐาน รวมทั้ง
สร้างความน่าเชื่อถือ สร้างการรับรู้และจดจาให้กับผู้บริโภคผ่านช่องทาง Social Media
2. ด้านราคา พบว่า ธุรกิจ Social Media ไม่ได้เน้นสาคัญในการต่อรองราคาของผู้บริโภค เนื่องจาก
ราคาหน้ าเว็บไซต์เป็ น ราคาที่คงที่ ดังนั้น ธุรกิจ ควรตั้งราคาสิ น ค้าให้ เหมาะสมกับคุณ ภาพ ราคาที่ผู้บริโภค
สามารถจ่ายได้จริง รวมทั้งควรตั้งราคาสินค้าบ้างประเภทต่ากว่าท้องตลาด เพื่อสร้างกาไรแก่ธุรกิจ และควรมี
การเปรียบเทียบราคาสินค้าจากแหล่งจาหน่ายต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ
3. ด้านการจัดจาหน่าย พบว่า ธุรกิจ Social Media ควรเน้นวิธีการจัดส่งสินค้าถึงผู้บริโภค โดยการ
มีวิธีจัดส่งสินค้าที่หลากหลายช่องทางในการสื่อสาร ตอบความต้องการครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความ
สะดวกสบาย ความประทับใจให้แก่ผู้บริโภค และเกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในครั้งต่อไป
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4. ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ธุรกิจ Social Media ควรเน้นรูปแบบประชาสัมพันธ์ร้านค้า
ตามสื่ อออนไลน์ ต่าง ๆ มีการอัพเดทหน้ าร้านค้าอยู่เป็ น ประจ าสม่ าเสมอ เพื่ อสร้างพฤติกรรมการรับ รู้ แก่
ผู้บ ริโภค และธุรกิจไม่ต้องจัดโปรโมชั่นที่หลากหลายมากเกิน เน้นแต่กิจกรรมส่งเสริมการขายหลัก ๆ เป็ น
สาคัญ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของธุรกิจ รวมทั้งไม่ทาการโฆษณาเกี่ยวกับ คุณภาพสินค้าเกิน
ความจริง เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากขึ้นต่อธุรกิจ Social Media
5. ด้านบุคคล พบว่า ธุรกิจ Social Media ควรมีการลงทะเบียนผู้ใช้และเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้า
ของผู้ใช้ เช่น วันเกิด เพื่อนามาใช้บริการลูกค้า มอบส่วนลดพิเศษในวั นเกิด และให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมแบ่งปัน
หน้าร้านค้าของช่องทาง Social Media ให้กับบุคคลอื่น จะทาให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักและยอมรับมากขึ้น รวมไปถึง
การให้คาแนะนา การตอบคาถาม ธุรกิจควรมีทัศนคติด้านบวกที่สามารถตอบสนองได้ดี มีการสนทนาโต้ตอบ
กับผู้บริโภคอย่างเป็นมิตร มีความคิดริเริ่ม และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาแก่ผู้บริโภคได้
6. ด้านกระบวนการ พบว่า ธุรกิจ Social Media ควรชี้แจงรายละเอียดวิธีการชาระเงินอย่างชัดเจน
ขั้นตอนที่ง่าย มีรูปแบบหลากหลาย อาทิเช่น มีคิวอาร์โค้ดให้ลูกค้าชาระเงินง่า ยขึ้นเมื่อถึงขั้นตอนการชาระเงิน
ทีป่ ลอดภัย ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจแก่ผู้บริโภค
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า ธุรกิจ Social Media ควรเน้น ส าคัญ ในรูปแบบบริการการ
สั่งซื้อสิ น ค้า มีรายละเอีย ดสิ น ค้า ธุรกิจจะต้องบอกอย่างชัดเจน เห็ นได้ง่าย มีความเข้าใจต่อสิ นค้า มีการ
แยกแยะหมวดหมู่ ประเภทของสิ น ค้า ในการรั บรู้ รวมทั้ งอาจมี พื้น ที่แสดงความคิดเห็ น เพื่ อน าข้อมูล ไป
ปรับปรุงคุณภาพสินค้าและการบริการให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งถัดไป
1. ควรศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์แบบรายละเอียดเจาะลึกเพิ่มมากขึ้น ในกลุ่มผู้ที่
ยังไม่เคยซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Social Media โดยอาจใช้วิธีสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม เพื่อนาข้อมูล
ต่าง ๆ มาปรับใช้กับธุรกิจ Social Media ให้เกิดรายได้และกาไร รวมทั้งนามาใช้เสริมในการกาหนดกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค
2. ในการศึกษาครั้งถัดไป ทาการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการไม่เลือกซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Social
Media หรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการยกเลิกไม่ซื้อสินค้าออนไลน์ เพื่อให้ทราบถึงปัจจัย
ที่ทาให้พฤติกรรมเชิงลบต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ซึ่งจะทาให้ธุรกิจสามารถนาปัจจัยเหล่านี้มาปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในธุรกิจเพื่อสร้างลูกค้ารายให้ หรือดึงดูดลูกค้ากลุ่มเดิม ให้ กลับ มาซื้อสินค้าของธุรกิจ
ต่อไป
3. ศึกษาข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบในการประกอบธุรกิจ Social Media รวมทั้งศึกษาปัจจัย
ด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ อาทิเช่น ปัจจัยทางด้านการสื่อสารทางการตลาด
ปัจจัยทัศนคติของผู้บริโภคต่อการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ ปัจจัยทางด้านกลยุทธ์ทางการตลาด เป็นต้น เพื่อให้
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ได้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ขยายกว้างมากขึ้น อันจะทาให้ธุรกิจ Social Media มีข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจให้
ธุรกิจเติบโตมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ
ไอ (MAI) โดยใช้ ข้อมูล ทุติย ภูมิ ลั กษณะข้อมูล แบบรายเดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยศึกษาปัจจัย
ที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และศึกษาถึงปัจจัยส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) รายกลุ่มอุตสาหกรรม ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค อัตราส่วนราคาหุ้น
ต่อกาไรสุทธิ มูลค่าตลาด อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 12 เดือนส่งผลอย่างมีนัยสาคัญต่อดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ผลการศึกษาที่ได้จะเป็นแนวทางให้กับ ผู้ลงทุนและผู้สนใจทั่วไปและเป็นข้อมูลในการ
ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ และปรับตัวกับความเสี่ยงจากการลงทุน
คาสาคัญ : ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์, ปัจจัยเศรษฐกิจ, ปัจจัยด้านการเมือง
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Abstract
The Factors Affecting the Market for alternative Investment have objective to study the
factors affecting the price index of the Market for Alternative Investment from secondary and
monthly data from the January 2012 to the December 2017, including information on
securities trading from the Stock Exchange of Thailand and economic factors from the Bank of
Thailand. Include publications and websites with aggregated numbers. Statistical analyzed by
using descriptive statistics and quantitative analysis. Apply the multiple regression analysis
method, studying economic factors and political factors that affect the overall stock market
price index of the Market for Alternative Investment by total index and each industry. Factors
affected to overall market price index of the MAI by (1) The changing rate in the consumer
price index (2) The changing rate in the share price ratio to net profit (3) The rate of market
value changes (4) The rate of change of the 12-month fixed deposit rate significantly. The
results of the study will be pave the way for investors and those interested in General in
making investment decisions in stock. And adjusting to investment risks
Keywords : Stock market price index, Economic factors, Political factors, MAI index

บทนา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น มีปัจจัยสาคัญที่มาจากการลงทุนมวลรวมของประเทศ
โดยการลงทุนเป็นสิ่งสาคัญในระบบเศรษฐกิจ ในการดาเนินธุรกิจต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อศักยภาพในการแข่งขัน การขยายตัวของภาคธุรกิจ และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งยัง
ส่งผลให้เกิดการเพิ่มผลผลิต การจ้างงาน การใช้จ่ายของภาคเอกชน การส่งออกและปัจจัยอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มดี
ขึ้น โดยมูลค่าการลงทุนภาคเอกชนช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึง ปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่าการ
ลงทุ น รวมโดยเฉลี่ ย ปี ล ะ 2.93 ล้ า นล้ า นบาท ซึ่ ง คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 25.07 ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวม
ภายในประเทศ หากพิจารณาจากสัดส่วนการลงทุนรวมใน 10 ปีที่ผ่านมา จะสังเกตว่าตัวเลขสัดส่วนการลงทุน
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ มีมูลค่าสูงเป็นอับดับสองรองจากมูลค่าการบริโภคของเอกชน และเมื่อ
เทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในทุกหมวด
ดังนั้นการลงทุนจึงเข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ ทาให้ภาครัฐได้มีการส่งเสริม
การลงทุนโดยก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand : SET) ขึ้นตาม
พระราชบัญญัติตลาดหลั กทรั พย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 โดยตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทยเป็ น
สถาบันการเงินที่มีความสาคัญในตลาดทุน ทาหน้าที่เป็ นตัวกลางในกระดมเงินออมหรือเงินทุนส่วนเกินจาก
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ภาคครัวเรือนและจัดสรรเงินทุนสู่ธุรกิจที่มีความต้องการใช้เงินทุน โดยเป็นศูนย์กลางในการระดมทุนและการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ต่าง ๆ ได้แก่ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสาคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น การดาเนินงานของตลาด
หลักทรัพย์อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกาหนดการดาเนินงาน
ของตลาดหลักทรัพย์อยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต)
เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ และส่งเสริมการลงทุนผ่ านตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้มากขึ้น (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2561)
ในปี พ.ศ. 2542 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ขึ้น โดย
แยกการดาเนินงานออกเป็นอิสระ ภายใต้การบริหารงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปลี่ยน
ชื่อเป็นตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) เพื่อเปิดโอกาสให้ธุรกิจที่มีศักยภาพ ในการเติบโตของธุรกิจสามารถ
ระดมเงินทุนผ่านตลาดทุนได้ โดยเน้นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตสูง และธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตได้ดีใน
อนาคต โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่สาคัญ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ได้มีการแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรม
ออกเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจบริการ ธุรกิจการเงิน ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม ธุรกิจทรัพยากร และธุรกิจเทคโนโลยี
อีกทั้งตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ยังเป็นฐานสาคัญให้กับกลุ่มธุรกิจขนาดกลางรวมถึงขนาดย่ อมได้
เติบโตและขยายตัวไปสู่การเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (MAI) ทั้งสิ้น 35 บริษัท และมีบริษัทใหม่เข้าจดทะเบียนเพิ่มขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึง ปี พ.ศ.
2561 ปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ทั้งสิ้น 158 บริษัท
ปัจจุบันภาพรวมตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ดัชนีมีความผันผวน ทั้งนี้อาจเกิดจากปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ การเมือง เหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้การดาเนินงานของแต่ละ
บริษัทมีกาไรสุทธิเปลี่ยนแปลงไป อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ (MAI) โดยช่วงที่ผ่านมาดัชนีหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง
คิดเป็นร้อยละ 15 เมื่อเทียบจากต้นปี พ.ศ. 2561 จากเหตุการณ์ที่ได้กล่าวมา ดังนั้นการศึกษาปัจจัยทาง
เศรษฐกิจที่มีผลต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) จึงมีความสาคัญ โดยงานวิจัยที่ผ่านมาได้มีการศึกษา
ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งงานวิจัยส่วนใหญ่เรื่องตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอศึกษาเฉพาะปัจจัยทางเศรษฐกิจแต่เพียง
อย่างเดียวเช่น “ ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย(SET)” อย่างไรก็ตามยังไม่มีงานวิจัยเรื่องใดศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจและปัจจัยด้านการเมื อง ที่ส่งผล
กระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI)ทั้งดัชนีภาพรวมและรายอุตสาหกรรม ดังนั้น
จึงเป็นที่มาในการศึกษาครั้งนี้ โดยจะศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจและปัจจัยด้านการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อ
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
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วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส่งผลกระทบต่อภาพรวมดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) และศึกษา
ถึงปัจจัยส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) รายกลุ่มอุตสาหกรรม
อุปกรณ์และวิธีการดาเนินงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส่งผลกระทบต่อภาพรวมดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
(MAI) โดยข้อมูลที่นามาทาการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิทั้งหมด ซึ่งได้มาจากการค้นคว้าจากการเผยแพร่ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเก็บรวบรวม
เป็นรายเดือน นับเฉพาะวันทาการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดย
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่นามาศึกษาได้แก่ 1) อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJ) 2) อัตรา
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์นักลงทุนต่างชาติ( F) 3) อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาทองคา
(G) 4) อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) 5) อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีดัชนีอุตสาหกรรม(MPI)
6) อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาน้ามันดิบ(WTI) 7) ปัจจัยด้านการเมือง (D) 8) อัตราการเปลี่ยนแปลง
อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิ (PE) 9) อัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าตลาด (MKC) 10) อัตราการเปลี่ยนแปลง
อัตราผลตอบแทนตั๋ว เงิน คลั งและพัน ธบั ตรรัฐ บาลอายุ 1 ปี (B1) 11) อัตราการเปลี่ ย นแปลงดัช นี ราคา
อสังหาริมทรัพย์ (HA) 12) อัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 12 เดือน (i12) 13) อัตราการ
เปลี่ ย นแปลงดั ช นี ค่ า เงิ น บาทที่ แ ท้ จ ริ ง (REER) ข้ อ มู ล ที่ น ามาศึ ก ษาจะต้ อ งน ามาค านวณหาอั ต ราการ
เปลี่ยนแปลง โดยใช้วิธีการแปลงข้อมูลให้อยู่ในหน่วยร้อยละ การคานวณหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์และปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่นามาวิเคราะห์ดังนี้
อัตราการเปลี่ยนแปลง %P = ( 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑇 − 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑇−1 ) / 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑇−1
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑇
= ดัชนีปิดของข้อมูลในวันสุดท้ายของเดือนปัจจุบัน
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑇−1
= ดัชนีปิดของข้อมูลในวันสุดท้ายของเดือนก่อนหน้า
โดยวิธีการศึกษาถึง ปั จ จั ย ส่ งผลกระทบต่ อดัช นีราคาตลาดหลั กทรั พ ย์ เ อ็ม เอ ไอ (MAI) ผ่ านแบบจ าลอง
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) มีรูปแบบสมการดังนี้
MAI Indexi = β0 + β1 DJt + β2 Ft + β3 𝐺t + β4 CPIt + β5 MPIt + β6 OILt + β7 Dt
+β8 PEt + β9 MKCt + β10 B1t + β11 HAt + β12 I12t + β13 REER t
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โดยที่
MAI Index คือ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ F คือ มูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ
G คือ ดัชนีราคาทองคา
CPI คือ ดัชนีราคาผู้บริโภค
MPI คือ ดัชนีดัชนีอุตสาหกรรม
OIL คือ ราคาน้ามันดิบ
D คือ ปัจจัยด้านการเมือง
PE คือ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิ
MKC คือ ดัชนีดัชนีอุตสาหกรรม
HA คือ ดัชนีราคาอสังหาริมทรัพย์
REER คือ ดัชนีค่าเงินบาทที่แท้จริง
I12 คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 12 เดือน
B1 คือ อัตราผลตอบแทนตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปี
สรุปและอภิปรายผล
สถิติพรรณา

DJ

F

G

CPI

MPI

OIL

PE

MKC

B1

HA

I12

REER

D

1.0

18.2

-0.3

0.1

0.6

-0.3

3.2

2.4

-1.0

0.4

-0.6

0.1

0.0

ค่ามัธยฐาน
1.2
่ ยงเบ
สวนเบี
่ นมาตรฐาน 2.5

4.0

-0.7

0.1

0.9

-1.0

2.8

2.7

-0.6

0.4

0.0

0.3

0.0

63.5

2.9

0.3

8.0

8.3

11.6

8.2

2.8

0.7

9.0

1.6

0.2

ค่าเฉลีย่

ค่าความเบ ้

0.7

2.1

0.1

0.2

1.3

1.0

2.2

2.1

3.7

1.1

21.8

11.3

20.5

ค่าความโด่ง

-0.4

1.3

0.3

-0.4

-0.8

0.0

0.7

0.0

-1.5

0.2

2.2

-0.5

4.7

ค่าตา่ สดุ

-7.1 -71.1

-7.5

-0.6 -20.9 -20.8 -21.4 -21.0 -12.2

-1.7 -35.2

-7.3

0.0

ค่าสูงสุด

6.2 246.9

7.5

0.6

16.1

25.3

46.1

30.8

4.4

2.1

54.3

7.2

1.0

72.0

72.0

72.0

72.0

72.0

72.0

72.0

72.0

72.0

72.0

72.0

จานวนขอมู
้ล

72.0

72.0

ตารางที่ 1 : ตารางแสดงสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรอิสระ
โดยสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรที่ทาการศึกษาแสดงได้ดังตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่ากลาง ค่าสูงสุด ค่า
ต่าสุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ และค่าความโด่ง
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ตั ว แปรตาม
ตั ว แปรอิ ส ระ
DJ
F
G
CPI
MPI
OIL
D
PE

MAI

AGRO CONSUMP FINANCIAL INDUS PROPCON RESOURC SERVICE TECH

(0.09)

0.05

(0.20)

(0.36)

(0.23)

(0.11)

0.39

(0.70)

0.22

0.13

0.21

0.21

0.26

0.16

0.42

0.32

0.67

0.54

0.01

0.00

0.02

0.01

0.00

0.02

0.00

0.051*

0.04

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.03

0.02

0.03

0.06

(0.02) 0.357*

0.08

(0.12)

(0.00)

(0.21)

0.43

0.14

(1.08)

0.16

0.20

0.22

0.22

0.18

0.32

0.26

0.33

0.73

3.061*

1.15

2.87

2.06

4.278*

1.36

(6.10)

8.83

(0.93)

1.59

2.21

3.38

2.64

2.29

4.08

4.48

6.54

8.35

(0.10)

0.07

(0.12)

0.07

(0.02)

(0.09)

(0.12)

(0.26)

0.14

0.07

0.07

0.11

0.08

0.06

0.12

0.12

0.17

0.34

(0.09)

(0.01)

(0.03)

0.02

0.04

(0.25)

(0.23)

-0.369*

0.00

0.06

0.08

0.09

0.08

0.07

0.15

0.17

0.21

0.25

(0.28)

0.33

(2.90)

3.835*

(3.34)

(3.95)

-6.646***

(7.35)

(2.90)

1.63

2.22

2.79

2.24

2.02

3.79

2.28

4.69

7.23

0.237*** 0.04
0.06

MKC
B01
HA
I12
REER
R2
Prob(F-statistic)

0.05

0.455*** 0.185**

0.255***

0.181*** 0.134** 0.276**

0.09

0.06

0.06

0.11

0.232*

0.277**

0.223**

0.524*

0.233***
0.06

0.259* 0.299***
0.13

0.09

0.348*** 0.587** 0.346*

0.11

0.08

0.14

0.12

0.09

0.28

0.11

0.28

0.20

(0.07)

0.34

0.17

0.03

(0.01)

(0.46)

(0.60)

0.81

0.03

0.15

0.21

0.20

0.25

0.20

0.32

0.46

0.88

0.46

0.58

(0.80)

(1.08)

(0.76)

0.19

(2.01)

4.03

6.605*

(0.49)

0.62

0.92

0.88

1.33

0.75

1.92

3.19

3.80

2.92

0.048* -0.064*

(0.01)

0.186***

0.063*

0.05

(0.01)

0.03

0.03

0.03

0.04

0.03

0.09

0.12

0.13

0.14

0.03

0.23

0.19

(0.08)

0.46

(0.27)

0.90

(0.35)

0.78

0.36

0.32

0.38

0.42

0.41

0.58

0.82

1.19

1.27

0.76
0.00

0.30
0.04

0.46
0.00

0.46
0.00

0.43
0.00

0.35
0.01

0.45
0.00

0.32
0.03

0.22
0.25

ตารางที่ 2 : ตารางแสดงค่าสัมประสิทธิ์จากแบบจาลองการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
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-0.316** (0.01)

7

ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) แสดงได้ดัง
ตารางที่ 2
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจส่งกระทบต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI)
โดยพบว่าปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 4 ปัจจัยที่มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ คือ 1) อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนี
ราคาผู้ บริ โ ภค(CPI) มีระดับ นั ย ส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น ร้ อยละ 90 2) อัตราการเปลี่ ย นแปลง
อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิ (PE) มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 3) อัต ราการ
เปลี่ยนแปลงมูล ค่าตลาด (MKC) มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ร ะดับความเชื่อมั่นร้ อยละ 99 4) อัตราการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 12 เดือน ( i12 ) มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อย
ละ 90 โดยตัวแปรอิสระจากแบบจาลองสามารถอธิบายดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ที่ร้อยละ
76.35 โดยมีค่า F-statistic เท่ากับ 14.40056
อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) พบว่า มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนี
ราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ซึ่งแสดงว่าอัตราเงินเฟ้อส่งผลกระทบทางลบต่ออัตราการเปลี่ยนแปลง
ของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ เปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้าม สอดคล้องกับงานวิจัยของ “(อารมณ์ ริ้ว
อินทร์, 2553: 50-51)” อัตราเงินเฟ้อที่สูงมีผลต่อการคาดการณ์การลดลงของผลกาไร ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงการ
จ่ายเงินปันผลลดลงและราคาหลักทรัพย์ลดลง ดังนั้นดัชนีร าคาผู้บริโภคมีความสัมพันธ์ทิศทางตรงกันข้ามกับ
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) เนื่องจากหากระดับราคาสินค้าบริโภคเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การออมและการ
ลงทุนลดลง
อัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิ (PE) พบว่า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
กับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยหากอัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิ
เพิ่มขึ้นจะทาให้ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน ซึ่งอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไร
สุทธิคานวนจากราคาหุ้นและกาไรสุทธิต่อหุ้น ดังนั้นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิสะท้อนถึงความสามารถใน
การทากาไรและสะท้อนถึงราคาหุ้นในช่วงเวลานั้น แสดงว่าหากราคาหุ้นเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้อัตราส่วนราคาหุ้น
ต่อกาไรสุทธิมีค่าเพิ่มขึ้น และส่งผลให้ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วย
อัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าตลาด (MKC) พบว่า มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีราคา
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) แสดงว่ามูลค่าตลาดส่งผลทางบวกต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ และ
สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ในช่วงเวลานั้น ๆ ดังนั้นหากมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นจะทาให้ดัชนีราคา
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน เพราะมูลค่าตลาดคานวนจากจานวนหุ้นคูณด้วยราคา
หุ้นช่วงเวลาปัจจุบัน ดังนั้นหากราคาหุ้นเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้น และส่งผลให้ดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน
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อัตราการเปลี่ย นแปลงอัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 12 เดือน (i12) พบว่า มีความสัมพั น ธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน กับ ดัชนีราคาตลาดหลั กทรั พย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) แสดงว่าหากอัตราการเปลี่ ยนแปลงอั ตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจา 12 เดือน เพิ่มขึ้นจะทาให้ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เพิ่มขึ้นในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ดังที่ว่าเมื่ออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 12 เดือนสูงขึ้น ส่งผลให้
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ มีแนวโน้มลดลง โดยเมื่อเปรียบเทียบระหว่างอัตราผลตอบแทนและ
ความเสี่ยง นักลงทุนต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดและได้รับความเสี่ยงต่ากว่า ดังนั้นผล
การทดสอบที่ได้นั้นไม่เป็นไปตามที่คาดการไว้ โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 12
เดือนที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ที่เพิ่มขึ้นอาจมาจากปัจจัยอื่น ๆ
เช่น มีการประกาศจ่ายผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ในช่วงเวลาใกล้เคียงการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
พาณิชย์ ซึ่งทาให้ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย์ปรับตัวไปในทิศทาง
เดียวกัน
โดยสาหรับอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์นั้นพบว่าไม่ส่งผลกระทบต่อ ดัชนีราคา
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) อาจเกิดจากผลประกอบการของบริษัทภายในตลาดหลักทรัพย์ทั้งสองไม่
เท่ากัน ดังนั้นจึงส่งผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนของทั้งสองตลาดต่างกัน ทาให้การเปลี่ยนแปลงของดัชนีทั้ง
สองตลาดไม่ส่งผลกระทบต่อกัน 2) อัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์นักลงทุนต่างชาติ อาจ
เกิดจากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างชาติที่มีมูลค่าน้อย ดังนั้นอัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการ
ซื้อขายหลักทรัพย์นักลงทุนต่างชาติจึงไม่ส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) 3) อัตรา
การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาทองคาอาจเกิดจากปัจจัยอื่นที่มากระทบราคาทองคาได้ค่อนข้างมาก เช่น อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาทองคาจึงไม่ส่งผลกระทบต่อดัชนีราคา
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) 4) อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีอุตสาหกรรมอาจเกิดจากระดับผลผลิตไม่ได้
เป็ น ปั จ จั ย ที่กระทบต่อดัช นี ราคาตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) 5) อัตราการเปลี่ ยนแปลงดัช นีราคา
น้ามันดิบ อาจเกิดจากน้ามันดิบไม่ได้เป็นวัตถุดิบหลักในกลุ่มอุตสาหกรรมของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม
เอ ไอ (MAI) ดังนั้นอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาน้ามันดิบจึงไม่ส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (MAI) 6) ปัจจัยด้านการเมืองอาจเกิดจากเหตุการณ์ด้านการเมืองในช่วงระยะเวลาที่ศึกษาไม่ได้มี
ความรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) 7) อัตรา
การเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปี อาจเกิดจากผลตอบแทนจากการ
ลงทุนระยะยาวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) 8)
อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาอสังหาริมทรัพย์ อาจเกิดจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นการลงทุนใน
ระยะยาว การโอนย้ายเปลี่ยนมือสามารถทาได้ยาก ดังนั้นดัชนีราคาอสังหาริมทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงไปจึงไม่
ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI)
ผลการศึกษาปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจส่งกระทบต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์รายอุตสาหกรรมพบว่า
จานวนปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์กลุ่มบริการมากที่สุด มี 6 ปัจจัยที่
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ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ ได้แก่ มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์นักลงทุนต่างชาติ( F) ราคาน้ามันดิบ(OIL)
อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิ (PE) มูลค่าตลาด (MKC) ราคาอสังหาริมทรัพย์ (HA) อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจา 12 เดือน (i12) โดยปัจจัยมูลค่าตลาด (MKC) มีค่าสัมประสิทธิ์และส่งผลในเชิงบวกต่อดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพย์กลุ่มบริการมากที่สุด ดังนั้นปัจจัยมูลค่าตลาดจะส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์กลุ่ม
บริการมากที่สุดในทิศทางเดียวกัน ดัชนีกลุ่มบริการประกอบด้วยธุรกิจกลุ่มพาณิชย์ การแพทย์ สื่อและสิ่งพิมพ์
บริ ก ารเฉพาะกิ จ การท่ อ งเที่ ย วและสั น ทนาการ ขนส่ ง และโลจิ ส ติ ก ส์ ซึ่ ง มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ เศรษฐกิจ
ค่อนข้างมาก ดังนั้นดัชนีอุสาหกรรมกลุ่มนี้จึงมีความสัมพันธ์กับตัวแปรทางเศรษฐกิจมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ
อันดับ 2 คือดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจการเงิน และดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์กลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรม พบว่ามี 4 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ โดยมี 3 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบเหมือนกันอย่างมี
นัยสาคัญ ได้แก่ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิ (PE) มูลค่าตลาด (MKC) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 12
เดือน (i12) ส่วนปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่างกันคือ ปัจจัยด้านการเมือง (D) มีค่าสัมประสิทธิ์ส่งผลกระทบต่อกลุ่ม
ธุรกิจการเงิน มากที่สุด ดังนั้นปัจจัยด้านการเมืองจะส่งผลกระทบต่อ ดัชนีราคาตลาดหลั กทรัพย์ กลุ่มธุรกิจ
การเงินในทิศทางเดียวกัน โดยผลที่ได้ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ สาเหตุน่าจะมาจากปัจจัยอื่นที่มากระทบ
เช่ น ผลตอบแทนของหลั ก ทรั พ ย์ ก ลุ่ ม นี้ ดั ช นี ห ลั ก ทรั พ ย์ ก ลุ่ ม ธุ ร การเงิ น ดั ช นี ร าคาผู้ บ ริ โ ภค (CPI) มี ค่ า
สัมประสิทธิ์ส่งผลกระทบต่อกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมมากที่สุด และปัจจัยดัชนีราคาผู้บริโภคจะส่งผลกระทบต่อ
ดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมในทิศทางเดียวกัน โดยผลที่ได้แตกต่างจากที่คาดการณ์ไว้อาจมาจาก
สาเหตุระดับราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น จนทาให้ธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมนี้มีโอกาสในการทากาไรมากขึ้น และ
ส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ตอบสนองต่อผลตอบแทนเช่นกัน
อันดับ 3 คือดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพย์กลุ่มทรัพยากร พบว่ามี 3 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ โดยมี 1 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
เหมือนกันอย่างมีนัยสาคัญ ได้แก่ มูลค่าตลาด (MKC) และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่างกันคือ ราคาทองคา(G)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 12 เดือน (i12) ส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์กลุ่มเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร ส่วนปัจจัยด้านการเมือง (D) และอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิ (PE) ส่งผลกระทบต่อ
ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์กลุ่มทรัพยากร โดยปัจจัยราคาทองคามีค่าสัมประสิทธิ์ส่งผลในเชิงบวกต่อดัชนี
ราคาตลาดหลักทรัพย์กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมากที่สุด ดังนั้นปัจจัยราคาทองคาส่งผลกระทบต่อ
ดั ช นี ร าคาตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ก ลุ่ ม เกษตรและอุ ต สาหกรรมอาหารมากที่ สุ ด และปั จ จั ย ด้ า นการเมื อ งมี ค่ า
สัมประสิทธิ์ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มทรัพยากรมากที่สุด ดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่ม
ทรัพยากรประกอบด้วยธุรกิจกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค เหมืองแร่ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการดาเนินนโยบาย
ภาครัฐ เช่น การบริหารจัดการเรื่องพลังงาน การกาหนดราคา ซึ่งมีผลต่อรายได้ของธุรกิจ ดังนั้นเมื่อมีปัจจัย
ด้านการเมืองมากระทบจะส่งผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มนี้ค่อนข้างมาก
กลุ่มอุตสาหกรรมทีจ่ านวนตัวปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจส่งผลจานวนน้อย คือดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค พบว่ามี 2 ปัจจัย
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ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยส่งผลกระทบเหมือนกันอย่ างมีนัยสาคัญ ได้แก่ มูลค่าตลาด
(MKC) อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิ (PE) โดยอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิ (PE) มีค่าสัมประสิทธิ์มากสุด
และส่งผลในเชิงบวกต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ดังนั้นปัจจัยมูลค่าตลาดจะส่งผล
กระทบต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคมากที่สุดในทิศทางเดียวกัน เพราะอัตราส่วน
ราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิคานวนจากราคาหุ้นและกาไรสุทธิต่อหุ้น ดังนั้นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิสะท้อนถึง
ความสามารถในการทากาไรและราคาหุ้น หากราคาหุ้นเพิ่มขึ้นส่งผลให้อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิเพิ่มขึ้น
และส่งผลให้ดัชนีกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างและกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วย ส่วน
มูลค่าตลาด (MKC) มีค่าสัมประสิทธิ์มากสุด ที่ส่งผลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้าง โดยส่งผลในเชิงบวกดังนั้น หากมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นจะทาให้ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอกลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ใน
ช่วงเวลานั้น ๆ
ส่วนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจส่งผลต่อดัชนีอย่างไม่มีนัยสาคัญ สาเหตุมาจาก
การเคลื่อนไหวของดัชนีอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมีความผันผวนสูง เนื่องจากการรับรู้ข่าวสารของนักลงทุนที่มี
ต่อตลาดหลักทรัพย์เช่น การประกาศผลประกอบการของบริษัท ซึ่งส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายหลักทรั พย์
ในช่วงนั้นสูง โดยช่วงระยะเวลาที่ทาการศึกษาดัชนี มีการเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างร้อยละ -25 ถึงร้อยละ 94
ดังนั้นปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจจึงส่งผลต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีอย่างไม่มีนัยสาคัญ
ข้อเสนอแนะ
1. ปัจจุบันดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) มีความผันผวนสูงมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้อาจเกิดได้จากหลายปัจจัย โดยพบว่าปัจจัยมูลค่าตลาด (MKC) และอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิ
(PE) ส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทั้งดัชนีรวมและรายอุตสาหกรรมค่อนข้างมาก
กว่าปัจจัยอื่น ๆ ดังนั้นผู้ศึกษาหรือผู้ลงทุนควรศึกษาถึง 2 ปัจจัยที่ได้กล่าวมาอย่างละเอียด เพื่อ ประกอบ
การศึกษาหรือตัดสินใจลงทุน
2. ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ในแต่ละอุตสาหกรรม พบว่า
ดั ช นี ร าคาตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ก ลุ่ ม บริ ก าร มี 6 ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลกระทบอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ซึ่ ง มากกว่ า
อุตสาหกรรมอื่น ๆ สะท้อนถึง ดัชนีอุสาหกรรมกลุ่มนี้มีความสัมพันธ์กับตัวแปรทางเศรษฐกิจมากกว่า ทุก
กลุ่มอุสาหกรรม ดังนั้นผู้ศึกษาหรือผู้ลงทุนควรพิจารณาถึงผลกระทบหรือทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างกับ
ตัวแปรทางเศรษฐกิจกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์กลุ่มบริการอย่างละเอียด เพื่อประกอบการศึกษาหรือ
ตัดสินใจลงทุน
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบของความพึงพอใจในงานและความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ในจังหวัดปัตตานี กลุ่มตัวอย่างได้แก่ พนักงาน
ทุกระดับยกเว้นพนักงานระดับปฏิบัติการในสายการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ในจังหวัดปัตตานี
จานวน 320 คน โดยใช้แบบสอบถามในการลงเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนาได้แก่
ความถี่และร้อยละ สถิติเชิงอนุมานได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และค่าความถดถอยเชิงเส้นอย่าง
ง่าย ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่าง พบว่า ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความพึงพอใจในงานมีผลกระทบเชิงบวกต่อ ความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: ความพึงพอใจในงาน, ความผูกพันต่อองค์การ
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Abstract
The objectives of this research were studying about relationship and impact of Job
Satisfaction and Organizational Commitment of employee in Seafood Processing Industry Pattani
province. The selected sample is employees excluded Production line employee in Seafood
Processing Industry, Pattani province. The collected data were based on 320 questionnaires.
Statistics used for data analysis were descriptive statistics included frequency and percentage.
Inferential statistics included Pearson’s Correlation Coefficient and Simple Linear Regression were
used in this study. The result showed that job satisfaction was significantly correlated with
organizational commitment at 0.05 level. Job satisfaction that rendered impact on the
organizational commitment showed a 0.05 level of significance.
Keywords: Job Satisfaction, Organizational Commitment
บทนา
ปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นขยายตัวได้ดี โดยเกิดจากการผลักดันจากการส่งออกสินค้าที่ดีขึ้นทั้ง
ประเภทสินค้าและตลาด ตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและปริมาณการค้าโลกที่ขยายตัวดีต่อเนื่อง (ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย, 2560) สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยปี 2560 นั้น ขยายตัวร้อยละ 3.9 ตามการส่งออกสินค้าและ
การท่องเที่ยวในการส่งออกของอุตสาหกรรมอาหาร ปี 2560 มีมูลค่า 28,959.94 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว
เพิ่มขึ้นจาก ปี 2559 ร้อยละ 10.72 (รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2560) มูลค่าการส่งออกอาหารทะเล
แปรรูปของไทยในปี 2559 ที่มีมูลค่า 191,005 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 20.2 ของการส่งออกอาหารทั้งหมด
ของไทย อาหารทะเลกระป๋อง มีการผลิตเพื่อส่งออกลดลงจากเดือนเดียวกันในปี 2559 ร้อยละ 7.5 โดยเฉพาะ
ตลาดหลักตะวันออกกลางจากปัญหาการชาระเงินด้วยดอลลาร์ แต่การผลิตเพื่อส่งออกไปยังตลาดอื่นขยายตัวได้
เช่น สหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต้ และสหภาพยุโรป ด้านอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป ขยายตัวจากปีก่อน
ร้อยละ 2.7 ซึ่งแนวโน้มการขยายตัวจะมีเพิ่มขึ้นต่อไป (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560)
ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดปัตตานีนั้น ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล ยางพารา และการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้า จังหวัดปัตตานี เป็นจังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเล มีปริมาณสัตว์น้าขึ้นท่าเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้
และมีมูลค่าสัตว์น้าเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้ สัตว์น้าที่จับได้จะใช้ ประโยชน์ภายในจังหวัดส่วนหนึ่งโดยนาไปใช้
บริโภคสดและเป็นวัตถุดิบในโรงงานแปรรูปอาหารจากสัตว์น้า จึงจัดได้ว่าอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปใน
จังหวัดปัตตานีนั้นมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเช่นกัน (สานักงานจังหวัดปัตตานี, 2560)
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อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปนั้นทรั พยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยสาคัญที่อุตสาหกรรมอาหารใช้ในการ
ดาเนินธุรกิจให้ประสบความสาเร็จ ดังนั้นองค์การจึงต้องวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด (จงจิตต์ ฤทธิรงค์ และ รีนา ต๊ะดี, 2558) ในการทางานนั้น หากพนักงานมีความพึงพอใจในการทางานจะทา
ให้พนักงานรู้สึกสบายใจและได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการทางาน ซึ่งความพึงพอใจในการทางานอาจส่งผลต่อ
พฤติกรรมการทางานของพนักงาน (Bakotic and Babic, 2013) การส่งเสริมให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การ
มีความสาคัญกับการดาเนิน งานขององค์การในปัจจุบัน เนื่องจากพนักงานที่ผู กพันและทุ่มเทแรงกาย ความรู้
ความสามารถให้กับองค์การจะช่วยให้ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การมากขึ้น
พนักงานจะรู้สึกมีความสามัคคี มีความรับผิดชอบ และมีความพึงพอใจในงานมากขึ้น (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์, 2551)
โดยมีนักวิจัยหลายท่านได้ ศึกษาและพบว่า พนักงานที่รู้สึกพึงพอใจในงาน จะมีความผูกพันต่อองค์การเพิ่มขึ้น
(Gunlu., 2009: Salehi and Gholtash., 2011: Fu and Deshpande., 2014: Almeida., 2015: Dhurupa et
al, 2016: Kamaylar et al., 2018)
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจะมุ่งเน้นไปที่พนักงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในจังหวัดปัตตานี ซึ่ง
คุณภาพและความสาเร็จของผลการปฏิบัติงานขององค์การขึ้นอยู่กับพนักงาน และองค์การจะไม่สามารถพัฒนา
องค์การให้แข่งขันในอุตสาหกรรมได้
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความพึ ง พอใจในงานและความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร ของพนั ก งานใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ในจังหวัดปัตตานี
2. เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในอุตสาหกรรม
อาหารทะเลแปรรูปในจังหวัดปัตตานี
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน
แนวคิด ทฤษฎี และการวัดความพึงพอใจในงานมีนักวิชาการหลายท่านได้ทาการศึกษาและออกแบบ
เครื่องมือวัดผลของความพึงพอใจในงานของพนักงานไว้หลายรูปแบบ ซึ่งถูกแบ่งออกเป็นแต่ละด้านที่มีความสาคัญ
และส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการศึกษาและรวบรวมมาดังนี้ Kinicki, Angelo J. el. (2002: 1432) กล่ าวว่า Job descriptive index (JDI) ได้รับการออกแบบเพื่ อใช้วั ด ความพึ ง พอใจในงานซึ่ ง กาหนดโดย
Smith, Kendall, และ Hulin (1969) ได้คิดค้นและเสนอแนวคิดเครื่องมือที่ใช้วัดความพึงพอใจในงาน ซึง่ JDI เป็น
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีการวัดความพึงพอใจในงานเป็นรายด้าน 5 ด้านย่อย ดังนี้ 1. ความพึงพอใจในด้าน
ค่าตอบแทน 2. ความพึงพอใจในการมีโอกาสเลื่อนตาแหน่ง 3. ความพึงพอใจในด้านลักษณะของงาน 4. ความพึง
พอใจในด้านผู้บังคับบัญชา และ 5. ความพึงพอใจในด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษา
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แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจในงานและทาการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในงาน พบว่าการวัด
ความพึงพอใจในงานนั้น ส่วนใหญ่มาจากแนวคิดและทฤษฎีของ Smith, Kendall, และ Hulin (1969) ผู้วิจัยจึง
เลือกมาทาการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ
แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละการวั ด ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารนั้ น มี นั ก วิ ช าการหลายท่ า นได้ ท าการศึ ก ษาและ
ออกแบบเครื่องมือวัดผลของความผูกพันต่อองค์การของพนักงานไว้หลายรูปแบบ ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการศึกษาและ
รวบรวม พบว่าการวัดทฤษฎีความผูกพันต่อองค์การนั้น ส่วนใหญ่พัฒนามาจากแนวคิดและทฤษฎีของ Meyer
and Allen (1991: 61-89) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็นบรรทัดฐานของสังคม เป็นความจงรักภักดีและ
เต็มใจที่จะอุทิศตนให้กับองค์การซึ่งเป็นผลจากบรรทัดฐาน โดยตัวชี้วัดความผูกพันต่อองค์การถูกแบ่งออกเป็น 3
ด้าน ดังนี้ 1. ความผูกพันต่อองค์การด้านความรู้สึก 2. ความผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่ 3. ความผูกพันต่อ
องค์การด้านบรรทัดฐานทางสังคม ผู้วิจัยจึงเลือกมาใช้ในการทาวิจัยในครั้งนี้
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ความพึงพอใจในงาน
(Job Satisfaction)
(Smith, Kendall and Hulin, 1969)
- ด้านการจ่ายค่าตอบแทน
- ด้านการมีโอกาสเลื่อนตาแหน่ง
- ด้านลักษณะของงาน
- ด้านผู้บังคับบัญชา
- ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

ความผูกพันต่อองค์การ
(Organization commitment)
(Mayer and Allen, 1991)
- ความผูกพันด้านความรู้สึก
- ความผูกพันการคงอยู่
- ความผูกพันที่เกิดจากบรรทัดฐานทางสังคม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมติฐานในการวิจัย
- ความพึงพอใจในงานมีผลกระทบเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรูป ในจังหวัดปัตตานี
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วิธีดาเนินงานวิจัย
ประชากรที่ศึกษาคือ พนักงานทุกระดับยกเว้นพนักงานระดับปฏิบัติการในสายการผลิตในอุตสาหกรรม
อาหารทะเลแปรรูป ในจังหวัดปัตตานี ผู้วิจัยได้แบ่งตามประเภทโรงงานอุตสาหกรรม จาแนกตามกฎกระทรวง
(พ.ศ. 2535) ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปจัดอยู่ในประเภทโรงงานหลัก 006 คือ โรงงานประกอบ
กิจการเกี่ยวกับสัตว์น้า ซึ่งมีบริษัทในจังหวัดปัตตานีที่จดทะเบียนอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2562) มีจานวน 24 บริษัท แต่เมื่อได้ทาการลงเก็บข้อมูล
จริงพบว่า มีจานวนบริษัทที่สามารถให้ข้อมูลได้ ทั้งหมด 10 บริษัท เนื่องจากบางบริษัทได้ปิดกิจการ และไม่สะดวก
ให้เข้าเก็บข้อมูลได้
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา เนื่องจากประชากรที่เป็นพนักงานทุกระดับยกเว้นพนักงานระดับปฏิบัติก ารใน
สายการผลิ ตในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ในจังหวัดปัตตานี ผู้ วิจัยได้ทาการสอบถามข้อ มูล จากฝ่ า ย
ทรัพยากรบุคคลของแต่ละบริษัท ทาให้ทราบถึงจานวนกลุ่มตัวอย่าง จากจานวนประชากรทั้งหมด 1,084 คน
สามารถคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบทราบจานวนประชากร จากสูตรการคานวณของ Taro Yamane (1973)
โดยเป็นการคานวณกลุ่มตัวอย่างแบบทราบจานวนประชากร
สูตรการคานวณ
n = N/(1 + N ( e )2)
เมื่อ n = จานวนของขนาดตัวอย่าง
N = จานวนประชากรทั้งหมด
e = ค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง = 0.05
แทนค่า n = 1048/(1 + 1048 (0.05)2)
n = 292.18 = 293 คน
ผู้วิจัยได้ทาการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)
แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นสัดส่วน (Proportional Allocation) จาแนกตามจานวนพนักงานในแต่ละบริษัท ดังนั้น
ผู้วิจัยต้องทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 293 คน และทาการคานวณเพื่อเก็บเพิ่มอีกร้อยละ 20 เพื่อ
ป้องกันแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ ดังนั้น ต้องทาการเก็บแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 363 ชุด สุ่มแจกแบบสอบถาม
ให้ แ ก่ พ นั ก งานตามความสะดวกจากการให้ ค วามร่ ว มมื อ ของฝ่ า ยทรั พ ยากรบุ ค คลแต่ ล ะบริ ษั ท เป็ น ผู้ แ จก
แบบสอบถามให้แก่พนักงาน สามารถเก็บแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ได้ทั้งหมด 320 ชุด โดยมีอัตราการตอบ
กลับอยู่ทรี่ ้อยละ 88.15 ซึง่ ผู้วิจัยได้ทาการแจ้งรายละเอียดและเงื่อนไขในการเก็บให้แก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและส่ง
ต่อไปยังพนักงานที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลตามความเป็นจริง โดยปราศจากอคติและไม่จาเป็นต้องเรียงไป
ตามลาดับรายชื่อจนครบจานวน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้ทาการปรับปรุงพัฒนามาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างเครื่องมือวิจัยให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ดังนี้ 1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 2. แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน และ
3. แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์เพื่ออธิบายคุณลักษณะส่วนบุคคลทั่ว ไป
เกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่
ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐ านด้วยการทดสอบหาความความสั มพันธ์
ของตัวแปรด้วยสถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson correlation coefficient) ที่ระดับ
นั ย ส าคัญทางสถิติ 0.05 และทาการทดสอบสมมติฐ านโดยใช้ส ถิติวิเคราะห์ ถดถอยเชิงเส้ นอย่างง่าย
(Simple Linear Regression)
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยคิด
เป็นร้อยละ 64.4 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 58.2 มีอายุระหว่าง 26-30 ปี โดยคิดเป็นร้อยละ 30
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 72.5 มีระยะเวลาในการทางาน
เฉลี่ยที่ 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.3 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทางานในแผนกควบคุมคุณภาพ โดยคิดเป็นร้อย
ละ 17.8 และในลาดับสุดท้ายกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดทางานในแผนกที่ไม่ใช่ฝ่ายผลิต คิดเป็นร้อยละ 100
โดยข้อมูลในส่วนนี้สามารถใช้เป็ นข้อคัดกรองแบบสอบถามว่า สามารถใช้ในการวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจน
เนื่องจากประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ได้ระบุไว้คือพนักงานที่ไม่ได้ทางานอยู่ในสายการผลิต
2. ผลการวิ เ คราะห์ ค วามพึ ง พอใจในงานมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของพนั ก งานใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ในจั งหวัดปัตตานี พบว่า ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ในระดับ
ปานกลางกับความผูกพันต่อองค์การที่ (r = 0.565) ดังนั้น ตัวแปรความพึงพอใจในงานและความผูกพัน
ต่อองค์การของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปนั้น มีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.01
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3. ผลการวิเคราะห์ผลกระทบของความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อ
ตอบวัตถุประสงค์ที่ 3 และการทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยได้ใช้สถิติการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear Regression Analysis) ในการวัดผลกระทบของความพึงพอใจ
ในงานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ในจังหวัดปัตตานี โดย
ใช้ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ดังนั้นจะทาการปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า p-value น้อย
กว่า 0.05 มีรายละเอียดดังนี้
สมมติฐาน ความพึงพอใจในงานมีผลกระทบต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในอุตสาหกรรม
อาหารทะเลแปรรูป ในจังหวัดปัตตานี
H0 ความพึงพอใจในงานไม่มีผลกระทบต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรูป ในจังหวัดปัตตานี
H1 ความพึงพอใจในงานมีผลกระทบต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเล
แปรรูป ในจังหวัดปัตตานี
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในงานมีผลกระทบต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ในจังหวัดปัตตานี
ตัวแปร

B

ความพึงพอใจในงาน

0.715

SE

β

t

p-value Tolerance

0.052 0.565 13.88 0.000**

1.000

VIF
1.000

ค่าคงที่ = 0.866 ; SEest = ± 0.442 ; R = 0.565; R2 = 0.320; F = 192.542; p-value = 0.01
**. ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 *. ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในงานมีผลกระทบต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
โดยวิธีวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย พบว่า มีค่าของความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานและความ
ผูกพันต่อองค์การเท่ากับ 0.565 ความพึงพอใจในงานสามารถทานายความผูกพันต่อองค์ก ารได้ร้อยละ 32 มีค่า
ความคลาดเคลื่อนในการทานายเท่ากับ 0.442 และเมื่อพิจารณาค่า p-value ซึ่งมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.000 จึงสรุป
ได้ว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) คือ ความพึงพอใจในงานมีผลกระทบต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

888

8

จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear Regression) ที่
ระดับความเชื่อมันร้อยละ 95 สามารถสรุปผลได้ว่า ยอมรับ สมมติฐาน ความพึงพอใจในงานมีผลกระทบต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ในจังหวัดปัตตานี
อภิปรายผลการวิจัย
การศึ ก ษาเรื่ อ ง ผลกระทบของความพึ ง พอใจในงานและความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของพนั ก งานใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ในจังหวัดปัตตานี ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์และ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ได้ดังนี้
การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความพึ ง พอใจในงานและความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร ของพนั ก งานใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ในจังหวัดปัตตานี นั้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ Gunlu (2009) ที่ทาการศึกษา
ความพึงพอใจในงานและความมุ่งมั่นต่อองค์การของผู้จัดการโรงแรมในตุรกี ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจใน
งานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Malik (2010) ที่ทาการศึกษาความ
พึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยภาครัฐของปากีสถาน ผลการศึกษาพบว่า
ความพึ ง พอใจในงานมี ค วามสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของอาจารย์ ใ น
มหาวิทยาลัยภาครัฐของปากีสถาน
ในส่ ว นของสมมติฐ าน ความพึงพอใจในงานมีผ ลกระทบต่ อความผู ก พัน ต่อ องค์ การของพนัก งานใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ในจังหวัดปัตตานี พบว่าเมื่อพนักงานมีความพึงพอใจในลักษณะงานที่ตนเอง
รับผิดชอบ มีค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับงานที่ทา มองเห็นโอกาสก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ มีผู้บังคับบัญชาที่ดี
และมีเพื่อนร่วมงานที่ช่วยเหลือกันนั้น จะทาให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Aghdasi et al. (2011) ที่ทาการศึกษา ความฉลาดทางอารมณ์และความผูกพันต่อองค์การ: การ
ทดสอบบทบาทไกล่เกลี่ยของความพึงพอใจในการทางานและความพึงพอใจในงาน ผลการศึกษาพบว่า ความพึง
พอใจในงานมี ผ ลกระทบโดยตรงในเชิ ง บวกต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ข อง Fu and
Deshpande (2014) ที่ทาการศึกษาผลกระทบของการดูแลบรรยากาศในการทางาน ความพึงพอใจในงาน และ
ความความผูกพันต่อองค์การต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานใน บริษัทประกันภัยของจีน ผลการศึกษาพบว่า
ความพึงพอใจในงานมีผลกระทบเชิงบวกโดยตรงกับความผูกพันต่อองค์การของพนั กงาน และยังสอดคล้องกับ รพี
พรรณ สุพรรณพัฒน์ (2554) ที่ทาการศึกษาการศึกษาความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
โรงแรมโซฟิเทล เซนทารา แกรนด์ กรุงเทพมหานคร
ดังนั้นจากผลการศึกษางานวิจัยส่วนใหญ่มีความสอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน คือ ความพึงพอใจใน
งานมีผลกระทบเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ ผู้วิจัยจึงสามารถสรุปได้ว่าหากพนักงานนั้นมีความพึงพอใจใน
งานที่สูงขึ้น จะสามารถส่งผลให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การสูงขึ้นด้วยเช่นกัน
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัย ครั้ งนี้เป็ นการวิจัย เชิงปริ มาณ ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล หากมีผู้ ส นใจที่จะ
ทาการศึกษาต่อไป ควรทาการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียดและ
ชัดเจนยิ่งขึ้น
2. ในอนาคต หากมีผู้ที่ต้องการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ควรศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ใน
ประเภทเดียวกัน แต่อยู่ในเขตจังหวัดที่แตกต่างกัน หรือฝั่งทะเลที่แตกต่างกัน เช่น ฝั่งทะเลอันดามัน เพื่อ
ดูว่าพนักงานที่อยู่ต่างเขต มีความแตกต่างด้านฝั่งทะเลจะมีการรับรู้ที่แตกต่างกั นหรือไม่ เพื่อประโยชน์ใน
การปรับปรุงแก้ไขต่อไป
3. การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาตัวแปรที่มีผลกระทบต่อกันในภาพรวมเท่านั้น ซึ่งผลที่ได้จึงทาให้มีการ
กล่าวถึงข้อมูล และสรุปผลในภาพรวมเท่านั้น ดังนั้นในการวิจัยครั้งหน้าควรศึกษาผลแยกเป็นรายด้าน
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks)
เพื่ อช ว ยในการทํ า นายหาค า คลอรี น อิ ส ระคงเหลือในระบบผลิตน้ําประปา โดยใชขอมูล อนุกรมเวลาของ
โรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยมีการ
กําหนดขอมูลที่ใชในการคํานวณ ประกอบไปดวยขอมูลคาพารามิเตอรตางๆที่มีผลตอคาคลอรีนอิสระคงเหลือ
มี จํ า นวน 6 พารามิ เ ตอร ได แ ก 1) ความเป น ด า ง (Alkalinity) 2) ความเป น กรด-เบส (pH) 3) ความขุ น
(Turbidity) 4) ปริมาณสารอินทรียในรูป Oxygen Consumed 5) คลอรีน (Chlorine) 6) คาคลอรีน อิสระ
(Free Residual Chlorine)
จากผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพของการทํานายของแบบจําลองแบบสองชั้นซอนเปนที่ยอมรับได
เนื่องจากใหคาคลาดเคลื่อนสัมบูรณเฉลี่ย นอยกวาความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือวัดซึ่งมีคาเทากับ ±5% (±
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0.045 mg/l) โดยเวลายอนหลังที่เหมาะสมคือ 12 ชั่งโมง และจํานวนโหนดเทากับ (55,95) โหนด โดย
แบบจําลองนี้จะใหคาสัมประสิทธิ์แสดงการตัดสินใจ เทากับ 0.99 และคา Mean Absolute Error (MAE)
เทากับ 0.03 mg/l
คําสําคัญ: แบบจําลองโครงขายประสาทเทียม คาคลอรีนอิสระคงเหลือ อนุกรมเวลา

Abstract
The objective of this research is to apply Artificial Neural Network approach to predict
Free Residual Chlorine in the waterworks production system. By using the time series data of
Mahasawat water production plant from 1 January 2008 to 31 August 2017. By determining
the data used in the calculation contains information on various parameters that affect the
residual chlorine value. These are 6 parameters including 1) Alkalinity, 2) pH, 3) turbidity, 4)
Organic content in the form of Oxygen Consumed, 5) Chlorine, and 6) Free Residual Chlorine.
The results showed that the predictive efficiency of the two hidden layers was
acceptable. Because the error of Mean Absolute Error (MAE) is less than the error of the
instrument which is equal to ± 5% (± 0.045 mg / l). The appropriate retrospective time is 12
hours. And the number of nodes is equal to (55, 95) nodes. This model will give Coefficient
of Determination (r²) equal to 0.99 and Mean Absolute Error (MAE) equals 0.03 mg / l.
Keyword: Artificial Neural Networks, Free Residual Chlorine, Time Series
บทนํา
กระบวนการผลิตน้ําประปาของโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ เริ่มจากการรับน้ําดิบจากแมน้ําแมกลอง
บริเวณเหนือเขื่อนแมกลอง โดยจะไหลเขาสูคลองประปาโดยผานโรงสูบน้ําบางเลน น้ําจะไหลไปยังอางเก็บน้ํา
ดิบ เพื่อเตรียมสําหรับใชในการผลิตน้ํา สวนถัดมาจะเปนในสวนของกระบวนการในการผลิตน้ําภายในโรงงาน
เมื่อน้ําไหลเขาสูระบบจะมีการเติมสารเคมีเพื่อชวยในการปรับสี กลิ่น และฆาเชื้อโรคที่ติดมาในน้ําดิบ เมื่อผาน
การเติมสารเคมีตางๆ น้ําจะไหลเขาสูถังตกตะกอน เขาสูถังกรองน้ํา และมีการเติมปูนขาวและคลอรีนครั้ง
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สุดทายกอนที่น้ําจะไหลเขาสูถังเก็บน้ําใส เขาสูโรงสูบสงน้ํา/จายน้ํา เพื่อใหบริการแกประชาชน ดังแสดงใน
ภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กระบวนการผลิตนํ้าประปาของโรงงานผลิตนํ้ามหาสวัสดิ์ (ที่มา : https://www.mwa.co.th)
จากขอมูลขางตนคลอรีนที่ถูกนํามาใชในกระบวนการและเติมเขาสูกระบวนการจากเจาหนาที่ควบคุม
โดยอาศัยความชํานาญการ แตยังไมสามารถควบคุมความเที่ยงตรงและความแมนยํา ซึ่งในบางครั้งสงผลใหไม
สามารถนําคามาปรับใชไดทันทีในระบบผลิต จึงมีความจําเปนตองมีการจําลองโครงขายเพื่อชวยในการหาตัว
แปรที่สงผลตอคาคลอรีนอิสระคงเหลือ เพื่อชวยในระบบการผลิต
วัตถุประสงค
1. สรางแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks) เพื่อชวยในการพยากรณหา
คาคลอรีนอิสระคงเหลือในระบบผลิต
2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม (Artificial Neural Network)
คลอรีนอิสระคงเหลือในระบบการผลิต
อุปกรณและวิธีการดําเนินงานวิจัย
ทฤษฏีโครงขายประสาทเทียม
1. หลักการ
สําหรับในคอมพิวเตอรโครงขายประสาทประกอบดวยอินพุตและเอาตพุต ซึ่งในการกําหนดตัวอินพุตมี
น้ําหนักเปนตัวกําหนด โดยโครงขายประสาทแตละหนวยจะมีคาเทรสโฮลด เปนตัวกําหนดวาน้ําหนักรวมของ
อินพุตตองมากขนาดไหนจึงจะสามารถสงเอาตพุต ไปยังโครงขายประสาทตัวอื่นได เมื่อนําโครงขายประสาท
แตละหนวยมาตอกันใหทํางานรวมกันการทํางานนี้ในทางตรรกะแลวก็จะเหมือนกับปฏิกิริยาเคมีที่เกิดในสมอง
เพียงแตในคอมพิวเตอรทุกอยางเปนตัวเลขเทานั้นเอง
2. การทํางาน
การทํางานของโครงขายประสาทเทียมคือเมื่อมีอินพุตเขามายังเครือขาย
ก็เอาอินพุตมาคูณกับ
น้ําหนักของแตละขา ผลที่ไดจากอินพุตทุกๆขาของโครงขายประสาท จะเอามารวมกันแลวก็เอามาเทียบกับเท
รสโฮลด ที่กําหนดไว ถาผลรวมมีคามากกวาเทรสโฮลด แลวโครงขายประสาทก็จะสงเอาตพุตออกไป เอาตพุตนี้
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ก็จะถูกสงไปยังอินพุตของโครงขายประสาทอื่น ๆ ที่เชื่อมกันในเครือขาย ถาคานอยกวาเทรสโฮลดก็จะไมเกิด
เอาตพุต สิ่งสําคัญคือเราตองทราบคาน้ําหนักและเทรสโฮลด สําหรับสิ่งที่เราตองการเพื่อใหคอมพิวเตอรรูจํา ซึ่ง
เปนคาที่ไมแนนอน แตสามารถกําหนดใหคอมพิวเตอรปรับคาเหลานั้นไดโดยการสอนใหมันรูจักแบบแผนของ
สิ่งที่เราตองการใหมันจํา เรียกวา "back propagation" ซึ่งเปนกระบวนการยอนกลับของการรูจํา ในการฝก
feed-forward Neural Networks จะมีการใชอัลกอริทึมแบบ back-propagation เพื่อใชในการปรับปรุง
น้ําหนักคะแนนของเครือขาย (Network Weight) หลังจากใสรูปแบบขอมูลสําหรับฝกใหแกเครือขายในแตละ
ครั้งแลว เอาตพุตจากเครือขายจะถูกนําไปเปรียบเทียบกับผลที่คาดหวัง แลวทําการคํานวณหาคาความ
ผิดพลาด ซึ่งคาความผิดพลาดนี้จะถูกสงกลับเขาสูเครือขายเพื่อใชแกไขคาน้ําหนักคะแนนตอไป
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ศุภรักษ แกวแสง, อดิชัย พรพรหมินทร และ สุรชัย ลิปวัฒนาการ ( 2559 ) การศึกษาปริมาณคลอรีน
อิสระคงเหลือในระบบทอจายน้ําประปา ผลการศึกษาพบวาอายุน้ํากับอัตราการไหลของน้ํา เขาพื้นที่เฝาระวังมี
ความสัมพันธผกผันอยางชัดเจน คือในชวงเวลากลางคืนที่อัตราการไหลมีคาลดลงและต่ําสุด ณ เวลา 4.00 น.
นั้น อายุน้ํา จะมีคาเพิ่มมากขึ้น โดย ณ จุดวัดคลอรีนไกลสุดภายในพื้นที่มีคาสูงสุดเทากับ 4.5 ชั่วโมง ณ เวลา
5.00 น.รวมทั้งพบวาปริมาณคลอรีนที่จุดจายน้ํา เขาอยูในชวง 0.20-1.00 มก./ลิตร ไดสลายตัว และคงเหลือ ณ
จุดวัดไกลสุดอยูในชวง 0.05-0.60 มก./ลิตร
Robert M. Clark and Mano Sivaganesan ( 2002 ) การสลายตัวของคลอรีนในน้ําดิบและน้ําดิบ
สามารถอธิบายไดโดยใชแบบจําลองที่มีปฏิกิริยาการแขงขันสองแบบ พารามิเตอรของแบบจําลองคือฟงกชัน
ของ TOC, UVA, อุณหภูมิ, ความเขมขนของโบรไมด, คาความเปนกรด – เบส ความเขมขนของคลอรีนเริ่มตน
และความเปนดาง โมเดลเหลานี้ไดรับการตรวจสอบโดยใชชุดขอมูลจากแหลงตางๆรวมทั้งน้ําที่ผานการบําบัด
และน้ํ า ดิ บ การทดสอบความถู ก ต อ งของข อ มู ล ได ถู ก นํ า ไปเปรี ย บเที ย บกั บ ผลลั พ ธ ข องการคาดการณ
แบบจําลอง ผลการวิจัยพบวาตัว แปรคุ ณภาพน้ําตามลํ าดั บ ความสําคัญ ในการทํานายคาพารามิเตอร ข อง
แบบจําลอง ไดแก คลอรีนเริ่มตนการดูดซับรังสียูวีความเขมขนของ TOC ความเขมขนของพีเอชความเขมขน
ของโบรไมดและความเปนกรด – ดาง
DYPIET ( 2017 ) การศึกษานี้การพยากรณโครงขายประสาทเทียมทั้ง 32 แบบสําหรับคลอรีนที่ตกคาง
ในการบําบัดน้ําเสีย จะเห็นไดวาการพยากรณโครงขายประสาทเทียมการถดถอยทั่วไปแสดงใหเห็นการรวมกัน
ของการปอนขอมูลและเปาหมายตัวแปร ทุกรุนไดถูกพัฒนาขึ้นโดยใชขอมูลการวัด การแสดงความสามารถใน
การคาดการณแมนยําโดยใชขอมูลที่มีอยู โดยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบโครงขายประสาทเทียม
มันเปนสังเกตโครงขายประสาทเทียมการถดถอยทั่วไป 4 แบบ มีรุน R² สูงสุด = 0.979 และ MSE ต่ําสุด =
0.001 มิลลิกรัม/แสง และMAE = 0.019 มิลลิกรัม ในทํานองเดียวกัน พบวาประสิทธิภาพโครงขายประสาท
เทียมเพิ่มขึ้นเปนการที่จํานวนอินพุตเพิ่มขึ้น ทําใหทราบวาปริมาณคลอรีนที่ตองการเปลี่ยนแปลงตามความขุน
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ของน้ํา แตในทางปฏิบัติจริงในสวนของการบําบัดน้ําเสียในอินเดีย ปริมาณคลอรีนจะถูกตั้งไวคงที่ สําหรับการ
ประมาณการเวลาจริงของคลอรีนตกคางและปริมาณคลอรีนในการบําบัดน้ําเสีย โครงขายประสาทเทียมการ
ถดถอยทั่วไป 4 แบบไดประโยชนมากขึ้นเปนการเปรียบเทียบกับแบบอื่น ๆ ของโครงขายประสาทเทียม และ
ทําการพัฒนาขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการทํางานที่มีคุณคาสําหรับผูตัดสินใจและการ
ดําเนินงานของการบําบัดน้ําสีย
G.J. Bowdena , J.B. Nixon , G.C. Dandiya , H.R. Maiera and M. Holmes ( 2006 ) การพยากรณ
ที่ถูกตองเริ่มจากการเลือกขอบเขตการพยากรณที่เหมาะสม สวนของขอมูลที่มีอยูใน เซตยอยสําหรับการสราง
แบบจําลอง และการกําหนดอินพุตที่เกี่ยวของกับการพยากรณคลอรีน เพื่อตรวจสอบวาโครงขายประสาทเทียม
การถดถอยสามารถจับภาพความสัมพันธที่ไมเปนเชิงเสนใด ๆ ที่อาจมีอยูในชุดขอมูลหรือไมทําการเปรียบเทียบ
ระหวางโมเดล GRNN และโมเดลการถดถอยเชิงเสนหลายเสน (MLR) เมื่อทดสอบแลวในชุดขอมูลตรวจสอบ
อิสระแบบจําลองโครงขายประสาทเทียมการถดถอยสามารถคาดการณระดับคลอรีนไดสูงระดับความแมนยํา
สูงสุด 24 ชั่วโมงลวงหนา โครงขายประสาทเทียมการถดถอยมีประสิทธิภาพเหนือกวาโมเดลการถดถอยเชิงเสน
หลายเสน อยางมากดังนั้นจึงแสดงหลักฐานการมีอยูของความสัมพันธแบบไมเชิงเสนในชุดขอมูล
HoHyun Lee , GangWook Shin , SungTaek Hong , JongWoong Choi and MyungGeun Chun

( 2016 ) การศึกษาคาคลอรีนหลังกระบวนการควบคุมโดยแปรผันตามการพยากรณการไหล ผลการศึกษา
พบวาการปรับปรุงคลอรีนและคลอรีนเทากับ 1.75 เทาและ 1.96 เทาตามลําดับเมื่อมันถูกนําไปใชกับการ
ปฏิบัติการการบําบัดน้ําเสีย เปนผลใหมีการจัดหาน้ําดื่มที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะดวยการตอบสนองแบบ
การกําหนดมาตรฐานที่แนนอนสําหรับการหนวงเวลาและลักษณะโดยธรรมชาติของการฆาเชื้อโรค
กระบวนการ
การพยากรณคาคลอรีนอิสระคงเหลือดวยโครงขายประสาทเทียม กรณีศึกษา โรงงานผลิตน้ําประปา
มหาสวัสดิ์ จะมีลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้
1. การเก็บขอมูล
การเก็บขอมูลที่จะนํามาใชในการวิเคราะหสําหรับโครงขายประสาทเทียม มีทั้งหมด 3 หัวขอ คือ การ
เก็บขอมูล การกรองและการจัดการขอมูล เพื่อทําการโครงขายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks)
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
การเก็บข้อมูล
ขอมูลที่จะมานํามาวิเคราะห ขอมูลดังกลาวถูกนํามาจากโรงงานผลิตน้ําประปามหา
สวัสดิ์ ซึ่งเปนขอมูลรายวันระหวางวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยที่ตัวแปร
ที่จะถูกนํามาวิเคราะหมีทั้งหมด 6 ตัวแปร ประกอบไปดวย ปริมาณสารอินทรียในรูป Oxygen Consumed
ความขุน(Turbidity) ความเปนกรด-เบส (pH) ความเปนดาง (Alkalinity) คลอรีน (Chlorine) และคาคลอรีน
1.1
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อิส ระ (Free Residual Chlorine) ข อมู ล ของโรงงานผลิตน้ําประปามหาสวัส ดิ์ ถูกเก็บ โดยผูป ฏิบัติการใน
หองปฏิบัติการ (Laboratory)
1.2 การกรองและการจัดเก็บขอมูล
ในงานวิจัยนี้จึงไดมีการกําหนดคามากสุด (Maximum) และคานอยสุด (Minimum)
เปนเกณฑสําหรับการคัดกรองขอมูลของแตละตัวแปร การวัดและการบันทึกขอมูลทุกๆ 4 และ 2 ชั่วโมง แตใน
การสรางแบบจําลองตองใชขอมูลที่มีการบันทึกดวยความถี่เทากัน ดังนั้นจึงไดมีการปรับการเก็บขอมูลจาก 4
ชั่วโมงเปน 2 ชั่วโมง ทั้งหมด เพื่อใหขอมูลของตัวแปรมีความสัมพันธกันกับคาคลอรีนที่จะนํามาใชในการ
พยากรณในแบบจําลอง โดยจะยึดหลักการที่วา ถาไมมีขอมูลใหมมาแทนชวงเวลาที่เพิ่มขึ้นมาก็จะใชขอมูลเดิม
เปนคาในชวงเวลาใหมที่กําหนด
1.3 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
โดยทั่วไปการวิเคราะหขอมูลทางสถิติที่นิยมใช เชน คาเฉลี่ย และการกําหนดชวง
ของขอมูล เพื่อใหเกิดความเขาใจในตัวแปรนั้นๆและสามารถวิเคราะหความสัมพันธ เบื้องตนของตัวแปร
ระหวางอินพุต และเอาตพุต โดยใชคาถดถอยเชิงเสนมาชวยในการวิเคราะหความสัมพันธดังกลาว โดยจะใชคา
ดังกลาวเปนแนวทางในการเลือกตัวแปรอินพุตที่มีความสัมพันธอยางมีนัยยะสําคัญกับตัวแปรเอาตพุต และเพื่อ
เปนการปองกันการนําขอมูลรบกวนมาใช (Noisy Data) มาใช
2. การเตรียมขอมูล
ในการเตรียมขอมูลแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ไดแก การแบงขอมูล การเลือกกลุมขอมูล และการลด
ขนาดขอมูล
ในงานวิจัยนี้ใช Autocorrelation Function (ACF) เปนเครื่องมือในการเลือกเวลายอนหลังที่
เหมาะสม (Time Lags) ดังแสดงในภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 เวลาย้อนหลัง (Time Lags) ของตัวแปรอินพุต
3. กระบวนการสรางแบบจําลอง
โดยแบบจําลองจะประกอบดวย 3 ชั้น คือ ชั้นอินพุต (Input Layer) ชั้นเอาตพุต (Output Layer) และ
ชั้นซอน (Hidden Layer) ดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แบบจําลองโครงขายประสาทเทียม
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. การกําหนดตัวแปรอินพุตของแบบจําลอง
1.1
ชนิดของตัวแปรอินพุต
การพิจารณาเลือกตัวแปรอินพุตสําหรับแบบจําลอง ถาคาสัมประสิทธิ์ความถดถอย (R) ที่มีคานอยกวา
0.5 จะถือวาตัวแปรดังกลาวมีผลนอยกับตัวแปรเอาตพุต และไมควรนําไปใชเปนตัวแปรอินพุตของแบบจําลอง
ตารางที่ 1 คาความสัมพันธระหวางคาคลอรีนอิสระคงเหลือกับตัวแปรตางๆที่ใชในแบบจําลอง
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1.2

เวลายอนหลัง (Time Lags) ที่เหมาะสมในการเลือกแบบจําลอง
แบงออกเปนทั้งหมด 3 กลุม ไดแก
กลุมที่ 1 (อนุกรมคลอรีนของคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Residual Chlorine) ) คา ACF
ของอนุกรมเวลาจะลดลงไปตามลําดับ แตจะไมลดลงมาก และไมลดลงนอยเกินไป คือจะมาคาอยูที่ระหวาง 0.5
– 0.8 ในชวง 1- 4 ชั่วโมงแรก และ นอยกวา 0.5 – 0.1 ตั้งแตชั่วโมงที่ 3 ถึง ชั่วโมงที่ 40
กลุมที่ 2 (อนุกรมเวลาของคาความขุน (Turbidity) ความเปนกรด-ดางในน้ํา (PH) ความ
เขมขนของคลอรีน (Chlorine) คาความเปนดาง (Alkalinity) เมื่อพิจารณาขอมูลของกลุมที่มีคา ACF ลดลง
อยางมากใน1- 4 ชั่วโมงแรก และตั้งแตชั่วโมงที่ 5 ถึง ชั่วโมงที่ 40 จะเริ่มลดลงไปตามลําดับ
กลุมที่ 3 (อนุกรมเวลาของปริมาณสารอินทรียในรูป (Oxygen Consumed) ) เมื่อพิจารณา
ขอมูลของกลุมที่มีคา ACF ลดลงนอยมาก แตขอมูลต่ํากวา 0.5 ทั้งหมด นั้นหมายความวาไมควรนํามาใชเปน
ขอมูลอินพุตเนื่องจากเปนขอมูลที่มีสิ่งปลอมปน (Noise Data)
ดังนั้นจากการพิจารณาคา ACF ของขอมูลทั้งสามกลุมแลวจึงไมควรนําขอมูลยอนหลังไมเกิน 4
ชั่วโมงมาใชเปนตัวแปรอินพุต
อยางไรก็ตามในการแปรคาเวลายอนหลังจะทําการแปรคาจากเวลาปจจุบัน
(Lags 0) จนถึงเวลายอนหลัง 12 ชั่วโมง (Lagsที่ 6) เพื่อใหสามารถพิจารณาประสิทธิภาพการทํานายของ
แบบจําลองเมื่อมีคาเวลายอนหลังมากและนอยกวาชวงเวลายอนหลังที่เหมาะสม
2. การแบงขอมูลสําหรับแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม (ANN)
ในการสรางแบบจําลอง จะตองมีการแบงขอมูลเปน 3 ชุดดวยกันคือ Training Set, Test Set และ
Validation Set โดยขอมูลชุด Training Set ทําหนาที่ในการสอนแบบจําลองขอมูลชุด Test Set ใชในการ
เปรียบเทียบและทดสอบประสิทธิภาพของแบบจําลอง ประสิทธิภาพการทํานายบนขอมูล Validation Set ใช
ในการหยุดการสอนของขอมูล Training Set เพื่อปองกันการเกิด Over Fitting ในงานวิจัยครั้งนี้ไดใชขอมูล
ทั้งหมด 3,516 ชุดขอมูล ไดทําการแบงขอมูลออกเปน 3 ชุด โดยมีอัตราสวนจํานวนขอมูล Training Set: Test
Set: Validation Set เทากับ 4:1:1 ดังนั้นจะมีจํานวนขอมูลของชุด Training Set, Test Set และ Validation
Set เทากับ 2,344 ชุดขอมูล 586 ชุดขอมูลและ 586 ชุดขอมูลตามลําดับ
3. การหาคาที่เหมาะสมของสถาปตยกรรมโครงขายประสาทเทียม
ในการหาคาสถาปตยกรรมที่เหมาะสมของแบบจําลอง ANN จะแยกพิจารณาเปน 2 กรณี กรณีแรก
เปนแบบจําลอง ANN ที่มี 1 ชั้นซอน (Hidden Layer) และกรณีที่ 2 จะเปนแบบจําลอง ANN ที่มี 2 ชั้นซอน
(Hidden Layer)ในทั้งสองกรณีจะทําการแปรคาจํานวนโหนด (Node) จาก 5 ถึง 100 โหนด โดยทําการเพิ่มที่
ละ 5 (5, 10, 15,...,100) การวัดประสิทธิภาพในการทํานายของแบบจําลอง ANN ทําโดยพิจารณาและ
เปรียบเทียบคา Mean Absolute Error (MAE) และคา Coefficient of Determination (r²)
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3.1
สถาปตยกรรมแบบชั้นซอน 1 ชั้น
สําหรับแบบจําลองที่มีชั้นซอน 1 ชั้น เวลายอนหลังที่เหมาะสมคือ 12 ชั่วโมง และจํานวน
โหนดเทากับ 85 โหนด โดยแบบจําลองนี้จะใหคา r² เทากับ 0.79 และคา MAE เทากับ 0.12 mg/l
เมื่อเปรียบเทียบกับความคลาดเคลื่อน (Accuracy) ของเครื่องวัดคลอรีนซึ่งมีคาเทากับ
±5% และคาคลอรีนอิสระคงเหลือที่ออกแบบ เทากับ 0.9 mg/L ดังนั้นคาความคาดเคลื่อนของการวัดจะมีคา
เทากับ ±0.045 mg/L ซึ่งมีคานอยกวาคา MAE ของการทํานายดวยดวยแบบจําลอง ANN ที่มี 1 ชั้นซอน
(0.12 mg/l) ดังนั้นประสิทธิภาพการทํานายของแบบจําลอง ANN ที่มีชั้นซอน 1 ชั้นไมสามารถยอมรับได
ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม ที่มี 1 ชั้นซอน

3.2
สถาปตยกรรมแบบชั้นซอน 2 ชั้น
สําหรับแบบจําลอง ANN ที่มี 2 ชั้นซอนเวลายอนหลังที่เหมาะสม คือ 12 ชั่วโมง และจํานวน
โหนดเทากับ (55, 95) โหนด โดยแบบจําลองนี้จะใหคา r² เทากับ 0.99 และคา MAE เทากับ 0.03 mg/l
เมื่อเปรียบเทียบกับความคลาดเคลื่อน (Accuracy) ของเครื่องวัดคลอรีนซึ่งมีคาเทากับ ±5%
และคาคลอรีนอิสระคงเหลือที่ออกแบบ เทากับ 0.9 mg/l ดังนั้นคาความคลาดเคลื่อนของการวัดจะมีคา
เทากับ ±0.045 mg/l ซึ่งมีคามากกวาคา MAE ของการทํานายดวยแบบจําลอง ANN ที่มี 2 ชั้นซอน (0.03
mg/l) ดังนั้นประสิทธิภาพการทํานายของแบบจําลอง ANN ที่มี 2 ชั้นซอนเปนที่ยอมรับได
ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพของแบบจําลอง ที่มี 2 ชั้นซอน
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4.การทดสอบในสนาม (In-Situ test)
4.1 การวิเคราะหทางสถิติของขอมูลที่ทดสอบ
ในการพิจารณา และวิเคราะหการทดสอบ แบงการวิเคราะหออกเปน 2 ประเภท คือ การ
วิเคราะหขอมูลในชวงเดือนกันยายน ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และการวิเคราะหผลการทดสอบแบบ
เจาะจงชวง จากตารางที่ 4.1 พบวา ความขุน (Turbidity) เปนตัวแปรที่มีความสัมพันธเชิงเสนกับคาคลอรีน
อิสระคงเหลือ (Free Residual Chlorine) มากที่สุด จึงนําพารามิเตอรนี้มาทําการวิเคราะห
4.2 ผลการทดลอง
4.2.1 ผลการทดลองในชวงเดือนกันยายน ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
จากการทดสอบในสนามคาคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Residual Chlorine) มีคา Coefficient of
Determination (r²) เทากับ 0.44 และคา Mean Absolute Error (MAE) เทากับ 0.201 มิลลิกรัมตอลิตร
ตารางที่ 4 สรุปคาชวงขอมูลและคาเฉลี่ยระหวาง Training Set ของขอมูลในป พ.ศ. 2551กับขอมูลในเดือน
กันยายน ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
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4.2.2

การพิจารณาผลการทดลองแบบเจาะจงชวงขอมูล

ภาพที่ 4 ความสัมพันธระหวางคาความถี่และความขุน (Turbidity) ในป พ.ศ. 2551
จากรูปที่ 4 คาของความขุน (Turbidity) ในป พ.ศ. 2551 แบงชวงทดสอบตามคาสถิติ (Quartile) โดย
แบงชวงทดสอบออกเปน 3 กลุมขอมูล นําขอมูลมาทําการหาคา Coefficient of Determination (r2) และ
คา Mean Absolute Error (MAE) โดยจะทําการทดสอบกับขอมูลที่ทําการแบงกลุมทีละกลุม เพื่อนํามา
เปรียบเทียบคาที่ไดจากการทดสอบ ดังแสดงดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบแบบจําลองที่ทําการสอนแลวตามการแบงกลุมขอมูล

5. สรุปผลการทดลอง
พบวาประสิทธิภาพของการทายของแบบจําลองแบบที่สองเปนที่ยอมรับได
เนื่องจากใหคาความ
ผิดพลาด Mean Absolute Error (MAE) นอยกวาความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือวัดซึ่งมีคาเทากับ ±5%
(±0.045 mg/l) โดยเวลายอนหลังที่เหมาะสมคือ 12 ชั่งโมง และจํานวนโหนดเทากับ (55,95) โหนด โดย
แบบจําลองนี้จะใหคา Coefficient of Determination (r²) เทากับ 0.99 และคา Mean Absolute Error
(MAE) เทากับ 0.03 mg/l
ขอเสนอแนะ
เนื่องจากคุณภาพของดิบที่ใชในการผลิตน้ําประปาแตละแหงมีความแตกตางกันคาตัวแปรในงานวิจัย
นี้จึงไมเหมาะสมกับการใชในโรงผลิตน้ําประปาแหงอื่นๆ ควรมีการตรวจสอบคาตัวแปรที่จะนํามาใชเพื่อลดตัว
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แปรที่ทําใหขอมูลเกิดความผิดพลาดลดลง แบบจําลองควรมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีความสามารถ
ในการทํานายไดอยางถูกตอง ควรมีปริมาณของขอมูลที่ใกลเคียงกัน รวมถึงตัวแปรที่สงผลตอคาที่ตองการ
ทํานาย การเลือกแปรเพียงตัวแปรเดียวจึงไมเพียงพอตอการนําไปทดสอบ
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ขอขอบคุณโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ https://www.mwa.co.th และคุณมนวรรธน ปรีชาชน สําหรับ
ขอมูลในการทําวิจัยนี้
เอกสารอางอิง
ศุภรักษ แกวแสง, อดิชัย พรพรหมินทร และ สุรชัย ลิปวัฒนาการ ( 2559 ) การศึกษาปริมาณคลอรีนอิสระ
คงเหลือในระบบทอจายน้ําประปา, วิศวกรรมสารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, Vol 29, No 96, 23-24.
Robert M. Clark and Mano Sivaganesan ( 2002 ) Predicting Chlorine Residuals in Drinking Water:
A Second Order Model, Journal of Water Resources Planning and Management, 128(2):110
DYPIET ( 2017 ) PREDICTION OF RESIDUAL CHLORINE IN A WATER TREATMENT PLANT USING
GENERALIZED REGRESSION NEURAL NETWORK, International Journal of Civil Engineering
and Technology (IJCIET) Volume 8, Issue 8, August 2017, pp. 1264–1270.
Forecasting chlorine residuals in a water distribution system using a general regression neural
network, Mathematical and Computer Modeling,Volume 44, Issues 5–6, September 2006,
Pages 469-484
Post-Chlorination Process Control based on Flow Prediction by Time Series Neural Network in
Water Treatment Plant, International Journal of Fuzzy Logic and Intelligent Systems Vol.
16, No. 3, September 2016, pp. 197-207

904

ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จากัด
Members Satisfaction of The Community Development Department Savings
and Credit Cooperative Limited
จิรัฏฐ์ เนตรเจริญ
Jirat Netcharoen
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Master of Economics (Business Economics), Faculty of Economics, Kasetsart University
อีเมล์ : jirat.ne@ku.th
ผศ.ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ
Asst. Prof. Thanarak Laosuthi, Ph.D
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Faculty of Economics, Kasetsart University

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้ งนี้มีวั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่อศึกษาถึง ระดับ ความพึง พอใจของสมาชิ ก ที่มี ต่ อ การ
ให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จากัด และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
สมาชิกที่มีต่อการให้ บริ การของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมการพัฒ นาชุมชน จ ากัด โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จากัด จานวน 400 ราย
และวิเคราะห์ ข้อมูล ด้ว ยร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน และใช้ t-test ในการหาความสั มพันธ์
ระหว่างกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มจากการศึกษาพบว่าสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนมีระดับ
การบริการที่คาดหวังเฉลี่ยมากกว่าบริการที่ได้รับจริง โดยด้านความน่าเชื่อถือเป็นด้านที่มีความแตกต่างกันมาก
ที่สุด และปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของสมาชิก ได้แก่ ปัจจัยด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ
ปัจจัยด้านการตอบสนอง ปัจจัยด้านความมั่นใจและปัจจัยด้านความเอาใจใส่
คาสาคัญ :
สหกรณ์ออมทรัพย์, ความพึงพอใจ, คุณภาพบริการ
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Abstract
The purpose of this research was study to the services satisfaction and the factors were
affecting for the services satisfaction of the Community Development Department Saving and
Credit Cooperative Limited member. This study used the survey questionnaire and the sample
was 400 members of the Community Development Department Saving and Credit Cooperative
Limited. Statistical analysis was conducted by percentage, mean, standard deviation and Ttest. The results showed that the members have average of service expectation more than
average of service actual which part of reliability had the most different. The factors affecting
members satisfaction were the tangibles, the reliability, the responsiveness, the assurance and
the empathy.
Keywords
Credit Cooperatives, Satisfaction, Service Quantity
บทความ
บทนา
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จากัด จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการและช่วยเหลือข้าราชการ
และลูกจ้างของกรมการพัฒนาชุมชน ที่ประสบปัญหาด้านการเงิน โดยสหกรณ์ฯ เป็นแหล่งเงินกู้และแก้ไข
ปัญหาทางการเงินของสมาชิก ซึ่งมีผู้ร่วมก่อตั้งจานวน 500 คน มีทุนเรือนหุ้นแรกก่อตั้ง 30,000 บาท สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนได้จดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน
พ.ศ. 2511 เลขที่ทะเบียนสหกรณ์ 96/11295 โดยใช้ชื่อ "สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
จากัด" และได้ขอจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จากัด" เมื่อวันที่ 25
ธันวาคม พ.ศ. 2543
ในปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จากัด มีจานวนสมาชิก
ทั้งหมด 9,896 ราย โดยสหกรณ์ฯ มีการแบ่งสมาชิกออกเป็นสองประเภท คือ สมาชิกสามัญซึ่งเป็ นข้าราชการ
สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จานวน 9,066 ราย และสมาชิกสมทบซึ่งเป็นพ่อ แม่ บุตร
หรือคู่สมรสของสมาชิกหลัก จานวน 830 ราย ดังแสดงได้ตามภาพ ที่ 1.1
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ภาพที่ 1.1 จานวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จากัด
หน่วย : คน
9,066

8,920

8,894

10,000

8,000
6,000
4,000
2,000

830

643

510

2558

2559
จำนวนสมำชิกสมทบ

จำนวนสมำชิกสำมัญ

2560

ที่มา : รายงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จากัด ประจาปี พ.ศ. 2560
จากภาพที่ 1.1 พบว่า สหกรณ์ฯ มีจานวนสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปี พ.ศ. 2559 มีจานวนสมาชิก
สามัญเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.29 ปี พ.ศ. 2560 มีจานวนสมาชิกสามัญเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.63 ส่วนสมาชิกสมทบจานวน
มีจานวนเพิ่มขึ้นทุกปีเช่นกัน โดยปี พ.ศ. 2559 มีจานวนสมาชิกสมทบเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.07 พ.ศ. 2560 มี
จานวนสมาชิกสมทบเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.08
จากการเพิ่มขึ้นของสมาชิกฯ ส่งผลให้รายได้ รายจ่าย และกาไรสุทธิของสหกรณ์ฯ เพิ่มขึ้น ดังแสดงได้
ตามภาพที่ 1.2
ภาพที่ 1.2 รายได้ รายจ่าย กาไรสุทธิของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จากัด
หน่วย : ล้านบาท
400

353

321

300

369
263

258

230

200
100

106

95

91

0
2558

รำยได้

2559
รำยจ่ำย

กำไรสุทธิ

2560

ที่มา : รายงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จากัด ประจาปี พ.ศ. 2560
จากภาพที่ 1.2 พบว่า สหกรณ์ฯ มีรายได้ รายจ่าย และกาไรสุทธิเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปี พ.ศ. 2559 มี
รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.96 พ.ศ. 2560 มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.53 ด้านรายจ่ายปี พ.ศ. 2559 มีรายจ่าย
เพิ่มขึ้นร้ อยละ 4.39 พ.ศ. 2560 มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.57 ด้านกาไรสุ ทธิปี พ.ศ. 2559 มีกาไรสุ ทธิ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.17 พ.ศ. 2560 มีกาไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.93 จะเห็นว่าทั้งรายได้ และกาไรสุ ทธิ ข อง
สหกรณ์ฯ มีการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ฯ
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จากัด มีการให้บริการสมาชิกอยู่สามด้าน ด้านที่หนึ่งคือด้าน
เงินฝาก เป็นรูปแบบการซื้อหุ้นและการฝากเงิน ซึ่งผลตอบแทนคือเงินปันผลและอัตราดอกเบี้ย ด้านที่สองคือ
ด้านสินเชื่อ เป็นรูปแบบเงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกฯ ที่ประสบปัญหาด้านการเงิน โดยเกณฑ์การให้สินเชื่อจะมี
เงื่อนไขน้อยกว่าเกณฑ์ของธนาคารพาณิชย์ ด้านที่สามคือด้านสวัสดิการ เป็นรูปแบบเงินสงเคราะห์และเงิน
ช่วยเหลือสมาชิกฯ เช่น เงินช่วยเหลือสมาชิกกรณีประสบภัย เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น จากการ
ให้บริการข้างต้น มีการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกฯ กับสหกรณ์ฯ จึงส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของสมาชิก
ที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จากัด
จากการที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จากัด มีการให้บริการสมาชิกสหกรณ์ฯ มากว่า 50
ปี แต่ยังไม่เคยมีผู้ศึกษาหรือสารวจความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ฯ ครั้งนี้ผู้วิจัยซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์มาก
ว่า 2 ปี จึงมีความสนใจที่จะทาการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการ
พัฒนาชุมชน จากัด ในปัจจัยด้านต่าง ๆ เพื่อต้องการทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลให้ สมาชิกมีความพึงพอใจต่ อ
สหกรณ์ฯ และปรับปรุงรูปแบบการให้บริการของสหกรณ์ฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการ
พัฒนาชุมชน จากัด
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมการพัฒนาชุมชน จากัด
อุปกรณ์และวิธีการดาเนินงานวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่าง คือ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จากัด จานวน
400 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการสอบถามถึงระดับความพึงพอใจที่คาดหวังและระดับความ
พึงพอใจที่ได้รับจริง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือทางสถิติ ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ t-test และกาหนดระดับนัยสาคัญทาง
สถิติที่ 0.01 โดยมีการตั้งสมมติฐาน คือ H0 : ระดับของความพึงพอใจของบริการที่คาดหวังไม่แตกต่างจาก
บริการที่ได้รับจริง และ H1 : ระดับของความพึงพอใจของบริการที่คาดหวังแตกต่างจากบริการที่ได้รับจริง
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใช้เกณฑ์คุณภาพบริการ ทั้ง 5 ด้าน เป็นเครื่องมือในการวัดคุณภาพบริการ ได้แก่ ด้าน
สิ่งที่สัมผัสได้ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านความมั่นใจ ด้านความเอาใจใส่ จากการศึกษาพบว่า
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนมีระดับการคาดหวังเฉลี่ย 4.06 และมีความพึงพอใจต่อบริการ
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ที่ได้รับจริงเฉลี่ย 3.57 แตกต่าง 0.49 ซึ่งค่าเฉลี่ยรวมของความพึงพอใจทั้งด้านบริการที่คาดหวังและด้านบริการ
ที่ได้รับจริงอยู่ในเกณฑ์มาก โดยด้านความน่าเชื่อถือมีเป็นด้านที่มีความแตกต่างกันมากที่สุด บริการที่คาดหวังมี
ค่าเฉลี่ย 4.05 บริการที่ได้รับจริงมีค่าเฉลี่ย 3.50 แตกต่าง 0.55 รองลงมาคือด้านสิ่งที่สัมผัสได้ บริการที่คาดหวัง
มีค่าเฉลี่ย 4.00 บริการที่ได้รับจริงมีค่าเฉลี่ย 3.47 แตกต่าง 0.53 ซึ่งมีรายละเอียดของความพึงพอใจในแต่ละ
ด้าน ดังนี้
ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ มีระดับการคาดหวังเฉลี่ย 4.00 บริการที่ได้รับจริงเฉลี่ย 3.47 แตกต่าง 0.53 โดยได้
แบ่งปัจจัยด้านสิ่งที่สัมผัสได้ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ กลุ่มอัตราดอกเบี้ย และกลุ่มลักษณะทาง
กายภาพ ซึ่งกลุ่มอัตราดอกเบี้ยมีความแตกต่างมากที่สุด โดยมีปัจจัยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญเป็นปัจจัยที่มี
ความแตกต่างมากที่สุด มีระดับการคาดหวังเฉลี่ย 3.90 บริการที่ได้รับจริงเฉลี่ย 3.22 แตกต่าง 0.68 รองลงมา
คือ ปัจจัยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน มีระดับการคาดหวังเฉลี่ย 3.84 บริการที่ได้รับจริงมีค่าเฉลี่ย 3.17 แตกต่าง
0.67 ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์ ปัจจัยที่มีความแตกต่างมากที่สุด คือ บริการด้านสวัสดิการตรงตามความต้องการ มี
ระดับการคาดหวังเฉลี่ย 4.03 บริการที่ได้รับจริงมีค่าเฉลี่ย 3.45 แตกต่าง 0.58 ในส่วนกลุ่มลักษณะทาง
กายภาพปัจจัยความสะอาดของห้องให้บริการสมาชิกมีความแตกต่างมากที่สุด มีระดับการคาดหวังเฉลี่ย 4.03
บริการที่ได้รับจริงมีค่าเฉลี่ย 3.55 แตกต่าง 0.48
ด้านความน่าเชื่อถือ มีระดับการคาดหวังเฉลี่ย 4.05 บริการที่ได้รับจริงเฉลี่ย 3.50 แตกต่าง 0.55 โดย
ปัจจัยความทันสมัยของอุปกรณ์ที่ให้บริการมีความแตกต่างมากที่สุด มีระดับการคาดหวังเฉลี่ย 4.50 บริการที่
ได้รับจริงมีค่าเฉลี่ย 3.49 แตกต่าง 0.56
ด้านการตอบสนอง มีระดับการคาดหวังเฉลี่ย 4.08 บริการที่ได้รับจริงเฉลี่ย 3.62 แตกต่าง 0.46 โดย
ปัจจัยความรวดเร็วในการอนุมัติเงินสวัสดิการมีความแตกต่างมากที่สุด มีระดับการคาดหวังเฉลี่ย 4.06 บริการ
ที่ได้รับจริงมีค่าเฉลี่ย 3.48 แตกต่าง 0.58
ด้านความมั่นใจ มีระดับการคาดหวังเฉลี่ย 4.11 บริการที่ได้รับจริงเฉลี่ย 3.74 แตกต่าง 0.37 โดยปัจจัย
ความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่สวัสดิการมีความแตกต่างมากที่สุด มีระดับการคาดหวังเฉลี่ย 4.09 บริการ
ที่ได้รับจริงมีค่าเฉลี่ย 3.67 แตกต่าง 0.43
ด้านความเอาใจใส่ มีระดับการคาดหวังเฉลี่ย 4.04 บริการที่ได้รับจริงเฉลี่ย 3.54 แตกต่าง 0.50 โดย
ปัจจัยการแจ้งข่าวสารผ่านแผ่นพับมีความแตกต่างมากที่สุด มีระดับการคาดหวังเฉลี่ย 3.85 บริการที่ได้รับจริง
มีค่าเฉลี่ย 3.25 แตกต่าง 0.60 และ รองลงมา คือ ปัจจัยการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเงินฝาก มีระดับการ
คาดหวังเฉลี่ย 4.01 บริการที่ได้รับจริงมีค่าเฉลี่ย 3.46 แตกต่าง 0.55
จากการทดสอบด้วยค่าสถิติ t-test ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 มีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้
ด้านสิ่งที่สัมผัสได้พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจมีค่า P-Value น้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ 0.01 ทุกปัจจัย แปลว่าในด้านสิ่งที่สัมผัสได้ระดับความพึงพอใจของบริการที่คาดหวังแตกต่างจากบริการที่
ได้รับจริงที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 โดยในกลุ่มอัตราดอกเบี้ย ปัจจัยอัตราเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน มีค่า
t มากที่สุด คือ 9.478 ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์ ปัจจัยบริการด้านสวัสดิการตรงตามความต้องการ มีค่า t มากที่สุด
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คือ 8.189 และกลุ่มลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยความสะอาดของห้องให้บริการสมาชิก มีค่า t มากที่สุด คือ
6.272
ด้านความน่าเชื่อถือพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจมีค่า P-Value น้อยกว่าระดับนัยสาคัญทาง
สถิติที่ 0.01 ทุกปัจจัย แปลว่าในด้านความน่าเชื่อถือระดับความพึงพอใจของบริการที่คาดหวังแตกต่างจาก
บริการที่ได้รับจริงที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 โดยปัจจัยความทันสมัยของอุปกรณ์ที่ให้บริการ มีค่า t มาก
ที่สุด คือ 8.058
ด้านการตอบสนองพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจมีค่า P-Value น้อยกว่าระดับนัยสาคัญทาง
สถิติที่ 0.01 ทุกปัจจัย แปลว่าในด้านการตอบสนองระดับความพึงพอใจของบริการที่คาดหวังแตกต่างจาก
บริการที่ได้รับจริงที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 โดยปัจจัยความรวดเร็วในการอนุมัติเงินสวัสดิการ มีค่า t มาก
ที่สุด คือ 7.443
ด้านความมั่นใจพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจมีค่า P-Value น้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่
0.01 ทุกปัจจัย แปลว่าในด้านความมั่นใจระดับความพึงพอใจของบริการที่คาดหวังแตกต่างจากบริการที่ได้รับ
จริงที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 โดยปัจจัยความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่สวัสดิการ มีค่า t มากที่สุด
คือ 6.242
ด้านความเอาใจใส่พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจมีค่า P-Value น้อยกว่าระดับนัยสาคัญทาง
สถิติที่ 0.01 ทุกปัจจัย แปลว่าในด้านความเอาใจใส่ระดับความพึงพอใจของบริการที่คาดหวังแตกต่างจาก
บริการที่ได้รับจริงที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 โดยปัจจัยการแจ้งข่าวสารผ่านแผ่นพับ มีค่า t มากที่สุด คือ
8.173
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาพบว่าทุกปัจจัยมีระดับการคาดหวังมากกว่าระดับที่ได้รับจริง ดังนั้นสหกรณ์จึงต้องมี
การปรับปรุงคุณภาพบริการเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกและทาให้เกิดความพึงพอใจของ
สมาชิกที่มีต่อสหกรณ์มากขึ้น โดยแบ่งด้านที่ต้องปรับปรุงเป็น 5 ด้าน ดังนี้
ด้านสิ่งที่สัมผัสได้สหกรณ์อาจลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เงินปันผล และ
ชดเชยส่วนต่างดังกล่าวด้วยการลดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และหาช่องทางในการลงทุนเพื่อเพิ่มรายได้ขึ้น นอกจากนี้
สหกรณ์ควรเพิ่มสวัสดิการให้แก่สมาชิกมากขึ้น และปรับปรุงความสะอาดของห้อ งให้บริการสมาชิก เพื่อเพิ่ม
ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์
ด้านความน่าเชื่อถือสหกรณ์จะต้องปรับปรุงพัฒนาให้อุปกรณ์มีความทันสมัยต่อยุคปัจจุบันด้วยการนา
เทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในการใช้บริการสหกรณ์ เช่น แอพลิเคชั่นสหกรณ์
เป็นต้น
ด้านการตอบสนองสหกรณ์จะต้องปรับปรุงด้วยการลดขั้นตอนการอนุมัติเงินสวัสดิการของสมาชิกให้มี
ความรวดเร็วมากขึ้น
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ด้านความมั่น ใจสหกรณ์จะต้องปรั บปรุงด้วยการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ส หกรณ์ และมีการ
ทบทวนความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการของสหกรณ์อยู่เสมอ
ด้านความเอาใจใส่สหกรณ์จะต้องปรับปรุงด้วยการปรับรูปแบบการแจ้งข่าวสารให้ถึงสมาชิกอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการกระจายข่าวสารหลากหลายช่องทาง ทั้งนี้หากส่งเอกสารไปตามที่อยู่สมาชิกควรมีการ
ปรับปรุงข้อมูลที่อยู่สมาชิกอย่างสม่าเสมอ
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บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมเพื่อการเกษียณ กรณีศึกษาประชาชนในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาถึงรูปแบบของการออมเพื่อการเกษียณของ
ประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมเพื่อการเกษีย ณของ
ประชาชนในเขตพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร โดยมี ตั ว แปรอิ ส ระ 3 กลุ่ ม ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ปั จ จั ย ด้ าน
พฤติกรรมและรูปแบบการออม และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม โดยเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้ง
นี้ คือ แบบสอบถามเพื่อวัดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมเพื่อการเกษียณ มีค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยใช้
แบบสอบถามจานวน 400 ชุด ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง พร้อมทาการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค
แบบทวิ (Binary Logistic Regression Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการออมเพื่อการเกษียณ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ค่าใช้จ่ายรวมต่อเดือน โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน
202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.50 อยู่ในช่วงอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี จานวน 176 คิดเป็นร้อยละ 44 มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จานวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่าย 10,001 –
20,000 บาท จานวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.30 ด้านพฤติกรรมและรู ปแบบการออม พบว่า รูปแบบการ
ออมเพื่อการเกษียณ 3 อันดับแรก ได้แก่ รูปแบบเงินฝาก กองทุนการออมเพื่อการเกษียณ และกรมธรรม์
ประกันชีวิต ตามลาดับ โดยมีจานวนเงินออมเพื่อการเกษียณ น้อยกว่า 10,000 บาท จานวน 290 คน คิดเป็น
ร้อยละ 72.50 ความถี่ในการออมเพื่อการเกษียณสูงสุดคือ มีการออมทุกเดือน จานวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ
72 วัตถุประสงค์ในการออม 3 อันดับแรก ได้แก่ ออมเพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉิน ออมเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน
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และออมเพื่อใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ ตามลาดับ ลักษณะการออมเพื่อการเกษียณ ส่วนใหญ่มีลักษณะการ
ออมที่ไม่มีแบบแผนที่แน่นอน จานวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.80 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมเพื่อการ
เกษียณ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ได้แก่ ปัจจัยทางด้านรายได้ ปัจจัยด้านความเสี่ยงจากการออม ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ ปัจจัยด้านอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายภาครัฐ และภาวะทางการเมือง

Abstract
The purpose of this research is to study the factors affecting retirement savings: A case
study in Bangkok. The objectives of research are to study 1) Saving pattern for saving of people
in Bangkok 2) The relationship between effect on saving of people in the Bangkok with 3
independent groups include 1) Personal factors 2) Behavioral factors 3) savings patterns,
economic, political and social factors. The number of samples is 400. The target observations
were selected using purposive sampling. The Binary Logistic Regression Analysis was adopted
to analyze the collected data.
The research found that Personal information that influences savings for retirement with
statistical significance such as gender, age, education and total cost per month. The majority
of respondents were female 202 persons, 50.50 percent, The age range less than or 30 years
176 people, 44 percent. The Bachelor's degree or equivalent 200 students, 50 percent. Most
of the expenses are 10,001 - 20,000 baht 161 people, 40.30 percent. Behavior and saving
patterns that top 3 retirement savings patterns including deposit, Retirement savings fund and
life insurance respectively. The amount of savings for retirement less than 10,000 baht, 290
people, equivalent to 7 2 . 5 0 percent. The highest frequency of retirement savings is 2 8 8
monthly savings, accounting for 7 2 percent. The first 3 savings objectives are saving for
emergency spending, saving for daily spending and saving for spending in health care
respectively. The most saving for retirement have none type of savings with 131 persons or
32.80 percent. Factors influencing saving for retirement with statistical significance including
Income, Risk, Economic, Exchange rate, Government policies and political.
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บทนา
การที่สังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทาให้ประชากรวัยแรงงานของไทยมีสัดส่วนลดลงเมื่อเทียบกับ
ประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น โดยแหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุมาจากบุตรมากถึงร้อยละ 34.7 รองลงมาคือ
แหล่งรายได้หลักจากการทางาน และจากเบี้ยยังชีพทางราชการ อยู่ที่ร้อยละ 31.0 และ 20.0 ตามลาดับ โดย
พบว่าแหล่งรายได้หลักจากการออมนั้นมีเพียงร้อยละ 2.3 จะเห็นว่าประชากรผู้สูงอายุเกิดภาวะพึ่งพิงบุตร
เพิ่มขึ้น มีผลต่อรายได้ประชาชาติของประเทศไทยที่จะลดลงต่อไปในอนาคต (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2560)
จากผลการสารวจการเข้าถึงบริการทางการเงินภาคครัวเรือนมีกลุ่มตัวอย่างจานวน 10,866 ครัวเรือนในทุก
ภูมิภาคของไทย เมื่อพิจารณาถึงการวางแผนทางการเงินเพื่อใช้ในยามเกษียณของครัวเรือน พบว่าวัตถุประสงค์
ของการออมเงินของครัวเรือนส่วนใหญ่มีการออมเพื่อฉุกเฉินหรือเจ็บป่วยสูงที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 37 รองลงมาเพื่อ
ยามชราหรือยามเกษียณอายุอยู่ที่ร้อยละ 30 และเพื่อบริหารรายรับ-รายจ่าย เพื่อการศึกษา เพื่อยานพาหนะ
เพื่อบ้าน และอื่นๆ อยู่ที่ร้อยละ 13, 8, 5, 4 และ 3 ตามลาดับ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2559)
จากการออมเพื่อเกษียณมีความสาคัญต่อประเทศไทย ดังนั้นรัฐบาลในปัจจุบันจึงควรให้ความสาคัญในการ
ออมผ่านการส่งเสริมการออมเพิ่มมากขึ้น โดยงานวิจัยที่ผ่านมามีการศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบ
ต่อการออม ได้แก่ จิณณรัตน์ วราบุญนาคภิรมย์ (2558), นครินทร์ เจียวสว่าง (2558), อนงนาฎ ศุภกิจวณิช
กุล (2558), สุภาพร คล้ายเกต (2550) และ Nari Rhee (2013) ซึ่งอย่างไรก็ตามงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น
ไม่ได้ทาการศึกษาการออมเพื่อการเกษียณมากเท่าที่ควร และเป็นการศึกษาที่มีขอบเขตจากัดอยู่โดยเฉพาะการ
ออมในกลุ่มตัวอย่างเฉพาะ เช่น บางหน่วยงาน บางบริษัท บางพื้นที่ เป็นต้น ไม่ได้มีการครอบคลุมรูปแบบการ
ออมเพื่อวัยเกษียณที่มีหลากหลาย อีกทั้งยังขาดการศึกษาถึงปัจจั ยที่มีอิทธิพลต่อการออมในบางปัจจัย ได้แก่
ปัจจัยทางการเมือง และสังคม เป็นต้น
ด้ ว ยเหตุ นี้ ผู้ ศึ ก ษาจึ ง สนใจในการศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การออมเพื่ อ การเกษี ย ณในเขตพื้ น ที่
กรุงเทพมหานครเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น ทั้งนี้การศึกษาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อแรงงานที่กาลังเข้าสู่
วัยเกษียณในอนาคตให้เตรียมความพร้อมในการวางแผนทางการเงินหลังเกษียณ และให้หน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนให้ความสาคัญในการส่งเสริมการวางแผนการการเงินและออมกับประชาชนมากขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงรูปแบบของการออมเพื่อการเกษียณของประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมเพื่อการเกษียณของประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
อุปกรณ์และวิธีการดาเนินงานวิจัย
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ อการออมเพื่อการเกษียณ กรณีศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครครั้งนี้มี
ขอบเขตในการศึกษา โดยจากการคานวณกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรของ Taro Yamane (กัลยา วานิชย์
บัญชา, 2542) ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 สามารถกาหนดขนาดตัวอย่างจานวน 400 คน โดยใช้วิธีสุ่ม
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ตัวอย่างแบบไม่เฉพาะเจาะจง (Simple random sampling) การเก็บข้อมูลจะเกิดขึ้นในย่านที่มีคนวัยทางาน
อยู่รวมตัวกันอย่างหนาแน่น กลุ่มตัวอย่างที่เป็นวัยแรงงาน ที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายและ
หญิง อายุระหว่าง 23-60 ปี ช่วงเวลาที่เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงพฤศจิกายน พ.ศ.2561 ใช้
เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)

การวิเคราะห์ข้อมูล
ทาการวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ SPSS โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช้อธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดย
อธิบายและนาเสนอผ่านตารางแจกแจงค่าสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติในการ
ทดสอบสมมติ ฐ าน (Hypothesis Testing) โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ ในการวิ เ คราะห์ ผ ลผ่ า นสถิ ติ ไ คสแควร์ (ChiSquare) เพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
3. แบบจาลองที่ใช้ในงานวิจัย
3.1 แนวคิดของการใช้การวิเคราะห์ การถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression) ทางผู้ ศึกษาจะใช้
แบบจาลองโลจิตแบบ Binary Logistic โดยกาหนดให้ผลของการออมเพื่อการเกษียณเป็นตัวแปรตาม (Y) ที่มี
ค่าได้เพียง 2 ค่า คือ
Y=1 คือ ตัดสินใจออมเพื่อการเกษียณ
Y=0 คือ ตัดสินใจไม่ออมเพื่อการเกษียณ ในที่นี้หมายถึง การออมเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ
ซึ่งมีตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยด้านข้อมูลส่วนบุคคล และปัจจัยที่มีอิ ทธิพลต่อการออมเพื่อการเกษียณ โดย
สามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ดังสมการ
𝑥 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐺𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 + 𝛽2 𝐴𝑔𝑒 + 𝛽3 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒 + 𝛽4 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝛽5 𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑦 +
𝛽6 𝐶𝑎𝑟𝑒𝑒𝑟 + 𝛽7 𝑇 + 𝛽8 𝐶 + 𝛽9 𝐸 + 𝛽10 𝐼𝑁𝐶 + 𝛽11 𝐸𝑋𝑃 + 𝛽12 𝐷𝐸𝐵𝑇 +
𝛽13 𝐶𝑂𝑀𝑃 + 𝛽14 𝑆𝑂 + 𝛽15 𝑅𝐼𝑆𝐾 + 𝛽16 𝐸𝐶𝑂 + 𝛽17 𝐼𝑁𝐹 + 𝛽18 𝐸𝑋𝐶 +
𝛽19 𝐺𝑂𝑉 + 𝛽20 𝑃𝑂𝐿𝐼

โดย เพศ คือ Gender, อายุ คือ Age, สถานภาพ คือ State, ระดับการศึกษา คือ Education, จานวน
สมาชิกภายใต้การดูแล คือ Family, อาชีพ คือ Career, ระยะเวลาการทางาน คือ T, รายได้รวมต่อเดือน คือ
C, ค่าใช้จ่ายรวมต่อเดือน คือ E
รายได้ คือ INC, ค่าใช้จ่าย คือ EXP, ภาระหนี้สิน คือ DEBT, ผลตอบแทนจากการออม คือ COMP,
แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ คือ SO, ความเสี่ยงจากการออม คือ RISK, ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ คือ ECO, อัตราเงิน
เฟ้อ คือ INF, อัตราแลกเปลี่ยน คือ EXC, นโยบายภาครัฐ คือ GOV, ภาวะทางการเมือง คือ POLI
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์จะแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งคือข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนที่สองคือ
พฤติกรรมและรูป แบบในการออม ส่ว นที่ส ามคือปัจจัยที่มีผ ลต่อการออมเพื่อการเกษียณ ส่ ว นที่สี่ คือการ
วิเคราะห์โดยใช้ Chi-Square และส่วนที่ห้าคือการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ในส่วนนี้จะแสดงถึงผลการศึกษาของข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา จานวนสมาชิก ระยะเวลาในการทางาน รายได้ต่อเดือน และค่าใช้จ่ายต่อเดือน สรุปผลได้ดังนี้
เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.50 และเพศชาย
จานวน 198 คิดเป็นร้อยละ 49.50 คน
อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี จานวน 176 คิดเป็นร้อย
ละ 44 ช่วงอายุ 31-40 ปี จานวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35 ช่วงอายุ 41-50 ปี จานวน 57 คน คิดเป็นร้อย
ละ 14.20 และช่วง 51-60 ปี มีจานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.80
สถานภาพ สถานภาพโสด จานวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 68.50 สมรส จานวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ
30.80 และหย่าร้าง 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80
ระดับการศึกษา มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จานวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ปริญญา
โท 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.80 ต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.80 และสูงกว่าปริญญา
โท จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50
จานวนสมาชิกที่อยู่ภายใต้การดูแล ผลการศึกษาพบว่าไม่มีจานวนสมาชิกที่อยู่ภายใต้การดูแลสูงสุด 179
คน คิดเป็นร้อยละ 44.80 มีสมาชิกที่อยู่ภายใต้การดูแล 1-2 คนจานวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.30 สมาชิก
ที่อยู่ภายใต้การดูแล 3-4 คน จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.80 และสมาชิกที่อยู่ภายใต้การดูแลมากกว่า 5
คนขึ้นไป จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.30
ระยะเวลาในการทางาน มีระยะเวลาในการทางานอยู่ที่ 6-9 ปี จานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.30
ระยะเวลาในการทางาน 3-5 ปี จานวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.30 ระยะเวลาในการทางาน 1-2 ปี จานวน
86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50 และระยะเวลาในการทางาน 10 ปีขึ้นไป จานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21
รายได้รวมต่อเดือน ส่วนใหญ่มีรายได้ 30,001 – 40,000 บาท จานวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.30
รองลงมาคือมีรายได้อยู่ที่ 20,001 – 30,000 บาท จานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.80 รายได้ 10,001 –
20,000 บาท จานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22 รายได้มากกว่า 50,001 บาท จานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ
18 รายได้ 40,001 – 50,000 บาท จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30 และรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท
จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่จะมีรายได้ในระดับปาน
กลางถึงสูง โดยจะมีการออมที่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนรายได้ที่สูงขึ้นนั่นเอง
ค่าใช้จ่ายรวมต่อเดือน ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่าย 10,001 – 20,000 บาท จานวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ
40.30 รองลงมาคือมีค่าใช้จ่าย 20,001 – 30,000 บาท จานวน 102 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.50 ค่าใช้จ่าย
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40,001 – 50,000 บาท จานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 ค่าใช้จ่าย 30,001 – 40,000 บาท จานวน 42
คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 10,000 บาท จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.20 และค่าใช้จ่าย
มากกว่า 50,001 บาท จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่จะมี
ค่าใช้จ่ายในระดับปานกลาง
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมและรูปแบบในการออม
ในส่ ว นนี้ จะแสดงถึงผลการศึกษาของข้อมูล แสดงพฤติกรรมและรูปแบบในการออมของกลุ่ มตัว อย่ า ง
จาแนกตามพฤติกรรมและรูปแบบในการออม ได้แก่ รูปแบบการออม จานวนเงินออม ความถี่ในการออม
วัตถุประสงค์ของการออม ลักษณะการออม ผู้ที่มีอิทธิพลในการออม และการยอมรับความเสี่ยงในการออม
โดยสามารถสรุปผลที่ได้จากการศึกษาได้ดังนี้
รูปแบบการออมเพื่อการเกษียณ โดยจัดอันดับ 3 แรก พบว่ารูปแบบการออมเพื่อการเกษียณอันดับ 1 คือ
รู ปแบบเงิน ฝาก มี จานวน 80 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.92 อันดับ 2 คือ กองทุนการออมเพื่อการเกษีย ณ มี
จานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 และอันดับ 3 คือ กรมธรรม์ประกันชีวิต มีจานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ
17
จานวนเงินออมเพื่อการเกษียณ ส่วนใหญ่มีจานวนเงินออมน้อยกว่า 10,000 บาท จานวน 290 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 72.50 รองลงมาคือมีจานวนเงินออม 10,001 – 20,000 บาท จานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ
18.80 จานวนเงินออม 20,001 – 30,000 บาท จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 จานวนเงินออม 30,001
– 40,000 บาท จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 และจานวนเงินออมมากกว่า 50,001 บาท จานวน 3 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.80 ซึ่งจากการสารวจพบว่าจานวนเงินออมเพื่อการเกษียณของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีจานวน
เงินออมเพื่อการเกษียณที่ค่อนข้างน้อย โดยมีจานวนเงินออมเพื่อการเกษียณรวมต่อเดือนน้อยกว่า 10,000
บาท
ความถี่ในการออมเพื่อการเกษียณ ส่วนใหญ่มีความถี่ในการออมสูงสุดคือการออมทุกเดือน จานวน 288
คน คิดเป็นร้อยละ 72 รองลงมาคือการออมปีละครั้ง จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30 ออมรายไตรมาส
จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.30 ออมราย 6 เดือน จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.80 ออมทุกวัน จานวน
6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 และอื่น ๆ คือไม่มีความถี่ที่แน่นอน จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30 ซึ่งจากการ
สารวจพบว่าความถี่ในการออมเพื่อการเกษียณของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการออมทุกเดือน
วัตถุประสงค์ในการออม โดยจัดอันดับ 3 แรก พบว่าวัตถุประสงค์ในการออมอันดับ 1 คือ ออมเพื่อใช้จ่าย
ยามฉุกเฉิน มีจานวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50 อันดับ 2 คือ ออมเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน มีจานวน
76 คน คิดเป็นร้อยละ 18.92 และอันดับ 3 คือ ออมเพื่อใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ มีจานวน 68 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.08
ลักษณะการออมเพื่อการเกษียณ ส่วนใหญ่มีลักษณะการออมที่ไม่มีแบบแผนที่แน่นอน จานวน 131 คน
คิดเป็นร้อยละ 32.80 รองลงมาคือการออมโดยมีการวางแผนการออมไว้ล่วงหน้ าสาหรับอนาคต จานวน 93
คน คิดเป็นร้อยละ 23.30 การออมแบบใช้จ่ายก่อนแล้วค่อยนาเงินที่เหลือมาเก็บออม จานวน 81 คน คิดเป็น

918

หน้า 7

ร้อยละ 20.30 การออมแบบนาเงินที่เหลือจากการออมไปใช้จ่าย โดยไม่ได้มีการวางแผนการออมไว้ล่วงหน้า
สาหรับอนาคต จานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.30 การออมโดยมีการวางแผนการออมอย่างเคร่งครัด โดย
จะไม่มีการนาเงินออมออกมาใช้จ่าย จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50
ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการออมเพื่อการเกษียณ ส่วนใหญ่ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการออมสูงสุดคือตัวเอง จานวน 244
คน คิดเป็นร้อยละ 61 รองลงมาคือพ่อ-แม่ จานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.30 บุตรเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการ
ออม จานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 คู่สมรสมหรือแฟนเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการออม จานวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 3 และที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการออม จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.30
ระดั บ การยอมรั บ ความเสี่ ย ง ส่ ว นใหญ่ คื อ ระดั บ ปานกลาง จ านวน 163 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 40.80
รองลงมาคือยอมรับความเสี่ยงได้น้อย จานวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 และการยอมรับความเสี่ยงได้สูง
จานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.80
ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมเพื่อการเกษียณ
ในส่วนที่นี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมเพื่อการเกษียณทั้ง 7 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัย
ด้านรายได้ในปัจจุบัน ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน ปัจจัยด้านภาระหนี้สิน ปัจจัยด้านผลตอบแทนจากการ
ออม ปัจจัยด้านแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์การออม ปัจจัยด้านความเสี่ยงจากการออม และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
การเมือง และสังคม ทั้งนี้ในแต่ละปัจจัยมีการแยกประเด็นย่อยเพื่อขยายความให้ชัดเจนในแต่ละปั จจัยมาก
ยิ่งขึ้น สรุปได้ดังนี้
จากปัจจัยทั้ง 7 ปัจจัยมีระดับความสาคัญมาก ได้แก่ รายได้ (เงินเดือนจากการประกอบอาชีพหลัก, รายได้
จากการลงทุน ), แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์การออม (ความน่าเชื่อถือ ภาพลักษณ์ของสถาบันการเงิน , ความ
สะดวก ทาเลที่ตั้งง่ายต่อการออม, การให้บริการของสถาบันการออม, การให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการออม)
จากปัจจัยทั้ง 7 ปัจจัยมีระดับความสาคัญปานกลาง ได้แก่ รายได้ (รายได้จากการทาธุรกิจหลัก, เงินโบนัส
ค่าคอมมิชชั่น, ค่าทางานล่วงเวลา (OT), รายได้จากการประกอบอาชีพเสริม, รายได้อื่น ๆ), ค่าใช้จ่าย(ค่าใช้จ่าย
ประจา, ค่าใช้จ่ายด้านอาหารในชีวิตประจาวัน , ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค, ค่าเครื่องนุ่งห่ม, ค่าใช้จ่าย
ส่วนตัวในชีวิตประจาวัน, ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา, ค่ายานพาหนะ, ค่ารักษาพยาบาล, ค่าประกันภัย, ค่าความ
สวยงาม), ภาระหนี้สิน (ค่าใช้จ่ายด้านบัตรเครดิต , ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าเงินผ่อน, ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน ),
ผลตอบแทนจากการออม (ผลตอบแทนที่ได้รับจากการออม, ระยะเวลาที่ได้รับผลตอบแทน, สิทธิประโยชน์ที่
ได้รับจากการออม, บริการเสริมอื่น ๆ จากการออม), ความเสี่ยงจากการออม (ความเสี่ยงจากการออมด้าน
ระยะเวลา, ระดับการยอมรับความเสี่ยงจากการออม), อัตราเงินเฟ้อ, อัตราภาษีเงินได้, ภาวะทางเศรษฐกิจ,
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม (นโยบายภาครัฐด้านเศรษฐกิจ
, นโยบายภาครัฐ, การดาเนินงานของตลาดทุน, ภาวะทางการเมือง, ภาวะทางสังคม)
จากปัจจัยทั้ง 7 ปัจจัยมีระดับความสาคัญ น้อย ได้แก่ รายได้ (ค่าเดินทาง), ค่าใช้จ่าย (ค่าซ่อมแซมที่อยู่
อาศัย, ค่าภาษีสังคม)
ส่วนที่ 4 ผลการทดสอบความเป็นอิสระต่อปัจจัยส่วนบุคคลโดยใช้วิธี Chi-Square Test
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สมมติฐานหลัก
เพศที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการออมเพื่อการเกษียณ
อายุที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการออมเพื่อการเกษียณ
สถานภาพที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการออมเพื่อการเกษียณ

Sig.
0.419
0.000**
0.000**

ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการออมเพื่อการเกษียณ

0.000** ปฏิเสธสมมติฐานหลัก
0.000** ปฏิเสธสมมติฐานหลัก

จานวนสมาชิกภายใต้ความดูแลทีต่ ่างกันไม่มผี ลต่อการออมเพื่อการเกษียณ

อาชีพที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการออมเพื่อการเกษียณ
ระยะเวลาในการทางานที่ต่างกันไม่มีผลต่อการออมเพื่อการเกษียณ
รายได้รวมต่อเดือนที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการออมเพื่อการเกษียณ

การทดสอบสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐานหลัก
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก

0.527 ยอมรับสมมติฐานหลัก
0.003* ปฏิเสธสมมติฐานหลัก
0.025* ปฏิเสธสมมติฐานหลัก

ค่าใช้จ่ายรวมต่อเดือนที่ต่างกันไม่มีผลต่อการออมเพื่อการเกษียณ
0.021* ปฏิเสธสมมติฐานหลัก
ตารางที่ 1.1 ผลการทดสอบความเป็นอิสระต่อปัจจัยส่วนบุคคลต่อการออมโดยใช้วิธี Chi-Square
หมายเหตุ *
ยอมรับสมมติฐานหลัก ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 ที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95
**
ยอมรับสมมติฐานหลัก ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.01 ที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 99
จากผลการศึกษาดังตารางที่ 1.1 ได้ทาการวิเคราะห์โดยใช้ค่าทางสถิติ Pearson Chi-Square จากผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และจานวนสมาชิกภายใต้ความดูแล ที่แตกต่างกันมี
ผลต่อการออมเพื่อการเกษียณ ด้วยระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 99 เนื่องจากปัจจัยส่วนบุคคลทางด้านอายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา และจานวนสมาชิกภายใต้ความดูแ ลของกลุ่มตัวอย่าง สามารถส่งผลทาให้กลุ่ม
ตัวอย่างมีการออมเกษียณที่แตกต่างกัน
และระยะเวลาในการทางาน รายได้รวมต่อเดือน ค่าใช้จ่ายรวมต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีผลต่อการออมเพื่อ
การเกษียณ ด้วยระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ซึ่งหากทาการพิจารณาถึงสาเหตุที่บุคคลแต่ละคนมีรายได้รวม
ที่แตกต่างกันนั้น เป็นผลจากระยะเวลาในการทางานที่มีความแตกต่างกัน ระยะเวลาการทางานมากกว่า จะ
สามารถสร้างรายได้รวมที่สูงกว่า โดยเปรียบเทียบกับผู้ที่มีระยะเวลาการทางานน้อยกว่า และเมื่อมีรายได้ที่สูง
กว่าก็จะมีโอกาสที่จะเก็บออมได้มากขึ้นตามไปด้วย ในด้านค่าใช้จ่ายรวมต่อเดือนผู้ที่มีค่าใช้จ่ายรวมต่อเดือนที่
สูงกว่ามีโอกาสที่จะเก็บออมได้น้อยกว่าผู้ที่มีค่าใช้จ่ายต่ากว่าโดยเปรียบเทียบ
ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression)
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธี Logistic Regression จากข้อมูลที่เก็บได้จากแบบสอบถามใน ส่วนที่ 1 และ
ส่วนที่ 3 เพื่ออธิบายถึงอิทธิพลของข้อมูลเหล่านี้ที่ส่งผลต่อการออมเพื่อการเกษียณ โดยคอลัมน์แรกเป็นผล
การศึกษาด้านปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา จานวนสมาชิกภายใต้การดูแล
อาชีพ ระยะเวลาการทางาน รายได้รวมต่อเดือน และค่าใช้จ่ายรวมต่อเดือน คอลัมน์ที่สองเป็นผลการศึกษา
ด้านปั จ จัย ทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ ค่าใช้จ่าย ภาระหนี้สิ น ผลตอบแทนจากการออม แหล่ งที่มาของ
ผลิตภัณฑ์ ความเสี่ยงจากการออม ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยน นโยบายภาครัฐ และ
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ภาวะทางการเมือง คอลัมน์ที่สามเป็นผลการศึกษาโดยรวมเอาปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
เข้าด้วยกันจึงได้ผลการศึกษาดังตารางที่ 1.2
ตัวแปร
ปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
ปัจจัยรวมทั้งหมด
-0.69**
-0.98***
GENDER
(0.288)
(0.349)
-0.98***
-1.31***
AGE
(0.278)
(0.346)
-0.50
-0.46
State
(0.396)
(0.483)
-0.75**
-0.88*
Education
(0.320)
(0.386)
-0.32
-0.12
Family
(0.245)
(0.280)
-0.03
0.05
Career
(0.102)
(0.116)
0.12
0.13
T
(0.166)
(0.202)
-0.20
-0.06
C
(0.173)
(0.210)
0.50**
0.47**
E
(0.194)
(0.242)
0.29**
0.22*
INC
(0.108)
(0.128)
-0.13
-0.02
EXP
(0.109)
(0.128)
0.24**
0.27*
DEBT
(0.120)
(0.156)
0.35**
0.12
COMP
(0.149)
(0.188)
0.11
0.02
SO
(0.116)
(0.138)
RISK
-0.93***
-1.28***

921

หน้า 10

(0.261)
(0.336)
-0.62***
-0.87***
ECO
(0.172)
(0.214)
0.12
0.07
INF
(0.234)
(0.315)
0.25
0.53**
EXC
(0.226)
(0.270)
0.91***
1.03***
GOV
(0.199)
(0.231)
0.74***
0.68**
POLI
(0.228)
(0.266)
B
3.45***
-5.34***
1.23***
S.E.
(1.088)
(1.060)
(1.907)
ตารางที่ 1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมเพื่อการเกษียณด้วยแบบจาลอง Logistic
Regression
หมายเหตุ *
ยอมรับสมมติฐานหลัก ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.10 ที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 90
**
ยอมรับสมมติฐานหลัก ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 ที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95
*** ยอมรับสมมติฐานหลัก ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.01 ที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 99
โดยผลการทดสอบความแม่นย าในการพยากรณ์ของแบบจาลอง Logistic Regression นั้น พบว่า จาก
ข้ อ มู ล จริ ง (Observed) ทั้ ง หมดจ านวน 400 ตั ว อย่ า ง สมการถดถอยเชิ ง โลจิ ส ติ ค สามารถพยากรณ์
(Predicted) ได้ถูกต้องเท่ากับ 332 ตัวอย่าง นั่นคือสามารถพยากรณ์ได้ถูกต้องร้อยละ 83 ซึ่งอยู่ในค่าการ
พยากรณ์ที่ยอมรับได้
โดยจากตารางที่ 1.2 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติคด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมเพื่อ
การเกษียณ โดยผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการออมเพื่อการเกษียณ ได้แก่ เพศ เพศหญิงจะมีรายจ่ายสูงกว่าเพศชาย
เนื่องจากเพศหญิงมีนิสัยชอบความรักสวยรักงาม ดูแลตัวเอง อายุ หากสมาชิกในครอบครัวอยู่ในช่วงวัยทางาน
หรื อในช่ว งอายุ ที่ มี ครอบครั ว จะมีร ายจ่ ายที่ สู ง กว่ า กลุ่ ม อายุ ในช่ว งอื่ น ๆ ระดั บ การศึ ก ษา หากมี ร ะดั บ
การศึกษาสูงจะมีความสามารถในการหารายได้ที่มากกว่าครอบครัวที่มีระดับการศึกษาต่า ค่าใช้จ่ายรวมต่อ
เดือน กลุ่มตัวอย่างที่มีค่าใช้จ่ายหรือมีลักษณะนิสัยในการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ชอบความสบาย หรูหรา จะมีสัดส่วน
แนวโน้มในการออมน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับครอบครัวที่ใช้จ่ายไม่ฟุ่มเฟือย ในด้านปัจจัยส่วนบุคคลที่ไม่มี
อิทธิพลต่อการออมเพื่อการเกษียณ ได้แก่ สถานภาพ ครอบครัวที่มีการสมรสในปัจจุบันไม่นิย มมีบุตรหรือมี
บุตรน้อยลง อีกทั้งผู้หญิงก็มักจะหารายได้ภายนอกบ้าน จึงทาให้ฝ่ายหญิงไม่ต้องพึ่งพิงรายได้จากฝ่ายชาย
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เหมือนดังในอดีต ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแล ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยว คือ มีบุคคลที่อยู่ภายในครอบครัว 2-4
คน จึงทาให้ไม่มีผลต่อภาระทางด้านรายได้หรือรายจ่ายมากนัก อาชีพ เนื่องจากค่าแรงขั้นต่าเริ่มต้น อยู่ที่
15,000 บาทในวุฒิปริญญาตรี จึงทาให้ในกลุ่มอาชีพ ส่วนใหญ่มีค่าแรงที่ไม่แตกต่างกันมากนักในช่วงเริ่มแรก
ของการทางาน ระยะเวลาการทางาน ประสบการณ์การทางานส่วนใหญ่อยู่ที่ 6-9 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาในการ
สร้างครอบครัว ถึงแม้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มมากขึ้น แต่ก็ยังคงมีรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นด้วย รายได้รวมต่อเดือน เมื่อ
รายได้เพิ่มมากขึ้น ทาให้ครอบครัวมีรายจ่ายที่เพิ่มมากขึ้น จากผลสารวจพบว่ารายจ่ายมีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ
50 ของรายได้รวมต่อเดือน
ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อการออมเพื่อการเกษียณ ได้แก่ ปัจจัยทางด้านรายได้ กลุ่มตัวอย่างที่มี
รายได้มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่าย จะมีแนวโน้มการออมมากกว่าครอบครัวที่มีรายจ่ายมากกว่ารายได้
โดยเปรียบเทียบ ความเสี่ยงจากการออม หากมีการยอมรับระดับความเสี่ยงที่ต่า จะส่งผลทาให้ผลตอบแทน
จากการออมมีระดับต่าด้วย ในทางกลับกันหากต้องการได้รับผลตอบแทนที่สูง ต้องยินดีรับความเสี่ยงที่สูงขึ้น
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เมื่อการคาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจตกต่า จะส่งผลทาให้รายได้ภาคครัวเรือนต่าลง อัตรา
การว่างงานเพิ่มสูงขึ้น ความเชื่อมั่นในการลงทุนก็จะลดต่าลง รายได้มวลรวมของครัวเรือนจะลดลง ซึ่งจะส่งผล
ทาให้รายจ่ายภาคครัวเรือนลดลงและการออมของภาคครัวเรือนสูงขึ้น นโยบายภาครัฐ หากภาครัฐใช้นโยบาย
เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการออมเพื่อเกษียณที่เพิ่มมากขึ้น ก็จะทาให้ประชาชนเพิ่มการออมเพื่ อ
เกษียณด้วย ภาวะทางการเมือง กลุ่มตัวอย่างที่มีความกังวลทางด้านความมั่นคงทางการเมืองที่ไม่แน่นอนอาจ
ส่งผลต่อสภาวะสังคมในอนาคต จะให้มีการออมเพิ่มมากขึ้น ในด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ไม่มีอิทธิพลต่อการ
ออมเพื่อการเกษียณ ได้แก่ ค่าใช้จ่าย เนื่องจากค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการชาระ
เงินกู้ ด้านแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์การออมในปัจจุบันสามารถเข้าถึง ข้อมูล ได้ง่ายผ่านช่องทาง
อิเล็ กทรอนิ คส์ โดยไม่จาเป็ น ต้องเดิน ทางไปยังสถาบันการเงิน อัตราเงิน เฟ้อ การออมเงินไม่ส ามารถได้
ผลตอบแทนที่มากกว่าเงินเฟ้อ จึงทาให้ผู้ออมหันไปให้ความสนใจกับการลงทุนทางด้านอื่น ๆ
ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อการออมเพื่อการเกษียณ อัตราแลกเปลี่ยน การ
คาดการความผันผวนจากตลาดเงินตราต่างประเทศจะส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมีผลต่ออัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมเพื่อการเกษียณ กรณีศึกษาเขตพื้นกรุงเทพมหานครครั้งนี้ พบว่า
ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการออมเพื่อการเกษียณ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และค่าใช้จ่ายรวมต่อเดือน
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ จิณณรัตน์ วราบุญนาคภิรมย์ (2558), นครินทร์ เจียวสว่าง (2558) และ อนง
นาฎ ศุภกิจวณิชกุล (2558) พฤติกรรมและรูปแบบการออมเพื่อการเกษียณ ได้แก่ รูปแบบการออมเพื่อการ
เกษียณ ความถี่ในการออมเพื่อการเกษีย ณสู งสุ ด วัตถุประสงค์ในการออม และลักษณะการออมเพื่ อ การ
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เกษียณ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ จิณณรัตน์ วราบุญนาคภิรมย์ (2558), ดาราภรณ์ โคสิริวิวัฒน์ (2558),
สุรสีห์ ประสิทธิ์รัตน์ (2558) และ วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล (2557)
ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ในด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมเพื่อการเกษียณ โดย
ปัจจัยมีระดับความสาคัญ ได้แก่ รายได้ ค่าใช้จ่าย ผลตอบแทนจากการออม และนโยบายภาครัฐ ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ สกุณา หวังเอียด (2558), ฉัตรชัย สิริเทวัญกุล (2555), สุภาพร คล้ายเกต (2550) และ
Nari Rhee (2013)
นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี ลักษณะการออมเพื่อการเกษียณที่ไม่มีแบบแผนที่ นอน โดยมี
ลักษณะการออมเพื่อการเกษียณที่ไม่มีแบบแผนที่แน่นอน ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการออมเพื่อการเกษียณสูงสุด คือ
ตัวเอง และมีระดับการยอมรับความเสี่ยงปานกลาง จึงอาจทาให้ได้รับผลตอบแทนจากการออมที่ไม่สูงมากนัก
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมเพื่อการเกษียณ ด้านนโยบายภาครัฐ และภาวะทางการเมือง ส่งผลต่อการ
ออมเพื่อการเกษียณอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แสดงว่าหากภาครัฐมี นโยบายเพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจใน
การออมเพื่อเกษียณที่เพิ่มมากขึ้น ก็จะทาให้ประชาชนเพิ่มการออมเพื่อเกษียณเพิ่มขึ้นตามไปด้วย และการ
คาดการภาวะทางการเมืองในช่วงประเทศไม่มีความสงบทางด้านการเมือง จะทาให้ประชาชนเกิดความกังวล
ทางด้านความมั่นคงทางการเมือง จะให้ความสนใจต่อการออมเผื่อฉุกเฉินเพิ่มมากขึ้น และลดการลงทุนลง
เนื่องจากการเมืองที่ไม่แน่นอนอาจส่งผลต่อสภาวะฉุกเฉินทางสังคมในอนาคต
เอกสารและสิ่งอ้างอิง
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนทางตรงของนักลงทุนไทยใน
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และ เปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนทางตรงของนักลงทุน
ไทยในกลุ่มประเทศ CLMV และ กลุ่มประเทศ ASEAN+6 โดยใช้การประมาณแบบจาลองของ Panel data
ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี 2006-2017 จานวนทั้งสิ้น 8 ประเทศ
ผลการศึกษาพบว่าสาหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนทางตรงของนักลงทุนไทยในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของผู้รับทุน และอัตราเงิ นเงินเฟ้อพื้นฐาน ใน
ส่วนของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนทางตรงของนักลงทุนไทยในกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ อัตรา
แลกเปลี่ยน และ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนทางตรงของนักลงทุนไทยในกลุ่มประเทศ ASEAN+6
ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนและอัตราภาษีนิติบุคคลของประเทศผู้รับทุน นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเพิ่มเติมในส่วน
ของผลการใช้นโยบายการเปิดเสรีการลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผ่านความตกลงด้านการลงทุน
อาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement) หรือ ACIA ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในช่วงปี 2554
ผลการศึกษาพบว่านโยบายดัง กล่าวมีส่วนทาให้มูลค่าการลงทุนทางตรงของนักลงทุนไทยในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ดังนั้นเพื่อเป็ นการส่งเสริมการลงทุนทางตรงขาออกรัฐบาล
ควรส่งเสริมในแง่ของปัจจัยทางเศรษฐกิจ เช่นการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ

926

เพื่อให้อัตราแลกเปลี่ยนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอยู่เสมอ ไม่ให้เกิดความผันผวนมากจนเกินไป และติดตาม
การดาเนินงานด้านนโยบายส่งเสริมการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศควบคู่กันไปด้วย
คาสาคัญ : การลงทุนทางตรงในต่างประเทศ , อาเซียน , นโยบายการเปิดเสรีการลงทุน
Abstract
This research aims to investigate the determinants of Thailand Outward foreign direct
investment (OFDI) to AEC Member Countries and Comparison of determinants influencing of
Thailand Outward foreign direct investment (OFDI) to CLMV and ASEAN+6 Countries. With the
help of panel data for the most recent period 2006 – 2017 in 8 Countries.
The empirical results indicate that the determinants influencing of Thailand Outward
foreign direct investment (OFDI) to AEC Member Countries are gross domestic product in the
host countries and core inflection. The determinants influencing of Thailand Outward foreign
direct investment (OFDI) to CLMV Countries are exchange rate. While the determinants
influencing of Thailand Outward foreign direct investment (OFDI) to ASEAN+6 Countries are
exchange rate and corporate tax rate in the host countries. In addition, further studies on the
effect of investment liberalization policy in AEC Member Countries through the ASEAN
Comprehensive Investment Agreement or ACIA that became effective in 2011. The empirical
results indicate that the policies significantly contribute to increase the value of Thailand
Outward foreign direct investment to AEC Member Countries. Thus, the government should
maintaining internal and external stability economics in order to keep the exchange rate at an
appropriate level not to cause too much volatility and monitor the implementation of policies
to promote Thailand Outward foreign direct investment.
Keywords : Outward foreign direct investment, ASEAN, investment liberalization policy
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บทนา
ในอดีตการส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติถือเป็นกลวิธีหนึ่งที่หลายๆประเทศทั่วโลกนิยมใช้เพื่อการ
กระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยกลยุทธ์ดังกล่าวมักจะถูกใช้ในประเทศที่กาลังพัฒนาเป็น
ส่วนใหญ่ เนื่องจากประเทศเหล่านี้ยังไม่มีการออมและการสะสมทุนที่มากเพียงพอที่จะนาไปสู่การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ ของประเทศได้อย่างรวดเร็ ว ซึ่งประเทศที่เข้ามาลงทุนส่ ว นใหญ่นั้นเป็นประเทศที่จัดได้ว่ า เป็ น
ประเทศมหาอานาจทางเศรษฐกิจ หรือประเทศพัฒ นาแล้ ว ที่มีเงินทุนเหลื อเพี ยงพอที่ จะนาออกแสวงหา
ประโยชน์ในต่างประเทศได้ หากพิจารณาถึงระบบเศรษฐกิจไทยตั้งแต่อดีตจะพบว่าประเทศไทยเองมีการพึ่งพา
เงินลงทุนจากต่างชาติค่อนข้างสูง
มูลค่าการลงทุน (ล้านดอลลาร์ สรอ.)
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ปี พ.ศ.

ภาพที่ 1.1 กราฟแสดงการเปรีย บเทียบระหว่างเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศและ เงินลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2550-2560
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2562)
จากภาพที่ 1.1 พบว่าในช่วงปี 2550 – 2553 เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย มี
สัดส่วนที่สูงกว่าโดยเปรียบเทียบกับเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ ก่อนที่ในช่วงปี 2554 เป็นต้นมา
เงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศกลับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 30 โดย
สาเหตุที่ทาให้มูลค่าเงินลงทุนขาออกของไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นนี้ เป็นเพราะนโยบายการเปิดเสรีการ
ลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในช่วงเดือนตุลาคม 2554 การเกิดขึ้น ของนโยบายดังกล่าวทาให้บริษัท
ภายในประเทศจานวนมากสามารถออกไปลงทุนโดยตรงยังต่างประเทศได้โดยเสรี มูลการลงทุนโดยตรงใน
ต่างประเทศของไทยจึงมีมูลค่าสูงขึ้น (นิพิฐ วงศ์ปัญญา , 2558) นอกจากนี้ การลงทุนทางตรงของประเทศไทย
ยังเป็นบทบาทของผู้ประกอบการขนาดใหญ่ดังเช่นบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และยังจากัดการ
ลงทุนอยู่ในภูมิภาคอาเซียน อาทิ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และ เวียดนาม เป็นต้น ในขณะที่ผู้ประกอบการขนาด
กลางและเล็ก (SMEs) ยังคงไม่มีศักยภาพเพียงพอต่อการเข้าไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ สถานการณ์เช่นนี้
จึงเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่า ไม่ได้มีเพียงประเทศที่พัฒนาแล้วเท่านั้นที่มีความสามารถมากพอที่จะเคลื่อนย้ายเงิน
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ลงทุนออกนอกประเทศเพื่อไปแสดงหาผลประโยชน์ในกลุ่มประเทศต่างๆได้ แต่ประเทศที่กาลังพัฒนาบาง
ประเทศเริ่มมีบทบาทในการลงทุนไปยังต่างประเทศมากขึ้นเช่นกัน สาหรับในประเทศไทยเองก็มีแนวโน้มการ
ลงทุนออกสู่ต่างประเทศมากขึ้น แต่อาจมีการพัฒนาที่ช้ากว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเดียวกัน
ความจาเป็นที่รัฐบาลหรือผู้มีอานาจกาหนดนโยบาย ต้องสนับสนุนและให้ความสาคัญกับการออกไป
ลงทุนในต่างประเทศ จากบทวิเคราะห์ ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ม.ป.ป.) ได้ กล่าวถึงสาเหตุประการแรก
คือ เป็นการเสริมสร้างโอกาสทางการค้าของไทยบนเวทีการค้าโลก จากการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่เข้มแข็ง
ของธุรกิจไทยที่ไปลงทุนในประเทศต่างๆ ประการต่อมาคือการสร้างสมดุลให้ตลาดเงินตราต่างประเทศมีความ
สมดุลมากขึ้น เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศของไทยจะเป็นด้านเงินไหลเข้าเป็นส่วน
ใหญ่ ทั้งจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัด หรือการไหลเข้าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างชาติ เป็นต้น ทั้งนี้
การสร้างความสมดุลดังกล่าวจะช่วยให้อัตราแลกเปลี่ยนและระบบการเงินของประเทศมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น ภาค
การส่งออกและภาคการผลิตสามารถปรับตัวได้ อันจะช่วยให้ประเทศสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว
นอกจากนี้หากมองถึงประโยชน์ของภาคธุรกิจ จะพบว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของ
ประเทศไทยเข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาการขาดแคลนแรงงานในอนาคต หลายธุ ร กิ จ จึ ง
จาเป็นต้องออกแสวงหาแหล่งลงทุนอื่นๆ ประกอบกับ ปัญหาการปรับตัวขึ้นของค่าแรงและต้นทุนการผลิต ทั้ง
จากปัจจัยภายในประเทศได้แก่ นโยบายของรัฐบาล และ ปัจจัยภายนอกประเทศ เช่น ราคาพลังงาน ราคา
วัตถุดิบ การเปิดประเทศที่มากขึ้นของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง โดยเฉพาะ เมียนมาร์ เวียดนาม
ลาว และกัมพูชา ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทย รวมถึง ยังเป็นประเทศที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติจานวนมากและมีค่าแรงต่า จึงสร้างโอกาสในการลงทุนให้กับนักลงทุนในประเทศไทย ที่ยัง
ขาดแคลนแรงงานระดับปฏิบัติการในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมประมงแปรรูป ทาให้มีแรงกดดันใน
การย้ายฐานการผลิตมากขึ้น รวมถึงอุตสาหกรรมที่สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน เช่น เฟอร์นิเจอร์ไม้
เครื่องหนัง สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ,2558)
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ปี พ.ศ.

ภาพที่ 1.2 กราฟแสดงยอดคงค้างเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2560
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2562)
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โดยประเทศไทยเริ่ ม มี น โยบายส่ ง เสริ ม การออกไปลงทุ น ภายใต้ ก ารท างานของ ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งมีการปรับรูปแบบนโยบายสนับสนุนการลงทุนให้เข้ากับบริบทและ
การพัฒนาของประเทศไทยในปัจจุบัน ผ่านแผนการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศของไทยโดยการจัดตั้ง
ศูนย์พัฒนาการลงทุนไทยในต่างประเทศ สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และการ
กาหนดให้ การลงทุนขาออกเป็น หนึ่ งในยุ ทธศาสตร์ข อง BOI ในร่างยุ ทธศาสตร์การส่ งเสริมการลงทุ น ใน
ระยะเวลา 7 ปี (พ.ศ. 2558-2563) ประกอบการการเปิดเสรีการลงทุน โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี
2554 ที่ผ่านมา เป็นการสนับสนุนให้นักลงทุนไทยที่มีเงินออมอยู่เป็นจานวนมาก มีศักยภาพ และมีความรู้
ความเข้าใจในด้านการลงทุน มีความพร้อมที่จะกระจายการลงทุนออกไปในต่างประเทศให้กว้างขวางมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งหากพิจารณาจากภาพที่ 1.2 จะพบว่า มูลค่ายอดคงค้างเงินลงทุนซึ่งเป็นมูลค่าที่แสดงให้เห็นถึงมูลค่า
เงินลงทุนทางตรงของไทยในต่างประเทศ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่ อง สะท้อน
ให้ว่าภาคเอกชนของไทยยังมีโอกาสเพิ่มการลงทุนทางตรงในต่างประเทศได้อีกมาก เพื่อแสวงหาผลตอบแทน
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ปี พ.ศ.

ภาพที่ 1.3 สัดส่วนยอดคงค้างเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2560 จาแนก
รายกลุ่มประเทศปลายทางของการเคลื่อนย้ายเงินลงทุน
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2562)
พิจารณาถึงสัดส่วนของยอดคงค้างเงินลงทุนทางตรงของไทยในต่างประเทศ ดังภาพที่ 1.3 จะพบว่า
ระหว่างปี 2550-2560 เงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ ถูกนาไปลงทุนในกลุ่ มประเทศอาเซียน
(ASEAN) เฉลี่ยร้อยละ 32 รองลงมาคือในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (EU) เฉลี่ยร้อยละ 7 หากพิจารณาในส่วน
ของอัตราการเติบโตของเงินลงทุนทางตรงของไทยในต่างประเทศยังมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในกลุ่ม
สหภาพยุโรป (EU) ที่ช่วงหลังจากปี 2556 เป็นต้นมา อัตราการเติบโตของมูลค่าคงค้างเงินลงทุนทางตรงจาก
ไทยเฉลี่ยสูงถึง ร้อยละ 29 ในขณะที่กลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) มีอัตราการเติบโตของมูลค่าคงค้างเงิน
ลงทุนจากไทยร้อยละ 15 แต่อย่างไรก็ตามแม้อัตราการเติบโตของเงินลงทุนไทยในกลุ่มประเทศอาเซียนจะมี
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แนวโน้มที่ลดลง แต่หากพิจารณาในด้านของสัดส่วน ยังถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับเงินลงทุนทางตรง
ของไทยในกลุ่มประเทศ และประเทศอื่นๆ
งานวิจัยชิ้นนี้จะศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนทางตรงขาออกจากไทยไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน
จานวนรวม 8 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ และ
เวียดนาม ยกเว้นประเทศบรู ไน เนื่องจากปัจจุบันเงินลงทุนจากประเทศไทยไปยังประเทศนี้ยังมีมูลค่าต่าเมื่อ
เทียบกับมูลค่าเงินลงทุนจากไทยในประเทศอื่นๆ พร้อมทั้งศึกษาของนโยบายการลงทุนของประเทศสมาชิก
อาเซี ย น แง่ มุ ม ของนโยบายการส่ ง เสริม การลงทุ นขาเข้ า (Inward FDI) ในกลุ่ ม ประเทศสมาชิก อาเซียน
(ASEAN) โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิที่เป็นลักษณะ Panel Data ตั้งแต่ปี 2549-2560 รวม
ระยะเวลา 11 ปี ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณาและเชิงปริมาณ ด้วยวิธีกาลังสอง
สมบูรณ์ (Ordinary least squares) แบ่งปัจจัยการศึกษาออกเป็น 3 กลุ่มตามแนวทางของ Dunning (1993)
อ้างถึงโดย Buckley el at. (2007) ได้แก่ ปัจจัย ด้านการลงทุน เพื่ อ แสวงหาตลาด ประกอบด้ว ย ตัว แปร
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศ ปั จ จั ย ด้ า นการลงทุ น เพื่ อ แสวงหาประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต หรื อ เทคโนโลยี
ประกอบด้วย ตัวแปรอัตราภาษีนิติบุคคล และ ปัจจัยการลงทุนเพื่อแสวงหาทรัพยากรหรือวัตถุดิบในการผลิต
ประกอบด้วย ตัวแปรอัตราแลกเปลี่ยน ระดับการเปิดประเทศ และ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน
งานศึกษานี้จะมีประโยชน์ต่อการวางแผนนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล และการกาหนดมาตรการ
ที่เหมาะสมในการส่งเสริมการลงทุนทางขาออกของไทยไปยังกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อช่วยเสริมสร้าง
โอกาสให้นักลงทุนไทยให้สามารถแข่งขันได้บนเวทีเศรษฐกิจของโลก
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงภาพรวมการลงทุนโดยตรงของไทยในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และนโยบายส่งเสริมการ
ลงทุนของไทย และนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนทางตรงของนักลงทุนไทยในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
และ เปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนทางตรงของนักลงทุนไทย ในกลุ่มประเทศ กลุ่ม
ประเทศ CLMV และ กลุ่มประเทศ ASEAN+6
อุปกรณ์และวิธีการดาเนินงานวิจัย
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนโดยตรงของไทยในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยกาหนดตัวแปรตามคือ
มูลค่าการลงทุนโดยตรงของไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน (OFDI) และ ตัวแปรอิสระได้แก่ ผลผลิตมวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ระดับการเปิดประเทศ (OPEN) อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (INF) อัตราแลกเปลี่ยน (EX) และ
อัตราภาษีนิติบุคคล (TAX) โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – 2560 รวมทั้งสิ้น 11 ปี จากตัว
แปรที่ใช้ในการศึกษาดังกล่าวสามารถนามากาหนดเป็นแบบจาลองซึ่งแสดงค่าความสัมพันธ์ในรูปแบบสมการ
Log – linear Regression ได้ดังนี้
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lnOFDIit = α0 + β1lnGDPit + β3lnOPENit + β4lnEXit + β5lnINFit + β6lnTAXit +εit
โดยที่ i คือ ข้อมูลภาคตัดขวาง กาหนดให้ (i=1,2,…,8)
ซึง่
i= 1 หมายถึง ประเทศมาเลเซีย
i= 2 หมายถึง ประเทศสิงคโปร์
i= 3 หมายถึง ประเทศอินโดนีเซีย
i= 4 หมายถึง ประเทศฟิลิปปินส์
i= 5 หมายถึง ประเทศกัมพูชา
i= 6 หมายถึง ประเทศเมียนมาร์
i= 7 หมายถึง ประเทศลาว
i= 8 หมายถึง ประเทศเวียดนาม
t คือ ข้อมูลอนุกรมเวลา ( t=1,2,3,...,10)
OFDIit คือ (log) มูลค่าการลงทุนโดยตรงของไทยในประเทศ i
GDPit คือ (log) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศ i ณ เวลา t
EXit คือ (log) อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศของประเทศ i ณ เวลา t
OPENit คือ (log) ระดับการเปิดประเทศของประเทศ i ณ เวลา t
INFit คือ (log) ดัชนีราคาผู้บริโภคประเทศ i ณ เวลา t
TAXit คือ (log) อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศ i ณ เวลา t
α , β คือ ค่าคงที่พารามิเตอร์
εit
คือ ค่าความคลาดเคลื่อน
สมมติฐานการศึกษา
ตารางที่ 1 สมมติฐานการศึกษา
ตัวแปร
ทิศทาง (คาดการณ์) แหล่งที่มาของข้อมูล
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศผู้รับทุน (GDPit) ทิศทางเดียวกัน (+)
IFS
ข้อมูล อัตราแลกเปลี่ ย นสกุล เงิน ต่า งประเทศ (สกุล เงิ น ทิศทางเดียวกัน (+)
IFS
ภายในประเทศ : ดอลลาร์สหรัฐ) (EXit)
ข้อมูลระดับการเปิดประเทศ (OPENit)
ทิศทางเดียวกัน (+)
World Bank
ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (INFit)
ทิศทางตรงกันข้าม (+)
World Bank
อัตราภาษีนิติบุคคลของประเทศผู้รับทุน (TAXit)
ทิศทางตรงกันข้าม (+)
World Bank
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ขั้นตอนในการประมาณค่าแบบจาลองศึกษา ดังนี้
ส่วนที่ 1 ทดสอบพาแนลยูนิทรูปของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ด้วยวิธี LLC Test และวิธี Fisher-Type
Tests โดยใช้ Fisher-ADF และ Fisher-PP โดยกาหนดให้มีค่าคงที่และแนวโน้มเวลา (Individual Intercept
and Trend)
ส่วนที่ 2 ทดสอบพาแนลโคอินทิเกรชัน หรือ การทดสอบความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างตัวแปรใน
แบบจาลอง โดยทดสอบด้วยวิธี Pedroni Test และ Kao Test ซึ่งนาเสนอในรูปของตารางโดยแยกออกเป็น
ผลการทดสอบในแต่ละวิธี
ส่ ว นที่ 3 ตรวจสอบปั ญ หาทางเศรษฐมิ ติ ได้ แ ก่ ปั ญ หาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรอิ ส ระ
(Multicollinearity) โดยใช้วิธีคานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ค่าความคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) โดยใช้วิธี Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation และ
ปัญหาความไม่คงที่ของค่าความแปรปรวนคลาดเคลื่อน (Heteroskedasticity) โดยใช้วิธี White’s General
Test for Heteroskedasticity
ส่วนที่ 4 เลือกวิธีประมาณค่าแบบจาลองที่เหมาะสมระหว่าง Pooled Estimator , Fixed Effect
หรื อ Random Effect ด้ ว ยวิ ธี ข อง Redundant Fixed Effect Test และ Hausman Test และท าการ
ประมาณค่าแบบจาลอง
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการประมาณค่าแบบจาลอง กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
lnOFDIit = 2.0114 + 4.1297dGDPit + 1.1936OPENit -0.8051EXit - 1.8543INFit + 0.0533TAXit
+ 2.4138D1
(0.0001)*
(0.2368)
(0.4236) (0.0680)** (0.9576)
(0.0185)*
R2 = 0.317219
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 5% / ** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 10%
ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนทางตรงของไทยในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน พบว่า ตัวแปร
ที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนในประเทศไทยได้แก่ ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศผู้รับทุน และ อัตรา
เงินเฟ้อพื้นฐาน ซึ่งผลการศึกษาได้ระบุว่า ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศผู้รับทุนมีความสัมพันธ์กับ OFDI
ของไทยในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้โดยอ้างอิงทฤษฎี Eclectic Theory Dunning ด้าน
การลงทุนเพื่อแสวงหาตลาด ตัวแปรผลผลิตมวลรวมภายในประเทศผู้รับทุนนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงขนาดของ
ตลาดของประเทศ หากตลาดมี ข นาดใหญ่ ก ารลงทุ น ตั้ ง โรงงานการผลิ ต สิ น ค้ า ในประเทศนั้ น ๆจะท าให้
ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนการผลิตจากการสร้างการประหยัดจากขนาด (Economics of scale) ซึ่ง
ประเทศในประกลุ่มอาเซียนถือได้ว่าเป็นกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพสูงที่จะสามารถขยายตลาดได้ โดยเฉพาะ
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กลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่อย่างเช่น กลุ่ม CLMV ที่ยังคงมีช่องว่างทางด้านของศักยภาพในการผลิต รวมถึง
เทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่มาก รวมถึงประเทศที่มีประชากรจานวนมากอย่าง ฟิลิปปินส์ หรือ อินโดนีเซีย การเข้า
ไปลงทุนในกลุ่มประเทศเหล่านี้อาจสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับนักลงทุนไทยได้ นอกจากนี้ในส่วนของตัวแปร
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ยังมีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนไทยเช่นกัน จากการทดสอบพบว่ามีนัยสาคัญทาง
สถิติในทิศทางตรงกันข้าม นั่นคือนักลงทุนจะมีความพึงพอใจที่จะเข้าไปลงทุนในประเทศที่มีอัตราเงินเฟ้อที่
ระดับต่าที่สะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศที่ดีในทางเศรษฐกิจสอดคล้องกับทฤษฎี Eclectic Theory Dunning
ในด้านการแสวงหาทรัพยากรหรือวัตถุดิบในการผลิต
2. ผลการประมาณค่าแบบจาลอง กลุ่มประเทศสมาชิก CLMV
lnOFDIit = 1.7324 + 0.4893GDPit - 1.3518OPENit + 1.8947EXit - 0.7900INFit + 1.4191TAXit
+ 2.0955D1
(0.6287)
(0.1881)
(0.0693)* (0.4367)
(0.1677)
(0.0460)*
R2 = 0.423445
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 5%
3. ผลการประมาณค่าแบบจาลอง กลุ่มประเทศสมาชิก ASEAN+6
lnOFDIit = 2.0518 + 0.3206dGDPit - 1.3558OPENit + 1.9997EXit + 0.7780INFit + 2.4076TAXit
+ 2.0875D1
(0.7511)
(0.1868)
(0.0561)* (0.4436)
(0.0235)*
(0.0468)*
R2 = 0.432362
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 5%
ผลการศึกษาพบว่าตัวแปรอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินท้องถิ่นต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ของทั้ง
สองประเทศมีผลต่อการตัดสินของนักลงทุนไทย ในทิศทางเดียวกันกล่าวคือ เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนสูงขึ้น หรือ
เงินสกุลเงินท้องถิ่นของประเทศนั้นๆอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินสกุล USD นักลงทุนไทยจะสามารถแลกเงิน
สกุล USD เป็นสกุลเงินท้องถิ่นได้มากขึ้น ดังนั้น จึงส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการเข้าไปลงทุนในประเทศผู้รับทุน
นั้น ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ การเกิดความได้เปรียบจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวจะทาให้นักลงทุน
สามารถสร้างความได้เปรียบด้านต้นทุนที่ต่า ซึ่งนาไปสู่การได้รับกาไรที่สูงขึ้น ขณะที่ตัวแปรอัตราภาษีนิติบุคคล
มีนัยสาคัญทางาสถิติที่ประเทศกลุ่ม ASEAN+6 เท่านั้น โดยจากผลการศึกษาพบว่าตัวแปรดังกล่าวมีนัยสาคัญ
ต่อ OFDI ในทิศทางเดียวกันซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน ซึ่งอาจเกิดจากนโยบายการส่งเสริ มการลงทุนโดยให้
สิทธิพิเศษด้านภาษี ซึ่งมีการเรียกเก็บภาษีช่วงเริ่มต้นในการทาธุรกิจในอัตราที่ต่า อัตราภาษีนิติบุคคลที่เพิ่มขึ้น
อาจไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุนไทยมากนัก

934

นอกจากนี้ได้ทาการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของตัว แปรนโยบายการเปิ ดเสรีการลงทุนในประชา คม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย น หรื อ ความตกลงด้ า นการลงทุ น อาเซี ย น ( ASEAN Comprehensive Investment
Agreement) หรือ ACIA ซึ่งแผนแม่บทนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมาครอบคลุ มประเด็นหลั ก 4
ประการ ได้แก่ การเปิดเสรีการลงทุน (Liberalisation) การคุ้มครองการลงทุน (Protection) การส่งเสริมการ
ลงทุน (Promotion) และ การอานวยความสะดวกในการลงทุน (Facilitation) (ศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยใน
ต่างประเทศ,ม.ป.ป.) จากการทดสอบผลของการใช้นโยบายดังกล่าวทั้ง 3 แบบจาลองพบว่านโยบายดังกล่าว
เป็นปัจจัยสาคัญที่มีส่วนทาให้มูลค่าการลงทุนการลงทุนขาออกของไทยในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนสูงขึ้น
ประมาณ 2.10%
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนของนักลงทุนไทยในประเทศสมาชิกอาเซียนตามแนวทาง
การศึกษาของ John H. Dunning พบว่า ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนไทยในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศผู้รับทุน , ด้านอัตราแลกเปลี่ยน , อัตราเงินเฟ้อ
พื้นฐาน และ อัตราภาษีนิติบุคคล และเพิ่ม เติมการศึกษานโยบายการเปิดเสรีการลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในช่วงปี 2554 ผลการศึกษาระบุว่า ประเทศที่มีสกุลเงินแข็งค่ากว่าจะไปลงทุนยังประเทศที่ มีค่าเงิน
อ่อนค่ากว่ า เนื่ องจากอั ตราแลกเปลี่ ย นจะช่ว ยสร้ างความได้เ ปรี ย บทางด้า นต้น ทุน ของนัก ลงทุ น ดังนั้ น
นอกจากรัฐบาลต้องรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศแล้ว ยังต้องรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ภายนอกเพื่อให้อัตราแลกเปลี่ยนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและไม่เกิดความผันผวนมากจนเกินไป นอกจากนี้ตัว
แปรนโยบายการเปิดเสรีการลงทุน ของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยัง มีความสาคัญมากเช่นกัน จาก
การศึกษาพบว่าการใช้นโยบายดังกล่าวมีผลต่อมูลค่าเงินลงทุนขาออกของไทยในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
อย่างมีนัยสาคัญ ดังนั้น รัฐบาลควรให้ความสาคัญกับแผนแม่บทดังกล่าวและติดตามผลการใช้นโยบายอย่าง
ใกล้ ชิ ด นอกจากนี้ จ ากข้ อ มู ล ที่ ท าการศึ ก ษายั ง พบว่ า ปั จ จุ บั น กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการที่ ส ามารถไปลงทุ น ใน
ต่างประเทศได้ มักจะกระจุกอยู่ในกลุ่มผู้ประกอบการขนาดใหญ่ รัฐบาลควรมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนขา
ออกของไทยในธุรกิจ SME เพื่อเป็นการกระจายโอกาสของนักลงทุนของไทยให้เติบโตบนเวทีการค้าโลกมาก
ขึ้น
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
การศึกษาในครั้งนี้มีข้อจากัดเรื่องของข้อมูลจึงทาให้สามารถศึกษาข้อมูลย้อนหลังได้เพียงแค่ 11 ปี
เท่านั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจเพิ่มจานวนปีการศึกษา หรือ ศึกษาเป็นรายไตรมาส นอกจากนี้ในส่วนของ
ตัวแปร ตัวแปรต้นบางตัวอาจจะยังไม่สามารถอธิบายตัวแปรตามได้อย่างเพียงพอ ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไป
อาจเพิ่มตัวแปรต้นเพื่อให้สามารถอธิบายตัวแปรตามได้ดียิ่งขึ้น หรืออาจแก้ไขวิธีการทดสอบให้อยู่ในรูปของ
การศึกษาในเชิงเปรียบเทียบ (Relative Term) เพื่อให้สามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย เรื่ อ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) พั ฒ นาความสามารถในการเขี ย นและการใช้ โ ปรแกรมภาษา
JavaScript Block Editor โดยใช้ บอร์ด Micro: bit พิจารณาจากคะแนนระหว่างเรียนและหลังเรียน และ
2) เปรียบเทียบความสามารถในการใช้และการเขียนโปรแกรมภาษา JavaScript Block Editor หลังเรียน
เทียบกับเกฑณ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม (เกณฑ์ของโรงเรียน) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี
ที่ 2 จานวน 26 คน ในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง จังหวัดลพบุรี เครื่องมื อที่ใช้ แผนการจัดการเรียนรู้ 5 แผน
เรื่ อ ง การเขี ย นและการใช้ โ ปรแกรมภาษา JavaScript Block Editor บอร์ ด Micro:bit และแบบวั ด
ความสามารถในการเขีย นและการใช้โปรแกรมภาษา JavaScript Block Editor โดยใช้ บอร์ด Micro: bit
เครื่องมือทั้งหมดตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 3 คน มีค่า IOC มากกว่าเท่ากับ 0.50
และแบบวัดผลความสามารถในการใช้และการเขียนโปรแกรมภาษา JavaScript Block Editor แบบทดสอบ
มีความความยากง่ายอยู่ระหว่าง (p) 0.20-0.80 ค่าอานาจจาแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.10-0.60 เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดย การจัดกระบวนการเรียนรู้ 10 คาบ โดยใช้แบบวัดความสามารถในการใช้และการเขียนโปรแกรม
ภาษา JavaScript Block Editor ในแต่ละแผนการเรียนรู้ วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาความสามารถในการเขียนและการใช้โปรแกรมภาษา JavaScript Block
Editor โดยใช้ บอร์ด Micro: bit พิจารณาจากคะแนนระหว่างเรียนและหลังเรียน พบว่า หลังเรียนนักเรียนมี
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2
ความสามารถในการเขียนและการใช้โปรแกรมภาษา JavaScript Block Editor คิดเป็นคะแนนร้อยละ 76.79
สูงกว่าความสามารถระหว่างเรียน คิดเป็นคะแนนร้อยละ 74.00 แสดงว่านักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถ
ในการเขียนและการใช้โปรแกรมภาษา JavaScript Block Editor 2) ผลเปรียบเทียบความสามารถในการใช้
และการเขียนโปรแกรมภาษา JavaScript Block Editor หลังเรียนเทียบกับเกฑณ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
(เกณฑ์ของโรงเรียน) รายบุคคล พบว่า จากนักเรียนทั้งหมด 26 คน มีนักเรียน 19 คน หรือคิดเป็นร้อยละ
73.08 ของนักเรียนทั้งหมดมีความสามารถในระดับดีเยี่ยมและดีมาก ในขณะที่ นักเรียน 7 คน หรือคิดเป็น
คะแนนร้อยละ ต่ากว่า 26.92 ซึ่งอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์
คาสาคัญ : การเขียนและการใช้โปรแกรมภาษา JavaScript Block Editor, การพัฒนาความสามารถ โดยใช้
บอร์ด Micro:bit
Abstract
The objectives of this research were 1 ) to develop the ability to write and use JavaScript
Block Editor program using Micro: bit board by considering peri-test and posttest scores, and
2) to compare the posttest score on the ability to write and use JavaScript Block Editor
program with the standard criteria at 70% out of full score( school’s criteria). The sample of
this study was 26 grade 8 students at one private school in Lopburi. The research instruments
were five learning plans on Writing and Using JavaScript Block Editor Using Micro: bit Board
and the Scale of Assessing of the ability to write and use JavaScript Block Editor program using
Micro: bit board. The content validity of all instruments were examined by three experts. The
results showed that IOC was over 0.50. The difficulty power (p) of the assessment scale and
the test was in the range of 0.20-0.80 and discrimination power was in the range of 0.10-0.60.
Data were collected from 10 sessions of learning process using the proficiency scale of
assessing the ability to write and use JavaScript Block Editor in each learning plan. Data
collected were then analyzed to determine mean and standard deviation, compared with 70
% standard criteria of the full score.
The results of this research were as follows: 1) The results of developing the ability to write
and use JavaScript Block Editor program using Micro: bit board by considering peri-test and
posttest scores, the average posttest score of the sample was 76.79%, which was higher than
peri-test score at 74.00%. This implied that the sample could improve the ability to write and

938

3
use JavaScript Block Editor program. 2) By comparing the posttest score on the ability to write
and use JavaScript Block Editor program with the standard criteria at 70% out of full score(
school’s criteria), it was found that of all 26 students, 19 students (73.08%) had excellent and
very good level of ability, meanwhile 7 students (<26.92%) only passed the standard criteria.
Keywords: Writing and Using JavaScript Block Editor, Ability Development Using Micro:bit Board

บทนา
การเตรียมความพร้อมที่ดีของผู้เรียน จะทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือว่าเป็นสิ่ง
ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ในปั จ จุ บั น ของประเทศไทยที่ ก าลั ง มี ก ารพลั ก ดั น ระบบการเรี ย นรู้ Education 4.0 เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพื่อให้เกิดศักยภาพทางการศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้มี
การนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการเรียนรู้ การออกแบบและพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
การฝึกทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านกลศาสตร์และเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ได้ถูกนามาใช้เพื่อให้
สอดคล้องกับ STEM Education เพื่อช่วยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอน อย่างสร้างสรรค์ทาให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง (รังสรรค์ ไตรโลกา, 2561, p. 1)
การเรียนการสอนจะสามารถมีส่วนช่วยในการพัฒนาความสามารถและส่งผลการพัฒนาทางการเรียน
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามหลักสูตร ในการจัด กระบวนการเรียนรู้นั้นควรพิจารณาถึงสื่อเพื่อให้มีความ
สอดคล้ อ งและมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การเรี ย นรู้ แ ละจะน าไปสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของผู้ เ รี ย นตาม
จุดประสงค์ที่ตั้งไว้ โปรแกรมภาษา JavaScript Block Editor มีรูปลักษณะเสมือนบล๊อก (Block) micro: bit
เป็ นบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่ อ การศึ กษามี ขนาดเล็ ก เพื่ อ ใช้ในการออกแบบพั ฒ นาทัก ษะการเขี ย น
โปรแกรมโดยใช้ภาษาบล็อก แปลงออกมาเป็นภาษา JavaScript หรือ Python บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์มี
เซ็นเซอร์วัดความเอียง (Accelerometer) มีบลูทูธในตัว เซ็นเซอร์แม่เหล็กโลก หรือเข็มทิศ (Magnetometer)
มี ห ลอด LED 25 ดวง และแสดงผลแบบ Dot matrix และสวิ ต ซ์ ก ดติ ด ปล่ อ ยดั บ 3 ตั ว ใช้ ก ารอั พ โหลด
โปรแกรมผ่านคอมพิวเตอร์ หรือแอพพลิเคชั่นบนแอนดรอย และ iOS (IOXHOP, 2561, p. 1) ภาษา Java
Script ได้ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ตและ Micro : bit ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
รายวิช าวิทยาการคานวณและเพื่อให้ เหมาะสมกับผู้เรียนตามหลั กสูตรและตัว ชี้วัดของรายวิชาวิทยาการ
คานวณโดยใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการศึกษา
การพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการเขียนและการใช้โปรแกรมภาษา JavaScript Block Editor
โดยใช้ บอร์ ด Micro: bit กลุ่ มสาระการเรีย นรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยกระบวนการการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้มีความสอดคล้ องกับมาตรฐานและ
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ตัวชี้วัด ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยประกอบด้วย สาระสาคัญ มาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้/กระบวนการเรียนรู้ สื่อการ
เรียนรู้/อุปกรณ์ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (K-P-A) กิจกรรมเสนอแนะ และบันทึกหลังการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนได้สอนอย่างเป็นขั้นตอน
ทาให้ผู้เรียนได้รับ ความรู้ความเข้าใจในเนื้ อหาที่ส อดคล้ องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามระดับชั้นเรี ยนใน
รายวิชาได้อย่างเหมาะสม จะทาให้นักเรียนได้ศึกษากระบวนการปฏิบัติการเรียนรู้ โดยครูผู้สอนเป็นผู้จัดการ
เรียนการสอนพร้อมทั้ง ให้คาแนะนา เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูผู้สอนและนักเรียนโดยการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้ ทันสมัย ด้วยการที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และวัดผลด้วยการทดสอบ
ระหว่างเรียนเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรีย น เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถใน
การเขียนและการใช้โปรแกรมภาษา JavaScript Block Editor โดยใช้ บอร์ด Micro: bit ในกลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนและการใช้โปรแกรมภาษา JavaScript Block Editor โดยใช้
บอร์ด Micro: bit พิจารณาจากคะแนนระหว่างเรียนและหลังเรียน
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้และการเขียนโปรแกรมภาษา JavaScript Block Editor
หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม (เกณฑ์ของโรงเรียน)

อุปกรณ์และวิธีการดาเนินงานวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่
1) แผนการจัดการเรีย นรู้ เรื่อง การเขีย นและการใช้โ ปรแกรมภาษา JavaScript Block
Editor บอร์ด Micro:bit รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีแผนการจัดการเรียนรู้ 5 แผน
ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ 5 แผน ประกอบด้วย ส่วนประกอบของ บอร์ด Micro : bit และ ภาษา
Java scrip Blocks Editor การเขียนโค้ดโดยการเล่นเกม การเขียนโค้ดวัดค่าความชื้นและรดน้าต้นไม้ เข็ม ทิศ
และการเรียกใช้ส่วนเสริม และ iBit การเคลื่อนที่รถยนต์ ด้วยบอร์ด micro:bit
2) แบบทดสอบเพื่อวัดการพัฒ นาความสามารถในการใช้และการเขียนโปรแกรมภาษา
JavaScript Block Editor ทางการเรี ย นระหว่างเรียนและหลังเรียน การเขีย นและการใช้โ ปรแกรมภาษา
JavaScript Block Editor บอร์ด Micro:bit รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นสื่อ
ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ แบบปรนัย ระหว่างเรียน จานวน 50 ข้อ และ
ข้อสอบแบบปรนัยหลังเรียน จานวน 30 ข้อ
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2. วิธีการดาเนินงานวิจัย
2.1 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดการเรียนการสอน ศึกษาเนื้อหาในการ
ที่จะนามาใช้จัดทาแผนการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับงานวิจัยที่จะทาขึ้น
2.1.2 ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อเพื่อการเรียนการสอน
2.1.3 ศึกษาขั้นตอนและกระบวนการเขียนโปรแกรมเพื่อนามาจัดทาเป็นแผนการ
สอน และจัดทาเป็น powerpoint เขียนอธิบายขั้นตอน เพื่อง่ายต่อการเข้าใจของนักเรียนเนื่องจาก ภาษาที่ใช้
เขียนโปรแกรมเป็นภาษาอังกฤษและเพื่อทาให้นักเรียนนั้นได้เข้าใจ
2.1.4 จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาความสามารถในการเขียนและการใช้
โปรแกรมภาษา JavaScript Block Editor โดยใช้ บอร์ ด Micro: bit รายวิ ช า เทคโนโลยี ส ารสนเทศ คื อ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ส่วนประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย
1) สาระสาคัญ
2) มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
3) จุดประสงค์การเรียนรู้
4) สาระการเรียนรู้
5) กิจกรรมการเรียนรู้/กระบวนการเรียนรู้
6) สื่อการเรียนรู้/อุปกรณ์
7) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (K-P-A)
8) กิจกรรมเสนอแนะ
9) บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
2.1.5 นาแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคาชี้แนะ เพื่อ
ปรับแก้ไขให้มีความสอดคล้อง และนามาแก้ไข
2.1.6 นาแผนการจัดการเรียนรู้เสนอให้กับผู้เชี่ยวชาญ 3 คน เพื่อสอบถามความ
เหมาะสมของเนื้อหาและรายละเอียดของข้อมูลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพื่อที่นามาใช้ จากนั้นนาผลการ
ตอบแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้
+1 หมายถึง มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
0 หมายถึง ไม่แน่ใจ
- 1 หมายถึง ไม่มีค่าความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
โดยค่าดัช นีความสอดคล้ อง (IOC) ตั้งแต่ ≥ 0.50 ขึ้นไปแสดงว่ามีความเหมาะสมและมีค่าความ
สอดคล้องกับข้อคาถามในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ โดยแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
≥ 0.50 ทุกข้อ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
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1) อาจารย์ประจาหลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโซเชียลมีเดียเทคโนโลยี
2) ผู้บริหารโรงเรียน
3) อาจารย์ประจากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2.1.7 นาแผนการจัดการเรียนรู้มาตรวจสอบและแก้ไขตามคาชี้แนะของผ้เชี่ยวชาญ
2.1.8 จึงนานาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน
26 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของการเขียนและการใช้โปรแกรมภาษา JavaScript
Block Editor บอร์ด Micro:bit เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยจัดการเรียนการสอนตาม แผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
ตารางที่ 1 ปฏิทินแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการ
วันที่สอน/จานวน
เนื้อหาการเรียนรู้
เรียนรู้
ชั่วโมง
แผนการจัดการ
1. ประกอบด้ ว ยประวั ติ ค วามเป็ น มาของบอร์ ด 8 พฤศจิกายน 2561
เรียนรู้
Micro : bit และการพั ฒ นาการด้ า นการเขี ย นโปรแกรม จานวน 2 ชั่วโมง
ที่ 1 เรื่อง
สาหรับ ไมโครคอนโทรเลอต่างๆรวมถึงบอร์ด Micro : bit
ส่วนประกอบของ
2. บอร์ด Micro : bit ด้านหน้า มีปุ่มกด A และ B
บอร์ด Micro : bit เพื่อตรวจจับการกดหรือการป้อนคาสั่งให้ทาอย่างอื่น มี LED
ขนาด 5 ×5 เซ็ น เซอร์ วั ด แสง ส่ ว นประกอบของ I/O Pin
(อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ) ด้านหลัง ช่องต่อ micro USB เสา
อากาศ 2.4 GHz สาหรับรับส่งคลื่นวิทยุสื่อสารระหว่างบอร์ด
ด้วยกัน ปุ่มรีเซต ช่องต่อไฟเลี้ยง ฯลฯ
3. อุปกรณ์เชื่อมต่อเพื่อทาให้ บอร์ด Micro : bit นั้น
ขยายสามารถของบอร์ด Micro : bit เอง
4. เรียนรู้ช่องทางการป้อนข้อมูลหรือการเขีย นโค้ด
เพื่ อ ให้ บอร์ ด Micro : bit ท างานตามค าสั่ ง ผ่ า นระบบ
Internet Microsoft MakeCode
5. เรี ย นรู้ ก ารเขี ย นโค้ ด ด้ ว ยภาษา JavaScript
Blocks Editer เบื้องต้น
6. แปลภาษา Java scrip Blocks Editer เป็นภาษา
Block ในรูปแบบภาษาไทย อธิบายความหมายหน้าที่คาสั่ง
การใช้งาน ของ Blocks แต่ละตัว เป็นภาษาไทย
7. การเริ่มคาสั่งการเขียนโค้ด คาสั่งพื้นฐาน
8. ทาแบบทดสอบหลังเรียน 10 ข้อ
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ตารางที่ 1 ปฏิทินแผนการจัดการเรียนรู้ (ต่อ)
วันที่สอน/จานวน
ชั่วโมง
แผนการจัดการ
1. คาสั่งการเขียนโค้ดง่ายๆ เป็นชุดคาสั่งพื้นฐานที่ 15 พฤศจิกายน
เรียนรู้
สามารถเรี ย กมาเพื่อแสดงค่าที่ห น้าจอ หรือแสดงตัว อย่ าง
2561
ที่ 2 เรื่อง
อย่างง่าย
จานวน 2 ชั่วโมง
การเขียนโค้ดโดย
2. การเขียนคาสั่งเฉพาะ เพื่อใช้งานในชีวิตประจาวัน
การเล่นเกม
3. คาสั่งเกมที่สามารถเขียนแล้วโหลดลงเพื่อทาการ
เล่ น ได้ทันที เช่น เกมเลี้ ย งไข่ เขีย นโค้ดคาสั่ งเครื่องคิดเลข
เป็นต้น
4. ทาแบบทดสอบหลังเรียน 10 ข้อ
แผนการจัดการ
1. การใช้คาสั่ งที่นอกเหนื อจากการเขี ยนโค้ ด เพื่ อ 22 พฤศจิกายน
เรียนรู้
เรียนรู้ร่วมกับการใช้อุปกรณ์เสริม เพื่อทดลองหาค่าความชื้น
2561
ที่ 3 เรื่อง
ในดิน และเขียนโค้ดใช้ในการจาลองการรดน้าต้นไม้ โดยใช้ค่า จานวน 2 ชั่วโมง
การเขียนโค้ดวัด หน่วงเวลาและความชื้นเข้ามาทาหน้าที่ให้บอร์ดทางานตาม
ค่าความชื้นและ ค าสั่ ง และครู ผู้ ส อนได้ เ ตรี ย ม อุ ป กรณ์ โมดู ล ต่ า งๆไว้ และ
รดน้าต้นไม้
อธิบายขั้นตอนการทาอย่างละเอีย ด โดยใช้บทเรียนส าเร็จ
ประกอบการสอน
2. ทาแบบทดสอบหลังเรียน 10 ข้อ
แผนการจัดการเรียนรู้
1. การเรียนรู้ทิศ เพื่อบอกทิศได้ทั้ง 8 ทิศ โดย 29 พฤศจิกายน
ที่ 4 เรื่อง
อาศัยสนามแม่เหล็ก
2561
เข็มทิศและการเรียกใช้
2. การเรีย นรู้ส่ วนเสริมของอุปกรณ์ที่สามารถ จานวน 2 ชั่วโมง
ส่วนเสริม
เพิ่มความสามารถให้กับ บอร์ด micro:bit ได้จาก
Add Package
3. ทาแบบทดสอบหลังเรียน 10 ข้อ
แผนการจัดการ
1. การประมวลผลการเรียนรู้และสามารถนาไปปรับ 6 ธันวาคม 2561
เรียนรู้
ใช้กับอุปกรณ์ขับเคลื่อนได้อย่างเหมาะสม การเลือกใช้ส่วน จานวน 1 ชั่วโมง
ที่ 5 เรื่อง
เสริม และการเขีย นโค้ดพร้อมทั้ง การดาวน์โ หลดลงมาบน
iBit การเคลื่อนที่ บอร์ด micro:bit แล้วสามารถเคลื่อนที่ได้ตามวัตถุประสงค์
รถยนต์ ด้วย ของการเรี ย นรู้ เ สริ ม ด้ ว ยการท าแบบทดสอบท้ า ยบทเพื่ อ
บอร์ด micro:bit ประมวลผลการเรียนรู้
2. ทาแบบทดสอบหลังเรียน 10 ข้อ

แผน/เรื่อง

เนื้อหาการเรียนรู้
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ตารางที่ 1 ปฏิทินแผนการจัดการเรียนรู้ (ต่อ)

แผน/เรื่อง

เนื้อหาการเรียนรู้

วันที่สอน/จานวน
ชั่วโมง

ทดสอบหลังเรียนเพื่อประมวลผลการเรียนรู้ทั้งหมด จานวน 1 ชั่วโมง
เพื่อวัดผลการพัฒนาความสามารถในการเขียนและ
การใช้โปรแกรมภาษา JavaScript Block Editor
ทางการเรียน 30 ข้อ
2.2 แบบทดสอบวั ด การพั ฒ นาความสามารถในการใช้ แ ละการเขี ย นโปรแกรมภาษา
JavaScript Block Editor ทางการเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้
การเขี ย นและการใช้ โ ปรแกรมภาษา JavaScript Block Editor บอร์ ด Micro:bit เพื่ อ ใช้ เ ป็ น สื่ อ
ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ แบบปรนัย ระหว่างเรียน จานวน 50 ข้อ และ
ข้อสอบแบบปรนัยหลังเรี ยน จานวน 30 ข้อ เนื่องมีระยะเวลาที่จากัดและสามารถนามาวัดผลในการพัฒนา
ความสามารถในการใช้และการเขียนโปรแกรมภาษา JavaScript Block Editor
2.2.1 ผู้วิจัยดาเนินการสร้างตามลาดับขั้นตอนดังนี้
2.2.2 ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือวัดการพัฒนาความสามารถในการใช้และการเขียน
โปรแกรมภาษา JavaScript Block Editor ทางการเรี ยน ลักษณะประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
2.2.3 การสร้างแบบทดสอบวัดการพัฒนาความสามารถในการใช้และการเขียน
โปรแกรมภาษา JavaScript Block Editor ทางการเรียนแบบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ระหว่างเรียน จานวน
50 ข้อ และหลังเรียน จานวน 30 ข้อ
2.2.4 หาคุณภาพแบบทดสอบวัดการพัฒนาความสามารถในการใช้และการเขียน
โปรแกรมภาษา JavaScript Block Editor ทางการเรียนการเขียนและการใช้โปรแกรมภาษา JavaScript
Block Editor บอร์ด Micro:bit รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2
2.2.5 น าแบบทดสอบเสนอต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง
เหมาะสมกับเนื้อหาและตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อปรับแก้ไข
2.2.6 นาแบบทดสอบเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน เพื่อพิจารณาความถูกต้องและ
ความเหมาะสมของเนื้อหาและตรงตามวัตถุประสงค์ เพื่อนามาปรับแก้ไขตามคาแนะนา
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2.2.7 นาแบบทดสอบวัดการพัฒนาความสามารถในการใช้และการเขียนโปรแกรม
ภาษา JavaScript Block Editor ทางการจัดการเรียนรู้วัดค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยแบบประเมิน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนมีค่าดัชนีความสอดคล้อง ≥ 0.50 ทุกข้อ
2.2.8 นาแบบทดสอบวัดการพัฒนาความสามารถในการใช้และการเขียนโปรแกรม
ภาษา JavaScript Block Editor ทางการเรียนที่ปรับปรุงแล้วนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิ จัยกับนักเรียนที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการพัฒนาความสามารถในการเขียนและการใช้โปรแกรมภาษา JavaScript Block Editor
โดยใช้ บอร์ด Micro: bit กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. โปรแกรมภาษา JavaScript Block Editor โดยใช้ บอร์ด Micro: bit สามารถพัฒนาความสามารถ
ในการเขียนและการใช้ของนักเรียนมีความสามารถหลังเรียนโดยใช้ บอร์ด Micro: bit มีร้อยละของคะแนนสูง
กว่าระหว่างเรียน 16 คน ร้อยละ 61.54 มีนักเรียน 9 คน ที่มีร้อยละของคะแนนเต็มน้อยกว่าคะแนนระหว่าง
เรียน ร้อยละ 34.62 และมีนักเรียน 1 คน ที่มีคะแนนร้อยละของคะแนนหลังเรียนเท่ากับคะแนนระหว่างเรียน
คิดเป็นร้อยละ 3.85 แสดงว่า การใช้บอร์ด Micro: bit สามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนและการใช้
โปรแกรมภาษา JavaScript Block Editor ของนักเรียนเป็นส่วนมาก
2. ผลเปรียบเทียบความสามารถในการใช้และการเขียนโปรแกรมภาษา JavaScript Block Editor
หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม (เกณฑ์ของโรงเรียน) รายบุคคล พบว่า นักเรียน 26 คน มี
ร้ อ ยละคะแนนเต็ ม หลั งเรี ย นสู งกว่ าเกณฑ์ ร้อ ยละ 70 จ านวน 19 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 73.08 ซึ่ ง ถื อ ว่ า มี
ความสามารถในระดับดีเยี่ยม ในขณะที่ นักเรียน 7 คน มีคะแนนร้อยละ ต่ากว่า 26.92 ซึ่งอยู่ในระดับผ่าน
เกณฑ์ จานวน 3 คน ร้อยละ 11.54 และต่ากว่าเกณฑ์ 4 คน ร้อยละ 15.38
ซึ่งเห็นได้ว่างานวิจัยที่ใช้สื่อการสอนทางด้านโปรแกรม สามารถพัฒนาความสามารถของนักเรียนให้ดี
ขึ้นและทาให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนซึ่งเป็นสื่อที่จะสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ให้นักเรียนสามารถ
พัฒนาความสามารถไปในทางที่ดีขึ้น อาจจะมีนักเรียนบางกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์อันเนื่องมากจากเป็นกลุ่มที่เรียน
อ่อนในการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จึงทาให้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ การวัดด้วยข้อสอบปรนัย เป็นการ
วัดผลที่เห็นได้ชัดหลังจากการเรียน และเนื่องจากมีระยะเวลาที่จากัดจึงไม่สามารถทาการวัดผลด้วยการปฏิบัติ
ได้
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ข้อเสนอแนะ
ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการใช้และการเขียนโปรแกรมภาษา JavaScript Block
Editor โดยใช้ บอร์ ด Micro: bit กลุ่ มสาระการงานอาชี พและเทคโนโลยี รายวิช าเทคโนโลยีส ารสนเทศ
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อนาผลวิจัยไปใช้ ดังต่อไปนี้
1. ครูหรือผู้ที่สนใจที่จะนาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนและใช้
โปรแกรม JavaScript Block Editor ในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนาไปปรับใช้ให้เข้ารายวิชา
วิทยาการคานวณได้ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่นๆ เช่น วิชาการเกษตร วิทยาศาสตร์ เป็นต้น
2. สามารถนาโปรแกรมภาษา JavaScript Block Editor โดยใช้ บอร์ด Micro: bit ไปใช้
งานร่วมกับการเขียนโปรแกรม Scratch ซึ่งจะสามารถนาไปใช้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาได้
3. ครูผู้สอนควรศึกษาข้อจากัดของความสามารถของโปรแกรม JavaScript Block Editor
โดยใช้ บอร์ด Micro: bit เพื่อที่จะได้สามารถนาไปต่อยอดและพัฒนาร่วมกับกิจกรรมอื่นๆที่จะทาให้นักเรียน
เกิดความคิดที่สร้างสรรค์
4. บอร์ด Micro: bit เป็นทางเลือกให้ช่วยให้นักเรียนที่สนใจในภาษา JavaScript สามารถ
เขียนได้ด้วยตนเองโดยไม่จาเป็นต้องใช้ภาษาบล๊อคได้
5. ครูผู้สอนควรมีเวลาสอนเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกเวลาเรียน เพราะการเรียนในชั่วโมง
เรียน นักเรียนจะสามารถเรียนได้แค่คาสั่งพื้นฐาน และการเขียนคาสั่งทั่วไป หากครูผู้สอนมีเวลาสอนเสริมจะ
สามารถทาให้นักเรียนได้เพิ่มความสามารถในการเขียนโปรแกรม Micro: bit ได้มากยิ่งขั้น
6. ครูผู้สอนต้องขยายเวลามากขึ้นสาหรับการจัดการการเรียนรู้ เรื่อง บอร์ด Micro: bit เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการเขียนและใช้โปรแกรม JavaScript Block Editor
7. ครูผู้สอนในรายวิชาวิทยาการคานวณสามารถนาไปสอนในระดับชั้นอื่นได้
8. หากต้องการที่จ ะวั ดผลด้ว ยการปฏิบั ติ ควรมีระยะเวลาที่ม ากขึ้ นในการทาโครงงาน
เพื่อที่จะสามารถวัดผลในการปฏิบัติได้โดยตรง
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บทคัดย่อ
ในปั จจุบัน Multipath TCP (MPTCP) เป็นโปรโตคอลที่ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพและความเร็ว
ของการรับ-ส่งข้อมูลในเวลาเดียวกัน ด้วยการเชื่อมต่อหลากหลายเส้นทางบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ทั้งการใช้
งานในโครงข่าย LTE หรือ WiFi ก็ตาม ซึ่งแนวทางที่สามารถเพิ่ม ประสิทธิภาพของระบบได้ดีอีกทางหนึ่งคือ
การใช้ อั ล กอริ ทึ ม ควบคุ ม ความคั บ คั่ ง ในการจั ด การและปรับ อั ตราการรั บ -ส่ งข้ อ มู ล ในละเส้ น ทางที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงสภาวะเครือข่ายจนถึงสภาวะที่ก่อให้เกิดความคับคั่งของข้อมูล (Congested Network) เพื่อให้
สอดคล้องกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตแบบ TCP-friendly โดยงานวิจัยนี้ศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การทางานของอัลกอริทึม แบบ Coupled (wVegas) และ Uncoupled (CUBIC) ในโครงข่าย MPTCP (LTE
และ WiFi) ด้วยการจาลองการรับ -ส่งไฟล์ข้อมูลจริงบนโปรแกรม NS3 ผลการวิจัยพบว่า ในสถานการณ์ที่มี
ความแตกต่ างของอั ต ราการรั บ -ส่ งข้ อ มู ล มากๆ ประสิ ท ธิภ าพการท างานของอั ล กอริ ทึ ม แบบ Coupled
(wVegas) มี Throughput ที่ใกล้เคียงกับ TCP (ฝั่งที่มี Throughput มากสุด) และ Coupled (wVegas) ให้
Throughput ที่สูงกว่าการใช้งาน Uncoupled (CUBIC)
คาสาคัญ : MPTCP, การควบคุมความคับคั่ง, wVegas, CUBIC, LTE, WiFi
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Abstract
Currently, Multipath TCP (MPTCP) is a system that increases the efficiency and speed
of receiving and sending data at the same time by several paths on smartphone in an LTE
network or WiFi. Well, another way is to use algorithms to manage and adjust the datatransmission rate in the path that There is a change of the network to Congested Network in
order to achieve TCP-friendly Internet deployment. This research studies and compares the
functions of the Coupled (wVegas) and Uncoupled (CUBIC) algorithms. In the MPTCP (LTE
and WiFi) network by simulating the real-time transmission of data files on the NS3 program.
The work of the Coupled (wVegas) algorithm has a throughput close to TCP (Highest
Throughput side) and Coupled (wVegas), providing a higher capacity than Uncoupled (CUBIC)
algorithm usage.
Keywords: MPTCP, Congestion Control, wVegas, CUBIC, LTE, WiFi
บทนา
ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านอินเตอร์เน็ตโครงข่ายแบบไร้สาย มี ความก้าวหน้าและใช้งานกันอย่าง
กว้างขวาง การใช้งานอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายบนเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่าน
โครงข่ายหลัก คือ LTE และ WiFi โครงข่ายทั้งสองมีการทางานร่วมกันด้วยเทคโนโลยี LTE-WiFi Aggregation
เป็ น การท างานร่ ว มกั น ในระดั บ TCP (Transmission Control Protocol ที่ เ รี ย กว่ า Multipath TCP
(MPTCP)[1] เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่อง โปรโตคอล MPTCP บนอินเตอร์เน็ต
แบบไร้สาย เป็นโปรโตคอลที่ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วของการรับ-ส่งข้อมูลในเวลาเดียวกันบน
การเชื่อมต่อหลากหลายเส้นทาง MPTCP เป็นส่วนเสริมของ TCP ที่มีการอนุญาตให้มีการเชื่อมต่อเพื่อสร้าง
TCP-based หลายๆ เส้นทาง ที่เรียกว่า Subflow ดังภาพที่ 1 สาหรับให้บริการการรับ-ส่งข้อมูลแบบ multipaths[2] ในการรับ -ส่งข้อมูล การดาเนินการเพิ่มการเชื่อมต่อย่อยเพิ่มเติมจะทา three-way handshake
เช่นเดียวกับการดาเนินการเริ่มต้นด้วย TCP เส้นทางใหม่ เพื่อเป็นการเลียนแบบการเชื่อมต่อ TCP แบบปกติ
บนเส้น ทางของโครงข่าย เพื่อช่วยลดความยุ่งยากในการตั้งค่าและการเชื่อมต่อ ในการเชื่อมต่อนั้น หากมี
ปริมาณความหนาแน่นในการรับ-ส่งของข้อมูลบนโครงข่ายเป็นจานวนมากเกินไป จะก่อให้เกิดความคับคั่งของ
ข้อมูล (Congestion) ซึ่งอาจทาให้ใช้เวลาในการรับ -ส่งข้อมูลนานขึ้น หรือข้อมูลสูญหายเนื่องจากการ drop
packet ได้
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ภาพที่ 1 สถาปัตยกรรมของ MPTCP
ปัญหาหลักในการใช้งานอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย ทั้งโครงข่าย LTE และ WiFi คือการใช้งานและรับ ส่งข้อมูลบนเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยการนาโปรโตคอล MPTCP มาใช้เพื่อเพิ่ม Bandwidth จะเป็นตัว
ช่วยให้ ระบบสามารถเพิ่ม Throughput ได้แต่ถึงกระนั้ น โปรโตคอล MPTCP ยั งมีข้อจากัดซึ่งหลายคนจะ
มองข้ า ม คื อ เมื่ อ มี ก ารส่ งข้ อ มู ล จากต้ น ทางไปยั งปลายทาง ในกรณี ที่ Throughput ต่ างกั น มากๆ ตาม
สมมติ ฐ าน เมื่ อ ใช้ Congestion Control แบบ Uncoupled (CUBIC)[3] จะเกิ ด ปั ญ หา Throughput
โดยรวมของ MPTCP แย่กว่า Throughput ของ TCP ฝั่งที่มี Throughput มากสุด แต่การใช้ Congestion
Control แบบ Coupled (wVegas)[4] ในกรณี ที่ เลวร้ ายสุ ด ของ Throughput โดยรวมของ MPTCP เมื่ อ
Throughput 2 ฝั่งต่างกันมากๆ คือ ได้ Throughput ที่ใกล้เคียงกับ ฝั่งของ TCP ที่มีปริมาณ Throughput
มากสุ ด ซึ่งในปั จ จุ บั น ยั งไม่มีการศึกษาว่าความต่างของ Throughput ทั้ง 2 ฝั่งที่จ านวนเท่าใดจึงส่ งผลให้
Throughput MPTCP นั้นแย่กว่า Throughput TCP ในฝั่งมาก ทั้งนี้ในการทางานของ MPTCP นั้น มีการนา
หลั ก การของการควบคุ ม ความคั บ คั่ งของข้ อ มู ล (Congestion Control) มาใช้ ซึ่ ง Congestion Control
สาหรับ Multipath Path ในงานวิจัยนี้ นามาทดสอบ 2 รูปแบบ คือ Uncouple Congestion Control เป็น
รูปแบบที่ง่ายที่สุดของการควบคุมความคับคั่งสาหรับ MPTCP โดยมีการจัดการแต่ละ Subflows เหมือนการ
เชื่อมต่อแบบอิสระของ TCP ในรูปแบบของ TCP Congestion Control แต่เนื่องจาก Congestion Control
ในแบบนี้ มี ก ารแชร์ ท รั พ ยากรในจุ ด คอขวด จึ ง ส่ ง ผลให้ Multi-path Flow เป็ น ไปอย่ า งไม่ ยุ ติ ธ รรม
ตั ว อย่ างเช่ น Vegas, Reno, CUBIC, BIC, H-TCP, Hybla, Westwood เป็ น ต้ น อี ก รู ป แบบคื อ Coupled
Congestion Control เป็นแนวคิดในการแก้ไขปัญหาความไม่ยุติธรรมของ Uncouple Congestion Control
บนการใช้ทรัพยากรร่วมกันบนจุดคอขวด โดยการจับคู่ Congestion Windows ของทุก Supflows บนการ
เชื่อมต่อของ MPTCP ด้วยหลักการรวมทรัพยากร หลักการของ Coupled Congestion Control ช่วยให้
โปรโตคอลในการขนส่งสามารถปรับเปลี่ยน Congestion Windows ของแต่ละ Subflow และตรวจสอบให้
เป็ นไปตามมาตรฐานความยุติธรรมและความเป็ นธรรมในจุดคอขวดบนเครือข่าย ตัวอย่างเช่น LIA, OLIA,
Balia, wVegas เป็นต้น
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โปรโตคอล MPTCP[5] มีการใช้ Congestion Control เพื่อปรับอัตราการรับ-ส่ง ข้อมูลในละเส้นทาง
ที่มี การเปลี่ ย นแปลงสภาวะเครื อข่ายจนถึงสภาวะที่ ก่อให้ เกิดความคับ คั่งของข้อมูล โดยดาเนิ น การปรั บ
Congestion Windows ภายใน SubFlow เพื่ อ ควบคุ ม อั ต ราการรั บ -ส่ ง ข้ อ มู ล ของแต่ ล ะ Subflow ให้
สอดคล้ องกับ การใช้ งานอิน เตอร์ เน็ ต แบบ TCP-friendly บนมาตรฐาน 3 ข้อ ของ Congestion Control
Goal เพื่อให้เกิด Fairness กับจุดคอขวด และเป็นไปตามใช้หลักการของการแชร์ทรัพยากรร่วมกัน ในการส่ง
ข้อมูลแบบ Multipath Path Flow เมื่อมีการรับ-ส่งข้อมูลผ่านเส้นทางที่มีความคับคั่งน้อย ทราฟฟิคหรือการ
รับ-ส่งข้อมูลในเครือข่ายนั้น จะเคลื่อนที่ห่างจาก Congestion Area หรือ พื้นที่ที่มีความคับคั่ง ซึ่งสิ่งนี้จะช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพของระบบและผลรวมของ Throughput ให้มากขึ้นอีกด้วย
ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะทาการทดสอบการใช้งานโปรโตคอล MPTCP บนโครงข่าย LTE และ WiFi โดย
จาลองสถานการณ์ด้วยการใช้โปรแกรม NS3 ให้ MPTCP 2 ฝั่ง มีThroughput ต่างกันโดย ตั้งค่า MCS ฝั่ง
WiFi แล้ ว ท าการ Download file ที่ มี ขนาดประมาณ 20 MB จากไฟล์ ข้ อมู ล จริ ง 720p (1280×720) บน
โครงข่าย MPTCP แบบ Couple และ Uncoupled จากนั้นใช้โปรแกรม Wireshark ในการตรวจสอบโดย
Export ออกมาเป็น Trace file เพื่อวิเคราะห์ ด้วยพารามิเตอร์ Throughput
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาและจาลองการทางานของ MPTCP บนโครงข่าย LTE และ WiFi ในกรณีที่มีความแตกต่าง
ของอัตราการรับ-ส่งข้อมูล ด้วยวิธีควบคุมความคับคั่งแบบ Uncoupled และ Coupled
2. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของโปรโตคอล TCP และ MPTCP พร้อมหาขอบเขตความต่างของอัตรา
การรับ-ส่งข้อมูลที่ทาให้ MPTCP มี Throughput โดยรวมน้อยกว่า TCP
3. เพื่อที่จะเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทางานของ Congestion Control ระหว่าง Uncoupled
และ Coupled บนโปรโตคอล MPTCP ในโครงข่าย LTE และ WiFi ในกรณีที่มีความแตกต่างของอัตราการ
รับ-ส่งข้อมูล
อุปกรณ์และวิธีการดาเนินงานวิจัย
ด้านฮาร์ดแวร์
1. Acer Aspire E1-572G (15.6-inch) i7-4500U, CPU 1.8GHz with Turbo Boost up to 3.0
GHz, AMD RadeonTM HD 8750M with 2 GB Dedicated VRAM, 4GB DDR3 L Memory
เพื่อวิเคราห์ผลด้วยโปรแกรม Wireshark
2. MacBook Pro (15-inch, Mid 2012) 2.3GHz Quad-core Intel Core i7 Processor (Turbo
Boost up to 3.3GHz) with 6MB L3 cache ,8GB of 1600MHz DDR3 Memory เพื่อจาลอง
การทดสอบด้วยโปรแกรม NS3
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ด้านซอฟท์แวร์
1. Program Parallels Desktop Control Center for MAC Version 13.0.0 เพื่อใช้งาน Ubuntu
Linux 14.04 Desktop 64 bit, CPU 2 Core, Memory 2 GB
2. Program network simulator NS3 DCE Version 1.7 for Linux
3. Program Wireshark version 2.0 4 for Windows 8.1 Enterprise N
โดยดาเนินการติดตั้ง Program Parallels Desktop ลงบน Mac Book Pro แบ่ง CPU 2 Core,
Memory 4 GB เพื่ อท าการติ ด ตั้ง Ubuntu Linux 14.04 Desktop 64 bit หลั งจากที่ ติด ตั้ ง
เสร็จ จึงดาเนินการ Install Program network simulator 3 DCE Version 1.7
วิธีการดาเนินงานวิจัย
ปัจจุบันมีการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตโดยผ่านระบบโครงข่าย LTE และ WiFi โดยมีลักษณะการ
ใช้งานแบบสลับโครงข่ายไปมาตลอดเวลา ส่งผลให้ Application ที่ใช้งานมีการรับ -ส่งข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่อง
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงมีแนวความคิดที่จะนาโปรโตคอล MPTCP มาประยุกต์ใช้งานร่วมกันระหว่างโครงข่าย
LTE และ WiFi เพื่ อ ช่ ว ยปรั บ ปรุ ง การเชื่ อ มต่ อ ดั ง กล่ า วไม่ ให้ เกิ ด การขาดหาย และช่ ว ยเพิ่ ม ความเร็ ว
อินเตอร์เน็ตและการใช้งานให้สูงขึ้น แต่กระนั้นยังคงต้องคานึงถึงข้อจากัดอีกอย่างคือ เมื่อมีการใช้โปรโตคอล
MPTCP ส่ ง ข้ อ มู ล จากต้ น ทางไปยั ง ปลายทาง ในกรณี ที่ Throughput ต่ า งกั น มากๆ ความต่ า งของ
Throughput ทั้ ง 2 ฝั่ ง ที่ นี้ อ าจส่ ง ผลให้ Throughput MPTCP นั้ น แย่ ก ว่ า Throughput TCP ในฝั่ ง ที่ มี
Throughput มากสุ ด (แทนด้ ว ย TCPMax) โดยในบทความนี้ จ ะจ าลองระบบโครงข่ าย โดยใช้ โปรแกรม
Network Simulator Version 3 (NS3) ในการเปรียบเทียบประสิทธิภ าพการใช้ งานโปรโตคอล TCP และ
โปรโตคอล MPTCP ที่มีการใช้งานผ่านทั้งโครงข่าย LTE และ WiFi ด้วยการใช้ Congestion Control แบบ
Uncoupled (CUBIC) และ Coupled (wVegas) เพื่ อหาขอบเขตและข้อจ ากัด ข้างต้ น โดยมีการออกแบบ
โครงข่าย LTE และ WiFi เพื่อจาลองการทางานดังต่อไปนี้
1. การออกแบบโครงข่าย LTE และ WiFi
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ภาพที่ 2 โครงข่าย 4G LTE และ WiFi ที่ใช้ในงานวิจัย
จากภาพที่ 2 แสดงให้เห็นถึงโครงข่าย LTE และ WiFi ที่ใช้ในการทดสอบในงานวิจัยนี้จะประกอบ
ไปด้วย 2 โครงข่ายเชื่อมต่อกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 โครงข่ า ย LTE (Long Term Evolution) จะประกอบไปด้ ว ยโทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ ข องผู้ ใช้ ง าน (User
Equipment – UE) เชื่อมต่อโครงข่ายผู้ให้บริการ โดยโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้งานนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลง
ตามรูปแบบการจาลองทางโครงข่าย LTE ตามภาพที่ 2 โดย UE สามารถที่จะใช้บริการผ่านโครงข่าย LTE เพื่อ
รับ-ส่งข้อมูลไปกับอุปกรณ์ปลายทางที่อยู่โครงข่ายอินเตอร์เน็ท
1.2 โครงข่าย WiFi (Wireless Fidelity) จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point – AP)
ซึ่งเชื่อมต่อกับ UE โดยการเชื่อมต่ อของผู้ ใช้งานนั้ น จะเปลี่ ย นแปลงระยะตามรูป แบบการจ าลองการทาง
โครงข่าย WiFi ตามภาพที่ 2 โดย UE สามารถที่จะใช้บริการผ่านโครงข่าย WiFi เพื่อรับ-ส่งข้อมูลกับอุปกรณ์
ปลายทางที่อยู่โครงข่ายอินเตอร์เน็ท
การเชื่อมต่อระหว่างโครงข่ายทั้ง 2 นั้นจะเป็นการเชื่อมต่อโดยใช้โปรโตคอลของ TCP และ MPTCP
ซึ่งจะคานึงถึงการเชื่อมต่อในการให้บริการ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานของ Application และไม่มีการ
เคลื่อนที่ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้งาน รวมถึงเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ภายในโครงข่าย LTE และ WiFi
2. การกาหนดค่าตัวแปรของโครงข่าย LTE และ WiFi
ในการออกแบบโครงข่าย LTE และ WiFi นั้นจะต้องมีการคานึงถึงค่าตัวแปรที่ใช้ในการทดลองการ
ทางานของโครงข่าย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 ศึกษาการใช้งาน บนโครงข่าย LTE โดยใช้ NS3 เป็นซอฟแวร์ในการจาลองการทางาน
โดยกาหนดค่า LTE แบบ SISO, Bandwidth (20MHz)
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ตารางที่ 1 ตารางขนาดความจุของการเชื่อมต่อ และความล่าช้าระหว่างอุปกรณ์ในโครงข่าย LTE
การเชื่อมต่อ
1.โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้งานเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สถานีฐาน (eNB)
2.อุปกรณ์สถานีฐานเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ S/P-GW
3.อุปกรณ์ S/P-GW เชื่อมต่อกับเครื่องแม่ข่าย

ความจุของการเชื่อมต่อ ค่าความล่าช้าทางเวลา
(Mbps)
(msec)
100
แปรผันตามระยะทาง
1000
2
1000
2

2.2 ศึกษาการใช้งานบนโครงข่าย WiFi โดยใช้ NS3 เป็นซอฟแวร์ในการจาลองการทางาน และเลือกใช้ WiFi
มาตรฐาน 802.11ac
โดยกาหนดค่า WiFi แบบ MIMO, Spatial Streams (SS) = 1, Channel bonding = 80MHz,
Guard Interval (GI) = 400ns, Modulation and Coding Scheme (MCS) = 0-9
ตารางที่ 2 ตารางขนาดความจุของการเชื่อมต่อ และความล่าช้าระหว่างอุปกรณ์ในโครงข่าย WiFi
การเชื่อมต่อ

ความจุของการเชื่อมต่อ ค่าความล่าช้าทางเวลา
(Mbps)
(msec)

1.โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ข องผู้ ใ ช้ ง านเชื่ อ มต่ อ กั บ อุ ป กรณ์ ส ถานี ฐ าน
(Access Point)
2.อุปกรณ์สถานีฐานเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BRAS
3.อุปกรณ์ BRAS เชื่อมต่อกับเครื่องแม่ข่าย

แปรผันตามค่า mcs

แปรผันตามระยะทาง

1000
1000

2
2

2.3 ศึกษาการใช้งานบนโครงข่าย เพื่อประเมินและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้งานโปรโตคอล MPTCP และ
TCP บนโครงข่ า ย LTE และ WiFi ด้ ว ยการใช้ Congestion Control แบบ Uncoupled (CUBIC) และ
Coupled (wVegas) ควบคุมความคับคั่งของการรับ-ส่งไฟล์ขนาด 20 MB ในสถานการณ์ที่มีความแตกต่าง
ของอัตราการรับ-ส่งข้อมูลในโครงข่าย MPTCP ที่จานวนไม่เกิน 40, 80, 120, 160, 200 และ 200 เท่าขึ้นไป
3. ขั้นตอนในการทดสอบ
ในการทดสอบงานวิจัย แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. การทดสอบเพื่อหา Throughput ของ TCPMax โดยมีการทดสอบส่งข้อมูล LTE และ WiFi เพียงเส้นทาง
เดียว และเก็บค่า Throughput ของ TCP ฝั่งที่มี Throughput มากสุด เป็นค่า TCPMax
2. การทดสอบการทางานของ MPTCP โดยการส่งข้อมูล LTE กับ WiFi พร้อมกัน และคานวณค่า Sum of
Throughput ของ MPTCP ซึ่งนั่นก็คือค่า Throughput ของ MPTCP เพื่อหาความแตกต่างระหว่าง TCPMax
เทียบกับค่า Throughput ของ MPTCP
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โดยการใช้ Congestion Control แบบ Uncoupled (CUBIC) และ Coupled (wVegas) และ
ทดสอบด้วยขนาดของข้อมูลที่ 20 MB
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัย
ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของวิ ธี ค วบคุ ม ความคั บ คั่ ง แบบ Coupled และ Uncoupled ใน
สถานการณ์ที่มีความแตกต่างของอัตราการรับ-ส่งข้อมูล ในโครงข่าย MPTCP โดยเทียบกับ Throughput ของ
TCP ฝั่งที่มี Throughput มากสุด (TCPMax)
1. การประเมิ น Throughput ของ MPTCP เที ย บกั บ Throughput ของ TCPMax โดยใช้ Uncoupled
(CUBIC)

จากผลการทดสอบพบว่า การใช้งาน Uncoupled (CUBIC) ในสถานการณ์ ที่มีความแตกต่างของ
อัตราการรับ-ส่งข้อมูล ที่ 1-40 เท่า นั้น บนโครงข่าย MPTCP มี Throughput เฉลี่ย ที่สูงกว่า TCPMax โดย
MPTCP มี Throughput เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 47 Mbps และ TCPMax มี Throughput เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 43
Mbps และตั้งแต่ 41 เท่าขึ้นไป MPTCP มี Throughput ที่ต่ากว่า TCPMax
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2. การประเมิน Throughput ของ MPTCP เทียบกับ Throughput ของ TCPMax โดยใช้ Coupled
(wVegas)

จากผลการทดสอบพบว่า การใช้งาน Coupled (wVegas) ในสถานการณ์ที่มีความแตกต่างของอัตรา
การรับ-ส่งข้อมูล ที่ 1-40 และ 41-80 เท่า นั้น บนโครงข่าย MPTCP มี Throughput เฉลี่ย ที่สูงกว่า TCPMax
โดย MPTCP มี Throughput เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 48 และ 57 Mbps และ TCPMax มี Throughput เฉลี่ยอยู่
ที่ ป ระมาณ 43 และ 56 Mbps ตามล าดั บ และตั้ ง แต่ 81 เท่ า ขึ้ น ไป MPTCP มี Throughput ที่ ต่ ากว่ า
TCPMax
3. การประเมิน Throughput ของ MPTCP ระหว่าง Uncoupled (CUBIC) เทียบกับ Coupled (wVegas)
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จากผลการทดสอบพบว่า การใช้งาน Coupled (wVegas) ในสถานการณ์ที่มีความแตกต่างของอัตรา
การรับ-ส่ง บนโครงข่าย MPTCP มี Throughput ที่สูงกว่า การใช้งาน Uncoupled (CUBIC) ทั้งหมด
4. การประเมิน Throughput ของ MPTCP ระหว่าง Uncoupled (CUBIC) และ Coupled (wVegas) เทียบ
กับ TCPMax

จากผลการทดสอบพบว่าในสถานการณ์ ที่มีความแตกต่างของอัตราการรับ -ส่ งข้อมูล บนโครงข่าย
MPTCP การใช้งาน Coupled (wVegas) มี Throughput ที่สูงกว่าการใช้งาน Uncoupled (CUBIC) ทั้งหมด
และการใช้ ง าน Coupled (wVegas) มี Throughput ที่ ใกล้ เ คี ย งกั บ TCPMax ซึ่ ง แต กต่ า งกั บ แบ บ
Uncoupled (CUBIC) ที่มีความก้าวร้าว (Aggressively) ใน Throughput ของ MPTCP ส่งผลให้ค่า Sum of
Throughput ของ MPTCP ใน CUBIC ตั้งแต่จานวนเท่าที่ 41 ขึ้นไปนั้น มีค่า Throughput เฉลี่ยที่ห่างไกล
จากค่า TCPMax เพิ่มมากขึ้น
อภิปรายผลการวิจัย
การรั บ -ส่ งข้ อ มู ล บน TCP เป็ น แบบเส้ น ทางเดี ย ว แต่ บ น MPTCP นั้ น เป็ น การรั บ -ส่ งแบบหลาย
เส้นทาง เมื่อเกิดความแตกต่างของอัตราการรับ -ส่งข้อมูลบนโครงข่ายมากๆ ในขั้นตอนการรวมแพ็คเก็ตของ
ข้อมูลที่ปลายทางจะต้องใช้เวลาในการรวมข้อมูลทั้งหมด จึงส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบและผลรวมของ
Throughput บน MPTCP ลดลงต่ากว่า TCPMax (หรือ TCP ฝั่งที่มี Throughput มากสุด)
ผลการศึกษาพบว่า เมื่อเกิด สถานการณ์ ที่มีความแตกต่างของอัตราการรับ -ส่ งข้อมูลบนโครงข่าย
ระหว่างบน MPTCP บนการใช้งาน Uncoupled (CUBIC) ที่สูงมากเกิน 41 เท่าขึ้นไป จะส่งผลให้ MPTCP มี
Throughput ที่ต่ากว่า TCP ฝั่งที่มี Throughput มากสุด เนื่องจากอัลกอริทึมแบบ Uncoupled (CUBIC) มี
การเติบ โตของ window size ที่ไม่ขึ้น กับ RTT (Round Trip Time) ทาให้ เกิดการรอแพ็คเก็ตของข้อมูล ที่
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ปลายทาง(หรือจุดคอขวด) จนเกิด Congestion Area ที่ส่ งผลให้ ประสิทธิภ าพของระบบและผลรวมของ
Throughput ให้ ลดล งไป แล ะส่ ง ผลให้ ค่ า Sum of Throughput ของ MPTCP ใน CUBIC นั้ น มี ค่ า
Throughput ที่ มี ค วามก้ า วร้ า ว (Aggressively) ใน Throughput ของ MPTCP ซึ่ ง ท าให้ ค่ า เฉลี่ ย ของ
Throughput มีความห่างไกลจากค่า TCPMax (หรือ TCP ฝั่งที่มี Throughput มากสุด) เพิ่มมากขึ้นตามอัตรา
ความแตกต่างของการรับ-ส่งข้อมูล
และ บนการใช้งาน Coupled (wVegas) เมื่อมีความแตกต่างของอัตราการรับ-ส่งข้อมูลที่สูงมากเกิน
81 เท่ า ขึ้ น ไป จะส่ ง ผลให้ บ น MPTCP มี Throughput ที่ ต่ ากว่ า TCPMax ซึ่ ง แตกต่ า งจาก Uncoupled
(CUBIC) เพราะมีการจัดการ Congestion Windows ของทุก Subflows บนการเชื่อมต่อของ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานความยุติธรรมและความเป็นธรรมในจุดคอขวดบนเครือข่าย จึงทาให้ลดเวลาการรอเพื่อรวมแพ็คเก็ต
ที่ป ลายทาง ส่งผลให้ ประสิทธิภาพของระบบและผลรวมของ Throughput มากขึ้นกว่าแบบ Uncoupled
(CUBIC) ซึ่งในกรณีที่เลวร้ายสุดของ Coupled (wVegas) นั้น จะให้ Throughput ที่ใกล้เคียงกับ TCP ฝั่งที่มี
Throughput มากสุดนั่นเอง
สรุปผลการวิจัย
งานวิจั ย นี้ ป ระเมิน ประสิ ทธิภ าพของวิธีควบคุมความคับ คั่งแบบ Coupled และ Uncoupled ใน
สถานการณ์ที่มีความแตกต่างของอัตราการรับ-ส่งข้อมูล ในโครงข่าย MPTCP ด้วยการรับส่งไฟล์ขนาด 20 MB
ผลการศึกษาพบว่า ในสถานการณ์ ที่มี ความแตกต่างของอัตราการรับ -ส่ งข้อมูล บนโครงข่ายมากๆ เมื่อถึง
ขั้นตอนการรวมแพ็คเก็ตของข้อมูลที่ปลายทางจะต้องใช้เวลาในการรวมข้อมูลทั้งหมด จึงส่งผลให้ผลของ TCP
ฝั่งที่มี Throughput มากสุด มี Throughput มากกว่าผลรวมของ MPTCP
ในการใช้งาน Uncoupled (CUBIC) บนโครงข่าย MPTCP ที่ มีความแตกต่างของอัตราการรับ -ส่ ง
ข้อมูลบนมากเกิน 41 เท่าขึ้นไป จะส่งผลให้ ผลรวมที่มากจากค่า Sum of Throughput ของ MPTCP บนฝั่ง
LTE และ WiFi มี Throughput ที่ต่ากว่า TCP ฝั่งที่มี Throughput มากสุด โดยค่าเฉลี่ยของ Throughput
จะมีความห่างไกลจากค่า TCP ฝั่งที่มี Throughput มากสุด และเพิ่มมากขึ้นตามอัตราความแตกต่างของการ
รับ-ส่งข้อมูล
ในการใช้งาน Coupled (wVegas) บนโครงข่าย MPTCP ที่มีความแตกต่างของอัตราการรับ-ส่งข้อมูล
บนมากเกิน 81 เท่าขึ้นไป จะส่งผลให้ผลรวมที่มากจากค่า Sum of Throughput ของ MPTCP บนฝั่ง LTE
และ WiFi มี Throughput ที่ต่ากว่า TCP ฝั่งที่มี Throughput มากสุด โดยค่าเฉลี่ยของ Throughput จะมี
ความใกล้เคียงกับค่า TCP ฝั่งที่มี Throughput มากสุด
และจากงานวิจัยนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าในกรณีของสถานการณ์ที่มีความแตกต่างของอัตราการรับ -ส่งข้อมูล
แตกต่างกัน การใช้งานวิธีควบคุมความคับคั่งแบบ Coupled (wVegas) ให้ประสิทธิภาพของ throughput ที่
ดีกว่าแบบ Uncoupled (CUBIC)
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ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากการทดสอบด้วย โปรแกรม NS3 มีข้อจากัดในบางส่วน ผู้วิจัยจึงจะขอเสนอแนะแนวทางใน
การพัฒนาต่อไป ดังนี้
1. ทดสอบระบบ MPTCP ผ่านระบบโครงข่าย LTE และ WiFi ที่สามารถทางานได้หลายผู้ใช้งานในช่วงเวลา
เดียวกัน เพื่อทดสอบว่าระบบสามารถรองรับการทางานได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งาน
2. ทดสอบระบบ MPTCP ผ่านระบบโครงข่าย LTE และ WiFi โดยการจาลองที่โดยการทาการเคลื่อนไหวของ
ผู้ใช้งาน โดยเคลื่อนที่ เข้า - ออก จากผู้ให้บริการ และกาหนดความเร็วในการเคลื่อนที่ว่ามีผลกระทบต่อการ
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้ง นี้ มีวั ต ถุป ระสงค์ ห ลั ก เพื่ อ ศึก ษาศั ก ยภาพการส่ ง ออกของอุต สาหกรรมบรรจุ ภั ณ ฑ์
พลาสติกประเภทถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติกของไทย โดยศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการส่งออกบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติกของประเทศไทยไปยังประเทศคู่ค้าที่สาคัญ ได้แก่
สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิแบบรายปี ระหว่างปี พ.ศ. 2541-2560 โดยใช้วิธีสมการถดถอย
เชิงซ้อน (Multiple Regression) ในการวิเคราะห์ และศึกษาสภาพทั่วไปทางการผลิตและการตลาด จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติก
ในประเทศไทย โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
จากการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ปริ ม าณการส่ ง ออกบรรจุ ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก ประเภท
ถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติกของประเทศไทย ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนของประเทศคู่ค้า ระดับราคาสินค้า
ส่งออกจากประเทศไทย และจานวนประชากร และผลจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
พบว่า จุดแข็ง คือ ประเทศไทยมีต้นน้าของอุตสาหกรรมพลาสติกที่แข็งแรง คุณภาพสินค้าของไทยได้รับความ
เชื่อถือจากหลายประเทศ จุดอ่อน คือ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝี มือเฉพาะด้าน ปัญหาการเมืองของ
ประเทศไทยที่ ยั ง ไม่ ชั ด เจน โอกาส คื อ การพั ฒ นาไปสู่ ก ารผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก ที่ มี มู ล ค่ า เพิ่ ม สู ง
ผู้ประกอบการพลาสติกไทยเข้าไปลงทุนในตลาดอาเซียน และอุปสรรค คือ จากกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม
ผู้ผลิตรายเล็กไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสาหรับในการผลิตชั้นสูง
คาสาคัญ : ศักยภาพ ,ส่งออก ,บรรจุภัณฑ์พลาสติก

960

2
Abstract
The objective of this research is to study the potentiality of exporting packaging plastic
bags and plastic sacks in Thailand. This research studied the factors influencing the export
volume of plastic packaging in plastic bags and plastic sacks from Thailand to major trading
partners, including the United States and Japan by using yearly secondary data between
1998 – 2017. The analysis methods are multiple regression and in-depth interview for making
SWOT analysis.
The results of this research illustrated that the factors effecting the export of the
considerating plastic products are exchange rate, selling price as well as the number of
population. The SWOT analysis was applied to find the involving parameters. The results
demonstrated that Thai plastic industry has a strong upstream business and the quality
reliability of plastic good, considerating as a strength in SWOT Model. The weakness are lack
of labor skills and the political problems. The opportunity are increasing in both value-added
of plastic products and the investment of manufacturers in ASEAN. The threat are environment
concerns and the lacking of high technology in the small size of manufacturers.
Keywords : Potential ,Export ,Plastics Packaging
บทนา
อุตสาหกรรมพลาสติกของไทย เป็น อุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
โดยรวมของประเทศ เพราะพลาสติกเป็นปัจจัยสาคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากข้อมูลของทางสถาบัน
พลาสติก ในปี พ.ศ. 2560 อุตสาหกรรมการแปรรูปพลาสติกของไทย มีมูลค่าสูงถึง 745,177 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 7.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) โดยบรรจุภัณฑ์พลาสติกเป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้กับ
ประเทศไทยเป็นจานวนมากในแต่ละปี ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยสามารถส่งออกบรรจุภัณฑ์พลาสติกเป็น
มูลค่า 40,048 ล้านบาท (Global Trade Atlas ,2561) และมูลค่าการส่งออกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาตลอด โดยมี
บรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกในสัดส่วนที่สูงกว่าบรรจุ
ภัณฑ์ชนิดอื่นๆ ในปี พ.ศ. 2560 ถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติกมีสัดส่วนในการส่งออกร้อยละ 51.42 ของ
มูลค่าการส่งออกบรรจุภัณฑ์พลาสติกทั้งหมด ตลาดส่งออกบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สาคัญของประเทศไทย ได้แก่
สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น สาหรับคู่แข่งขันหลักที่สาคัญ ได้แก่ ประเทศจีน
ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีการส่งออกบรรจุภัณฑ์พลาสติกในประเภทถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติก
เป็นมูลค่าที่สูง แต่แนวโน้มการเติบโตของการส่งออกเริ่มลดลง เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
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ผู้บริโภคต้องการบรรจุภัณฑ์ที่มีความสะดวก มีฟังก์ชันที่ทันสมัย ใช้งานง่าย สะอาดและปลอดภัย (บทความ
Packaging ออกแบบดี มีแต่เพิ่มกาไร,2560) แต่ประเทศไทยยังคงมีการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกในลักษณะ
ทั่วๆไป (General Packaging) ที่มีราคาถูก ซึ่งในอนาคตอาจจะทาให้ประเทศไทยมีการเติบโตไม่ทันกับคู่แข่ง
อื่นได้ ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีในการผลิตหรือทักษะของแรงงานไทย อีกทั้งในปี 2554 ประเทศไทยยังประสบ
ปั ญ หาอุ ท กภั ย ครั้ ง รุ น แรงที่ สุ ด เป็ น ประวั ติ ก ารณ์ จึ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ การส่ ง ออกของประเทศไทย จาก
ความสาคัญในเบื้องต้นของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศจึงมุ่งเน้นศึ กษา
ศักยภาพในการส่งออกของบรรจุภัณฑ์พลาสติกไทยในประเภทของถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติก เพื่อให้
ทราบถึงสภาพทั่วไปทางการผลิต การตลาดและการส่งออก รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการส่งออกและด้าน
อื่น ๆ เพื่อน าผลการศึกษาที่ได้ไปใช้ในการพัฒ นาและปรับปรุงหรือพัฒ นา ขีดความสามารถโดยรวมของ
ประเทศไทย
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ ปริมาณการส่งออกบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงพลาสติกและกระสอบ
พลาสติกของประเทศไทย
2. ศึ ก ษาถึ ง จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส อุ ป สรรค ของอุ ต สาหกรรมบรรจุ ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก ประเภท
ถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติกของประเทศไทย
ขอบเขตของการศึกษา
1. ประเทศคู่ค้าของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเทศไทยประเภทถุงและกระสอบพลาสติก
ได้แก่ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา
2. ใช้ข้อมูลที่มีเลขรหัสสินค้าตามระบบการแบ่งรหัสสินค้าแบบ Harmonized System Code (HS
Code) ซึ่งสินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงและกระสอบพลาสติก คือ รหัส 392321 โดยข้อมูลใช้สถิติเป็น
รายปี โดยพิจารณาในช่วงปี พ.ศ. 2541– 2560 เป็นระยะเวลา 20 ปี เป็นการศึกษาในช่วงก่อนและหลัง
เหตุการณ์ภัยพิบัติในปี 2554 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งไทยและญี่ปุ่น โดยศึกษาเพื่อจะทาให้เห็นแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมในช่วงดังกล่าว
อุปกรณ์และวิธีการดาเนินงานวิจัย
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการสัมภาษณ์โดยไม่ใช้แบบสัมภาษณ์ แบ่งเป็นการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปในการดาเนินธุรกิจทางด้านการบริหารและการจัดการ

962

4
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งทาการเก็บข้อมูลจากเอกสาร รายงานการศึกษา บทความ
รวมถึงข้อมูลตัวเลขทางสถิติที่เกี่ยวข้องมาจากหน่วยงานต่างๆ เช่น สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรม
ศุลกากร กระทรวงพาณิชย์ สถาบันพลาสติก และธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น
2. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ในเชิงพรรณนา เป็นการวิเคราะห์ภาวะการผลิตและภาวะการตลาดของอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์พลาสติก เพื่อศึกษาถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคจะใช้วิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนาที่ได้จาก
การสั มภาษณ์และการรวบรวมเอกสาร รายงานการศึกษาวิจัย วารสาร บทความและข้อมูล สถิติต่างๆที่
เกี่ยวข้องจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มี ผลกระทบต่อปริมาณการส่งออกบรรจุภัณฑ์
พลาสติกประเภทถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติกของประเทศไทยไปยังประเทศคู่ค้าที่สาคัญ โดยทาการ
วิเคราะห์ ใช้แบบจาลองสมการถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Model) ที่มีตัว แปรหุ น (Dummy
Variables) ดวยวิธีกาลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Square : OLS) โดยทาการวิเคราะหกอนและหลังที่
เกิดเหตุการณ์อุทกภัยในปี พ.ศ.2554
แบบจาลองที่ใชในการวิจัย
ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการส่งออกบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงพลาสติกและกระสอบ
พลาสติกของประเทศไทยไปยังประเทศคู่ ค้า เป็นแบบจาลองทางเศรษฐมิติ แบบถดถอยเชิงซอน (Multiple
Regression) ที่มีตัวแปรหุ นเปนเครื่องมือในการทดสอบหาความสัมพันธระหวางปจจัยที่เปนตัวแปรอิสระ
(Independent Variables) ที่กาหนดปริมาณการส่งออกบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงพลาสติกและกระ
สอบพลาสติกของประเทศไทยไปยังประเทศคู่ค้ากับตัวแปรตาม (Dependent Variable) ทีไ่ ด้กาหนด ดังนี้
Xi = f (EXi, Pi, PTi, DUM)
Xi = a1 - b1EXi + b2Pi - b3PTi - b4DUM + ℮
โดยที่
Xi
=
ปริมาณการส่งออกบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติก
ของไทยไปยังประเทศ i มีหน่วยเป็น ล้านกิโลกรัม
EXi =
อัตราแลกเปลี่ยนของประเทศ i ในรูปจานวนเงินสกุลของประเทศ i ต่อ 1 บาท
Pi
=
จานวนประชากรของประเทศ I มีหน่วยเป็น ล้านคน
PTi =
ราคาส่งออกบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติกของ
ประเทศไทยไปยังประเทศ i มีหน่วยเป็น บาทต่อกิโลกรัม
i
=
ประเทศผู้นาเข้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติก
จากประเทศไทย คือ ประเทศญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา
a1
=
ค่าคงที่
b1,b2,b3,b4 =
ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวประอิสระ
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DUM

=

℮

=

ตัวแปรหุ่นวิกฤตเศรษฐกิจ โดยกาหนดให้ DUM = 0 เป็นช่วงก่อนเกิดอุทกภัยปี
2554 และ DUM = 1 เป็นช่วงหลังเกิดอุทกภัยปี 2554
ค่าความคลาดเคลื่อน

โดยคาดว่าเครื่องหมายสัมประสิทธิ์ของปริมาณการส่งออกบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงพลาสติก
และกระสอบพลาสติกของไทยไปยังประเทศ i จะมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราแลกเปลี่ยนและ
ราคาส่งออกบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติกจากประเทศไทยไปยังประเทศ i
และ ในขณะทีป่ ริมาณการส่งออกบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติกของไทยไปยัง
ประเทศ i จะมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับจานวนประชากรของประเทศ i โดยที่
𝜕Xi
𝜕EXi

<0 ,

𝜕Xi
𝜕PTi

<0 ,

𝜕Xi
𝜕Pi

>0

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อปริมาณการส่งออกของบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงและ
กระสอบพลาสติกของไทยที่ส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าสาคัญ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ได้มีการ
กาหนดให้ปริมาณการส่งออกของบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงและกระสอบพลาสติกของไทย ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยที่สาคัญสามปัจจัย คือ 1) อัตราแลกเปลี่ยน 2) จานวนประชากร 3) ระดับราคาสินค้าส่งออกจากประเทศ
ไทย 4) ตัวแปรหุ่น โดยช่วงระยะเวลาที่ทาการศึกษา คือ ระหว่างปี พ.ศ. 2541-2560 รวมเป็นระยะเวลา 20
ปี โดยจากการทดลองทาให้ได้สมการที่ให้ค่าสถิติต่างๆ ดังนี้
1. ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลต่อปริมาณการส่งออกของบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงและ
กระสอบพลาสติกของไทยที่ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น
จากการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรในแบบจาลอง โดยใชสมการถดถอยเชิงซอน โดยตัดและ
จับคูตัวแปรตางๆ ไดผลการศึกษาดังนี้และสมการที่ได้ คือ
Xj = -131.377 + 27.569Pj + 0.431PTj - 0.094DUM
t-statistics
(-6.009)*** (6.048)*** (3.124)*** (1.817)*

หมายเหตุ :

R2
=
0.862
R2 Adjust
=
0.836
S.E. =
0.070
F-statistics =
33.351
D.W. =
1.431
N
=
20
* หมายถึง มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1
*** หมายถึง มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรทั้งหมดในสมการรวมกัน สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณปริมาณการส่งออกของบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงและกระสอบพลาสติกของไทยไปยังประเทศ
ญี่ปุ่นได้ร้อยละ 83.6 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และจากค่า D.W. เท่ากับ 1.431 ซึ่งไม่อยู่ระหว่าง
1.5 – 2.5 จึงไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดปั ญหา Autocorrelation หรือไม่ ดังนั้น จึงควรระมัดระวังความคลาด
เคลื่อนที่เกิดจากการนาสมการไปใช้ในการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกของบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุง
และกระสอบพลาสติกของไทย
ลักษณะความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระแต่ละตัว สามารถอธิบายได้ว่า จานวนประชากรของประเทศ
ญี่ปุ่นมีผลเชิงบวกต่อปริมาณการส่งออกของบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงและกระสอบพลาสติกของไทยที่
ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรเท่ากับ 27.569
หมายความว่าเมื่อจานวนประชากรของประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 1 ล้านคน จะส่งผลให้ปริมาณการส่งออกของ
บรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงและกระสอบพลาสติกของไทยที่ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น เพิ่มขึ้น 27.569
ล้านกิโลกรัม เมื่อกาหนดให้ตัวแปรอิสระอื่นๆคงที่
ราคาส่งออกบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติกของประเทศไทยไปยัง
ประเทศญี่ปุ่นมีผลเชิงบวกต่อปริมาณการส่งออกของบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงและกระสอบพลาสติกของ
ไทยที่ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ซึ่งตรงกันข้ามกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปร
เท่ากับ 0.431 หมายความว่าเมื่อราคาส่งออกบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติก
ของประเทศไทยเพิ่มขึ้น 1 บาทต่อกิโลกรัม จะส่งผลให้ปริมาณการส่งออกของบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุง
และกระสอบพลาสติกของไทยที่ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น เพิ่มขึ้น 0.431 ล้านกิโลกรัม เมื่อกาหนดให้ตัว
แปรอิสระอื่นๆคงที่
ตัวแปรหุ่นวิกฤตเศรษฐกิจ มีผลเชิงลบต่อต่อปริมาณการส่งออกของบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุง
และกระสอบพลาสติกของไทยที่ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีค่าค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยของตัวแปรเท่ากับ 0.094 หมายความว่า หลังเหตุการณ์ภัยพิบัติในปี 2554 ส่งผลให้ปริมาณการส่งออก
ของบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงและกระสอบพลาสติกของไทยที่ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นลดลง 0.094
ล้านกิโลกรัม เมื่อกาหนดให้ตัวแปรอิสระอื่นๆคงที่
โดยสาเหตุที่ราคาส่งออกบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติกของประเทศ
ไทยไปยังประเทศญี่ปุ่นมีทิศทางตรงกัน ข้ามกับสมมติฐานที่ตั้งไว้นั้น อาจเนื่องมาจากบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ประเภทถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติก เป็นบรรจุภัณฑ์ประเภททั่วไป ไม่มีกระบวนการผลิตซับซ้อนและมี
ราคาถูก ด้วยปัญหาการขาดแคลนแรงงานและมีค่าแรงสูงของประเทศญี่ปุ่น ซึง่ อาจไม่คุ้มกับต้นทุนหากจะผลิต
ในประเทศเอง จึงเป็นเหตุผลทาให้ประเทศญี่ปุ่นมีการนาเข้าถุงและกระสอบพลาสติกเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นแล้ว
การที่ราคาส่งออกบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพิ่มขึ้น จึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อปริมาณการส่งออกบรรจุภัณฑ์พลาสติ ก
ประเภทถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติกของประเทศไทยไปประเทศญี่ปุ่น
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2. ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลต่อปริมาณการส่งออกของบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงและ
กระสอบพลาสติกของไทยที่ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา
จากการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรในแบบจาลอง โดยใชสมการถดถอยเชิงซอน โดยตัดและ
จับคูตัวแปรตางๆ ไดผลการศึกษาดังนี้และสมการที่ได้ คือ
Xus = -499.550 - 21.502EXus + 2.027Pus
t-statistics
(-7.203)*** (-2.137)** (7.339)***
R2
=
0.877
R2 Adjust
=
0.854
S.E. =
8.88
F-statistics =
38.003
D.W. =
1.048
N
=
20
หมายเหตุ :
** หมายถึง มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
*** หมายถึง มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรทั้งหมดในสมการรวมกัน สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณปริมาณการส่งออกของบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงและกระสอบพลาสติกของไทยไปยังประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้ร้อยละ 85.4 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และจากค่า D.W. เท่ากับ 1.048 ซึ่งไม่อยู่
ระหว่าง 1.5 – 2.5 จึงไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดปัญหา Autocorrelation หรือไม่ ดังนั้น จึงควรระมัดระวัง
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการนาสมการไปใช้ในการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกของบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ประเภทถุงและกระสอบพลาสติกของไทย
ลักษณะความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระแต่ละตัว สามารถอธิบายได้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศ
สหรัฐอเมริกามีผลเชิงลบต่อปริมาณการส่งออกของบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงและกระสอบพลาสติกของ
ไทยที่ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปร
เท่ากับ 21.502 หมายความว่าเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนของประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 1 ดอลลาร์สหรัฐ จะ
ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกของบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงและกระสอบพลาสติกของไทยที่ส่งออกไปยัง
ประเทศสหรัฐอเมริกา ลดลงประมาณ 21.502 ล้านกิโลกรัม เมื่อกาหนดให้ตัวแปรอิสระอื่นๆคงที่
จ านวนประชากรของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก ามีผ ลเชิ ง บวกต่ อ ปริ มาณการส่ ง ออกของบรรจุ ภั ณ ฑ์
พลาสติกประเภทถุงและกระสอบพลาสติกของไทยที่ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตรงกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรเท่ากับ 2.027 หมายความว่าเมื่อจานวนประชากรของประเทศ
สหรั ฐ อเมริ กาเพิ่ มขึ้น 1 ล้ านคน จะส่ งผลให้ ปริมาณการส่ งออกของบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงและ
กระสอบพลาสติกของไทยที่ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้น 2.027 ล้านกิโลกรัม เมื่อกาหนดให้ตัว
แปรอิสระอื่นๆคงที่
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3. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค การส่งออกของบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภท
ถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติกของไทย
จากทฤษฎีและแนวคิดการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในบทที่ 2 สามารถนามา
วิเคราะห์ร่วมกับสถานการณ์การผลิตและสภาพทางการตลาดของบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงพลาสติกและ
กระสอบพลาสติกของไทย ในบทที่ 3 เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ซึ่งจะทาให้ทราบถึง
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการส่งออกบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงพลาสติกและกระสอบ
พลาสติกของไทย เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาการวางแผนการตลาดเพื่อพัฒนาและขยายตลาดของ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติกของไทยต่อไป
จุดแข็ง
1. ประเทศไทยมีห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ตั้นน้าไปจนถึงปลายน้าของอุตสาหกรรมพลาสติกที่แข็งแรง มี
การผลิตเม็ดพลาสติกที่เป็นวัตถุดิบหลักของการผลิตหลากหลาย จึงทาให้มีต้นทุนในการผลิตที่ต่ากว่า
2. ผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติกมีการผลิตที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก
3. เนื่องจากประเทศไทยมีความซื่อสัตย์ในทางการค้า มีการส่งสินค้าตรงต่อเวลา มีการให้บริการที่ดี
จึงทาให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจ และเป็นคู่ค้าที่ดีเสมอมา
4. แรงงานไทยมีความชานาญในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ทาให้ไทยมีความได้เปรียบประเทศผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์พลาสติกรายอื่นๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีความละเอียดสูงซึ่งต้องใช้ความชานาญในการ
ผลิต
5. ตลาดอุตสาหกรรมพลาสติกประเภทถุงและกระสอบพลาสติกในประเทศมีขนาดใหญ่ เนื่องจาก
สามารถตอบสนองได้ในหลายอุตสาหกรรม เช่นอุตสาหกรรมอาหาร หรืออุตสาหกรรมการเกษตร
จุดอ่อน
1. ปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือเฉพาะด้าน เช่น ในระดับเทคนิค ช่างทาและออกแบบแม่พิมพ์
ช่างออกแบบเครื่องจักรในการผลิต รวมถึงนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่สามารถดึงดูดความ
สนใจของผู้บริโภค ส่งผลให้การพัฒนาในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงและกระสอบพลาสติกยัง
ไม่เติบโตเท่าที่ควร
2. ผู้ประกอบการพลาสติกไทยกว่าร้อยละ 80 เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
ซึ่งส่งผลให้ ณ ปัจจุบันผู้ประกอบการยังมีข้อจ้ากัดด้านการพัฒนาตนเองเพื่อให้ทันต่อการพัฒนาของคู่แข่ง
3. ระบบการจั ดการขยะพลาสติกในประเทศยังไม่มีระบบที่ชัดเจน ซึ่ งส่ งผลกระทบในเชิงลบต่อ
ภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมพลาสติกไทย รวมถึงสังคมไทยยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้
งานและการจัดการผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ถูกต้อง
4. ปัญหาการเมืองของประเทศไทยที่ยังไม่ชัดเจน รวมถึงการจัดการน้าท่วมยังไม่มีประสิทธิภาพ ที่เคย
เกิดเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อ พ.ศ. 2554 ที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมส่งออกอย่างรุนแรง จึงทา
ให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทย
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โอกาส
1. ผู้ประกอบการพลาสติกไทยเข้าไปลงทุนในตลาดอาเซียน ซึ่งเป็นตลาดที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์
พลาสติกชนิดทั่วไปสูง เนื่องจากเป็นประเทศอุตสาหกรรมทางด้านการเกษตร และมีแรงงานสาหรับการผลิต
เพียงพอ ซึ่งการขยายการลงทุนไปสู่ตลาดอาเซียนจะเป็นการสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการไทยในเวทีโลกได้
2. การพัฒนาไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีมูลค่าเพิ่มสูง อาทิ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติก
ชีวภาพที่กาลังเป็นที่นิยมเพิ่มขึ้นตามกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องจากประเทศไทยเป็นแหล่งเพาะปลูกมัน
สาปะหลัง ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สามารถใช้ผลิตพลาสติกชีวภาพได้
3. มีการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น บรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดหลายชั้น บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดปลอดเชื้อ บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิต ทาให้
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีการพัฒนาและแข่งขันในตลาดโลกได้มากขึ้น
อุปสรรค
1. คู่ค้ามีแนวโน้มนามาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีมาใช้มากขึ้น เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มี
การตั้งกาแพงภาษีสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบในการส่งออกของไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา
2. ผู้ ป ระกอบการไทยต้ อ งเผชิ ญ กั บ การแข่ ง ขั น ที่ รุ น แรง โดยเฉพาะเวี ย ดนาม ซึ่ ง มี ก ารพั ฒ นา
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างรวดเร็ว มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ประกอบกันความได้เปรียบด้าน
ภาษี และค่าแรงงานที่ต่า ทาให้นักลงทุนเริ่มให้ความสนใจมากขึ้น ซึ่งในอนาคตอุปสรรคต่อการขยายตลาดของ
อุตสาหกรรมพลาสติกไทย
3. จากกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทาให้หลายประเทศทั่วโลกเริ่มมีการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก
ซึ่งส่งผลให้ความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงพลาสติกลดลง
4. เทคโนโลยีสาหรับในการผลิตชั้นสูงหรือที่มีความซับซ้อน ยังต้องนาเข้าจากต่างประเทศ และมี
มูลค่าที่สูงส่งผลให้ผู้ผลิตรายเล็กหลายรายไม่สามารถเข้าถึงได้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
1. ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกบรรจุภัณฑ์ประเภทถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติก ควร
ทาการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และควรมีการฝึกอบรมแรงงานที่มีอยู่ให้มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้มี
ทักษะในด้านการผลิตเฉพาะด้าน
2. ภาครัฐควรมีมาตรการสนับสนุนให้กับผุ้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางเพื่อให้เข้าถึง
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัย ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยให้อุตสาหกรรมพลาสติกบรรจุภัณฑ์ประเภทถุงพลาสติกและ
กระสอบพลาสติกมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ของผู้บริโภคได้มากขึ้น
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3. กระแสความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมมีการตื่นตัวมากขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งผู้ประกอบการ
อาจได้รับผลกระทบเชิงลบจากกระแสนี้ จึงควรมีแผนเตรียมรับมือกับผลกระทบที่กาลังจะเกิดขึ้น
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่ากระแสการลดใช้ถุงพลาสติกเริ่มรุนแรงขึ้นและส่งผลกระทบต่อการ
ส่งออก ดังนั้นการศึกษาในครั้งต่อไปควรศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ซึ่งจะเป็นผลิต ภัณฑ์ที่จะเข้า
มามีบทบาทในชีวิตประจาวันมากยิ่งขึ้น
2. จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่าตัวแปรอิสระที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งออ
อกบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทถุงพลาสติกและกระสอบพลาสติกของไทยนั้น เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับเครื่องชี้วัด
สภาพเศรษฐกิจทางด้านมหภาคเป็นส่วนมาก ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรหาตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กัทฤษฎีอุปสงค์ของผู้บริโภคด้านจุลภาค
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บทคัดย่อ
แม้ว่าที่ป ระชุมสภานิ ติบัญญัติแห่ งชาติจะลงมติในวาระที่ 1 รั บหลั กการแห่ งร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการทรมาน และการกระทาให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ไว้พิจารณา และปัจจุบันอยู๋ใน
วาระที่ 2 แต่เมื่อพิจารณาเนื้อความตามร่างฯ จะพบว่า มีปัญหามากมายในพระราชบัญญัตินี้ 1 ปัญหาที่มี
ผลกระทบมากที่ สุ ด และยั ง ไม่ ไ ด้ รับ การแก้ ไ ข คื อ ค าว่ า “การประติ บั ติ หรื อ การลงโทษอื่ น ที่ โ หดร้ า ย ไร้
มนุษยธรรม หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี ” ของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย
ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี (UNCAT) หายไป2
การหายไปของคาดังกล่ าวก่อให้ เกิดปัญหาในการบัง คับใช้ร่างพระราชบั ญญัติ ขึ้นหลายประการ
ประการส าคัญ ที่สุ ด ข้อหนึ่งคือ การบังคับ ใช้ร่างพระราชบัญญัติต่อการปรั บปรุงวินัย ทหาร 3 แม้ว่าวิธีการ
ปรับปรุงวินัยทหารบางส่วนจะสามารถพิจารณาเข้าในเรื่องของ “การทรมาน” ได้ แต่วิธีการปรับปรุงวินัย
ทหารส่วนมากกลับเข้าองค์ประกอบในเรื่องของ “การประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม
หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี”การไม่มีคาดังกล่าวปรากฏอยู่ในร่างพระราชบัญญัติ จะทาให้การปรับปรุงวินัยทหารไม่ถูก
ควบคุมด้วยกฎหมาย และเป็นช่องทางให้ทหารถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างที่ไม่มีมนุษย์ คนใดสมควรถู ก
กระทา

1

เยี่ยมยุทธ สุทธิฉายา. (2019). ดู พ.ร.บ.ป้องกันซ้อมทรมาน-อุ้มหาย ยังดีกว่านี้ได้ ล่าสุด สนช. ถอดจากวาระพิจารณาแล้ว. สืบค้นเมื่อ 12
เมษายน 2562, จาก https://prachatai.com/journal/2019/03/81363
2 (ร่างพระราชบัญญัติปอ
้ งกันและปราบปรามการทรมาน พ.ศ. ..., 2562, น.23, http://web.senate.go.th/bill/bk_data/458-2.pdf)
3 “การปรับปรุงวินย
ั ทหาร” เป็นคาที่ผู้เขียนคิดขึ้นมาเอง สามารถเทียบได้กับการ “แดก หรือซ่อม” ของทหาร หรือการ “ธารงวินัย” ของนักเรียน
เตรียมทหาร.
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อนึ่ ง การปรั บ ปรุ ง วิ นั ย ทหารนั้ น เป็ น เรื่ อ งของการปฏิ บั ติ ร ะหว่ า งทหาร ต่ อ ทหารด้ ว ยกั น เอง
บุ คคลภายนอกจะทราบต่อเมื่อเกิดเหตุ แล้ ว จึ งไม่มีแหล่ งข้อมูล ปฐมภูมิที่ส ามารถอ้างอิงได้ ผู้ เขีย นจึงใช้
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิในการอ้างอิง แต่จะอ้างอิงในเรื่องลักษณะของการปรับปรุงวินัยทหารเท่านั้น
คาสาคัญ : การปรับปรุงวินัยทหาร, การทรมาน, การประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม
หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี, พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน และการกระทาให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.
...., สิทธิมนุษยชน, ทหารไทย

Abstract

The Draft Prevention and Suppression of Torture and Enforced Disappearance Act
(Draft Act) was passed by Thailand's National Legislative Assembly (NLA) in its first session of
December 2018. The bill would criminalize torture and enforced disappearances, including
during wars and political unrest. Comparing the Draft Act with The Convention against Torture
and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (commonly known as the
United Nations Convention against Torture (UNCAT), the former lacks any mention of “Cruel
or Inhuman or Degrading” ( CID) treatment. Potential legal and law enforcement issues may
result.
For example, improving military discipline (IMD) may be challenging under The Draft
Act. Some methods of IMD might be classified as torture. Most IMD methods fall within CID
treatment standards. The failure to include any mention of CID treatment in The Draft Act
removes legal guidelines from IMD. Soldiers deserve to be treated humanely, like all other
people.
In addition, IMD is the subject of soldier action against themselves, therefore, there is
no source of primary data. Secondary data is used in reference, but only refer to the detail of
IMD.
Keywords : Improving military discipline, Torture, Cruel Inhuman and/or degrading treatment,
The Draft Prevention and Suppression of Torture and Enforced Disappearance Act, Human
rights, Thai military.
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บทนา
เมื่ออธิบายถึง “การปรับปรุงวินัยทหาร” อาจไม่มีใครรู้จัก แต่ถ้าอธิบายถึงการ “ซ่อม” “แดก” หรือ
“ธารงวินัย” คาดว่าผู้อ่านจะเข้าใจและเห็นถึงปัญหาการใช้อานาจโดยมิชอบที่เกิดขึ้นผ่านสื่อออนไลน์ และสื่อ
สิ่งพิมพ์อยู่บ่อยครั้ง4 ไม่ว่าการปรับปรุงวินัยทหารนั้นจะอยู่ในลักษณะของการใช้กาลัง หรือการสั่งให้กระทาก็
ตาม
การปรับปรุงวินัยทหารมิใช่ทัณฑ์ทั้ง 5 สถาน5ที่ถูกกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.
2476 มาตรา 8 อีกทั้งมาตรา 9 วรรคท้าย ก็มิได้อนุญาตให้คิดทัณฑ์ขึ้นใหม่ หรือใช้วิธีลงทัณฑ์อย่างอื่น 6 หรือ
4/7536

แม้แต่ข้อบังคับทหารที่
เรื่อง ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจลงอาชญาโดยพลการ ก็มีเนื้อความไม่อนุญาต
2475
ให้ใช้อานาจลงอาชญาแก่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชา ดังนั้น การปรับปรุงวินัยทหารย่อมเป็นความผิด ด้วยเป็นการ
กระทาที่ขัดต่อทั้งพระราชบัญญัติ และข้อบังคับทหารข้างต้น
ลักษณะของการปรับปรุงวินัยทหารมิได้มีกาหนดแบบแผนแน่นอนตายตัว เพราะเกิดขึ้นจากดุลพินิจ
ของผู้บังคับบัญชาโดยแท้ ผลของการปรับปรุงวินัยทหารจึงแตกต่างกันออกไปตามตามความร้ายแรงและ
จุดประสงค์ของการปรับปรุงวินัย ทหาร ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ลักษณะ ตามอนุสัญญาต่อต้านการ
ทรมานฯ7 คือ การปรับปรุงวินัยทหารที่มีความร้ายแรงในระดับของ “การทรมาน” “การประติบัติ หรือลงโทษ
อื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม” “การประติบัติ หรือลงโทษอื่นที่ย่ายีศักดิ์ศรี ” และ “การละเมิดสิทธิโดยทั่วไป”
แต่ในที่นี้จะศึกษาลักษณะของการปรับปรุงวินัยทหารใน 3 ประเภทแรกเท่านั้น เพราะในประเภทที่ 4 เป็น
พื้นฐานของการกระทาทั้งสามประเภทแรก
ปั ญ หาแรกที่ ป รากฏคื อ นอกจากการไม่ ก าหนดให้ “การประติ บั ติ หรื อ ลงโทษอื่ น ที่ โ หดร้ า ย ไร้
มนุษยธรรม” และ “การประติบัติ หรือลงโทษอื่นที่ย่ายีศักดิ์ศรี ” เป็นความผิดและมีโทษตามกฎหมายแล้ว ใน
ร่างพระราชบัญญัติฯ กลับไม่มีคาดังกล่าวอยู่เลย การไม่กาหนดดังกล่าวทาให้เกิดปัญหาตามที่ได้ กล่าวไว้ใน
เบื้องต้น อีกทั้งเป็นต้นเหตุของปัญหาที่สองด้วย กล่าวคือ ในปัญหาที่สอง แม้ว่าร่างพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการทรมาน และการกระทาให้บุคคลสูญหาย พุทธศักราช... จะได้กาหนดความผิดและโทษของการ
ปรับปรุงวินัยทหารที่เข้าหลักของ “การทรมาน” เอาไว้ แต่กลับไม่มีการกาหนดความผิดและโทษของการ
ปรับปรุงวินัยทหารที่มีความร้ายแรงน้อยกว่าการทรมาน ความบกพร่องดังกล่าวส่งผลให้ในปัจจุบัน ประเทศ
ไทยยังไม่มีกฎหมายใดกากับการปรับปรุงวินัยทหารที่มีความร้ายแรงน้อยกว่าการทรมาน

4

ทวีศักดิ์ เกิดโภคา. (2560) “ศพสุดท้ายอีกกี่ครั้ง?: รวมกรณีซ้อมทรมาน-ตายแปลกในค่าย คุก บ้านพักนายทหาร,” สืบค้นเมื่อ 13 เมษายน 2562
(พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยวินัยทหาร, 2476, มาตรา 8)
“ทัณฑ์ที่จะลงแก่ผู้กระทาผิดต่อวินัยทหารดังกล่าวไว้ในหมวด 2 นั้น ให้มีกาหนดเป็น 5 สถาน คือ 1) ภาคทัณฑ์ 2) ทัณฑกรรม 3) กัก
4) ข้ง 5) จาขัง”
6 (พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยวินัยทหาร, 2476, มาตรา 9 วรรคท้าย)
7 (สาระส่าคัญ อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือทีย
่ ่ายีศักดิ์ศรี, 2557, ข้อ 1 และข้อ 16
www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_1/International.../CAT.pdf)
5
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แม้ว่าปัญหาดังกล่าวอาจแก้ไขได้ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอาญา ทั้งในส่วนของการกระทาผิดต่างๆที่
มีโทษกาหนดไว้ หรืออีกส่วนหนึ่งคือบังคับตามความผิดของเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
157 เพราะทหารเป็นเจ้าพนักงานคนหนึ่งของรัฐด้วยเช่นกัน ทว่า การลงโทษตามความผิดในเงื่อนไขแรกกลับ
มิได้กาหนดให้เจ้าพนักงาน ผู้ใช้อานาจกระทาการในนามของรัฐ กลับกระทาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
เพิกเฉยต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์8ของทหารด้วยกันเองอย่างร้ายแรง ได้รับโทษที่มากกว่าบุคคลทั่วไปกระทา
ต่อบุคคลด้วยกันเองในประการใด
และเมื่อพิจารณาตามมาตรา 157 นั้น แม้จะมีกาหนดโทษจาคุกกว้างตั้งแต่ 1-10 ปีก็ตาม แต่ประเทศ
ไทยยังคงไม่มีเกณฑ์เพื่ออธิบายว่า การกระทาดังกล่าวเป็นการกระทาทรมานหรือไม่ หากยังใช้เพียงผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นในคดีเพื่อกาหนดโทษผู้กระทาผิด ย่อมไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นการกาหนดโทษลดหลั่นตามความร้ายแรง
ที่เหมาะสม
จากปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้เขียนจึงเห็นว่า การกาหนดให้มีความผิดและโทษของการปรับปรุงวินัยทหารที่มี
ความร้ายแรงน้อยกว่าการทรมาน ให้เป็นความผิดอาญาโดยเฉพาะ และมีโทษรองรับ จะเป็นหนทางในส่วน
ของการออกกฎหมายแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดในเวลานี้

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความหมายและความแตกต่างระหว่าง “การทรมาน” และ “การประติบัติ หรือลงโทษ
อื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ายีศักดิ์ศ รี” ผ่านอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน ฯ และร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกัน และปราบปรามการทรมาน และการกระทาให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....
2. นาผลการศึกษาจากวัตถุประสงค์ที่ 1. พิจารณาประกอบการปรับปรุงวินัยทหาร เพื่อศึกษาตัวอย่าง
การกระทาที่เข้าหลักตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน ฯ
3. อภิปรายข้อบกพร่อง นาเสนอแนวทางแก้ไขกฎหมาย รวมถึงกาหนดความรับผิดให้สอดคล้องกับ
อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน ฯ
อุปกรณ์ และวิธีการดาเนินงานวิจัย
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ทาการศึกษาโดยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) จากตารากฎหมาย
แนวคาพิพากษาของศาลทหาร คู่มือ ระเบียบการฝึกทหาร บทความในเอกสาร ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจน
สัมภาษณ์ทหารเกณฑ์ที่ปลดจากเกณฑ์ทหารแล้ว เพื่อนามารวบรวม วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รวมถึงอภิปราย
ในประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น และค้นหาแนวทางข้อเสนอแนะต่อไป

8

จาก “ปัญหาในการกาหนดนิยามของการทรมาน และบัญญัติให้เป็นความผิดเฉพาะตามกฎหมายไทย,” โดย รณกรณ์ บุญมี, 2558, รพี 2558
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, น.51. กองบรรณาธิการหนังสือรพี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เจ้าของลิขสิทธิ์
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
เมื่อร่างพระราชบัญญัติฯ ได้กาหนดความผิดและโทษของการปรับปรุงวินัยทหารที่เข้าหลักของ “การ
ทรมาน” เอาไว้ โดยมิได้กาหนดความผิดและโทษให้แก่หลักที่เหลือ ความจาเป็นประการแรกจึง ต้องอธิบาย
ลั กษณะของการกระทาต่างๆ ผ่ านอนุ สั ญญาต่อต้านการทรมานฯ ว่ามีความแตกต่างจาก “การทรมาน”
อย่างไร จากนั้นจึงประเมินลักษณะของการปรับปรุงวินัยทหารที่เข้าหลักทั้งสามประการ และประการที่สองคือ
การอธิบายข้อเสียของการไม่กาหนดให้การกระทาที่มีความร้ายแรงน้อยกว่าการทรมานเป็นความผิด และมี
โทษทางอาญา เพื่อเสนอทางแก้ไขต่อไป
1) ความแตกต่างของการทรมาน กับการประติ บัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม
หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี
อนุสั ญญาต่อต้านการทรมานฯ ได้กาหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่
โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม ไว้ในข้อบทที่ 169 ซึ่งบัญญัติว่า
“ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐรับที่จะป้องกันมิให้มีการกระทาอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือการประติบัติ
หรือการลงโทษที่ย่ายีศักดิ์ศรี ที่ไม่ถึงกับเป็นการทรมานตามที่นิยามไว้ในข้อบทที่ 1 เกิดขึ้นในอาณาเขตภายใต้
เขตอานาจรัฐของตน เมื่อการกระทาเช่นว่าได้กระทาโดย หรือด้วยการยุยง หรือความยินยอม หรือความรู้เห็น
เป็นใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่นซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งทางการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธกรณีทั้ง
ปวงในข้อบทที่ 10 ข้อบทที่ 11 ข้อบทที่ 12 และข้อบทที่ 13 ให้นามาใช้บังคับ โดยการใช้แทนที่การกล่าวถึง
การทรมาน หรือการกล่าวถึงการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี
ในส่วนนี้อาจอธิบายในเบื้องต้นได้ว่า มีการปรากฏตัวของกลุ่มการกระทาหนึ่งซึ่งมีความร้ายแรงน้อย
กว่าการทรมาน ถูกกาหนดเป็นหน้าที่เพื่อให้รัฐภาคีรับว่าจะไม่เกิดกลุ่มการกระทาเช่นนี้ขึ้ น ซึ่งในทางระหว่าง
ประเทศล้วนยอมรับว่า การกระทาทั้งสองมีความแตกต่างกัน และมีความพยายามในการกาหนดความแตกต่าง
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น10อย่างไรก็ตาม ความในเบื้องต้นย่อมไม่เพียงพออธิบายลักษณะของการกระทาดังกล่าว ผู้เขียน
จึงได้ทาการศึกษา และพบว่า แม้จะไม่สามารถชี้ชัดได้ว่ าการกระทาหนึ่งๆ จะเป็นการทรมานหรือไม่ แต่ก็มี
เกณฑ์แบ่งแยกการกระทาทั้งสองส่วนออกจากกันได้ โดยใช้เกณฑ์การแบ่ง 4 ประการ ได้แก่
1.1 องค์ประกอบภายใน

9

เชิงอรรถที่ 7, เล่มเดิม ข้อ 16
From The United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
(p. 114-115) by Burgers J. Herman and Danelius Hans, 1988, Dordrecht : Martinus Nijhoff Publishers. อ้างใน เกศกนก เข็มตรง,
“การต่อต้านการทรมานตามกฎหมายระหว่างประเทศและปัญหาในการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ” วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขากฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2555., หน้า 92
10
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ประเด็นเรื่องเจตนา เฉพาะการทรมานเท่านั้นที่เรียกร้องให้ การก่อให้เกิดความเจ็บปวดหรื อทุก ข์
ทรมานแก่ร่างกายหรือจิตใจ ว่าจะต้องเป็นการกระทาโดยเจตนา 11 และจะต้องเป็นการกระทาโดยมีมูลเหตุจูง
ใจในการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่กาหนดไว้ในข้อบทที่ 1 แห่งอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ เท่านั้น 12 การ
กระทาโดยประมาทจึงไม่มีทางเป็นการทรมาน 13 แต่การประติบัติหรือ การลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม
หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรีนั้น อาจกระทาได้ทั้งโดยเจตนา หรือจากการกระทาโดยประมาท14 ซึ่งจะต้องพิจารณาระดับ
ความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์ และพิจารณาว่า ผู้กระทาอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้หรือไม่
ดังนั้น ความแตกต่างของการกระทาทั้งสองในส่วนนี้จึงต้องพิ จารณาจากเจตนาก่อนเป็นลาดับแรก
กล่าวคือ หากการกระทาดังกล่าวมิใช่การกระทาโดยเจตนา การกระทานั้นจะไม่ใช่การทรมานเลย จะต้อง
พิจารณาในส่วนของการประติบัติหรือ การลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือส่วนของการประติบัติ หรือ
การลงโทษอื่นที่ย่ายีศักดิ์ศรีแทน ซึ่งทั้งสองมีความแตกต่างกันในส่วนของมูลเหตุจูงใจ กล่าวคือ ส่วนหลังนั้นมี
มูลเหตุจูงใจเพื่อทาให้ผู้อื่นอับอายขายหน้า ในขณะที่ส่วนแรกนั้นอาจไม่มีมูลเหตจูงใจใดๆ เพียงกระทาเพื่อ
สนองจริตของตนก็ได้15 แต่หากการกระทานั้นเป็นการกระทาโดยเจตนา จะต้องพิจารณาต่อไปว่า ผู้กระทามี
มูลเหตุจูงใจประการใด หากเป็นเจตนาที่กาหนดไว้ในข้อบทที่ 1 แห่งอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ การ
กระทาดังกล่าวพึงพิจารณาได้ว่าเป็นการทรมาน แต่กรณีที่มูลเหตุจูงใจนั้นเป็นการกระทาให้อับอายขายหน้า
พึงพิจารณาว่าเป็นการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่ย่ายีศักดิ์ศรี และกรณีที่ไม่เข้าทั้งสอง กล่าวคือมีมูลเหตุจูง
ใจอื่ น หรื อ ไม่ มี มู ล เหตุ จู ง ใจเลย ก็ พึ ง พิ จ ารณาได้ ว่ า เป็ น การประติ บั ติ ห รื อ การลงโทษอื่ น ที่ โ หดร้ า ย ไร้
มนุษยธรรม16
1.2 ระดับความรุนแรงในการก่อให้เกิดความเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานทางกายหรือจิตใจ
การทรมาน และการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โ หดร้ าย ไร้ มนุษยธรรม หรือย่ ายี ศักดิ์ศรี นั้ น
กาหนดระดับ ความเจ็บ ปวดหรื อทุกข์ทรมานทางกายหรือจิตใจที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน โดยการทรมานตาม
ความหมายข้อบทที่ 1 อนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯนั้น กาหนดระดับความเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานว่ าต้อง
ร้ายแรง (severe) ส่วนข้อบทที่ 16 จะกาหนดว่า “ที่ไม่ถึงกับเป็นการทรมานตามที่นิยามไว้ในข้อ 1” ย่อม
แสดงให้เห็นว่าระดับความเจ็บปวดดังกล่าว มีระดับที่รุนแรงน้อยกว่าการทรมาน กล่าวคือ หากเรียงลาดับ
11

From Interpretation of Torture in the Light of the Practice and Jurisprudence of International Bodies (p.4), by OHCHR,
2011. Accessed April 22, 2019, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Interpretation_torture_2011_en.pdf
12Ibid.
แม้จะแบ่งมูลเหตุจูงใจออกเป็น 5 กรณี แต่ยังเป็นเนื้อความเดียวกันกับมูลเหตุจงู ใจในข้อบทที่ 1 ของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ
13Ibid.
14 From Defining Torture (p.13), by Miller Gail. H., 2005, n.p., Copyright by Benjamin N. Cardozo School Of Law : Yeshiva
University.
15 คนธ์ธร เลิศนภาวงศ์. “ความหมาย การทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที๋โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม ย่ายีศักดิ์ศรี ” วิทยานิพนธ์นิติ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2558 น. 141
16 ความหมาย การทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นทีโ๋ หดร้าย ไร้มนุษยธรรม ย่ายีศักดิ์ ศรี (น.148) เล่มเดิม.
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ระดับความเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานแล้ว การทรมานจะอยู่ในจุดสูงสุด และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่
ทารุณโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม จะมีระดับความร้ายแรงรองลงมา17 และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่ย่ายี
ศักดิ์ศรีนั้น เรียกร้องระดับความร้ายแรงไว้น้อยที่สุด18
อย่างไรก็ตาม ผลจากการปรับปรุงวินัยทหารย่อมไม่อาจอธิบายได้อย่างชัดเจนว่า ผู้ถูกกระทาได้รับ
ความเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานอย่างร้ายแรงหรือไม่ จึงต้องอาศัยพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นในคดีประกอบกับความ
แตกต่างอื่นๆ เพื่อจาแนกการกระทาต่อไป
1.3 มูลเหตุจูงใจ และเจตนาพิเศษ
มูลเหตุจูงใจของการทรมานตามความหมายของอนุสัญญามีอยู่ด้วยกัน 4 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อความ
มุ่งประสงค์ที่จะให้ได้มาซึ่งข้อสนเทศหรือคาสารภาพจากบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม 2) เพื่อความมุ่งประสงค์ที่
จะลงโทษบุคคลหรือบุคคลที่สาม สาหรับการกระทาหรือการถูกสงสัยว่าได้กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง 3)
เพื่อความมุ่งประสงค์ข่มขู่ให้กลัว หรือเป็นการบังคับขู่เข็ญบุคคลนั้น หรือบุคคลที่สาม 4) เนื่องมาจากเหตุผลใด
ๆ ก็ตาม หรือบนพื้นฐานของการเลือกประติบัติ แต่นอกจากมูลเหตุจูงใจที่กาหนดไว้ทั้ง 4 ประการ หากเป็น
การกระทาโดยมูลเหตุชักจูงใจอื่นๆในลักษณะเดียวกัน ก็อาจเป็นการทรมานได้19
ในขณะที่การประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่ย่ายีศักดิ์ศรีนั้นจะต้องมีมูลเหตุจูงใจเพื่อทาให้ผู้อื่นอับอาย
ขายหน้า หรือลดคุณค่า หรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 20โดยการกระทาดังกล่าวนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของการ
กระทาที่ทาให้บริบทปัจจุบันต้องสันนิษฐานว่า การใช้คาหรือการแสดงออกนั้น จะต้องตั้งใจที่จะแสดงถึงบางสิ่ง
บางอย่างที่น่าอับอายอย่างจริงจัง มีการกระทาที่ลดระดับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือดูถูกกันอย่างชัดเจนได้21
และการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมนั้น ไม่จาเป็นต้องกระทาโดยมีมูลเหตุจูงใจ หรือ
มีเจตนาพิเศษเลย22

17

From Grading Scale of Degradation: Identifying The Threshold of Degrading Treatment or Punishment under Article 3
ECHR (p.387), by Yokoi Yutaka Arai, 2003. Accessed 5 May, 2019, http://www.corteidh.or.cr/tablas/r30903.pdf
18 Ibid. See more, General Comment No. 2: Implementation of Article 2 by States Parties, 24 January 2008 (para.10), by UN
Committee Against Torture (CAT), n.p. Accessed 5 May 2019, https://www.refworld.org/docid/47ac78ce2.html
19 “ตามอนุสัญญาฯใช้คาว่า “such purpose as” จึงอธิบายได้ว่า มูลเหตุจูงใจทัง้ สี่เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ทั้งนี้ยังไม่ปรากฏมูลเหตุจูงใจอื่นๆที่
ถูกตัดสินให้เป็นบรรทัดฐานในความผิดฐานกระทาทรมาน.”
20 From Report of the Special Rapporteur, submitted pursuant to Commission on Human Rights Resolution 1995/37 B,
Question of the Human Rights of All Persons Subjected to any Form of Detention or Imprisonment, In Particular: Torture
and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (p.6), by Rodley Nigel S,1997,n.p. Accessed 13 May 2019,
https://www.refworld.org/docid/3b00f4158.html
21 From Separate Opinion Of Judge O' donoghue in Ireland v UK, no. 5310/71, Commission Report (Series B) Vol.23-I,1976,
(para 27) by Council of Europe: European Court of Human Rights, 1977, n.p. Accessed 13 May 2019,
https://www.refworld.org/cases,ECHR,3ae6b7004.html
22 Miller Gail. H. p.14 Op.cit.
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ความแตกต่างในเรื่องดังกล่าวนี้ได้รับความสนับสนุนจากนักวิชาการส่วนใหญ่ว่า เป็นความแตกต่าง
ระหว่างการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ายีศักดิ์ศรีได้ดีที่สุด ซึ่ง
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปและคณะกรรมการต่อต้านการทรมานก็รับรองแนวความคิดดังกล่าวเช่นกัน23
หากสามารถสืบได้ถึงมูลเหตุจูงใจของผู้กระทา จะสามารถแบ่งประเภทของการกระทาได้ทันที แต่ด้วย
มูลเหตุจูงใจดังกล่าวเป็นความรู้สึกนึกคิดภายในของผู้กระทา จึงสามารถสืบถึงมูลเหตุจูงใจได้เพียงกรณีที่ มี
พฤติการณ์ที่สามารถอธิบายมูลเหตุจูงใจได้ชัดเจนเท่านั้น
1.4 การอ้างหลักความได้สัดส่วน
เจ้าหน้าที่รัฐกระทาการอันเป็นการริดรอนสิทธิประชาชนได้จากการใช้อานาจรัฐที่ตนได้รับ แต่การ
กระทาการนั้นย่ อ มมี ข อบเขตจ ากั ด ขอบเขตในที่นี้คื อ หลั กความได้สั ดส่ ว น หรื อความพอสมควรแก่ เ หตุ
(Principle of proportionality) เป็นหลักการที่ถูกยกมาพิจารณาการกระทาที่เกิดขึ้น ซึง่ หลักความได้สัดส่วน
จะไม่นามาใช้กับการกระทาดังที่เป็นการทรมาน อันเป็นการกระทาที่คงสถานะเด็ดขาด24 และไม่อาจหยิบยก
สถานการณ์หรือเหตุผลใด ๆ มากล่าวอ้างความชอบธรรมได้เลย25
อย่างไรก็ตาม การกระทาที่เป็นการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ายี
ศักดิ์ศรี จะต้องถูกพิจารณาถึงความได้สัดส่วนต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการกระทาเช่นกัน หากใช้
กาลังเกินสมควรแก่เหตุ เช่น การใช้กาลังเกินขอบเขตเพื่อปราบปรามการจราจล หรือการชุมนุม การกระทา
ดังกล่าวย่อมเป็นการละเมิดข้อบทที่ 16 ของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน26
จากข้อความด้านบนสามารถสรุปได้ดังนี้
หัวข้อ

การทรมาน

องค์ประกอบภายใน

ต้องการ “เจตนา”

ระดับความรุนแรง
ในการก่อให้เกิด
ความเจ็บปวดหรือ

ต้องถึงระดับร้ายแรง
(Severe)

การประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้
มนุษยธรรม หรือย่ายีศักดิ์ศรี
จะเป็น “เจตนา” หรือ “ประมาท” ก็ได้
การประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่ทารุณโหดร้าย
ไร้มนุษยธรรม จะมีระดับความร้ายแรงรองลงมา
จากการทรมาน และ
การประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่ย่ายีศักดิ์ศรีนั้น

23

ความหมาย การทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นทีโ๋ หดร้าย ไร้มนุษยธรรม ย่ายีศักดิ์ศรี (น.149) เล่มเดิม
From The UN Committee against Torture: An Assessment (p.23), by Chris Ingelse, 2001, Graham & Trotman Ltd, Kluwer
Law and Taxation Publishers and Martinus Nijhoff Publishers. Accessed 11 May 2019, https://www.worldcat.org/title/uncommittee-against-torture-an-assessment/oclc/849292748/viewport.
25 (อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน, 2527, ข้อบทที่ 2 (2)) และ (ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ, 2491, ข้อที่ 5)
อธิบายไว้ตรงกัน
26 Chris Ingelse (p.23). Op.Cit., See more : Case Of Nevmerzhitsky V. Ukraine (para.38-51), by Cour Européenne Des Droits De
L’homme European Court Of Human Rights, 2005, n.p. Accessed 11 May 2019, https://www.legal-tools.org/doc/6420db/pdf/
24
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ทุกข์ทรมานทางกาย
หรือจิตใจ

เรียกร้องระดับความร้ายแรงไว้น้อยกว่าการประ
ติบัติหรือการลงโทษอื่นที่ทารุณโหดร้าย ไร้
มนุษยธรรม

มูลเหตุจูงใจ

ต้องมีเจตนาพิเศษตาม
นิยามของคาว่า “ทรมาน”

การประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้
มนุษยธรรม ไม่จาเป็นต้องกระทาโดยมีมูลเหตุจูง
ใจ หรือมีเจตนาพิเศษ
การประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่ย่ายีศักดิ์ศรีนั้น
จะต้องมีมูลเหตุจูงใจเพื่อทาให้ผู้อื่นอับอายขาย
หน้า หรือลดคุณค่า หรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

การอ้างหลักความ
ได้สัดส่วน

คงสถานะเด็ดขาด ไม่อาจ
ยกสถานการณ์หรือเหตุผล
ใดๆกล่าวอ้างความชอบ
ธรรมได้

อ้างหลักความได้สัดส่วน หรือความพอสมควรแก่
เหตุได้

แม้ว่าร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน ฯ จะมีบทบัญญัติไม่เหมือนกับอนุสัญญา
ต่อต้านการทรมานฯ อยู่จานวนหนึ่ง แต่ในส่วนของการพิจารณาหลักของการทรมานนั้น มีความแตกต่างใน 2
จุด คือ การลดมูลเหตุจูงใจเหลือเพียง 3 ประการ (ตัดมูลเหตุจูงใจในข้อ 4 ออกไป) 27 และย้ายคาว่า “ทั้งนี้ ไม่
รวมถึงความเจ็บปวด หรือความทุกข์ทรมานที่เกิดจาก หรืออันเป็นผลปกติจาก หรืออันสืบเนื่องมาจากการ
ลงโทษทั้งปวงที่ชอบด้วยกฎหมาย” ไปไว้ในมูลเหตุจูงใจข้อ 228 เท่านั้น
ด้วยเหตุผลที่ยังคงหลักของการทรมานเอาไว้ และเป็นร่างพระราชบัญญัติในราชอาณาจักรที่เกิดจาก
การอนุวัติการตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน ฯ29 ผู้เขียนจึงจะใช้ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การทรมานฯ เพื่อศึกษาลักษณะของการปรับปรุงวินัยทหารต่อไป
วิพากษ์การปรับปรุงวินัยทหาร ผ่านร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน ฯ
การปรับปรุงวินัยทหารเป็นสิ่งที่ผู้เขียนใช้เรียกการลงทัณฑ์ทหารด้วยวิธีการอื่นๆ ที่ไม่ใช่ทัณฑ์ 5 สถาน
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476 30 การปรับปรุงวินัยทหารดังกล่าวเกิดขึ้นจากดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาโดยแท้ จึงไม่มีหลักเกณฑ์และผลจากการกระทาที่แน่นอนชัดเจน อย่างไรก็ตาม การศึกษาความ
2)

27

(ร่างพระราชบัญญัติปอ้ งกันและปราบปรามการทรมาน พ.ศ. ..., 2562, มาตรา 5) (เปรียบเทียบกับอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน ข้อบทที่ 1)
แหล่งเดิม.
29 ความหมาย การทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นทีโ๋ หดร้าย ไร้มนุษยธรรม ย่ายีศักดิ์ศรี (น.2) เล่มเดิม
30 (พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยวินัยทหาร, 2476, มาตรา 9 วรรคท้าย)
28
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แตกต่างของการทรมาน กับการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ายีศักดิ์ศรี ข้างต้น
ย่อมทาให้กาหนดลักษณะของการกระทาที่เข้าหลักหนึ่ง และไม่เข้าหลักที่เหลือได้ง่ายขึ้น แม้เป็นเพียงกรอบ
การอธิบายโดยสังเขปก็ตาม
จากคานิยามของการทรมาน เราจะพบว่า การปรับปรุงวินัย ทหารที่เข้าลักษณะดังกล่าว จะต้องเป็น
การกระทาที่กอปรด้วยหลัก 3 ประการ คือ เป็นการกระทาโดยเจตนา ทาให้เกิดความเจ็บปวด หรือทุกข์
ทรมานอย่างร้ายแรง ไม่ว่าทางกายหรือจิตใจ และมีมูลเหตุจูงใจตามที่ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การทรมานฯ ได้กาหนดไว้ ดังนั้น หลักทั้งสามจึงเป็นหลักประกันในกฎหมายอาญา31อีกโสตหนึ่งว่า หากการ
กระทาใดที่ไม่ครบองค์ประกอบข้างต้น การกระทานั้นจะไม่เป็นการทรมาน
ภาพและคลิ ป วีดีโ อการปรับ ปรุงวินัยทหารที่อาจพบเห็ นได้ตามสื่ อออนไลน์และสื่ อสิ่ งพิมพ์ มักมี
ลักษณะของเจตนา ที่ประสงค์ ก่อให้เกิดความเจ็บปวดหรื อทุกข์ทรมานทางกายหรือจิตใจอยู่แล้ว หากสื่ อ
ดังกล่าวปรากฏภาพของทหารที่ได้รับความเจ็บปวด หรือทุกข์ทรมานอย่างร้ายแรง และปรากฏมูลเหตุจูงใจ
ของผู้กระทาที่ตรงตามพระราชบัญญัติ ฯ กาหนดไว้ ย่อมวินิจฉัยการกระทานั้นได้ว่าเป็นการกระทาทรมาน
อย่างไรก็ตาม หากไม่ปรากฏองค์ประกอบประการหนึ่งๆ เช่น ใช้กาลังทาร้ายทหารได้รับบาดเจ็บ และข่มขู่ให้
รับสารภาพว่ากระทาผิด แต่ไม่ปรากฏว่าทหารผู้นั้นได้รับความเจ็บปวด หรือทุกข์ทรมานอย่างร้ายแรง 32 หรือ
ใช้กาลังทาร้ายทหารจนบาดเจ็บสาหัส แต่ไม่ปรากฏว่ามีมูลเหตุจูงใจประการใด 33 การกระทาดังกล่าวจะไม่ใช่
การกระทาทรมาน และไม่มีบทบัญญัติใดในอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ ที่จะใช้ลงโทษได้เลย
ทางออกในปัจจุบันของประเทศไทยต่อการปรับปรุงวินัยทหารที่มีความร้ายแรงน้อยกว่าการทรมาน
คือการพิจารณาลักษณะความผิด และกาหนดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา แต่เพราะหลักประกันใน
กฎหมายอาญาข้อหนึ่ง “กฎหมายอาญาต้องบัญญัติให้ชัดเจนแน่นอน”34 ผู้เขียนจึงพบว่า หลายมาตราได้
กาหนดระดับของความร้ายแรงไว้มากกว่า35 ระดับทีก่ ารประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม
หรือย่ายีศักดิ์ศรีเรียกร้องไว้ และแม้ว่าบางมาตราจะเรียกร้องระดับความร้ายแรงที่ใกล้เคียงกับการประติบัติ
หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ายีศักดิ์ศรีก็ตาม36 แต่นอกเหนือจากมาตรา 15737 แล้ว
31

จาก กฎหมายอาญา ภาคทัว่ ไป (น.81), โดย คณิต ณ นคร, 2554, กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์วิญญูชน จากัด.
เทียบตัวอย่างจากคาร้องที่ 102/2550
จาก สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ในกรณีการตรวจสอบคาร้องที่กล่าวหาว่ามีการกระทาทรมาน และปฏิบัติ หรือการลงโทษอื่นที่ไร้มนุษยธรรม ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (หัวข้อ “สรุปข้อเท็จจริงและคาชี้แจง”), โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ม.ป.ท. เข้าถึงเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม
2562, library.nhrc.or.th/ULIB/dublin.php?ID=5608
33 เทียบตัวอย่างจากคาร้องที่ 497/2551 (แหล่งเดิม)
34 คณิต ณ นคร, เล่มเดิม
35 มาตราที่เรียกร้องไว้มากกว่า คือมาตรา 289(4 และ 5)(ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรอง หรือโดยทารุณโหดร้าย) 290(ทาร้ายถึงตาย) 292(พยายามฆ่าตัว
ตาย หรือฆ่าตัวตาย) 297(ทาร้ายเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส) และ 291(กระทาโดยประมาท เป็นเหตุให้ผอู้ ื่นถึงแก่ความตาย)
36 มาตราที่เรียกร้องระดับความร้ายแรงใกล้เคียงกับการประติบัติฯ คือมาตรา 295และ296 (ทาร้ายร่างกาย) 390 (ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่ นรับ
อันตรายแก่กายหรือจิตใจ) 278 (กระทาอนาจารบุคคลอายุกว่า 15 ปี) 309 (ข่มขืนใจผู้อื่น) 310 และ 311 (หน่วงเหนีย่ ว หรือกักขังโดยประมาท)
37(ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 157)
32
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กลับไม่มมี าตราใดที่บัญญัติไว้ลงโทษเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะ หรือมีโทษที่สูงกว่าโทษที่กาหนดให้เอกชน เพื่อ
ลงโทษผู้ใช้อานาจกระทาการในนามของรัฐ ทีก่ ระทาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเพิกเฉยต่อศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ของทหารด้วยกันเองอย่างร้ายแรงแต่อย่างใดเลย38
การพิจารณาลักษณะคดีและกาหนดโทษตามมาตรา 157 ที่มีโทษจาคุกตั้งแต่ 1-10 ปี แม้จะเป็นโทษ
ที่กาหนดขอบเขตโทษไว้กว้าง แต่การพิจารณาลักษณะคดีโดยไม่มีหลักของการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่
ทารุณโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม และการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่ย่ายีศักดิ์ศรี ที่เรียกร้องความร้ายแรง
ลดหลั่นตามลาดับลงมา และมีลักษณะของมูลเหตุจูงใจแตกต่างกัน ย่อมเกิดความสับสนในการกาหนดโทษ
และพิจารณาผิดพลาดได้
ข้อเสนอแนะ
ด้วยเหตุทั้งปวงที่ได้กล่าวมา ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะให้อาศัยอานาจในทางนิติบัญญัติเข้าแก้ปัญหา
ดังกล่าว39ด้วยการกาหนดให้ “การประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม และการประติบัติ
หรือการลงโทษอื่นที่ย่ายีศักดิ์ศรี ” นั้นเป็นความผิดทางอาญา และมีมาตราที่มีโทษทางอาญารองรับ เพื่อ
กาหนดให้เป็นรากฐานความคิดในการกาหนดความผิดและโทษของผู้บังคับบัญชาทหาร ในนามของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ผู้ใช้อานาจรัฐในทางที่มิชอบด้วยกฎหมาย และกระทาการละเมิดสิทธิ ก่อให้เกิดความเจ็บปวดทุกข์
ทรมานต่อทหารภายใต้บังคับบัญชาของตนอย่างไม่กลัวเกรงต่อกฎหมาย
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รณกรณ์ บุญมี, หน้าเดิม
เอกสารประกอบการพิจารณาอยู่ในลิ้งก์ดังกล่าว http://web.senate.go.th/bill/bk_data/458-2.pdf
ผู้เขียนขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รณกรณ์ บุญมี อาจารย์ประจา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มา ณ ที่นี้
39

981

เอกสารอ้างอิง
กฎหมาย
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน พ.ศ. ...
พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476
อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี
ประมวลกฎหมายอาญา
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
หนังสือ
คณิต ณ นคร. (2554). กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์วิญญูชน จากัด.
Burgers J. Herman and Danelius Hans. (1988). The United Nations Convention against
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. p. 114-115
Dordrecht : Martinus Nijhoff Publishers.
Miller Gail. H. (2005). Defining Torture. p.13. Benjamin N. Cardozo School Of Law : Yeshiva
University.
Chris Ingelse, The UN Committee against Torture: An Assessment. p.23, Graham & Trotman
Ltd, Kluwer Law and Taxation Publishers and Martinus Nijhoff Publishers.
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.(2554). สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ในกรณีการตรวจสอบคาร้องที่
กล่าวหาว่ามีการกระทาทรมาน และปฏิบัติ หรือการลงโทษอื่นที่ไร้มนุษยธรรม ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (หัวข้อ “สรุปข้อเท็จจริงและคาชี้แจง”), ม.ป.พ, ม.ป.ท. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
บทความวารสาร
รณกรณ์ บุญมี. (2558). ปัญหาในการกาหนดนิยามของการทรมาน และบัญญัติให้เป็นความผิดเฉพาะตาม
กฎหมายไทย. รพี 2558 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 39-64
วิทยานิพนธ์
เกศกนก เข็มตรง. (2555). การต่อต้านการทรมานตามกฎหมายระหว่างประเทศและปัญหาในการปฏิบัติตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศ,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
คนธ์ธร เลิศนภาวงศ์. (2558). ความหมาย การทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที๋โหดร้าย ไร้
มนุษยธรรม ย่ายีศักดิ์ศรี. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญา,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

982

สื่ออิเล็กทรอนิกส์
เยี่ยมยุทธ สุทธิฉายา. (2562). ดู พ.ร.บ.ป้องกันซ้อมทรมาน-อุ้มหาย ยังดีกว่านี้ได้ ล่าสุด สนช. ถอดจากวาระ
พิจารณาแล้ว. สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2562, จาก
https://prachatai.com/journal/2019/03/81363
ทวีศักดิ์ เกิดโภคา. (2560). ศพสุดท้ายอีกกี่ครั้ง?: รวมกรณีซ้อมทรมาน-ตายแปลกในค่าย คุก บ้านพัก
นายทหาร. สืบค้นเมื่อ 13 เมษายน 2562, จาก
www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_1/International.../CAT.pdf
OHCHR. (2011). Interpretation of Torture in the Light of the Practice and Jurisprudence of
International Bodies (p.4). Accessed April 22, 2019 from
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Interpretation_torture_2011_en.pdf.
Yokoi Yutaka Arai. (2003). Grading Scale of Degradation: Identifying The Threshold of
Degrading Treatment or Punishment under Article 3 ECHR (p.387). Accessed 5 May,
2019 from http://www.corteidh.or.cr/tablas/r30903.pdf.
UN Committee Against Torture (CAT). (2008). General Comment No. 2: Implementation of
Article 2 by States Parties, 24 January 2008. para.10. Accessed 5 May 2019, from
https://www.refworld.org/docid/47ac78ce2.html.
Rodley Nigel S. (1997). Report of the Special Rapporteur, submitted pursuant to Commission
on Human Rights Resolution 1995/37 B, Question of the Human Rights of All Persons
Subjected to any Form of Detention or Imprisonment, In Particular: Torture and Other
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment .p.6. Accessed 13 May 2019,
from https://www.refworld.org/docid/3b00f4158.html.
Council of Europe: European Court of Human Rights. (1977). Separate Opinion Of Judge O'
donoghue in Ireland v UK, no. 5310/71, Commission Report (Series B) Vol.23-I,1976.
Para. 27. Accessed 13 May 2019, from
https://www.refworld.org/cases,ECHR,3ae6b7004.html.
Cour Européenne Des Droits De L’homme European Court Of Human Rights. (2005). Case Of
Nevmerzhitsky V. Ukraine. Para. 38-51, Accessed 11 May 2019 from https://www.legaltools.org/doc/6420db/pdf/

983

1

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ E-Marketplace
Factors Affecting Online Purchasing Behavior Via E-Marketplace Website
รวิภา มีนิล1
Rawipha Meenil1
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
Master Degree’s Student, Master of Economics Program in Business Economics,
Faculty of Economics, Kasetsart University1
อีเมล์ : rawipha.mee@gmail.com
ผศ.ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ2
Asst. Prof. Thanarak Laosuthi, Ph.D.2
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2
Faculty of Economics, Kasetsart University2
อีเมล์ : laosuthi@hotmail.com
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ E-Marketplace และ
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ E-Marketplace กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ที่มี
ประสบการณ์ ซื้ อ สิ น ค้ า ออนไลน์ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ E-Marketplace จ านวน 400 คน เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) และประมาณค่า
สัมประสิทธิ์ด้วยวิธีกาลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square)
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 31 ปี ระดับการศึกษาปริญญา
ตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,123 บาท สาหรับด้านพฤติกรรมการซื้อสินค้า
ออนไลน์ ผ่ านเว็บ ไซต์ E-Marketplace พบว่า มีความถี่ในการซื้อสิ นค้าออนไลน์เฉลี่ ย 3 ครั้งต่อเดือน และมี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าออนไลน์เฉลี่ย 1,489 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์ E-Marketplace อย่างมีนัยสาคัญ ได้แก่ อายุ รายได้ ข้อมูลด้านคุณภาพสินค้า ข้อมูลทางด้านราคา
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2
ข้อมูลด้านตราสินค้า จานวนสินค้าที่จาหน่ายไปแล้วหรือจานวนผู้ติดตาม การมีช่องทางพูดคุยกับผู้ขายบนเว็บไซต์
การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลบัตรเครดิต ข้อความรีวิวสินค้าจากผู้ที่เคยซื้อสินค้าหรือบริการ การต่อรอง
ราคาสินค้ากับผู้ขาย การจัดส่งสินค้าโดย Kerry Express และโปรโมชั่นรหัสส่วนลด
คาสาคัญ: พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์, เว็บไซต์, E-Marketplace
Abstract
The objectives of this research is to study online purchasing behavior via E-marketplace
website and factors affecting online purchasing behavior via E-Marketplace website. The data are
collected from 400 customers who have online purchasing experience via E-Marketplace website.
The data was analyzed by using multiple regression model and estimate the model by using
Ordinary Least Square method.
The results show that most of the samples groups were female, the average 31 years old,
graduated in Bachelor Degree, private sector employees, and the average monthly income 30,123
bath. In term of the consumer online purchasing behavior via E-Marketplace website results show
that most consumer online purchasing in the frequency of 3 times a month and the average
monthly expenses 1,489 baht. For the factors affecting online purchasing behavior via EMarketplace website, age, income, product quality information, price information, brand
information, number of products sold or number of followers, channel to talk with seller, keeping
personal data or credit card data, message reviews form consumers who had purchased or used
the service, bargain, delivery service from Kerry Express, and discount code are significant factors.
Keywords: Online Purchasing Behavior, Website, E-Marketplace
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3
บทนา
จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทาให้ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ได้สะดวก
มากขึ้น โดยผลการสารวจประชากรผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยในช่วง ปี พ.ศ. 2554-2560 พบว่า มีจานวน
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้น (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) ซึ่งก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการ เช่น
ธุ ร กิ จ พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-commerce) หรื อ ธุ ร กิ จ การซื้ อ ขายสิ น ค้ า ออนไลน์ เป็ น การประยุ ก ต์ สื่ อ
อินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ในการดาเนินธุรกิจการค้าซึ่งช่วยให้ผู้ขายสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวางและ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว โดยรูปแบบธุรกิจการซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่เป็นที่นิยมใน
ประเทศไทยส่ว นใหญ่เป็น (1) แบบโซเชียลคอมเมิร์ซ (Social Commerce) คือ การซื้อขายสินค้าผ่านโซเชียล
มีเดียโดยตรง เน้นการค้าผ่านรูปแบบการใช้บทสนทนาเป็นหลัก เช่น Instagram Facebook Twitter และ Line
เป็นต้น และ (2) แบบ E-Marketplace คือ การซื้อ ขายสิน ค้า ผ่า นเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่
รวบรวมสินค้าและบริการ ธุรกิจ ร้านค้าจานวนมาก เช่น Lazada 11Street Weloveshopping และ Shopee
เป็นต้น (บริษัท เทคซอส มีเดี ย จากัด, 2560)
สาหรับการซื้อขายสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ E-Marketplace มีจุดเด่นที่แตกต่างจากช่องทางโซเชียล
คอมเมิร์ซ คือ โดยส่วนใหญ่เจ้าของเว็บไซต์ E-Marketplace เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ ทาให้มีความน่าเชื่อถือ
สามารถตรวจสอบได้ มีระบบการสั่งซื้อสินค้าและระบบการชาระเงินที่มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบการชาระเงินผ่าน
บัตรเครดิตหรือผ่านเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านธุรกรรมที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ผู้ที่สนใจซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ยั ง
สามารถค้นหาสินค้าที่ต้องการและเปรียบเทียบราคาสินค้าในตลาดได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ในทางตรงกันข้ามผู้ขาย
ที่เข้ามาเปิดร้านค้าผ่านเว็บไซต์ E-Marketplace ยังสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้นและมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างต่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับการลงทุนเปิดธุรกิจในรูปแบบอื่น ๆ เนื่องจากสามารถลดต้นทุนในการทาการตลาด การทาโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และการบริหารจัดการได้ (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559) จากผลสารวจของ EcommerceIQ ซึ่ง
เป็น ผู ้ร วบรวมผลการวิจัย และการรายงานเกี่ย วกับ การค้า ปลีก ออนไลน์ หรือ E-Commerce แห่ง แรกใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ทาการสารวจความนิยมในการเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ E-Marketplace ใน
ประเทศไทย พบว่า เว็บไซต์ E-Marketplace ที่มีผู้เข้าชมสูงสุด คือ Lazada คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61 รองลงมา
คือ Kaidee คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 Shopee คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9 11Street คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7 ใน
ส่วนของ Weloveshopping และ Tarad คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8
จากผลสารวจสะท้อนให้เห็นถึงการแข่งขันของธุรกิจ E-Marketplace ในประเทศไทย โดยผู้ประกอบการ
แต่ละรายได้ทาการแข่งขันทางธุรกิจ ทั้งการพัฒนาคุณภาพบริการหรือการเลือกใช้กลยุทธ์ทางการตลาดรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น Shopee มีการออกโปรโมชั่นส่งสินค้าฟรีทั่วประเทศ โปรโมชั่น Flash Sale คือ การขายสินค้าในราคา
พิเศษ หรือการเล่นเกมส์สะสม Shopee Coins เพื่อนาไปเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าครั้งต่อไป และเมื่อวันที่ 11
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เดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2561 Shopee ยังมีการจัดแคมเปญมหกรรมการช้อปปิ้ง 11.11 โดยขายสินค้าราคา
ต่าสุดเริ่มต้นที่ 11 บาท ส่งผลให้ Shopee มียอดคาสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (บริษัท ช้อปปี้ ประเทศไทย จากัด,
2560) เช่นเดียวกับ Lazada ที่มีการจัดแคมเปญมหกรรมช้อปปิ้ง 11.11 โดยมีการแจกโค้ดส่วนลด ส่วนลดพิเศษ
จากพาร์ทเนอร์บัตรเครดิต และดีล Lazmall (บริษัท ลาซาด้า ประเทศไทย จากัด, 2560)
จากข้อมูลข้างต้นพบว่า ธุรกิจ E-Marketplace ในประเทศไทยมีการแข่งขันทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจ E-Marketplace จาเป็นต้องเข้าใจถึงพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ E-Marketplace ของผู้บริโภค เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการและวางแผนกลยุทธ์
ทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้การศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ E-Marketplace
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นองค์ประกอบที่สาคัญในการศึกษาเกี่ยวกับระบบการตลาด เนื่องจากการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมมีความรุนแรงมากขึ้น อีกทั้งความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น การเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าจึงเป็นส่วนสาคัญต่อการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
เพื่อให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม
พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมการตัดสินใจและการกระทาของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การซื้อและการใช้สินค้าหรือบริการในระบบเศรษฐกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจ โดย Kotler
(1997) ได้อธิบายกระบวนการซื้อของผู้บริโภคไว้ดังนี้ เหตุจูงใจที่ทาให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการมี
จุดเริ่มต้นมาจากการเกิดสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ที่ผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคซึ่งเปรียบเสมือนกล่อง
ดา (Buyer’s Black Box) ที่ผู้ผลิตหรือนักการตลาดไม่สามารถคาดคะเนได้ เมื่อผู้บริโภครับรู้ต่อสิ่งกระตุ้นและเกิด
ความต้องการจึงเกิดการซื้อสินค้าหรือการตอบสนองขึ้น สาหรับความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคนั้นจะได้รับอิทธิพลมา
จากลั ก ษณะต่ า ง ๆ ของผู้ บ ริ โ ภค (Buyer’s Characteristics) และเกิ ด การตั ด สิ น ใจ (Buyer’s purchase
decision) ภายใต้ความรู้สึกนึกคิด ทาให้มีการตอบสนองของผู้บริโภค (Buyer’s response) ออกมาในลักษณะ
ต่างๆ
ทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ (7Ps)
Kotler (2004) ได้ให้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการไว้ว่า ธุรกิจบริการเป็นธุรกิจที่
แตกต่างสินค้าอุปโภคและบริโภคทั่วไป เนื่องจากมีทั้งผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ กลยุทธ์ทางการตลาด
ที่จะนามาใช้กับธุรกิจบริการจึงต้องมีการจัดให้มีส่วนประสมทางการตลาดให้แตกต่างจากตลาดสินค้าทั่วไป ดังนั้น
ธุร กิจบริ การจึง จาเป็น จะต้องใช้ส่ ว นประสมการตลาดทั้ง 7 ลั กษณะ ในการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดซึ่ง
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ประกอบด้วย (1) ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ สิ่งที่ผู้ขายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และ
คุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ (2) ราคา (Price) คือ คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน โดยลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่าง
คุณค่ากับราคาของบริการนั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลู กค้าจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การกาหนดราคาควรมีความ
เหมาะสมกับระดับการให้บริการ (3) ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) มีผลต่อการรับรู้ของลูกค้ าในคุณค่าและ
คุณประโยชน์ของบริการที่นาเสนอ ซึ่งจะต้องพิจารณาในด้านทาเลที่ตั้ง (Location) และช่องทางในการนาเสนอ
บริ ก าร (Channels) (4) การส่ ง เสริ ม การตลาด (Promotion) เป็ น เครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ที่ มี ค วามส าคั ญ ในการ
ติดต่อสื่อสารให้ผู้ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่แจ้งข่ าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการ
(5) บุคลากร (People) คือ ผู้ที่มีหน้าที่ให้บริการในหน่วยธุรกิจบริการนั้นๆ เพื่อนาเสนอการบริการแก่ลูกค้า โดย
จะต้องผ่านการคัดเลือก การฝึกอบรมการจูงใจต่าง ๆ เพื่อที่จะสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าแตกต่างจาก
คู่แข่งได้ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการต่างๆ (6) กระบวนการ (Process) คือ กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการบริการที่นาเสนอให้กับผู้ใช้บริการ เพื่อมอบบริการอย่าง
ถูกต้องและรวดเร็วส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ และ (7) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
คือ สิ่งที่ก่อให้เกิดคุณภาพโดยรวมทั้งทางด้านกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อให้เกิดคุณค่ากับผู้ใช้บริการ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Xu, Li, Peng, Hsia, Huang, and Wu (2017) ได้ ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง The impact of informational
incentives and social influence on consumer behavior during Alibaba's online shopping carnival
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบแรงจูงใจในการให้ข้อมูลและอิทธิพลทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในงานเทศกาลซื้อสินค้าออนไลน์ของอาลีบาบา ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน
ของทุกปีในประเทศจีน ทั้งนี้ผลการศึกษาพบว่า การให้ข้อมูลด้านการส่งเสริมการขาย เช่น การเล่นเกมส์เพื่อรับ
สิทธิพิเศษและส่วนลด โปรโมชั่นลดราคา การรีวิวสินค้าจากผู้ที่เคยซื้อหรือใช้บริการ รวมถึงการแสดงจานวนสินค้า
ที่ขายไปแล้ว จะส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค
Jiradilok, Malisuwan, Madan, and Sivaraks (2014) ได้ทาการศึกษาเรื่อง The Impact of Customer
Satisfaction on Online Purchasing: A Case Study Analysis in Thailand โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของลูกค้าที่ส่งผลกระทบต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ในประเทศไทย ทั้งนี้ผลการศึกษา พบว่า ผู้ที่มี
ประสบการณ์ซื้อสินค้าออนไลน์ส่วนใหญ่จะตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์โดยคานึงถึงปั จจัยด้านการกาหนดราคาที่
เหมาะสมและคุณภาพข้อมูลเว็บไซต์ ซึ่งมาจากการให้ข้อมูลสินค้าที่ครบถ้วนและระบบการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ
ในขณะที่ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ซื้อสินค้าออนไลน์จะตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์โดยคานึงถึงปัจจัยด้านการตอบสนอง
คือ การแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับลู กค้า ซึ่งถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่น
และความไว้วางใจให้กับลูกค้า นอกจากนี้ปัจจัยสาคัญที่ทั้งผู้ที่มีประสบการณ์และผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ซื้อสินค้า
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ออนไลน์ต่างให้ความสาคัญในการตัดสินใจซื้ อสินค้าออนไลน์ คือ การรับประกันสินค้า และการเอาใจใส่ในการ
ให้บริการ
วิชุดา ไชยศิวามงคล (2561) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อประเมินคุณภาพสารสนเทศ
สาหรับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยแนวทางผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาตัวบ่งชี้คุณภาพ
สารสนเทศที่สามารถนามาใช้ในการประเมินคุณภาพสารสนเทศบนเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจค้าปลีก
และธุรกิจบริการที่พัก รวบรวมข้อมูลจากการใช้แบบสอบถามและการสั มภาษณ์ผู้บริโภคที่มีประสบการณ์ และ
น ามาวิเคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ งยืน ยั น (CFA) ทั้งนี้ผ ลการศึก ษา พบว่า ผู้ บริโ ภคจะให้ ความส าคั ญ กับ ความ
น่าเชื่อถือของตัวเว็บไซต์หรือผู้ขายเป็นลาดับแรก โดยจะพิจารณาความมีชื่อเสียงของเว็บไซต์ เช่น ประวัติของ
เว็บไซต์ การรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ (Trust Mark) มีช่องทางการติดต่อกับผู้ขาย มีการรีวิวสินค้า จากผู้ที่
เคยซื้อหรือใช้บริการ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ E-Marketplace
2. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ E-Marketplace
วิธีการดาเนินงานวิจัย
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มาจากข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งได้จากการเก็บแบบสอบถาม โดย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่มีประสบการณ์ซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ E-Marketplace สาหรับ
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ E-Marketplace ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) และประมาณค่าสัมประสิทธิ์ด้วยวิธีกาลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least
Square) นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ทาการทดสอบสมมติฐานของแบบจาลอง ได้แก่ ปัญหา Multicollinearity ปัญหา
Autocorrelation และปัญหา Heteroscedasticity
การทดสอบสมมติฐานของแบบจาลอง
จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ E-Marketplace ผู้วิจัยได้ทาการ
ทดสอบสมมติฐานของแบบจาลอง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การตรวจสอบปัญหา Muliticollinearity ผู้วิจัยได้ทาหาค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) พบว่า ตัวแปร
อายุ กับ ตัว แปรรายได้มีความสัมพันธ์สูงที่ระดับ 0.79 จึงอาจเกิดปัญหา Multicollinearity อย่างไรก็ตามเมื่อ
พิจารณาค่า R2 จากผลการวิเคราะห์แบบจาลองทั้งสองในตารางที่ 5 พบว่า มีค่าที่ต่า (0.115892 และ 0.111660)
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อีกทั้งตัวแปรที่มีนัยสาคัญทางสถิติส่วนใหญ่ยังมีเครื่องหมายหน้าค่าสั มประสิทธิ์เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ จึง
สามารถสรุปได้ว่าไม่เกิดปัญหา Multicollinearity
2. การทดสอบปัญหา Heteroskedasticity ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการทดสอบ White Test พบว่า ค่า Pvalue ของ R2 ในแบบจาลองทั้งสองที่คานวณได้มีค่าค่อนข้างต่า (0.116663 และ 0.091666) ดังนั้น แบบจาลอง
ทั้งสองนี้เกิดปัญหา Heteroskedasticity
3. การทดสอบปัญหา Autocorrelation ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการทดสอบ Breusch-Godfrey Test พบว่า
ค่า P-value ของ R2 ในแบบจาลองที่ 1 ที่คานวณได้มีค่าน้อยกว่าค่าวิกฤต ณ ระดับนัยสาคัญ 0.10 (0.052054)
ดังนั้ น แบบจาลองนี้ เกิดปั ญหา Autocorrelation ในส่ ว นของแบบจาลองที่ 2 พบว่า ค่า P-value ของ R2 ที่
ค านวณได้ มี ค่ า สู ง กว่ า ค่ า วิ ก ฤต ณ ระดั บ นั ย ส าคั ญ 0.10 (0.476673) ดั ง นั้ น แบบจ าลองนี้ ไ ม่ เ กิ ด ปั ญ หา
Autocorrelation
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สรุปผลการวิจัย
ส าหรั บ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ยและความถี่ ใ นการซื้ อ สิ น ค้ า ออนไลน์ ผ่ า นเว็ บ ไซต์
E-Marketplace อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับต่าง ๆ สามารถอธิบายรูปแบบความสัมพันธ์ได้ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการประมาณค่ า แบบจ าลองปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้ า ออนไลน์ ผ่ า นเว็ บ ไซต์
E-Marketplace หลังจากแก้ปัญหา Heteroskedasticity และ Autocorrelation แล้ว
แบบจาลองที่ 1 (Y1=ค่าใช้จา่ ย) แบบจาลองที่ 2 (Y2=ความถี่)
ตัวแปร
Coefficient
Prob.
Coefficient
Prob.
ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
28.62668
0.8476
0.021178
0.9000
อายุ
1.173032
0.9028
-0.028524
0.0069***
รายได้
0.008211
0.0375**
1.55E-05
0.0034***
ระดับการศึกษาปริญญาตรี
99.46580
0.4166
0.093403
0.5614
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
202.0334
0.1179
0.112312
0.5013
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ข้อมูลด้านคุณภาพสินค้า
487.1929
0.0026***
-0.053442
0.7334
ข้อมูลด้านราคา
516.4981
0.0013***
ข้อมูลด้านยี่ห้อ
542.6902
0.0119**
จานวนสินค้าที่ขายแล้ว/จานวนผู้ติดตาม
460.9899
0.0045***
การพูดคุยกับผู้ขายผ่านเว็บไซต์
254.7196
0.0749**
-0.006037
0.9755
การรับประกันสินค้า
-9.202555
0.9373
0.233175
0.1215
การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล/บัตรเครดิต
-26.50416
0.8121
-0.295957
0.0486**
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
ตัวแปร

แบบจาลองที่ 1 (Y1=ค่าใช้จา่ ย) แบบจาลองที่ 2 (Y2=ความถี่)
Coefficient
Prob.
Coefficient
Prob.

ปัจจัยด้านราคา
การต่อรองราคาสินค้า
247.0124
0.0272**
0.254761
ปัจจัยด้านช่องทางจัดจาหน่าย
เว็บไซต์
-17.40323
0.8917
-0.145591
การสมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้ผ่านบัญชี
170.3699
0.1994
0.085461
Facebook และ Google
การจัดส่งสินค้าโดยไปรษณีย์ไทย
2.261056
0.9850
0.029703
การจัดส่งสินค้าโดย Kerry Express
-37.67948
0.8543
0.453451
การจัดส่งสินค้าโดย Line man
0.352647
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
โปรโมชั่นรหัสส่วนลด
272.4976
0.0147**
0.411363
ข้อความรีวิวสินค้า
-222.0641
0.0505*
-0.320354
ปัจจัยด้านบุคลากร
การติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอด 24 ชม.
161.2466
0.2205
0.235359
ค่าคงที่
-61.96601
0.8531
2.034017
ที่มา: จากการคานวณ
หมายเหตุ *, ** และ *** คือ มีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามลาดับ
แบบจาลองที่ 1 R2=0.115892, Adjusted R2=0.069237, Prob (F-statistic)=0.000457
แบบจาลองที่ 2 R2=0.111660, Adjusted R2=0.069692, Prob (F-statistic)=0.000292

0.0759*
0.4041
0.6512
0.8475
0.0690*
0.2753
0.0098***
0.0295**
0.1619
0.0000

จากตารางที่ 5 พบว่า ค่า R2 ของแบบจาลองที่ 1 เท่ากับ 0.115892 หมายความว่า แบบจาลองนี้สามารถ
อธิบายความแตกต่างของค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ E-Marketplace ได้ 11.59% สาหรับค่า
Adjusted R2 พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.069237 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่า R2 และเมื่อพิจารณาค่า P-value ของ F-statistic
พบว่ามีค่าน้ อยมาก คือ 0.000457 ในส่ ว นของค่า R2 ของแบบจาลองที่ 2 เท่ากับ 0.111660 หมายความว่ า
แบบจาลองนี้สามารถอธิบายความแตกต่างของความถี่ในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ E-Marketplace ได้
11.17% ส าหรั บ ค่า Adjusted R2 พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.069692 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่า R2 และเมื่อพิจารณาค่ า
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P-value ของ F-statistic พบว่ามีค่าน้อยมาก คือ 0.000292 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าแบบจาลองทั้งสองนี้สามารถ
อธิบายผลที่เกิดขึ้นได้จริง
อภิปรายผล
จากการศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ E-Marketplace พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ E-Marketplace เฉลี่ยประมาณ 3 ครั้งต่อเดือน โดยซื้อมากสุดเท่ากับ 10 ครั้งต่อ
เดือน และซื้อน้อยสุดเท่ากับ 1 ครั้งต่อเดือน ในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ E-Marketplace
ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในเฉลี่ย 1,489.25 บาทต่อเดือน โดยมีค่าใช้จ่ายมากสุดเท่ากับ
8,000 บาทต่อเดือน และมีค่าใช้จ่ายน้อยสุดเท่ากับ 100 บาทต่อเดือน ซึ่งสะท้อนว่าเมื่อผู้บริโภคมีความถี่ในการซื้อ
สินค้าเพิ่มขึ้นจะมีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น ผู้ประกอบการเว็บไซต์ สามารถกระตุ้น
ยอดให้เพิ่มมากขึ้นโดยการจูงใจให้ผู้บริโภคมีความต้องการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์เป็นประจา
สาหรับการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ E-Marketplace โดยใช้การ
วิเคราะห์ การถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression) และประมาณค่าสั มประสิ ทธิ์ด้ว ยวิธีกาลั งสองน้อยที่สุด
(Ordinary Least Square) พบว่า ในด้านปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุและรายได้ มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า
ออนไลน์ผ่านเว็บ ไซต์ E-Marketplace ในทิศทางบวก หรือกล่าวได้ว่ าผู้บริโภคที่ มีอายุและรายได้เพิ่มขึ้น จะมี
พฤติกรรมการซื้อสินค้าด้านความถี่หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากคนที่มีอายุและรายได้สูงจะมีอานาจ
ในการซื้อสินค้ามากกว่ากลุ่มคนที่มีอายุและรายได้น้อย สาหรับปัจจัยส่วนประสมการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ
(7Ps) พบว่า ข้อมูลด้านคุณภาพสินค้า ข้อมูลทางด้านราคา ข้อมูลด้านตราสินค้า จานวนสินค้าที่จาหน่ายไปแล้ว
หรือจานวนผู้ติดตาม การมีช่องทางพูดคุยกับผู้ขายบนเว็ บไซต์ การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรือ บัตรเครดิต การ
ต่อรองราคาสินค้ากับผู้ขาย การจัดส่งสินค้าโดย Kerry Express และโปรโมชั่นรหัสส่วนลด มีผลต่อพฤติกรรมการ
ซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ E-Marketplace ในทิศทางบวก หรือกล่าวได้ว่าเว็บไซต์ที่มีลักษณะดังกล่าวจะเสริม
ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการด้านค่าใช้จ่ายและความถี่ในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ E-Marketplace สูงตาม
ไปด้วย ในทางตรงข้าม ข้อความรีวิวสินค้าจากผู้ที่เคยซื้อสินค้าหรือบริการกลับมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ E-Marketplace ในทิศทางลบ โดยสาเหตุหลักมาจากผู้ที่เข้ามาเขียนข้อความรีวิวสินค้าและ
บริการนั้นสามารถแสดงความคิดเห็น หรือบอกเล่าประสบการณ์การซื้อสินค้าหรือใช้บริการผ่านข้อความได้อย่าง
ละเอียดทั้งด้านบวกและด้านลบ ดังนั้น หากข้อความรีวิวจากผู้ที่เคยสั่งซื้อสินค้าหรือใช้บริการเป็นเชิงลบย่อมส่งผล
ต่อความน่าเชื่อถือและการตัดสินใจซื้อสินค้าบนเว็บไซต์นั้น ๆ

993

11
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
1. ด้านลักษณะเว็บ ไซต์ ผู้ประกอบการธุรกิจ E-Marketplace ควรแสดงรายละเอียดข้อมูลสิ น ค้า บน
เว็บไซต์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจและใช้
ประกอบการตัดสินใจเมื่อต้องการเทียบสินค้ากับเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ควรออกแบบเว็บไซต์ให้มีช่องทางการ
สนทนาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า และเพื่อเจรจาต่อรอง
ราคากับผู้ขาย
2. ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว ผู้ประกอบการควรให้ความสาคัญ และชี้แจงนโยบายการเก็บรักษา
ข้อมูลความลับของลูกค้าไว้อย่างชัดเจน เช่น ชื่อ Email เบอร์ติดต่อ หรือ ที่อยู่ เป็นต้น เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
และช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภคทารายการสั่งซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์
3. ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบการธุรกิจ E-Marketplace ควรเน้นการจัดทาโปรโมชั่น รหั ส
ส่วนลดเป็นประจาเพื่อกระตุ้นยอดขายและจูงใจให้ผู้บริโภคมีความต้องการซื้อสินค้า ทั้งนีผ้ ู้ประกอบการจาเป็นต้อง
ให้ข้อมูลข่าวสารโปรโมชั่นแก่สมาชิกโดยตรงผ่านทาง Line SMS และ Email หรือผ่านทางสื่อโฆษณาออนไลน์ที่
สามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น Facebook fan page หรือ Instagrams เป็นต้น
4. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ผู้ประกอบการธุรกิจ E-Marketplace ควรอานวยความสะดวกในการซื้อ
สินค้า เช่น มีขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าเข้าใจง่าย มีระบบติดตามสถานะการขนส่งสินค้า มีความรวดเร็วในการจัดส่ง
สินค้าและให้บริการส่งสินค้าครอบคลุมทุกพื้นที่ในอัตราค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า การ
จัดส่งสินค้าผ่าน Kerry Express มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ E-Marketplace ดังนั้ น
ผู้ประกอบการควรเน้นการจัดส่งสินค้าผ่าน Kerry Express เป็นหลัก
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. จากผลการวิ จั ย พบว่ า อายุ แ ละรายได้ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้ า ออนไลน์ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ EMarketplace ดั ง นั้ น การวิ จั ย ในครั้ ง ต่ อ ไปอาจท าการวิ จั ย พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้ า ออนไลน์ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ EMarketplace ของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มในแต่ละช่วงอายุหรือเลือกกลุ่มผู้บริโภคแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อทราบความ
ต้องการของผู้บริโภคได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเพื่อใช้ในการกาหนดกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่ม
ผู้บริโภค
2. ควรศึกษาถึงปัญหาในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ E-Marketplace ทีอ่ าจส่งผลต่อการพฤติกรรม
การซื้อสิ น ค้าผ่ านเว็บ ไซต์ E-Marketplace เพื่อนาผลการวิจั ยที่ ไ ด้ม าใช้ พัฒ นาคุณ ภาพการให้ บริ ก ารอย่ า งมี
ประสิทธิภาพต่อไป

994

12
เอกสารอ้างอิง
กระทรวงอุตสาหกรรม. 2559. E-Marketplace ที่ผู้ประกอบการควรรู้ (online).
http://www.industry.go.th/industry/index.php/th/knowledge/item/10600-e-marketplace.,29
มิถุนายน 2561.
ธนาคารแห่งประเทศไทย. 2561. แนวทางการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ให้บริการแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace Platform) (online).
https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/News2561/n0761t_annex.pdf.,30
มิถุนายน 2561.
บริษัท ช้อปปี้ ประเทศไทย จากัด. 2560. Shopee ถูกที่สุด การันตี (online).
https://help.shopee.co.th/hc/th.,7 มิถุนายน 2561.
บริษัท เทคซอส มีเดีย จากัด. วิเคราะห์สงคราม E-Commerce ในประเทศไทย เมื่อยักษ์ E-Commerce บุก
ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (online). https://techsauce.co/tech-and-biz/the-war-of-ecommerce/., 18 กรกฎาคม 2560.
บริษัท ลาซาด้า ประเทศไทย จากัด. ช้อปคุ้มกว่าเดิม 11.11 Promotion (online).
https://www.lazada.co.th/dumex-promotion-11nov-1/., 7 มิถุนายน 2561.
วิชุดา ไชยศิวามงคล. 2561. “การพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อประเมินคุณภาพสารสนเทศสาหรับเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยแนวทางผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง” วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 40 (156): 57-102.
สานักงานสถิติแห่งชาติ. 2560. จานวนประชากรผู้ใช้อินเทอร์เน็ต อายุ 6 ปีขึ้นไป จาแนกตามการมีการใช้
เครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2550-2560 (online).
https://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/16.aspx., 5 มิถุนายน 2561.
Jiradilok, T., Malisuwan, S., Madan, N., &Sivarals, J. 2014 “The Impact of Customer Satisfaction on
Online Purchasing: A Case Study Analysis in Thailand” Journal of Business and
Management 2 (1): 5-11.
Kotler, P. 1997. Marketing Management : analysis, planning, implementation and control. 9th
ed. New Jersey.
Xu, X., Li, Q., Peng, L., Hsia, T., Huang, C., &Wu, J. 2017 “The impact of informational incentives
and social influence on consumer behavior during Alibaba's online shopping carnival”
Journal of Computers in Human Behavior 76: 245-254.

995

1

การพัฒนาทักษะความคล่องแคล่วว่องไวในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการใช้โปรแกรมการฝึกตาราง 9 ช่อง
THE DEVELOPMENT OF AGILITY SKILLS IN PLAYING BASKETBALL
OF HIGH SCHOOL STUDENTS USING NINE-SQUARE TRAINING PROGRAM
ญาณิศา ซุ่นศรี
Yanisa Sunsri
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครูสรุ ิยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต
Program in Curriculum and Instruction Suriyadhep Teacher College Rangsit University
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
Master of Education program in Curriculum and Instruction Rangsit University
อีเมล์ : Yanisa.snsi@gmail.com

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการพัฒนาทักษะความคล่องแคล่วว่องไวที่ใช้โปรแกรมการ
ฝึกตาราง 9 ช่องโดยเปรียบเทียบทักษะความคล่องแคล่วว่องไวก่อนและหลังการฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกตาราง 9
ช่อง ของนั กเรีย นชั้ นมัธ ยมศึก ษาตอนปลาย กลุ่ ม ตัว อย่า งคื อ นั กเรีย นที่ เลื อ กเรี ยนวิช าทั กษะกี ฬ า ระดับ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีจานวน 30 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือที่
ใช้คือแบบทดสอบอิลลินนอยส์ (Illinois Agility Test) ทาการศึกษาหาความเชื่อมั่นกับนักเรียนกลุ่มหนึ่ งจานวน
20 คน โดยวิธีการ Test -Retest ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 ก่อนทาการทดลองได้ทดสอบความคล่องแคล่ว
ว่องไวของนักเรียน โดยวัดความคล่องแคล่วว่องไวจานวน 3 ครั้ง หาค่าเฉลี่ยของเวลา จากนั้นจึงเริ่มทาการฝึก
ความคล่ องแคล่ ว ว่องไวโดยใช้โปรแกรมการฝึ กตาราง 9 ช่อง เมื่อฝึ กครบ 6 สั ปดาห์ ได้ทาการทดสอบความ
คล่องแคล่วว่องไวอีกครั้ง ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความ
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คล่องแคล่วว่องไวก่อนและหลังฝึกด้วยค่าสถิติ Paired t-Test ผลการวิจัยพบว่าหลังการฝึกด้วยโปรแกรมตาราง 9
ช่องค่าเฉลี่ยโดยรวมทั้งชั้นใช้เวลา 12.01 วินาที ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นจากค่าเฉลี่ยก่อนการฝึกโดยรวม
ทั้งชั้นใช้เวลา 14.43 วินาที ซึ่งเป็นความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงให้เห็นว่าหลังการฝึก
ด้วยโปรแกรมตาราง 9 ช่อง ส่งผลให้ทักษะความคล่องแคล่วว่องไวเพิ่มขึ้น สามารถนาไปใช้พัฒนาทักษะในการเล่น
กีฬาบาสเกตบอลได้

คาสาคัญ :

โปรแกรมการฝึกตาราง 9 ช่อง, ความคล่องแคล่วว่องไว, แบบทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว
อิลลินอยส์

Abstract

This purpose of this study was to study the effects of the development of agility skills
using nine-square training program by comparing the skills of agility before and after training with
the nine-square training program of high school students. The sample group is students who
choose to study sports skills. Grade 4-6 grade of a school in Pathum Thani Province, 30 people.
Using simple random sampling methods. The research in struments were The Illinois Agility Test
conducted a study of confidence among a group of 20 students by the Test-Retest method. The
reliability was 0.98. Before the experiment, the students agility was tested. By measuring agility, 3
times, average time. Then began to practice agility using nine-square training program. When
practicing for 6 weeks, once again, tested agility. The researcher analyzed the data by finding the
mean and standard deviation. Comparison of agility before and after training with Paired t-Test
statistic. The results of the research were after training with nine-square program, the average
value of the whole class took 12.01 seconds, which changed in a better way from the average
before the training, including the class. It took 14.43 seconds, which is the difference. With
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statistically significant differences at 0.01, indicating that after training with nine-square training
program, increased agility skills. Can be used to improve basketball skills.

Keywords:

Nine-square training program, Agility, Illinois Agility Test.

บทนา
กีฬาบาสเกตบอลเป็นกิจกรรมประเภทหนึ่งทางพลศึกษา ที่สามารถพัฒนาทางร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา กีฬาบาสเกตบอลช่วยให้ผู้เล่นมีร่างกายที่แข็งแรง ระบบอวัยวะต่างๆในร่างกายได้ทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากการออกกาลังกาย (เฉลี่ย พิมพันธุ์ , 2529, หน้า 1) ปัจจุบันการเรียนการสอนมุ่งเน้น
ทักษะด้านต่างๆทางกีฬาบาสเกตบอลดังนี้ ทักษะการสร้างความคุ้นเคยลูกบาสเกตบอล ทักษะการรับ -ส่ งลู ก
บาสเกตบอล ทักษะการป้อ งกัน ทักษะการยิงประตู รวมไปถึงการเล่นทีมและกฎกติกาการเล่นกีฬาบาสเกตบอล
ซึ่งสอดคล้องกับ ฉัฐรส บัญชาชาญชัย (2540, หน้า 2) กล่าวว่าการเรียนการสอนกีฬาบาสเกตบอล เน้นทักษะขั้น
พื้นฐานในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล ได้แก่การเลี้ยงลูกบาสเกตบอล การรับ -ส่งลูกบาสเกตบอล และการยิงประตู
บาสเกตบอล และนาทักษะที่ฝึกไปใช้ในการเล่นเป็นทีมต่อไป
จากที่ผู้ วิจัย ได้ศึกษาหลั กสู ตรการสอนกีฬาบาสเกตบอล เนื้อหาในหลั กสู ตรยังขาดเรื่องทักษะความ
คล่องแคล่วว่องไว ซึ่งผู้วิจัยเล็งเห็นว่าทักษะความคล่องแคล่วว่องไวเป็นทักษะที่สาคัญในกีฬาบาสเกตบอลและกีฬา
อื่นๆ เนื่องจากการเคลื่อนที่ต้องอาศัยความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวทั้งในการรุกและการป้องกัน ผู้เล่นที่มี
ทักษะความคล่องแคล่วว่องไวที่ดีจะมีการเคลื่อนที่ที่เร็วและได้เปรียบผู้เล่นที่มีทักษะความคล่องแคล่วว่องไวที่ช้า
กว่า ทีมที่มีนักกีฬาที่มีทักษะที่ดีครบทุก ด้าน จะส่งผลให้ทีมมีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะในการแข่งขัน ซึ่งความ
คล่องแคล่วว่องไวเป็นความสามารถของร่างกายในการควบคุมการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว
และตรงเป้าหมายในระยะเวลาสั้นๆ โดยไม่สูญเสียความเร็วและการทรงตัว เช่น การเลี้ยงลูกหลบสิ่งกีดขวาง
นักวิชาการได้ให้ความหมายของความคล่องแคล่วว่องไวไว้ดังนี้ เจริญ กระบวนรัตน์ (2538, หน้า 162) ซึ่ง
กล่าวว่าความคล่องแคล่วว่องไวรวมถึงความเร็ว กาลัง การประสานการทางานของอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายซึ่ง
มีความสาคัญในการทากิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนตาแหน่งของร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของ
ร่างกายได้โดยเร็ว การออกตัวได้เร็ว การหยุดได้เร็ว การกลับตัวและการเปลี่ยนทิศทางได้อย่างรวดเร็ว โดยทักษะ
ความคล่องแคล่วว่องไวมีความสาคัญต่อการเคลื่อนที่ในกีฬาอย่างมาก ทุกประเภทกีฬาอาศัยการเคลื่อนไหวของ
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ร่างกาย การเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็ว ถ้าร่างกายมีสมรรถภาพทางกายที่ดีและมีความคล่องแคล่วว่องไวที่ดีจะ
ส่งผลให้ได้เปรียบคู่ ต่อสู้มีโอกาสประสบความสาเร็จสู ง จะเห็นได้ว่าความคล่องแคล่วว่องไวเป็นองค์ประกอบ
พื้นฐานของสมรรถภาพทางกายที่มีความสาคัญต่อการดารงชีวิตประจาวันและเป็นปัจจัยสาคัญ ซึ่งจาเป็นต่อการ
เล่ น กี ฬ าชนิ ด ต่ า งๆ ผู้ ที่ มี ค วามคล่ อ งแคล่ ว ว่ อ งไวดี จ ะสามารถเคลื่ อ นไหวร่ า งกายในการเล่ น กี ฬ าได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ กีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาที่ผู้เล่นจาเป็นต้องมีความสามารถของร่างกายในการเคลื่อนไหวได้อย่าง
รวดเร็ว รวมทั้งการทรงตัวที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวในลักษณะของการวิ่ง การยืน การป้องกัน การกระโดด
การหลอกล่อ การหลบหลีก การเลี้ยงบอล ตลอดจนการทาประตูได้ทันทีและแม่นยา
สาหรับโปรแกรมตาราง 9 ช่อง ที่ผู้วิจัยนามาใช้ฝึกเพื่อพัฒนาความคล่ องแคล่วว่องไวในการเล่ น กี ฬา
บาสเกตบอลนั้น เนื่องจากตาราง 9 ช่อง เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการพัฒนาสมองของนักกีฬาและเด็ก การฝึกปฏิกิริยา
รับรู้และตอบสนองต่อการเคลื่อนไหว เป็นหนึ่งในหลักการพัฒนาความเร็วที่ สาคัญสาหรับนักกีฬา ในการแข่งขันที่
ต้องใช้ความรวดเร็วแม่นยาในการเคลื่อนไหวและทักษะการกีฬา ตลอดจนการคิด การตัดสินใจ และการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า มีความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของมนุษย์ในชีวิตประจาวัน ตาราง 9 ช่อง เป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่ง
ของคนไทยซึ่งคิดค้นโดย รศ.เจริญ กระบวนรัตน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาปฏิสัมพันธ์
การเรียนรู้และการรับรู้สั่งงานของสมองโดยเน้นให้มีการพัฒนาสมองซีกซ้ายและขวาควบคู่กันไป (เจริญ กระบวน
รั ตน์ , 2550, หน้ า 23-48) การฝึ กตาราง 9 ช่องมุ่งเน้นการทางานของสมองซี กซ้ ายและซี กขวา โดยใช้ก าร
เคลื่อนไหวพื้นฐานของมนุษย์ โดยเริ่มจากรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ง่ายไปสู่การเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนมากขึ้น และมี
ทิศทางที่หลากหลาย เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีรูปแบบ ซึ่งเป็นการกาหนดการทางานของสมองอย่างมี
ทิศทางและมีเป้าหมายตามเงื่อนไขที่วางไว้ ผลของการเคลื่อนไหวแสดงให้เห็นถึ งการเรียนรู้และการพัฒนาของ
สมองเป็นผลให้พฤติกรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น (เจริญ กระบวนรัตน์ , 2550, หน้า 56) ปัจจุบัน
ตาราง 9 ช่อง ได้ถูกนาไปประยุกต์ใช้ในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกในกีฬาหรื อในการสอนในวิชาต่างๆ ซึ่งมี
เป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาการรับรู้และการตอบสนองของระบบประสาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการฝึกการทางาน
ของสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวา ด้วยเหตุนี้จึงจาเป็นต้องมีการวิจัยถึงผลของการฝึกตาราง 9 ช่อง เพื่อให้สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม (เจริญ กระบวนรัตน์, 2550, หน้า 21-23)
จากเหตุผลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าทักษะความคล่องแคล่วว่องไวเป็นสิ่งสาคัญในการพัฒนาความสามารถใน
การเล่นกีฬา ซึ่งทักษะความคล่องแคล่วว่องไวสามารถฝึกได้โดยวิธีการต่างๆ และหนึ่งในนั้นคือตาราง 9 ช่อง ผู้วิจัย
จึงสนใจที่จะนาโปรแกรมการฝึกตาราง 9 ช่อง มาพัฒนาทักษะความคล่องแคล่วว่องไวในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล
ของนักเรียนระดับชั้นมั ธยมศึกษาตอนปลายรายวิชาทักษะกีฬาประโยชน์ที่ได้รับสามารถนาไปเสริมทักษะความ
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คล่องแคล่วว่องไวในการเล่นกีฬาบาสเกตบอลและนาไปปรับใช้ในการเรีย นการสอนกีฬาบาสเกตบอลส่งผลให้
นักเรียนมีความสามารถในการเล่นกีฬาเพิ่มขึ้น และสนุกในการเรียนรูปแบบใหม่ๆมีความสนใจที่จะเรียนรู้มากขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาผลของการพั ฒ นาทั ก ษะความคล่ อ งแคล่ ว ว่ อ งไวที่ ใ ช้ โ ปรแกรมการฝึ ก ตาราง 9 ช่ อ งโดย
เปรียบเทียบทักษะความคล่องแคล่วว่องไวก่อนและหลังการฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกตาราง 9 ช่อง ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อุปกรณ์และวิธีการดาเนินงานวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรคือนักเรียนที่เลือกเรียนวิชาทักษะกีฬา(เพิ่มเติม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ของ
โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี จานวน 50 คน
กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนที่เลือกเรียนวิชาทักษะกีฬา(เพิ่มเติม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ของ
โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี จานวน 30 คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย
1) แผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด 6 แผน
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การฝึกตาราง 9 ช่อง (รูปแบบ 1-3) ร่วมกับการสร้างความคุ้นเคยลูก
บาสเกตบอล
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การฝึกตาราง 9 ช่อง (รูปแบบ 1-3) ร่วมกับการประสานสัมพันธ์
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การฝึกตาราง 9 ช่อง (รูปแบบ 4-6) ร่วมกับการส่งลูกบาสเกตบอลสอง
มือระดับอก
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การฝึกตาราง 9 ช่อง (รูปแบบ 4-6) ร่วมกับการส่งลูกบาสเกตบอลสอง
มือกระดอนพื้น
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- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การฝึกตาราง 9 ช่อง (รูปแบบ 7-9) ร่วมกับการส่งลูกบาสเกตบอลมือ
เดียวเหนือไหล่
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การฝึกตาราง 9 ช่อง (รูปแบบ 7-9) ร่วมกับการทดสอบความ
คล่องแคล่วว่องไว Illinois Agility Test
2) โปรแกรมการฝึกตาราง 9 ช่อง 9 รูปแบบ ได้แก่ 1.ก้าวขึ้น -ลง 2.ก้าวออกด้านข้าง 3.ก้าวเป็น
รูปกากบาท 4.ก้าวเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้ าวหลามตัด 5.ก้าวทแยงมุมแบบไขว้เท้า 6.ก้าวทแยงมุมแบบรัศมีดาว 7.ก้าว
เฉียงเป็นรูปตัว V 8.ก้าวสามเหลี่ยม และ9.ก้าว-ชิด สามเหลี่ยมซ้อน (ระยะเวลาในการฝึก 6 สัปดาห์ โดยรูปแบบที่
1-3 ฝึกสัปดาห์ที่ 1-2, รูปแบบที่ 4-6 ฝึกสัปดาห์ที่ 3-4 และรูปแบบที่ 7-9 ฝึกสัปดาห์ที่ 5-6)
3) แบบทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวอิลลินอยส์ ทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว ก่อนการฝึก
ด้วยโปรแกรมตาราง 9 ช่องในสัปดาห์ที่ 1 และหลังการฝึกในสัปดาห์ที่ 6 เพื่อเปรียบเทียบผลของความคล่องแคล่ว
ว่องไว
2.2 การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
1) ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการฝึกความคล่องแคล่วว่องไว
2) ออกแบบและจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด 6 แผน ตามขั้นตอนที่เน้นการสอนตาม
รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน (Instructional Model Based on Simpson’s Process for Psycho
– motor Skill Development) ซึ่งประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นที่ 1 ขั้นการรับรู้
ขัน้ ที่ 2 ขั้นการเตรียมความพร้อม
ขั้นที่ 3 ขั้นการสนองตอบภายใต้การควบคุม
ขั้นที่ 4 ขั้นการให้ลงมือกระทา จนกลายเป็นกลไกที่สามารถกระทาได้เอง
ขั้นที่ 5 ขั้นการกระทาอย่างชานาญ
ขั้นที่ 6 ขั้นการปรับปรุงและประยุกต์ใช้
ขั้นที่ 7 ขั้นการคิดริเริ่ม
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ในการทาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยการใช้ โปรแกรมการฝึก ตาราง 9 ช่องเป็นเครื่องมือ
ประกอบการสอนกีฬาบาสเกตบอลเรื่องการเคลื่อนไหวของเท้า จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะความคล่องแคล่ว
ว่องไวในการเคลื่อนที่ ระยะเวลาในการทดลองทั้งหมด 6 สัปดาห์
3) นาโปรแกรมฝึ ก ตาราง 9 ช่องให้ ผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 3 คนพิจารณาเพื่ อตรวจสอบความ
สอดคล้องของโปรแกรมการฝึกตาราง 9 ช่องที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล โดยหาค่า
ดัช นี ความสอดคล้ องระหว่างผู้ เชี่ย วชาญหรือค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) และค่าดัช นี
ความสอดคล้องไม่ต่ากว่า 0.50 โดยตรวจสอบโปรแกรมการฝึกกับวัตถุประสงค์ของการฝึก 10 ประเด็น ซึ่งมีค่า
เท่ากับ 0.868
4) นาโปรแกรมการฝึกตาราง 9 ช่องไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลนามา
วิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผลในการวิจัย
5) แบบทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว Illinois Agility Test เป็นแบบทดสอบที่ใช้ทดสอบความ
คล่องแคล่วว่องไวของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังการทดลองผู้วิจัยได้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดังนี้
(1) นาแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 20
คน โดยใช้การทดสอบซ้า (Test-Retest) โดยระยะเวลาในการทดสอบห่างกัน 1 สัปดาห์
(2) น าผลการทดสอบวิ เ คราะห์ ค วามเชื่ อ มั่ น (Reliability) โดยการค านวณหาค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.989
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 นาหนังสือจากวิทยาลัยครูสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต ถึงผู้อานวยการโรงเรียน เพื่อขอความ
อนุเคราะห์นักเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยการเก็บข้อมูลและทดลอง
3.2 ปฐมนิเทศกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ วิธีการทดลอง การ
ปฏิบัติและขอความร่วมมือนักเรียนในการทดลองตามโปรแกรมที่ผู้วิจัยกาหนด
3.3 ทาการฝึกตามโปรแกรมของแต่ละกลุ่มดังนี้
ฝึกโปรแกรมตาราง 9 ช่อง 3 วัน/สัปดาห์ ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึก 6 สัปดาห์ ใช้ระยะเวลาใน
การฝึก 2 ชั่วโมง (ฝึกรวมกับการฝึกปกติ) แบ่งกลุ่มการทดลองเป็น 3 กลุ่ม คือ
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- วันอังคาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- วันพฤหัสบดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
- วันศุกร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 วิเคราะห์ความคล่องแคล่วว่องไว จากโปรแกรมการฝึกด้วยตาราง 9 ช่อง โดยการทดสอบ
ความคล่องแคล่วว่องไวก่อนและหลังการฝึกในสัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 6
1) นาข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว Illinois Agility Test
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) เปรียบเทียบความคล่องแคล่วว่องไวก่อนและหลังฝึก สัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 6
ด้วยค่าสถิติ Paired t-Test
** หมายเหตุเวลาในการทดสอบจะแปรผกผันกัน ยิ่งเวลาในการทดสอบน้อยลงแสดงว่าความคล่องแคล่วว่องไว
เพิ่มขึ้น
ผลการวิจัย
การวิจัย เรื่ องการพั ฒ นาทั ก ษะความคล่ องแคล่ ว ว่ อ งไวในการเล่ น กี ฬาบาสเกตบอลของนัก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลายโดยการใช้โปรแกรมการฝึกตาราง 9 ช่อง ผู้วิจัยพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวโดยการใช้
โปรแกรมการฝึกตาราง 9 ช่องและทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวโดยใช้แบบทดสอบ Illinois Agility Test ซึ่งเป็น
เครื่องมือในการวัดความคล่องแคล่วว่องไวนาผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ตารางที1่ แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะความคล่องแคล่วว่องไวของนักเรียนโดยใช้โปรแกรมการฝึกตาราง 9 ช่อง
ก่อนและหลังการฝึก
ผลการฝึกด้วยโปรแกรม
ตาราง 9 ช่อง

N

Mean

ก่อนการฝึก

30

14.43

หลังการฝึก

30

12.01

Mean
Different

Std.
Deviation

t

Degree of
Freedom

P

61.869

29

P<0.01

0.91238
2.419
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จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าทักษะความคล่องแคล่วว่องไวหลังการฝึกด้วยโปรแกรมตาราง 9 ช่องของ
นักเรียนทั้งชั้น แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.01 มีค่าเวลาเฉลี่ยน้อยกว่าก่อนการฝึกเท่ากับ 2.419 วินาที
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวก่อนการฝึกตาราง 9 ช่องมีค่าเท่ากับ 14.43 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.91 และหลังการฝึ กตาราง 9 ช่องมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.01 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.73 ซึ่งเวลาที่ลดลงแสดงว่านักกีฬามีความคล่องแคล่วว่องไวเพิ่มขึ้น
สรุปและอภิปรายผล
1. สรุปผลการวิจัย
การพัฒนาทักษะความคล่องแคล่วว่องไวในการเล่นกีฬาบาสเกตบอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายโดยการใช้โปรแกรมการฝึกตาราง 9 ช่อง พบว่า
1) โปรแกรมการฝึกตาราง 9 ช่อง ทั้ง 9 รูปแบบประกอบด้วย 1.ก้าวขึ้น -ลง 2.ก้าวออกด้านข้าง
3.ก้าวเป็นรูปกากบาท 4.ก้าวเป็นรูปสี่เหลี่ ยมข้าวหลามตัด 5.ก้าวทแยงมุมแบบไขว้เท้า 6.ก้าวทแยงมุมแบบรัศมี
ดาว 7.ก้าวเฉียงเป็นรูปตัว V 8.ก้าวสามเหลี่ยม และ9.ก้าว-ชิด สามเหลี่ยมซ้อน สามารถพัฒนาการเคลื่อนไหว
หลักๆอยู่ 3 มิติ ได้แก่ หน้า – หลัง, ซ้าย - ขวา และ บน - ล่างได้ ซึ่งนาไปสู่การพัฒนาความคล่องแคล่ว ว่องไวใน
การเล่นกีฬาบาสเกตบอล
2) ค่าเฉลี่ยหลังการฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกตาราง 9 ช่องโดยรวมทั้งชั้นมีค่าเฉลี่ยเวลา 12.01
วินาที ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นจากค่าเฉลี่ยก่อนการฝึกโดยรวมทั้งชั้นมีค่าเฉลี่ยเวลา 14.43 วินาที ซึ่ง
เป็นความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากผลการวิจัยสรุปได้ว่าหลั งการฝึ กด้วยโปรแกรมตาราง 9 ช่องสามารถพัฒนาทักษะความ
คล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาได้ ส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นกีฬาและการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลได้
2. การอภิปรายผลการวิจัย
โปรแกรมการฝึกตาราง 9 ช่อง สามารถเพิ่มทักษะความคล่องแคล่วว่องไวได้ซึ่งเป็นผลมาจากการฝึกอย่าง
ต่อเนื่องจากโปรแกรมที่กาหนดในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของร่างกายซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยที่ได้ศึกษามา ช่อพุทธรักษา หมายบุญ และวายุ กาญจนศร (2559, หน้า 41) ได้ศึกษาผลของการฝึ ก
รูปแบบตารางเก้าช่องที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาเนตบอล ซึ่งผลการวิจัยพบว่าหลังได้รั บการฝึกด้วย
โปรแกรมตาราง 9 ช่องความคล่องแคล่วว่องไวเพิ่มขึ้น
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จากสมมติฐานหลังการฝึกด้วยโปรแกรมตาราง 9 ช่อง ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าหลังการฝึกมี
ความคล่องแคล่วว่องไวเพิ่มขึ้นเป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการฝึกตาราง 9 ช่อง ที่ใช้ใน
การวิจัยนั้นสามารถพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวได้
จากที่กล่าวมานั้นสรุปได้ว่าทักษะความคล่องแคล่วว่องไวเป็นพื้นฐานที่สาคัญของสมรรถภาพทางกายที่มี
ความจาเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจรวมถึงกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจาวัน และยังเป็นองค์ประกอบที่มีความสาคัญใน
การเล่นกีฬาบาสเกตบอล จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งในการหาวิธีการฝึกที่จะเพิ่มความคล่องแคล่วว่องไวและปัจจัยที่
เป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความคล่องแคล่วว่องไว
ข้อเสนอแนะ
1) ผู้ที่สนใจสามารถนาการฝึกโปรแกรมตาราง 9 ช่อง ไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน หรือใช้ในการ
ฝึกซ้อมกีฬา เพื่อพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวให้ดีขึ้น
2) หากนาการศึกษาวิจัยนี้ไปใช้กับนักกีฬาบาสเกตบอล จะช่วยให้มีทักษะความคล่องแคล่วว่องไวเพิ่มขึ้น
ส่งผลต่อการเล่นบาสเกตบอลและการแข่งขันบาสเกตบอลด้วย
3) สามารถนาไปใช้ฝึกนักบาสเกตบอลที่เป็นนักเรียนได้ทุกกลุ่มหรือทุกชั้นเรียน
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า สาหรับสินค้าที่ไม่อยู่ในระบบ (ของ
แถม) โดยใช้หลักสต็อกการ์ดและป้ายบอกโซน เพื่อลดปัญหาการตรวจนับสต็อกสินค้าผิดพลาด ลดระยะเวลาการ
ค้นหา และลดระยะทางการเคลื่อนที่ของพนักงาน กลุ่มเป้าหมายเป็นระบบคลังสินค้าเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งให้บริการ
เช่าและจัดการให้กับบริ ษัทจาหน่ายสิน ค้าออนไลน์ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย วิธีดาเนินการประกอบด้วย 4
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ขั้นตอน คือ การศึกษาสภาพปัญหา วิเคราะห์สาเหตุปัญหา ออกแบบระบบ และการติดตั้งและใช้งานระบบ
ตามลาดับ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ความเห็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาการค้นหา และนับ
จานวนก้าวเดิน ที่ใช้ค้นหาสินค้าที่ไม่อยู่ในระบบ (ของแถม) เพื่อนามาบรรจุกล่องตามคาสั่งซื้อ
ผลการศึกษา เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องมีความเห็นว่า การนาหลักสต็อกการ์ดและป้ายบอกโซนมาประยุกต์ใช้กับ
ระบบคลังสินค้าสาหรับสินค้าที่ไม่อยู่ในระบบ(ของแถม) ทาให้ความผิดพลาดการตรวจนับสต็อกสินค้าที่ไม่อยู่ใน
ระบบ (ของแถม )ลดลงอย่างมาก สามารถลดระยะเวลาการค้นหาได้ถึง 2 ชั่วโมง 21 นาที และลดจานวนก้าวเดิน
ได้ถึง 3,744 ก้าว เพื่อไปค้นหาสินค้าที่ไม่อยู่ ในระบบ (ของแถม) จานวน 30 ตัวอย่าง (486 ชิ้น) และนามาบรรจุ
กล่องตามคาสั่งซื้อ ทาให้ประหยัดต้นทุนได้ถึง 91.69 บาท
คาสาคัญ : คลังสินค้า, สินค้าที่ไม่อยู่ในระบบ, ของแถม, สต็อกการ์ด
Abstract
The objective of this research was to increase the efficiency of warehouse management
of out-system goods (giveaways). The stock-card method and specific zone were used to reduce
cycle count error, searching time and worker movement distance. The target sample was a private
warehouse which gives renting service to well-known e-commerce companies in Thailand. The
research was conducted following four stages; study the problems, analyze the cause of the
problems, design the systems and install and implement the systems respectively. The data was
collected using an in-depth interview of related officers, searching period of time, and step
counting of out-system goods search for packaging.
The result revealed that officers in charge expressed that the stock-card method and
specific zone applied to warehouse system for out-system goods was significantly decreasing cycle
count error, reducing time for 2 hours and 21 minutes as well as reducing walking step for 3,744
steps for 30 samples (486 pieces) of out-system goods search followed by packaging, saving 91.69
baht.
Keywords : warehouse, out-system goods, giveaways, stock-card
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บทนา
สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยช่วงหลายปี ที่ผา่ นหยุดชะงัก แม้วา่ คล้ายจะเริ่ มฟื้ นตัวจากแผนกระตุน้
เศรษฐกิจที่ภาครัฐนามาใช้ในปี พ.ศ. 2558 แต่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคกลับมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากผู้บริโภคมีความกังวลต่อความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศไทย ทั้งปัจจัยทางลบ
ของราคาน้ามันขายปลีกในประเทศและตลาดโลก ปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยภายในประเทศ ราคาพืชผลทาง
การเกษตรที่ทรงตัวอยู่ในระดับต่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตลอดจนสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ไม่
เอื้อต่อการส่งออก รวมทั้งกาลังซื้อโดยรวมทั่วไปยังปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่มากนัก ฯลฯ ศูนย์พยากรณ์ เศรษฐกิจและ
ธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2558) ทาให้ผู้ประกอบการหลายรายต้องหาวิธีให้ยอดขายเติบโตและสามารถ
แข่ ง ขั น กั บ คู่ แ ข่ ง ได้ ซึ่ ง การส่ ง เสริ ม การขาย (Sales Promotion) ด้ ว ยการแจกแถม เป็ น วิ ธี ก ารหนึ่ ง ที่
ผู้ประกอบการนิยมใช้เพื่อเพิ่มยอดขาย Gilbert & Jackaria (2002)
“ของแถม” จัดเป็นสินค้าประเภทหนึ่งที่ไม่อยู่ในระบบ แต่สิ่งทีพ่ บเสมอก็คือผู้ประกอบการจานวนมาก มัก
ไม่ให้ความสาคัญกับ จั ดระเบีย บและการบริหารจัดการของแถม โดยจะนาสินค้า ของแถมตัดออกจากระบบ
คลังสินค้าของบริษัท และนามารวมกันโดยไม่มีการจัดการเบิก-จ่ายให้เป็นระบบ ทั้งที่แวดวงธุรกิจจะให้ความสาคัญ
กับการจัดการคลังสินค้าเป็นอย่างมาก และถือเป็นหัวใจหลักของภาคอุตสาหกรรม รติวัลย์ วัฒนสิน (2555) จึง
ก่อให้เกิดต้นทุนการจัดการที่ค่อนข้างสูง ทั้งๆที่สินค้าประเภทนี้เ ป็นสินค้าช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าหลัก พนักงาน
ประสบปัญหาค้นหาของแถมไม่พบ และใช้เวลาค้นหาค่อนข้างมาก ทาให้การจัดเตรียมสินค้าหลักและของแถมเพื่อ
ขนส่งไปยังลูกค้าใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังช่วงเวลาสินค้าถึงมือลูกค้า ผลตามมาก็คือ
ความประทับใจของลูกค้า และการกลับมาซื้อซ้า
จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น คณะวิจัยจึงศึกษาประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า สาหรับสินค้าที่ไม่
อยู่ในระบบ (ของแถม) โดยนาหลักการสต็อกการ์ดและป้ายบอกโซน ซึ่งเป็นหลักและวิธีการที่ผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่รู้จักกันเป็นอย่างดี ทั้งยังเป็นหลักการที่นามาประยุกต์ใช้ได้ งานค่อนข้างง่าย ใช้ต้นทุนต่า โดยการวิจัยครั้งนี้
จะทดลองกับบริษัท ABC ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ที่ให้บริการเช่าคลังสินค้าให้กับบริษัทขายสินค้าออนไลน์ที่
มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นแนวทางให้กับบริษัทอื่นๆ ที่ต้องการจะแก้ปัญหาการ
จัดการสินค้าประเภทของแถม หรือสินค้าที่มีลักษณะคล้ายกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารคลังสินค้า ลด
ต้นทุน และเพิ่มยอดขาย ให้มากขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า โดยใช้หลักสต็อกการ์ดและป้ายบอกโซน กับสินค้าประเภทที่
ไม่อยู่ในระบบ (ของแถม) ในด้านต่อไปนี้
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1. การลดความผิดพลาดการตรวจนับสต็อกสินค้าที่ไม่อยู่ในระบบ (ของแถม)
2. การลดระยะเวลาการค้นหาสินค้าที่ไม่อยู่ในระบบ (ของแถม) และนามาบรรจุกล่องตามคาสั่งซื้อ
3. การลดระยะทางการเดินของพนักงานเพื่อเบิกสินค้าที่ไม่อยู่ในระบบ (ของแถม)
กรอบแนวคิดของการวิจัย
วิธีการที่ใช้แต่เดิม
วิธีการบริหารจัดการสินค้าที่ไม่อยู่ในระบบ (ของแถม)
- เมื่อสินค้าถูกตัดออกจากระบบเพื่อเป็นของแถม
สินค้าจะถูกนามาวางรวมกันไว้โดยไม่แบ่งชนิด หรือ
ประเภทของแถมที่ชัดเจน
ปัญหาและอุปสรรค
- ยอดของสินค้า (ของแถม) ที่มีอยู่จริงไม่ตรงกับใน
ระบบ
- ระยะเวลาในการค้นหาสินค้าเป็นเวลานาน
- ระยะทางไกลในการเดินเพื่อเบิกสินค้า

-หลักการสต๊อกการ์ด
-หลักการป้ายบอกโซน
- หลักการ 5 ส

การบริหารคลังสินค้า สาหรับสินค้าที่ไม่อยู่ในระบบ (ของแถม)
โดยใช้หลักสต็ดการ์ดและป้ายบอกโซน

ประสิทธิภาพการบริหารคลังสินค้า
1.
2.
3.

ลดความผิดพลาดการตรวจนับสต็อกสินค้า(ของแถม)
ลดระยะเวลาการค้นหาสินค้า (ของแถม)
ลดระยะทางการเคลื่อนที่ของพนักงานเพื่อเบิกสินค้า(ของแถม)

- ระยะเวลาส่งถึงลูกค้า
- ต้นทุนต่าลง
- ลูกค้าความพึงพอใจการบริการ มาก
ขึ้น

วิธีการดาเนินการวิจัย
1. การประยุกต์ใช้หลักการสต็อกการ์ดและป้ายบอกโซน
การนาหลักการสต็อกการ์ดและป้ายบอกโซน ไปประยุกต์ใช้กับสินค้าประเภทที่ไม่อยู่ในระบบ (ของแถม)
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังสินค้าของกลุ่มเป้าหมาย บริษัท ABC ซึ่งดาเนินธุรกิจให้บริการเช่า
คลังสินค้า ให้กับบริษัทขายสินค้าออนไลน์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศไทย ใช้ขั้นตอนและวิธีการดังต่อไปนี้
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ขั้นที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหา
ศึกษากระบวนการทางานในคลังสินค้าของบริษัท ABC เพื่อหาสภาพปัญหา ตั้งแต่ขั้นตอนการรับสินค้าเข้า
(Inbound) ไปจนถึงขั้นตอนนาสินค้าออก (Outbound) ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.1 ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ Operations
และ Customer Service ที่ทาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในระบบ (ของแถม) โดยใช้สังเกต
ลักษณะการจัดวางสินค้า (ของแถม) ที่ใช้อยู่เดิม (แสดงในภาพที่ 1) สังเกตการทางานของ Operations ภายใน
คลังสินค้า การสัมภาษณ์ Operations ที่มีหน้าที่แตกต่างกันเพื่อทราบว่าในแต่ละวันเกิดปัญหาใดขึ้นบ้าง จากนั้น
นาไปวิเคราะห์ว่าสอดคล้องกับแผนก Customer Service ซึง่ มีหน้าทีด่ ูแลการออกเอกสารสั่งซื้อ อย่างไรบ้าง

ภาพที่ 1 ลักษณะการจัดวางสินค้า(ของแถม) ก่อนการปรับปรุง
1.2 ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งเป็นข้อมูลที่บริษัทบันทึกไว้แล้ว เช่น ข้อมูลการ
นับสต็อกสินค้า ข้อมูลรอบช่วงโปรโมชั่นสินค้าในแต่ละเดือน และข้อมูลใบหยิบสินค้า (Picking List) เป็นต้น
1.3 นาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ และพบว่าการจัดวางของแถมดังที่ใช้อยู่แต่เดิมนั้น ทาให้ “การ
ค้นหาและหยิบสินค้าของแถมใช้เวลานาน” ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังขั้นตอนต่อๆ ไป
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์สาเหตุปัญหา
ใช้เทคนิค ผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากขั้นที่ 1 เพื่อระบุสาเหตุของปัญหา
“การใช้เวลาหยิบสินค้า(ของแถม)นาน” ซึ่งผลการวิเคราะห์แสดงดังภาพที่ 2 โดยแบ่งสาเหตุตามหลัก 4M1E คือ
คน เครื่องจักร วัตถุดิบหรืออะไหล่ กระบวนการทางาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อนาไปสู่การแบ่งสาเหตุที่ทาให้ เกิด
ปัญหา ในแผนผังก้างปลาของบริษัทกรณีศึกษานี้ไม่นา เครื่องจักรเข้ามาเป็นสาเหตุของปัญหาเนื่องจากทาบริษัทมี
เครื่องจักรที่พร้อมนามาช่วยสนับสนุนกระบวรการต่างๆ
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ภาพที่ 2 ผังก้างปลาระบุสาเหตุของปัญหา
จากผังก้างปลา แม้จะมีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้เวลานานในการหยิบสินค้า แต่ปัจจัยที่ส่งผลกระทบก็
คือ ไม่มีการกาหนดพื้นที่ชัดเจนในการจัดเก็บสิ้นค้า ไม่มีการควบคุมสต็อก สินค้าวางซ้อนกันไม่เป็นระเบียบ โค๊ด
สินค้าตัวเล็กมองเห็นยาก และแสงน้อยยากต่อการอ่านโค๊ดสินค้า ซึ่งปัจจัยเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดยใช้หลักสต็อก
การ์ดและการแบ่งโซนสินค้า ปฐมพงษ์ หอมศรี และ จักรพรรณ คงธนะ (2557)
ขั้นที่ 3 ออกแบบระบบ
คณะวิจัยได้นาหลักสต็อกการ์ดและป้ายบอกโซน ร่วมกับข้อมูลอื่นๆ เช่น สภาพพื้นที่ ปริมาณสินค้าของ
แถม ลักษณะสินค้าของแถม ฯลฯ ออกแบบระบบการบริหารสินค้า ที่ไม่อยู่ในระบบ(ของแถม) แล้วนาไปเสนอ
ผู้บริหารของบริษัท ABC เพื่อตรวจสอบ แนะนา และปรับปรุง จนผู้บริหารเห็นชอบ
ขั้นที่ 4 ดาเนินการติดตั้งและใช้งานระบบ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. จัดตั้งชั้นวางสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในระบบ (ของแถม) โดยคานึงถึงประโยชน์จากการใช้งาน สะดวก คุ้มค่า
โดยแบ่งเป็นโลเคชั่นและแบ่งโซนในการวางสินค้าตามโปรโมชั่นของเว็บไซต์
2. เคลื่อนย้ายสินค้าที่ไม่ได้อยู่ระบบ (ของแถม) จากนอกห้องควบคุมอุณหภูมิชั้นล่าง มาไว้ในพื้นที่ที่จัดไว้
ในห้อง ควบคุมอุณหภูมิ ชั้นสอง ณ บริเวณที่ใกล้กับจุด Pack สินค้า
3. จัดสินค้าของแถมตามแบบทฤษฎี ABC โดย Class A เป็นการวางสินค้าตามโปรโมชั่นของสินค้าแถมที่
มีการหมุนเวียนบ่อยที่สุด Class B เป็นการวางสินค้าตามโปรโมชั่นที่มีรอบการหมุนเวียนสินค้าไม่บ่อยนัก และ
Class C เป็นสินค้าโปรโมชั่นที่มีการแถมหมุนเวียนน้อยที่สุด หรืออาจจะไม่ได้หมุนเวียนเลย
4. จดรหัสสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในระบบ (ของแถม) และนับจานวนสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในระบบ(ของแถม)ทั้งหมด
ต่อ 1 รหัสสินค้า และลงชื่อผู้นับสินค้าลงใบสต๊อกการ์ดติดตัวกล่องสินค้า นาไปวางตามโซนที่ได้มีการจัดแบ่งไว้
5. ติดป้ายแบ่งโซนโปรโมชั่นของสินค้า ดังภาพที่ 3
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6. เมื่ อ ฝ่ า ยบริ ก ารลู ก ค้ า (Customer Service) ออกใบเบิ ก สิ น ค้ า (Order Picking List) มาให้ ฝ่ า ย
ปฏิบัติการ (Operation) ทาการเบิกสินค้า (Picking) สินค้าจะมีใบจดบันทึกยอดรวมของสินค้า รวมยอดจานวน
สินค้าที่ไม่ได้อยู่ในระบบ ทั้งหมดตามรอบการสั่งซื้อเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อให้ฝ่ายปฏิบัติการ เบิกสินค้าที่ไม่ได้อยู่ใน
ระบบตามรอบ เพื่อนามาตัดสต๊อกการ์ดตามจานวนรอบการสั่งซื้อตามแบรนด์ และนายอดคงเหลือที่ตัดจาดสต็อก
การ์ดมาบันทึกลงใบจดบันทึกยอดรวมของสินค้า และส่งคืนฝ่ายบริการลูกค้า จากนั้นจะจับเวลาการหยิบสินค้าที่
ไม่ได้อยู่ในระบบ ตามรหัสสินค้าที่แต่ละรหัสและจานวน จับเวลา ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดวางสินค้าที่ไม่ได้อยู่ใน
ระบบ เพื่อทาการหยิบต่อไป
7. บันทึกวันที่หยิบสินค้า จานวนตัดสินค้า ออกลงสต็อกการ์ด สรุปจานวนคงเหลือ และลงชื่อผู้หยิบสินค้า
8. ฝ่ายปฏิบัติการ เดินไปหยิบสินค้าตามใบเบิกสินค้า โดยจะเดินหยิบสินค้าที่เป็นสินค้าหลัก ก่อน แล้วจึง
เดินไปหยิบสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในระบบ (ของแถม) ที่ได้จัดเตรียมไว้ จากนั้นจึงนากล่องที่ใส่สินค้าไปวางรวมไว้เพื่อทา
การบรรจุสินค้าต่อไป

ภาพที่ 3 การจัดวางสินค้าของแถม หลังการปรับปรุง
2. การประเมินผล
2.1 การประเมิ น ผล การลดปั ญ หาในการตรวจนั บสต็อ กสิ นค้ า ผิ ด พลาด จะใช้ วิ ธี สั ม ภาษณ์
เจ้าหน้าทีเ่ กี่ยวข้อง คือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า เกี่ยวกับความเห็นเปรียบเทียบการปฏิบัติงานระหว่างก่อนและ
หลังใช้งานระบบ
2.2 การประเมินผล การลดระยะเวลาการค้นหาสินค้าที่ ไม่อยู่ในระบบ (ของแถม) และนามา
บรรจุกล่องตามคาสั่งซื้อ จะใช้การจับเวลาการค้าหาสินค้าที่ไม่ได้อยู่ ในระบบ (ของแถม) จานวน 30 รายการ และ
นามาบรรจุลงกล่องตามคาสั่งซื้อ เปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังใช้งานระบบด้วยค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ
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2.3 การประเมินผล การลดระยะทางการเคลื่อนที่ของพนักงานเพื่อเบิกสินค้า ที่ไม่อยู่ในระบบ
(ของแถม) จะใช้การนับก้าวเดินไปค้นหาสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าในระบบ (ของแถม) เปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลัง
ใช้งานระบบด้วยค่าเฉลี่ยการปลี่ยนแปลง (Percentage Change) จากสูตรคานวณต่อไปนี้
(𝑂𝑙𝑑 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒−𝑁𝑒𝑤 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒)

Percentage Change =
X100%
I 𝑂𝑙𝑑 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 I
โดยแทนค่า New Value = ค่าที่เกิดขึ้นมาจากหลังการปรับปรุง, Old Value = ค่าที่เกิดขึ้นก่อนการปรับปรุง
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. สรุปผลการประเมิน การลดปัญหาในการตรวจนับสต็อกสินค้าผิดพลาดทาให้สินค้าคงเหลือจริงในสต็อก
และสินค้าคงเหลือในระบบไม่ตรงกัน ภายหลังการดาเนินการปรับปรุงได้จัดย้ายสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในระบบมาแยก
เป็นโซนโปรโมชั่น แยกรหัสสินค้า และจัดทาสต็อกการ์ดเช็คยอดคงเหลือปัจจุบันติดตัวกล่องสินค้าซึ่งทาให้สามารถ
เช็คยอดคงเหลือของสินค้าในกล่องบรรจุได้ทันที โดยผู้วิจัยนายอดสินค้าคงเหลือครั้งสุดท้ายที่ บันทึกในสต็อกการ์ด
หน้ากล่องบรรจุสิ น ค้ามาตรวจสอบพบว่าสินค้าที่บันทึกและตัดยอดในโปรแกรม Microsoft Excel มียอดคงเหลื อ
ตรงกันกับสต็อกสินค้าจริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปฐมพงษ์ หอมศรี และจักรพรรณ คงธนะ (2557) ที่นา
การจัดทาใบบันทึกรายการสินค้า (Stock card) และทฤษฎี ABC Analysis เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บสต็อก
สินค้าและลดปัญหายอดจัดเก็บไม่ตรงกับในระบบ
2. สรุปผลการประเมิน การลดระยะเวลาในการค้นหาสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในระบบ (ของแถม) และนามาบรรจุ
ลงกล่องตามคาสั่งซื้อ พบว่าก่อนติดตั้งใช้งานระบบจะต้องใช้เวลา 3 ชั่วโมง 14 นาที (188.40 นาที) สาหรับค้นหา
สินค้าที่ไม่ได้อยู่ในระบบ (ของแถม) จานวนรายการสินค้าทั้งหมด 30 ตัวอย่าง ทาการเบิกสินค้าทั้งหมด 486 ชิ้น
เพื่อนามาบรรจุลงกล่องตามคาสั่งซื้อ แต่เมื่อติดตั้งและนาระบบมาใช้ ผลปรากฎว่าใช้ เวลาในการเบิกเพียง 53
นาที ซึ่งสามารถลดระยะเวลาในการค้นหาสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในระบบ (ของแถม) และนามาบรรจุลงกล่องตามคาสั่ง
ซือ้ ลง 2 ชั่วโมง 21 นาที คิดเป็น 72% ในการพัฒนาประสิทธิภาพ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1
Order

Qty

30

486

Before

After

Saving

Total time(min.) Time/Piece Total time(min.) Time/Piece time(min.)
188.40

0.39

53

เปรียบเทียบเวลาที่ใช้ค้นหาสินค้า
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0.11

135.40

Improvement
percent
71.87

หน้า 9
เมื่อวิเคราะห์การประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่าย โดยเทียบกับค่าแรงการทางานวันละ 325 บาท หรือชั่วโมงละ
40.63 บาท ดังนั้นก่อนติดตั้งใช้งานระบบซึ่งใช้ระยะเวลาค้นหาสินค้าที่ไม่อยู่ในระบบ(ของแถม) ทั้งหมด 30
ตัวอย่าง ใช้เวลาไปทั้งหมด 3 ชั่วโมง 14 นาที ซึ่งถ้าจ้างแรงงานคนต้องเสียค่าจ้าง 127.58 บาท แต่ภายหลังติดตั้ง
ใช้งานระบบใช้เวลาเพียง 53 นาที ซึ่งถ้าจ้างแรงงานคนจะใช้ค่าจ้างเพียง 35.89 บาท จึงเท่ากับว่าการติดตั้งใช้
งานระบบนี้ประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายสาหรับสินค้า 30 ราย ได้ถึง 91.69 บาท ต่อ 30 รายการสินค้าที่เข้ามา
3. สรุปผลการประเมิน การลดระยะทางการเดินของพนักงานเพื่อเบิกสินค้าที่ไม่อยู่ในระบบ (ของแถม)
พบว่าก่อนติดตั้งใช้งานระบบ ต้องใช้จานวนก้าวทั้งหมด 3,960 ก้าว เพื่อค้นหาสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในระบบ (ของแถม)
จากรายการสินค้าทั้งหมด 30 ตัวอย่าง ทาการเบิกสินค้าทั้งหมด 486 ชิ้น เพื่อนามาบรรจุลงกล่องตามคาสั่งซื้อ
แต่เมื่อติดตั้งและใช้ระบบใช้ก้าวเดินเพียง 216 ก้าว หรือลดจานวนก้าวเดินไปได้ถึง 3,744 ก้าว คิดเป็นการลดก้าว
เดินลง 94.55% ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2

Order

Qty

30

486

Before

After

Saving

Improvement

Step

Step

step(min.)

percent

3960
216
3744.00
เปรียบเทียบจานวนก้าวในก้าวที่ใช้ในการค้นหาสินค้า

94.55

จากผลลั พธ์ของงานวิจัย ฉบับ นี้ ส ามารถตอบวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อของงานวิจัยคือ ต้องการลดความ
ผิดพลาดการตรวจนับสต็อกสินค้าที่ไม่อยู่ในระบบ (ของแถม) ลดระยะเวลาการค้นหาสินค้าที่ไม่อยู่ในระบบ (ของ
แถม) และนามาบรรจุกล่องตามคาสั่งซื้อ และลดระยะทางการเดินของพนักงานเพื่อเบิกสินค้าที่ไม่อยู่ในระบบ (ของ
แถม) โดยการใช้สต๊อกการ์ดและป้ายบอกโซนสาหรับสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในระบบ ในการแบ่งโซนโปรโมชั่นเพื่อให้
เป็นจุดสังเกตและง่ายต่อการค้นหาสินค้าเมื่อได้แบ่งตามโปรโมชั่นเรียบร้อย สต็อกการ์ดสามารถช่วยลดความล่าช้า
ในการนับสต็อกสินค้าในแต่ละครั้ง และการเรียงสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในระบบตามทฤษฎี ABC เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพราะสินค้าของแถมแต่ละชนิดจะถูกจัดให้เป็นหมวดหมู่ทาให้ ง่ายต่อการ
ค้นหาและหยิบสินค้าเพื่อนาไปแพ็คหรือบรรจุลงกล่อ งในแต่ละครั้งผู้นับไม่เกิดการสับสนระหว่างการนับ เช่น นับ
แล้วไม่หลงลืมเพราะมีการจดบันทึก และการจัดพื้นที่สินค้าตามแบบหลัก 5 ส. ช่วยในการจัดสินค้าให้สวยงาม ทั้งนี้
จึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าของบริษัทกรณีศึกษา
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หน้า 10
ข้อเสนอแนะ
การบริหารจัดการคลังสินค้านั้น สินค้าที่จัดเก็บในคลังสินค้าทุกประเภทถือเป็นสินค้าที่สาคัญเนื่องจาก
สินค้าทุกประเภทที่อยู่ในคลังนั้นเป็นสิ่งที่มีต้นทุนในการจัดการและดูแลรักษา ผู้ประกอบการสมควรที่จะให้
ความสาคัญและจัดการสินค้าในคลังทุกประเภทเป็นอย่างดี
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การลดปัญหาแมสควิท A อุดตันที่รูตะแกรงหม้อปัน่
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อลดปัญหาแมสควิท A อุดตันที่รูตะแกรงหม้อปั่นจนเป็นสาเหตุที่ทาให้ หม้อ
ปั่นไม่สามารถสลัดโมลาสออกจากผลึกน้าตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC
Tools) มาทาการวิเคราะห์หาสาเหตุและกาหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไข โดยตั้งเป้าหมายในการเกิดปัญหา
แมสควิท A อุดตันที่รูตะแกรงหม้อปั่นไม่เกิน 10 ครั้งต่อฤดูกาลผลิต เครื่องมือคุณภาพที่ใช้ในงานวิจัยมีทั้งหมด
4 ชนิด ได้แก่ ใบบันทึกข้อมูล กราฟ แผนภูมิพาเรโตและแผนผังก้างปลา ช่วยในการรวบรวมข้อมูลและค้นหา
ถึงสาเหตุหลักแต่ละประเด็นที่ทาให้เกิดปัญหา จากการวิจัยพบว่าหัววัด RF มีปัญหาเป็นปัญหาใหญ่อันดับหนึ่ง
รองลงมาคื อ ปั ญ หาแมสควิ ท ในหม้ อ เคี่ ย วไม่ มี ก ารเคลื่ อ นที่ แ ละอั น ดั บ ที่ ส ามคื อ ปั ญ หาพนั ก งานขาดการ
ตรวจสอบ โดยปัญหาหัววัด RF มีปัญหาทาการปรับปรุงแก้ไขโดยจัดทาใบตรวจสอบและติดตั้งระบบล้างหัววัด
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อัตโนมัติ ส่วนปัญหาแมสควิทในหม้อเคี่ยวไม่มีการเคลื่อนที่ทาการปรับปรุงแก้ไขโดยติดตั้งระบบไอกวนในหม้อ
เคี่ยวเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้แมสควิทภายในหม้อเคี่ยวมีการกลับตั วเสมอ และปัญหาสุดท้ายคือปัญหาพนักงาน
ขาดการตรวจสอบทาการปรับปรุงแก้ไขโดยอบรมพนักงานและมอบหมายให้หัว หน้ากะหมั่นตรวจสอบการ
เคี่ยวแมสควิท A ของพนักงานรวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภายนอกให้อบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับหลัก
ปฏิบัติในการเคี่ยวแมสควิทอย่างมีประสิทธิภาพ สรุปผลการศึกษาพบว่าสามารถลดปัญหาแมสควิท A อุดตันที่
รูตะแกรงหม้อปั่นลงจากปีที่แล้ว ก่อนแก้ไขเกิดขึ้น 21 ครั้งต่อฤดูกาลผลิต เมื่อทาการปรับปรุงลดลงเหลือ 10
ครั้งต่อฤดูกาลผลิต ซึ่งลดลงจากเดิม 11 ครั้ง คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สามารถลดได้ 52.38% และคิดเป็นมูลค่าที่
กลับมาเป็น 22,426,605.27 บาท
ค้าส้าคัญ : เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด, แมสควิท A, น้าตาลทรายดิบ, หม้อเคี่ยว
Abstract
The objectives of this research were to reduce the problem of sieve holes blocking by
A-Massecuite, which causes the centrifuge to not be able to extract molasses out of sugar
crystals efficiently, by using the 7 QC tools to analyze and find the causes and plan the
improvement. The goal was to reduce the problem of sieve holes blocking by A-Massecuite
in the centrifugal process to not over 10 times per production season. There were 4 QC tools
used, which are the data sheet, graph, Pareto diagram, and fishtail diagram, to collect the data
and identify the main reasons for every related problem. According to the study, it was found
that the RF probe is the most significant problem, and next is the Massecuite wasn’t moving.
The third major problem is the employees’ lack of inspection. The RF probe problem can be
solved by creating the inspection form and installing the automatic probe cleaning system.
For the Massecuite wasn’t moving, the solution is to install the evaluation system in the
vacuum pan to flip the A-Massecuite. For the last problem regarding the employees’ lack of
inspection, the solution is to train the employees and appoint a supervisor to manage them
and to coordinate with an external unit to provide training and knowledge about the
instructions in operating the A-Massecuite efficiently. In conclusion, the problem of sieve holes
blocking by A-Massecuite could be reduced from occurring 21 times per production season to
just 10 times per production season, a reduction of 11 times or 52.38%. The return value
amounts to THB 22,426,605.27
Keywords: 7 QC tools, A-Massecuite, Raw Sugar, Vacuum Pan
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บทน้า
อ้อยถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมปลูกมากในประเทศไทย โดยประเทศไทยถือเป็นประเทศ
อั น ดั บ ต้ น ๆที่ มี ก ารส่ ง ออกน้ าตาลมากที่ สุ ด รองจากประเทศบราซิ ล โดยในปั จ จุ บั น มี ก ารก่ อ ตั้ ง โรงงาน
อุตสาหกรรมที่ผลิตน้าตาลเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับกับปริมาณอ้อยที่เพิ่มขึ้น ทาให้เกิดอัตราการแข่งขันในแต่ละ
โรงงานสูงขึ้นเช่นกัน ดังนั้นหากแต่ละโรงงานสามารถหีบอ้อยได้มากขึ้น และหีบอ้อยได้เร็วขึ้นและต่อเนื่อง นั่น
หมายถึงจะช่วยลดเวลาในการที่เกษตรกรต้องรอเวลาเพื่อนาอ้อยเข้าหีบ ทาให้เกษตรกรสามารถส่งอ้อยให้ทาง
โรงงานได้เร็วขึ้น ซึ่งทาให้โรงงานมีอ้อยเพียงพอต่อการผลิตน้าตาลทรายดิบ เพื่อการส่งออกและ/หรือเก็บไว้
เพื่อละลายทาน้าตาลทรายขาว และน้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (น้าตาลรีไฟน์) ต่อไป รวมทั้งยังเพิ่มภาพลักษณ์ที่
ดีให้กับทางโรงงาน ทาให้เกษตรกรมีความเชื่อมั่นและส่งอ้อยเข้าหีบกับทางโรงงานได้อย่างสม่าเสมอ
โรงงานน้าตาลในเขตภาคเหนือปัจจุบันมีทั้งหมด 10 โรงงาน โดยผู้วิจัยได้ให้ความสนใจกับโรงงาน
น้าตาลคือ บริษัทไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จากัด ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยโรงงานดังกล่าวมีกาลังการ
หี บอ้อยเฉลี่ ยอยู่ ที่ 51,000 - 53,000 ตัน ต่อวัน ซึ่งแต่ล ะแผนกได้มีการกาหนดเป้าหมาย KPI ในการผลิ ต
เพื่อให้แต่ละกระบวนการผลิตสามารถผลิตน้าตาลทรายได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งกระบวนการผลิตการเคี่ยวน้าตาล
ทรายดิบมีการกาหนด KPI เช่นเดียวกัน คือ จานวนครั้งที่แมสควิทปั่นไม่ออกต้องน้อยกว่า 10 ครั้ง/ฤดูกาลหีบ
อ้อย ซึ่งจากรายงานผลปฏิบัติงานที่ผ่านมาของกระบวนการเคี่ยวน้าตาลทรายดิบ พบว่าเกิดปัญหาการปั่น
แมสควิทไม่ออกเกิน 10 ครั้งต่อฤดูกาลหีบอ้อยตั้งแต่ปีการผลิต 58/59 จนถึง ปีการผลิต 60/61 โดยชนิดของ
แมสควิทที่เป็นสาเหตุหลักในการเกิดปัญหาคือ แมสควิท A ดังแสดงในภาพที่ 1 และการสูญเสียที่เกิดจาก
ปัญหาดังกล่าวคิดเป็นมูลค่าเสียหายในแต่ละปีการผลิตซึ่งแสดงข้อมูลในภาพที่ 2

ภาพที่ 1 กราฟแสดงข้อมูลจานวนครั้งในการเกิดปัญหาแมสควิทแต่ละชนิดติดที่ตะแกรงหม้อปั่นตั้งแต่ปี
2558-2561
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ภาพที่ 2 กราฟแสดงข้อมูลมูลค่าการสูญเสียในการเกิดปัญหาแมสควิท A ติดที่ตะแกรงหม้อปั่นตั้งแต่ปี 25582561
ซึ่งทางผู้วิจัยนาหลักการทาแผนภูมิก้างปลาเพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและนาหลักการทางานของ
7 QC Tools เพื่อกาหนดแนวทางในแก้ปัญหาและลดปัญหาแมสควิท A อุดตันที่รูตะแกรงหม้อปั่นให้เท่ากับ
หรือน้อยกว่า 10 ครั้ง/ฤดูกาลผลิต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ลดปัญหาแมสควิท A อุดตันที่รูตะแกรงหม้อปั่น
2. เพื่อค้นหาสาเหตุหลักที่ทาให้เกิดปัญหาแมสควิท A อุดตันที่รูตะแกรงหม้อปั่นของแผนกหม้อเคี่ยว
(น้าตาลทรายดิบ A) และหาแนวทางแก้ไขปัญหาของบริษัทกรณีศึกษา
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎี
เครื่องมือพื้นฐานที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นและเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุม
คุณภาพงาน คือ เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools) ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้มีการนาเครื่ องมือคุณภาพมา
ประยุกต์ใช้เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่
1. ใบตรวจสอบ (Check Sheet) เป็นแผ่นงานที่ออกแบบมาอย่างเฉพาะเจาะจงต่องานนั้น ๆ มี
จุดประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลสาคัญให้เป็นระบบ
2. กราฟ (Graph) เป็นแผนภาพที่แสดงถึงตัวเลขผลการวิเคราะห์ทางสถิติที่สามารถทาให้ง่ายต่อการ
ทาความเข้าใจใช้แสดงข้อมูลที่เป็นตัวเลข หรือสัดส่วนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามลาดับเวลาของข้อมูลตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไปเพื่อใช้เสนอสถานภาพของปัญหาและนาเสนอผลการปรับปรุ งโดย
การเปรียบเทียบปริมาณข้อมูลให้เห็นได้ง่ายและรวดเร็วกราฟมีหลายชนิด เช่น แบบแท่ง แบบวงกลม เป็นต้น
3. แผนภูมิแสดงเหตุและผล หรือ แผนภูมิก้างปลา (Cause and Effect Diagram) เป็นผังที่แสดง
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ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคุ ณ ลั ก ษณะ ทางคุ ณ ภาพกั บ ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หากกล่ า วถึ ง ในส่ ว นของ
กระบวนการผลิต โดยส่วนมากจะใช้หลกัการ 4M 1E เป็นกลุ่มปัจจัย (Factors) เพื่อจะนาไปสู่การแยกแยะ
สาเหตุต่าง ๆ
4. แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram) ใช้ในการวิเคราะห์ว่าอะไรคือสาเหตุหลัก หรือปัญหาหลัก ที่
ส่งผลให้เกิดของเสีย หรือจุดบกพร่อง ซึ่งใช้หลัก 20/80 – ส่วนน้อย 20 % จะเป็นส่วนสาคัญ อีก 80 % จะ
เป็นส่วนไม่ค่อยสาคัญ (20% vital few, 80% trivial many) โดยแสดงผลเป็นกราฟแท่ง ซึ่งกราฟแท่งที่สูง
ที่สุดคือ ปัญหาที่เกิดร่วมมากที่สุด (Most Common Problem) จาเป็นที่ต้องได้รับการแก้ไขก่อน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ณิชกุล ไชยศร และคณะ (2555) ทาการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
แบบอัตโนมัติ โดยนาแนวคิด 3G มาประยุกต์ได้แก่ Genba, Genbutsu, Genjitsu และเทคนิค ECRS ซึ่งจาก
การศึกษาพบว่าบริษัทประสบปัญหาในขั้นตอนการหยิบจับชิ้นงานขนาดเล็กซึ่งใช้แรงงานคนในการขนย้าย
ชิ้นงาน ส่งผลให้อัตราการผลิตต่า ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาจึงออกแบบถ้วยจับชิ้นงานแม่เหล็กเพื่อใช้ในการจับยึด
ชิ้นงานขนาดเล็กแทนพนักงาน ผลที่ได้ถ้วยจับชิ้นงานที่พัฒนาขึ้นสามารถจับชิ้นงานขนาดเล็กได้มีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้อัตราการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 313 ชิ้น/ชั่วโมง เพิ่มขึ้นเป็น 418 ชิ้น/ชั่วโมง หรือเพิ่มขึ้น 33.55% และ
สามารถลดจานวนพนักงานในขั้นตอนนี้จากเดิมใช้พนักงาน 6 คน ลดเหลือ 3 คน
จักรี อุดมดี (2557) ทาการศึกษาเรื่องการลดของเสียที่พบในกระบวนการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ โดย
ใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ประการ (7 QC Tools) เพื่อพิจารณาถึงสาเหตุของที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ในกระบวนการผลิตและใช้เครื่องมือกระบวนการลาดับขั้นเชิงวิเคราะห์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์การ
ตัดสินใจแบบพหุเกณฑ์ (Multiple Criteria Decision Making หรือ MCDM) ผลจากการศึกษางานวิจัยพบว่า
ปัญหาลักษณะของเสียที่พบมากที่สุด คือ เปลือกฝาแบตเตอรี่ไม่เท่ากัน 35.5% สาเหตุรองลงมาคือ เชื่อมไม่ติด
24.4% ซึ่งพบมากที่สุดในแผนกประกอบ และได้ร่วมมือกับทางสถานประกอบการจัดทากิจกรรมกลุ่ม QCC
เพื่อกาหนดมาตรการ และแนวทางการแก้ไข โดยส่วนหนึ่งได้ใช้การพิจารณาปัจจัยที่สาคัญในการคัดเลื อก
ผู้ผลิตวัตถุดิบ พบว่าปัจจัยคุณภาพมีความสาคัญเป็นอันดับแรกโดยมีน้าหนักความสาคัญ 58% ปัจจัยที่สองคือ
การบริการหลังการขาย 24.8% ปัจจัยที่สามคือราคา 12.6% และปัจจัยสุดท้ายคือการส่งมอบมีค่าน้าหนัก
4.6% โดยบริษัท A เหมาะสมที่สุด มีค่าน้าหนักที่ 48.1% อันดับที่สอง คือ บริษัท C มีค่าน้าหนักที่ 34.4%
และอันดับสุดท้าย คือบริษัท B มีค่าน้าหนักที่ 17.4% หลังปรับปรุงมูลค่าของเสียเฉลี่ยของเดือนมกราคม –
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ลดลงอยู่ที่ 0.63% ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายของโรงงานที่กาหนดไว้ที่ 0.80% เทียบกับ
น้าหนักตะกั่วที่เสียจากการประกอบแบตเตอรี่ลดลงจากปี 2556 อยู่ที่ 413.03 กก. ต่อเดือนคิดเป็นต้นทุนที่
สามารถลดลงได้ 30,563.95 บาท ต่อเดือน หรือ 366,767.46 บาท ต่อปี
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ธนกฤษ ซุ่นเซ่ง (2556) ทาการศึกษาเรื่องการลดของเสียประเภทจุดดาที่เกิดขึ้นในกระบวนการฉีด
พลาสติ ก โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ ควบคุ ม คุ ณ ภาพ (QC Tools) โดยใช้ ใ บตรวจสอบ (Check Sheet) ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิตทาการตรวจสอบของเสียและเก็บรวบรวมข้อมูลจานวนของเสียจากกระบวนการผลิต ใช้
แผนภูมิพาเรโต (Pareto-Diagram) แสดงความถี่ของปัญหาและใช้แผนภูมิก้างปลา (Fish Bone Diagram)
เพื่อวางมาตรการแก้ไข โดยผลการปรับปรุงสามารถลดการเกิดของเสียประเภทจุดดาจากเดิม 0.23% ลดลง
เหลือ 0.07% คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ลดลงจากเดิม 69.56% คิดเป็นมูลค่าที่ลดได้ 1,175,906.16 บาทต่อปี
ไพสิฐ ชัยชาญ (2556) ได้ทาการทดลองลดของเสียที่เกิดขึ้น ในกระบวนการผลิตหัวปากกาลู กลื่ น
ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงงานมีปัจจัยมาจาก คน เครื่องจักร วัตถุดิบ วิธีการ และ
สภาพแวดล้อมการทางาน ซึ่งเป็นตัวแปรต้นที่จะให้เกิดความผิดพลาดต่างๆ จนเป็นสาเหตุที่ทาเกิดของเสียขึ้น
ภายในกระบวนการผลิต ซึ่งอัตราของเสียที่เกิดขึ้นมีร้อยละ 8.18 ของจานวนหัวปากกาลูกลื่นที่เสีย เมื่อนา
วิธีการควบคุมคุณภาพโดยการนาเทคนิคเครื่องมือควบคุมคุณภาพและการวิเคราะห์ของการเสียที่มีผลกระทบ
ต่อการควบคุมคุณภาพเข้ามาใช้ในการปรั บปรุงกระบวนการเพื่อทาการลดของเสีย พบว่าอัตราของเสี ยที่
เกิดขึ้นจากระบวนการลดลงเหลือร้อยละ 5.29 หลังจากมีการปรับปรุงซึ่งลดลงถึงร้อยละ 2.89 ของจานวนหัว
ปากกาลูกลื่นที่เสียในกระบวนการผลิต
พิพัฒพงศ์ ศรีชนะ และ พรประเสริฐ ขวาลา ธาร (2555) ศึกษาเรื่อง การลดของเสี ยในกระบวนการ
ผลิตอิฐบล็อก ซึ่งสรุปได้ว่าสาเหตุการเกิดของเสียจากกระบวนการผลิตอิฐบล็อกและหาแนวทางในการลด
จานวนของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตอิฐบล็ อกและสาเหตุที่ก่อให้เกิดผลกระทบมากที่สุด ซึ่งการ
ดาเนินงานจะเริ่ มจากการส ารวจปั ญหาที่เกิดขึ้นโดยการวิเคราะห์ หาสาเหตุด้วยแผนภูมิก้างปลา พบว่ามี
ขั้นตอนการผลิตหลายขั้นตอน มีการเกิดของเสียหรือข้อบกพร่องจากการที่ปูนเข้าไปเป็นส่วนผสมน้อย อิฐ
บล็อกขนาดไม่เท่ากัน และอิฐบล็อกก้นทะลุดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาการลดปริมาณของเสียใน
กระบวนการผลิตอิฐบล็อกโดยเสนอการฝึกอบรมพนักงานและเฝ้าติดตามกระบวนการปฏิบัติงานของพนักงาน
ให้ถูกวิธีอย่างใกล้ชิด ทาให้พนักงานเกิดความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทา
ให้ ข องเสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากกระบวนการผลิ ต อิ ฐ บล็ อ กลดลงได้ อ ย่ า งชั ด เจน ผลที่ ไ ด้ รั บ จากการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการพบว่าความถี่ของของเสียจากเดิม 705 และลดลงเหลือ 564
อุปกรณ์และวิธีการด้าเนินงานวิจัย
มีวิธีการดาเนินการศึกษา ซึ่งแบ่งเป็นแต่ละขั้นตอนดังแสดงในภาพที่ 3 ซึ่งอธิบายได้ดังนี้
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ภาพที่ 3 แผนภาพแสดงการไหลของขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ศึกษาสภาพของปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้อมูลสถิติย้อนหลังในการพบปัญหาแมสควิทอุดตันที่รู
ตะแกรงหม้อปั่นจนเป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดปัญหาหม้อปั่นไม่สามารถสลัดโมลาสออกจากผลึกน้าตาลได้ ซึ่งพบว่า
ชนิดของแมสควิท A เป็นประเภทที่ทาให้เกิดปัญหาดังกล่าวมากสุดคือเกิดมากกว่า 10 ครั้ง/ฤดูกาลผลิต ดัง
แสดงในภาพที่ 1
2. เก็บรวบรวมข้อมูลจานวนครั้งที่เกิดปัญหาแมสควิท A อุดตันที่รูตะแกรงหม้อปั่นจนเป็นสาเหตุที่
ทาให้เกิดปัญหาหม้อปั่นไม่สามารถสลัดโมลาสออกจากผลึกน้าตาลได้ ใช้หลักการ 5G ในเบื้องต้นคือ Genba
สถานที่จริง , Genbutsu ชิ้นงานที่เป็นปัญหา และ Genjitsu สถานการณ์จริง โดยได้ทาการสอบถามถึงปัญหา
ที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานและทาการวิเคราะห์ร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้ง จัดทาแผนภูมิแสดงเหตุและผล หรือ
แผนภูมิก้างปลา (Cause and Effect Diagram) เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุย่อยที่ทาให้เกิดปั ญหาดังกล่าว ซึ่ง
แสดงรายละเอียดดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 แผนภูมิแสดงเหตุและผล หรือ แผนภูมิก้างปลา (Cause And Effect Diagram) ที่ทาการ
วิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดแมสควิท A อุดตันที่รูตะแกรงหม้อปั่น
นาความถี่ของแต่ละปัญหาที่เกิดในแต่ละประเด็นมาจัดทาแผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram) เพื่อ
ค้นหาปัญหาหลัก ซึ่งพบว่า รายการหัววัด RF มีปัญหามีจานวนครั้งในการเกิดมากที่สุดคือ 20 ครั้ง หรือคิดเป็น
34% ของจานวนครั้งที่เกิดปัญหาแมสควิท A อุดตันที่รูตะแกรงหม้อปั่นจนเป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดปัญหาหม้อ
ปั่นไม่สามารถสลัดโมลาสออกจากผลึกน้าตาลได้ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลและสาเหตุจานวนครั้งในการเกิดปัญหาแมสควิท A อุดตันที่รูตะแกรงหม้อปั่นจนเป็นสาเหตุ
ที่ทาให้เกิดปัญหาหม้อปั่นไม่สามารถสลัดโมลาสออกจากผลึกน้าตาลได้ ในช่วงปีการผลิต 58/59 โดยทาการ
เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 – เดือนพฤษภาคม 2561
จานวน จานวนครั้งที่เกิด
ครั้งที่เกิด
สะสม
20
20
17
37
9
46
5
51
4
55
3
58

ปัญหาที่เกิดขึ้น
1.หัววัด RF มีปัญหา (RF Probe)
2.แมสควิทในหม้อเคี่ยวไม่มีการเคลื่อนที่ (Movement)
3.พนักงานขาดการตรวจสอบ (Lack of inspection)
4.พนักงานประจาใหม่ ขาดความชานาญ (New staff)
5.การใส่ค่าในเครื่องช่วยเคี่ยวไม่เหมาะสม (Set up)
6.ปริมาณเชื้อที่ป้อนในหม้อเคี่ยวไม่เหมาะสม (% Seed)

เปอร์เซ็นต์จานวน
ครั้ง
34%
29%
16%
9%
7%
5%

รวบรวมข้อมูลและสาเหตุจานวนครั้งในการเกิดปัญหาแมสควิท A อุดตันที่รูตะแกรงหม้อปั่นจนเป็น
สาเหตุที่ทาให้เกิดปัญหาหม้อปั่นไม่สามารถสลัดโมลาสออกจากผลึกน้าตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาจัดทา
แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram) เพื่อค้นหาปัญหาหลัก พบว่าหัววัด RF มีปัญหาเป็นปัญหาใหญ่อันดับหนึ่ง
รองลงมาคือปัญหาแมสควิทในหม้อเคี่ยวไม่มีการเคลื่อนที่ (Movement) และอันดับที่สามคือปัญหาพนักงาน
ขาดการตรวจสอบ (Lack of inspection) รวมถึงปัญหาอื่น ๆที่เกิดขึ้นตามลาดับดังแสดงในภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 สาเหตุของปัญหาแมสควิท A อุดตันที่รูตะแกรงหม้อปั่นจนเป็นสาเหตุที่ทาให้หม้อปั่นไม่สามารถสลัด
โมลาสออกจากผลึกน้าตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. นาปัญหาหลักสามอันดับแรกที่ได้จากแผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram) ภาพที่ 5 ได้แก่ หัววัด
RF มีปัญหา การออกแบบหม้อเคี่ยวไม่เหมาะสม และ พนักงานขาดการตรวจสอบ มาทาการวิเคราะห์ห า
สาเหตุย่ อยที่ทาให้ เกิดในแต่ละปัญหา ด้ว ยแผนภูมิแสดงเหตุและผล หรือ แผนภูมิก้างปลา (Cause and
Effect Diagram) ในภาพที่ 4 ซึ่งจากการวิเคราะห์จะได้ว่า
3.1 การวิเคราะห์ปัญหาหัววัด RF มีปัญหา (RF Probe) ซึ่งจากการเก็บข้อมูลปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น
20 ครั้ง คิดเป็น 34% โดยการเกิดปัญหาดังกล่าวเกิดจากแมสควิทในหม้อเคี่ยวไปเกาะที่หัววัดทาให้ค่าที่อ่าน
ได้มีความผิดพลาด เนื่องจากหม้อเคี่ยวที่ทางโรงงานใช้เป็นแบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ดังนั้นจะต้องมีการ
ป้ อนตัว เลขบริ กซ์ที่ใช้ในการเคี่ย วให้ เหมาะสม หลั กการทางานของเครื่องคือเมื่อตัว เลขบริกซ์แสดงผลที่
จอคอมพิวเตอร์มากกว่าค่าที่ตั้งไว้ วาล์วคอนโทรลน้าเชื่อมดิบจะเปิดเพื่อทาการลดค่าบริกซ์ให้เท่ากับที่ตั้งค่า
ดังนั้นหากเกิดปัญหาแมสควิท A ในหม้อเคี่ยวไปเกาะที่หัววัด ค่าบริกซ์ที่ได้จะสูงกว่าค่าที่กาหนดทาให้วาล์ว
คอนโทรลน้าเชื่อมดิบเปิดตลอดเวลา จนเป็นสาเหตุที่ทาให้แมสควิทภายในหม้อเหลว หรือหากค่าบริกซ์ที่อ่าน
ได้น้อยกว่าค่าที่กาหนดจะทาให้วาล์วคอนโทรลน้าเชื่อมดิบไม่เปิดจนทาให้แมสควิทภายในหม้อมีความเข้มข้น
มากขึ้น จนเกิดเม็ดเล็ก ๆ แทรกทาให้เกิดปัญหาแมสควิท A อุดตันที่รูตะแกรงหม้อปั่นจนเป็นสาเหตุที่ทาให้
หม้อปั่นไม่สามารถสลัดโมลาสออกจากผลึกน้าตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 การวิเคราะห์ปัญหาแมสควิทในหม้อเคี่ยวไม่มีการเคลื่อนที่ (Movement)ซึง่ จากการเก็บข้อมูล
ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น 17 ครั้ง คิดเป็น 29% โดยการเกิดปัญหาดังกล่าวเกิดจากรูปแบบของหม้อเคี่ย วไม่
เหมาะสมทาให้เกิดปัญหาแมสควิท A ภายในหม้อไม่มีการเคลื่อนไหว ทาให้แมสควิทนอนก้นด้านล่างจนทาให้
เกิดเม็ดเล็ก ๆ แทรกทาให้เกิดปัญหาแมสควิท A อุดตันที่รูตะแกรงหม้อปั่นจนเป็นสาเหตุที่ทาให้ หม้อปั่นไม่
สามารถสลัดโมลาสออกจากผลึกน้าตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3.3 การวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยปัญหาต่าง ๆ จะเกิดจากพนักงาน ดังนั้นทางผู้วิจัยจึง
นาหลักการ 5 G มาแก้ปัญหาดังกล่าว
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทาให้เกิดปัญหาแมสควิท A อุดตันที่รูตะแกรงหม้อปั่นจนเป็นสาเหตุที่ทา
ให้หม้อปั่นไม่สามารถสลัดโมลาสออกจากผลึกน้าตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาโดยแต่ละวิธีการดังนี้
1. ปัญหาหัววัด RF มีปัญหา ทาการแก้ไขโดยจัดทาเอกสารใบตรวจสอบบันทึกการล้างหัววัด RF
และกาหนดความถี่ในการทาความสะอาด โดยกาหนดให้ล้างหัววัด RF ทุก 2 ชั่วโมง และติดตั้งเครื่องล้างหัววัด
RF อัตโนมัติ (Auto Flushing) โดยสั่งงานทางคอมพิวเตอร์ให้ฉีดน้าล้างหัววัดตามเวลาที่กาหนด ดังแสดงใน
ภาพที่ 6

ภาพที่ 6 หน้าจอแสดงผลเครื่องช่วยเคี่ยวที่มีการติดตั้งระบบเครื่องล้างหัววัด RFอัตโนมัติ (Auto Flushing)
2. ปัญหาแมสควิทในหม้อเคี่ยวไม่มีการเคลื่อนที่ ทาการแก้ไขโดยติดตั้งระบบไอกวน (Jigger
Steam) เพื่อให้แมสควิทที่นอนก้นในหม้อที่ไม่มีการเคลื่อนที่ มีหลักการทางานคือเมื่อสั่งงานทางคอมพิวเตอร์
ให้วาล์วไอกวนเปิด ตัวไอกวนจะเข้าไปกระทาต่อแมสควิท A ภายในหม้อเคี่ยว ซึ่งไอกวนจะมีหน้าที่ขับเคลื่อน
ให้แมสควิท A มีการหมุนวนเคลื่อนที่ตลอดเวลาทาให้แมสควิทไม่นอนก้น และมีการถ่ายเทความร้อนได้ดีขึ้น
ดังแสดงในภาพที่ 7
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ภาพที่ 7 ระบบไอกวน (Jigger Steam) แมสควิทที่ติดตั้งบริเวณหม้อเคี่ยว
3. ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นที่เกิดจากพนักงาน เช่นพนักงานขาดการตรวจสอบ แก้ไขด้วยการมอบหมาย
ให้หัวหน้ากะตรวจสอบการทางานของพนักงานอย่างสม่าเสมอ และสุ่มตรวจลักษณะแมสควิทที่เคี่ยวได้ว่า
คุณภาพของผลึกน้าตาลที่เคี่ยวมีลักษณะอย่างไร หากพบปัญหาผลึกน้าตาลมีปัญหาให้แจ้งหัวหน้างานทันที
จากการปรับปรุงแก้ไข มีการเก็บข้อมูลเพื่อทาการวัดผลการศึกษา พบว่าสามารถลดปัญหาแมสควิท
A อุดตันที่รูตะแกรงหม้อปั่นจนเป็นสาเหตุที่ทาให้ หม้อปั่นไม่สามารถสลัดโมลาสออกจากผลึกน้าตาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้ 47.62% จากเดิมจานวนครั้งที่เกิดทั้งหมดในปีการผลิต 2560/61 เกิดขึ้นทั้งหมด 21 ครั้งต่อ
ปีการผลิต เมื่อทาการแก้ไขในแต่ละหัวข้อพบว่าในปีการผลิต 2561/62 สามารถลดการเกิดปัญหาดังกล่าวลง
เหลือ 10 ครั้งต่อปีการผลิต ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ข้อมูลและสาเหตุจานวนครั้งในการเกิดปัญหาแมสควิท A อุดตันที่รูตะแกรงหม้อปั่น ในช่วงปีการ
ผลิต 60/61 จนถึงปีการผลิต 61/62 (ข้อมูลตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2562)
จ้านวนครังที่เกิด
ปีการผลิต 2560/61 ปีการผลิต 2561/62
10
5
7
0
2
2
2
0
0
2
0
1
21
10

ปัญหาที่เกิดขึน
หัววัด RF มีปัญหา
การออกแบบหม้อเคี่ยวไม่เหมาะสม
พนักงานขาดการตรวจสอบ
การใส่ค่าในเครื่องช่วยเคี่ยวไม่เหมาะสม
พนักงานประจาใหม่ ขาดความชานาญ
ปริมาณเชื้อที่ป้อนในหม้อเคี่ยวไม่เหมาะสม
รวมปัญหาที่เกิดขึน
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สรุปผลการศึกษา
จากการดาเนินการตามรายการที่กล่าวมาแล้วนั้น สรุปได้ว่า ปัญหาแมสควิท A อุดตันที่รูตะแกรงหม้อ
ปั่นจนเป็นสาเหตุที่ทาให้หม้อปั่นไม่สามารถสลัดโมลาสออกจากผลึกน้าตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อทาการ
เปรียบเทียบผลก่อนและหลังทาการปรับปรุงแก้ไข สรุปได้ว่าปัญหาดังกล่าวสามารถลดจานวนครั้งที่เกิดเหลือ
10 ครั้งต่อฤดูกาลผลิต ซึ่งจานวนครั้งที่เกิดไม่เกินเป้าหมาย KPI ที่แผนกหม้อเคี่ยวน้าตาลทรายดิบกาหนด จาก
การลดจานวนครั้งที่เกิดปัญหาดังกล่าวได้ ทาให้สามารถผลิตน้าตาลทรายดิบเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคิดเป็นปริมาณ
น้าตาลทรายดิบที่เพิ่มขึ้น 2,875.21 ตัน หรือคิดเป็นมูลค่า 22,426,605.27 บาท ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ข้อมูลการคิดมูลค่าน้าตาลทรายดิบที่สูญเสียตังแต่ปีการผลิต 58/59 ถึง ปีการผลิต 61/62
ปีการผลิต 58/59
1.เวลาที่เสียไปจากการใช้เวลา
ในการปั่นเพิ่มขึ้น (ชั่วโมง)
2.ปริมาณน้าตาลที่หายไปจาก
ระยะเวลาการปั่นที่เพิ่มขึ้น (ตัน)
3.มูลค่าน้าตาลที่หายไปจาก
ระยะเวลาการปั่นที่เพิ่มขึ้น
(บาท)

ปีการผลิต 59/60 ปีการผลิต 60/61 ปีการผลิต 61/62

76

82

84

28

3,902.07

4,210.12

4,312.81

1,437.60

30,436,107.16

32,838,957.72

33,639,907.91

11,213,302.64

หมายเหตุ
เวลาในการปั่นแมสควิทปกติจะอยู่ที่ 3 ชั่วโมง/1 หม้อเคี่ยว
โดยปกติใน 1 ชั่วโมง สามารถปั่นน้าตาลทรายดิบได้ 51.34 ตัน/ชั่วโมง
ต้นทุนในการผลิตน้าตาลทรายดิบประมาณ 7,800 บาท/ตัน
ข้อเสนอแนะ
จากการประยุกต์นาเครื่องมือคุณภาพ (7 QC Tools) ในการแก้ไขปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจนสามารถลดปัญหาแมสควิท A อุดตันที่รูตะแกรงหม้อปั่นจนเป็นสาเหตุที่ทาให้ หม้อปั่นไม่
สามารถสลัดโมลาสออกจากผลึกน้าตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้เป็นอย่างดี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ยังมี ปัญหาอื่นที่
เกิดขึ้นในกระบวนการเคี่ยวน้าตาลทรายดิบที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างครบถ้วน ดังนั้นเครื่องมือคุณภาพ (7
QC tools) ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ผลิตได้ และพิสูจน์แล้วว่า เมื่อนามาประยุกต์ใช้แล้วส่งผลให้การทางานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นได้อย่างแท้จริง
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บทคัดย่อ
ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนนิยมใช้ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติในการให้บริการ
ผู้ใช้งานที่โทรเข้ามาติดต่อภายในองค์กร แต่การให้บริการของระบบตอบรับอัตโนมัติส่วนใหญ่นั้น ผู้ใช้งานจะ
เสี ยเวลารอคอยเพื่อฟังระบบให้ กดหมายเลขตามที่โ ปรแกรมไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุ มถึงระบบการค้นหาเบอร์
โทรศัพท์และต่อสายอัตโนมัติโดยการระบุชื่อ จึงเป็นต้องสอบถามจากพนักงานรับสาย เพื่อแก้ปัญหานี้จึงมี
แนวคิดในการพัฒนาระบบโทรศัพท์ไอพีอัตโนมัติโดยการสั่งงานด้วยเสียง (Development of Automatic IP
Phone System Using Voice Command) เพื่อลดภาระงานของพนักงานรับสาย และอานวยความสะดวก
ในการให้บริการผู้ใช้งาน
การพัฒนาระบบโทรศั พท์ ไอพี อั ตโนมัติโดยการสั่ งงานด้วยเสี ยงใช้ ซอฟต์ แวร์ ที่ เป็นโอเพนซอร์ ส คื อ
Asterisk ติดตั้งบนระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (Linux) โดยการทางานของระบบจะทางานตามแผนการหมุนเลข
หมายโทรศัพท์ (Dial Plan) เริ่ มการให้ บ ริการด้ว ยระบบตอบรับอัตโนมัติ (Interactive Voice Respond)
ต้อนรับ และสอบถามผู้ใช้งานว่าต้องการติดต่อบุคคลใดในองค์กร จากนั้นระบบจะทาการแปลงเสียงพูด
เป็นข้อความ และสามารถอ่านข้อความในฐานข้อมูลตอบกลับผู้ใช้งานได้ โดยการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน
(Python) เพื่อเรียกใช้งาน Google Cloud Speech API ซึ่งข้อความที่ได้จากการสั่งด้วยเสียงจะผ่านขั้นตอน
การเปรียบเทียบเพื่อค้นหาเบอร์โทรศัพท์ในฐานข้อมูล MariaDB และต่อสายให้อย่างอัตโนมัติ ซึ่งการทางาน
ของ Asterisk จะเรี ย กการทางานผ่ านช่องทาง AGI (Asterisk Gateway Interface) โดยใช้ PHP AGI ซึ่งมี
Class PHP ช่วยในการสั่งงาน Asterisk ให้ทางานตามโปรแกรมที่ได้พัฒนาเพิ่มเติมในงานวิจัยนี้
จากการทดสอบการทางาน ระบบสามารถแปลงเสีย งการสอบถามชื่อ บุค คลที่ต้อ งการติ ด ต่ อ
เป็นข้อความโดยการสั่งงานด้วยเสียง และนาข้อความไปผ่านขั้นตอนการเปรียบเทียบในฐานข้อมูล โดยทาการ
ทดสอบด้วยเสียงพูดภาษาไทย สาเนียงภาคกลาง สาเนียงภาคเหนือ สาเนียงภาคตะวั นออกเฉียงเหนือ และ
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ส าเนี ย งภาคใต้ ซึ่ ง ระบบสามารถค้ น หาเบอร์ โ ทรและต่ อ สายอั ต โนมั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง ร้ อ ยละ 95.89 บรรลุ
วัตถุประสงค์และขอบเขตของสารนิพนธ์ที่ตั้งไว้
คาสาคัญ: ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ, การสั่งงานด้วยเสียง, แปลงเสียงพูดเป็นข้อความ, แอสเทอริค,
ไพธอน
Abstract
Many organizations both government and private sector currently use automatic
answering phone systems to service the customers. In most current auto responder services,
users are forced to listen to the information as programmed and does not have the capability
to auto-dial via using voice commands. As a result, users are required to ask the operator
manually. This problem is addressed by developing an automatic IP phone system by voice
commands to reduce the workload of employees to answer calls and facilitate the service of users.
The Development of Automatic IP Phone System Using Voice Command uses open
source software, Asterisk, installed on the Linux operating system. The system works according
to the Dial Plan written. Start the service with an automatic answering system. The system will
ask the user to say the name of a person within the organization. Then the system will convert
speech into text and read messages from the database and respond to users. By writing
a Python program using the Google Cloud Speech API, text from the voice command will go
through the comparison process to find the phone number in the database (MariaDB) and
automatically dial the user. Asterisk will run through the AGI channel (Asterisk Gateway
Interface) using PHP AGI, which has Class PHP to assist in the implementation of Asterisk to work
with the program that has been developed in this research.
From the test results, the system is able to convert the speech to text by voice
commands and use the comparison process to finding the phone number in the database
and automatically dial the user. Testing was conducted by using Thai Central accent, Northern
accent, North Eastern accent and Southern accents. The system is able to find the telephone
number and automatically dial correctly 95.89 Percent which surpasses the objectives and
scope of the thematic paper.
Keyword: Interactive Voice Respond, Voice Command, Speech to text, Asterisk Gateway
Interface, Python
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1. บทนา
เนื่ องจากในปั จจุ บั นการติ ดต่ อสื่ อสารผ่ านระบบเครื อข่ ายอิ นเทอร์ เน็ ตได้ รั บความนิ ยมใช้ งานอย่ าง
แพร่ หลายการใช้ ง านระบบโทรศั พ ท์ ด้ ว ยเทคโนโลยี Voice over IP มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม มากขึ้ น จากการวาง
เครือข่ายอี เธอร์ เน็ ต ภายในองค์ กร ทั้งแบบมีสายและไร้ สาย ซึ่งจะมาทดแทนระบบโทรศั พท์ แบบ Analog
เนื่องจากช่วยลดความซ้าซ้อนในการวางสาย และมีฟังก์ชันการทางานที่มากกว่าตอบสนองต่อการใช้งานในยุค
ปั จ จุ บั น ได้ ดี การออกแบบตู้ ส าขาโทรศั พ ท์ IP-PBX ด้ ว ย Asterisk เป็ น ระบบโทรศั พ ท์ ที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม ของ
ซอฟต์แวร์แบบเปิด (Open Source) สามารถนามาใช้ และพัฒนาได้ฟรี เป็นที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
(กิตติพงษ์ สุวรรณราช, 2551) เมื่อนามาประยุก ต์ใ ช้ง านจะทาให้ใ นองค์ก รมีชุม สายโทรศัพ ท์ย ่อ ยราคา
ประหยัดเป็นของตนเอง สามารถช่วยลดต้นทุน การติดต่อสื่อสารทั้งภายใน และภายนอกองค์กรได้เป็นอย่าง
ดี ตัว ระบบสามารถพัฒ นาให้ต อบสนองความต้อ งการของผู้ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ระบบตอบรับ
อัตโนมัติ ระบบฝากข้อความเสียง ระบบบริการเสียงเพลงรอสาย ระบบการรับส่งแฟกซ์ เป็นต้น เนื่องด้วย
ปัจจุบันในองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนนิยมใช้ระบบตอบรับอัตโนมัติในการให้บริการผู้ใช้งานที่โทรเข้ามา
ติดต่อภายในองค์กร ซึ่งเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทางานของพนักงานรับสายได้ แต่การให้บริการของ
ระบบตอบรับอัตโนมัติส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ผู้ใช้งานจะเสียเวลารอคอยเพื่อฟังระบบให้ กดหมายเลขตามที่
โปรแกรมไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงระบบการค้นหาชื่อบุคคลที่ต้องการติดต่อแบบอัตโนมัติ และในกรณีที่ผู้ใช้งาน
ไม่ทราบเบอร์ภายในของผู้ติดต่อปลายทางยังจาเป็นต้องสอบถามจากพนักงานรับสาย ซึ่งเป็นการไม่สะดวกต่อ
การให้บริการผู้ใช้งาน
ด้ว ยเหตุที ่ก ล่า วมาข้า งต้น นี ้ผู ้พ ัฒ นาจึง ได้ท าการพัฒ นาระบบตู ้ส าขาโทรศัพ ท์อ ัต โนมัต ิแ บบ
Asterisk ที่สั่งงานด้วยเสียงโดยระบบจะทาการเชื่อมต่อเลขหมายภายในผ่านระบบค้ นหาชื่อบุคคลโดยต่อสาย
อัตโนมัติด้วยคาสั่งเสียงเมื่อผู้ใช้พูดชื่อบุคคลที่ต้องการ ซึ่งเป็นการช่วยอานวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร
และการให้บริการผู้ใช้งาน อีกทั้งยังช่วยลดภาระของพนักงานรับสายในการให้บริการอีกด้วย
การออกแบบระบบผู้พัฒนาใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นโอเพนซอร์ส คือ Asterisk ที่ได้รับความนิยมใช้งาน
และมีความยืดหยุ่นสูงในการทางานร่วมกับโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆ ติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ
Linux โดยการทางานของระบบจะทางานตาม Dial Plan ที่เขียนไว้โดยจะมีเสียงพูดต้อนรับและสอบถาม
ผู้ใช้งานว่าต้องการติดต่อบุคคลใดในองค์กร ระบบจะทาการแปลงเสียงพูดผู้ใช้งานเป็นข้อความด้วยการเขียน
โปรแกรมภาษา Python เรียกใช้งานโมดูล Google Speech Recognition (Google Cloud, 2018) และนา
ข้อความไปผ่านขั้นตอนวิธีค้นหาเบอร์โทรในฐานข้อมูล MySQL โดย Asterisk จะเรียกการทางานผ่านช่องทาง
AGI (Asterisk Gateway Interface, 2019) ที่สามารถรองรับ การเขียนโปรแกรมได้หลายภาษาเช่น PERL,
PHP, JAVA, C/C++, Python (สุ พจน์ สง่ ากอง และปิ ยะ นากสงค์ , 2561) โดยผู้ พั ฒนาเขี ย นใช้ PHP AGI
(Fertig, 2010) ซึ่งมี Class PHP ช่วยในการเขียนโปรแกรมสั่งงาน Asterisk
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาต้นแบบระบบโทรศัพท์ไอพีอัตโนมัติโดยการสั่งงานด้วยเสียง ผ่านการสื่อสารโทรศัพท์
ด้วยเทคโนโลยี Voice over IP (VoIP) โดยใช้ซอฟต์แวร์ Asterisk (IP PBX)
2.2 เพื่อให้บริการระบบตอบรับอัตโนมัติ ค้นหาเบอร์โทรผู้ที่ต้องการติดต่อภายในองค์กรและต่อสาย
อัตโนมัติโดยการระบุชื่อบุคคลด้วยเสียงได้
2.3 เพื่อศึกษาการทางานของระบบโทรศัพท์ด้วยเทคโนโลยี Voice over IP (VoIP)
2.4 เพื่อศึกษาการติดตั้งและใช้งาน Asterisk IP-PBX Software บนระบบปฏิบัติการ Linux
2.5 เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรมภาษา PHP Python SQL ติดต่อกับระบบ Asterisk
3. อุปกรณ์และวิธีดาเนินงานวิจัย
รูปแบบการทดสอบงานวิจัยการพัฒนาระบบโทรศัพท์ไอพีอัตโนมัติโดยการสั่งงานด้วยเสียง มีรายการ
อุปกรณ์ที่จาเป็นในการทดสอบและพัฒนาระบบดังนี้
3.1 อุปกรณ์และรูปแบบการทดสอบระบบ
รายละเอียดอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการทดสอบระบบ
1. คอมพิวเตอร์จาลองการทางานเป็น Asterisk Server จานวน 1 เครื่อง และอีก 2 เครื่องใช้
สาหรับจาลองเป็นอุปกรณ์โทรศัพท์ของผู้ใช้ในองค์กร โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทดสอบระบบมีคุณสมบัติดังนี้
- LENOVO Think Centre M70E
- Intel(R) Core(TM) 2 Quad CPU Q9500 @ 2.83GHz
- Ram 4 GB, HDD 500 GB 5400 RPM
2. การ์ด X100P Module FXO จานวน 1 card (Digium, 2011)
3. Switch 100/1000 และสาย UTP สาหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์
4. โทรศัพท์ Analog ยี่ห้อ Panasonic Model: KX-TS840MXW จานวน 2 เครื่อง โดยกาหนด
เป็นเบอร์โทรศัพท์ภายในองค์กรเบอร์ 5511 และเบอร์ 5543
รายละเอียดอุปกรณ์ทางด้านซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทดสอบ
1. Linux Cent OS 7 เป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้รัน Asterisk server
2. Asterisk Version 15.7.2 เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่ใช้ทา IP PBX (Joseph, 2017)
3. Maria DB Version 5.5.60 (Database server) ใช้เป็นฐานข้อมูลของระบบ
4. Apache Version 2.4.6 (Web server) ใช้เป็น Web server สาหรับเรียกใช้งานหน้าเว็บ
จัดการข้อมูล phpMyAdmin
5. phpMyAdmin Version 4.4.15.10 ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลผ่านหน้าเว็บ
6. PHP Version 5.4.16 ใช้ในการประมวลผลคาสั่งโปรแกรมที่พัฒนา
7. Python Version 3.6.7 ใช้ในการประมวลผลคาสั่งโปรแกรมที่พัฒนา
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8. Soft phone (Zoiper) เป็ น ซอฟต์ แ วร์ ที่ ใ ช้ แ ทนโทรศั พ ท์ ติ ด ตั้ ง ที่ ค อมพิ ว เตอร์ จ าลองการ
ทางานเป็นอุปกรณ์โทรศัพท์ผู้ใช้ปลายทางบนระบบปฏิบัติการ Windows

ภาพที่ 3.1 รูปการเชื่อมต่อ Asterisk Server โดยทดสอบจากตู้สาขาโทรศัพท์ในองค์กร
จากรูปการเชื่อมต่อ Asterisk Server ภาพที่ 3.1 จะแสดงให้เห็นว่าเป็นการวางระบบ IP-PBX เพื่อให้
Asterisk Server มีความสามารถในการรับสายโทรศัพท์จากภายนอกได้ โดยผู้เรียกสายนั้นจะใช้เครื่องโทรศัพท์
แบบธรรมดา หรือจะใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเรียกสายเข้ามายัง Asterisk Server ที่ต่อ Asterisk Card (X100P)
ซึ่งมีคุณสมบัติเป็น FXO สามารถรับสายโทรศัพท์หรือการเรียกสายจากภายนอก เปรียบเสมือนเป็น Co-Line
ของตู้สาขาโทรศัพท์ที่ต่อกับหมายเลขภายในของตู้สาขาโทรศัพท์ (PBX) เบอร์ 5543 ส่วนอีกเลขหมายใช้
หมายเลขภายในของตู้สาขาโทรศัพท์ (PBX) เบอร์ 5511 ซึ่งจะใช้โทรทดสอบไปยังเบอร์ 5543 หากใช้งาน
หมายเลขโทรศัพท์สาธารณะโทรทดสอบอาจจะต้องเสียค่าโทรศัพท์จานวนมาก จึงได้ประยุกต์นาเอาหมายเลข
โทรศัพท์ภายในจากตู้สาขาโทรศัพท์ที่อยู่ภายในองค์กรมาทดสอบก่อน หากต้องการโทรทดสอบจากภายนอก
สามารถก็สามารถทาได้ โดยโทรเข้าเบอร์ 02xxx5543 เมื่อโทรเข้ามาทดสอบระบบจะมีเสียง IVR ตอบรับ
ผู้ใช้งานซึ่งระบบรองรับการสั่งงานด้วยเสียงเพื่อทาการต่อสายภายในให้อัตโนมัติ โดยเบอร์ผู้ใช้งานระบบ
โทรศั พ ท์ ไ อพี ที่ ล งทะเบี ย นไว้ กั บ Asterisk Server ก าหนดอยู ่ใ นช่ว งเบอร์ 10xx ซึ ่ง ได้จ าลองเครื ่ อ ง
คอมพิวเตอร์ 2 เครื่องที่ติดตั้งโปรแกรม Soft Phone มาเป็นเบอร์โทรศัพท์แบบไอพีสาหรับทดสอบการโอน
สายของเครื่อง Server ไปยังผู้ใช้อัตโนมัติ
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จากภาพที่ 3.2 แสดงภาพ Asterisk server with X100P card ขณะกาลังทางานสังเกตว่ามีแสงมีน้าเงิน
ส่องออกมาจาก Asterisk card X100P ซึ่งแสดงถึง Asterisk server สามารถมองเห็น Asterisk card X100P แล้ว

ภาพที่ 3.2 ภาพ Asterisk server with X100P card
3.2 ขั้นตอนการทางานของระบบ
ขั้ นตอนการท างานของระบบที่ พั ฒนาสามารถอธิ บายได้ จากรู ปแบบ Flow chart และ Sequence
diagram ดังภาพที่ 3.3 และภาพที่ 3.4 ตามลาดับ
สามารถอธิบายการทางานได้ดังนี้ เริ่มต้นเมื่อมีบุคคลภายนอกโทรศัพท์เข้ามาติดต่อในองค์กรระบบตอบ
รับจะทางานโดยจะพูดว่า “สวัสดีครับที่นี่หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิต ท่า นสามารถพูด ชื่อ บุค ลที่ท่า นต้อ งการติด ต่อ หลัง เสีย งสัญ ญาณ Beep จากนั้น กดเครื่อ งหมาย
สี่เหลี่ยม” จากนั้นระบบจะบันทึกเสียงเพื่อนาไปค้นหาในฐานข้อมูล ที่ขั้นตอนการค้นหาเบอร์โทรจากเสียงพูด
การทางานของระบบจะทาการแปลงเสีย งพูด เป็น ข้อ ความ (Speech to Text) แล้ว จึง ไปค้น หาใน
ฐานข้อมูล ซึ่งแบ่งประเภทการค้น หาออกเป็น เจอชื่อคนเดียว เจอชื่อซ้ากัน ไม่เจอชื่อที่พูด
กรณีค้นหาชื่อผู้ใช้ที่ต้องการติดต่อ เจอ
1. เจอชื่อ คนเดีย ว ระบบจะทาการอ่า นเบอร์โ ทรศัพ ท์จ ากฐานข้อ มูล ให้ฟัง และต่อ สายให้
อัตโนมัติ
2. เจอชื่อซ้ากัน ระบบจะตอบกลับว่า “ชื่อผู้ที่ท่านต้องการติดต่อมีมากกว่า 1 คน” จากนั้นจะ
อ่านชื่อ-นามสกุล จากฐานข้อมูล ให้ ฟังดังนี้
“เลือกชื่อลาดับที่ 1 คุณ……………” กด 1
“เลือกชื่อลาดับที่ 2 คุณ……………” กด 2
“เลือกชื่อลาดับที่ 3 คุณ……………” กด 3
หากไม่มีชื่อที่ท่านต้องการติดต่อระบบจะทางานในลาดับต่อไป ซึ่งเป็นการทางานในกรณี ค้นหาชื่อผู้ใช้
ที่ต้องการติดต่อ ไม่เจอ
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เริ่มต้น
บุคคลภายนอกโทรติดต่อ
เข้ามาภายในองค์กร
ระบบตอบรับอัตโนมัติทางาน
ระบบการค้นหาเบอร์โทรจากเสียงพูด
ไม่เจอ

ค้นหาชื่อ
อ่านชื่อ-นามสกุล
ให้เลือก
ค้นหาเจอ

ชื่อซ้า

เจอ
เจอชื่อซ้า

เจอ

กรุณาพูดชื่ออีกครั้ง
ค้นหาชื่อ

ชื่อไม่ซ้า
อ่านเบอร์โทรศัพท์ให้ฟัง
และต่อสายให้อัตโนมัติ

โอนสายไปยังพนักงานรับสาย

จบ

ภาพที่ 3.3 Flow chart ขั้นตอนการทางานของระบบ
กรณีค้น หาชื่อ ผู้ใ ช้ที่ต้อ งการติด ต่อ ไม่เ จอ ในครั้ง แรกระบบจะตอบกลับ ว่า “กรุณ าพูด ชื่อ ผู้ที่
ท่านต้องการติดต่ออีกครั้งเสีย งสั ญญาณ Beep” ผลการทางานแบ่งได้เป็น 2 กรณี
1. ค้นหาเจอ จะกลับไปทางานในขั้นตอนตรวจสอบชื่อ ว่าซ้ากันหรือไม่
2. ค้นหาไม่เจอ ระบบจะตอบกลับว่า “ขออภัยไม่เจอชื่อผู้ที่ท่านต้องการติดต่อในระบบ เรากาลัง
โอนสายไปยัง operator”
3.3 ลาดับขั้นตอนการทางานของระบบ
ล าดับขั้น ตอนการทางานของระบบโทรศัพท์ไอพีอัตโนมัติโ ดยการสั่ งงานด้ว ยเสี ย งอธิบายโดยใช้
Sequence Diagram ในภาพที่ 3.4 ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงกระบวนการทางานของฟังก์ชันต่าง ๆ ของระบบซึ่ง
จะประกอบด้วย ส่วนผู้ใช้งาน ส่วนอุปกรณ์โทรศัพท์ ส่วน Asterisk Server ส่วนการทางานของโปรแกรมที่
พัฒนาขึ้นมาเพื่อติดต่อกับโปรแกรม Asterisk สามารถอธิบายการทางานของระบบได้ดังนี้ (1) เมื่อผู้ใช้โทรมา
จากเครือข่ายระบบโทรศัพท์สาธารณะ PSTN (Public Switch Telephone Network) เข้ามาที่เบอร์ตู้สาขา
โทรศัพท์ Asterisk Server ซึ่งเชื่อมต่อด้ว ยการติด ตั้ง การ์ ด X100P เป็นการ์ดแบบ FXO จะทาการแปลง
สัญญาณ Analog เป็น Digital (2) การทางานของระบบจะถูกทาตามลาดับที่ได้เขียนไว้ใน Dial Plan ซึ่งเก็บ
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อยู่ในไฟล์ /etc/asterisk/extensions.conf (3) จะเริ่มการทางานด้วยระบบตอบรับอัตโนมัติ และแจ้งผู้ใช้ว่า
กรุณาพูดชื่อบุคคลที่ท่านต้องการติดต่อ (4) เมื่อผู้ใช้ออกคาสั่งด้วยเสียงแล้ว Dial Plan จะทาการบันทึกไฟล์เสียง
เก็บไว้ที่ /var/lib/asterisk/agi-bin/uservoice.wav (5) จากนั้นจึงทาการเรียกไฟล์ phppython.php ซึ่งเป็น
ส่วนการทางานที่ติดต่อกับ Asterisk Gateway Interface ด้วย PHP AGI จากนั้น (6) จะทาการแปลงไฟล์
เ สี ย ง ที่ บั น ทึ ก ไ ว้ เ ป็ น ข้ อ ค ว า ม ด้ ว ย ค า สั่ ง ภ า ษ า Python เ รี ย ก ไ ฟ ล์ / var/lib/asterisk/agibin/speechtotext.py เพื่อแปลงเสียงซึ่งถูกแปลงด้วยการเรียกใช้ google speech recognize (Zhang, 2018)
(7) ส่งค่ากลับมาที่ไฟล์หลัก phppython.php (8) จากนั้นจึงนาข้อความที่ได้เข้าสู่กระบวนการค้นหาเบอร์โทร
ด้ ว ยการเรี ย กค าสั่ ง ภาษา Python ด้ ว ยไฟล์ /var/lib/asterisk/agi-bin/classify.py ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นของการ
ทางานของโปรแกรม (9) ตรวจสอบรายชื่อในฐานข้อมูลแบ่งการค้นหาข้อมูลออกเป็น 4 ลาดับความสาคัญ
ลาดับการค้นหาที่ 1 คือข้อความที่ถูกแปลงมาเหมือนกันทุกตัวอักษรกับชื่อของผู้ที่ต้องการค้นหา ลาดับการ
ค้นหาที่ 2 คือ ข้อความที่ถูกแปลงมาเหมือนกับชื่อบุคคลที่ต้องการค้นหาบางส่วน ลาดับการค้นหาที่ 3 คือ
ค้นหา 5 ตัวอักษรแรกของชื่อที่แปลงมาเหมือนกับส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อบุคคลที่ต้องการค้นหา ลาดับการ
ค้นหาที่ 4 คือ ค้นหา 5 ตัวอักษรท้ายของชื่อที่แปลงมาเหมือนกับส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อบุคคลที่ต้องการค้นหา
(10) เมื่อเจอชื่อผู้ที่ต้องการค้นหาจะส่งค่าเบอร์โทรกับมาที่ไฟล์ classify.py (11) จากนั้นส่งข้อมูลไปยังทางาน
ต่อที่ไฟล์ phppython.php (12) ทาการอ่านเบอร์โทรศัพท์ให้ฟัง และต่อสายให้อัตโนมัติ ถ้าเจอชื่อซ้าจะทา
การแปลงข้อความ ชื่อ นามสกุล เป็นไฟล์เสียงเก็บไว้ และส่งค่าเบอร์โทร พร้อมจานวนที่ซ้ากลับมาให้ ไฟล์
phppython.php (13) จากนั้นจึงตอบกลับไปหาผู้ใช้ว่ามีชื่อซ้ากรุณาเลือกชื่อที่ต้องการติดต่อ (14) เมื่อผู้ใช้
เลือกแล้วระบบจะทาการโอนสายไปยังปลายทางอัตโนมัติ หากไม่เข้าเงื่อนไขใดเลยจะโอนสายไปยัง Operator

ภาพที่ 3.4 ลาดับขั้นตอนการทางานของระบบ (Sequence diagram)
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4. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการดาเนินการพัฒนาระบบโทรศัพท์ไอพีอัตโนมัติโดยการสั่งงานด้วยเสียง เพื่อให้บริการระบบ
ตอบรับอัตโนมัติค้นหาเบอร์โทรภายในองค์กรและโอนสายไปยังปลายทางอัตโนมัติ จากการระบุชื่อบุคคลที่
ต้องการด้วยเสียงพูด ให้มีความถูกต้องมากกว่า 80% ซึ่งข้อมูลของการพัฒนาระบบต้นแบบในบทวิจัย นี้ใช้
รายชื่อของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม จานวน 32 คน โดยการโทรเข้าผ่านตู้สาขา
โทรศัพท์ในองค์กร มายังระบบโทรศัพท์แบบไอพีที่ผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมการสั่งงานด้วยเสียง ดังรูปแบบการ
เชื่อมต่อในภาพที่ 3.2 ซึ่งได้ทาการทดสอบด้วยเสียงพูดด้วยสาเนียงภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคใต้
ตารางที่ 4.1 แสดงผลการเปรียบเทียบความถูกต้องการค้นหาเบอร์โทรศัพท์จากฐานข้อมูล โดย
ค่าเฉลี่ยความถูกต้องของการเรียกใช้งาน Google Speech Recognition เพื่อแปลงเสียงชื่อบุคคลที่ต้องการ
ติดต่อเป็นข้อความ (Speech to Text) มีความถูกต้องเฉลี่ย ร้อยละ 83 และเมื่อผ่านขั้นตอนการเปรียบเทียบ
รายชื่อที่ได้เขียนไว้ใน ไฟล์ classify.py แล้วทาให้ระบบมีความถูกต้องเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้นเป็น ร้อยละ 95.89
ตารางที่ 4.1 แสดงผลการเปรียบเทียบความถูกต้องการค้นหาเบอร์โทรศัพท์จากฐานข้อมูล
รายชื่อที่ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ พบ
(จานวนชื่อ)
ผ่านขั้นตอน
ค้นหาชื่อทันที
เปรียบเทียบ
ภาคกลาง
26
30
ภาคเหนือ
25
29
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
26
30
ภาคใต้
26
30
ค่าเฉลี่ย
25.75
29.75
ทดสอบระบบการค้นหา
ชื่อและต่อสายอัตโนมัติ
(จานวน 31 ชื่อไม่ซ้ากัน)

ความถูกต้องการค้นหา
เบอร์โทรศัพท์ พบ (ร้อยละ)
ค้นหาชื่อ
ผ่านขั้นตอน
ทันที
เปรียบเทียบ
83.87
96.67
80.65
93.55
83.87
96.67
83.87
96.67
83.06
95.89

ผลการทางานของระบบโทรศัพท์ไอพีอัตโนมัติโดยการสั่งงานด้วยเสียง สามารถทางานได้ตามวัตถุประสงค์ดังนี้
1. สามารถพัฒนาต้นแบบระบบโทรศัพท์ไอพีอัตโนมัติโดยการสั่งงานด้วยเสียง ผ่านการสื่อสารโทรศัพท์
ด้วยเทคโนโลยี Voice over IP (VoIP) โดยใช้ซอฟต์แวร์ Asterisk (IP PBX) ได้
2. ระบบสามารถให้บริการระบบตอบรับอัตโนมัติ ค้นหาเบอร์โทรผู้ที่ต้องการติดต่อภายองค์กรโดยการ
ระบุชื่อบุคคลที่ต้องการด้วยเสียงพูดได้
3. สามารถต่อยอดการพัฒนาระบบโทรศัพท์ด้วยเทคโนโลยี Voice over IP (VoIP) ได้
4. สามารถติดตั้งและใช้งาน Asterisk IP-PBX Software บนระบบปฏิบัติการ Linux ได้
5. สามารถเขียนโปรแกรมการทางาน ภาษา PHP และ ภาษา Python เพื่อทางานร่วมกับระบบ Asterisk ได้
1038
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สรุปผลตามขอบเขตของงานวิจัย
1. ระบบสามารถแปลงเสียงการสอบถามชื่อบุคคลที่ต้องการติดต่อเป็นข้อความ (Speech to Text) เพื่อ
นาข้อความไปผ่านขั้นตอนวิธีค้นหาเบอร์โทรบุคคลที่ต้องการติดต่อจากฐานข้อมูลโดยผลทดสอบมีความถูกต้อง
95.89% บรรลุขอบเขตที่ตั้งไว้ที่ความถูกต้องมากกว่า 80%
2. ระบบสามารถแปลงชื่อผู้ใช้งานในฐานข้อมูลเป็นเสียง (Text to Speech) (Pndurette, 2018) ให้ผู้ใช้งาน
ฟังเพื่อตรวจสอบความถูกต้องได้
5. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะของการพัฒนาต้นแบบระบบโทรศัพท์ไอพีอัตโนมัติโดยการสั่งงานด้วยเสียง สามารถแยก
ข้อเสนอแนะออกเป็นข้อ ๆ ได้ดังต่อไปนี้คือ
1. ระบบต้นแบบที่พัฒนารองรับสายตอนนอกที่มาจากผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์สาธารณะ (PSTN)
ได้เพียง 1 คู่สาย หากต้องการให้สามารถรองรับได้หลายคู่สายควรเปลี่ยนอุปกรณ์ FXO ให้มีความสามารถ
รองรับตามจานวนที่ต้องการ หรือขอใช้บริการแบบ IP SIP Trunk จากผู้ให้บริการ โดยสาย 1 เส้น สามารถรองรับ
การโทรเข้า-ออก ได้พร้อมกันทีละหลายคู่สายซึ่งในอนาคตคู่สายแบบ E1 จะค่อย ๆ หมดไปเพราะผู้ให้บริการ
มีแนวโน้ มที่จะเปลี่ ย นมาให้ บ ริ การแบบ SIP Trunk แทนเพราะว่าคู่ส ายแบบ E1 จะมีค่าใช้จ่ายสู งในการ
ให้บริการ และต้องใช้งานกับอุปกรณ์จาพวก Card Telephony หรือ Voice Gateway ที่มีราคาค่อนข้างสูง
ทั้งนี้การใช้งานขึ้นอยู่กับความต้องการ และขนาดองค์กรผู้นาไปใช้ซึ่งสามารถนาไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม
2. ระบบที่ต้นแบบนี้ยังไม่ได้พัฒนาให้มีความสามารถรองรับบริการเสริมอื่น ๆ ที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้งาน เช่น บริการฝากข้อความเสียง บริการเสียงเพลงรอสาย ระบบการรับส่งแฟกซ์ เป็นต้น
ควรเพิ่มเติมฟังก์ชั่นการทางานอื่น ๆ เพื่อให้ระบบสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้อย่างอัจฉริยะโดยสามารถ
สอบถามข้อมูล การให้บริการต่าง ๆ ได้
3. ควรพัฒนาเว็บเซอร์วิสส่วนของการตั้งค่าต่าง ๆ ในระบบเพื่อให้การใช้งานมีความสะดวกมากขึ้น
และสามารถนาไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อร้านขายยา โดย
ปัจจัยที่นามาศึกษา คือ ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านพฤติกรรมบุคคล และปัจจัยด้านส่วนประสม
ทางการตลาด การศึกษางานวิจัยนี้มีกลุ่ มตัว อย่าง คื อ ผู้บริโภคที่เคยใช้บริการร้านขายยาในจังหวัดปทุ มธานี
จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือ และวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ
(Multiple Regression Analysis) ผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นประชากรศาสตร์ ได้ แ ก่ อาชี พ ปั จ จั ย ด้ า น
พฤติกรรมบุ ค คล ได้ แก่ ผลิ ตภัณฑ์ภ ายในร้านขายยาที่ก ลุ่ ม ตัว อย่า งซื้ อ มากที่สุ ด และปัจจัยส่ ว นประสมทาง
การตลาด เรื่อง บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม ราคายา/ผลิตภัณฑ์ถูกกว่าเมื่อเทียบกับท้องตลาด ร้าน
ขายยามีวัน-เวลาเปิดปิดที่แน่นอน การแจกของแถม การบันทึกประวัติการใช้ยาอย่างสม่าเสมอ ป้ายร้านขายยา
โดดเด่นสะดุดตา การมีพื้นที่ให้เลือกซื้อสินค้าเอง ส่งผลต่อค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความภักดีในการใช้บริการร้านขาย
ยา
คาสาคัญ : ร้านขายยา /ความภักดี
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Abstract
The purpose of this research was to study the Factors Influencing Consumer Loyalty to
Drug Store, including demographic factors, personal behavior factors and marketing mix 7P’s.
400 samples living in the Pathum Thani Province who used drug store services provided data
through questionnaires. Statistical analysis was conducted by Multiple Regression Analysis, the
results showed that occupation, products in drug store that the sample chooses to buy, product
packaging is beautiful, drug price / product cheaper compared to the market, the drug store has
a certain date - opening time, giveaway, regular record of drug use history, the drug store sign is
outstanding, space to buy products themselves affecting the average level of loyalty points in
the use of drug store services.
Keywords: Pharmacy / Drug Store/ Loyalty
บทนา
ตลาดร้านขายยาถือเป็นตลาดที่มีบทบาทสาคัญ เนื่องจากร้านยาเป็นหน่วยหนึ่งของระบบสุขภาพที่อยู่
ใกล้ชิดประชาชน ไม่เพียงแต่ทาหน้าที่ด้านการกระจายยาเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสาคัญเปรียบเสมือนเป็น “ที่พึ่ง
ด้านสุ ขภาพของชุมชน” เป็ นทางเลื อกหนึ่ งของประชาชนในการใช้บริการเมื่อมีอาการหรือเจ็บป่วยเบื้องต้น
นอกจากนี้ ร้านยายังเป็นแหล่งที่สามารถให้คาแนะนาในการดูแลสุขภาพตนเอง การแนะนาและส่งต่อไปยังแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสมอีกด้วย ปัจจุบันประเทศไทยมีร้านยาจานวนมาก และกระจายในเขตต่างๆทั่ว
ประเทศ เป็นส่ วนหนึ่งของระบบสาธารณสุ ข (สานักงานรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม, 2561) โดย
ส่วนมากร้านขายยาจะเปิดให้บริการตลอดทั้งวัน ทาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพจากร้านขายยาได้
โดยง่าย ร้านขายยาจึงเป็นทางเลือกหนึ่งของประชาชนในการใช้บริการเมื่อมีอาการเจ็บป่วย โดยพบว่า ผู้ป่วยใน
ชุมชนไปซื้อยาตามร้านขายยามากขึ้น เพื่อที่จะนามารักษาตนเอง โดยเฉพาะการเจ็บป่วยที่ไม่รุนแรงหรือเรียกว่า
การใช้ยารักษาตนเอง (Self-medication) ซึ่งสามารถกระทาได้อย่างสะดวกสบาย (สานักยา, 2559) โดยในปี
2560 ตลาดร้านขายยามีมูลค่าตลาดกว่า 40,000 ล้านบาท และเติบโตขึ้นในทุกปี (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและ
เศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน, 2561) สอดคล้องกับรายงานสถิติใบอนุญาต ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาสาหรับ
สถานที่ขายยาแผนปัจจุบันเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานคร ภูมิภาค และทั่วประเทศ
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ภาพที่ 1 สถิติใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยา (สถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ภูมิภาค
และทั่วประเทศ ปี 2546 ถึง 2556
ที่มา: สานักยา (2560)
ดังภาพที่ 1 แสดงถึงแนวโน้มผู้สนใจประกอบธุรกิจขายยาแผนปัจจุบันมีมากขึ้น อย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี ทาให้การ
แข่งขันในธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร ภูมิภาค และทั่วประเทศไทย มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น
ทาให้ผู้ประกอบธุ รกิจร้านขายยาต้องเร่งสร้างกลยุทธ์ เพื่อที่จะสามารถดึงดูดใจผู้บริโภคให้มากที่สุด ตลอดจน
วิธีการบริหารจัดการจะต้องปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุ งให้ทันกับโลกธุรกิจในปัจจุบัน วางแผนในการดาเนินธุรกิจให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค อันจะเป็นผลให้เกิดความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นยั่งยืนและเกิดความภักดี
ของลูกค้า ก่อให้เกิดผลกาไรแก่ธุรกิจร้านขายยาในระยะยาว
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อยาจากร้านขายยาของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้บริโภคต่อร้านยาในจังหวัดปทุมธานี
อุปกรณ์และวิธีการดาเนินงานวิจัย
- การเก็บรวบรวมข้อมูล
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งานวิจัยนี้จะทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทาการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้
แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อยาจากร้านขายยา
ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี และศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้บริโภคต่อร้านยาใน
จังหวัดปทุมธานี
- ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ศึกษาเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่เคยใช้บริการร้านขายยาในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนด
กลุ่มตัวอย่างจากสูตร Taro Yamane (1973) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม จานวน 400 คน
- การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
งานวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์ร้ อยละและค่าเฉลี่ย ในการพรรณนาข้อมูล และใช้การวิเคราะห์ส มการ
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear Regression) เพื่อทดสอบสมมติฐานและความสัมพันธ์ของตัวแปร
ในปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อความภักดีในการใช้บริการร้านขายยาในจังหวัดปทุมธานี
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากจานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 400 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่า งสามารถแบ่งออกเป็นเพศหญิงร้อยละ 70.75
และเป็นเพศชายร้อยละ 29.25 โดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานะภาพโสด ร้อยละ 70.25 และมีอายุอยู่
ในช่วง 20 – 30 ปี จานวนปีการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ที่ 13–16 ปี อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ อาชีพ
รับราชการ/พนักงานของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 26.50
ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านขายยา ได้แก่ ผู้บริโภคมีความถี่ในการใช้บริการร้าน
ขายยาในจังหวัดปทุมธานีภายในระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา ส่วนใหญ่อยู่ที่ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 34.25 ผลิตที่
ภัณฑ์ที่กลุ่มตัวอย่างซื้อจากร้านขายยาในจังหวัดปทุมธานีมากที่สุด ส่วนใหญ่คือ ยารักษาโรค คิดเป็นร้อยละ 81.25
ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างสะดวกเข้าใช้บริการร้านขายยามากที่สุด ส่วนใหญ่คือ ช่วงเวลา 18.01- 24.00 น. คิดเป็น
ร้อยละ 57.75 บุคคลที่ทาให้ตัดสินใจเข้ าใช้บริการร้านขายยาในจังหวัดปทุมธานีมากที่สุด ส่วนใหญ่คือ ตัวเอง คิด
เป็นร้อยละ 74.25 สถานที่ตั้งร้านขายยาที่กลุ่มตัวอย่างใช้บริการมากที่สุด ส่วนใหญ่คือ ตั้งอยู่ใกล้ที่พักอาศัย เช่น
บ้าน หอพัก คิดเป็นร้อยละ 60
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น ในรูปแบบของ
การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis-MRA) จากการวิเคราะห์ความถดถอย
แบบพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis-MRA) เพื่อพิจารณาความสั ม พันธ์ ข องปัจจัย ต่า ง ๆ ที่ส่ งผลต่ อ
ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความภักดีในการใช้บริการร้านขายยา ได้ R-squared เท่ากับ 0.1992 กล่าวคือ ตัวแปรอิสระ
ทั้งหมด สามารถอธิบายค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความภักดีในการใช้บริการร้านขายยา ในจังหวัดปทุมธานี ได้ร้อยละ
19.92 อีก 80.08 เกิดจากปัจจัยอื่นๆ แสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 : ผลการทดสอบทางสถิติปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อร้านขายยาในจังหวัดปทุมธานี
Model No.
Dependent Variable
Independent Variable
occupation2
occupation8
buywhat1
buywhat4
product4
price1
Place4
Promotion3
Process3
Physical2
Physical7
R-squared
Observation
Prob > F

1
SumLoyalty

2
SumLoyalty

-.4890696*
(.2883973)
-.4753244
(.5148641)
.3174836**
(.1350919)
.8157174***
(.2273291)
.0976371
(.0758609)
.2384339***
(.0825221)
.1796081**
(.0838514)
-.1704774
(.1043717)
.1425937**
(.0648203)
.1600835*
(.0865981)
-.127109*
(.0722881)
0.2681
400
0.0000

-.5493185**
(.2320836)
-.4410198**
(.2154321)
.2353871*
(.1221447)
.5892772***
(.1704445)
.1254158*
(.0679117)
.2098013***
(.074095)
.1424804*
(.0738376)
-.0812274*
(.0432716)
.1781623***
(.0663253)
.1374764*
(.0734303)
-.1503584**
(.0700737)
0.1992
400
0.0000

หมายเหตุ : *** แสดงถึง มีนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99, ** แสดงถึง มีนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95,
* แสดงถึง มีนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90, ไม่ได้รวมผลตัวแปรที่ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติไว้เนื่องจากเนื้อที่มีจากัด แต่ในการวิเคราะห์
รันผลตัวแปรเหล่านั้นด้วย
ที่มา: จากการคานวณ
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จากการศึกษาพบว่าตัวแปรอิสระ ที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม หรือค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความภักดีในการ
ใช้บริการร้านขายยา คือ อาชีพ (occupation) ผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้อจากร้านขายยา (buywhat) บรรจุภัณฑ์มีความ
สวยงาม (product4) ราคายา/ผลิตภัณฑ์ถูกกว่าเมื่อเทียบกับท้องตลาด (price1) มีวัน-เวลาเปิดปิดที่แน่นอน
(Place4) มีการแจกของแถม (Promotion3) มีการบันทึกประวัติการใช้ยาอย่างสม่าเสมอ (Process3) ป้ายร้าน
ขายยาโดดเด่น สะดุดตา (Physical2) มีพื้นที่ให้เลือกซื้อสินค้าเอง (Physical7)
ตัวแปรอิสระที่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับต่างๆ สามารถทาการวิเคราะห์ผล ได้ดังนี้
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ เรื่องอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ (occupation2) มีค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความ
ภักดีในการใช้บริการร้านขายยา น้อยกว่าอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน (occupation7) (ฐาน) โดยมีขนาดตอบสนอง
เท่ากับ -0.5493185 ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยที่ตัวแปรอื่นๆคงที่
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ เรื่องอาชีพข้า ราชการบานาญ (occupation8) มีค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความ
ภักดีในการใช้บริการร้านขายยา น้อยกว่าอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน (occupation7) (ฐาน) โดยมีขนาดตอบสนอง
เท่ากับ -0.4410198 ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยที่ตัวแปรอื่นๆคงที่
ปัจจัยด้านพฤติกรรม เรื่องผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคจากร้านขายยา (buywhat1) มีค่าเฉลี่ยระดับ
คะแนนความภั ก ดี ใ นการใช้ บ ริ ก ารร้ า นขายยา มากกว่ า ผู้ ที่ ซื้ อ เวชภั ณ ฑ์ / เครื่ อ งมื อ แพทย์ ใ ช้ ไ ด้ เ องที่ บ้ า น
(buywhat3)(ฐาน) โดยมีขนาดตอบสนองเท่ากับ 0.2353871ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 โดยที่ ตัวแปรอื่นๆ
คงที่
ปั จจั ย ด้านพฤติ กรรม เรื่ องผู้ ที่ซื้อผลิ ตภั ณ ฑ์น ม/อาหารเลี้ ยงทารก/ของใช้เ ด็ กทารกจากร้า นขายยา
(buywhat4) มีค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความภักดีในการใช้บริการร้านขายยา มากกว่าผู้ที่ซื้อเวชภัณฑ์/เครื่องมือ
แพทย์ใช้ได้เองที่บ้าน (buywhat3)(ฐาน) โดยมีขนาดตอบสนองเท่ากับ 0.5892772 คะแนน ณ ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 99 โดยที่ตัวแปรอื่นๆคงที่
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด เรื่องบรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม (product4) หากระดับความสาคัญ
เรื่องบรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม เพิ่มขึ้น 1 ระดับ จะทาให้ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความภักดีในการใช้บริการร้านขาย
ยาเพิ่มขึ้น 0.1254158 คะแนน ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 โดยที่ตัวแปรอื่นๆคงที่
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ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด เรื่องราคายา/ผลิตภัณฑ์ ถูกกว่าเมื่อเทียบกับท้องตลาด(price1) หาก
ระดับความสาคัญเรื่องราคายา/ผลิตภัณฑ์ ถูกกว่าเมื่อเทียบกับท้องตลาด เพิ่มขึ้น 1 ระดับ จะทาให้ค่าเฉลี่ยระดับ
คะแนนความภักดีในการใช้บริการร้านขายยาเพิ่มขึ้น 0.2098013 คะแนน ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 โดยที่
ตัวแปรอื่นๆคงที่
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด เรื่องร้านขายยามีวัน-เวลาเปิดปิดที่แน่นอน (Place4) หากระดับ
ความสาคัญเรื่องร้านขายยามีวัน-เวลาเปิดปิดที่แน่นอน เพิ่มขึ้น 1 ระดับ จะทาให้ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความภักดี
ในการใช้บริการร้านขายยาเพิ่มขึ้น 0.1424804 คะแนน ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 โดยที่ตัวแปรอื่นๆคงที่
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด เรื่องการแจกของแถม (Promotion3) หากระดับความสาคัญเรื่องมี
การแจกของแถม เพิ่มขึ้น 1 ระดับ จะทาให้ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความภักดีในการใช้บริการร้านขายยาลดลง
0.0812274 คะแนน ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 โดยที่ตัวแปรอื่นๆคงที่
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด เรื่องการบันทึกประวัติการใช้ยาอย่างสม่าเสมอ(Process3) หาก
ระดับความสาคัญเรื่องการบันทึกประวัติการใช้ยาอย่างสม่าเสมอ เพิ่มขึ้น 1 ระดับ จะทาให้ค่าเฉลี่ยระดับคะแนน
ความภักดีในการใช้บริการร้านขายยาเพิ่มขึ้น 0.178162 คะแนน ณ ระดับความเชื่ อมั่นร้อยละ 99 โดยที่ตัวแปร
อื่นๆคงที่
ปั จจั ย ด้านส่ ว นประสมทางการตลาด เรื่องป้ายร้านขายยาโดดเด่นสะดุดตา (Physical2) หากระดับ
ความสาคัญเรื่องป้ายร้านขายยาโดดเด่นสะดุดตา เพิ่มขึ้น 1 ระดับ จะทาให้ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความภักดีในการ
ใช้บริการร้านขายยา เพิ่มขึ้น 0.1374764 คะแนน ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 โดยที่ตัวแปรอื่นๆคงที่
ปั จ จั ย ด้ า นส่ ว นประสมทางการตลาด เรื่ อ งการมี พื้ น ที่ ใ ห้ เ ลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า เอง (Physical7) หากระดั บ
ความสาคัญเรื่องการมีพื้นที่ให้เลือกซื้อสินค้าเองเพิ่มขึ้น 1 ระดับ จะทาให้ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความภักดีในการใช้
บริการร้านขายยา ลดลง 0.1503584 คะแนน ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยที่ตัวแปรอื่นๆคงที่
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับผู้ประกอบการ
ในการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือ กใช้บริการร้าน
ขายยาในจังหวัดปทุมธานี รวมถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านขายยา
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ในจังหวัดปทุมธานี สามารถนาผลการวิจัยมาสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด ปรับปรุงและพัฒนาให้ปัจจัยด้านต่างๆที่
ส่งผลต่อความภักดีของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกใช้ บริการร้านขายยาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนอง
ความต้ อ งการของลู ก ค้ า พร้ อ มทั้ ง เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น และท าก าไรในระยะยาว ทั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ขอสรุ ป
ข้อเสนอแนะสาหรับผู้ประกอบการตามปัจจัยที่มีผลกับความภักดีในการใช้บริการร้านขายยาดังนี้
ด้านประชากรศาสตร์
1. จากผลการศึกษาพบว่าอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน มีความภักดีในการใช้บริการร้านขายมากที่สุด
ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจร้านขายยาจึงควรรักษาและขยายฐานลูกค้าในกลุ่มอาชีพดังกล่าว
โดยการรักษาฐานลูกค้านั้น ผู้ประกอบการอาจใช้กลยุทธ์การดูแลเอาใจใส่ในการบริการ
อย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ เช่น ผู้ประกอบการอาจมีการบันทึกประวัติการใช้ยาของผู้บริโภค
ซึ่งจะทาให้ผู้บริโภคเชื่อมั่น และทาให้การจ่ายยามีคุณภาพ เป็นไปอย่างเหมาะสมแม่นยา
มากขึ้น สะท้อนถึงการใส่ใจผู้บริโภค ส่งผลทาให้ผู้บริโภคมีความภักดีในระยะยาว และขยาย
ฐานลูกค้าโดยการให้ความรู้เกี่ยวกับยาในชุมชน หรือมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน ทาให้ร้านขายยา
เป็น ที่รู้จัก มากขึ้น และอาจเพิ่มช่องทางการสื่ อสารการรับรู้การมีตัว ตนของร้านขายยา
ขณะเดียวกัน ในกลุ่มผู้บริโภคอาชีพอื่นๆ ผู้ประกอบการอาจต้องเพิ่มกลยุทธ์เพื่อดึงดูดลูกค้า
กลุ่มดังกล่าวมาใช้บริการ เพื่อสร้างกาไรในระยะยาวต่อไป
ด้านพฤติกรรม
1. จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์นม/อาหารเลี้ยงทารก/ของใช้เด็ ก
ทารก มีความภักดีในการเลือกใช้บริการร้านขายยามากที่สุด ดังนั้น ร้านขายยาควรเพิ่มการ
จาหน่ ายสิน ค้าเกี่ย วกับผลิตภัณฑ์นม/อาหารเลี้ ยงทารก/ของใช้เด็ก ที่ห ลากหลายและมี
คุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม
ด้านส่วนประสมการตลาด
1. จากการศึกษาพบว่าการมีพื้นที่ในการเลือกซื้อสินค้าเอง มีอิทธิพลต่อการเกิดความจงรักภักดี
ในการใช้บริการร้านขายยาในทางลบ ดังนั้น ร้านขายยาที่มีพื้นที่ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อสินค้าเอง
อาจต้องเพิ่มการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า แนะนาผลิตภัณฑ์ ให้รายละเอียดผลิตภัณฑ์ลูกค้าอย่าง
ครบถ้วน ทั่วถึง เพื่อป้องกันมิให้ลูกค้าสับสนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ด้ วยตนเอง และทาให้
ลูกค้ารู้สึกถึงความเอาใจใส่ของผู้ประกอบการ
2. จากการศึกษาพบว่าการแจกของแถม มีอิทธิพลต่อการเกิดความจงรักภักดีในการใช้บริการ
ร้านขายยาในทางลบ กล่าวคือ การแจกของแถมอาจทาให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความไม่ปลอดภัย
ว่าสินค้าอาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ใกล้ หมดอายุ หรือมีเหตุการณ์ที่ทาให้ผู้ขายต้องเร่ง
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จาหน่ายออกจากสต็อก ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของร้านขายยา ดังนั้น ร้านขายยาไม่ควร
ส่งเสริมการขายด้วยการแจกของแถม
3. จากผลการศึกษาพบว่า เนื่องจาก ยา/ผลิตภัณฑ์ภายในร้านขายยา เป็นสินค้าที่ส่งผลต่อ
สุขภาพของผู้ใช้ ดังนั้น ผู้ประกอบการควรมีการจัดเก็บที่ดีและรักษาคุณภาพของสินค้าก่อน
จาหน่ ายสู่ ผู้บ ริโภค และควรมี การบันทึกประวัติการใช้ยาอย่างสม่าเสมอ เนื่องจากการ
บันทึกประวัติการใช้ยาจะช่วยให้เภสัชกรทราบถึงการใช้ยาที่ผ่านมาของผู้บริโภค และจ่าย
ยาได้อย่างเหมาะสมกับผู้บริโภคแต่ล ะราย นอกจากนี้การบันทึกประวัติการใช้ยาทาให้
ผู้ บ ริ โ ภคเชื่ อ มั่ น ท าให้ ก ารจ่ า ยยามี คุ ณ ภาพและเป็ น ไปอย่ า งเหมาะสมแม่ น ย ามากขึ้ น
สะท้อนถึงการใส่ใจผู้บริโภค ส่งผลทาให้ผู้บริโภคมีความภักดีในระยะยาว
4. จากการศึกษาพบว่าราคายา/ผลิตภัณฑ์ ถูกกว่าเมื่อเทียบกับท้องตลาดมีอิทธิพลต่ อความ
ภักดีในการเลือกใช้บริการร้านขายยา ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรให้ความสาคัญกับการตั้ง
ราคาสินค้า หมั่นสารวจราคาตามท้องตลาด โดยผู้ประกอบการไม่ควรตั้งราคาสินค้าสูงกว่า
ราคาท้องตลาด และไม่ต่าจนผู้ประกอบการขาดทุน เพื่อจะเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และสามารถทากาไรได้ในระยะยาว
5. จากการศึกษาพบว่า ร้านขายยาควรมีป้ายร้านขายยาที่โดดเด่น สะดุดตาเพื่อสร้างการรับรู้
การจดจา แก่ผู้บริโภค และควรมีวัน-เวลาเปิดปิดที่แน่นอน เพราะจะทาให้ผู้บริโภคสามารถ
รู้ว่าร้านเปิดทาการในช่วงเวลาใดและปิดทาการในช่วงเวลาใด หากร้านไม่มีเ วลาเปิด-ปิดที่
แน่นอน ผู้บริโภคมาถึงร้านแล้วร้านปิดให้บริการบ่อยครั้ง ผู้บริโภคจะเกิดความไม่ประทับใจ
และอาจเปลี่ยนใจไปใช้บริการร้านอื่นแทน
ข้อเสนอแนะงานวิจัยต่อเนื่อง
1. เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับความภักดีในการเลือกใช้บริการร้านขายยา ผู้ที่ต้องการ
ศึกษาต่อควรทาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพิ่มเติม เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) เพื่อให้ได้ข้อมูล เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านขายยา หรือ
การสนทนากลุ่ม(Focus Group) เพื่อค้นหาข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงที่มีผลต่อความภักดีในการ
เลื อกใช้บ ริการร้านขายยามากขึ้น และจะทาให้ ส ามารถนาข้อ มูล ไปพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
ผลิตภัณฑ์หรือบริการได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการได้มากขึ้น
2. ควรทาการศึกษาวิจัยในพื้นที่อื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อเปรียบเทียบผู้บริโภคในพื้นที่อื่นๆ เพื่อนา
ข้ อ มู ล มาปรั บ ใช้ ต ามความเหมาะสมกั บ ความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภคในแต่ ล ะพื้ น ที่ อ ย่ า ง
เหมาะสม
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต์กับ
ธนาคารทิสโก้ จํากัด(มหาชน) โดยปัจจัยที่ศึกษา ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
(7Ps) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้ งนี้เป็นกลุ่มคนที่ยังไม่เคยใช้บริการสินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต์
ธนาคารทิสโก้และกลุ่มคนที่เคยใช้บริการสินเชื่อจํานําทะเบียนรถธนาคารทิสโก้ในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้กลุ่ม
ตัวอย่างขนาดเท่ากับ 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลและทําการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์
การถดถอยโลจิสติกส์ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการศึกษาพบว่าแบบจําลองสามารถทํานายการตัดสินใจ
เลือกใช้สินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต์ กับธนาคารทิสโก้ จํากัด(มหาชน) ซึ่งปัจจัยทางการตลาด พบว่ามีอย่าง
น้อย1 ปัจจัย คือ ด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตัดสินใจเลื อกใช้สินเชื่อ จํานํ าทะเบียนรถยนต์ กับ
ธนาคารทิสโก้ จํากัด(มหาชน) ได้ถูกต้องร้อยละ 52.0 และผลการศึกษาพบว่าแบบจําลองสามารถทํานายการ
เลือกใช้บริการสินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต์กับธนาคารทิสโก้ จํากัด(มหาชน) พบว่ามีอย่างน้อย 1ปัจจัยที่มีผล
ต่อการเลือกบริการใช้สินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต์กั บธนาคารทิสโก้ จํากัด(มหาชน) สําหรับปัจจัยส่วนบุคคล
คือรายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ย
คาสาคัญ :การตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต์,ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด,ปัจจัยส่วนบุคคล
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Abstract
This study is a research about the factors which effects decision making of using auto
equity loan service with Tisco Bank PCL. The factors studied in this research include personal
factors and combined-marketing factors (7Ps). The sampling size is 400 people consisting of 2
groups; people who never use auto equity loan service with Tisco Bank and people who used
or has been using auto equity loan service with Tisco Bank in Bangkok Metropolitan area. The
data are collected through questionnaires and are analyzed at 0.05 statistical significance level
of logistic regression as analysis method. The study shows that the method helps predict the
decision-making of using auto equity loan service with Tisco Bank PCL. In terms of marketing
factor, the result shows at least one factor; physical evidence, which effects decision making
of using auto equity loan service with Tisco Bank PCL. by 5 2 percent. In terms of marketing
factor, the result shows at least one factor; average monthly income, which effects decision
making of using auto equity loan service with Tisco Bank PCL.
Keywords: decision making of using auto equity loan, combined-marketing factors,
personal factors
บทนา
ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2560 เริ่มมีแนวโน้ มดีขึ้นจากการดําเนิ นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิ จ ของ
ภาครัฐบาลและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ทําให้การลงทุนภาครัฐขยายตัวสูงการใช้จ่ายภาคครัวเรือนและ
ภาครัฐ ขยายตัว ต่อเนื่อง ในขณะที่การส่ งออกสิ นค้ายังได้รับผลกระทบ จากเศรษฐกิจโลกและการลงทุน
ภาคเอกชนลดลง ในด้านการผลิต สาขาโรงแรมและภัตตาคาร และสาขาก่อสร้างขยายตัวในเกณฑ์ดี สาขา
บริการอื่นๆ ขยายตัวต่อเนื่อง สาขาอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัวและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ได้มากขึ้นปัจจุบันอัตราการซื้อขายรถยนต์เติบโตขึ้นซึ่งทําให้ธุรกิจด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ยังสามารถขยายตัว
และเติบโตได้ดีมาก ดังนั้น จึงทําให้ตลาดสินเชื่อรถยนต์มีความน่าสนใจทําให้ธนาคารพาณิชย์อื่นมีความสนใจที่
จะเข้ามาเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดธุรกิจนี้ ซึ่งปัจจุบันในด้านสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารทิสโก้ จํากัด(มหาชน) มีส่วน
แบ่งในตลาดมาเป็นอันดับที่ 3 จะพิจารณาถึงโครงสร้างรายได้ของธนาคารทิสโก้ระหว่างปี พ.ศ.2558-2560
พบว่าเงินให้สินเชื่อซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายได้มีปริมาณเงินเพิ่มขึ้นจาก 5,586 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 6,527
ล้านบาทในปี 2560 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของเงินให้สินเชื่อ อย่างไรก็ดีจากการพิจารณาในส่วน
ของรายละเอียดของสินเชื่อรายย่อยจะพบว่าสินเชื่อเช่าซื้อมีแนวโน้มของปริมาณในส่วนนี้ลดนี้ลดลงจาก 1.49
ล้านบาท เป็น 1.26 ล้านบาท ดังนั้นสภาวะเศรษฐกิจที่กําลังฟื้นตัวจึงเป็นโอกาสของธนาคารทิสโก้สําหรับการ
ที่จะขยายสินเชื่อให้กับผู้บริโภค ให้มีแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนในการดําเนินธุรกิจผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงปัญหา
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และโอกาสดังกล่าว จึงเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เกิดความสนใจในการทําวิจัยพฤติกรรมที่มีผลต่อการเลือกใช้
บริการสินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต์กับธนาคารทิสโก้จํากัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อ
นําไปใช้เป็ น ข้อมู ล ที่ สามารถประยุ กต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการให้ บริการทางการเงินและสินเชื่อ
ประเภทต่างๆให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมของลูกค้าในการเลือกใช้บริการสินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต์กับ
ธนาคารทิสโก้ จํากัด(มหาชน)
อุปกรณ์และวิธีการดาเนินงานวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มคนที่ยังไม่เคยใช้บริการสินเชื่อจํานําทะเบียนรถธนาคารทิสโก้
จํากัด(มหาชน) และกลุ่มคนที่เคยใช้บ ริการสินเชื่อจํานําทะเบี ยนรถธนาคารทิสโก้ จํากัด(มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดเท่ากับ 400 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้เสนอต่อหัวหน้างาน
จํานวน 3 คนขึ้นไปตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามในแต่ละ
ข้อกับวัตถุประสงค์ (Index of Item – Object Congruence : IOC) แล้วทําการปรับปรุงข้อคําถามให้ถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ สําหรับการหาค่าความเชื่อมั่นของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ทําการแจกแบบสอบถามกับ
กลุ่มประชากรที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างและนํามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช้ ก ารวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ปริ ม าณ เมื่ อ ผู้ วิ จั ย เก็ บ ข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถามเพื่อนํามาวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) การวิจัยครั้ง
นี้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ทวิ (binary logistic regression analysis) ตัวแปล
เชิงกลุ่มที่มีค่าได้เพียง 2 ค่า คือ 0 หมายถึง ไม่เคยใช้สินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต์ กับธนาคารทิสโก้จํากัด
(มหาชน) และ 1 หมายถึง เคยใช้สินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต์กับธนาคารทิสโก้จํากัด (มหาชน) เพื่อทํานายว่า
ปัจจัยที่กําหนดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต์ กับธนาคารทิสโก้จํากัด (มหาชน)
หรือไม่ ซึ่งวิธีการเลือกตัวแปรเพื่อทํานายเข้าวิเคราะห์ คือ Enter Method เป็นวิธีเลือกตัวแปรทํานายทั้งหมด
เข้าสมการถดถอยโลจิสติกส์ พร้อมกันในขั้นตอนเดียวกั น การพิจารณาตัวแปรทํานายที่เหมาะสมนํา มาใช้
ทํานายในแบบจําลองต้องตัดสินใจว่าตัวแปรทํานายตัวใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรที่ตั้งเกณฑ์ หรือควรที่
จะอยู่ในสมการถดถอยโลจิสติกส์ โดยพิจารณาจากค่าสถิติทดสอบ ถ้ามีค่าในระดับนัยสําคัญทางสถิติซึงถือว่า
ตัวแปรนั้นควรจะอยู่ในสมการถดถอยโลจิสติกส์ ณ ระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมการถดถอยเชิงโลจิสติกส์ของแบบจําลอง
ตัวแปรพยากรณ์
B
ด้านผลิตภัณฑ์
-.792
ด้านราคา
.740
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
-.067
ด้านส่งเสริมการตลาด
-.657
ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ
-.507
ด้านกระบวนการให้บริการ
-.004
ด้านลักษณะทางกายภาพ
1.233
การเลือกใช้บริการ
-.220
การทราบข้อมูลในการขอรับบริการ
-.441
ระยะเวลาการผ่อนชําระเงินกู้
.313
ช่องทางในการชําระเงิน
.359
วงเงินกู้ (ยอดกู้)
.017
ระยะเวลาของขั้นตอนการพิจารณา
.312
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมการถดถอยเชิงโลจิสติกส์ของแบบจําลอง (ต่อ)
ตัวแปรพยากรณ์
B
บริษัทที่ให้บริการมีความน่าเชื่อถือ
-.464
ลักษณะของแบรนด์มีความน่าเชื่อถือ
.043
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีความน่าเชื่อถือ
-.408
บริษัทมีการติดตามดูแลลูกค้าอยู่ตลอด
.790
อายุ
.004
สถานภาพ
-.651
ระดับการศึกษา
-.436
อาชีพ
-.254
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
.598
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน
-.081
ค่าคงที่ (Constant)
1.116
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Sig.
.084
.212
.887
.063
.317
.994
.014
.161
.077
.276
.087
.913
.129
Sig.
.493
.914
.384
.088
.986
.088
.117
.140
.006
.697
.552
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จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมการความถดถอยเชิงโลจิสติกส์ของแบบจําลอง เมื่อพิจารณาค่า Sig
พบว่าค่าคงที่ (Constant) มีค่า Sig เท่ากับ 0.552 ตัวแปรทางผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อจํานําทะเบียน
รถยนต์กับธนาคารทิสโก้จํากัด(มหาชน) ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีค่า Sig
เท่ากับ 0.063 0.006 ตามลําดับ
ตัวแปรตาม (Y) มีค่าได้เพียง 2 ค่าจะพบว่าความสัมพันธ์ระหว่าง X และ Y ไม่ได้อยู่ในรูปเชิงเส้นแต่อยู่ใน
รูปสมการ Logistic Response Function
Prob (Y) =

𝛽 +𝛽
𝑒 0 1𝑥

1+𝑒 𝛽0 +𝛽1𝑥

โดยที่ 0 ≤ E(Y) ≤ 1 ; E(Y) = P(event) = P (เคย Y = 1)
ในการศึกษาครั้งนี้กําหนดตัวแปรอิสระ (X) เพื่อค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อจํานํา
ทะเบียนรถยนต์ของธนาคารทิสโก้ จํากัด(มหาชน) มีหลายตัวแปร โดยขนาดของอิทธิพลปัจจัยย่อย (X)
สามารถบอกด้วยค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ (β) สามารถประมาณค่าความน่าจะเป็นของการ
เลือกใช้บริการสินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต์ของธนาคารทิสโก้ จํากัด(มหาชน) ในรูปสมการทั่วไปได้ดังนี้
แสดงสมการความสัมพันธ์ดังนี้
Y = 𝛽0 + 𝛽1 Pro+ 𝛽2 Pri+ 𝛽3 Pla+ 𝛽4 Prom+ 𝛽5 Peo+ 𝛽6 Phy+𝛽7
Proc+𝛽8 Cre+𝛽9 Cha+ 𝛽10 Tim+𝛽11 Way+ 𝛽12 Lim+ 𝛽13 Ste+ 𝛽14 Oth1+
𝛽15 Oth2+ 𝛽16 Oth3+𝛽17 Oth4 +𝛽18 Age+ 𝛽19 Sta+ 𝛽20 Edu+𝛽21 Occ+ 𝛽22 Inc
+𝛽23 Exp

เนื่องจากตัวแปรอิสระ (X) มีมากกว่า 1 ตัว จะได้สมการ Logistic Response Function จะเป็น
ดังนี้
P (เคย Y=1 ) =
P

(ไม่เคย Y=0 ) =

𝑒 𝛽0 +𝛽1 𝑋1 +⋯+𝛽523 𝑋23
1+𝑒 𝛽0 +𝛽1 𝑋1 +⋯+𝛽23 𝑋23

1-

𝑒 𝛽0 +𝛽1𝑋1+⋯+𝛽23 𝑋23
1+𝑒 𝛽0 +𝛽1 𝑋1 +⋯+𝛽23 𝑋23

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบ Omnibus Test
Omnibus Tests of Model Coefficients

1055

6

Chi-square
Step 1 Step
36.570
Block
36.570
Model
36.570

df
23
23
23

Sig.
.036
.036
.036

จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาสถิติทดสอบแบบจําลองพบว่ามีค่า Sig เท่ากับ 0.036 ซึ่งแสดงว่าการ
เลือกใช้สินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต์กับธนาคารทิสโก้จํากัดมหาชน ขึ้นกับตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความเหมาะสมของแบบจําลอง
Model Summary

Step
1

-2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square
237.299a
.167
.224

จากตารางที่ 3 ค่า Nagelkerke R Square ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.224 แสดงว่าร้อยละ 22.4 ของความผัน
แปรสามารถอธิบายได้ในเชิงสมการโลจิสติกส์ของแบบจําลองนี้
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความเหมาะสมของแบบจําลองด้วยวิธี Hosmer and Lemeshow Test
Hosmer and Lemeshow Test
Step Chi-square
df
Sig.
1
5.299
8
.725
จากตารางที่ 4 พบว่าค่า Sig = 0.725 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 นั้นคือแบบจําลองนี้มีความ
เหมาะสม
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ตารางที่ 5 ผลการทดสอบการเลือกใช้สินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต์กับธนาคารทิสโก้จํากัด (มหาชน)
Classification Tablea
Observed
Predicted
Select
Percentage
เคย
ไม่เคย
Correct
Step 1 Select เคย
121
79
60.5
ไม่เคย
113
87
43.5
Overall
52.0
Percentage
a. The cut value is .500
จากตารางที่ 5 พบว่าค่า Overall Percentage เท่ากับ 52.0 หมายความว่าจากการทดสอบกับ
ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว แบบจําลองสามารถทํานายการเลือกเลือกใช้สินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต์กับธนาคารทิสโก้
จํากัด (มหาชน) ได้ถูกต้องร้อยละ 52.0
สรุปผลการวิจัย
ปัจจัยด้านส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
จํานวนสมาชิกในครอบครัว และปัจจัยที่ส่งผลต่อการการเลือกใช้สินเชื่อจํานําทะเบียนกับธนาคารทิสโก้จํากัด
(มหาชน) คื อ รายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น ซึ่ ง จะสอดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ อุ ป สงค์ (Demand Theory) จาก
การศึกษาของรัตนาสายคณิต (2539) นราทิพย์ชุติวงศ์(2549) และ จรินทร์ เทศวานิช (2550) หน้า 10-13)
กล่าวคือ ส่วนประกอบของประชากรรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลการศึกษาและการ
โฆษณาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจํานวนสินค้าที่ต้องการจะซื้อและขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้บริโภคแต่คนและเวลา
และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้สินเชื่อจํานําทะเบียนกับธนาคารทิสโก้จํากัด (มหาชน) อีก 1ปัจจัยคือ ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด
ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ ซึ่งด้านลักษณะทางกายภาพ คือ ปัจจัยทางด้านลักษณะ
ทางกายภาพซึ่งจะสอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด (7Ps) ซึง่ ด้านลักษณะทางกายภาพ
เป็ น สิ่ งที่ลู กค้าสามารถสั มผั สได้จากการตัดสิ นใจเลือกใช้สิ นค้าและ/หรือ บริการ ซึ่งสามารถสร้างความ
แตกต่างได้อย่างมีคุณภาพและโดดเด่น โดยสิ่งเหล่านี้มีความจํา เป็นในการดําเนินธุรกิจอย่างยิ่ง ซึ่งสภาพทาง
กายภาพลูกค้าจะสามารถมองเห็นได้ สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ทั้งนี้ความแปลกใหม่ของสภาพ
ทางกายภาพจะเป็นจุดที่ทาให้ธุรกิจแตกต่างจากคู่แข่งขันรายอื่น ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546, หน้า 79)
ลักษณะทางกายภาพเป็นสิ่งที่ลูกค้าใช้เป็นเครื่องหมายแทนคุณภาพของการให้ บริการ โดยลูกค้าจะอาศัย
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยสาหรับการเลือกใช้บริการ และยังสอดคล้องกับ เสรี วงษ์มณฑา
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(2542, หน้า 11) กล่าวว่าการที่กิจการมีสินค้าและ/หรือบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการ และสามารถ
สร้าง ความพึงพอใจให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ มีช่องทางการจัดจํา หน่ายและกระจายสินค้าที่เหมาะสม
รวมถึงมีความพยายามจูงใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้เกิดความสนใจ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้
ธนาคารทิสโก้ จํากัด(มหาชน) ควรมีการพัฒนาในเรื่องของปัจจัยทางด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคในเรื่อง
ของระยะเวลาการผ่อนชําระเงินกู้ควรให้มีการปรับให้เหมาะสมกับวงเงินกู้ของลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อเข้ามาซึ้ง
อาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์สําหรับกลุ่มลูกค้าที่เคยใช้บริการแล้วซึ่ง หากสามารถปรับให้เหมาะสมได้ก็อาจจะทํา
ให้มีลูกค้ามาใช้บริการสินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต์กับธนาคารทิสโก้ จํากัด(มหาชน) และรวมไปถึงระยะเวลา
การพิจารณาเครดิตถ้าหากระยะเวลาการพิจารณายาวนานเกินไปก็อาจส่งผลให้ลูกค้าเลือกที่จะไปขอสินเชื่อ
กับธนาคารอื่นๆได้ สําหรับลูกค้าใหม่ ควรหาสื่อหรือโฆษณาเพื่อสําหรับการนําเสนอที่สามารถทําให้ดึงดูดกลุ่ม
ลูกค้าใหม่เข้ามาได้
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับสินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต์ ซึ่งอาจจะศึกษาเกี่ยวกับ
สินเชื่อจํานํารถมอเตอร์ไซค์หรือรวมไปถึงสินเชื่อจํานําทะเบียนรถบรรทุก เพราะสําหรับธนาคารทิสโก้ จํากัด
(มหาชน) นั้ นสิ นเชื่อจํ านําทะเบี ย นรถยนต์ ไ ม่ไ ด้จ ะมี แต่สิ นเชื่ อ จํานํ า ทะเบียนรถยนต์แ ต่ยั ง มีสิ น เชื่ อหรื อ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทางผู้วิจัยสามารถนําไปศึกษาและนํามาปรับใช้เพื่อที่จะทําให้ธุรกิจของสินเชื่อจํานําทะเบียน
ของธนาคารทิสโก้ จํากัด(มหาชน) เป็นอันดับ 1 ของธุรกิจเช่าซื้อได้
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บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอการซื้อขายพลังงานไฟฟ้า บนระบบพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะของโรงงานขนาดเล็ก
และที่อยู่อาศัยในประเทศไทย/ภูมิภาค โดยใช้ตรรกศาสตร์คลุมเครือในโปรแกรม MATLAB โดยวิเคราะห์จาก
อัตราส่วนจานวนวันปัจจุบันต่อจานวนวันทั้งหมดของเดือน อัตราส่วนพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปต่ อโควต้าที่ได้รับ
สภาพอากาศ และอัตราส่วนความต้องการตามช่วงเวลา (Time of Use Rate) เพื่อรองรับการใช้พลังงานไฟฟ้า
ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามจานวนประชากร และการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการวางแผนระบบที่ดีจะ
สามารถลดการใช้พลังงาน ลดค่าใช้จ่ายให้ระบบ ช่วยให้เกิดเสถียรภาพของระบบ รวมถึงการลดความต้องการ
การใช้พลังงานไฟฟ้าของผู้ใช้งานผู้บริโภคสามารถรวบรวมรูปแบบการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีอยู่และดาเนินการ
วางแผนหรือปรับการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาที่ดีที่สุด งานวิจัยนี้ตั้งอยู่
บนพื้นฐานแนวคิดเกี่ยวกับการเพิ่มความสมดุลระหว่างแหล่งกาเนิดพลังงานไฟฟ้าหลักที่มีอย่างจากัดและผู้ใช้
พลังงานไฟฟ้าทุกท่านจะได้รับโควตาพื้นฐานสาหรับการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้า
ต่อวัน ของโรงงานขนาดเล็ กและที่อยู่อาศัย กับ ปริมาณการซื้อขายพลังงานไฟฟ้า และมีการพิจารณาความ
เพียงพอของโควตาในแต่ละเดือนว่าสามารถขายหรือต้องซื้อโควตาไฟฟ้านั้นหรือไม่และจานวนเท่าไหร่
ผลการทดสอบพบว่าระบบช่วยเพิ่มความสมดุลให้ กับการผลิตไฟฟ้าและการใช้พลังงานไฟฟ้าของ
ผู้บริโภคได้ดีขึ้น สามารถเป็นแนวทางในการช่วยให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากขึ้ นได้ สามารถรองรับการ
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ขยายตัวของผู้บริโภคในอนาคต ลดความเสี่ยงของโรงงานไฟฟ้าจ่ายพลังงานไฟฟ้าไม่เพียงพอ และสามารถลด
ค่าใช้จ่ายของโรงงานไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี
คาสาคัญ : ฟัซซี่ลอจิก, โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ , โควตาพลังงานไฟฟ้า
Abstract
This paper presents the trading of electrical energy on intelligent electric power
systems of small factories and residences in Thailand / region by using fuzzy logic in the
MATLAB program by analyzing the ratio of the current number of days per total days of the
month, the ratio of electricity used to the quota received, weather and the time of use rate
in order to support the increasing power consumption. According to the population and
economic growth by planning a good system can reduce energy consumption. Reduce
system costs Helps to stabilize the system As well as reducing the need for electrical energy
consumption of users, consumers can collect existing electricity usage patterns and plan or
adjust electricity consumption in advance. In order to be able to use at the best time this
research is based on the idea of increasing the balance between the main electric power
sources that are limited and all electric power users will receive a basic quota for electrical
energy use. By comparing the electricity consumption per day of small factories and
residences and the amount of electricity trading And considering the adequacy of quotas in
each month whether they can sell or have to buy that power quota and how much
The test results showed that the system helped increase the balance of electricity
production and the electricity consumption of consumers better. Can be a guideline to help
make the electrical system more efficient Able to support the expansion of consumers in
the future Reduce the risk of power plants supplying insufficient electricity. And can reduce
the cost of the power plant as well
Keywords: Fuzzy Logic, Smart grid, Electric power quotas
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บทนา
จากข้อมูลกราฟและสถิติกาลังการผลิตในระบบไฟฟ้า และความต้องการการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุด
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในเดือนมีนาคม 2562 พบว่ากาลังผลิตในระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีกาลังการผลิตอยู่ที่ 14,565.58 เมกะวัตต์ และความต้องการการใช้พลังงานไฟฟ้า
สูงสุดของเดือนมีนาคม 2562 มีค่าอยู่ที่ 28,711.30 เมกะวัตต์ แสดงให้เห็นว่ากาลังผลิตในระบบไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีกาลังการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการการใช้พลังงานไฟฟ้า และจากสถิติ
มีค วามต้อ งการการใช้ งานพลั งงานไฟฟ้ าที่ เพิ่ มมากขึ้น ในทุ กๆปี โดยปั จ จั ยที่ ท าให้ มีค วามต้อ งการการใช้
พลังงานเพิ่มขึ้นนั้น คือผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่มีการใช้พลังงานเกินขีดจากัด ทาให้ค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานมี
ราคาที่สูงทั้งฝั่งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการอาจทาให้ส่งผลต่อต้นทุนของการผลิตต่างๆ หรือ พฤติกรรมที่มีการ
ใช้พลังงานต่ากว่าขีดจากัดมากๆ แต่ผู้ใช้ไม่ทราบข้อมูลการใช้พลังงานของผู้ใช้บริการในสถานการณ์นี้อาจส่งผล
ให้ ทั้งผู้ ใช้บ ริการและผู้ให้ บ ริการเสี ยโอกาสในการลดต้น ทุน การผลิตจากการขายพลังงานไฟฟ้าคืน แก่ผู้ให้
บริการ ซึ่งระบบเดิมการแจ้งการใช้พลังงานไฟฟ้าของผู้ใช้บริการจะเป็นเพียงการแจ้งการใช้งานของผู้ใช้อย่าง
เดียวโดยที่ตัวผู้ใช้บริการเองไม่ทราบถึงขีดกาจัดในการใช้พลังงานซึ่งอาจส่งผลกระทบให้ ผู้ใช้บริการและผู้
ให้ บ ริ ก ารมี ค่ า ใช้ จ่ ายที่ สู งและอาจส่ งผลให้ ผู้ ให้ บ ริ ก ารจ่ า ยพลั งงานไฟฟ้ า มาไม่ พ อกั บ ความต้ อ งการของ
ผู้ใช้บริการทาให้เกิดผลกระทบหลายอย่างตามมา เช่น ไฟฟ้าดับทาให้ผู้ใช้บริการเสียโอกาสในการผลิตสินค้า
ต่างๆ โดยการผลิตไฟฟ้าได้จากการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติร้อยละ 70 รองลงมาได้แก่ ลิกไนท์และถ่านหิน
ร้อยละ 20 และในส่วนที่เหลือจาเป็นต้องมีการซื้อพลังงานเพิ่มเติมจากพลังงานหมุนเวียนและการซื้อไฟฟ้าจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ดังนั้นการใช้ตรรกศาสตร์คลุมเครือในการวิเคราะห์ปริมาณการจ่ายไฟให้ ผู้ใช้ไฟฟ้าในระบบพลังงาน
ไฟฟ้าอัจฉริยะ ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ที่เป็นโครงข่ายที่เชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อให้ สามารถบริหารจัดการ ควบคุมการผลิต การจ่ายพลังงานไฟฟ้า และการใช้พลังงานทดแทน
ต่างๆ การพัฒนาระบบสมาร์ทกริดขึ้นมานั้นเพื่อลดความต้องการการใช้พลังงาน โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของผู้ใช้บริการทาให้ผู้ให้บริการได้ตระหนักถึงความสาคัญและมีขีดจากัดในการใช้พลังงานไฟฟ้าและเป็นการใช้
เทคโนโลยีให้คุ้มค่าเพื่อรองรับระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ ซึ่งเป็นโครงข่ายที่เริ่มมีการนามาใช้ในประเทศต่างๆมากขึ้ น
เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงให้แก่ระบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้า เพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อ
กับแหล่งผลิตไฟฟ้า รวมทั้งลดปัญหาในด้านค่าใช้จ่ายของระบบปฏิบัติการต่าง ๆ และเกิดความสมดุลระหว่าง
การจ่ายพลังงานไฟฟ้าและความต้องการพลังงานไฟฟ้า และเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์ปริมาณการจ่ายไฟให้ผู้ใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือนและของโรงงานไฟฟ้า บนระบบพลังงาน
ไฟฟ้าอัจฉริยะ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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2. เพิ่มความสมดุลระหว่างแหล่งกาเนิดพลังงานไฟฟ้าหลักที่มีอย่างจากัดและผู้ใ ช้พลังงานไฟฟ้าทุก
ท่านจะได้รับโควตาพื้นฐานสาหรับการใช้พลังงานไฟฟ้า
3. เพื่อให้ผู้ผลิตไฟฟ้าสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดได้มีประสิทธิภาพสูงสุด
4. เพื่อลดความเสี่ยงของโรงงานไฟฟ้าจ่ายพลังงานไฟฟ้าไม่เพียงพอ
5. เพื่อลดค่าใช้จ่ายของโรงงานไฟฟ้า
6. เพื่อลดความต้องการการใช้ไฟฟ้าของผู้บริโภค
7. เพื่อให้ระบบมีเสถียรภาพ
อุปกรณ์และวิธีการดาเนินงานวิจัย
1.ส่วนฮาร์ดแวร์
1.1) เครื่องทดสอบ Intel(R) Core(TM) i7-8550U 64-bit CPU 1.8GHZ RAM 16 GB
2. ส่วนซอฟต์แวร์
2.1 ) Matlab 2015a (Matlab fuzzy logic toolbox)
วิธีการดาเนินงานวิจัย
งานวิจัยนี้จะนาเสนอการจัดการโควตาไฟฟ้าในระบบโครงข่ายอัจฉริยะ โดยใช้โปรแกรม Matlab
(Fuzzy Logic Toolbox) โดยจาลองรูปแบบการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้บริการ ดังนี้
ตารางที่ 1
ลาดับ
1
2
3
4

ประเภท
การใช้ไฟฟ้า
โควต้า/Watt
โรงงานขนาดเล็ก
ปกติ
5000
โรงงานขนาดเล็ก
เกินโควต้า
5000
ที่อยู่อาศัย
ปกติ
1500
ที่อยู่อาศัย
เกินโควต้า
1500
ข้อมูลการจาลองรูปแบบการใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภท

กาหนดวันที่จาลองการใช้งาน คือ วันที่ 5,22 เดือนธันวาคม 2561 เพื่อจาลองการซื้อขายของ
ผู้ใช้บริการ
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การออกแบบด้วยตรรกศาสตร์คลุมเครือ
การสร้างระบบฟัซซี่โดยใช้วิธีของ Mamdanni โดยกาหนดให้ Membership Function เป็นแบบ
Trapersoidal และ Triangular ในการออกแบบระบบฟัซซี่ และการสร้างแบบจาลองดังภาพที่ 2

ภาพที่ 1 การออกแบบด้วยตรรกศาสตร์คลุมเครือ
1.) ออกแบบฟัซซี่เซต (Fuzzification)
ทาการออกแบบตัวแปรฟัซซี่ซึ่งมีทั้งตัวแปรทางด้านอินพุตและเอาต์พุต โดยในการวิจัยนี้กาหนดอินพุต
จานวน 4 ตัวแปร และเอาท์พุต 1 ตัวแปร
2) Membership Function
Input 1 : อัตราส่วนจานวนวันปัจจุบันต่อจานวนวันทั้งหมดของเดือน แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
0
ถึง 0.4 ระดับข้อมูล น้อย
0.2 ถึง 0.8 ระดับข้อมูล กลาง
0.6 ถึง 1 ระดับข้อมูล มาก
(1)
โดยที่

คือ อัตราส่วนจานวนวันปัจจุบันต่อจานวนวันทั้งหมดของเดือน
คือ จานวนวันปัจจุบัน
คือ จานวนวันทั้งหมดของเดือน
Input 2 : อัตราส่วนพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปต่อโควต้าที่ได้รับ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
0
0.2
0.6

ถึง 0.4 ระดับข้อมูล
ถึง 0.8 ระดับข้อมูล
ถึง 1 ระดับข้อมูล

น้อย
กลาง
มาก
(2)

โดยที่

คือ อัตราส่วนพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปต่อโควต้าที่ได้รับ
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คือ พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไป
คือ พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดตามโควต้าที่ได้
Input 3 : อุณหภูมิ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
15 ถึง 27.5 ระดับข้อมูล น้อย
22.5 ถึง 37.5 ระดับข้อมูล กลาง
32.5 ถึง 45 ระดับข้อมูล มาก
Input 4 : อัตราส่วนความต้องการตามช่วงเวลา TOU แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
0 ถึง 0.5
ระดับข้อมูล เย็น
0.2 ถึง 0.7 ระดับข้อมูล กลาง
0.5 ถึง 1
ระดับข้อมูล ร้อน
ตารางที่ 2
ช่วงเวลา

ค่าความสาคัญ
โรงงานขนาดเล็ก

ที่อยู่อาศัย

0:00

0.35

0.61

1:00

0.25

2:00

ช่วงเวลา

ค่าความสาคัญ
โรงงานขนาดเล็ก

ที่อยู่อาศัย

12:00

0.9

0.12

0.59

13:00

0.79

0.05

0.19

0.52

14:00

0.85

0.05

3:00

0.1

0.49

15:00

0.89

0.1

4:00

0

0.4

16:00

0.8

0.2

5:00

0.05

0.41

17:00

0.68

0.1

6:00

0.01

0.3

18:00

0.55

0.3

7:00

0.05

0.33

19:00

0.42

0.59

8:00

0.3

0.1

20:00

0.39

0.78

9:00

0.85

0.8

21:00

0.45

0.92

10:00

0.85

0.1

22:00

0.5

0.88

11:00

0.95

0.1

23:00

0.49

0.9

0:00

0.4

0.61

ค่าความสาคัญของแต่ละช่วงเวลา
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Output : อัตราการตัดสินใจซื้อหรือขายพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วย แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ
(-1) ถึง 0
ระดับข้อมูล ขาย
(-0.2) ถึง 1
ระดับข้อมูล ซือ้
ตารางที่ 3
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

input
1
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low

input
2
low
low
low
low
low
low
low
low
low
med
med
med
med
med
med
med
med
med
high
high
high
high
high
high
high

input
3
cool
cool
cool
med
med
med
hot
hot
hot
cool
cool
cool
med
med
med
hot
hot
hot
cool
cool
cool
med
med
med
hot

input
4 output
low sell
med sell
high sell
low sell
med sell
high sell
low sell
med sell
high sell
low sell
med sell
high sell
low sell
med sell
high sell
low sell
med sell
high sell
low buy
med buy
high buy
low buy
med buy
high buy
low buy

No.
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
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input
1
med
med
med
med
med
med
med
med
med
med
med
med
med
med
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high

input
2
med
med
med
med
med
high
high
high
high
high
high
high
high
high
low
low
low
low
low
low
low
low
low
med
med

input
3
med
med
hot
hot
hot
cool
cool
cool
med
med
med
hot
hot
hot
cool
cool
cool
med
med
med
hot
hot
hot
cool
cool

input
4 output
med sell
high sell
low sell
med sell
high sell
low buy
med buy
high buy
low buy
med buy
high buy
low buy
med buy
high buy
low sell
med sell
high sell
low sell
med sell
high sell
low sell
med sell
high sell
low sell
med sell

8

26 low
27 low
28 med

high
high
low

hot med
hot high
cool low

buy
buy
sell

66
67
68

high
high
high

No.

input 1

No.

input 1

input 2

input 3

input 4

output

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

med
med
med
med
med
med
med
med
med
med
med

low
low
low
low
low
low
low
med
med
med
med

cool high
med low
med med
med high
hot low
hot med
hot high
cool low
cool med
cool high
med low

sell
sell
sell
sell
sell
sell
sell
sell
sell
sell
sell

med cool high
med med low
med med med

sell
sell
sell

input 2

input 3

input 4

output

70 high med
71 high med
72 high med
73 high high
74 high high
75 high high
76 high high
77 high high
78 high high
79 high high
80 high high
81 high high
ข้อมูลในรูปแบบฟัซซีเซต จานวน 81 กฎ

hot
hot
hot
cool
cool
cool
med
med
med
hot
hot
hot

low
med
high
low
med
high
low
med
high
low
med
high

sell
sell
sell
buy
buy
buy
buy
buy
buy
buy
buy
buy

3) Defuzzification
(3)
(4)
โดยที่

คือ พลังงานไฟฟ้าที่ขายได้
คือ พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อได้
คือ อัตราการซื้อหรือขายพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วย
คือ จำนวนโควต้ ำที่ได้ รับ

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการทดลองในการใช้ตรรกศาสตร์คลุมเครือเพื่อวิเคราะห์การซื้อขายพลังงานไฟฟ้าให้สอดคล้อง
กับการใช้พลังงานไฟฟ้าของผู้บริโภคตามโควต้าที่ได้รับ บนระบบพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ โดยพิจารณาโรงงาน
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ขนาดเล็กและที่อยู่อาศัยในประเทศไทย/ภูมิภาค พบว่าในการทดลอง เมื่อมีการใช้พลังงานไฟฟ้าปริมาณน้อย
และจานวนวันที่พิจารณาน้อย สามารถขายพลังงานไฟฟ้าได้ ซึ่งโรงงานขนาดเล็กสามารถขายพลังงานไฟฟ้าได้
มากกว่าที่อยู่อาศัย เล็ กน้ อย เมื่อมีการใช้พ ลังงานไฟฟ้าปริมาณมาก และจานวนวัน ที่พิจารณามาก ระบบ
วิเคราะห์ว่าควรซื้อพลังงานเพิ่มขึ้น ซึ่งโรงงานขนาดเล็กมีการซื้อพลังงานไฟฟ้าที่มากกว่า ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4
ลาดับ วันที่
1

5

2

22

3

5

4

22

ประเภท
โรงงานขนาดเล็ก
โรงงานขนาดเล็ก
โรงงานขนาดเล็ก
โรงงานขนาดเล็ก
ที่อยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัย

การใช้ไฟฟ้า โควต้า/Watt ผลลัพธ์
ปกติ
5000
ขาย
เกินโควต้า
5000
ปกติ
5000
ซื้อ
เกินโควต้า
5000
ปกติ
1500
ขาย
เกินโควต้า
1500
ปกติ
1500
ซื้อ
เกินโควต้า
1500

%
58-60
13-37
58-59
8-37

ผลลัพธ์การซื้อขายพลังงานไฟฟ้าจากการทดลองในการใช้ตรรกศาสตร์คลุมเครือ

ภาพที่ 2 ผลการทดลองการใช้ไฟฟ้าและการซื้อขายวันที่ 5 ของโรงงานขนาดเล็กรูปแบบที่ 1 และ 2
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ภาพที่ 3 ผลการทดลองการใช้ไฟฟ้าและการซื้อขายวันที่ 22 ของทีโ่ รงงานขนาดเล็กรูปแบบที่ 1 และ 2

ภาพที่ 4 ผลการทดลองการใช้ไฟฟ้าและการซื้อขายวันที่ 5 ของที่อยู่อาศัยรูปแบบที่ 3 และ 4

ภาพที่ 5 ผลการทดลองการใช้ไฟฟ้าและการซื้อขายวันที่ 22 ของทีอ่ ยู่อาศัยรูปแบบที่ 3 และ 4
เมื่อผู้ใช้บริการใช้พลังงานไฟฟ้าภายโควต้าที่กาหนดให้ และมีพลังงานไฟฟ้าเหลือ สามารถนาพลังงาน
ไฟฟ้าไปขายให้กับผู้ที่ใช้พลังงงานไฟฟ้าเกินโควต้าได้ ซึ่งทาให้ผู้ใช้บริการมีรายได้เพิ่มขึ้น และยังเป็นการช่วย
ลดค่าใช้จ่ ายในการผลิ ตของโรงงานผลิ ตไฟฟ้าได้อีกด้วย เมื่อผู้ ใช้บ ริการมีการใช้พลั งงานไฟฟ้าเกิน โควต้า
จะต้องซื้อพลังงานไฟฟ้าเพิ่มจากผู้ใช้บริการรายอื่น ซึ่งเพิ่มความสมดุลระหว่างแหล่งกาเนิดพลังงานไฟฟ้าหลัก
ที่มีอย่างจากัดและผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า และสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดได้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ช้อเสนอแนะ
1. สาหรับการกาหนดอินพุทของฟัซซี่ลอจิกนั้น สามารถปรับค่าได้ตามวัถุประสงค์ของผู้ใช้บริการใน
ขณะนั้นได้
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2. สาหรับการกาหนดโควต้าให้ผู้ใช้บริการนั้น อาจพิจารณาจากปัจจัยอื่นๆ เพื่อให้ผลลัพธ์ที่แม่นยา
ขึ้น
3. ควรเพิ่มการทดสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าในเดือนอื่นๆ หรือปีอื่นๆ เพื่อให้สรุปผลได้แม่นยาขึ้น
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บทคัดย่อ
หลายปีที่ผ่านมาสื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของประชากรไทยมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
สื่อสังคมออนไลน์ชื่อดังอย่าง Facebook ซึ่งเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมมากในประเทศไทยทาให้ ผู้ใช้หันมา
สร้างเพจ (Facebook Page) มากขึ้น ซึ่งเพจเหล่านี้นาเสนอเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไปผู้ใช้สามารถเลือกชื่น
ชอบหรือติดตามเพจที่ตนสนใจได้ โดยจานวนผู้ชื่นชอบ (Likes) และผู้ติดตาม (Followers) คือส่วนสาคัญ
ส าหรั บผู้ ใช้ที่เป็ น เจ้าของเพจ เพราะ เมื่อผู้ ชื่นชอบและผู้ ติดตามมีจ านวนมากเท่า ใด โอกาสที่ผู้ สนับสนุน
(Sponsor) จะเข้ามาให้เงินทุนในการพัฒนาโครงการใหม่ได้มากขึ้นเท่านั้น อีกมุมหนึ่งเมื่อจานวนผู้ชื่นชอบและ
ผู้ติดตามมากขึ้นนั่นหมายถึงเพจนั้นเป็นเพจที่มีอิทธิพล (Influencer) ดังนั้น อาจได้รับการว่าจ้างจากลูกค้า
เพื่อให้วิจารณ์ผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดีหลายเพจที่มีอิทธิพลในด้านต่างๆ
ที่มจี านวนผู้ชื่นชอบและผู้ติดตามจานวนมากส่งผลให้ราคาสาหรับการวิจารณ์สูงขึ้นไปด้วย
ในงานวิจัยนี้ได้รับแรงจูงใจจากสถานการณ์ดังกล่าวโดยงานวิจัยนี้ต้องการจาแนกระดับ ความนิยม
(Tier) ของเพจต่างๆ ใน Facebook เพื่อแยกเพจที่มีจานวนผู้ชื่นชอบและผู้ติดตามที่ต่างกันออกเป็น 3 ระดับ
ได้แก่ ระดับเป็นที่นิยมสูง ระดับเป็นที่นิยมปานกลางและระดับเป็นที่นิยมน้อย โดยใช้เทคนิคด้านการเรียนรู้
ของเครื่องจักร (Machine Learning) ด้าน Supervised Learning คือการจาแนกข้อมูล (Classification) เพื่อ
แก้ปัญหาดังกล่าว โดยดาเนินการทดลองบนชุดข้อมูล ตัวอย่างเพจของ Facebook ประกอบไปด้วย 43,275
เพจ โดยผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าขั้นตอนวิธี Support Vector Machine (SVM) สามารถจาแนกระดับ
ของเพจได้แม่นยาที่สุด โดยค่า F1-Score เท่ากับร้อยละ 95.80 โดยงานวิจัยนี้สามารถช่วยให้ ผู้ใช้ที่ต้องการ
ว่าจ้างสามารถเลือกเพจที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการรวมไปถึงราคาที่ผู้ใช้สามารถยอมรับได้
คาสาคัญ: การเรียนรู้ของเครื่องจักร, การจาแนกข้อมูล, การทาโฆษณาออนไลน์
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Abstract
In recent years, social media continuously plays an important role in Thai society. The
popular one is Facebook. The number of Thai users is increasing rapidly. Some users turn to
create their own Facebook pages. Those pages are represented different content, so users can
like or follow any page they interested. The number of likes and followers are a crucial part
for a page owner because the larger number of likes and followers the larger opportunity the
page are sponsored. In addition, if the number of likes and followers of the page are large, it
means the page is an influencer. Thus, the page might be contacted by customers to advertise
or review their products or services. By the way, the popular page which has the large number
of likes and followers set an expensive price of services. In this research is inspired by that
situation, therefore I try to classify a tier of each page on Facebook. Tiers are separated into 3
levels: highly popular, popular and less popular level. The popular supervised machine
learning technique called classification is used for addressing the problem. Experiments were
performed on Facebook pages dataset which contains 43,275 pages. The results showed that
SVM yields the best F1-Score that is 95.80%. This research can be applied to help customers
choose appropriate pages for their products or services.
Keywords: Machine Learning, Classification, Online Advertisement
บทนา
ปัจจุบันความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ส่งผลให้ พฤติกรรมการเสพ
สื่อของผู้ใช้งานเปลี่ยนไป ยกตัวอย่างเช่น การเข้าถึงสื่อผ่านโทรทัศน์และวิทยุนั้นน้อยลงกว่าในอดีตและถูก
แทนที่ด้วยสื่อบนอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ทาให้รูปแบบของการทาโฆษณาส่งเสริมการขายมีรูปแบบที่แตกต่าง
ออกไป เช่น การว่าจ้างผู้มีอิทธิพลในการเผยแพร่ภาพหรือลิงค์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ การว่าจ้างผู้มีอิทธิพลใน
การผลิตวิดีทัศน์เพื่อวิจารณ์และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งแต่ละรูปแบบมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน โดยการ
สร้างโฆษณาสาหรับสื่อโทรทัศน์นั้นส่วนใหญ่เป็นการทาสัญญาว่าจ้างกับผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ หรือผู้ที่มี
ชื่อเสียงอย่างดาราหรือนักแสดงเป็นพรีเซ็ นเตอร์ (Presenter) เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ซึ่งการสร้างโฆษณา
รูปแบบนี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายจานวนมากกว่าและโอกาสที่โฆษณาอาจถูกเข้าถึงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการสร้าง
โฆษณาบนสื่ออินเทอร์เน็ตและด้วยปริมาณการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อ งทาให้รูปแบบ
การสร้างโฆษณาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตจึงได้รับความนิยมมากขึ้นตามลาดับ โดยงานวิจัยนี้มุ่งเน้นไปยังสื่อสังคม
ออนไลน์ชื่อดังอย่าง Facebook ที่ได้รับความนิยมในหมู่ประชากรไทยและผู้ใช้หันมาสร้างเพจมากขึ้น โดย
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ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเลือกกดชื่นชอบหรือ กดติดตามเพจที่ตนสนใจได้ตามต้อ งการ โดยเพจเหล่านี้เมื่อมีผู้กด
ชื่นชอบหรือกดติดตามจานวนมากเท่าใด ทาให้เพจมีโอกาสเป็นผู้มีอิทธิพลได้มากยิ่งขึ้นและทาให้มีโอกาสที่
ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากผู้สนับสนุนต่างๆ ทั้งนี้ยังมีโอกาสที่ผู้ใช้สนใจต้องการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ หรือ
บริการมาติดต่อว่าจ้างเพื่อ ทาโฆษณาเพื่อให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในสังคม ซึ่งผู้วิจัยได้
สอบถามไปยังเพจหนึ่งที่มีจานวนผู้ชื่นชอบและผู้ติดตามมากกว่า 600,000 คน เพื่อสอบถามราคาสาหรับการ
ว่าจ้างส่งเสริมผลิตภัณฑ์ โดยราคาการเพื่อเผยแพร่ภาพหรือลิงค์ มีค่าใช้จ่ายประมาณ 60,000-100,000 บาท
และการผลิตวิดีทัศน์เพื่อวิจารณ์และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประมาณ 300,000-500,000 บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูง
พอสมควรสาหรับลูกค้าที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจภายในครอบครัวทาให้ลูกค้าต้องหันไปว่าจ้างเพจที่เป็น
ที่นิยมระดับปานกลางแทน งานวิจัยนี้มีความต้องการเพื่อช่วยระบุระดับความนิยมของเพจเหล่านี้
งานวิจัยนี้ดาเนินการทดลองบนชุด ตัวอย่างข้อมูลเพจของ Facebook ที่ถูกเก็บข้อมูลโดยบริษัทไวซ์
ไซท์ (ประเทศไทย) จ ากั ด ซึ่ ง ทางบริ ษั ท เป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และเครื่ อ งมื อ ด้ า น Social
Monitoring เพื่อให้ลูกค้าที่ใช้บริการเครื่องมือดังกล่าวสามารถทราบถึงสิ่งที่ผู้ใช้บนสื่อสังคมออนไลน์แสดงออก
ถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการของลูกค้าได้ เพื่อให้มีจานวนข้อมูลที่มากเพียงพอเพื่อนาไปวิเคราะห์ ให้แก่ลูกค้าได้ จึง
จาเป็นต้องเก็บข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ให้ได้มากและรวดเร็วที่สุด โดยเก็บข้อมูลจากเพจที่เผยแพร่เนื้อหา
เป็นสาธารณะเท่านั้นโดยไม่มีข้อมูลส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องแต่การเก็บข้อมูลนั้นมีค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงข้อมูล
เพราะฉะนั้นจึงจาเป็นต้องเลือกให้ความสาคัญสาหรับการเก็บข้อมูลจากเพจที่มีการเข้าถึงและเผยแพร่ข้อความ
และความคิดเห็นมากก่อน เพจเหล่า นี้จึงถูกออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับเป็นที่นิยมสูง ระดับเป็นที่นิยมปาน
กลางและระดับเป็นที่นิยมน้อย โดยเพจที่ถูกจาแนกเป็นแต่ละระดับ นั้นมีช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลที่แตกต่าง
กัน โดยเพจที่มีระดับความนิยมสูงจะถูกเก็บข้อมูลด้วยความถี่สูงที่สุดและเพจที่มีระดับความนิยมน้อยจะถูก
เก็บข้อมูลด้วยความถี่ต่าที่สุด เพื่อให้ค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลคุ้มค่า มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยข้อมูลเพจ
เหล่านี้ถูกระบุระดับด้วยสูตรเงื่อนไขที่กาหนดเอง
วัตถุประสงค์การวิจัย
งานวิจัย นี้ มีวัตถุป ระสงค์เพื่อจาแนกระดับความนิย มของบน Facebook ออกเป็ น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับเป็นที่นิยมสูง ระดับเป็นที่นิยมปานกลางและระดับเป็นที่นิยมน้อย เพื่อสามารถแบ่งระดับความนิยมของ
เพจแต่ละเพจ เพื่อความสะดวกในการตัดสินใจให้แก่ลูกค้า หรือผู้ใช้ที่ต้องการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ แต่อาจไม่
พร้อมสาหรับค่าใช้จ่ายเพจที่มีจานวนผู้ชื่นชอบและผู้ติดตามมาก นอกจากนี้เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการระบุ
ระดับความนิยมของเพจของบริษัทไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จากัด ให้เป็นวิธีการระบุระดับความนิยมของเพจ
โดยอัตโนมัติ
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ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
เทคนิ คของการเรี ย นรู้ ของเครื่ องจั กรถูกแบ่ งออกเป็ น 2 กลุ่ ม ได้แก่ Supervised Learning และ
Unsupervised Learning ซึ่งทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกัน คือ Supervised Learning เป็นการสร้างโมเดล
โดยฝึกโมเดลจากชุดข้อมูล (Dataset) ที่มีอยู่โดยชุดข้อมูลจาเป็นต้องมีผลเฉลย งานที่สามารถถูกแก้ปัญหาด้วย
เทคนิคประเภทนี้ ได้แก่ การจาแนกข้อมูล (Classification) และการวิเคราะห์การถดถอย (Regression) เป็น
ต้น ในขณะเดียวกัน Unsupervised Learning เป็นการสร้างโมเดลโดยไม่ต้องการผลเฉลย งานที่สามารถถูก
แก้ปัญหาด้ว ยเทคนิ คประเภทนี้ ได้แก่ การจัดกลุ่ ม (Clustering) เป็ นต้น (Breiman, 2017) งานวิจัย นี้มุ่ง
ความสาคัญไปที่การจาแนกข้อมูล โดยการจาแนกข้อมูลถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภทย่อย (Tsoumakas &
Katakis, 2007) ดังนี้
1. Binary Classification เป็นปัญหาการจาแนกข้อมูลเรียบง่ายที่สุด ซึ่ง ในหนึ่งชุดข้อมูลโดยในแต่
ละตัวอย่างสามารถมีจานวนผลเฉลยได้ 1 ผลเฉลย โดยจานวนผลเฉลยทั้งหมดภายในชุดข้อมูลมี
ได้ 2 ผลเฉลยเท่านั้น
2. Multi-class Classification เป็นปัญหาการจาแนกข้อมูลที่พบได้มากที่สุด ซึ่งในหนึ่งชุดข้อมูล
โดยในแต่ละตัวอย่างสามารถมีจานวนผลเฉลยได้ 1 ผลเฉลย โดยจานวนผลเฉลยทั้งหมดภายใน
ชุดข้อมูลมีได้มากกว่า 2 ผลเฉลย โดยปัญหาสาหรับงานวิจัยนี้ ตรงกับเทคนิ คการจาแนกข้อมูล
ประเภทนี้
3. Multi-label Classification เป็นปัญหาการจาแนกข้อมูลที่ ซับซ้อนและยากที่สุด ซึ่งในหนึ่งชุด
ข้อมูลโดยในแต่ละตัวอย่างสามารถมีจานวนผลเฉลยได้ มากกว่า 1 ผลเฉลย โดยจานวนผลเฉลย
ทั้งหมดภายในชุดข้อมูลมีได้มากกว่า 2 ผลเฉลย
ขั้นตอนวิธีสาหรับการจาแนกข้อมูลทั้งหมดหลากหลายขั้นตอนวิธีด้วยกัน โดยงานวิจัยนี้ได้นาขั้นตอนวิธีที่ได้รับ
ความนิยมมาดาเนินการทดลอง ดังนี้
1. K-Nearest Neighbors (KNN) (Keller, Gray, & Givens, 1985) เป็นขั้นตอนวิธีในการจาแนก
ข้อมูลโดยสร้างโมเดลจากชุดข้อมูลฝึกและเมื่อมีตัวอย่างใหม่จะคานวณระยะห่างของตัวอย่างใหม่
ด้วยระยะทางแบบยุคลิด (Euclidean Distance) โดยการคานวณระยะห่างของตัวอย่างใหม่และ
ตัวอย่างในชุดข้อมูลฝึก โดยพิจารณาจานวนทั้งหมด k ตัวและดูว่าใน k ตัวของชุดข้อมูลฝึกนั้นมี
จ านวนผลเฉลยใดมากที่ สุ ด และตั ว อย่ า งใหม่ จึ ง ถู ก จ าแนกไปเป็ น ผลเฉลยนั้ น โดยค่ า k นั้ น
จาเป็นต้องถูกกาหนดเองซึ่งมีข้อควรระวัง คือ ต้องกาหนดค่ า k ให้เหมาะสม ถ้าค่า k มีจานวน
น้อยเกินไปทาให้โมเดลเกิดปัญหา Overfitting ได้ เพราะโมเดลพิจารณาตัวอย่างในชุดข้อมูลฝึก
รอบข้างน้อยเกินไป ในขณะเดียวกันถ้าค่า k มากเกินไปทาให้เกิดปัญหา Underfitting ได้ เพราะ
โมเดลพิจารณาตัวอย่างในชุดข้อมูลมากเกินไป
2. Naïve Bayes (NB) (Zhang, 2004) เป็นขั้นตอนวิธีใช้หลักการทางหลักสถิติเพื่อคานวณความ
น่าจะเป็นที่ตัวอย่างใหม่จะอยู่ในแต่ละผลเฉลย โดยเริ่มจากคานวณความน่าจะเป็นของจานวน
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ตั ว อย่ า งทั้ ง หมดในชุ ด ข้ อ มู ล ฝึ ก ได้ เ ป็ น ค่ า ความน่ า จะเป็ น ของแต่ ล ะผลเฉลยในชุ ด ข้ อ มู ล ฝึ ก
หลังจากนั้นจึงคานวณค่าความน่าจะเป็นของแต่ละคุณลั กษณะและแต่ล ะผลเฉลย และเมื่อมี
ตัว อย่ างใหม่ส ามารถคานวณความน่าจะเป็ นของตัว อย่ างใหม่โ ดยนาค่าความน่ าจะเป็ น ของ
คุณลักษณะของตัวอย่างใหม่ทั้งหมดมาคูณกันเพื่อให้ได้เป็นค่าความน่าจะเป็นของผลเฉลยและ
จาแนกเป็นผลเฉลยที่มีค่าความน่าจะเป็นที่มากที่สุด ข้อดีของขั้นตอนวิธีนี้ คือ ทางานได้เร็วและ
สามารถประมวลผลกับข้อมูลที่มีจานวนมิติมากได้ ในทางกลับกันถ้าชุดข้อมูลมีจานวนตัวอย่าง
ของแต่ละผลเฉลยไม่เท่ากัน (Imbalanced Data) จะส่งผลให้โอกาสที่โมเดลจะจาแนกตัวอย่าง
เป็นผลเฉลยที่มีจานวนตัวอย่างมากในชุดข้อมูลฝึก
3. Support Vector Machine (SVM) (Platt, 1999; Wu, Lin, & Weng, 2004) เป็นขั้นตอนวิธีที่
มีหลักการทางานโดยการเส้นแบ่งที่ เรียกว่า Hyperplane เพื่อจาแนกข้อมูลออกตามจานวนผล
เฉลย โดยสามารถเลือกสมการในการแบ่งได้หลากหลายแบบ เช่น Linear หรือ Polynomial
เป็นต้น ข้อควรระวังของการใช้งานขั้นตอนวิธีนี้ คือ จาเป็นระบุพารามิเตอร์ที่เหมาะสมเพื่อให้
โมเดลสามารถแสดงประสิทธิภาพได้ดีที่สุด ในทางกลับกันโมเดลสามารถสร้างโมเดลจากชุดข้อมูล
ที่มีความซับซ้อนได้ดี
อุปกรณ์และวิธีการดาเนินงานวิจัย
อุปกรณ์
1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
Processor: 2.3 GHz Intel Core i5
Memory (RAM): 8 GB 2133 MHz LPDDR3
Graphics: Intel Iris Plus Graphics 640 1536 MB
2. ซอฟต์แวร์ (Software)
Python 3.6.8
Pandas 0.24.2
Scikit-learn 0.20.3
3. ระบบปฏิบัติการ (Operating System)
macOS Mojave 10.14.4
4. ชุดข้อมูล
ชุดข้อมูลตัวอย่างเพจของ Facebook ประกอบไปด้วย 43,275 เพจ โดยถูกแบ่งระดับความนิยม
ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
- ระดับเป็นที่นิยมสูง จานวน 316 เพจ
- ระดับเป็นที่นิยมปานกลาง จานวน 4,766 เพจ

1075

- ระดับเป็นที่นิยมน้อย จานวน 38,193 เพจ
โดยข้อมูล เพจเหล่ านี้ ป ระกอบไปด้ว ยคุณลั ก ษณะ 25 ประการที่เป็นข้อมูล การมี ปฏิสั ม พั น ธ์
ระหว่างเพจและผู้ใช้ ได้แก่ จานวนผู้ติดตาม จานวนโพสต์ทั้งหมด 6 เดือนย้อนหลัง จานวนการ
กดปุ่มแสดงปฏิกริ ิยา (Reaction) ทั้งหมด 6 เดือนย้อนหลัง จานวนการแสดงความคิดเห็นทั้งหมด
6 เดือนย้อนหลังและจานวนการเผยแพร่ทั้งหมด 6 เดือนย้อนหลัง ซึ่งชุดข้อมูลนี้เป็นชุดข้อมูล
ในช่วงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง เมษายน พ.ศ. 2562 และแต่ละเพจจะมีผลเฉลยของ
ระดับความนิยมที่แตกต่างกันไป
วิธีการดาเนินงานวิจัย
เพื่อแก้ปัญหาการจาแนกระดับ ความนิย มของเพจต่างๆ บน Facebook ด้วยชุดข้อมูล ที่ถูก นามา
ทดลองนั้นช่วงของข้อมูลคุณลักษณะมีความต่างกันมากเพจที่มีจานวนผู้ติดตามสูงที่สุดมีจานวนผู้ติดตามอยู่ที่
159,757,665 คนในขณะที่เพจที่มีผู้ติดตามน้อยที่สุดมีจานวนผู้ติดตามอยู่ที่ 1 คน ทาให้เกิดช่วงความต่าง
ขนาดใหญ่ ดั ง นั้ น จ าเป็ น ต้ อ งปรั บ ช่ ว งของข้ อ มู ล (Feature Scaling) (Grus, 2019) โดยใช้ ห ลั ก การการ
Standardization ข้อมูล ดังนี้
𝑥′ =

𝑥 − 𝑥̅
σ

โดยที่ 𝑥 คือ ค่าของคุณลักษณะแต่ละคุณลักษณะแต่ละเพจในชุดข้อมูล 𝑥̅ คือ ค่าเฉลี่ยของคุณลักษณะแต่ละ
คุณลักษณะในชุดข้อมูล σ คือ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะแต่ละคุณลักษณะในชุดข้อมูลและ 𝑥′
คือ ค่าของคุณลักษณะที่ผ่านขั้นตอนการ Standardization แล้ว หลังจากผ่านกระบวนการปรับช่วงของข้อมูล
แล้วเสร็จจึงแบ่งชุดข้อมูลออกเป็นสองชุ ดฝึกและชุดข้อมูลทดสอบเพื่อนาชุดข้อมูลฝึกมาใช้ในการสร้างโมเดล
การจาแนกระดับ ความนิ ย มของเพจด้ว ยขั้น ตอนวิธี K-Nearest Neighbors Naïve Bayes และ Support
Vector Machine with Linear Kernel โดยแบ่งชุดข้อมูลออกร้อยละ 90 เป็นชุดข้อมูลฝึกและร้ อยละ 10
เป็นชุดข้อมูลทดสอบและสร้างโมเดลด้วยชุดข้อมูลฝึก โดยการทดลองในงานวิจัยนี้เลือกใช้ค่าพารามิเตอร์ตั้ง
ต้นจากคลังข้อมูล Scikit-learn สาหรับทุกขั้นตอนวิธีข้างต้น
มาตรการวัดประสิทธิภาพ
เมื่อสร้างโมเดลจากชุดข้อมูลฝึกแล้วนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการวัด ประสิทธิภาพของโมเดล โดยทั่วไปการ
จาแนกข้อมูลส่วนใหญ่ใช้วิธีการพิจารณาด้วยมาตรการค่า Precision ค่า Recall และค่า F1-Score สมมติให้
กาลังพิจารณาผลเฉลยระดับเป็นที่นิยมสูง โดยค่า Precision สามารถบ่งบอกถึงความแม่นของจานวนเพจที่
โมเดลทานายมาเป็นเป็นที่นิยมสูงต่อจานวนเพจที่ถูกทานายเป็นเป็นที่นิยมสูง ทั้งหมดได้ โดยสามารถคานวณ
ได้ดังสูตรต่อไปนี้
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Precision =

TP
TP + FP

ในขณะที่ค่า Recall บ่งบอกถึงความแม่นยาของจานวนเพจต่อผลเฉลยจริงของเพจที่ถูกทานายเป็นที่นิยมสูง
ทั้งหมด โดยสามารถคานวณได้ดังสูตรต่อไปนี้
Recall =

TP
TP + FN

และค่า F1-Score บ่งบอกค่าเฉลี่ยของค่า Precision และค่า Recall เพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพโดยรวม
ของโมเดลที่ถูกสร้างขึ้นจากชุดข้อมูลฝึก
F1 = 2 ·

precision · recall
precision + recall

โดย TP คือจานวนเพจที่โมเดลทานายระดับว่าเป็นที่นิยมสูงได้ถูกต้อง FP คือ จานวนเพจที่โมเดลทานายว่า
ระดับว่าเป็นที่นิยมสูงแต่ผลเฉลยจริงเป็นระดับว่าไม่เป็นที่นิยมสูง และ FN คือ จานวนเพจที่โมเดลทานายว่า
ระดับว่าไม่เป็นที่นิยมสูงแต่ผลเฉลยจริงเป็นระดับว่าเป็นที่นิยมสูง
เนื่องจากปัญหาในงานวิจัยนี้ตรงกับเทคนิคการจาแนกข้อมูลแบบ Multi-class Classification ดังนั้น
จึงต้องใช้การเฉลี่ยค่าทั้งสามเพื่อวิเคราะห์ความสามารถโมเดลโดยรวมด้วยสูตร Macro Average
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การทดลองแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนวิธีที่เหมาะสมสาหรับปัญหานี้ คือ ขั้นตอนวิธี Support Vector
Machine ที่สามารถแสดงประสิทธิภาพการทางานได้ดีที่สุดโดยมีค่า Precision ค่า Recall และค่า F1-Score
เท่ากับ ร้อยละ 96.89 ร้อยละ 94.79 และร้อยละ 95.80 ตามลาดับและขั้นตอนวิธีที่แสดงประสิทธิภาพการ
ทางานได้ดีเป็นอันดับสอง คือ ขั้นตอนวิธี K-Nearest Neighbors โดยมีค่า Precision ค่า Recall และค่า F1Score เท่ากับ ร้อยละ 90.72 ร้อยละ 80.71 และร้อยละ 85.15 ตามลาดับขั้นตอนวิธีที่แสดงประสิทธิภาพการ
ทางานได้ความแม่นยาน้อยที่สุด คือ ขั้นตอนวิธี Naïve Bayes โดยมีค่า Precision ค่า Recall และค่า F1Score เท่ากับ ร้อยละ 64.35 ร้อยละ 88.71 และร้อยละ 68.92 ตามลาดับ
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงา Precision ค่า Recall และค่า F1-Score ของแต่ละระดับความนิยมของเพจและแต่
ละขั้นตอนวิธี
ขั้นตอนวิธี
ระดับความนิยม
ค่า Precision
ค่า Recall
ค่า F1-Score
NB
ระดับเป็นที่นิยมสูง
24.19
96.77
38.71
ระดับเป็นที่นิยมปานกลาง
70.04
71.07
70.55
ระดับเป็นที่นิยมน้อย
98.82
96.23
97.51
Macro Average
64.35
88.02
68.92
KNN ระดับเป็นที่นิยมสูง
87.50
67.74
76.36
ระดับเป็นที่นิยมปานกลาง
87.59
75.47
81.08
ระดับเป็นที่นิยมน้อย
97.07
98.93
97.99
Macro Average
90.72
80.71
85.15
SVM ระดับเป็นที่นิยมสูง
93.55
93.55
93.55
ระดับเป็นที่นิยมปานกลาง
98.19
90.99
94.45
ระดับเป็นที่นิยมน้อย
98.94
99.84
99.39
Macro Average
96.89
94.79
95.80
เนื่องจากชุดข้อมูลนี้มีจานวนเพจในแต่ละระดับที่ไม่เท่ากันและขั้นตอนวิธี Naïve Bayes ทานายระดับของแต่
ละเพจโดยใช้ความน่าจะเป็นดังนั้นเพจที่เป็นเพจระดับความนิยมสูง ซึ่งมีจานวนน้อยที่สุด ทาให้ค่าความน่าจะ
เป็นของผลเฉลยนี้ต่ากว่าผลเฉลยอื่น ทาให้โอกาสที่โมเดลจะทานายว่าเป็นเพจระดับความนิยมสูงจึงต่า ใน
ขณะเดียวกันขั้นตอนวิธี K-Nearest Neighbors สามารถทานายเพจที่เป็นเพจระดับความนิยมน้อยได้ดีที่สุด
ในขณะที่ทานายเพจที่เป็นเพจระดับความนิยมสูงและปานกลางได้ค่า F1-Score เท่ากับ ร้อยละ 76.36 และ
ร้อยละ 81.08 ตามลาดับ ซึ่งทั้งสองค่านี้มีค่าใกล้เคียงกันเนื่องจากคุณลักษณะของเพจที่เป็นเพจระดับความ
นิยมสูงและปานกลางมีค่าไม่ห่างกันมากนัก ดังนั้นเมื่อ คานวณระยะห่างระหว่างเพจใหม่และเพจในชุดข้อมูล
ฝึกอาจทาให้คลาดเคลื่อนได้ง่าย สุดท้ายขั้นตอนวิธี Support Vector Machine สามารถแบ่งระดับความนิยม
ได้ดีที่สุดด้วยเหตุที่ SVM สามารถทางานได้ทนทานต่อปัญหาข้อมูลในแต่ละผลเฉลยไม่เท่ากันและสามารถ
ทางานได้ดีกับชุดข้อมูลที่มีจานวนผลเฉลยมากกว่าสองผลเฉลย
งานวิจัยนี้สามารถช่วยในการจาแนกหรือแบ่งระดับความเป็นที่นิยมของเพจบน Facebook ได้ซึ่งช่วย
ให้ผู้ใช้หรือลูกค้าที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจครอบครัวได้สามารถเลือกว่าจ้างผู้มีอิทธิพลในการส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์หรือบริการได้เหมาะสมกับขนาดธุรกิจหรือความพอใจมากยิ่งขึ้น ในส่วนของการทางานงานวิจัยนี้
สามารถแบ่งระดับความเป็นที่นิยมของเพจได้โดยอัติโนมัติทาให้ช่วยในการลดค่าใช้จ่ายทางด้านเวลาและ
ทรัพยากรมนุษย์ในการจาแนกเพจด้วยตนเอง
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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้ทาการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาผู้ใช้บริการ
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซีบ้านโป่ง อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ ลูกค้าผู้ใช้บริการที่มาใช้บริการธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซีบ้านโป่ง อาเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี จานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอยพหุคูณแบบคัดเลือกเข้า ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย
ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ของ KRUNGTHAI NEXT ด้านความตั้งใจในการใช้งาน KRUNGTHAI NEXT ด้านความ
พึงพอใจ มีอิทธิพลต่อการใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และด้าน
ทัศนคติในการใช้งาน KRUNGTHAI NEXT มีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : การใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้บริการ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
Abstract
This research is study the factors influencing the use of electronic transactions : a case study
of Krung Thai Bank Public Company Limited, Big C, Ban Pong branch, Ban Pong District, Ratchaburi.
The sample group consisted of 400 customers of Krung Thai Bank Public Company Limited, Big C,
Ban Pong branch, Ban Pong District, Ratchaburi. The data was analyzed using frequency,
percentage, mean, standard deviation, and multiple regression selection. According to the
research, the findings revealed that: the recognition of KRUNGTHAI NEXT’s benefits, the intention
of using KRUNGTHAI NEXT, and satisfaction factors affected the use of electronic transactions with
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the statistical significance at 0.01. The attitude of using KRUNGTHAI NEXT affected the use of
electronic transactions with the statistical significance at 0.05.
Keywords: Use of electronic transactions, Customers, Krung Thai bank public company limited
บทนา
ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับการดารงชีวิตของมนุษย์มาเป็นเวลานาน ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้
แก้ปัญหาพื้นฐานในการดารงชีวิต และปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมาก สังเกตได้
จากการดาเนิน ชีวิต ของมนุษย์นับตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอน มนุษย์จะต้องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ไม่
ทางตรงก็ทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นในด้านของปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร การแต่งกาย การสร้างที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค
การเดินทาง การติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ทั้งหมดนี้ล้วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ปัจจุบันที่ทุกประเทศล้วนต้องการสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน ด้วยการสร้างองค์ความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ทาให้ความได้เปรียบในเรื่อง
ทรัพยากรทางธรรมชาติถูกแทนที่ด้วยความได้เปรียบในด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นตัวแปรสาคัญที่ส่งผลต่ออานาจ
การต่อรองในเวทีการค้าระหว่างประเทศ (ชูพันธุ์ ชมพูจันทร์, 2560 : ออนไลน์)
ธุรกิจด้านการเงินการธนาคารก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่นาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการให้บริการ เพื่อให้บริการที่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและอานวยความสะดวกในการทาธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบต่างๆ
ให้ธนาคารสามารถเพิ่มช่องทางในการหารายได้ ขยายฐานลูกค้า รักษาส่วนแบ่งทางการตลาด และยังช่วยลด
ต้นทุนในการดาเนินงาน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจและยังเป็นการพัฒนาศักยภาพ
ของธนาคารได้อีกด้วย (ภัคจิรา นิลเกษม, 2556 : 2) ซึ่งแนวโน้มธุรกิจธนาคารในปัจจุบันความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีโทรคมนาคมและการสื่อสารได้ส่งผลต่อการดาเนินธุรกิจทางด้านการเงินการธนาคาร ประกอบกับ
ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์มีการแข่งขันกันมากขึ้น การดาเนินธุรกิจด้านการเงินการธนาคารจาเป็นต้องมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนารูปแบบการให้บริการที่ทันสมัย เหมาะกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ประกอบ
กับ พฤติกรรมของผู้บ ริโ ภคที่นิย มการทาธุรกรรมด้วยตัว เองผ่านโทรศัพท์มือถือมากขึ้น เพื่อให้ตอบรับกับ
ความต้องการและอานวยความสะดวกให้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด (ปฏิภาณ สว่างเมฆ, 2553 :
2) ธนาคารต่ า งๆ จึ ง ได้ น าบริ ก ารธนาคารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ เรี ย กอี ก อย่ า งหนึ่ ง ว่ าอิ น เตอร์ เ น็ ต แบงก์กิ้ง
(Internet Banking) มาใช้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2543 โดยเน้นการให้บริการด้านการทาธุรกรรมทางการเงินผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าใช้ระบบธนาคารออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา ประกอบไปด้วย การ
ตรวจสอบจานวนเงินในบัญชี บริการด้านการโอนเงิน สามารถเพิ่มบัญชีผู้รับโอนได้ด้วยตนเอง มีระบบรักษา
ความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสของข้อมูล สามารถชาระสินค้าและบริการได้มากกว่า 1,000 ร้านค้า ทาให้ลูกค้า
ไม่จ าเป็ นที่จะต้องเดินทางออกไปธนาคารหรือ ไปหาเครื ่อ งรับ จ่า ยเงิน อัต โนมัติ (ATM) เพื่อ ทาธุร กรรม
ทางการเงิน ลูก ค้า สามารถทาธุร กรรมทางการเงิน ต่า งๆ ได้ ง่ายยิ่งขึ้น และเพิ่มความสะดวกสบาย ความ
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รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการให้แก่ลูกค้า อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนและลดความเสี่ยงอีกด้วย (วรวุฒิ
มีชัย, 2555 : 1)
ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560 : ออนไลน์) ระบุว่าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เติบโตอย่างรวดเร็ว รวมแล้วมีผู้ลงทะเบียนใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งประมาณ 35 ล้านบัญชี
จากจ านวนลู ก ค้ า เงิ น ฝากของธนาคารทั้ ง ระบบประมาณ 90 ล้ า นบั ญ ชี เ มื่ อ ปลายปี 2559 คิ ด เป็ น
อัตราส่วน 1 ใน 3 ของลูกค้าที่เริ่มใช้อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ในขณะเดียวกันหลายธนาคารในประเทศไทยเริ่ม
ทยอยปิ ด สาขา โดยในรอบ 21 เดื อ นที่ ผ่ า นมาธนาคารปิ ด สาขารวมทั้ ง หมด 220 สาขา ขณะที่
ภาพรวม 6 เดือนแรกของปีนี้มีจานวนพนักงานแบงก์ทั้งระบบลดลง 1,351 คน ถือเป็นความเปลี่ยนแปลงใน
ธุร กิจ ธนาคารอย่ างมาก เทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้ ใช้บริการธนาคารล้ว นเป็นแรงผลักดัน ทาให้ ทุก
ธนาคารต้องปรับ ตัว เพื่อดึงลูกค้าคนรุ่น ใหม่ (Young Gen) รักษาฐานลูกค้าเดิม และรักษาส่ว นแบ่งทาง
การตลาด ให้ยังคงอยู่
ธนาคารกรุงไทย เป็นธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งที่มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เพี่อ
เป็นช่องทาง ในการทาธุรกรรมทางการเงินของลูกค้า โดยมุ่งเน้นความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย กลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายของธนาคารโดยเริ่มต้นจะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความทันสมัยและใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ
(ธนาคารกรุงไทย จากัด มหาชน, 2560 : ออนไลน์) จนมาถึงปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบาย Thailand 4.0 พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สั่งการให้หน่วยงานราชการสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนในทุกระดับ
เพื่อให้ประชากรไทยมีความรู้ความสามารถ มีทักษะอาชีพที่สูงขึ้นและสิ่งสาคัญ คือ มีความรู้ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีหรือวิทยาการใหม่ ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการผลักดันนโยบายที่จ ะก่อเกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรม (พงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์, 2560 : ออนไลน์) จึงเป็นโอกาสดีสาหรับธนาคารกรุงไทยและธนาคาร
พาณิชย์อื่นๆ ที่จะช่วยผลักดันให้มีการใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้ทุกเพศ ทุกวัย มากขึ้น และการ
ให้บริการนี้ยังก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ช่ว ยลดต้นทุน ลดการเดินทาง และลดการใช้กระดาษ ซึ่งเป็น
ประโยชน์อย่างมากทั้งกับตัวผู้ใช้บริการ ธนาคารพาณิชย์ และประเทศไทยในอนาคตต่อๆ ไป
จากข้อมูลข้างต้น เห็นได้ว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการดาเนินชีวิตในชีวิตประจาวันของมนุษย์
อย่างมาก ธุรกิจด้านการเงินการธนาคารก็ เป็นหนึ่งในธุรกิจที่นาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการให้บริการ เพื่อ
ให้บ ริก ารที่ต อบสนองความต้องการของลูกค้า และอานวยความสะดวกในการทาธุรกรรมทางการเงิน ใน
รูปแบบต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษา
ผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซีบ้านโป่ง อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ทั้งในเชิงบวกและ
ในเชิงลบ เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด เข้า ใจความต้อ งการของผู้ใ ช้ และทราบถึง
สภาพปัญ หาและอุป สรรคในการใช้บ ริก าร เพื ่อ สามารถน ามาปรั บ ปรุง การให้ บริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรสูงสุด
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การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนามากาหนดเป็น
กรอบแนวคิดของงานวิจัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซีบ้านโป่ง อาเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี ดังนี้ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี จากแนวคิดของ เดวิส
(Davis, 1998: 319) กล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยีคือ การรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้ความง่ายในการใช้
เทคโนโลยี พฤติกรรมความตั้งใจไปสู่การใช้บริการธุรกรรมทางการเงินฝ่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ แนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับความพึงพอใจ จากแนวคิดของคอตเลอร์และอาร์มสตอง (Kotler and Armstrong, 2012: 57) กล่าว
ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู้สึกของลูกค้าที่มีผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์จาก
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์กับ การคาดหวังของลูกค้า ระดับความพึงพอใจของลูกค้าเกิดจากความแตกต่าง
ระหว่างความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์และความคาดหวังของลูกค้าว่ามีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการ
พิจารณาว่าเป็นไปตามที่ลูกค้าคาดหวังเพียงใด ถ้าผลของผลิตภัณฑ์หรือบริการออกมาตรงตามความคาดหวัง
ของลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจ แต่ถ้าผลที่ออกมาสูงกว่าความคาดหวัง ลูกค้าก็จะเกิดความประทับใจสูงสุด
และก็จะทาให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีกในอนาคต และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ การตัดสินใจในการใช้ธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์จากแนวคิดของ คอตเลอร์ (Kotler, 2011) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค คือ
กระบวนการในการเลือกที่จะกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ ซึ่งผู้บริโภคจะต้องตัดสินใจใน
ทางเลือกต่างๆ ของสินค้าและบริการอยู่เสมอ โดยที่เขาจะเลือกสินค้าหรือบริการตามข้อมูลและข้อจากัดของ
สถานการณ์ การตัดสินใจจึงเป็นกระบวนการที่สาคัญและอยู่ภายในจิตใจของผู้บริโภค
ระเบียบวิธีการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ซึ่งรวบรวมโดยการเก็บข้อมูลภาคสนามจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ลูกค้าผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซีบ้านโป่ง อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จานวน
400 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลปฐมภูมิ คือ ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม จานวน 1 ชุด แบ่ง
ออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 5 ข้อ
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ซึ่งมีลักษณะคาถามเป็ นแบบเลือกตอบ (Check
List) ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ก ารใช้ ธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ประกอบด้ ว ย 4 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ านการรั บรู้ ถึ งประโยชน์ ของ KRUNGTHAI NEXT ด้ านความง่ ายของการใช้
KRUNGTHAI NEXT ด้ า นทั ศ นคติ ใ นการใช้ ง าน KRUNGTHAI NEXT และด้ า นความตั้ ง ใจในการใช้ ง าน
KRUNGTHAI NEXT จานวน 16 ข้อ ลักษณะของข้อคาถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ส่วนที่ 3
แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านความพึงพอใจต่อการใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 9 ข้อ ลักษณะของ
ข้ อ ค าถามเป็ น แบบมาตรส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดั บ ส่ ว นที่ 4 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การใช้ ธุร กรรมทาง
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อิเล็กทรอนิกส์ จานวน 9 ข้อ ลักษณะของข้อคาถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และส่วนที่ 5
ข้อเสนอแนะอื่นๆ มีลักษณะเป็นคาถามแบบปลายเปิด
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป SPSS for Windows โดยการนาข้อมูลทั้งหมด
บั น ทึ ก ประมวลผลและรายงานผลการศึ ก ษาแบ่ ง ได้ 2 ประเภท ดั ง นี้ สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive
statistics) ได้ แ ก่ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ า นประชากรศาสตร์ ข องกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยใช้ ก ารแจกแจงความถี่
(Frequency Distribution) และค่าร้อยละ (Percentage) และวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อปัจจัย
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปัจจัยด้านความพึงพอใจ และการใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้การแจก
แจงความถี่ (Frequency Distribution) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ วิเ คราะห์ปัจ จัย ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี และปั จจั ยด้ านความพึ งพอใจที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การใช้ ธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ :
กรณีศึกษา ผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซีบ้านโป่ง อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดย
ใช้สถิติ Multiple Regressions Analysis ใช้สถิติหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอย
แบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) วิธีการคัดเลือกแบบคัดเลือกเข้า (Enter Selection)
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
1. ปั จจั ยด้ านนวั ตกรรมและเทคโนโลยี การใช้ ธุ รกรรมทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ : กรณี ศึ กษาผู้ ใช้ บริ การ
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซีบ้านโป่ง อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ความง่ายของการใช้
KRUNGTHAI NEXT รองลงมาคื อ ทั ศ นคติ ใ นการใช้ ง าน KRUNGTHAI NEXT การรั บ รู้ ถึ ง ประโยชน์ ข อง
KRUNGTHAI NEXT และความตั้งใจในการใช้งาน KRUNGTHAI NEXT ตามลาดับ
1.1 ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ของ KRUNGTHAI NEXT มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
แต่ละข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย สูงสุดได้แก่ KRUNGTHAI NEXT ช่วยลดเวลาเดินทางไปทาธุรกรรมที่ธนาคาร
รองลงมาคือ KRUNGTHAI NEXT ช่วยให้ทาธุรกรรมทางการเงินได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น KRUNGTHAI NEXT
ช่วยลดค่าใช้จ่ายของท่าน เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าเดินทาง เป็นต้น และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดได้แก่ KRUNGTHAI
NEXT ช่วยอานวยความสะดวกต่อชีวิตประจาวันของท่าน ตามลาดับ
1.2 ด้านความง่ายของการใช้ KRUNGTHAI NEXT มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่
ละข้ อ พบว่ า ข้อ ที ่ม ีค ่า เฉลี ่ย สูง สุด ได้แ ก่ สามารถดาวน์โ หลดแอพพลิเ คชั ่น KRUNGTHAI NEXT ได้ง ่า ย
รองลงมาคือ KRUNGTHAI NEXT มีขั้นตอนการใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน การสมัครใช้บริการ KRUNGTHAI NEXT
เป็นเรื่องง่าย และและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดได้แก่ สามารถเรียนรู้การใช้งาน KRUNGTHAI NEXT ได้ด้วยตนเอง
ตามลาดับ
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1.3 ด้านทัศนคติในการใช้งาน KRUNGTHAI NEXT มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่
ละข้อพบว่า ข้อ ที่มีค่า เฉลี่ย สูง สุด ได้แ ก่ ท่านคิดว่า KRUNGTHAI NEXT จะช่วยให้การจัดการทางการเงินของ
ท่านมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น รองลงมาคือ ท่า นมีค วามสนใจและต้อ งการศึก ษาการใช้ง าน KRUNGTHAI
NEXT ท่านคิดว่า KRUNGTHAI NEXT มีระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน และและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
ได้แก่ ท่านมีความคิดเห็นเชิงบวกต่อการใช้งาน KRUNGTHAI NEXT ตามลาดับ
1.4 ด้านความตั้งใจในการใช้งาน KRUNGTHAI NEXT มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
แต่ละข้อพบว่ า ข้อ ที ่ม ีค ่า เฉลี ่ย สูง สุด ได้แ ก่ ท่านใช้บริการ KRUNGTHAI NEXT เป็นประจาอย่ างสม่ าเสมอ
รองลงมาคือ ท่านจะแนะนาบุคคลอื่นที่ท่านรู้จักให้ใช้บริการ KRUNGTHAI NEXT อย่างแน่นอน ท่านมีความมุ่ง
หมายจะใช้บริการ KRUNGTHAI NEXT ต่อไปในอนาคต และและข้อ ที่มีค่า เฉลี่ย ต่าสุด ได้แ ก่ ท่านเลือกใช้
บริการ KRUNGTHAI NEXT เป็นตัวเลือกแรกเสมอ ตามลาดับ
2. ปั จ จั ย ด้ า นความพึ ง พอใจต่ อ การใช้ ธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ : กรณี ศึ ก ษา ผู ้ใ ช้บ ริก าร
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซีบ้านโป่ง อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่า ข้อ ที่มีค่า เฉลี่ย สูง สุด ได้แ ก่ ฟรีค่า ธรรมเนีย มในการโอนเงิน ชาระ
สิน ค้า และบริการต่างๆ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ ถ้าเกิดเหตุขัดข้องในการให้บริการ ทางธนาคาร มี
ช่องทางในการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
3. การใช้ธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิ กส์ : กรณีศึกษา ผู้ ใช้บริการธนาคารกรุง ไทย จากัด (มหาชน)
สาขาบิ๊กซีบ้านโป่ง อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ การบริการที่สะดวกรวดเร็วส่งผลให้ตัดสินใจใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ การให้บริการทางการเงินส่งผลให้ตัดสินใจใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
4. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) สาขาบิ ๊ก ซีบ ้า นโป่ง อ าเภอบ้า นโป่ง จัง หวัด ราชบุร ี ได้แ ก่ ด้า นการรับ รู ้ถ ึง ประโยชน์ข อง
KRUNGTHAI NEXT ด้านความตั้งใจในการใช้งาน KRUNGTHAI NEXT ด้านความพึงพอใจ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 และด้านทัศนคติในการใช้งาน KRUNGTHAI NEXT อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผลการวิจัย
1. ปั จจัยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การใช้ ธุ รกรรมทางอิเล็ กทรอนิ ก ส์ : กรณีศึกษาผู ้ใ ช้บ ริก าร
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซีบ้านโป่ง อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ภาพรวมมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการส่ว นใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในบริการทางอิเล็กทรอนิกส์
ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) อาจเป็นเพราะในปัจจุบันการใช้บริการธนาคารออนไลน์ Internet
Banking หรื อ Mobile Banking เพิ่ ม มากยิ่ ง ขึ้ น อี ก ทั้ ง แอพพลิ เ คชั่ น ของธนาคารกรุ ง ไทย หรื อ ที่ เ รี ย กว่า
KRUNGTHAI NEXT สามารถใช้งานได้ง่าย ทาให้เกิด ความสะดวก สบาย สามารถทาธุรกรรมผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้จากทุกที่ ทุกเวลาอย่างง่ายดาย จึงทาให้มีผู้ใช้บริการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นจานวน
มาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยที่พ บว่า ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นต่อ ด้านความง่ายของการใช้ KRUNGTHAI
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NEXT สูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านทัศนคติในการใช้งาน KRUNGTHAI NEXT ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ของ
KRUNGTHAI NEXT และด้านความตั้งใจในการใช้งาน KRUNGTHAI NEXT ตามลาดับ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิด
ของเดวิส (Davis, 1998: 319) กล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยีคือ การรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้ความง่ายใน
การใช้เทคโนโลยี พฤติกรรมความตั้งใจไปสู่การใช้บริการธุรกรรมทางการเงินฝ่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ อีกทั้งยัง
สอดคล้ องกับงานวิจัย ของ ชัช ฎาภรณ์ เดชาเสถียร (2557) ได้ศึกษาปั จจั ยที่ส่ งผลต่ อความพึ ง พอใจของ
ผู้ใช้บริการ KTB Netbank ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านเทคโนโลยีของผู้ใช้บริการ
KTB Netbank ในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมเห็นว่ามีความสาคัญมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น รายด้าน
เรียงตามลาดับ ดัง นี้ ด้านการรับ รู้ถึงประโยชน์ของ KTB Netbank สูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านความตั้งใจ
ในการใช้งาน KTB Netbank ด้านทัศนคติในการใช้งาน KTB Netbank และต่าที่สุด คือ ด้านความง่ายของ
การใช้งาน KTB Netbank และสอดคล้องกับงานวิจัยของธนาภา หิมารัตน์ (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน บริบทธนาคารพาณิชย์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงตามลาดับดังนี้ ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ และปัจจัยด้าน
การรับรู้ความง่าย ตามลาดับ
2. ปั จ จั ย ด้ า นความพึ ง พอใจต่ อ การใช้ ธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ : กรณี ศึ ก ษา ผู ้ใ ช้บ ริก าร
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซีบ้านโป่ง อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บ ริการส่วนใหญ่ พอใจกับบริการ KRUNGTHAI NEXT ของธนาคารกรุงไทยมาก
พอสมควร ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะบริการ KRUNGTHAI NEXT ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สามารถ
ตอบสนองการทาธุรกรรมทางการเงิน ของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภ าพ ซึ่งผู้ใช้บริการไม่ต้องเสีย เวลา
เดินทางไปใช้งานที่ธนาคาร อีกทั้ง ยังไม่ต้องเสีย ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน ชาระสินค้า และบริการต่างๆ
มีร ะบบรัก ษาความปลอดภัย ที่ดี รวมทั้ง สามารถใช้ง านได้ต ลอดเวลาผ่า นระบบเครือ ข่า ยอิน เตอร์เ น็ต
สอดคล้องกับแนวคิดของคอตเลอร์ และอาร์มสตอง (Kotler and Armstrong, 2012 : 57) กล่าวว่า ระดับ
ความพึงพอใจของลูกค้าเกิดจากความแตกต่างระหว่างความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์และความคาดหวังของลูกค้า
ว่ามีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาว่าเป็นไปตามที่ลูกค้าคาดหวังเพียงใด ถ้าผลของ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการออกมาตรงตามความคาดหวังของลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจ แต่ถ้าผลที่ออกมาสูงกว่า
ความคาดหวังลูกค้าก็จะเกิดความประทับใจสูงสุดและก็จะทาให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีกในอนาคต อีกทั้งยัง
สอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของวรรณพร หวลมานพ (2558) ได้ศึก ษาพฤติก รรมและความพึง พอใจของผู ้ใ ช้
แอพพลิเคชั่น เคโมบายแบงก์กิ้งพลัสของธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมาก และสอดคล้องกับ งานวิจัยของ
แก้วขวัญ ผดุงพิพัฒน์บวร (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่ผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ
ของธนาคารกรุงไทย (KRUNGTHAI NEXT) ผลการศึกษาพบว่า ปัจ จัย ที่มีผ ลต่อ ความพึงพอใจในการใช้
บริการธนาคาร บนโทรศัพท์มือถือของธนาคารกรุงไทย อยู่ในระดับมาก
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3. การใช้ธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิ กส์ : กรณีศึกษา ผู้ ใช้บริการธนาคารกรุง ไทย จากัด (มหาชน)
สาขาบิ๊กซีบ้านโป่ง อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าการบริการที่
สะดวกรวดเร็วส่งผลให้ตัดสินใจใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ การให้บริการทาง
การเงินส่งผลให้ตัดสินใจใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกับแนวคิดของคอตเลอร์ (Kotler, 2011) กล่าวว่า
กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค คือ กระบวนการในการเลือก ที่จะกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกต่างๆ ที่
มีอยู่ ซึ่งผู้บริโภคจะต้องตัดสินใจในทางเลือกต่างๆ ของสินค้าและบริการอยู่เสมอ โดยที่เขาจะเลือกสินค้าหรือ
บริการตามข้อมูลและข้อจากัดของสถานการณ์ การตัดสินใจจึงเป็นกระบวนการที่สาคัญและอยู่ภายในจิตใจของ
ผู้บริโภค อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑาภรณ์ ไร่วอน (2557) ได้ศึกษาปัจจัย ที่ส่งผลต่อการใช้บริการ
บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) กรณีศึกษา ผู้ใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง ธนาคาร
กรุงเทพ จากัด (มหาชน) เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้บริการใน
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของสัญชัย อุปะเดีย (2553) ได้ศึกษาปัจจัย
ด้านการรับรู้เกี่ยวกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการชาระเงินผ่านระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การตัดสินใจใช้บริการชาระเงิน
ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
4. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) สาขาบิ ๊ก ซีบ ้า นโป่ง อ าเภอบ้า นโป่ง จัง หวัด ราชบุร ี ได้แ ก่ ด้า นการรับ รู ้ถ ึง ประโยชน์ข อง
KRUNGTHAI NEXT ด้านความตั้งใจในการใช้งาน KRUNGTHAI NEXT ด้านความพึงพอใจ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 และด้านทัศนคติในการใช้ งาน KRUNGTHAI NEXT อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
แสดงให้ เห็ นว่าปัจจัยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี แลด้านความพึงพอใจส่ งผลโดยตรงต่อ การเข้าใช้บริ ก าร
KRUNGTHAI NEXT จึงทาให้เกิด การใช้ธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาผู้ใช้บริ การธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน) ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการทางานของบริการ KRUNGTHAI NEXT ต้องอาศัยเทคโนโลยีและระบบ
อินเตอร์เน็ต เพื่อให้สามารถทาธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้บริการจึง
ต้องยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่จึงจะเข้าใช้งานได้ อีกทั้งพฤติกรรมการใช้งานนี้ยังเป็นตัวชี้วัดความพึงพอใจของการ
ใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารอีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ สัญชัย อุปะเดีย (2553) ได้ศึกษา
ปัจจัยด้านการรับรู้เกี่ยวกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการชาระเงินผ่านระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยการรับรู้เกี่ยวกับ
ระบบพาณิชย์อิเล็ กทรอนิกส์ด้านการยอมรับเทคโนโลยีเกี่ยวกับการรับรู้ ประโยชน์ต่อการใช้ งาน มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการชาระเงินผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑาภรณ์ ไร่วอน (2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์
กิ้ง ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) กรณีศึกษา ผู้ใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง ธนาคารกรุงเทพ จากัด
(มหาชน) เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การใช้บ ริก าร และสอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของศิริพ ร มงคลรัต นาศิริ (2559) ได้ศึก ษาความพึง พอใจของ
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ผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของลูกค้า
มีอิทธิพลทางตรงต่อการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ และทางอ้อมผ่านข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการธนาคาร
กรุงเทพ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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บทคัดย่อ
การวิจัย ครั้ งนี้มีวัตถุป ระสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่ งผลต่อพฤติกรรมในการตัดสิ นใจใช้บริการ Mobile
Banking โดยใช้ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และส่วนประสมทางการตลาด 7 ด้าน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้
คือ ลูกค้าที่ใช้บริการ Mobile Banking จานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน
การวิจัย คือ ตัวสถิติไคร์สแควร์
ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-29 ปี ระดับการศึกษาสูงสุดส่วน
ใหญ่ คือ ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ข้าราชการ มีรายได้ต่อเดือนที่ 20,000-39,999 บาท
2) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ส่งผลต่อ การตัดสินใจใช้
บริ การ Mobile Banking 3) ปั จจั ย ด้านส่ ว นประสมทางการตลาด ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จั ด
จาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการให้บริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกธนาคารที่ให้บริการ
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Mobile Banking ด้านราคา ด้านสถานที่จัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการให้บริการ
ส่งผลต่อความถี่ในการใช้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการให้บริการ ส่งผล
ต่อ จานวนยอดเงินในการใช้บริการ
คาสาคัญ : พฤติกรรม การตัดสินใจ Mobile Banking
Abstract

The purpose of this research aimed to study factors affecting decision making to use
Mobile Banking. The study was done by using theory about Marketing mix factors (7Ps). The
sample is 400 consumers that use Mobile Banking. The Statistical methods used are Chi-square
and Contingency Coefficient.
The result found that 1) the sample are female aged between 20-29 years old. Many of
them are Government officer/ employee, having income is 20,000-39,999 baht. 2) Personal factors
including gender, age, education, occupation, income and marital status are related to decision
making to use Mobile Banking service. 3) Marketing mix factors are related to decision making to
use Mobile Banking service.
Keywords : Behavior Decision Mobile Banking
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บทนา
อินเทอร์เน็ต คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันเป็นจานวนมาก ภายใต้มาตรฐานเดียวกันจนเป็น
เครื อข่ายขนาดใหญ่ครอบคลุ มไปทั่ว โลก โดยอาศัยโครงสร้างระบบสื่ อสารโทรคมนาคมเป็นตัว กลางในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล เป็นเครือข่ายสาธารณะที่ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของ ทาให้การเข้าสู่เครือข่ายเป็นไปได้อย่างเสรี ดังนั้น
อินเทอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งรวมสารสนเทศจากทุกมุมโลก ทุกสาขาวิชา ทุกด้าน ทั้งบันเทิงและวิชาการ ตลอดจนการ
ประกอบธุรกิจต่าง ๆ ประโยชน์ของ อินเทอร์เน็ต คือ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจานวนมาก ๆ ได้ในเวลา
อันรวดเร็วไม่มีข้อจากัดในเรื่องของระยะทาง ไม่จากัดรูปแบบของข้อมูล และใช้ต้นทุนในการลงทุนต่า การใช้งาน
อินเทอร์เน็ตทาให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสะดวกสบาย จึงทาให้มีผู้สนใจและหันมาใช้งานบริการ
อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากจานวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้ธุรกิจต่าง ๆ นา
อินเทอร์เน็ตให้เข้ามามีบทบาทสาคัญในการพัฒนาธุรกิจให้มีก้าวหน้าและทันสมัย ธนาคารพาณิชย์เองก็เป็นธุรกิจ
หนึ่งที่ให้ความสาคัญกับการนาอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ในการให้บริการเพื่ อลดต้นทุนจากค่าใช้จ่ายของสาขาและ
พนักงานสาขาที่เพิ่มสูงขึ้น
Internet Banking คือ ธนาคารบนอินเทอร์เน็ตเป็นการให้บริการทางธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ของ
ธนาคารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทาง Note Book หรือ Computer ต่อมาวิวัฒนาการระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Banking) ที่สามารถทาธุรกรรมทางการเงินได้โดยไม่ต้องไปสาขา พัฒนาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ผ่าน
เว็บไซต์ สู่หน้าจอสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชัน เมื่อโทรศัพท์มือถือถูกพัฒนาจากการโทรออก รับสาย รับส่ง
ข้อความ ถูกพัฒนาให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย ที่เรียกว่าสมาร์ทโฟน และใช้งานผ่านบราวเซอร์ได้ ก็มีหลาย
ธนาคารให้บริการในรูปแบบ ของ Mobile Banking โดย Mobile Banking เป็นการพัฒนารูปแบบการให้บริการ
ต่าง ๆ ของ Internet Banking ที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งผู้ใช้บริการที่ใช้สมัครใช้
บริการของ Internet Banking อยู่แล้วสามารถใช้บริการ Mobile Banking ได้โดยไม่ต้องสมัครใช้บริการอีกครั้ง
จากการพัฒนา Mobile Banking ทาให้ธุรกรรมทางการเงินเป็นไปอย่างรวดเร็วและสะดวกมากขึ้น จึงมีผู้ให้ความ
สนใจทาธุรกรรมผ่าน Mobile Banking มากขึ้นเรื่อย ๆ
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จากการแข่งขันในการช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดของ Mobile Banking ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ Mobile Banking เพื่อศึกษาว่าปัจจัยใดที่มีผลต่อการที่ลูกค้าเลือกจะ
เลือกใช้บริการ Mobile Banking ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อธนาคารผู้ให้บริการ ในการนาผลการวิจัยไป
ใช้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของการบริการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และสอดคล้อง
กับความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการให้มากที่สุด
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจใช้บริการ Mobile Banking ของผู้ใช้บริการ
อุปกรณ์และวิธีการดาเนินงานวิจัย
ในการศึกษางานวิจัยนี้กาหนดขนาดตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
จากนั้นทาการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนาข้อมูลทีร่ วบรวมได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ โดยใช้เครื่องมือสถิติ
ทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการศึกษา ดังนี้
1) การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติพื้นฐาน คือค่าร้อยละ (Percentage)
2) การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) โดยทดสอบด้วย การทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square) ซึ่งเป็น
วิธีการที่ใช้ทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระของตัวแปรสองตัว หรือทดสอบความสัมพันธ์
ของตัว แปรสองตัว ว่ า มีค วามสั ม พัน ธ์ กั น อย่ างมีนั ยส าคั ญหรื อ ไม่ ในการศึกษาครั้ งนี้ กาหนดระดับ นัย ส าคั ญ
(Significance) ที่ 0.1, 0.05 และ 0.01
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาในการเก็บข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่
ระหว่ า งที่ 20-29 ปี มี ร ะดั บ การศึ ก ษาสู ง สุ ด คื อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ประกอบอาชี พ พนั ก งานบริ ษั ท เอกชน/
ข้าราชการ โดยที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 20,000-39,999 บาท
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สาหรับการศึกษาในข้อมูลพฤติกรรมพบว่ากลุ่มตัวอย่างตัดสินใจใช้บริการ Mobile Banking ของธนาคาร
กสิกรไทยมากที่สุด รองลงมาเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทยตามลาดับ โดยความถี่ในการใช้บริการ
ต่อสัปดาห์อยู่ที่ต่ากว่า 5 ครั้ง แต่ละครั้งอยู่มีจานวนเงินในการใช้บริการที่ต่ากว่าครั้งละ 2,000 บาท
ผลการศึกษาข้อมูลด้านส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกธนาคารที่จะใช้บริการ
Mobile Banking พบว่าในด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตัดสินใจการเลือกใช้บริการจากรูปแบบการบริการ
เช่น การชาระบิล การโอนเงิน เป็นต้น ในขณะที่การปรับปรุงระบบ Mobile Banking ไม่มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจ ในด้านราคา ค่าธรรมเนียมในการสมัครและค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
ธนาคาร ในด้านช่องทางการจัดจาหน่าย คือ ช่องทางการสมัครใช้บริก าร มีผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่าง
โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สมัครใช้บริการผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ในด้านการส่งเสริมการจัดจาหน่าย กลุ่มตัวอย่าง
ต้องการโปรโมชั่นที่ดึงดูดใจ เช่น มีส่วนลดเมื่อมีการใช้บริการผ่าน Mobile Banking หรือ มีการแลกคะแนนสะสม
และมีช่องทางการรับข่าวสารที่ถูกต้องอย่างสม่าเสมอ ในด้านกระบวนการให้บริการ รูปแบบความปลอดภัยมีผลต่อ
การตัดสินใจของผู้ใช้บริการ รวมถึงความเสถียรของระบบ ที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญ
จากการทดสอบความสัมพันธ์พฤติกรรมด้านธนาคารที่เลือกใช้บริการ พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ในเรื่องรูปแบบการบริการ ปัจจัยด้านช่องทางการจาหน่ายในเรื่อง
ช่องทางการสมัคร ปัจจัยด้านการส่งเสริมการจาหน่ายในเรื่องช่องทางการรับข่าวสาร และปัจจัยด้านกระบวนการ
ให้บริการในเรื่องการเกิดข้อผิดพลาดหรือระบบล่ม มีความสัมพั นธ์กันกับพฤติกรรมด้านธนาคารที่เลือกใช้บริการ
ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 ในขณะที่ปัจจัยด้านราคาในเรื่องค่าธรรมเนียม ด้านการส่งเสริมการจาหน่ายใน
เรื่ องรู ป แบบโปรโมชั่น และด้านกระบวนการให้ บริการในเรื่องรูปแบบความปลอดภัย มีความสั มพันธ์กัน กับ
พฤติกรรมด้านธนาคารที่เลือกใช้บริการ ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากการทดสอบความสั ม พั น ธ์ พ ฤติ ก รรมด้ า นความถี่ ใ นการใช้ บ ริ ก ารต่ อ สั ป ดาห์ พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า น
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ด้านราคาในเรื่องค่าธรรมเนียม ด้าน
กระบวนการให้บริการในเรื่ องการเกิดข้อผิดพลาดหรือระบบล่ม มีความสัมพันธ์กันกับความถี่ในการใช้บริการต่อ
สัปดาห์ ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 ส่วนปัจจัยด้านช่องทางการจาหน่ายในเรื่องช่องทางการสมัคร และ
ด้านกระบวนการให้บริการในเรื่องรูปแบบความปลอดภัย มีความสัมพันธ์กันความถี่ในการใช้ บริการต่อสัปดาห์ ณ
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ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.5 นอกจากนี้ปัจจัยด้านการส่งเสริมการจาหน่ายในเรื่องการมอบของที่ระลึก ของ
สมนาคุณ มีความสัมพันธ์กันกับความถี่ในการใช้บริการต่อสัปดาห์ ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.1
จากการทดสอบความสั ม พั น ธ์ พฤติ กรรมจ านวนยอดเงิน ในการใช้ บริ การต่ อ ครั้ ง พบว่า ปัจจัยด้า น
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ด้านการส่งเสริมการจาหน่ายในเรื่อง
รูปแบบการให้บริการ มีความสัมพันธ์กันกับจานวนยอดเงินในการใช้บริการต่อครั้ ง ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่
0.01 ส่วนปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในเรื่องรูปแบบการบริการ และด้านกระบวนการให้บริการให้บริการในเรื่องรูปแบบ
ความปลอดภัย มีความสัมพันธ์กันกับจานวนยอดเงินในการใช้บริการต่อครั้ง ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

ข้อเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นๆ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth-Interview) เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่หลากหลายและเจาะจงมากขึ้น
2. ควรเพิ่มหรือศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ ที่มีผลต่อการใช้บริการ Mobile Banking เช่น การยอมรับเทคโนโลยี และ
การรับรู้ความเสี่ยง
3. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ช่องทางการทาธุรกรรมทางการเงินกับ ธนาคาร เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ช่องทางการบริการว่า ผู้ใช้บริการเลือก และไม่เลือกทาธุรกรรมทางการเงินผ่าน
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ระบบบริหารจัดการสาหรับการปลูกกล้วยหอมทองแบบอัตโนมัติ
ด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
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Internet of things
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บทคัดย่อ
ในพื้นที่อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย มีลักษณะสภาพพื้นที่ ภูมิอากาศ เหมาะสาหรับ
การเกษตร ด้วยเหตุผลนี้จึงส่งผลทาให้ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และ ผลไม้ที่ส่งออกที่
สาคัญของพื้นที่คือ กล้วยหอมทอง ถือเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ อีกทั้งเพื่อ
ส่งเสริมผลั กดัน การเกษตรกรรม ของ พื้น ที่ อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุ รี ให้ ก้าวล้ านาสมัย ประกอบกั บ
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Thing : IoTs) เริ่มมีการใช้งานอย่างแพร่หลายครอบคลุม
เข้าถึงเกือบทุกพื้นที่ในประเทศไทย ดังนั้น บทความนี้จึงได้นาเสนอระบบการบริหารจัดการสาหรับการปลูก
กล้วยหอมทอง ด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง โดยการวิจัยได้ออกแบบ ระบบการวางท่อสาหรับจ่าย
น้า การรดน้าแบบอัตโนมัติ การควบคุมการเปิด ปิดน้า ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ (Application Line) การเก็บ
ข้อมูลค่าความชื้น เพื่อแสดงผลการทางานผ่านเว็ปไซต์ จากผลการทดสอบ ระบบการบริหารจัดการสาหรับ
การปลูกกล้วยหอมทอง ด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง สามารถช่วยให้เกษตรกรควบคุมการบริหาร
จัดการการปลูกกล้วยหอมทองนั้นสะดวกสบายและ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
คาสาคัญ : กล้วยหอมทอง, เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง , IoTs, การรดน้าแบบอัตโนมัติ
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Abstract
In the area of Tha Yang District Phetchaburi Province Thailand is characterized by climate
conditions suitable for agriculture.For this reason, the results to be in the majority of the
population working in agriculture. The export fruit is Gros Michel banana considered as the
economic fruit that generates income for farmers in the area.To promote and drive the
agriculture of Tha Yang District Phetchaburi Province to be advanced. And today, the
Internet of Thing (IoTs) technology began to be widely used in almost all areas in Thailand.
Therefore, this article presents the Gros Michel banana plantation management system
based on internet technology of things. In the research, that is show designing piping system
for water distribution automatic watering control of opening and closing water through the
application line collecting moisture data to show the results of work through the website.
From the test results Management system for growing Gros Michel banana with internet
technology of thing can help farmers control the management of Gros Michel banana
cultivation convenient and more efficient.
Keywords : Gros Michel banana, Internet of Thing, IoTs , automatically watering

บทนา
การเกษตรกรรมเป็ น อาชีพหลักที่สาคัญของประเทศไทยเนื่องจากสภาพพื้นที่ ภูมิอากาศ และฤดู
ต่าง ๆ ในประเทศไทยนั้นเหมาะสมสาหรับทาการเกษตร อีกทั้ง นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่จะผลักดันประเทศ
ไทยโดยขับ เคลื่ อนเศษฐกิจ บนพื้ น ฐานของการเกษตรสมัยใหม่ ประกอบกับเทคโนโลยีทางด้านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตเริ่มมีบทบาทกับชีวิตประจาวันของมนุษย์มากขึ้นเนื่องจากการใช้งานโทรศัพท์มือถือยุค 4G หรือ
สมาท์ โฟนนั้ น จะใช้งานผ่ านโปรแกรมที่ รู้ จั กกั น อย่างแพร่ห ลายคือ แอพพลิ เคชั่ น (Application) ซึ่ งการ
ประยุกต์ใช้งานโทรศัพท์มือถือยุค 4G นั้นนักวิจัยจึงพัฒนา แอพพลิเคชั่น ที่ใช้งานโดยคานึงถึงการใช้งาน
เฉพาะทาง เป็นสาคัญ อย่างเช่น แอพพลิเคชั่นที่ใช้สนนทนาติดต่อสื่อสาร ปั จจุบันที่ใช้งานเป็นส่วนใหญ่คือ
แอพพลิ เ คชั่ น ไลน์ (Application Line) เฟสบุ ส ค์ (Face Book) อิ น สตราแกรม (Instagram) ฯลฯ
แอพพลิ เคชั่ น ที่ ใช้ ส่ งไฟล์ ข้ อ มู ล ที่ มี ใช้ ง านในปั จ จุ บั น คื อ Google mail ,Hotmail, Yahoo ฯลฯ เป็ น ต้ น
ประกอบกับ เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งนั้น (Bradicich, Tom ,2015) ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากระบบสามารถควบคุมเข้าถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จึงได้
พัฒนาขึ้นมาเป็น ระบบสมาท์โฮม (Smart Home) ที่ควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านผ่านเครือข่าย
อิ น เตอร์ เน็ ต ระบบสมาร์ ท ซิ ตี้ (Smart City) เป็ น ระบบเมื อ งอั จ ฉริ ย ะ ที่ มี ก ารแจ้ ง เตื อ นเหตุ ก ารณ์ แ ละ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆผ่านโทรศัพท์มือถือ รวมถึงการแจ้งเตือนอื่น ๆเช่น ภัยพิบัติ อุบัติเหตุ ก่อการร้าย สภาพ
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ภูมิอากาศ และอื่น ๆ สมาร์ทออฟฟิศ (Smart Office) เป็นระบบสานักงานอั จฉริยะ ที่มีการนาเทคโนโลยี
อิน เตอร์ เน็ ตมาควบคุม เวลาการท างาน การเข้ าออกงาน รวมถึ งการแจ้งเตื อนส าหรับ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในสานักงาน ระบบสมาร์ทฟราห์ม (Smart Framer) ที่มีการควบคุมและการแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่
ส าคั ญ ต่ า งในการเกษตรกรรม อี ก ทั้ งสามารถควบคุ ม การรดน้ าการให้ ปุ๋ ย แบบอั ต โนมั ติ ผ่ า นเครื อ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ต และในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จากข้อมูล สหกณ์การเกษตรท่ายาง อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
(สื่อพิมพ์มติชน, 2559).ได้ระบุ ว่า ในพื้น ที่อาเภอท่ายาง นั้น มีพื้นที่ปลูกกล้วยหอมทอง 1,200 ไร่ จานวน
เกษตรกรที่ เป็ น สมาชิก สหกรณ์ มี จ านวน 350 ราย ผลผลิ ตเฉลี่ ยปี ล ะ 3,000-4,000 ตั น โดยราคาที่ ท าง
สหกรณ์รับซื้อจากเกษตรกรที่เป็นสมาชิกจะอยู่ที่ กิโลกรัมละ 14 บาท โดยมีการส่งออกกล้วยหอมทองปลอด
สารพิษไปยังประเทศญี่ปุ่น อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 24 ปี โดยในพื้นที่ ขนาด 1 ไร่ เกษตรกรจะปลู ก
กล้วยหอมทองได้ ประมาณ 400 ต้น แต่ละต้นให้ผลผลิต 1 เครือ จะมีน้าหนักประมาณ 15 กิโลกรัม ราคา
ประกัน จากสหกรณ์ การเกษตรจะอยู่ ที่ กิโลกรัมละ 14 บาท ดังนั้นถ้าปลู กจานวน 1 ไร่ จะท ารายได้ปีล ะ
ประมาณ 84,000 บาท โดยคิดเป็นรายได้เฉลี่ยต่อไรอยู่ที่เดือนละประมาณ 7,000 บาท ประกอบกับงานวิจัย
ก่อนหน้านี้ ได้นาเสนอ แนวทางการนา เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง มาประยุกต์ใช้เป็นสมาร์ทฟราห์ม
เช่น (รัฐศิลป์ รานอกภานุวัชร์ , 2561) ได้ทาการวิจัยการปลูกพืชโดยตรวจวัดและควบคุมการให้น้าตามค่า
ความชื้นในดิน และการสั่งควบคุมการเปิดปิดน้า วัดระดับน้าในแทงค์ เซนเซอร์น้าฝน ทาการรับส่งค่าที่ได้จาก
เซนเซอร์ ผ่ านเครื อ ข่ า ยเซนเซอร์ ไร้ ส าย เทคโนโลยี ก ลุ่ ม เมฆ ได้ ใช้ อเมซอน คลาวด์ (Amazon Cloud)
ประกอบด้วย เว็ปเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) และฐานข้อมูล สาหรับเก็บข้อมูลผู้ใช้ พืช และข้อมูลเซนเซอร์
ซึ่งระบบสามารถสั่งการให้น้าแบบอัตโนมัติ และแบบสั่งงานโดยผู้ใช้ และในปีเดียวกัน ได้นาเสนองานวิจัย
เกี่ยวกับ โรงเรือนผักไฮโรโปรนิกส์อัตโนมัติ โดยใช้ ระบบควบคุมการทางานต่างๆผ่านเครื่อข่ายเซนเซอร์ไร้สาย
ทางานร่วมกับบอร์ด ราสเบอรี่พาย (Raspberry Pi) ที่มีกล้องการถ่ายภาพนาไปประมวลผล แมชชีน เลินนิ่ง
(Machine learning) บนเทคโนโลยี ก ลุ่ ม เมฆโดยมี ก ารรายงานผลที่ ท าการตรวจวั ด ค่ า จากเซนเซอร์ คื อ
อุณหภูมิ ความเข้มแสง ความชื้นอากาศภายในโรงเรือน อีกทั้งการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์อัตโนมัติแบบใช้
เทคโนโลยี อิน เตอร์เน็ ตของสรรพสิ่ ง ยั งมีงานวิจั ยอื่นๆที่ ได้นาเสนอ เช่น (วงศกร ไชยวงค์ษา , 2561) ได้
นาเสนอการปลูกผัก ไฮโดรโปรนิกส์ โดยใช้วิธีการแบบอัตโนมัติคือ ผสมปุ๋ยเติมปุ๋ยที่ลดลงจากการดูดซึมของ
พืช จากนั้นตรวจสอบระดับน้าเพื่อเติมน้าให้เต็ม รวมถึงสั่งให้เครื่องพ่นหมอกทางาน เมื่ออุณหภูมิร้อนเกิน
กาหนด และผู้ ใช้งานสามารถดู ค่ าสถานะต่างๆ บน เว็บ ไซต์ และงานวิจัย ที่ นาเสนอในต่างประเทศ เช่ น
(Amandeep และ คณะ, 2017) ได้ทาการนาเสนอ ระบบสามาร์ท ฟราห์ม ในการควบคุมยานพาหนะสาหรับ
การเกษตร และการสั่งงานอุปกรณ์ระยะไกล การรายงานสภาพอุณหภูมิความชื้นอากาศ และการรดน้าแบบ
อั ต โนมั ติ บนเงื่ อ นไขของสภาพอากาศ และพื ช ที่ เมื อ ง โกลกาตา ประเทศอิ น เดี ย เช่ น เดี ย วกั น
( G. Sushanth และคณะ ,2018) ได้พัฒนาระบบที่สามารถตรวจสอบอุณหภูมิความชื้น และการเคลื่อนไหว
ของสัตว์ที่อาจทาลายพืชผลในพื้นที่การเกษตรผ่านเซ็นเซอร์โดยใช้บอร์ด Arduino และในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่
สาคัญ จะส่ง ข้อมูลแจ้งเตือนผู้ใช้ การแจ้งเตือนเกี่ยวกับแอพพลิ เคชั่นจะพัฒ นาขึ้นส าหรับสมาร์ทโฟนของ
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เกษตรกรโดยใช้ Wi-Fi / 3G / 4G อีกทั้ ง (Chiyurl Yoon และคณะ , 2018) ได้นาเสนอเทคนิคเพื่ อเพิ่ ม
ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ใน ก ารสื่ อ สาร แบ บ Low Power Bluetooth (LPB) และ Low Power Wide Area
Networks (LPWAN) โดยระบบจะมีการควบคุมติดตามรายงาน ผลข้อมูลต่างๆผ่านกระบวนการทางานแบบ
MQ Telemetry Transport (MQTT) ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้นาเสนอ ระบบการปลู กกล้ว ยหอมทอง ด้ว ย
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ ง เพื่อส่งเสริมการเกษตรกรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดย
เสนอวิธีการปลูกกล้วยหอมทอง แบบปิด-เปิด การให้น้าผ่าน แอพพลิเคชั่นไลน์ และแบบรดน้าแบบอัตโนมัติ ที่
เก็บค่าความชื้น จากอุป กรณ์ เซนเซอร์ไร้ส าย เพื่อตรวจสอบข้อมูล ความชื้นในดิน เฉลี่ ย รายเดือน ข้อมู ล
ปริมาณการใช้ น้า และ ไฟฟ้า ข้อมูลการใช้งานของปั้มน้าและวาล์วน้า ซึ่งในหัวข้อที่สอง ได้อธิบายเกี่ยวกับ
ระเบียบและวิธีดาเนินการวิจัย หัวข้อที่ สาม ได้ กล่าวถึง การอธิบายผลที่ได้จากการทดลองและอภิปรายผล
และหัวข้อที่สี่ จะเป็นการสรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะของงานวิจัย
วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการฟารห์มกล้วยหอมทองรดน้าแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง
2.3 เพื่อศึกษาการทาการของระบบการบริหารจัดการฟารห์มกล้วยหอมทองรดน้าแบบอัตโนมัติ ด้วย
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
อุปกรณ์และวิธีการดาเนินงานวิจัย
ในส่วนของวิธีดาเนินการศึกษาวิจัย ได้แบ่งขั้นตอนออกเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้
3.1 ขั้นตอนแรกได้ทาการสารวจปัญหาและพื้นที่ในการทดลอง โดยเลือกพื้นที่ทดสอบระบบเพาะปลูกกล้วยหอม
ทอง ณ หมู่บ้านหนองจิก ตาบลหนองจอก อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เป็นพื้นที่ ขนาด 1 ไร่ ตามภาพที่ 1

ภาพที่ 1 พื้นที่ปลูกกล้วยหอมทอง ของ
คุณสายชล รักษาราษฎร์ ผู้ใหญ่บ้านหนองจิก
ตาบลหนองจอก อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
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3.2 ขั้นตอนการออกแบบและติดตั้งระบบ
ในขั้นตอนการออกแบบระบบจะแยกเป็น 2 ส่วนคือ
3.2.1 การออกระบบจ่ายน้า
การออกแบบระบบจ่ายน้าเพื่อใช้รดสวนกล้วยหอมทองนั้นจากการสารวจพื้นที่ แต่เดิมเกษตรกรจะใช้การรดน้า
เดือนละ 4-5 ครั้ง หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความแห้งของดิน โดยใช้น้าจากคลองชลประทาน ทา
ให้มีแนวคิดลงออกแบบโดยใช้พื้นที่ จานวน 1 ไร่ โดยการออกแบบจะวางท่อจ่ายน้าแบบฝอยรดที่โคนต้น ท่อจ่าย
น้าหลักในแต่ละร่อง จะควบคุมการจ่ายน้าโดย กล่องอุปกรณ์ควบคุมปั๊มน้าและวาล์วน้าที่ใช้แหล่งจ่ายไฟ 220V
โดยมีการเพิ่มส่วนสวิตช์แบบโซลิดสเตท และวาล์วน้าจานวน 6 ชุด และปั้มจ่ายน้า 1 ตัว แบบควบคุมด้วยไฟฟ้า
เพื่ อเป็ นอุปกรณ์ ช่วยเปิ ดปิ ดการจ่ ายน้ า แผนผั งการออกแบบอธิบายได้ดัง ภาพที่ 2 และ การติดตั้งในพื้นที่
ทดลอง อธิบายได้ได้ดัง ภาพที่ 3-4

6

ภาพที่ 2 กล่องอุปกรณ์ควบคุมปั๊มน้าและวาล์วน้าที่ใช้แหล่งจ่ายไฟ 220V (ไม่เกิน 100A) สาหรับปั๊มน้า 1 ชุด
และ 220V (ไม่เกิน 10A) สาหรับวาล์วน้า 6 ชุด

ภาพที่ 3 การวางท่อจ่ายฝอยติดโคนต้น
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การวางแบบติดโคนต้นสามารถประหยัดปริมาณการจ่ายน้าเนื่องจากจ่ายในปริมาณที่น้อยกว่าและอยู่ใกล้โคนต้น
ซึ่งแบบดังเดิมนั้นเกษตรจะใช้วิธีการรดแบบใช้สายยางขนาดใหญ่รดไปตามร่องโดยรอให้น้าเต็มร่องค่อยสลับไป
วางแต่ละร่องจนเต็มสวน ทาให้เสีย ปริมาณน้าในกรณีที่เผลอจนปล่อยน้าเต็มจนล้นสวน และเสียเวลาในการดูแล
น้าในแต่ละร่อง

ภาพที่ 4 วาล์วน้า และการวางท่อจ่ายน้าตามร่องในสวนกล้วยหอมทอง

ภาพที่ 5 การวางปั้มน้าและอุปกรณ์ส่งสัญญาณบนเครือข่ายไร้สาย เพื่อจ่ายน้าในสวนกล้วยหอมทอง
3.2.2 การออกแบบระบบเครือข่ายเซนเซอร์ และเครือข่าย

INTERNET

WEBSERVER

DATABASE SERVER
LINE-API

ภาพที่ 6 การวางเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ตของงสรรพสิ่ง
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การออกแบบเครือข่ายจะใช้อุปกรณ์ บอร์ด Raspberry Pi ติดตั้ง เซิร์ฟเวอร์ (Data Base Server) ที่เก็บ ผล
ข้อมูล ความชื้นดิน จานวนการทางานของปั้มน้าและวาลว์น้า และควบคุมการเปิดปิดน้า ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์
ข้อมูลดังกล่าวจะส่งผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและสดงผลการทางานผ่านเว็ปไซต์ และ แอพพลิเคชั่นไลน์ อธิบาย
ตามภาพที่ 6 และ บอร์ด ESP8266 จะใช้ในส่งข้อมูลความชื้นผ่านเครือข่ายไร้สาย อุปกรณ์จะทาการติดตั้งส่วน
ของเซนเซอร์ที่ติดตั้งบนแท่งยึดยาว 2 เมตร โดยจะปักในดินในสวนกล้วยหอมทอง โดยสังเกต การรดน้าแบบ
อัตโนมัติในระยะเวลา 1 เดือน โดยตั้งเงื่อนไขในการตรวจสอบจากค่าความชื้นในดิน ไว้ที่ ถ้าค่าความชื้นในดินอยู่
ที่ระดับ 30% ระบบจะเปิดการรดน้า และถ้าค่าความชื้นในดินอยู่ที่ระดับ 70% ระบบจะทาการหยุดการรดน้า ค่า
ความชื้ น ที่ ส ามารถวั ดได้ ทุ กๆ 15 นาที และเก็ บ ลงในฐานข้ อมู ล บนเซิ ร์ ฟ เวอร์ (Server) ข้ อมู ลจะถู กส่ งไป
ประมวลผลบนเซิร์ฟเวอร์เพื่อทาการวิเคราะห์คาสั่งการทางาน จากนั้นตัวประมวลผลจะส่งคาสั่งไปยังอุปกรณ์
ควบคุมปั๊มน้าและวาล์วน้าผ่านเครือข่ายโดยใช้มาตรฐาน MQTT Protocol (Message Queuing Telemetry
Transport) Protocol
12
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ภาพที่ 7 การออกแบบเซนเซอร์เพื่อตรวจสอบค่าความชื้นในดิน
ภาพที่ 7 อธิบายการออกแบบส่วนไมโครคอนโทรลเลอร์และการสื่อสาร ESP8266 โมดูลตรวจวัดค่า
ความชื้นในดินและโซล่าเซลล์ แบบไร้สาย โดยการออกแบบ จะใช้อุปกรณ์โซล่าเซลล์จ่ายไฟ 5 โวลต์ดีซี อุปกรณ์
เซนเซอร์ที่วัดความชื้นในดินซึ่งจะมีกระบวนการทางานโดยตรวจสอบค่าความชื้นถ้าต่ากว่า 30% ระบบจะทาการ
เปิดน้ าอัตโนมัติ ถ้าความชื้นมากกว่า 70% ระบบจะทาการปิดน้าอัตโนมัติ และ อุปกรณ์ถึงจะส่งสัญญาณไป
ควบคุม วาล์ว น้ าและปั้ มน้าโดยถ้ามีการเปิดวาล์วน้าทางาน อุปกรณ์ปั้มน้าจะทางานเช่นเดียวกัน อีกทั้ง การ
ออกแบบจะใช้ 12 จุด ตั้งบนร่องในสวนกล้วย ดังแสดงในภาพที่ 8
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ภาพที่ 8 การวางอุปกรณ์เซนเซอร์เพื่อวัดความชื้นในดิน สาหรับการปลูกกล้วยหอม
ทอง
อธิบายผลการวิจัย
ระบบการปลูกแบบควบคุมโดยอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งนั้น จะรายงานผลการทางานของปั้มน้า วาลว์น้า รายงาน
ค่าความชื้นของดินในสวนกล้วยหอมทอง โดยแสดงผ่านหน้าเว็ปไซต์ อธิบายได้ตาม ภาพที่ 9

ภาพที่ 9 สวิตช์ปิดเปิดน้าทาง เว็ปไซต์ http://banana.dnsalias.org:8080/test/reportmonth.php
และ สถานะความชื้นดินของเซนเซอร์ทั้งหมด
การควบคุมระบบเปิดปิด ปั้มน้า และวาล์ว น้า ผ่าน แอพพลิเคชั่นไลน์ โดยมีคาสั่งควบคุมและแสดงสถานะการ
ทางานของอุปกรณ์ตามตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 เมนูควบคุมและแสดงสถานะการทางานอุปกรณ์ผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์
เมนู
สถานะการทางาน
HELP
คาสั่งใช้งานทั้งหมด
STATUS
แทนสถานะปัจจุบัน
OFF
ปิดทุกอุปกรณ์
ON
เปิดทุกอุปกรณ์
AUTO
ควบคุมอัตโนมัติ
MANUAL
ควบคุมโดยผู้ใช้
V1
ประตูน้า หรือ วาล์วน้า 1 (เปิด/ปิด)
V2
ประตูน้า หรือ วาล์วน้า 2 (เปิด/ปิด)
V3
ประตูน้า หรือ วาล์วน้า 3 (เปิด/ปิด)
V4
ประตูน้า หรือ วาล์วน้า 4 (เปิด/ปิด)
V5
ประตูน้า หรือ วาล์วน้า 5 (เปิด/ปิด)
V6
ประตูน้า หรือ วาล์วน้า 6 (เปิด/ปิด)
อธิบายการใช้งานในแอพพลิเคชั่นไลน์ได้ตาม ภาพที่ 10
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ภาพที่ 10 สวิตช์ปิดเปิดน้าผ่าน แอพพลิเคชั่นไลน์

ภาพที่ 11 จานวนการใช้น้าและไฟฟ้า ในเดือน เมษายน 2562

ภาพที่ 12 จานวนการใช้ปั้มน้าและวาล์วน้า ในเดือน เมษายน 2562
สาหรับการทดสอบในงานวิจัยนี้ได้ทดลอง 1 เดือน คือภายใน 1-30 เมษายน 2562 โดยผลการทดลองที่รายงาน
ผ่านเว็ปไซต์ได้รายงานผลดังนี้ คือ จานวนการใช้น้าและไฟฟ้า จานวนการใช้ปั้มน้าและวาล์วน้า ค่าเฉลี่ยของ
ความชื้น ในแต่ละวันและแต่ละเดือน จากผลการทดสอบจานวนการใช้น้าและไฟฟ้า พบว่าภายในเดือนเมษายน
ซึ่งเป็นเดือนที่มีสภาพอากาศร้อนจัด สาหรับเขตพื้นที่ อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และเกษตรกร ไม่ได้มีการรด
น้า ซึ่ง จากภาพที่ 11 และ 12 มีการแสดงการใช้จานวนน้า และไฟฟ้า รวมถึง ปั้มน้าและวาล์วน้า จากผลการ
ทดสอบแสดงว่ามีการรดน้าแบบอัตโนมัติ ครั้ง คือในวันที่ 9 เมษายน 2562 และ 10 เมษายน 2562 ซึ่งมีปริมาณ
การใช้น้าและไฟฟ้า ตามตารางที่ 2 และ จานวนการใช้ปั้มน้าและวาล์วน้า จากภาพที่ 12 จะสรุปได้ตามตารางที่
3 โดยวันที่ 9 เมษายน 2562 มีการใช้งานทุกอุปกรณ์แบบอัตโนมัติเป็นเวลา 45 นาที และวันที่ 10 มีการใช้งาน
ปั้มน้าที่ 40 นาที วาล์วน้า 1 ไม่ได้ทางาน วาล์วน้า 2 ทางาน 1 นาที วาล์วน้า 3 ทางาน 2 นาที วาล์วน้า 4
ทางาน 25 นาที และวาล์วน้า 5 และ 6 ทางาน 29 นาที และในตารางที่ 4 แสดงค่า ความชื้นเฉลี่ยของดินในเดือน
เมษายน 2562 จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นได้ว่า มีเซนเซอร์ที่มีค่าความชื้นดินต่ากว่า 30% อยู่ 2 ตัวคือ ตัวที่
4 เท่ากับ 24.27% และตัวที่ 7 เท่ากับ 23.88% และ เพื่อสังเกตปริมาณความชื้นของดิน ที่เกิดในช่วง 1 เดือน
และเมื่อเก็บข้อมูลเป็นเวลาที่ยาวนานมากขึ้น และละเอียดมากขึ้น เพื่อนาเป็นข้อมูลสาคัญในการทางานวิจัยใน
ครั้งต่อไป

1105

10

ตารางที่ 2 ปริมาณการใช้น้าและไฟฟ้าในเดือนเมษายน 2562
วันที่
ปริมาณการใช้น้าและไฟฟ้า
9 เมษายน 2562
ปริมาณการใช้น้าต่อวัน
1,377.5 ลูกบาศ์เมตร
ค่าไฟฟ้าต่อวัน
0.4591 บาท
10 เมษายน 2562
ปริมาณการใช้น้า
1,206.5 ลูกบาศ์เมตร
ค่าไฟฟ้าต่อวัน
0.4021 บาท
ตารางที่ 3 จานวนการใช้ปั้มน้าและวาล์วน้า ในเดือนเมษายน 2562
วันที่
เวลาที่ใช้งาน
วันที่
9 เมษายน 2562
10 เมษายน 2562
ปั้มน้า
45 นาที
ปั้มน้า
วาล์วน้า 1
45 นาที
วาล์วน้า 1
วาล์วน้า 2
45 นาที
วาล์วน้า 2
วาล์วน้า 3
45 นาที
วาล์วน้า 3
วาล์วน้า 4
45 นาที
วาล์วน้า 4
วาล์วน้า 5
45 นาที
วาล์วน้า 5
วาล์วน้า 6
45 นาที
วาล์วน้า 6
ตารางที่ 4 ค่าความชื้นของดินเฉลี่ย ในเดือนเมษายน 2562
เซนเซอร์
ค่าความชื้นเฉลี่ย (%)
เซนเซอร์
1
93.10
7
2
75.59
8
3
88.99
9
4
24.27
10
5
97.31
11
6
54.18
12
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เวลาที่ใช้งาน
40 นาที
ไม่ได้ทางาน
1 นาที
2 นาที
25 นาที
29 นาที
29 นาที

ค่าความชื้นเฉลี่ย (%)
23.88
94.49
99.93
54.30
40.17
99.91
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
บทความนี้ได้นาเสนอ วิธีการปลูกกล้วยหอมทองด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง โดย ใช้วิธีการ
รดน้าสาหรับการปลูกกล้วยหอมทองแบบอัตโนมัติ ในพื้นที่ทดลอง ณ บ้านหนองจิก ตาบลหนองจอก อาเภอ
ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จานวน 1 ไร่ จากผลการทดสอบระบบสามารถช่วยสนับสนุนการปลูกกล้วยหอมทอง ได้
เนื่องจากเกษตรกรไม่จาเป็นต้องออกไปดูแลการปลูกที่สวน อยู่ที่ตาแหน่งไหนก็สามารถควบคุมการทางานและ
ดูแลสถานะการทางานของระบบได้ อีกทั้ง ระบบแอพพลิเคชั่นไลน์ สามารถปิดเปิดโดยเกษตรกรผู้ใช้งาน และ
แสดงสถานการณ์ ท างานของอุ ป กรณ์ แบบอั ตโนมั ติ เฉลี่ ย รายวั น รายเดื อน ผ่ านเว็ ป ไซต์ และเครื อข่ าย
อินเตอร์เน็ต ทาให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และประหยัดพลังงาน เวลา ในการดูแล รดน้าในสวน
กล้วยหอมทอง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ
ในการดาเนินงานวิจัยครั้งต่อไปทีมผู้วิจัยมีแนวคิดดังนี้
1. ขยายติดตามผลการทดลองให้เป็นค่าเฉลี่ยรายปี เพื่อ จัดเก็บข้อมูลให้ละเอียดมากขึ้น
2. เปรียบเที ยบกับแปลงปลู กแบบปกติทั่วไป และเพิ่มระบบการให้ ปุ๋ยและวัดค่าสารเคมีในดิ น และวัด
ปริมาณสภาพความชื้นอากาศ
3. การวัดทดสอบความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการใช้งานของระบบที่นาเสนอ
กิตติกรรมประกาศ
ที มงานผู้ วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ ส านั กงานการวิ จั ยแห่ งชาติ (วช.) ที่ ให้ ทุ นในการสนั บสนุ น ด าเนิ น งานวิ จั ย
สถาบั นวิจั ยและส่ งเสริมศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลั ยราชภัฏเพชรบุรี ที่เป็นสื่อกลางในการประสานงานให้
งานวิ จั ย ส าเร็ จ ไปด้ วยดี ขอบพระคุ ณ คุ ณ สายชล รั กษาราษฎร์ ผู้ ใหญ่ บ้ านหนองจิ ก ต าบลหนองจอก
อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุ รี ที่ให้พื้นที่ในการทดลอง และให้คาแนะนาดูแล ตลอดงานวิจัย และทุกๆท่านที่
เกี่ยวข้อง สนับสนุนสิ่งต่างๆ ที่ทาให้งานวิจัยสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาเกณฑ์การตัดสินใจของระดับการเกิดการกระจายสูงเกินที่เหมาะสม
สาหรับข้อมูลนับที่มีความสัมพันธ์กัน โดยศึกษากับข้อมูลจาลองที่ตัวแปรตามมีการแจกแจงปัวซงที่มีค่าเฉลี่ย
  exp   X  ค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบการถดถอย เท่ากับ 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 และ 0.9 ผู้วิจัยสนใจที่จะ
ศึกษาว่า ช่วงห่างของการเก็บข้อมูล ระดับสหสัมพันธ์ในตัว และขนาดตัวอย่าง มีผลต่อการเกิดการกระจาย
สู ง เกิ น หรื อ ไม่ จึ ง ก าหนดระดั บ สหสั ม พั น ธ์ใ นตัว มี ค่ า 0.3 (ระดั บ สหสั ม พั น ธ์ใ นตั ว ต่ า) และ 0.7 (ระดั บ
สหสัมพันธ์ในตัวสูง) และตัวแปรอิสระ 1 ตัวแปรเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพที่กาหนดค่าที่เป็นไปได้ 2 ค่า คือ 0
หรือ 1 ขนาดตัวอย่างที่ศึกษา คือ 30, 50, 100 และ 200 และช่วงห่างของการเก็บข้อมูล คือ การเก็บข้อมูล
รายไตรมาส (m = 4) การเก็บข้อมูลทุกๆ 2 เดือน (m = 6) และการเก็บข้อมูลรายเดือน (m = 12) โดยเกณฑ์
การตั ด สิ น ใจพิ จ ารณาจากความผิ ด พลาดแบบที่ 1 ผลการวิ จั ย พบว่ า เฉพาะระดั บ สหสั ม พั น ธ์ ใ นตั ว กั บ
ขนาดตัวอย่างเท่านั้นที่มีผลต่อการเกิดการกระจายสูงเกิน โดยขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม คือ 50 เมื่อข้อมูลมี
ค่ า ประมาณพารามิ เ ตอร์ เ ท่ า กั บ 0.1 และมี ร ะดั บ สหสั ม พั น ธ์ ใ นตั ว ของตั ว แปรตามต่ า 100 เมื่ อ ข้ อ มู ล มี
ค่าประมาณพารามิเตอร์เท่ากับ 0.1 และมีระดับสหสัมพันธ์ในตัวของตัวแปรตามสูง และ 200 เมื่อข้อมูลมี
ค่าประมาณพารามิเตอร์เท่ากับ 0.3 และมีระดับสหสัมพันธ์ในตัวของตัวแปรตามต่า ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
คาสาคัญ : ข้อมูลนับ สหสัมพันธ์ในตัว การกระจายสูงเกิน เกณฑ์การตัดสินใจ

1110

3

Abstract
This research is interested in finding an appropriate cutoff for over-dispersion level of
correlated count data. This study was conducted with simulation data model on Poisson
distribution dependent variables at the mean   exp   X  with coefficient of regression at
0.1, 0.3, 0.5, 0.7, and 0.9. Here, we are interested in studying of autocorrelation, sample size
and the frequency of data collection. Therefore we set autocorrelation values at 0.3 (low
autocorrelation) and 0.7 (high autocorrelation). The independent variables are one variables
with two possible values, 0 or 1. The sample sizes are 30, 50, 100, and 200 of the frequency
of data collection on quarterly basis (m = 4), every 2 month (m = 6), and every month (m =
12) by using type I error decision criteria. The results revealed that the frequency of data
collection no effect on over-dispersion. But autocorrelation values and sample sizes effect on
over-dispersion. Sample sizes for Poisson regression of correlated count data over 50 samples,
100 samples and 200 samples when the estimated parameter value is 0.1 and low
autocorrelation, when the estimated parameter value is 0.1 and high autocorrelation and
when the estimated parameter value is 0.3 and low autocorrelation, respectively, at the
significant level of 0.05.
Keywords : Count Data, Autocorrelation, Over-Dispersion, Cutoff
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บทนา
การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) เป็นวิธีการทางสถิติสาหรับการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่ งที่สนใจกับสิ่ งอื่นๆ ที่เกี่ย วข้องกัน เช่น สนใจศึกษายอดขายสินค้าขึ้นอยู่กับราคาสินค้า รายได้
ประชาชาติ และจ านวนคู่ แ ข่ ง หรื อ ไม่ เป็ น ต้ น ซึ่ ง จะแสดงความสั ม พั น ธ์ ใ นรู ป ของฟั ง ก์ ชั น ตั ว แปรอิ ส ระ
(Independent Variables: X ) กับตัวแปรตาม (Dependent Variable: Y ) โดยที่ตัวแปรตามจะต้องเป็น
ตั ว แปรสุ่ ม ชนิ ด ต่ อ เนื่ อ งที่ มี ก ารแจกแจงปรกติ แ ละไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์กั น ถ้ า ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่าง
ตัวแปรอิสระหนึ่งตัวแปรกับตัวแปรตาม เรียกว่า การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear
Regression Analysis) ถ้าตัวแปรอิสระมีมากกว่าหนึ่งตัวแปรกับตัวแปรตาม เรียกว่า การวิเคราะห์การถดถอย
เชิงเส้ นพหุ คูณ (Multiple Linear Regression Analysis) หากตัว แปรตามมีลั กษณะเป็นข้อมูล เชิงปริมาณ
แบบไม่ต่อเนื่อง เช่น จานวนอุบัติเหตุบ นถนนสายหนึ่งในแต่ละเดือน จ านวนสิ นค้าที่ผ ลิตไม่ได้มาตรฐาน
ในแต่ละรอบการผลิต เป็นต้น เมื่อตัวแปรตามเป็นข้อมูลจานวนนับในช่วงเวลาหรือขอบเขตที่กาหนด นักวิจัย
จะสมมติให้ ตัว แปรตามมีการแจกแจงปัว ซง และใช้ตัว แบบการถดถอยแบบปัว ซง (Poisson Regression
Model) เป็นตัวแบบพื้นฐานในการวิเคราะห์ โดยคุณสมบัติของตัวแบบการถดถอยแบบปัวซง คือ ค่าเฉลี่ยมีค่า
เท่ากับค่าความแปรปรวน เรียกว่า การกระจายเท่ากัน (Equi-Dispersion) หากกรณีที่ค่าเฉลี่ยมีค่ามากกว่า
ค่าความแปรปรวน เรีย กว่า การกระจายต่า (Under-Dispersion) ควรใช้ตัวแบบการถดถอยแบบทวินาม
(Binomial Regression Model) และกรณีที่ค่าเฉลี่ยมีค่าน้อยกว่าค่าความแปรปรวน เรียกว่า การกระจายสูงเกิน
(Over-Dispersion) ควรใช้ตัวแบบการถดถอยแบบทวินามเชิงลบ (Negative Binomial Regression Model)
โดยผู้วิจัยได้ทาการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับตัวแบบการถดถอยแบบปัวซง พบว่า มีการนาตัวแบบการถดถอย
แบบปัวซงประยุกต์ใช้กับข้อมูลจริงด้านต่างๆ เช่น ชูเกียรติ ผุดพรมราช (2548) ศึกษาการวิเคราะห์การถดถอย
แบบปัวซง และศึกษาประสิทธิภาพของการพยากรณ์กับการพยากรณ์แบบต่างๆ โดยใช้ข้อมูลจานวนผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุจากการจราจรขนส่งทางบกของประเทศไทย ตั้งแต่มกราคม 2537 – ธันวาคม 2545 กองมณี
จะเลินวง และจิราพร เขียวอยู่ (2553) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการสูบบุหรี่ของบุคลากรสาธารณสุข
ประเทศ สปป. ลาว โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบปัวซง อดิเทพ ไชยวรรณ, วสันต์ บุญโฮ้ และพิษณุ
ทองขาว (2555) ได้ทาการศึกษาหาปัจจัยเสี่ยงของการผลิตสินค้าบกพร่องในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ โดยเปรียบเทีย บตัว แบบการถดถอยแบบปัวซงกับตัว แบบการถดถอยแบบทวินามเชิงลบ เพื่อนา
ตั ว แบบที่ เ หมาะสมไปใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล Martin Cupal, Oleg Deev and Dagmar Linnertova
(2015) ได้ทาการศึกษาการประยุกต์ใช้ตัวแบบการถดถอยแบบปัวซงพยากรณ์การเกิดน้าท่วม
จากการศึกษางานวิจัยต่างๆ ที่กล่าวข้างต้นทั้งหมดนี้ ทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาว่า ช่วงห่างของการ
เก็บข้อมูล ระดับสหสัมพันธ์ในตัว และขนาดตัวอย่าง มีผลต่อการเกิดการกระจายสูงเกินหรือไม่ ซึง่ การเกิดการ
กระจายสูงเกินจะทาให้ตัวแบบการถดถอยที่ได้มีค่าความคลาดเคลื่อนสูง
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วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อหาเกณฑ์การตัดสิ น ใจระดับ ของการเกิดการกระจายสู งเกิน ที่เหมาะสมส าหรับ ข้อ มูล นั บ ที่ มี
ความสัมพันธ์กันและการกระจายสูงเกิน สาหรับตัวแบบการถดถอยแบบปัวซง โดยวิธีการจาลองข้อมูลให้
ตัวแปรตามมีการแจกแจงปัวซงที่มีค่าเฉลี่ย   exp   X  ค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบการถดถอย   
เท่ากับ 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 และ 0.9 และมีระดับสหสัมพันธ์ในตัว เท่ากับ 0.3 (ระดับสหสัมพันธ์ในตัวต่า) และ
0.7 (ระดับสหสัมพันธ์ในตัวสูง)
อุปกรณ์และวิธีการดาเนินงานวิจัย
1. ศึกษาวิธีการทางสถิติและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
1.1 ศึกษาการวิเคราะห์การถดถอยที่เหมาะสมกับข้อมูลนับ พบว่า การวิเคราะห์การถดถอย
แบบปัวซงเป็นวิธีการวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับข้อมูลนับในช่วงเวลาหรือขอบเขตที่สนใจศึกษา แต่เนื่องจาก
ข้อจากัดคุณสมบัติของการวิเคราะห์การถดถอยแบบปัวซง คือ ค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนต้องมีค่าเท่ากัน
เรียกว่า การกระจายเท่ากัน (Equi-Dispersion) ในงานวิจัยนี้ต้องการหาเกณฑ์การตั ดสินใจระดับของการเกิด
การกระจายสูงเกิน เนื่องจากข้อมูลที่ศึกษาในงานวิจัยนี้เป็นข้อมูลนับที่มีความสัมพันธ์กันและมีการกระจายสูงเกิน
จึงใช้ตัวแบบการถดถอยแบบปัวซง เพื่อนามาทดสอบการกระจายสูงเกิน
1.2 ศึกษาวิธีการทดสอบการกระจายสูงเกิน พบว่า สามารถทาการทดสอบการกระจายสูงเกินได้
หลายวิธี ผู้วิจัยจึงทาการเลือกวิธีการทดสอบการกระจายสูงเกินโดยใช้วิธีการทดสอบโดยใช้พื้นฐานของทฤษฎี
การถดถอย (Cameron & Trivedi, 1990) เนื่องจากเป็นวิธีการทดสอบที่มีคาสั่งการใช้งานในโปรแกรม R และ
ง่ายต่อการใช้งาน
1.3 ศึกษาโปรแกรมที่นามาใช้ในงานวิจัย คือ โปรแกรม R ใช้ในการสร้างข้อมูลและการทดสอบ
การกระจายสูงเกิน ซึ่งโปรแกรม R เป็นโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ซึ่ง
ใช้ภาษา R ในการเขียนคาสั่งทางสถิติและมี Package ให้เลือกใช้งานมากมาย โดยในงานวิจัยนี้ต้องการสร้าง
ตัวแบบการถดถอยแบบปัวซง สามารถเรียกใช้คาสั่ง “glm” ที่มีอยู่ในโปรแกรมเพื่อนาค่าประมาณที่ได้จากการ
สร้างตัวแบบการถดถอยแบบปัวซงมาทาการทดสอบการกระจายสูงเกิน ดังนั้นโปรแกรม R จึงเหมาะสมกับการ
สร้างข้อมูลและการทดสอบการกระจายสูงเกิน
1.4 ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีหลายงานวิจัยที่ทาการศึกษาการวิเคราะห์การถดถอย
แบบปัวซง โดยการประยุกต์ใช้กับข้อมูลจริง เช่น ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ ข้อมูลจานวนผู้ป่วย เป็นต้น ผู้วิจัยเกิด
ความสนใจในการศึกษาหาเกณฑ์การตัดสินใจระดับของการเกิดการกระจายสูงเกินที่เหมาะสมสาหรับข้อมูลนับ
ที่มีความสัมพันธ์กันและมีการกระจายสูงเกิน
2. การจาลองข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
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2.1 จาลองข้อมูลของตัวแปรอิสระ 1 ตัวแปร โดยกาหนดให้ตัวแปรอิสระเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพที่
กาหนดค่าที่เป็นไปได้ 2 ค่า คือ 1 หรือ 0 ที่ได้มาจากการสุ่ม โดยแทนค่า 1 เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ และ
แทนค่า 0 เมื่อไม่เกิดเหตุการณ์ที่สนใจ
2.2 จาลองข้อมูลของตัวแปรตาม โดยกาหนดให้ตัวแปรตามเป็นตัวแปรที่มีการแจกแจงปัวซงที่มี
ค่าเฉลี่ย   exp   X  ค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบการถดถอย    เท่ากับ 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 และ 0.9
และมีระดับสหสัมพันธ์ในตัว เท่ากับ 0.3 (ระดับสหสัมพันธ์ในตัวต่า) และ 0.7 (ระดับสหสัมพันธ์ในตัวสูง)
2.3 การประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบ โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบปัวซง เพื่อหา
ค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบการถดถอย และนาค่าที่ได้มาทาการทดสอบการกระจายสูงเกิน
2.4 เก็บรวบรวมและคานวณค่าที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ โดยวัดจานวนรอบที่ใช้ในการ
จาลองข้อมูลจนกว่าจะได้การเกิดการกระจายสูงเกินครบ 10,000 รอบ ดังนั้นในการทาการประมาณค่าแต่ละ
รอบจึงได้ทาการเก็บจานวนรอบของการทาซ้า และหลังจากครบ 10,000 รอบ ได้ทาการหาค่า ความผิดพลาด
แบบที่ 1 เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การตัดสินใจระดับของการเกิดการกระจายสูงเกิน
2.5 การวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยเกณฑ์การตัดสิน ใจพิจารณาจากความผิ ดพลาดแบบที่ 1 เขีย นแทนด้ว ย  เรีย กว่า ระดับนั ยสาคัญ
(Level of Significant) ซึ่งในงานวิจัยนี้กาหนดระดับนัยสาคัญ 0.05
ผลการวิจัย
จากวิธีการดาเนินงานวิจัย ผู้วิจัยได้ทาการศึกษากับข้อมูลจาลองและนามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ระหว่างตัว แปรอิส ระกับ ตัว แปรตาม โดยใช้ การวิเคราะห์ การถดถอยแบบปัว ซง ซึ่งมี ตัว แบบการถดถอย
แบบปัวซง ดังนี้
ln Yij   0  1 X ij  ij ; i  1,2,3,

โดยที่

, n , j  1,2,3,

,m

คือ ตัวแปรตามจากหน่วยวิเคราะห์ที่ i ช่วงห่างที่ j
Xij คือ ตัวแปรอิสระจากหน่วยวิเคราะห์ที่ i ช่วงห่างที่ j
 k คือ ค่าพารามิเตอร์ของตัวแปรอิสระตัวที่ k โดยที่ k  0,1
 ij คือ ค่าความคลาดเคลื่อนจากหน่วยวิเคราะห์ที่ i ช่วงห่างที่ j
จากนั้นทาการทดสอบการกระจายสูงเกิน วัดจานวนรอบที่ใช้ในการจาลองข้อมูลจนกว่าจะได้การเกิด
การกระจายสูงเกินครบ 10,000 รอบ และทาการหาค่า ความผิดพลาดแบบที่ 1 ในแต่ละสถานการณ์ ซึ่ง
ผลการวิจัยสามารถดังแสดงในตารางที่ 1
Yij
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ตารางที่ 1 ค่ า ความผิ ด พลาดแบบที่ 1 จ านวนครั้ ง ของการเก็ บ ข้ อ มู ล ระดั บ สหสั ม พั น ธ์ ใ นตั ว และ
ขนาดตัวอย่างที่ระดับต่างๆ
m=4
m=6
m = 12
n

Cor = 0.3 Cor = 0.7 Cor = 0.3 Cor = 0.7 Cor = 0.3 Cor = 0.7
30
0.0790
0.1277
0.0539
0.1181 0.0271*
0.1070
50
0.0386*
0.0850 0.0223*
0.0778 0.0083*
0.0673
0.1
100
0.0077* 0.0337* 0.0028* 0.0289* 0.0005* 0.0234*
200
0.0000* 0.0060* 0.0000* 0.0045* 0.0000* 0.0032*
30
0.2222
0.2562
0.1959
0.2495
0.1598
0.2345
50
0.1788
0.2262
0.1532
0.2189
0.1144
0.2041
0.3
100
0.1102
0.1685
0.0841
0.1613
0.0535
0.1488
200
0.0456*
0.0993 0.0286*
0.0893 0.0132*
0.0830
30
0.7150
0.6403
0.7404
0.6437
0.7644
0.6455
50
0.7943
0.7113
0.8159
0.7203
0.8533
0.7154
0.5
100
0.8902
0.8129
0.9137
0.8207
0.9417
0.8293
200
0.9650
0.9133
0.9790
0.9145
0.9892
0.9150
30
0.9922
0.9691
0.9963
0.9722
0.9980
0.9734
50
0.9992
0.9922
0.9998
0.9945
1.0000
0.9960
0.7
100
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
200
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
30
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
50
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
0.9
100
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
200
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
หมายเหตุ : * หมายถึง ข้อมูลจะไม่เกิดการกระจายสูงเกิน
เมื่อพิจารณาตารางที่ 1 ค่าความผิดพลาดแบบที่ 1 ช่วงห่างของการเก็บข้อมูล ระดับสหสัมพันธ์ในตัว
ค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบการถดถอย และขนาดตัวอย่างที่ระดับต่างๆ พบว่า ช่วงห่างของการเก็บข้อมูล (m)
ไม่มีผลต่อการเกิดการกระจายสูงเกิน แต่ระดับสหสัมพันธ์ในตัวของตัวแปรตาม (Cor) และขนาดตัวอย่าง (n)
มี ผ ลต่ อ การเกิ ด การกระจายสู ง เกิ น ดั ง แสดงในภาพที่ 1 ถึ ง ภาพที่ 5 โดยแกน X คื อ ขนาดตั ว อย่ า งที่
ทาการศึกษา และแกน Y คือ ค่าความผิดพลาดแบบที่ 1 ดังนี้
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8
0.15
m = 4, Cor =
0.3

0.10

m = 4, Cor =
0.7

0.05

m = 6, Cor =
0.3

0.00
30

50

100 200

ขนาดตัวอย่าง

m = 6, Cor =
0.7

ค่าความผิดพลาดแบบที่ 1

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ของขนาดตัวอย่างกับช่วงห่างของการเก็บข้อมูลและระดับสหสัมพันธ์ในตัว
ที่ระดับต่างๆ เมื่อค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบการถดถอยเท่ากับ 0.1
จากภาพที่ 1 พบว่า เมื่อข้อมูลมีระดับสหสัมพันธ์ในตัวของตัวแปรตามต่า (Cor = 0.3) ทุกช่วงห่าง
ของการเก็บข้อมูล จะมีค่าความผิดพลาดแบบที่ 1 น้อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมกับ
การวิเคราะห์การถดถอยแบบปัวซง เท่ากับ 50 และเมื่อข้อมูลมีระดับสหสัมพันธ์ในตัวของตัวแปรตามสู ง
(Cor = 0.7) ทุกช่วงห่างของการเก็บข้อมูล จะมีค่า ความผิดพลาดแบบที่ 1 น้อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05
ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์การถดถอยแบบปัวซง เท่ากับ 100
0.30
m = 4, Cor =
0.3

0.25
0.20

m = 4, Cor =
0.7

0.15
0.10

m = 6, Cor =
0.3

0.05
0.00
30

50

100 200

ขนาดตัวอย่าง

m = 6, Cor =
0.7

ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ของขนาดตัวอย่างกับช่วงห่างของการเก็บข้อมูลและระดับสหสัมพันธ์ในตัว
ที่ระดับต่างๆ เมื่อค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบการถดถอยเท่ากับ 0.3
จากภาพที่ 2 พบว่า เมื่อข้อมูลมีระดับสหสัมพันธ์ในตัวของตัวแปรตามต่า (Cor = 0.3) ทุกช่วงห่าง
ของการเก็บข้อมูล จะมีค่าความผิดพลาดแบบที่ 1 น้อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมกับ
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การวิเคราะห์การถดถอยแบบปัวซง เท่ากับ 200 และเมื่อข้อมูลมีระดับสหสัมพันธ์ในตัวของตัวแปรตามสูง
(Cor = 0.7) ทุกช่วงห่างของการเก็บ ข้อมูล ไม่มีค่าความผิดพลาดแบบที่ 1 น้อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05
ดังนั้น ไม่มีขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์การถดถอยแบบปัวซง
1.00
m = 4, Cor =
0.3

0.80
0.60

m = 4, Cor =
0.7

0.40

m = 6, Cor =
0.3

0.20
0.00
30

50

100 200

ขนาดตัวอย่าง

m = 6, Cor =
0.7

ค่าความผิดพลาดแบบที่ 1

ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ของขนาดตัวอย่างกับช่วงห่างของการเก็บข้อมูลและระดับสหสัมพันธ์ในตัว
ที่ระดับต่างๆ เมื่อค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบการถดถอยเท่ากับ 0.5
จากภาพที่ 3 พบว่า ทุกระดับสหสัมพันธ์ในตัวของตัวแปรตามและทุกช่วงห่างของการเก็บข้อมูล ไม่มี
ค่ า ความผิ ด พลาดแบบที่ 1 น้ อ ยกว่ า ระดั บ นั ย ส าคั ญ 0.05 ดั ง นั้ น ไม่ มี ข นาดตั ว อย่ า งที่ เ หมาะสมกั บ
การวิเคราะห์การถดถอยแบบปัวซง
1.00
m = 4, Cor =
0.3

0.80
0.60

m = 4, Cor =
0.7

0.40

m = 6, Cor =
0.3

0.20
0.00
30

50

100 200

ขนาดตัวอย่าง
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ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ของขนาดตัวอย่างกับช่วงห่างของการเก็บข้อมูลและระดับสหสัมพันธ์ในตัว
ที่ระดับต่างๆ เมื่อค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบการถดถอยเท่ากับ 0.7
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ค่าความผิดพลาดแบบที่ 1

จากภาพที่ 4 พบว่า ทุกระดับสหสัมพันธ์ในตัวของตัวแปรตามและทุกช่วงห่างของการเก็บข้อมูล ไม่มี
ค่ า ความผิ ด พลาดแบบที่ 1 น้ อ ยกว่ า ระดั บ นั ย ส าคั ญ 0.05 ดั ง นั้ น ไม่ มี ข นาดตั ว อย่ า งที่ เ หมาะสมกั บ
การวิเคราะห์การถดถอยแบบปัวซง
1.00
m = 4, Cor =
0.3
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ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ของขนาดตัวอย่างกับช่วงห่างของการเก็บข้อมูลและระดับสหสัมพันธ์ในตัว
ที่ระดับต่างๆ เมื่อค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบการถดถอยเท่ากับ 0.9
จากภาพที่ 5 พบว่า ทุกระดับสหสัมพันธ์ในตัวของตัวแปรตามและทุกช่วงห่างของการเก็บข้อมูล ไม่มี
ค่ า ความผิ ด พลาดแบบที่ 1 น้ อ ยกว่ า ระดั บ นั ย ส าคั ญ 0.05 ดั ง นั้ น ไม่ มี ข นาดตั ว อย่ า งที่ เ หมาะสมกั บ
การวิเคราะห์การถดถอยแบบปัวซง
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยพบว่า ช่วงห่างของการเก็บข้อมูล (m) ไม่มีผลต่อการเกิดการกระจายสูงเกิน แต่ระดับ
สหสัมพันธ์ในตัวของตัวแปรตาม (Cor) และขนาดตัวอย่าง (n) มีผลต่อการเกิดการกระจายสูงเกิน โดยสามารถ
สรุปเป็นแผนผังการเลือกใช้ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมสาหรับการวิเคราะห์การถดถอยแบบปัวซง สาหรับข้อมูลนับ
ที่มีความสัมพันธ์กันและมีการกระจายสูงเกิน ในกรณีต่าง ๆ ได้ดังภาพที่ 6
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เกณฑ์การตัด สินใจ

Beta = 0.1

Cor = 0.3

Beta = 0.3

Cor = 0.7

Cor = 0.3

n >= 50
n >= 100
n >= 200
ภาพที่ 6 แผนผังการเลือกใช้ขนาดตัวอย่าง
ซึ่งผลการวิจัยนี้จะเป็นแนวทางให้นักวิจัยนาไปประกอบการตัดสินใจเลือกใช้ ขนาดตัวอย่างเมื่อทา
การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยที่ ข้ อ มู ล ตั ว แปรตามมี ก ารแจกแจงปั ว ซงที่ มี ค่ า เฉลี่ ย   exp   X  และ
ค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบการถดถอย เท่ากับ 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 และ 0.9 เพื่อไม่ให้เกิดการกระจายสูงเกิน

งานวิจัยต่อเนื่อง
บทความนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาในส่วนเกณฑ์การตัดสินใจระดับของการเกิดการกระจายสูงเกินที่เหมาะสม
สาหรับข้อมูลนับที่มีความสัมพันธ์กันและการกระจายสูงเกิน ซึ่ง ผู้วิจัยจะขยายงานวิจัยต่อเนื่องเพื่อหาตัวแบบ
สาหรับข้อมูลนับที่มีความสัมพันธ์กันและการกระจายสูงเกิน ต่อไป และจะศึกษาค่าระดับสหสัมพันธ์ในตัว ที่
ระดับต่างกันมากขึ้น
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อิทธิพลของการตลาดดิจิทัลต่อการตัดสินใจใช้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ
สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องอิทธิพลของการตลาดดิจิทัลต่อการตัดสินใจใช้บริการเที่ยวบินภายในประเทศสายการบิน
ไทยไลอ้อนแอร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ถูกจัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อ
ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเที่ยวบินภายในประเทศสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร และ (2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการตลาดดิจิทัลที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการเที่ยวบินภายในประเทศสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครที่
เคยใช้บริการสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ในเขตกรุงเทพหมานคร จานวน 385 คน โดยใช้แบบสอบถามและ
วิธีการสุ่มแบบสะดวก วิเคราะห์ข้อมูลจากค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสมการ
ถดถอยเชิงพหุคูณ เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลทางด้านอายุ แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเที่ยวบิน
ภายในประเทศสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ในภาพรวมที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
อิทธิพลของการตลาดดิจิทัลโดยการใช้เว็บไซต์ เครื่องมือสืบค้น การตลาดผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
การตลาดเชิงเนื้อหา และ การตลาดผ่านทางโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเที่ยวบิน
ภายในประเทศสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ค่าส่าคัญ: สายการบินไทยไลอ้อนแอร์, สายการบินราคาประหยัด, การตลาดออนไลน์, การบวนการตัดสินใจซื้อ
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Abstract
The objective of this study were to (1) to study a personal factor that influences the
buying decision process of Thai Lion Air’s Domestic flight in Bangkok; and (2) Digital Marketing
tools that influences the buying decision process of Thai Lion Air’s Domestic flight in Bangkok.
The sample group used in this study was 385 consumers, who flew with Thai Lion Air’s
Domestic flight, by using the questionnaires, and sampling by random methods. The data was
analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation and multiple regression
in order to test the hypotheses by using statistical significance at 0.05.
The results of this study revealed that the personal factors in terms of different Age
have different influences to buying decision process of Thai Lion Air’s Domestic flight with
statistical significance at the level of 0.05, and Website, Content marketing, Search engine
management, email marketing and mobile marketing has different influences to buying
decision process of Thai Lion Air’s Domestic flight with statistical significance at the level of
0.05.
Keywords: Low cost airline, Thai Lion Air, Digital Marketing, Buying Decision Process
บทน่า
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของหลายประเทศทั่วโลกในปัจจุบัน
เพราะไม่เพียงแต่สามารถเพิ่มช่องทางรายได้ให้กับประเทศยังสร้างอานิสงส์ต่อธุรกิจต่อเนื่องในหลายภาคส่วน
พร้อมกับการจ้างงานและกระจายรายได้ไปสู่ประชาชน ศูนย์วิจัยกสิกรไทย สถานการณ์ตลาดไทยเที่ยวไทย
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 นี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยพบว่าคนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศขยายตัวได้ดีอย่าง
ต่อเนื่อง โดย มูลค่าตลาดไทยเที่ยวไทยอยู่ที่ประมาณ 515,000 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 8.5 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน ขณะที่จานวนนักท่องเที่ยวไทยเดินทางเที่ยวในประเทศมีประมาณ 74.8 ล้านคน-ครั้ง
เติบโตร้อยละ 5.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2561) ซึ่งปัจจัยที่ทาให้เกิดการ
เพิ่มขึ้นของการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศนั้นเนื่องจากต้นทุนการของการโดนทางโดยเครื่องบินต่าลง
ส่งผลให้การแข่งขันทางการตลาดของสายการบินต้นทุนต่าที่ รวมถึงในปัจจุบันแนวโน้มของการท่องเที่ยวแบบ
FIT (Free and Independent Traveler) หรือการเดินทางด้วยตัวเองได้รับความนิยม ทาให้ทางเลือกของการ
ใช้บริการเครื่องบินราคาประหยัดเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน (BLT Bangkok, 2018)
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ในปัจจุบันนั้นพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยได้เปลี่ยนไป ถ้าต้องเดินทางในระยะทางที่ไม่ไกลมาก
ผู้บริโภคจะเลือกใช้สายการบินต้นทุนต่าและไปจับจ่ายใช้สอยกับสินค้าและบริการประเภทอื่นมากขึ้น ทาให้
สายการบินต้นทุนต่าถึงเป็นที่นิยมและมีการแข่งขันในตลาดที่สูง แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากได้ผ่านยุคของการ
เปิดตลาดมาถึง 15 ปี ทาให้ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่านั้นเป็นไปได้ยากที่จะมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาทา
ตลาดเพิ่มขึ้นแล้ว
ซึ่งส่งผลให้ปัจจุบันการแข่งขันของในตลาดของสายการบินต้นทุนต่าจะเป็นการแข่งขัน
ผู้ประกอบการรายใหญ่เท่านั้น (Narata, 2561)
ส่วนแบ่งทางการตลาดของสายการบินที่มีเส้นทางภายในประเทศปีพ.ศ. 2560 โดยเปิดเผยผ่านสาย
การบินไทยแอร์เอเชียพบว่าสายการบินที่ครองส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุดคือ สายการบินไทยแอร์เอเชีย
โดยครองตลาดอยู่ที่ร้อยละ 31.2 รองลงมา คือสายการบินนกแอร์ที่ร้อยละ 18.8 และสายการบินไทยไลอ้อน
แอร์ที่ร้อยละ 18.6 แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบจากการเติบโตของส่วนแบ่งทางการตลาดสายการบินไทยไลอ้อน
แอร์ที่ในปีพ.ศ. 2558 นั้นมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 13.9 และได้มีการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2559 เพิ่มขึ้นมาเป็น ร้อยละ 18.7 และร้อยละ 18.6 ในปีพ.ศ. 2560 โดยที่ธุรกิจ
เพิ่งเปิดตัวได้เพียง 4 ปีเท่านั้น ในทางกลับกันสายการบินนกแอร์ที่มีส่วนแบ่งที่ร้อยละ 24.8 ในปีพ.ศ. 2558
และลดลงเหลือร้อยละ 18.8 ในปี พ.ศ. 2560
ปัจจุบันการสื่อสารมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านอินเทอร์เน็ตมาช่วยมากยิ่งขึ้นโดยสานักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้สารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในปี 2560 ของคนไทยพบว่ามีการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตต่อวันเฉลี่ย 6 ชัว่ โมง 30 นาทีในวันทางาน และ 6 ชั่วโมง 48 นาทีใน รวมถึง Hootsuite and
Wearesocial (2017) ได้เผยสถิติการใช้งานดิจิทัลของประชากรไทย พบว่าประชากรไทยใช้งานอินเตอร์เน็ต
ร้อยละ 82 ของจานวนประชากรชาวไทยทั้งหมด จึงส่งผลให้ธุรกิจในปัจจุบันมีการนาหลักของการตลาดพร้อม
นาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วย หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) ซึ่งสามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีด้วยการดาเนินชีวิตของคนที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงจะช่วยสามารถสร้างความรวดเร็ว
ในการสื่อสารกับลูกค้า (G-Able, 2018) และในปัจจุบันนั้นการตลาดดิจิทัลได้มีการผลักดันให้ทุกธุรกิจไม่ว่าจะ
เป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่นั้นจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทาการตลาด เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
ผู้บริโภคที่ในวันนี้ทผี่ ู้บริโภคได้กลายเป็นผู้กาหนดปัจจัยในการทาการตลาดของแต่ละธุรกิจ ดังนั้นความรู้ด้าน
การตลาดดิจิทัลจึงเป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจต้องเรียนรู้ และนามาปรับใช้กับธุรกิจของตนเอง (แก้วตา ม่วงเกษม, 2560)
Power (2016) ได้กล่าวว่า ในปัจจุบันนั้น สายการบินมีแพลตฟอร์มในลักษณะดิจิทัลที่ตอบสนองได้ดี
ขึ้น และ มีแอพพลิเคชั่น (Application) ที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อเข้าถึงไปยังกลุ่มลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่ม
จุดติดต่อสื่อสาร ค้นหาคว้าหาข้อมูลและซื้ออย่างรวดเร็วต่อลูกค้ามากยิ่งขึ้น และสายการบินมีการนาเอา
แพลตฟอร์มตรงนี้มาบริการแจ้งเตือนข้อมูลตลอดการเดินทางให้กับลูกค้าอีกด้วย
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จึงส่งผลให้ทางสายการบินไทยไลอ้อนแอร์นั้น ได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของตนเอง ไม่ว่าจะมี
การทาเว็บไซต์ของต้นเองขึ้นมา มีระบบการจองออนไลน์ในหน้าเว็บไซต์รวมถึงมีการจัดทา Application เพื่อ
รองรับสาหรับโทรศัพท์มือถือ และสมารท์โฟน นอกจากนี้ยังมีการทาสื่อสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Facebook
หรือ Twitter สาหรับการแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ในวันนี้
ด้วยความสาคัญข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา “อิทธิพลของการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการ
ตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารเที่ ย วบิ น ภายในประเทศสายการบิ น ไทยไลอ้ อ นแอร์ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร”
วิธีการด่าเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยใช้บริการ
สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ซึ่งจานวนประชากรดังกล่าวเป็นกลุ่มประชากรที่ไม่ทราบจานวนที่แน่นอน ทาง
ผู้วิจัยจึงคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยได้กาหนดขนาดตัวอย่างจานวนจากจานวนประชากรที่ไม่แน่นอนโดย
ใช้สูตรของ W.G. Cochran (ปณัฐชัย คาเพ็ง. 2561 : อ้างอิงจาก กัลยา วานิชย์บัญชา. 2550) จนได้กลุ่ม
ตัวอย่างสาหรับการศึกษาครั้งนี้คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยใช้บริการสายการบิน
ไทยไลอ้อนแอร์ ในเขตกรุงเทพหมานคร จานวน 385 คนซึ่งเป็นผู้ที่ถูกเลือกจากประชากรทั้งหมด
2. วิธีการด่าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาเรื่องอิทธิพลของการตลาดออนไลน์ต่อการตัดสินใจใช้บริการเที่ยวบินภายในประเทศสาย
การบิ น ไทยไลอ้ อ นแอร์ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยในเขตกรุ ง เทพมหานครเป็ น การศึ ก ษาเชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Study) โดยใช้วิธีการสารวจ (Survey Method) ซึ่งได้มาจากการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล
ทั้งข้อมูล ทุติย ภูมิจ ากการค้น คว้าในหนั งสื อรวมถึงรายงานวิชาการต่างๆ และข้อมูล ปฐมภูมิด้ว ยการออก
แบบสอบถามอย่างมีโครงสร้าง จากนั้นผู้ศึกษาจะทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่า งด้วยวิธีการคัดเลือกผู้ตอบ
แบบสอบถามอย่างสะดวก (Convenience Sampling) ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 385 ชุด โดยให้
กลุ่มตัวอย่างกรอกแบบสอบถามด้วยตนเองทั้งสิ้ น ในระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2562 ถึง 26 เมษายน 2562
แล้วนาข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างมาลงรหัสและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งขึ้น
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ แ บบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaires) ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยมี
ลักษณะเป็นคาถามแบบเลือกตอบ (Multiple-choice) โดยให้กลุ่มตัวอย่างทาการกรอกแบบสอบถามเป็น
รายบุคคลด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้ศึกษาทราบข้อมูลคุณลักษณะทั่วไป และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องของกลุ่มตัวอย่าง
จานวนทั้งสิ้น 385 ชุดจากกนั้น ลงรหัส วิเคราะห์ข้อมูล และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรู ป
เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อคานวณค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนาและอธิบายผลการศึกษา
ซึ่งผู้ศึกษาได้ออกแบบสอบถามให้เกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์จานวนทั้งสิ้น 43 ข้อซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ข้อมูล เกี่ย วกั บ ปั จ จั ย ทางประชากรศาสตร์ จานวน 6 ข้อ โดยมีคาถามลั ก ษณะแบบ 2
ตัวเลือก (Dichotomous Question) 3 ข้อ ได้แก่ พักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เคยใช้บริการสายการ
บิ น ไทย ไลอ้ อ นแอร์ และเพศ ส่ ว นอี ก แบบคื อ ค าถามที่ มี ลั ก ษณะแบบตั ว เลื อ ก (Multichotomous
Question) โดยให้ ผู้กรอกแบบสอบถามเลือกเพียงตัวเลือกเดียว และ ผู้ศึกษาได้เลือกใช้วิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของการตลาดดิจิทัล ของกลุ่มตัวอย่างที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
จานวน 21 ข้อ เป็นแบบสอบถามในลาดับความสาคัญ (Rating Scale) สร้างตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert
Scale) เป็ น คาถามแบบมาตราส่ ว นประมาณค่าน้าหนักการตัดสิ นใจที่กาหนดไว้ โดยมีห ลั กเกณฑ์การให้
คะแนน 5 ระดับ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจใช่บริการ ของกลุ่มตัดสินใจใช้บริการสายการบินไทยไลอ้อนแอร์
จานวน 16 ข้อเป็นแบบสอบถามในลาดับความสาคัญ (Rating Scale) สร้างตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert
Scale) เป็ น คาถามแบบมาตราส่ ว นประมาณค่าน้าหนักการตัดสิ นใจที่กาหนดไว้ โดยมีห ลั กเกณฑ์การให้
คะแนน 5 ระดับ
ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามจากการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผศ. ดร.ทรงพร หาญสันติ รวมถึงได้มี
การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามเพื่อให้คาถามในเชิงสถิติน่าเชื่อถือรวมถึงทดสอบ
ความสม่าเสมอของมาตรวัดที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้โดยการนาแบบสอบถามที่ไปทดสอบกับประชาชนที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบแบบสอบถามว่า สามารถสื่อความหายได้ตรง
ตามประเด็นและมีความเหมาะสมหรือไม่ แล้วทาการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมซึ่งค่าสัมประสิทธิความเชื่อมั่นจาก
การทดสอบทั้งสินจานวน 30 ชุด ซึ่งผลการทดสอบจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.8 จึงจะถือว่ามีความน่าเชื่อถือ
สูง (ปณัฐชัย คาเพ็ง. 2561 : อ้างอิงจาก วิเชียร เกตุสิงห์. 2543) ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าความเชื่อมั่นของ
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แบบสอบถามชุดนี้อยู่ที่ 0.882 โดยด้านความสาคัญของประเภทของการตลาดดิจิทัลอยู่ที่ 0.807 และด้าน
กระบวนการตัดสินใจซื้ออยู่ที่ 0.808 จึงนับว่ามีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงต่อไป
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ซึ่งผู้ตอบเลือกตอบได้เพียงข้อเดียว ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ
ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความเห็นต่อของการตลาดดิจิทัลและกระบวนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งผู้ตอบเลือกตอบ
ได้เพียงข้อเดียว โดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย
การทดสอบสมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ ใช้การวิเคราะห์ด้วย
ค่าสถิติเชิงอนุมานทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปร 2 กลุ่มด้วยค่า t-test ทดสอบความแตกต่าง
ค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่ม ด้วยค่า F-test และทดสอบผลต่างอย่างมีนัยสาคัญน้อยที่สุดด้วยค่า
LSD (Least Significant Difference) โดยกาหนดความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95
การทดสอบสมติฐานเกี่ยวกับความสาคัญของการตลาดดิจิทัลที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ ใช้
การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ในลักษณะของการส่งผลต่อกัน
ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละตัวกับตัวแปรตาม
โดยการสร้างสมการเส้นตรงแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
กระบวนการตัดสินใจซื้อ (Y) กับตัวแปรต้นได้แก่ เว็บไซต์ (X1) การตลาดเชิงเนื้อหา (X2) การใช้เครื่องมือสืบค้น
(X3) สื่อสังคมออนไลน์(X4) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(X5) และการตลาดผ่านโทรศัพท์มือถือ(X6) ให้อยู่ในรูปแบบ
ของ Y = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)
สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ
รายได้ต่อเดือน และ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.7 มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปีร้อยละ 47
สถานภาพโสดหรือหย่าร้าง ร้อยละ 53 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าร้อยละ 85.5 ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 62.6 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ 15,000 – 30,000 บาทที่ร้อยละ 62.3
ผลการศึกษาเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อการใช้การตลาดดิจิทัลของกลุ่มตัวอย่าง โดยแยกออกเป็น
6 เครื่องมือได้แก่ เว็บไซต์ เครื่องมือสืบค้น สังคมออนไลน์ การตลาดผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การตลาด
เชิงเนื้อหา และ การตลาดผ่านทางโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นกับการตลาด
ดิจิทัลโดยรวมในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยที่ 3.799 เมื่อพิจารณาในแต่ละเครื่องมือพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้
ความสาคัญกับเว็บไซต์เป็นอันดับแรกที่ค่าเฉลี่ย 3.980 ซึ่งอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก รองลงมาคือการตลาดเชิง
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เนื้อหาที่ค่าเฉลี่ย 3.837 ในระดับเห็นด้วยมาก และกลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสาคัญกับ เครื่องมือสืบค้น สังคม
ออนไลน์ การตลาดผ่านทางโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ และ การตลาดผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ระดับ
ค่าเฉลี่ย 3.803, 3.798, 3.761 และ 3.617 ตามลาดับซึ่งอยู่ในระดับเห็นด้วยมากเช่นเดียวกัน
ผลการศึกษาเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ
สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ โดยแยกออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการรับรู้ปัญหา ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล
ขั้นตอนการประเมินทางเลือก ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ และขั้นตอนพฤติกรรมหลังการซื้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ให้ระดับความคิดเห็นต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อโดยรวมที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.791 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก เมื่อ
พิจารณาระดับความคิดเห็นของกระบวนการตัดสินใจซื้อในแต่ละขั้นตอนพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ระดับขั้นตอน
การประเมินทางเลือก ขั้นตอนการตระหนักถึงปัญหา ขั้นตอนพฤติกรรมหลังการซื้อ ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ
และขั้นตอนการค้นหาข้อมูล ในเกณฑ์ที่มาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.951, 3.847, 3.779, 3.759 และ 3.618
ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อกระบกวนการตัดสินใจใช้บริการเที่ยวบิน
ภายในประเทศสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การทดสอบ
หาค่า t-test พบว่า ปัจจัยด้านเพศ การศึกษา สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการเที่ยวบินภายในประเทศสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และการทดสอบหาค่า Ftest พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลทางด้านอาชีพส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเที่ยวบินภายในประเทศสายการบิน
ไทยไลอ้อนแอร์ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
แต่ปัจจัยส่วนบุคคลทางด้านอายุส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
เที่ยวบินภายในประเทศสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่ามีการตลาดดิจิทัลเพียง 5 เครื่องมือ ซึ่งได้แก่ เว็บไซต์ เครื่องมือ
สืบค้น การตลาดผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การตลาดเชิงเนื้อหา และ การตลาดผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
เคลื่อนที่ เท่านั้นที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเที่ยวบินภายในประเทศสายการบินไทยไลอ้อนแอร์แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 1: ผลการวิเคราะห์ การตลาดดิจิทัลในแต่ละเครื่องมือ มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเที่ยวบิน
ภายในประเทศสายการบินไทยไลอ้อนแอร์อ
Model

ค่าคงที่
1. เว็บไซต์
2. การตลาดเชิงเนื้อหา
3. เครื่องมือสืบค้น
4. สื่อสังคม
5. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
6. การตลาดผ่านทางโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่

Unstandardized
Coefficients
B
S.E.
0.816 0.111
0.092 0.030
0.183 0.035
0.135 0.036
0.067 0.034
0.190 0.024
0.120 0.028
R = 0.817
S.E. = 0.254

Standardized
Coefficients
Beta
0.122
0.244
0.173
0.088
0.269
0.166
R2 = 0.667
Adjusted R2 = 0.662

t

Sig.

7.321
3.072
5.271
3.767
1.954
7.742
4.233

0.000*
0.002*
0.000*
0.000*
0.051
0.000*
0.000*

จากตารางที่ 1 พบว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัว ได้แก่ เว็บไซต์ การตลาดเชิงเนื้อหา เครื่องมือสืบค้น
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และ การตลาดผ่านทางโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ สามารถร่วมกันอธิบายความผันแปร
ของตัวแปรตามการตัดสินใจใช้บริการเส้นทางการบินภายในสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ในภาพรวม ได้ร้อยละ
66.7 ที่เหลืออีกร้อยละ 33.3 เกิดจากปัจจัยอื่นๆและเมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามมาก
ที่สุดคือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การตลาดเชิงเนื้อหา เครื่องมือสืบค้น การตลาดผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
เคลื่อนที่ และ เว็บไซต์ตามลาดับ
โดยสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้
Y1 = 0.816+0.190(X1)+ 0.183(X2)+ 0.135(X3)+ 0.120(X4)+ 0.092(X5)
อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาเรื่องการตลาดดิจิทัลที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการเส้นทางการบินภายในประเทศสาย
การบินไทยไลอ้อนแอร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าในส่วนของปัจจัยส่วนบุคคล
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31 – 40 ปีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือนที่ 15,000 – 30,000 บาท ซึ่ง สอดคล้อง กับผลการศึกษา
ของ มนสินี เลิศคชสีห์ (2558) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินการบินไทยสาหรับการ
ให้บริการภายในประเทศในประเด็นเรื่อง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ระดับการศึกษาอยู่ในอยู่ในระดับ

1128

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000– 30,000 บาท และ สอดคล้อง กับ รุจิราภรณ์
เอ็นดู (2558) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียของประชากรในเขตกรุง
เทพมหานครและปริมณฑล ในประเด็นเรื่องกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ระดับการศึกษาปริญญาตรี
ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน มีรายได้ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท
2.
จากการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัลนั้นพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ระดับความ
คิดเห็นในระดับที่เห็นด้วย ซึ่งให้ค่าเฉลี่ยสูงสุดกับเว็บไซต์โดยเห็นด้วยว่า เว็บไซต์ต้องมีระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน
และไม่ซับซ้อน ความน่าเชื่อถือในการสร้างธุรกรรมทางพาณิชย์ และ มีลักษณะที่ดึงดูดโดยการใส่สีสัน เสียง
และภาพต่างๆ ซึง่ สอดคล้อง กับ นธกฤค วันต๊ะเมล์ (2555) ได้กล่าวว่า การสร้างเว็บไซต์นอกจากนี้การสร้าง
แบบสนุกมาก นักการตลาดต้องออกแบบให้ดึงดูดใจ นักการตลาดต้องออกแบบเว็บไซต์ให้มีสีสัน มีภาพกราฟ
ฟิค (Graphic) และต้องเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นการพาณิชย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของเว็บไซต์ที่ใช้ในการสร้าง
ธุรกรรมทางการพาณิชย์
3. จากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าในขั้นตอนการตระหนักถึงปัญหา กลุ่มตัวอย่างได้มีระดับความเห็นใน
ระดับที่ เห็นด้วย โดยพบว่า การเปลี่ยนแปลงสถานะทางการเงินมีผลต่อการสนใจ ซึ่ง สอดคล้อง กับ ราช ศิ
ริวัฒน์ (2560) ที่กล่าวว่า ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นอุดมคติ ซึ่งอาจจะ
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานะทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสถานะทางการเงิน ทั้ง
ทางด้านบวกหรือด้านลบย่อมส่งผลให้การดาเนินชีวิต รวมถึงกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า เกิด ความสนใจใน
สินค้าจากการกระตุ้นจากปัจจัย ภายนอกเช่น การโฆษณา หรือการพูดคุยกับพนักงานขาย ทาให้ สอดคล้อง
กับ ณัฐพล ใยไพโรจน์ (2558) ที่กล่าวว่าการตระหนักถึงปัญหา หรือ การตระหนักถึงความจาเป็น อาจจะเกิด
จากการกระตุ้นจากสถานการณ์ภายนอกเช่น การโฆษณา การจัดหน้าร้าน การพูดคุยกับพนักงานขาย เพื่อน
และสมาชิกในครอบครัว
4. ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 1 ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ เ ส้ น ทางการบิ น
ภายในประเทศสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ในภาพรวมพบว่า อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้เส้ นทาง
การบินภายในประเทศสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ที่แตกต่าง ซึ่ง ไม่สอดคล้อง กับผลการศึกษาของ มนสินี
เลิศคชสีห์ (2558) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินการบินไทยสาหรับการให้บริการ
ภายในประเทศ ที่พบว่า อายุที่แตกต่างกันไม่ มีผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินการบินไทยสาหรับการ
ให้บริการภายในประเทศ แต่ สอดคล้อง กันในประเด็นเรื่อง เพศ การศึกษา และอาชีพไม่มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อ เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ รุจิราภรณ์ เอ็นดู (2558) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่พบว่าอายุที่แตกต่างกัน
ไม่มอี ิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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จึ ง ไม่ ส อดคล้ อ ง กั บ ผลการศึ ก ษาที่ พ บว่ า อายุ ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ เ ส้ น ทางการบิ น
ภายในประเทศสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ แต่ สอดคล้อง กันในประเด็นเรื่อง เพศ การศึกษา และอาชีพไม่มี
ผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
5. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า สื่อสังคมออนไลน์ไม่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินการ
บินไทยสาหรับการให้บริการภายในประเทศ ซึ่ง ไม่สอดคล้อง กับ วุฒิ อาพันธ์ (2559) ศึกษาเรื่องสื่อสังคม
ออนไลน์ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ น ใจเลื อกสถานที่ท่องเที่ยว ที่พบว่า สื่ อสั งคมออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งเช่นเดียวกับ Sirithananonsakun (2017) ได้ทาการศึกษาเรื่องอิทธิพลของ
สื่อสังคมออนไลน์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมในประเทศไทยของประชากรไทย ก็พบว่า สื่อสังคม
ออนไลน์นั้นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าพักโรงแรมของประชนชาวไทยในทุกกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้
1. ผู้ประกอบการต้องมีการสร้างหน้าเว็บไซต์ให้มีระบบการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน รวมถึงต้องสามารถ
สร้างความเชื่อถือในการประกอบกิจการทางการพาณิชย์ และเพื่อการรักษาลูกค้าให้กลับมาใช้เว็บไซต์อีกครั้ง
และจาเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ง่ายต่อการใช้งาน ดูเป็นมืออาชีพ มี ความน่าสนใจรวมถึงเว็บไซต์
ต้องเป็นประโยชน์ต่อการสั่งซื้อและควรมีข้อมูลเชิงลึกและเป็นประโยชน์ มีเครื่องมือโต้ตอบที่ช่วยให้ผู้ซื้อพบ
และประเมินสินค้าที่สนใจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆและมีการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอการขายรวมถึงความบันเทิง
ต่างๆ
2. เมื่อมีการออกโปรแกรมการส่งเสริมการตลาดใดๆก็ตาม ทางผู้ประกอบการต้องมีการสร้างการรับรู้
ให้กับผู้บริโภคได้ทราบโดยจะเป็นการแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ โทรศัพท์เคลื่ อนที่โดยแจ้งแบบเรียลไทม์ หรือว่าจะ
เป็นผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ดี เนื่องจากผลการสารวจครั้งนี้ทาให้ได้พบว่า ผู้บริโภคนั้นสามารถเกิด
ความสนใจในสินค้าหรือตราสินค้าได้จากการรับรู้ หรือมีสิ่งกระตุ้นจากการทาโฆษณา และการแจ้งข้อมูลการ
ส่งเสริมการตลาด และอาจจะสามารถส่งผลต่อไปยังการตัดสินใจซื้อได้อีกด้วย เพราะจากผลสารวจว่า ผู้บริโภค
นั้นสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าเพราะว่าอยู่ในช่วงส่งเสริมการตลาดพอดี
3. จากการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้นั้นพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้
ระดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก โดยให้ขั้นการประเมินทางเลือกสาคัญที่สุด แสดงถึงตราสินค้าของเรา
ได้มีการให้ข้อมูลพื้นฐานที่อาจจะผ่านมาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ของผู้บริโภค ทาให้ได้มาเป็นหนึ่งในตัวเลือก
ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นทางผู้ประกอบการต้องสร้างความแตกต่างของสินค้าและบริการของเราออกมา
และสื่อสารออกไปยังให้ ผู้บริโภคได้ทราบเพื่อทาให้สินค้าของตนเหนือกว่าคู่แข่งในหลายๆปัจจัยเพื่ อที่ ให้
ผู้บริโภคจะได้พิจารณาเห็นคุณค่าที่พยายามเสนอขายและตัดสินใจเลือกซื้อ
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4. ทางผู้ประกอบการต้องมีการพัฒนา และรักษาความเป็นมาตรฐานของการบริการ รวมไปถึงการ
รักษาภาพลักษณ์ในทางที่ดีให้คงไว้ เนื่องจาก ภาพลักษณ์ของผู้ประกอบการนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน
ทางเลือกของผู้บริโภค นอกจากนี้เมื่อการบริการมีมาตรฐานที่ดี ทาให้ผู้บริโภคนั้นเกิดความพึงพอใจ และคุ้มค่า
กับค่าใช้จ่ายที่เสียไป และกลับมาใช้บริการอีกครั้งหนึ่ง
5. จากการศึกษาครั้ ง นี้ แสดงให้ เห็ นว่ า การตลาดดิจิทัล มีผ ลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การเที่ ย วบิ น
ภายในประเทศสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ จึงเห็นได้ว่าในปัจจุบันการสื่อสารทางการตลาดผ่านสื่อดิจิทัลนั้นถือ
เป็นเรื่องจาเป็นต่อการประกอบธุรกิจในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคได้อย่าง
ครบถ้วน และสามารถเกิดการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในแบบการสื่อสารสองทาง ซึ่งก่อให้เ กิดประสบการณ์ที่ดี
และนาไปสู่ความจงรกภัคดีต่อตราสินค้า ดังนั้นการให้ความสนใจกับการทาการตลาดดิจิทัลนั้นอาจจะส่งผลให้
เป็นโอกาสในการเพิ่มยอดขายให้กับผู้ประกอบการต่อไป
ข้อเสนอแนะส่าหรับการศึกษาในครั้งต่อไป
1. เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะนักท่องเที่ ยวที่เคยใช้บริการสายการบินไทยไลอ้อ
แอร์โดยอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ดังนั้นเพื่อให้เกิดข้อมูลที่มีความหลากหลาย และครอบคลุม
อาจจะทาเพิ่มเป็นแบ่งตามภาค โดยมีการสุ่มตัวอย่างเป็นโควตา (Quota sampling) ในแต่ละภาคส่วน
2. การแจกแบบสอบถามในครั้งนี้ใช้ก ารแจกแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability) โดยเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวก (Convenience sampling) ซึ่งทาให้ข้อมูลมีการกระจายกันค่อนข้างสูง
ดังนั้นเพื่อให้ข้อมูลกระจายไปในทุกปัจจัยส่วนบุคคล อาจจะต้องมีการกาหนดจานวนคนในแต่ละปัจจัยเพื่อ
ข้อมูลจะได้มคี วามแม่นยามากขึ้น
3. การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อหาอิทธิพลของการตลาดดิจิทัลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
เส้นทางการบินภายในประเทศของนักท่องเที่ยว เท่านั้น เพื่อต่อยอดการศึกษาและสามารถทราบถึงการกลับมา
ใช้ในครั้งต่อไป ทางผู้วิจัยจึงเสนอควรมีการทา เรื่องความพึงพอใจต่อการใช้บริการที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการ
ซ้ากับทางสายการบิน เพื่อนาผลการวิจัยมาพัฒนา วางแผน และสร้างนากลยุทธ์การตลาดมาต่อไป
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บทคัดย่อ
จากการทีร่ ัฐบาลไทยได้ผลักดันให้สินค้าเกษตรแปรรูปมีมูลค่าเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีนโยบายส่งเสริมอาหาร
ไทยให้เป็นอาหารของผู้บริโภคในระดับสากล มีการขยายตัวของตลาดอาหารไทยที่มีคุณภาพเป็นจานวนมาก
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ นั้นหมายถึงโอกาสทองของประเทศไทยที่จะก้าวไปสู่การเป็นครัวโลกได้
อย่างเต็มตัว ทั้งนี้ ประเทศไทยต้องมีการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์ของโลกที่คานึ กถึงเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น ทาให้ ผู้บริโภคตระหนั กถึงความสาคัญ นี้ มีการ
บริโภคผลิตภัณฑ์ ที่แปรรูปจากธัญพืชมากขึ้น หนึ่งในผลิตภัณฑ์นั้นคือ ฟองเต้าหู้ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
โปรตีนสู งและสามารถใช้ ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อื่น ๆ ได้อีกด้วย และจากปัญ หาด้านการผลิ ตของ
ผู้ประกอบการ งานวิจัยนี้ได้ใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมการผลิต คือ เทคนิคการพยากรณ์ เพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาปริมาณสินค้าให้เกิดสมดุลที่เหมาะสมระหว่างอุปสงค์และอุปทานของผลิตภัณฑ์ โดยเปรียบเทียบเทคนิค
การพยากรณ์ดังนี้ วิธีการพยากรณ์ของวินเทอร์รายเดือนและรายไตรมาส วิธีการปรับค่าพยากรณ์ด้วยอิทธิพล
ผลฤดูกาลรายไตรมาส วิธีการพยากรณ์โดยวิธีหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เดือนและรายไตรมาส พร้อมทั้งหาค่า
ความคลาดเคลื่ อนของค่าพยากรณ์ โดยใช้ดัช นี 3 ชนิด คือ ค่าเฉลี่ ยการเบี่ย งเบนสั มบูรณ์ (MAD) ค่าเฉลี่ ย
ความคลาดเคลื่ อนยกก าลั งสอง (MSE) และค่ าเฉลี่ ยความคลาดเคลื่ อนร้อยละสั มบู รณ์ (MAPE) พบว่ า ผลการ
พยากรณ์จากวิธีหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เดือนเป็นวิธีการที่เหมาะสม เนื่องจากมีค่าความคลาดเคลื่อนการพยากรณ์ต่า
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ที่สุด ทาให้ผู้ประกอบการสามารถกาหนดแผนการผลิตล่วงหน้าและมีปริมาณสินค้าสารองเพื่อความปลอดภัย สาหรับปี
2562 เฉลี่ยต่อเดือน 270,082 แผ่น ผู้ประกอบการสามารถ งานวิจัยนี้เหมาะประยุกต์ใช้สาหรับธุรกิจ SME ที่ต้องการ
ระบบการพยากรณ์อย่างง่ายและการจัดการกระบวนการผลิต
คาสาคัญ : ฟองเต้าหู้, การพยากรณ์จากวิธีหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เดือน, ปริมาณสินค้าสารอง

Abstract
The government of Thailand has pushed up the value-added processing of agricultural
products. It also has a policy to promote Thailand as a consumer food internationally. With the
expansion of the food market, Thailand has a lot of quality, affecting the good image of the
country. It represents a golden opportunity for the country to move towards a world kitchen.
Thailand needs to need to develop agro-industry and agricultural processing in accordance with
the rules of the world thinking more about healthy food, makes consumers aware of the
importance of this. Processed cereal products are consumed more. One of them is tofu skin
products, it is a product that is high in protein and can be used in other food-processing industry.
The researcher, using engineering tools and selection methods, integrated production planning
and warehouse management. In terms of estimates, namely, Winter’s method (Monthly and
quarterly adjustment), Seasonal index methods and Moving average methods (3-month and
quarterly estimated) mean, absolute deviation (MAD), mean, squared error (MSE) and average
percentage error (MAPE), the result shows that the 3-month moving average method is the
appropriate method. In the production planning and warehouse. The operator can determine
the amount of the reserves, production and safety products in advance for the year 2562 on
average 270,082 copies per month. This research is appropriate for SME business for simple
forecasting and management.
Keywords: Tofu Skin, 3-Month Moving Average Method, Safety Stock
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บทนา
จากนโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก” ซึ่งรัฐบาลไทยคาดว่าจะสามารถผลักดันให้สินค้าเกษตรมีมูลค่าเพิ่มใน
รูปแบบต่าง ๆ โดยได้กาหนดเป้าหมายในการพัฒนาประเทศไทย เนื่องจากไทยได้ชื่อว่าเป็นแหล่งอาหารที่อุดม
สมบูรณ์ อีกทั้งอาหารไทยยังเป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมในระดับนานาชาติ ซึ่งนอกจากจะมีความโดนเด่นทางด้าน
รสชาติแล้ว อาหารไทยแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ความประณีตบรรจง รวมทั้ง
องค์ประกอบของวัตถุดิบและเครื่องปรุงที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ รัฐบาลจึง ส่งเสริมนโยบายอาหารไทยให้เป็น
อาหารยอดนิยมของผู้บริโภคในระดับสากล โดยมุ่งดาเนินการอย่างเป็นระบบให้มีการขยายตัวของตลาดอาหาร
ไทยที่ดี มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ อีกทั้งยังสนับสนุนการส่งออกสินค้า
จากอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง (ปณิดาภา, 2547) การผลิตอาหารปลอดภัย เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นครัวโลกอย่าง
เต็มตัว จากข้อมูลศูนย์การเรียนรู้การเกษตรระบุว่า ประเทศไทยมีพื้นที่ในการเพาะปลูกเป็นอั นดับที่ 48 ของ
โลก แต่ปรากฏว่ามีการใช้ยาฆ่าแมลงเป็นอันดับที่ 5 ของโลก อีกทั้งยังมีการใช้ฮอร์โมนเคมีเป็นอันดับที่ 4 ของ
โลกและมีการใช้ยาฆ่าหญ้าเป็นอันดั บ 4 ของโลก จนมีกระทบกับสินค้าทางการเกษตร ทั้งการผลิตและการ
ส่งออก จึงเป็นที่มาของสินค้าแปรรูปเกษตรแบบไร้สารเคมีในปัจจุบัน ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมเกษตรภาคเอกชน
ได้น าร่องบุ กเบิ กตลาดอาหารไทยในเวทีโลก จนสร้างความเชื่อมั่น ต่อภาคการเกษตรของไทย ทาให้ สิ นค้า
การเกษตรของไทยเป็นผู้นาทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร มีศักยภาพพอที่จะดาเนินนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกได้
อย่างง่าย และคาดว่าในอีก 40 ปีข้างหน้าประชากรโลกจะเพิ่มขึ้น 9 พันล้านคน อุตสาหกรรมอาหารในปี 2561 จะมี
มูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 27.4 พันล้านดอลลาร์ นั้นหมายถึงโอกาสทองของประเทศไทยที่จะก้าวไปสู่การเป็นครัวโลกได้
อย่างเต็มตัว ทั้งนี้ต้องมีการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์
ของโลกที่คานึกถึงเรื่องสุขภาพเป็นหลัก (หมัดเหล็ก,2560)
สภาพสังคมโลกในปัจจุบัน มนุษย์ต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ อันเนื่องมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่
และพัฒนาอย่างรวดเร็ว ในบางกรณีก็มีผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตโดยตรง จากสาเหตุข้างต้นก่อให้เกิดปัญหา
ที่ตามมาปัญหาหนึ่ง คือ การปนเปื้อนของสารพิษในอาหาร และจะพบการปนเปื้อนมากในอาหารประเภท
เนื้อสัตว์ เนื่องจากมีการสะสมของสารพิษสูงกว่าอาหารประเภทพืช ธัญพืช ผักและผลไม้ ซึ่งจะทาให้เกิดความ
ไม่สมดุลทางชีวภาพของร่างกาย ส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง จึงทาให้ ผู้บริโภคบางกลุ่มตระหนักถึงความสาคัญนี้
จึงหันมาบริโภคอาหารจาพวกธัญพืชแทนการบริโภคเนื้อสัตว์ เป็นการบริโภคอาหารมังสวิรัติ (สักรินทร์, 2550)
ซึ่งในปัจจุบันความนิยมอยู่ทุกสังคม อีกทั้งยังมีแนวโน้ม เพิ่มจานวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ยงยุทธ, 2561) จึงมี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าว หนึ่งใน
ผลิตภัณฑ์ที่นิยมของผู้บริโภคมังสวิรัติ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ฟองเต้าหู้
ฟองเต้าหู้เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากถั่วเหลืองที่มีโปรตีนสูง เหมาะสาหรับคนรักสุขภาพและผู้ที่ไม่นิยม
บริโภคเนื้อสัตว์ และยังมีการใช้ฟองเต้าหู้ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารอื่น ๆ ที่หลากหลาย สร้างมูลค่าทางการตลาด
มากกว่า 50 ล้ านบาทต่อปี อย่ างไรก็ตามปริมาณความต้องการฟองเต้าหู้ ของผู้ บ ริโภคในแต่ล ะปี แต่ ละช่ว ง
เทศกาลไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้น ๆ จากการสารวจปัญหาของผู้ประกอบการที่
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ผลิตฟองเต้าหู้ตัวอย่าง เบื้องต้นพบว่ายังคงมีปัจจัยอื่น อาทิ ปัญหาทางการตลาด ปัญหาด้านการจัดการผลิต จึง
ทาให้ผู้ประกอบการเกิดปัญหาปริมาณของฟองเต้าหู้ที่ไม่สมดุลต่อความต้องการของผู้บริโภค ในบางช่วงเวลา
ปริมาณผลผลิตเกิน กว่าความต้องการส่งผลต่อการจัดการคลังสินค้า (ทวินันท์, 2553) ทาให้ผู้ประกอบการมี
ต้นทุนในการจัดเก็บเกินความจาเป็น ในทางกลับกันบางช่วงเวลาผู้ประกอบการเกิดปัญหาด้านแรงงานที่ส่งผล
ต่อกระบวนการผลิตและกาลังการผลิต ทาให้ปริมาณฟองเต้าหู้ที่ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค
(ศันศนีย์ และ สมเกียรติ, 2011) ทาให้ผู้วิจัยเห็นถึงความสาคัญของการคาดการณ์ ปริมาณความต้องการสินค้า
ของลู กค้าล่ ว งหน้ าและสามารถตอบสนองความต้ องการของลู กค้าไดในแต่ ล ะช่ว งเวลาในปริมาณที่ ลู กค้ า
ต้องการได้อย่ างเหมาะสม ดังนั้ น ผู้ วิจั ยจึ งหาแนวทาง เพื่อช่ว ยให้ ผู้ ประกอบการมีเครื่องมือที่ช่ว ยสามารถ
ตัดสิน ใจ ส าหรับ การพยากรณ์ความต้องการ เพื่อกาหนดและวางแผนการผลิ ตตลอดจนน าไปสู่การจัดการ
ปริมาณสินค้าได้ ทั้งนี้ก็เพื่อลดต้นทุนที่ไม่จาเป็นและลดปัญหาสินค้าขาดตลาด ให้เกิดความสมดุลกันระหว่าง
อุปสงค์และอุปทานของผลิตภัณฑ์ฟองเต้าหู้ โดยใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมการผลิต คือ เทคนิคการพยากรณ์มา
แก้ไขปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อหาเทคนิคการพยากรณ์สาหรับใช้พยากรณ์ปริมาณความต้องการผลิตภัณฑ์ฟองเต้าหู้ของโรงงานตัวอย่าง
ขอบเขตการวิจัย
1.3.1. ข้อมูลระยะการศึกษา เป็นข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ถึงเดือนธันวาคม 2561
1.3.2. งานวิจัยนี้จะพิจารณาข้อมูลการผลิตที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเท่านั้น จะไม่พิจารณาข้อมูลอื่นที่
ไม่เกี่ยวข้องและข้อมูลที่โรงงานตัวอย่างไม่ได้อนุญาต อาทิ ข้อมูลกระบวนการผลิต ข้อมูล
ทางการเงิน เป็นต้น
1.3.3. โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเครื่องมือสาหรับงานวิจัยนี้ คือ โปรแกรม Microsoft Excel
อุปกรณ์และวิธีการดาเนินงานวิจัย
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาการพยากรณ์ และกระบวนการวางแผนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพของผลิ ต
สินค้าฟองเต้าหู้และประสิทธิภาพในการจัดการปริมาณสินค้าของโรงงานผลิตฟองเต้าหู้ตัวอย่าง เพื่อดาเนิน
งานวิจัยเชิงปริมาณ ทั้งนี้พบว่าโรงงานตัวอย่างไม่มีการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าล่วงหน้าอย่างเป็น
ระบบ ทาให้การวางแผนการผลิตและการจัดการสินค้าคงคลังของโรงงานไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน ทาให้ไม่สามารถ
คาดการณ์ ปริมาณความต้องการสินค้า จัดการกระบวนการผลิตและสินค้าคงคลังได้อย่างแท้จริง (อมรรัตน์,
2557) ซึ่งการวิจัย ครั้งนี้ ผู้ วิจั ย ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งเป็ น โปรแกรมอย่างง่ายและสามารถให้ ผู้
ประกอบที่มีทุนในการจัดการน้อยสามารถที่จะใช้งานได้ ผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง เกี่ยวกับกาลัง
การผลิต ปริมาณสินค้าที่จาหน่ายในแต่ละช่วงเวลา ปัจจัยการอื่น ๆ ในกระบวนการผลิตนาข้อมูลมาวิเคราะห์
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ก่อ นเข้า สู่ ก ระบวนการศึ ก ษาและน าเสนอผลการศึ ก ษาตามแนวทางเพื่ อ การพั ฒ นากระบวนการจั ด การ
รายละเอียดขั้นตอนในการทาวิจัยดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ในเบื้องต้น ผู้ประกอบการต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ ปริมาณสินค้า
สาเร็จรูปไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้ า ข้อมูลในปี 2560 ถึง ปี 2561 ผู้ประกอบการการปฏิเสธการ
สั่งซื้อจากลูกค้าเฉลี่ย 25,000 แผ่นต่อเดือน ผู้วิจัยให้ความสาคัญของความต้องการนี้ จึงได้ใช้เครื่องมือของการ
จั ดการวิศ วกรรมการผลิ ต เพื่ อ แก้ไขปั ญ หาและพั ฒ นาระบบการวางแผนการผลิ ต ได้ เลื อกใช้ เทคนิ ค การ
พยากรณ์เชิงปริมาณ คือใช้ข้อมูลความต้องการย้อนหลังที่เก็บรวบรวมได้ เพื่อให้ได้กาลังการผลิตที่เหมาะสมกับ
ความต้ องการลู ก ค้า โดยใช้ เทคนิ คการพยากรณ์ ที่ ส อดคล้ อ งและเหมาะสมกับ ข้อ มู ล ที่ เก็ บ ได้ เบื้ องต้น ใน
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยรวบรวมได้เพียงข้อมูลยอดขายที่ผู้ประกอบการได้เก็บรักษาไว้ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 แผนภูมิเปรียบเทียบยอดขายย้อนหลัง ปี2559 ถึงปี 2561
ผู้วิจัยเลือกเปรียบเทียบเทคนิคการพยากรณ์ 3 วิธี 5 รูปแบบการพยากรณ์ ได้แก่
1.วิธีการพยากรณ์ของวินเทอร์รายเดือนและรายไตรมาส (ลักขณา, 2556), (พิชิต, 2546)
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เมื่อ

คือ ค่าพยากรณ์ปรับเรียบ ณ เวลา t, คานวณจาก
คือ ค่าจริงที่เกิดขึ้น ณ เวลา t
คือ ช่วงเวลาของฤดูกาล
คือ ตัวปรับพยากรณ์ของแต่ละฤดูกาล
คานวณจาก

,

คานวณจาก

2.วิธีการปรับค่าพยากรณ์ด้วยอิทธิพลผลฤดูกาลรายไตรมาส (ภัทราพล และ นุจิรา, 2560), (พิชิต, 2546)
อุปสงค์ = แนวโน้ม x ดัชนีฤดูกาล
3.วิธีการพยากรณ์โดยวิธีหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เดือนและรายไตรมาส (ลักขณา, 2556), (พิชิต, 2546)
=
เมื่อ

คือ ค่าพยากรณ์สาหรับเวลา t
คือ ค่าจริงที่เกิดขึ้น ณ เวลา t
N คือ จานวนข้อมูลที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ย
จากนั้ น ได้ ป ระเมิ น ความแม่ น ย าของการพยากรณ์ ใ นแต่ ล ะรู ป แบบ โดยวั ด จากดั ช นี ค่ า ความ
คลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ 3 ชนิด (ภัทราพล และ นุจิรา, 2560) ได้แก่
1.ค่ า เฉลี่ ย การเบี่ ย งเบนสั ม บู ร ณ์ (Mean Absolute Deviation : MAD) จะพิ จ ารณาค่ า วั ด ความ
ถูกต้องของการพยากรณ์ และค่าที่เกิดขึ้นจริ ง โดยไม่คานึงถึงทิศทาวของความคลาดเคลื่อนที่แทนที่ด้วยค่า
สมบูรณ์ของค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ (รวิพิมพ์ และ ธนีกานต์, 2553)
2.ค่ าเฉลี่ ย ความคลาดเคลื่ อ นยกก าลั ง สอง (Mean Squared Error : MSE) จะพิ จ ารณาค่ าความ
คลาดเคลื่อนกาลังสอง ซึ่งต้องนาผลต่างระหว่างปริมาณค่าจริงและปริมาณจากการพยากรณ์มายกกาลังสอง
(รวิพิมพ์ และ ธนีกานต์, 2553)
3.ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนร้อยละสัมบูรณ์ (Mean Absolute Percent Error : MAPE) โดยการวัด
ความถูกต้องของการพยากรณ์ที่วัด จาดขนาดของความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์เทียบกับค่าจริง แล้ว
แสดงออกมาเป็นร้อยละของค่าความต้องการแท้จริง (รวิพิมพ์ และ ธนีกานต์, 2553)
จากค่าความคลาดเคลื่อนข้างต้น จะพิจารณาเลือกเทคนิคการพยากรณ์ที่มีดัชนีค่าความคลาดเคลื่อน
ดังที่ กล่ าวไปข้ างต้ น ค่ าต่าที่ สุ ด เป็ น รูป แบบที่ เหมาะสมกั บ กรณี ศึก ษานี้ ซึ่ งเป็ น สิ่ งที่ ผู้ ที่ พ ยากรณ์ ต้อ งการ
เนื่องจากได้ผลการพยากรณ์ที่มีความถูกต้องสูง ใกล้เคียงกับค่าจริงมากที่สุด (รวิพิมพ์ และ ธนีกานต์, 2553)
สิ่งที่ต้องการในงานวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตของการศึกษา คือ ต้องการเทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะสมกับ
โรงงงานตัวอย่าง จากการศึกษาพบว่า วิธีการพยากรณ์ที่ให้แนวโน้มค่าความคลาดเคลื่อนต่าที่สุด แสดงถึงความ
ผิดพลาดของผลการพยากรณ์น้อยที่สุด ได้ แก่ วิธีหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เดือน ดังผลการพยากรณ์ดังแสดงใน
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ตาราง 1 เนื่องจากวิธีนี้ แสดงค่าความคลาดเคลื่อนทั้ง 3 ชนิดต่าที่ สุด ดังแสดงเปรียบเทียบในตาราง 2 จึง
พิจารณาเลือกผลการพยากรณ์ปริมาณความต้องการฟองเต้าหู้จากวิธีดังกล่าวเพื่อดาเนินการวางแผนการผลิต
ตารางที่ 1 ผลการพยากรณ์ปริมาณความต้องการฟองเต้าหู้โรงงานตัวอย่างปี 2562 โดยวิธีหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เดือน
ปี
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

ผลการพยากรณ์ปริมาณแผ่นฟองเต้าหู้ (แผ่น)
พ.ศ. 2562
270,400
258,817
255,122
261,446
258,462
258,343
259,417
258,741
258,834
258,997
258,857
258,896

ตารางที่ 2 ค่ าความคลาดเคลื่ อนการพยากรณ์ ปริมาณความต้ องการฟองเต้าหู้ โรงงานตัวอย่ างโดยวิธีหาค่าเฉลี่ ย
เคลื่อนที่ 3 เดือน
รูปแบบการพยากรณ์
1.วิ ธี ก ารพยากรณ์ ค่ า เฉลี่ ย เคลื่ อ นที่ 3
เดือน ปี 2559
2.วิ ธี ก ารพยากรณ์ ค่ า เฉลี่ ย เคลื่ อ นที่ 3
เดือน ปี 2560
3.วิ ธี ก ารพยากรณ์ ค่ า เฉลี่ ย เคลื่ อ นที่ 3
เดือน ปี 2561
4.วิ ธี ก ารพยากรณ์ ค่ า เฉลี่ ย เคลื่ อ นที่ 3
เดื อ น รวมยอดขายย้ อ นหลั งปี 25592561

ค่าเฉลี่ยการเบี่ยงเบนสัมบูรณ์
(MAD)

ค่าความคลาดเคลื่อน
ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
ยกกาลังสอง (MSE)

ค่าเฉลี่ยความคลาด เคลื่อน
ร้อยละสัมบูรณ์ (MAPE)

24,117.59

17.92

875,773,310.19

19,903.70

12.44

548,474,320.99

36,090.74

13.97

1,895,158,240.74

24,391.16

13.54

962,612,123.32

จากผลการพยากรณ์ยอดขายในปี 2562 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ผู้ประกอบการต้องการทดสอบผลการ
พยากรณ์ จากข้อมูล ที่ได้เก็บ มา และเป็ น ช่วงระยะเวลาการพยากรณ์ ระยะกลาง พบว่า ปริมาณยอดขายที่
พยากรณ์ได้ มีแนวโน้มขึ้นลงในแต่ละเดือนไม่เท่ากัน ผู้วิจัยจึงนาผลการพยากรณ์ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
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เพื่อพิจารณาการกระจายของข้อมูล ก่อนนาไปวางแผนการผลิตและกาหนดปริมาณสินค้าสารอง เพื่อความ
ปลอดภัยในการจาหน่ายสินค้าและสามารถส่งสินค้าได้ทันต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ทาง
สถิติผลการพยากรณ์เป็นการแจกแจงแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 259,694 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3,646
และสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับ 1.40 % ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ดังแสดงในภาพที่ 3

รูปที่ 3 ผลวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของผลการพยากรณ์ความต้องการ ปี 2562
แต่เนื่องจากผู้ประกอบการมีนโยบายตอบสนองลูกค้าที่ระดับในการให้บริการ 85 % ค่าคงที่ของระดับ
การให้บริการ คือ 1.04 ทาให้ปริมาณสินค้าสารอง เพื่อความปลอดภัยที่ควรผลิตเป็นไปตามตารางที่ 3
โดยคานวณจาก ปริมาณฟองเต้าหู้สารอง = Zσd
เมื่อ

Z คือ ค่าที่สถิติ Z สามารถเปิดได้จากตารางแจกแจงปกติ หรือ ค่าคงที่ของระดับการให้บริการ
σd คือ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการหรืออัตราการใช้ต่อหน่วยเวลา
คือ ช่วงเวลานา
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ตารางที่ 3 ปริมาณฟองเต้าหู้สารอง เพื่อความปลอดภัยปี 2562 โดยวิธีหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เดือน
ปี
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

ปริมาณแผ่นฟองเต้าหู้สารอง เพื่อความปลอดภัย (แผ่น)
พ.ศ. 2562
281,216
296,169
265,327
271,904
268,800
268,677
269,794
269,090
269,187
269,357
269,212
269,252

จากการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างแนวทางในการพยากรณ์และการจัดการกระบวนการผลิต โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Excel เนื่ องจากเป็น โปรแกรมพื้นฐานขององค์กรและมีค่าใช้จ่ ายที่ต่า เหมาะสาหรั บ
ธุรกิจที่มีทุนในการบริหารน้อยหรือธุรกิจ SME โดยได้เชื่อมโยงผลศึกษา และสร้างแฟ้มเอกสารในโปรแกรม
Microsoft Excel เป็นระบบการจัดการเก็บ ข้อมูลรายวันและรายเดือนให้ ผู้ประกอบการใช้ในการพยากรณ์
ความต้องการสินค้า เพื่อที่ผู้ประกอบการจะสามารถใช้จัดการระบบการผลิตและควบคุม ปริมาณสินค้าได้อย่าง
สะดวก และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากวิจั ย การเพื่ อหาเทคนิ คการพยากรณ์ ส าหรั บใช้พ ยากรณ์ ป ริมาณความต้องการผลิ ตภั ณ ฑ์ของ
โรงงานผลิตฟองเต้าหู้ตัวอย่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตสินค้าและประสิทธิภาพการจัดการปริมาณ
สินค้า พบว่าวิธีการพยากรณ์สาหรับพยากรณ์ ปริมาณความต้องการฟองเต้าหู้ ของลูกค้า คือ วิธีหาค่าเฉลี่ ย
เคลื่อนที่ราย 3 เดือน เนื่องจากปริมาณการสั่งซื้อของลูกค้ามีแนวโน้มปรับเปลี่ยนอย่างไม่สามารถควบคุมได้ จึง
ไม่สามารถใช้รูปแบบการพยากรณ์ที่อิงผลจากฤดูกาลได้ เพื่อการใช้งานได้อย่างสะดวก ผู้วิจัยได้ออกแบบระบบ
การจัดการอย่างง่ายให้ผู้ประกอบการ สาหรับการเก็บข้อมูลและใช้ในการจัดการการผลิตและควบคุมปริมาณ
สินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
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ข้อเสนอแนะ
1.จากงานวิจัยจะเห็นว่าใช้เพียงเทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะกับข้อมูลและผู้ประกอบการ ควรมีการใช้
วิเคราะห์ของเทคนิคอื่น ๆ เพิ่มเติมหากมีการนางานวิจัยนี้ไปศึกษาเพิ่มเติม
2.ในงานวิจัยในครั้งนี้ ทาการพยากรณ์เพียงข้อมูลปริมาณความต้องการฟองเต้าหู้ของลูกค้าเท่านั้น แต่
ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกที่อาจมีอิทธิพลต่อความถูกต้องของการพยากรณ์ความต้องการ หากมีการศึกษางานวิจัยใน
อนาคตควรพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ เพิ่มเติม และศึกษาวิจัย เพื่อออกแบบสาหรับการทางาน โดยวิเคราะห์ข้อมูล
ทั้งกระบวนการผลิตสินค้า เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถทางานได้อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ผู้ประกอบการอาจจะ
ต้องศึกษาสภาพเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้น ๆ เพื่อพิจารณาประกอบการตัดสินใจ เนื่องจากในการลงทุนในธุรกิจ
นั้น สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องคานึกถึงมากที่สุด คื อ ผลกาไรที่คาดว่าจะได้รับ เพราะยิ่งฟากผู้ประกอบการเป็น
ธุรกิจขนาดเล็ก อาจจะต้องอาศัยแหล่งเงินทุนอื่น อาจจะต้องใช้เงินทุนจานวนมากด้วยแล้ว จาเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องมีการวิเคราะห์ให้ละเอียด รอบคอบ โดยผู้ประกอบการต้องวิเคราะห์ในด้านต่าง ๆ เช่น การตลาด การ
จัดการงานวิศวกรรม การเงิน การบริหารจัดการทั่วไป เศรษฐศาสตร์ สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้เกิด
ความผิดพลาดในการลงทุนและได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดจากการลงทุน
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Mean Absolute
Deviation (MAD)
32,732.76
30,744.79
80,699.86
119,366.29
30,409.43
88,766.92

Mean Squared Error
(MSE)
1,557,529,042.54
1,556,196,225.97
8,303,773,356.55
21,951,351,001.44
1,489,231,851.74
13,030,505,845.23

Mean Absolute Percent
Error (MAPE)
20.42
13.54
16.83
15.93
16.27
14.59

ข้อมูลรายไตรมาส ปี 2559

70,641.67

5,831,242,041.02

16.34

ข้อมูลรายไตรมาส ปี 2560

55,410.42

3,580,776,197.92

12.23

ข้อมูลรายไตรมาส ปี 2561

68,864.58

6,337,324,241.54

9.57

ข้อมูลรวมยอดขายรายไตรมาส ปี 2559-2561

64,972.22

5,249,780,826.82

12.71

ข้อมูลรายไตรมาส ปี 2559
ข้อมูลรายไตรมาส ปี 2560
ข้อมูลรายไตรมาส ปี 2561
ข้อมูลรวมยอดขายรายไตรมาส ปี 2559-2561
ข้อมูลเฉลี่ย 3 เดือน ปี 2559
ข้อมูลเฉลี่ย 3 เดือน ปี 2560
ข้อมูลเฉลี่ย 3 เดือน ปี 2561
ข้อมูลรวมยอดขายเฉลีย่ 3 เดือน ปี 2559-2561

51,806.25
100,100.00
175,737.50
83,206.25
24,117.59
19,903.70
36,090.74
24,391.16

2,925,884,453.13
10,645,010,000.00
36,309,832,812.50
10,897,615,890.63
875,773,310.19
548,474,320.99
1,895,158,240.74
962,612,123.32

12.94
18.52
21.42
14.46
17.92
12.44
13.97
13.54

เทคนิคการพยากรณ์
วิธกี าร
พยากรณ์
ของวิน
เทอร์
วิธกี าร
ปรับค่า
พยากรณ์
ด้วย
อิทธิพล
ผลฤดูกาล

วิธี
พยากรณ์
หา
ค่าเฉลี่ย
เคลื่อนที่

ข้อมูลรายเดือน ปี 2560
ข้อมูลรายเดือน ปี 2561
ข้อมูลรายไตรมาส 2560
ข้อมูลรายไตรมาส 2561
ข้อมูลรวมยอดขายรายเดือน ปี 2560-2561
ข้อมูลรวมยอดขายรายไตรมาส ปี 2560-2561

หมายเหตุ วิธีการพยากรณ์ของวินเทอร์ ใช้ฟังก์ชั่น Solver ในการคานวณ เพื่อให้ได้ค่าความคลาดเคลื่อนที่ต่า
ที่สุด โดยมีค่าสัมประสิทธ์ปรับเรียบ ดังนี้ σ, ꞵ, γ โดยกรณีการพยากรณ์แบบรายเดือนได้ค่า 0.07,
1.00 และ0.95 ตามลาดับ และกรณีรายไตรมาสได้ค่า 0.59, 0 และ 1.00 ตามลาดับ
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บทคัดยอภาษาไทย
งานวิจัยนี้ มีจุดประสงคเพื่อศึกษาหาปจจัยที่ทํ าให ผูประกอบการโรงงานไมปฏิบัติตามพระราชบัญญั ติ
โรงงานพ.ศ. 2535 โดยใชการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม จากโรงงานในเขตเปาหมาย 23 เขต ซึ่งมีประชากร 5,764
โรงงาน สุมตัวอยางดวย Krejcie and Morgan จนไดกลุมตัวอยาง 260 โรงงาน นํามาวิเคราะหความสัมพันธของ
ขอมู ลดวยโปรแกรม SPSS จากการศึกษาพบวาผูประกอบการสวนใหญมีความรูความเขาใจในพระราชบัญญั ติ
โรงงานพ.ศ. 2535 อยูในระดับปานกลาง ประสบปญหาในการประกอบในด านกฎหมาย ดานเศรษฐกิจและสังคม
และดานเทคนิค ตามลําดับ ซึ่งผูประกอบการมีความเห็นวาปญหาจากการประกอบกิจการมีสวนใหการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติฯ เป นไปไดยาก จึงแนวทางในการแกไขปญหาดวยการเผยแพรขอมูล ใหผูประกอบการสามารถ
เขาใจไดงายขึ้นและกระตุนใหผูประกอบการตระหนักถึงความสําคัญและผลดีจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
คําสําคัญ : ไมปฏิบัติตามกฎหมาย, พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
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Abstract
The purpose of this research is to study the factors causing factory operators do not
comply with the Factory Act (1992) by using data collection with questionnaires from the factory
in the target area of 23 districts, which has a population of 5,764. The sampling plant with Krejcie
and Morgan has reached 260 samples and then analyzed the relationship of the data set with the
SPSS program. From the study, it was found that most entrepreneurs had knowledge and
understanding in the Factory Act (1992) is in the middle level. Having problems in the legal aspect
Economic and social aspects and technical aspects, respectively, in which the operators are of the
opinion that the problems from the business operation are difficult to comply with the Act.
Therefore, guidelines for solving problems by disseminating information Allowing entrepreneurs to
understand more easily and encourage entrepreneurs to realize the importance and good results
from compliance with laws.
Keywords : Offense, Factory Act (1992)
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บทความ
บทนํา
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปนหนวยงานที่เกิดขึ้นพรอมกระทรวงอุตสาหกรรม แตเดิมมีหนาที่
ควบคุมดูแลการดําเนินงานของโรงงานตาง ๆ ที่เป นของรัฐใหมีประสิทธิภาพ แตในปจจุบันมี หนาที่หลั กคือการ
กํากับดูแลและเฝาระวังอุตสาหกรรมใหปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการสงเสริม
และสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาในธุรกิจอุตสาหกรรม พรอมทั้ งอํ านวยความสะดวกต าง ๆ ใหกับประชาชน โดย
ดําเนินการภายใตพระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติเครื่องจักรและพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีหนาที่หลักในการกํากับดูแลโรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครภายใตพระราช
บัญญัติโรงงาน โดยฉบับที่ใชในปจจุบันคือฉบับ พ.ศ. 2535 รวมไปถึ งประกาศกระทรวงและกฎกระทรวงที่ออก
ภายใตพ ระราชบัญญัติฉบับดังกลาว ซึ่งไดกําหนดบทบาทหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการกํากับ
ดูแลโรงงาน ขอปฏิบัติสําหรับผูประกอบกิจการโรงงาน และยังมีขอกําหนดในการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ
ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพื่อใหการประกอบกิจการและการกํากับดูแลมีความเปนระเบียบเรียบรอย ถึงแมวา
ภายใต พ ระราชบัญ ญัติโ รงงาน พ.ศ. 2535 จะมี การกํ าหนดโทษหากผู ป ระกอบการฝ าฝ น หรื อไม กระทํ าตาม
พระราชบัญญัติ ก็ยงั พบวาผูประกอบการทําผิดอยูเปนระยะ ชี้ใหเห็นถึงปญหาในการประกอบกิจการโรงงานในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่ทําใหเกิดผลกระทบตอชุมชนแวดลอมจนนํามาสูการรองเรียน จากการลงพื้นที่ตรวจสอบของ
พนักงานเจาหนาที่พบวาผูประกอบกิจการโรงงานมักไมปฏิบัติตามขอกําหนดในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
รวมไปถึงประกาศกระทรวงฯ และกฎกระทรวงฯ ที่ออกภายใต พ ระราชบัญญั ติฯ แตไม ทราบถึ งสาเหตุที่ทําให
ผูประกอบการกระทําผิดเชนนั้น จึงทํ าใหไมสามารถแกไขป ญหาการกระทําผิ ดไดอยางตรงจุ ด และตองกลับมา
แกไขปญหาเรื่องรองเรียนเดิมซ้ํา ๆ
งานวิจัยนี้เล็งเห็นปญหาจากการที่ผู ประกอบกิจการโรงงานไมปฏิบัติตามพระราชบัญ ญัติโรงงานพ.ศ.
2535 จึงสนใจศึกษาเพื่อหาปจจัยที่ทําใหผูประกอบการกิจการโรงงานไมปฏิบัติตามขอบังคับ ทําใหทราบสาเหตุที่
แทจริงของปญหาดังกลาว ซึ่งจะทําใหการแกไขปญหาจากการประกอบกิจการเปนไปไดอยางตรงจุดมากขึ้น ชวย
ลดความเสียหายจากกรณีรองเรียนและกรณีพิพาทของโรงงานตอชุมชนรอบขาง ความเสียหายตอสิ่งแวดลอม อีก
ทั้งยังชวยใหพนักงานเจาหนาที่สามารถตรวจกํากับดูแลโรงงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาหาปจจัยที่ทําใหผูประกอบการโรงงานไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535 โดยใช
แบบสอบถามความคิดเห็นของผูประกอบกิจการโรงงาน นําไปสูแนวทางแกไขปญหาผูประกอบการไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2535
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วิธีการดําเนินงานวิจัย
งานวิจัยนี้เริ่มจากการรวบรวมขอมูลจากพนักงานเจาหนาที่เกี่ยวกับปญหาในการประกอบกิจการโรงงาน
เพื่อสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของผูประกอบกิจการโรงงาน ดําเนินการตรวจสอบแบบสอบถามโดยการหาคา
ดัชนี IOC (Item-Objective Congruence Index) ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน กอนนําแบบสอบถามไปเก็บ
รวบรวมขอมูลและนํามาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้

จากข อมู ลการร องเรี ยนโรงงานเขตกรุ งเทพมหานครในป พ.ศ. 2561 แลวนํ าข อมู ลมาสร างกราฟด วย
แผนภูมิพาเรโต (Pareto) เพื่อหาเขตพื้นที่ที่สงผลตอจํานวนเรื่องรองเรียนสวนมาก พบวามีเขตที่สงผลทั้งสิ้น 23 เขต
ทําใหการศึกษาในครั้งนี้มีประชากรเปนโรงงานจําพวกที่ 3 ในเขตเปาหมาย 23 เขต จํานวนทั้งสิ้น 5,764 โรงงาน
และใชการเลือกกลุมตัวอยางโดยสูตรคํานวณของ Krejcie and Morgan ที่ระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 90 และ
ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 จะไดกลุมตัวอยางทั้งหมด 260 โรงงาน
แบบสอบถามที่ใชในการเก็บขอมูล แบงออกเปน 6 สวน ไดแก
สวนที่ 1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณทํางานในโรงงาน
ตําแหนงปจจุบันในโรงงาน โดยใชคําถามแบบเลือกตอบ
สวนที่ 2 ขอมูลโรงงาน ไดแก ลําดับของโรงงาน (ตามใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ร.ง.4)
เขตที่ตั้งโรงงาน ประเภทของผูประกอบกิจการ กําลังแรงมารวมของเครื่องจักรในโรงงาน อายุของ
โรงงาน การมีวิศวกรภายในโรงงาน
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สวนที่ 3 ความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัตโิ รงงาน ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับขอปฏิบัติ
ของผูประกอบการตามพระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ.2535 จํานวนคําถาม 20 ขอ โดยใชคําถามที่เปน
มาตรตราสวนประมาณคา โดยแบงออกเปน 3 ระดับตามความเขาใจ คือ ไมเคยทราบขอนี้มากอนเลย
พอทราบบาง แตไมมั่นใจ/ ไมแนใจ ทราบและเขาใจขอนี้เปนอยางดี โดยกําหนดการใหคะแนนแบบ
Arbitrary Weighting Method ดังนี้
0 คะแนน หมายถึง ไมเคยทราบขอนี้มากอนเลย
1 คะแนน หมายถึง พอทราบบาง แตไมมั่นใจ/ ไมแนใจ
2 คะแนน หมายถึง ทราบและเขาใจขอนี้เปนอยางดี
สวนที่ 4 ปญหาในการประกอบกิจการโรงงาน ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับปญหาในการ
ประกอบกิจการโรงงาน จํานวน 16 ขอ โดยประกอบไปดวยคําถาม 3 ดาน คือดานกฎหมาย ดาน
เศรษฐกิจและสังคม และดานเทคนิค ดังนี้
ดานกฎหมาย
1. ไมมีบุคลากรดานกฎหมายในโรงงาน หรือผูรับผิดชอบการดําเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตฯ
โดยเฉพาะ
2. บุคลากรในโรงงานไมมีความรูเกี่ยวกับกฎหมายในการประกอบกิจการโรงงาน
3. ไมทราบชองทางในการเขาถึงขอมูลดานกฎหมาย
4. ไมทราบ/ ไมเขาใจความสําคัญของกฎหมายและการระวางโทษ
ดานเศรษฐกิจและสังคม
5. ผลประกอบการ ยอดขาย หรือลูกคาของโรงงานนอยลง
6. เงินทุนหมุนเวียนในโรงงาน ลดลงหรือขาดชวง
7. ถูกรองเรียนจากชุมชนรอบขาง
8. มีกรณีพิพาทกับชุมชนหรือผูอยูอาศัยใกลเคียงโรงงาน
ดานเทคนิค
9. ไมมีวิศวกรภายในโรงงาน
10. ไมมีเจาหนาที่ดานความปลอดภัยในโรงงาน
11. ไมมีเจาหนาที่ดานสิ่งแวดลอมในโรงงาน
12. กระบวนการผลิตสินคามีความซับซอน หลายขั้นตอน
13. มักมีปญหาเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
14. ไมมีระบบขจัดมลพิษ
15. ไมทราบวาระบบขจัดมลพิษมีประสิทธิภาพพอหรือไม
16. โรงงานไมมีแผนการผลิต ทําใหทํางานไมเปนเวลาทีแ่ นนอน
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โดยใชคําถามที่เปนมาตรสวนประมาณคา โดยแบงออกเปน 3 ระดับตามการประสบปญหา
คือ ไมเคยประสบปญหานี้เลย ประสบปญหานี้บาง นาน ๆ ครั้ง ประสบปญหานี้อยูบอยครั้ง โดย
กําหนดการใหคะแนนแบบ Arbitrary Weighting Method ดังนี้
0 คะแนน หมายถึง ไมเคยประสบปญหานีเ้ ลย
1 คะแนน หมายถึง ประสบปญหานี้บาง นานๆ ครั้ง
2 คะแนน หมายถึง ประสบปญหานี้อยูบอยครั้ง
สวนที่ 5 ปจจัยที่ทําใหผูประกอบกิจการไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ประกอบ
ดวยคําถามเกี่ยวกับปจจัยที่เปนสาเหตุใหการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตโิ รงงานเปนไปไดยาก จํานวน 16 ขอ
โดยประกอบไปดวยคําถาม 3 ดาน คือดานกฎหมาย ดานเศรษฐกิจและสังคม และดานเทคนิค ดังนี้
ดานกฎหมาย
1. การไมมีบุคลากรดานกฎหมายในโรงงาน หรือผูรับผิดชอบการดําเนินการเกี่ยวกับ
ใบอนุญาตฯ โดยเฉพาะ
2. บุคลากรในโรงงานไมมีความรูเกี่ยวกับกฎหมายในการประกอบกิจการโรงงาน
3. ไมทราบชองทางในการเขาถึงขอมูลดานกฎหมาย
4. ไมทราบ/ ไมเขาใจความสําคัญของกฎหมายและการระวางโทษ
ดานเศรษฐกิจและสังคม
5. ผลประกอบการ ยอดขาย หรือลูกคาของโรงงานนอยลง
6. เงินทุนหมุนเวียนในโรงงาน ลดลงหรือขาดชวง
7. ถูกรองเรียนจากชุมชนรอบขาง
8. มีกรณีพิพาทกับชุมชนหรือผูอยูอาศัยใกลเคียงโรงงาน
ดานเทคนิค
9. ไมมีวิศวกรภายในโรงงาน
10. ไมมีเจาหนาที่ดานความปลอดภัยในโรงงาน
11. ไมมีเจาหนาที่ดานสิ่งแวดลอมในโรงงาน
12. กระบวนการผลิตสินคามีความซับซอน หลายขั้นตอน
13. มักมีปญหาเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
14. ไมมีระบบขจัดมลพิษ
15. ไมทราบวาระบบขจัดมลพิษมีประสิทธิภาพพอหรือไม
16. โรงงานไมมีแผนการผลิต ทําใหทํางานไมเปนเวลาที่แนนอน
โดยใชคําถามที่เปนมาตรสวนประมาณคา โดยแบงออกเปน 3 ระดับ คือ ไมเห็นดวยเลย เห็น
ดวย แตไมทั้งหมด เห็นดวยทั้งหมด โดยกําหนดการใหคะแนนแบบ Arbitrary Weighting Method ดังนี้
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0 คะแนน หมายถึง คิดวาปจจัยขอนี้ไมสงผลใหผูประกอบการไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติ
1 คะแนน หมายถึง คิดวาปจจัยขอนี้อาจสงผลใหผูประกอบการไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติ
2 คะแนน หมายถึง คิดวาปจจัยขอนี้สงผลใหผูประกอบการไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตโิ ดยตรง
สวนที่ 6 ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัยที่ทําใหผปู ระกอบกิจการโรงงานไมปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 เปนคําถามปลายเปด
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามไปวิเคราะหความสัมพันธของชุดขอมูลดวย
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for social Science) โดยมีสถิติที่นําไปวิเคราะห ดังนี้ คาความถี่
คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 260 โรงงาน มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 163 โรงงาน คิดเปน
รอยละ 62.93 ของกลุมตัวอยาง และมีระดับความเชื่อมั่นทีร่ อ ยละ 80 ของประชากรในเขตเปาหมาย ตามวิธี
คํานวณของ Krejcie and Morgan โดยความคลาดเคลื่อน 0.05 โดยขอมูลลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
แสดงในตารางที่ 1 จํานวนรอยละของขอมูลลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเปนเพศชาย เปนผูมีอายุระหวาง 41-60 ป มีระดับการศึกษาตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป มีอายุงานมากกวา 11 ป
ขึ้นไป โรงงานโดยสวนใหญมีสถานะเปนบริษัท จํากัด มีขนาดโรงงานโดยเฉลี่ยอยูระหวาง 101-500 แรงมา
ประกอบกิจการมามากกวา 16 ป และโดยสวนใหญไมมีวิศวกรในโรงงาน
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ตารางที่ 1 จํานวนรอยละของขอมูลลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลลักษณะทั่วไป
ชาย
เพศ
หญิง
ต่ํากวา 30 ป
ระหวาง 31-40 ป
อายุ
ระหวาง 41-50 ป
ระหวาง 51-60 ป
มากกวา 61 ป
ต่ํากวามัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
นอยกวา 5 ป
ระหวาง 6-10 ป
อายุงานในโรงงาน
ระหวาง 11-15 ป
มากกวา 16 ป
เจาของกิจการ
เจาหนาที่
ตําแหนงงานปจจุบัน
ผูจัดการ
วิศวกร
บุคคลธรรมดา
ประเภทผูประกอบการ
หางหุนสวนจํากัด
บริษัท จํากัด
นอยกวา 50 แรงมา
อยูระหวาง 51-100 แรงมา
กําลังแรงมารวมของเครื่องจักร
อยูระหวาง 101-500 แรงมา
อยูระหวาง 501-1000 แรงมา
มากกวา 1001 แรงมา
นอยกวา 5 ป
อยูระหวาง 6-10 ป
อายุโรงงาน
อยูระหวาง 11-15 ป
มากกวา 16 ป
มี
วิศวกรในโรงงาน
ไมมี
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จํานวน
95
68
17
35
58
44
9
13
29
103
18
30
40
27
66
53
54
50
6
50
11
102
30
25
65
5
38
10
19
26
108
56
107

รอยละ
58.3
41.7
10.4
21.5
35.6
27.0
5.5
8.0
17.8
63.2
11.0
18.4
24.5
16.6
40.5
32.5
33.1
30.7
3.7
30.7
6.7
62.6
18.4
15.3
39.9
3.1
23.3
6.1
11.7
16.0
66.3
34.4
65.6

10
การประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 สามารถจําแนกได 107 ประเภท
ตามวัตถุดิบ กระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑ งานวิจัยนี้จึงจําแนกการประกอบกิจการออกเปนกลุมอุตสาหกรรม
ออกเปน 18 กลุมอุตสาหกรรม ดังนี้
1. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากพืช
2. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากสัตว
3. อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
4. อุตสาหกรรมเครื่องแตงกายและสิ่งทอ
5. อุตสาหกรรมการแปรรูปไมและผลิตภัณฑจากไม
6. เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงในอาคาร
7. อุตสาหกรรมสิ่งพิมพและแมพิมพ
8. อุตสาหกรรมเคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี
9. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมและพลังงาน
10. อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง
11. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติก
12. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑอโลหะ
13. อุตสาหกรรมผลิตและผลิตภัณฑโลหะ
14. อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล
15. อุตสาหกรรมผลิตเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
16. อุตสาหกรรมผลิตและซอมแซมยานพาหนะ
17. อุตสาหกรรมผลิตยา
18. อุตสาหกรรมการผลิตอื่น ๆ
และพบวาผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญเปนโรงงานที่อยูในกลุมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑอโลหะ
อุตสาหกรรมผลิตและซอมแซมยานพาหนะ อุตสาหกรรมผลิตและผลิตภัณฑโลหะ อุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม อุตสาหกรรมการแปรรูปไมและผลิตภัณฑจากไม อุตสาหกรรมเคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑพลาสติก ดังตารางที่ 2 ซึ่งกลุมอุตสาหกรรมดังกลาวนี้ลวนเปนการผลิตขั้นพื้นฐานที่มักมีการประกอบ
กิจการมานาน
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ตารางที่ 2 จํานวนรอยละของกลุมอุตสาหกรรม
กลุมอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑอโลหะ
อุตสาหกรรมผลิตและซอมแซมยานพาหนะ
อุตสาหกรรมผลิตและผลิตภัณฑโลหะ
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมการแปรรูปไมและผลิตภัณฑจากไม
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติก
อุตสาหกรรมการผลิตอื่น ๆ
อุตสาหกรรมเครื่องแตงกายและสิ่งทอ
เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงในอาคาร
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมและพลังงาน
อื่น ๆ
รวม

จํานวน
25
21
20
12
9
8
8
8
7
7
7
31
163

รอยละ
15.3
12.9
12.3
7.4
5.5
4.9
4.9
4.9
4.3
4.3
4.3
19.0
100.0

ประชากรในงานวิจัยนีเ้ ปนโรงงานในพื้นที่เปาหมายที่มีการรองเรียนของกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 23 เขต
โดยใชเกณฑในการแบงพื้นที่ตามการใชประโยชนของที่ดินออกเปน 5 พื้นที่1 ไดแก พื้นทีท่ ี่อยูอาศัย พื้นทีพ่ าณิชยกรรม
พื้นทีห่ นวยงานราชการ พื้นที่อุตสาหกรรม และพื้นทีเ่ กษตรกรรม พบวาผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญเปนโรงงาน
ที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม
งานวิจัยนี้จะศึกษาความรูความเขาใจในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ของผูประกอบกิจการ ซึ่งเปน
กฎหมายพื้นฐานที่บังคับใชกับการประกอบกิจการโดยตรง ไปจนถึงป ญหาตาง ๆ ในการประกอบกิจการโรงงาน ซึ่ง
เปนอาจเปนเหตุผลที่ทําใหผปู ระกอบกิจการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ไดยาก ในการวิเคราะหนี้จะใชการทดสอบ
ความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยการทดสอบ t-test เพื่อทดสอบ การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (OneWay ANOVA) และใชวิธี Least Significant Difference (LSD) ในการทดสอบผลตางระหวางคาเฉลี่ยของ
ประชากร ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for social Science)
ค า เฉลี่ ย ของแบบสอบถาม แสดงในตารางที่ 3 พบว า ผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ พ อทราบ
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 บาง แต ไม มั่นใจหรือไมแนใจ และการประกอบกิ จการโรงงานโดยส วนใหญ
ประสบปญหาด านกฎหมาย ดานเศรษฐกิจและสังคม และดานเทคนิ คอยูบาง และผู ประกอบการโดยสวนใหญ มี
ความเห็นวาปจจัยดานกฎหมาย ดานเศรษฐกิจและสังคม และดานเทคนิค อาจสงผลใหผูประกอบกิจการไมปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
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ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยของแบบสอบถาม
แบบสอบถาม
ความรูความเขาใจในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ดานกฎหมาย
ปญหาในการประกอบกิจการ ดานเศรษฐกิจและสังคม
ดานเทคนิค
ปจจัยที่สงผลตอการไมปฏิบัติ ดานกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน ดานเศรษฐกิจและสังคม
พ.ศ. 2535
ดานเทคนิค

X̅
1.33
0.83
0.79
0.68
0.96
0.97
0.89

SD
0.47
0.43
0.41
0.44
0.60
0.40
0.43

แปลผล
พอทราบบาง
ประสบปญหาบาง
ประสบปญหาบาง
ประสบปญหาบาง
ปจจัยนี้อาจสงผล
ปจจัยนี้อาจสงผล
ปจจัยนี้อาจสงผล

ตารางที่ 4 ผลของการทดสอบสมมติฐานงานวิจัย
ปญหาในการประกอบกิจการ
ปจจัยที่สงผลตอการไมปฏิบตั ติ าม พรบ.
กลุมขอมูล
ดาน
ดานเศรษฐกิจ ดาน
ดาน
ดานเศรษฐกิจ
ดาน
กฎหมาย
และสังคม
เทคนิค กฎหมาย
และสังคม
เทคนิค
อายุ







การศึกษา







อายุงาน







ตําแหนงงาน







ฝายงาน







กลุมโรงงาน







ที่ตั้งโรงงาน







ประเภทผูประกอบการ







กําลังเครื่องจักร







อายุโรงงาน







การมีวิศวกรในโรงงาน







*  ขอมูลลักษณะโดยทั่วไปที่แตกตางกันสงผลตอประเด็น,  ขอมูลลักษณะโดยทั่วไปที่แตกตางกันไมสงผลตอประเด็น
ความรู
ความเขาใจ
ใน พรบ.

การตั้งสมมติฐานในงานวิจัยนี้เพื่อทดสอบวาขอมูลลักษณะโดยทั่วไปในแตละชุด ไดแก อายุ การศึกษา
อายุงาน ตําแหนงงาน ฝายงาน กลุมโรงงาน ที่ต้งั โรงงาน ประเภทผูประกอบการ กําลังเครื่องจักร อายุโรงงาน และ
การมีวิศวกรในโรงงาน ลวนสงผลตอความรูความเขาใจในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 การประสบปญหาใน
การประกอบกิจการและความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลใหผูประกอบกิจการโรงงานไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535 ไมแตกตางกัน ผลของการทดสอบสมมติฐานทั้งหมดแสดงในตารางที่ 4 พบวา กลุมขอมูลลักษณะทั่วไปที่
สงผลตอขอมูลทุกสวนคือ การศึกษา ตําแหนงงาน ฝายงาน ประเภทผูประกอบการ และกําลังเครื่องจักร ในสวน
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ของการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาที่สูงกวาตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไปจะมีความรูความเขาใจ
พระราชบั ญญั ติมากกวา ในขณะเดียวกันผู ตอบแบบสอบถามที่ มีระดับการศึกษาต่ํากวาก็ประสบป ญหาในการ
ประกอบกิจการมากกวาทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมและดานเทคนิค อาจเปนผลมากจากการมีความรูเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการหรือหลักการในกระบวนการผลิตที่ไมมากพอ จึงมักประกอบกิจการตามประสบการณที่มี แกไขจุด
ผิดพลาดเมื่อเกิดปญหา ขาดการวางแผนและการปองกัน จึงทําใหการประกอบกิจการมักพบกับอุปสรรคได อีกทั้ง
ยังมีความเห็นวาการประสบปญหาในการประกอบกิจการนี้เปนปจจัยที่ทําใหไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ดวย
โดยที่ปญหาในการประกอบกิจการสวนใหญมักเปนผลเนื่องมาจากกระบวนการผลิต เชน เสียงดังจากการตัดหรือ
การเจียร น้ําเสียจากกระบวนการผลิต ฝุนละอองจากการตัดหรือการพน เปนตน ปญหาที่กอใหเกิดมลพิษเชนนี้ มี
ทางปองกันและบําบัดไดหลายวิธี ขึ้นอยูกับลักษณะมลพิษที่เกิดขึ้นและการปรับใช หากผูประกอบการมีความรูไม
เพียงพอ อาจแกปญหาเชนนี้ไดไมตรงจุดจนอาจเกิดเรื่องรองเรียนซ้ํา ๆ
เมื่ อ พิ จ ารณาผลจากตํ า แหน ง งานที่ แ ตกต า งกั น พบว า เจ า ของกิ จ การมี ค วามรู ค วามเข า ใจใน
พระราชบัญญัติฯ นอยที่สุด เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เป นผู ประกอบกิจการโรงงานที่ มีสถานะเปน
บุคคลธรรมดา มีอายุ 51 ปขึ้นไป ความรูความเขาใจในพระราชบัญญัตฯิ ที่เกิดขึ้นเปนผลมาจากความคุนชิน เชน
การตออายุใบอนุญาตโรงงานที่เคยดํ าเนินการมาแลว อีกทั้งโรงงานยังประกอบกิจการมานาน บางโรงงานไดรับ
สถานะเปนโรงงานกอนที่ในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 จะบังคับใช และเจาของกิจการมักจะดําเนินการ
ตาง ๆ ดวยตนเอง ไมมีผูดูแลหรือผูรับผิดชอบดานนี้ สอดคลองกับการประสบปญหาในการประกอบกิจการดาน
กฎหมาย ปญหาในดานเศรษฐกิจและสังคมที่ถูกรองเรียนจากผูที่อยูอาศัยรอบขาง เนื่องจากโรงงานขนาดเล็กที่
ประกอบกิจการมานาน มักตั้งอยูในเขตชุมชน ทั้งอาคารพาณิชย ตลาด มักเกิดการกระทบกระทั่งกันทั้งจากการ
ประกอบกิจการและปญ หาส ว นบุ ค คล หรื อ เงิ น ทุ นหมุ น เวีย นขาดสภาพคล อ ง จนทํ า ใหเ จ า ของกิ จการใช งาน
เครื่องจักรหรือพื้นที่ใหมากที่สุด เพื่อใหเกิดความคุมคาโดยขาดการประเมินประสิทธิภาพทั้งเครื่องจักรและความ
ปลอดภัย เนื่ องด วยการประกอบกิจการที่กํา ลังเครื่องจั กรไมมาก เปนโรงงานขนาดเล็ ก มั กเปนกิ จการภายใน
ครัวเรือน ซึ่งทําใหการผลิตมักจะเปนแบบผลิตตามคําสั่งของลูกคา โดยสวนใหญมักจะไมมีวิศวกร เจาหนาที่ดาน
ความปลอดภัยหรือสิ่งแวดลอมภายในโรงงาน หากเกิดปญหาก็จะแกเปนกรณีไป ทั้งปญหาในดานการผลิต ปญหา
มลพิ ษ ที่ เกิ ดขึ้ น ไปจนถึ ง มาตรการในด านความปลอดภั ย โดยไม มีก ารป อ งกั น จึ งเกิ ด ป ญ หาเดิ ม ซ้ํ า ๆ ในการ
ประกอบกิจการมากกวาโรงงานที่มีผูจัดการ เจาหนาที่ หรือวิศวกรเปนผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเจาของกิจการมอง
วาปญหาที่เกิดขึ้นมีสวนทําใหเกิดการไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ
จากผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนพนักงานภายในโรงงานที่ปฏิบัติงานตางฝายกัน พบวาฝายงานที่ตางกัน
สงผลตอความรูความเขาใจในพระราชบัญญัติฯ ที่ตางกัน โดยฝายติดตอราชการและฝายทรัพยากรบุคคลมีความรู
ความเขาใจมากที่สุด อาจเนื่องมาจากฝายติดตอราชการเปนฝายที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อดําเนินงานกับหนวยงานราชการ
ตาง ๆ โดยเฉพาะ ยอมตองศึกษาหาขอมูลและทราบแหล งขอมูลอยูแลว ในขณะเดี ยวกันพบวา ฝายทรัพยากร
บุคคลมักจะเปนฝ ายงานที่ถูกมอบหมายให ดําเนินการต าง ๆ กับ กรมโรงงานฯ จึงทําให พนักงานในฝ ายมีความรู
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ความเขาใจมากกวาฝายงานอื่นๆ ในสวนของการประสบปญหาในการประกอบกิจการพบวาพนักงานในฝายงาน
เฉพาะเชน ฝายผลิต ฝายพัฒนา ตลอดจนผูจัดการโรงงานและผูจัดการทั่วไป มีความเห็นวาโรงงานมีการประสบ
ปญหามากกวาฝายงานบริหารจัดการทั่วไป เนื่องงานเปนกลุมคนที่อยูใกลชิดกับกระบวนการผลิต การบําบัดกําจัด
มลพิษ มากกวา แตผูตอบแบบสอบถามกลุมนี้มองวาป ญหาดังกลาวอาจเปนสวนนอยในการทํ าผูป ระกอบการไม
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ
ในการจําแนกประเภทผูประกอบกิจการ จะจําแนกเปน 3 กลุมใหญ ๆ คือบุคคลธรรมดา หางหุนสวนจํากัด
และบริษัทจํากัด และพบวาผูประกอบกิจการที่มีสถานะเปนบริษัทจํากัด จะมีความรูความเขาใจในพระราชบัญญัติฯ
มากกวาประเภทที่เหลืออยางมาก เนื่องจากบริษัทตองมีการบริหารจัดการที่เปนสัดสวนมากกวา ยิ่งเปนบริษัทขนาด
ใหญ มีโรงงานในเครือมาก ยิ่งมีการบริหารจัดการที่เปนระบบ หรือแมกระทั่งบริษัทขนาดเล็ก ที่ตั้งไดไมนานก็มี
ความสามารถในการเขาถึงขอมูลกฎหมายตาง ๆ ไดดีกวา สอดคลองกับขอมูลเกี่ยวกับการประสบปญหาพบวา บริษัท
จํ ากั ด ประสบปญหาในการประกอบกิ จการน อยวาผู ประกอบการที่ เปนบุคคลธรรมดามาก และยังมองวาป ญหาที่
เกิดขึ้นมีสวนที่ทําใหการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ เปนไปไดยากนอยกวาผูประกอบการประเภทอื่น ๆ อีกดวย
นอกจากขอมูลที่กลาวมาขางบนยังมีกําลังแรงมารวมของเครื่องจักร ซึ่งบงบอกถึงขนาดของโรงงาน ยิ่งมี
กําลังแรงมารวมของเครื่องจักรมาก ยิ่งเปนโรงงานขนาดใหญ บางโรงงานอาจไมได มีจํานวนเครื่องจั กรมากแต
เครื่องจักรแตละตัวมีกําลังแรงมาสูงก็ทําใหมีกําลังการผลิตที่มากกวา การศึกษานี้พบวา โรงงานที่มีกําลังแรงมารวม
ของเครื่องจักรมากกวา 500 แรงมาขึ้นไป จะมีความรูความเขาใจในพระราชบัญญัติฯ ที่มากกวาโรงงานขนาดเล็ก
ซึ่งมีกําลังแรงมารวมของเครื่องจักรนอย อีกทั้งยังประสบปญหานอยกวาโรงงานที่มีขนาดเล็ก มีกําลังแรงมารวม
ของเครื่องจักรนอยกวา 100 แรงมาเปนอยางมาก โดยเฉพาะการประสบปญหาดานเทคนิค ซึ่งเปนปกติที่โรงงาน
ขนาดใหญมักจะมีการบริหารจัดงานงานที่ดีกวา มีการแบงสวนในการรับผิดชอบงานที่ดีกวา อีกทั้งยังมีแผนในการ
ผลิ ตที่มีระบบแน นอนกวาโรงงานขนาดเล็ก นอกจากนี้ โรงงานที่มีขนาดเล็กยั งมองวาการประสบปญหาในการ
ประกอบกิจการโรงงานเปนปจจัยที่ทําใหผูประกอบกิจการโรงงานไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงานอีกดวย
ปญหาจากการประกอบกิจการในดานกฎหมายและดานเศรษฐกิจและสังคมสงผลใหผูประกอบการไม
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน จึงควรแกปญหาที่เกิดจาก 2 ดานนี้กอนดวยการใหขอมูลกฎหมายพระราชบัญญัติ
โรงงานที่ เขาใจง ายและกระตุ นให ผู ประกอบการเห็นความสํ าคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งส งผลดี ตอการ
ประกอบกิจการโรงงาน หรือสนับสนุนเกี่ยวกั บดานการลงทุนใหผูประกอบการ ตลอดจนวิธีการในการประกอบ
กิจการโรงงานใหสามารถอยูรวมกับชุมชนไดอยางเปนสุข

1 สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร. กองสารสนเทศภูมิศาสตร สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล. (2556). กรุงเทพฯ
ในปจจุบัน. สืบคนจาก http://203.155.220.230/m.info/nowbma/
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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรม และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การรี ไฟแนนซ์ สิ น เชื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ในกรุ งเทพมหานคร โดยมี เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จัย คื อ แบบสอบถาม
เก็บข้อมูลจากผู้ที่เคยรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยวิธี T-test และ F-test ผลการศึกษา
พบว่า
1) กลุ่ มตัวอย่ างส่ วนใหญ่ เป็นเพศหญิ ง มีอายุ ระหว่าง 30-39 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท มีภาระค่าใช้จ่ายและหนี้สินคิดเป็น
ร้อยละ 25-50 ของรายได้ มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 2-4 คน และมี จานวนสมาชิกในครอบครัวที่ต้อง
อุปการะเลี้ยงดู 1 คน
2) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มี จานวนบ้านในกรรมสิทธิ์ 1 หลัง เคยรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย
มาแล้ว 1 ครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยว มีวงเงินสินเชื่อคงเหลือขณะรีไฟแนนซ์ไม่เกินร้อยละ 70 ของวงเงินกู้ครั้งแรก
ได้รับอัตราดอกเบี้ ย ร้อยละ 0 ในช่วงแรก และมี เงินงวดผ่อนชาระต่ อเดือนลดลงไม่เกิน ร้อยละ 5 หลังจาก
รีไฟแนนซ์ ติดต่อรีไฟแนนซ์ผ่านสาขาของธนาคารเป็นช่องทางแรก ส่วนใหญ่หาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ และเหตุผลที่รีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยมากที่สุด คือ ต้องการอัตราดอกเบี้ยต่าลง
3) การวิ เคราะห์ ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจรี ไฟแนนซ์ สิ น เชื่ อ
ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร พบว่า มีระดับความสาคัญต่อการตัดสินใจมากที่สุดจานวน 3 ด้าน และระดับ
ความสาคัญ มากจานวน 4 ด้าน เมื่อพิจารณาจากระดับความสาคัญ เรียงจากมากไปน้อย ได้ ดังนี้ ด้านราคา
ด้านบุ ค ลากร ด้านผลิ ตภั ณ ฑ์ ด้ านบริ การ ด้ านสถานที่ การส่ งเสริ มการตลาด ในขณะที่ ส่ ว นประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจน้อยที่สุด ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ

1157

2
4) จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศชาย ให้ความสาคัญกับปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์น้อยกว่าเพศหญิง กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ให้ความสาคัญกับ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
กลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีผู้ที่ต้องอุปการะเลี้ยงดู ให้ความสาคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาน้อยกว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีผู้ที่ต้องอุปการะเลี้ยงดู
จากผลการศึกษาดังกล่าว ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้สถาบันการเงิน สถาบันการเงินมุ่งเน้นกลยุทธ์
ด้านราคาในการรักษาฐานลูกค้าเดิม เพื่อป้องกันการสูญเสียลูกค้าเดิมจากการทารีไฟแนนซ์ไปยังธนาคารอื่น
พร้อมทั้งให้ ความสาคัญ กับ พนักงานธนาคาร ปลูกฝั งให้ พนักงานมีความซื่อสัตย์สุ จริต ให้ ความสาคัญ เรื่อง
การบริการเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
คาสาคัญ การรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
Abstract
The purpose of this study is to investigate and marketing mix factors affecting the
refinancing decisions on home mortgage loans in Bangkok. The data used in this study are
collected through questionnaires from 400 people who used to refinance housing loans in
Bangkok. Then, the data are Analyzed by using the percentage, mean, standard deviation, Ttest (Independent Samples) and F-test (One way ANOVA). The results of the study
1.) The majority of the samples were female, aged between 30-39 years old,
with Bachelor's Degree, and working for a private company with monthly income of
approximately BT 30,001 – 40,000 baht, expenses and liabilities of 25 – 50 percent of
income. They have 2 – 4 members in the family and there are number of family members
who have to support 1 person.
2.) Most of the sample groups, 1 house in the ownership, Mortgage refinancing
has been 1 times., The most recent type of refinanced housing is a single house, a
percentage of the credit line that is refinance per first loan, less than or equal to 70 percent.
The form of interest received after refinancing is 0 percent in the first period. The amount of
monthly installment payment after refinancing, dropped to less than or equal to 5 percent.
The first way to contact refinancing is the bank branch. Finding information for making
decisions about choosing a mortgage service through various publications and the reason for
refinancing most housing loans is to lower interest rates.
3.) The analysis of marketing mix factors affecting the decision to refinance
housing loans in Bangkok. The results indicated that three factors most highly, and four
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factors at high level influenced the respondent’s decision making. The most importance
factors are Price, personnel, product, service, location, marketing promotion, and physical.
4.) Male sample Focus on marketing mix factors in products less than female
Sample group with bachelor degree education Focus on the process marketing mix factors
less than the sample group with the higher education level, the sample group that does not
have the person to support Focus on price mix marketing factors less than the sample group
with 1 person and 2 persons
From the results of the study The researcher recommends that financial
institutions, financial institutions focus on strategies. Maintaining the existing customer base
To prevent loss of existing customers from refinancing to other banks Along with giving
priority to bank employees Instilling employees, to be honest, Giving priority to services in
order to meet the needs of customers.
Keywords : refinance housing loans, marketing mix factors
บทนา
“ที่ อ ยู่ อ าศั ย ” หรื อ “บ้ า น” คื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งส าหรั บ เป็ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย เป็ น หนึ่ ง ในปั จ จั ย สี่ ที่ มี
ความจ าเป็ น และส าคั ญ ต่ อ การด ารงชี วิ ต อาจเรี ย กได้ ว่าเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของการสร้ างครอบครั ว ที่ ส มบู ร ณ์
และมั่นคงก็ว่าได้ ซึ่งทางเลือกหนึ่งของการทาให้ได้มาซึ่งที่อยู่อาศั ย ที่ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีราคาสูง นั้นก็คือ
“การขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย ” นั่นเอง การขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย สถาบันการเงินชาระเงินค่าที่อยู่อาศัยดังกล่าว
ให้กับผู้ขายที่อยู่อาศัยก่อน โดยมีที่อยู่อาศัยหลังดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ค้าประกัน แล้วจึงให้ผู้กู้ผ่อนชาระเงินต้น
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราและระยะเวลาตามที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินกาหนด โดยอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้
สินเชื่อบ้านมีทั้ง อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ที่จะปรับขึ้นลงตามสถานการณ์ตลาดการเงินโดยเป็นไปตามประกาศ
ของสถาบันการเงิน และอัตราดอกเบี้ยคงที่ตามที่ระบุในสัญญา หรื ออาจคงที่ระยะสั้นในช่วงแรก หรือคงที่
ระยะสั้นแบบขั้นบันได
แม้ว่าทุกธนาคารจะเพิ่มโปรโมชั่นส่งเสริมการขายมากขึ้น เพื่อดึงดูดลูกค้าสินเชื่อรายใหม่ให้เข้า
มาใช้บริการสินเชื่อมากขึ้น ก็ยังไม่สามารถกระตุ้นสินเชื่อให้เติบโตได้อย่างที่ต้องการ จากยอดสินเชื่อปล่อยใหม่
และสินเชื่อคงค้างเพื่อการอุปโภคบริโภคของธนาคารพาณิชย์ และสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ขยายตัวไม่มากเท่าที่ควร
สถาบั น การเงิน ต่างๆจึงหั น มาทาการตลาด โดยการช่วงชิงส่ วนแบ่ งทางการตลาดของคู่แข่ง ด้วยการออก
ผลิ ตภั ณฑ์ สิ น เชื่ อ ที่ มี วัตถุประสงค์ เพื่ อการรีไฟแนนซ์ ที่ มี อั ตราดอกเบี้ ยต่า และมี โปรโมชั่ นส่ งเสริ มการขาย
หลากหลาย เพื่อจูงใจลูกค้าของสถาบันการเงินคู่แข่งให้ย้ายสถาบันการเงินมาใช้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อของตนเอง อันได้มา
ซึ่งลูกค้าใหม่ที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพในการผ่อนชาระให้กับธนาคารของตนเอง เพราะสถาบันการเงินสามารถ

1159

4
ตรวจสอบพฤติกรรมทางการเงินในการชาระหนี้ของลูกค้าได้จากประวัติการผ่อนชาระกับสถาบันการเงินเก่า ซึ่งช่วย
ลดความเสี่ยงที่จะเกิดหนี้ NPL จากการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ได้นั้นเอง
ทั้งนี้ หากพิจารณาในแง่มุมของลูกค้า ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ คือ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายรายเดือน
อันเนื่องมากจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงจากการรีไฟแนนซ์ และช่วยเพิ่มวงเงินกู้เพื่อนาเงินไปใช้ตกแต่งบ้าน ต่อเติม
ซ่อมแซม รวมทั้งการนาเงินไปชาระหนี้ต่างๆได้ แต่หากพิจารณาในแง่มุมของสถาบันการเงิน อาจได้รับผลดี
จากการขยายฐานลูกค้าสินเชื่อจากการช่วงชิงลูกค้าของสถาบันการเงินอื่นได้แล้วนั้น แต่ยังมีผลเสียที่สถาบัน
การเงิน ได้รับ จากการรีไฟแนนซ์สถาบั นการเงินอื่นของลูกค้า คือ การเสียส่วนแบ่งทางการตลาดของลูกค้า
สินเชื่อที่อยู่อาศัย อาจทาให้ผลประกอบการที่ลดลงจากที่คาดการณ์ ดอกเบี้ยรับของธนาคารลดลงกว่ าที่ควร
จะเป็นจากการเสนออัตราดอกเบี้ยที่ต่าเพื่ อจูงใจลูกค้า แล้วยังสูญเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
นาไปสู่การสูญเสียโอกาสในการแข่งขัน
จากความสาคัญ และสถานการณ์ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน สถาบันการเงินต่างๆ จึงหัน
มาให้ความสนใจต่อการค้นหาความต้อ งการ และความพึงพอใจของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นส่วนประสมทาง
การตลาดทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์ธุรกิจบริการ
โดยประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านสถานที่หรือช่องทางการจัดจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านบุคคล (People) ด้านลักษณะทางกายภาพ
(Physical Evidence) และด้านกระบวนการ (Process) ซึ่งสามาถนาไปปรับปรุงกลยุทธ์ในการให้บริการลูกค้า
เพื่ อสร้างความความพึ งพอใจในการบริการ (Service Satisfaction) ซึ่งเป็ นเป้ าหมายส าคัญที่ สถาบั นการเงินต้อง
คานึงถึง เพื่อให้ผู้ลูกค้าเกิดความประทับใจในบริการและกลับมาใช้บริการซ้าอีก (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546)
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจรีไฟแนนซ์
สินเชื่อที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย
ปั จ จั ย ด้ า นประชากรศาสตร์ ที่ แ ตกต่ างกั น มี ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดในการตั ด สิ น ใจ
รีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยด้านผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน
อุปกรณ์และวิธีการดาเนินงานวิจัย
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่รีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัย
ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้น ขนาดตัวอย่างสามารถคานวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ
W.G. Cochran โดยกาหนดระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 หรือระดับค่าความคลาดเคลื่อนที่ ร้อยละ 5 ซึ่งสูตรใน
การคานวณที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ
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เมื่อ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
Z = ระดับความมั่นใจที่ผู้วิจัยกาหนดไว้
ดังนัน้ n =

= 384.16

P = สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยจะสุ่ม
E = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
400 คน

การสุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
(1) การเลื อ กขอบเขตในการถามแบบสอบสอบถาม โดยเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) คือ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในประเทศไทย
(2) การเลื อกพื้ น ที่เขตในกรุงเทพมหานคร เลื อกกลุ่ มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling)
โดยเลือกจากเขตที่มีความหนาแน่นของที่อยู่อาศัยสูงที่สุด จานวน 5 เขต ตามลาดับดังนี้ เขตบางเขน เขตบางกะปิ
เขตจตุจักร เขตสายไหม และเขตบางแค
(3) การเลือกผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Purposive Sampling) คือ
เฉพาะกลุ่มประชากรที่เคยทารีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยของตนเอง มาจานวนเขตละ 80 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิ จั ย ชิ้ น นี้ เป็ น งานวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ ใช้ ข้ อ มู ล แบบปฐมภู มิ ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ แบบสอบถาม
(Questionnaire) โดยการด าเนิ น การวิ จั ย เชิ ง ส ารวจ (Survey Research) โดยสอบถามพฤติ ก รรม
การรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย มีลักษณะคาถามให้เลือกคาตอบตามตัวเลือกที่กาหนด และสอบถามระดับ
ความส าคั ญ ของปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาด (7Ps) ที่ มี ผลต่ อการตั ดสิ นใจรี ไฟแนนซ์ สิ นเชื่ อที่ อยู่ อาศั ย
มีลักษณะตั้งข้อคาถามเป็นการเลือกคาตอบแบบประเมินระดับความสาคัญ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย และน้อยที่สุด
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และด้านพฤติกรรม โดยใช้ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อการตัดสินใจรีไฟแนนซ์สินเชื่อ
ที่อยู่อาศัยของผู้ใช้บริการสิน เชื่อที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร โดยวิธีการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต
(Arthmetic Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และนาค่ามาเปรียบเทียบ โดย
อาศัยขอบเขตของคะแนน 1, 2, 3, 4 และ 5 มาแปลความหมายตามแบบแผนการประเมินของ Likert Scale
(Likert, 1961) มีรายละเอียดดังนี้
คะแนนระดับ 5 ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
คะแนนระดับ 4 ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง ระดับมาก
คะแนนระดับ 3 ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง
คะแนนระดับ 2 ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง ระดับน้อย
คะแนนระดับ 1 ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับน้อย
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3. ทดสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ กับ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร โดยใช้สูตร
t-test for Independent sample และสูตรการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One Way Analysis of Variance
สรุปผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ากว่า 30 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
50-59 ปี
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานราชการ
พนักงานบริษัทเอกชน
เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ
พ่อบ้าน/แม่บ้าน
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
10,000 -20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001 - 40,000 บาท
40,001-50,000 บาท
50,000 บาทขึ้นไป

จานวน (คน)
150
250
จานวน (คน)
154
171
69
6
จานวน (คน)
11
258
131
จานวน (คน)
150
161
42
6
41
จานวน (คน)
16
68
131
106
79

ร้อยละ
37.50
62.50
ร้อยละ
38.50
42.75
17.25
1.50
ร้อยละ
2.750
64.50
32.75
ร้อยละ
37.50
40.25
10.50
1.50
10.25
ร้อยละ
4.00
17.00
32.75
26.50
19.75

ภาระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้สนิ
จากรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
น้อยกว่าร้อยละ 25
ร้อยละ 25- 50
ร้อยละ 51-75
มากกว่าร้อยละ 75
จานวนสมาชิกในครอบครัว
1 คน
2-4 คน
5-7 คน
8 คนขึ้นไป
จานวนสมาชิกในครอบครัว
ที่ต้องอุปการะเลี้ยงดู
ไม่มี
1 คน
2 คน
3 คนขึ้นไป

จานวน (คน)

ร้อยละ

68
206
119
7

17.00
51.50
29.75
1.75

จานวน (คน)

ร้อยละ

69
203
126
2

17.25
50.75
31.50
0.50

จานวน (คน)

ร้อยละ

94
189
111
6

23.50
47.25
27.75
1.50

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จานวน 250 คน (ร้อยละ 62.50) มีอายุระหว่าง 30-39 ปี
จานวน 171 คน (ร้อยละ 42.75) มีการศึกษาระดับ ปริญญาตรี จานวน 258 คน (ร้อยละ 64.50) มีอาชีพเป็น
พนักงานบริษัทเอกชน จานวน 161 คน (ร้อยละ 40.25) และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท จานวน
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131 คน (ร้อยละ 32.75) มีภาระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้สินอื่นคิดเป็นร้อยละ 25-50 ของรายได้ จานวน 206 คน
(ร้อยละ 51.50) มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 2-4 คน จ านวน 203 คน (ร้อยละ 50.75) และมีจานวนสมาชิกใน
ครอบครัวที่ต้องอุปการะเลี้ยงดู 1 คน จานวน 189 คน (ร้อยละ 47.25)
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ด้านพฤติกรรมการรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของพฤติกรรมการรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครของกลุ่มตัวอย่าง
จานวนที่อยู่อาศัยในกรรมสิทธิ์

จานวน (คน)

ร้อยละ

1หลัง
2 หลัง
3 หลัง
จานวนครั้งในการรีไฟแนนซ์
สินเชื่อที่อยู่อาศัย
1 ครั้ง
2 ครั้ง
3 ครั้งขึ้นไป
ประเภทที่อยู่อาศัยที่รีไฟแนนซ์
ครั้งล่าสุด
บ้านเดี่ยว
ทาวเฮาส์
อาคารพาณิชย์
ห้องชุด/คอนโดมิเนียม
บ้านแฝด
วงเงินสินเชื่อที่รีไฟแนนซ์
จากวงเงินกู้ครั้งแรก
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ70
ร้อยละ 71-80
ร้อยละ 81-90
มากกว่าร้อยละ90
รูปแบบอัตราดอกเบี้ย
หลังจากรีไฟแนนซ์

279
84
37

69.80
21.00
9.30

จานวนเงินงวดผ่อนชาระต่อเดือน
หลังรีไฟแนนซ์
ไม่ลดลง
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 5
ร้อยละ 6- 10

จานวน (คน)

ร้อยละ

มากกว่าร้อยละ 10

307
85
8

76.80
21.30
2.00

ต้นทุนการรีไฟแนนซ์
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมยื่นกู้

จานวน (คน)

ร้อยละ

ค่าจดทะเบียนจานอง

162
78
74
61
25

40.50
19.50
18.50
15.30
6.30

ค่าประเมินราคาหลักประกัน
ค่าเบี้ยปรับปิดบัญชีก่อนกาหนด
ช่องทางในการติดต่อรีไฟแนนซ์
สาขาของธนาคาร
บูทธนาคารในงานมหกรรม

จานวน (คน)

ร้อยละ

เว็บไซต์นายหน้ารีไฟแนนซ์

156
118
93
33

39.00
29.50
23.30
8.30

แหล่งข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
พนักงานธนาคาร
อินเตอร์เน็ต/Social Networks

จานวน (คน)

ร้อยละ

เพื่อน/คนรอบข้าง/ญาติพี่น้อง

0% ช่วงแรก

150

37.50

คงที่ 3 ปี

121

30.30

ลอยตัวพิเศษ 3 ปี

83

20.80

ลอยตัวพิเศษตลอดอายุสญ
ั ญา

28

7.00

ขั้นบันได

18

4.50
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เหตุผลสาคัญที่สุดที่รีไฟแนนซ์
สินเชื่อที่อยู่อาศัย
ต้องการอัตราดอกเบี้ยต่าลง
ต้องการส่วนต่างจากวงเงินกู้ที่สูงขึน้
ไปใช้จ่าย
ต้องการความสะดวกในการชาระ
สินเชื่อมากขึ้น
นโยบายลดดอกเบี้ยได้เมื่อผ่อนไป
ระยะหนึ่ง

จานวน (คน)

ร้อยละ

96
213
49

24.00
53.30
12.30

42

10.50

จานวน (คน)
72
5

ร้อยละ
18.00
1.52

214

65.24

119
13
จานวน (คน)
290
105

36.28
3.96
ร้อยละ
72.50
26.30

5

1.30

จานวน (คน)
139
125
99

ร้อยละ
34.80
31.30
24.80

37

9.30

จานวน (คน)

ร้อยละ

156

39.00

125

31.30

78

19.50

41

10.30

8
จากตาราง 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีจานวนบ้านในกรรมสิทธิ์ 1 หลัง เคยรีไฟแนนซ์
สินเชื่อที่อยู่อาศัยมาแล้ว 1 ครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยว มีวงเงินสินเชื่อคงเหลือขณะรีไฟแนนซ์ไม่เกินร้อยละ
70 ของวงเงินกู้ครั้งแรก ได้รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ในช่วงแรก และมีเงินงวดผ่อนชาระต่อเดือนลดลงไม่เกิน
ร้อยละ 5 หลังจากรีไฟแนนซ์ ติดต่อรีไฟแนนซ์ผ่านสาขาของธนาคารเป็ น ช่องทางแรก ส่วนใหญ่ ห าข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ และเหตุผลที่รีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยมากที่สุด คือ ต้องการ
อัตราดอกเบี้ยต่าลง
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความสาคัญเกี่ยวกับ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)
ที่มีผลต่อการตัดสินใจรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร สรุปผลได้ดังนี้
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสาคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)
ที่มีผลต่อการตัดสินใจรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลต่อการตัดสินใจ
1. ผลิตภัณฑ์ (Product)
4.24
0.52
มากที่สุด
2. ราคา (Price)
4.46
0.43
มากที่สุด
3. สถานที่หรือช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ (Place) 3.90
0.53
มาก
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
3.87
0.56
มาก
5. บุคคล (People)
4.25
0.50
มากที่สุด
6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
3.85
0.63
มาก
7. กระบวนการ(Process)
4.20
0.49
มาก
จากตารางที่ 3 พบว่ า การวิ เคราะห์ ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจ
รีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร พบว่า มีระดับความสาคัญต่อการตัดสินใจมากที่สุดจานวน 3 ด้าน
และระดับความสาคัญมากจานวน 4 ด้าน เมื่อพิจารณาจากระดับความสาคัญ เรียงจากมากไปน้อย ได้ดังนี้
ด้านราคา ด้านบุคลากร ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านบริการ ด้านสถานที่ การส่งเสริมการตลาด ในขณะที่ส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจน้อยที่สุด ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ กับ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ การตัดสินใจรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร ซึ่งจาก
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศที่แตกต่างกัน ให้ความสาคัญทางด้านผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญที่ 0.05 กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ให้ความสาคัญด้านกระบวนการ
ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ 0.05 และกลุ่มตัวอย่างที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัวที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูที่
แตกต่างกัน ให้ ความสาคัญด้านราคาที่แตกต่างกันอย่างมีนั ยสาคัญที่ 0.05 ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มี อายุ
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ภาระค่าใช้จ่าย และจานวนสมาชิกในครอบครัวที่แตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดในการตัดสินใจรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ไม่แตกต่างกันในทุกด้าน
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จากผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างปั จ จัยด้านประชากรศาสตร์ กับปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดดังกล่าว ผู้วิจัยจึงนาผลการทดสอบที่เป็นไปตามสมมติฐานมาแสดงตารางเปรียบเทียบรายคู่ ดังนี้
ตารางที่ 4 แสดงผลการเปรีย บเทีย บรายคู่ของกลุ่ มตัวอย่างที่ มีเพศแตกต่างกัน กับ ปัจ จัย ส่ วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ โดยวิธี LSD
ชาย

หญิง

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ค่าเฉลี่ย

S.D.

4.1987

.5403

4.3156

.4897

t

p

-0.1169

0.022

จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศชายกับเพศหญิง มีความน่าจะเป็น Sig เท่ากับ 0.022 ซึ่งมี
ค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างเพศชาย ให้ความสาคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์น้อยกว่าเพศหญิง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย -0.1169
ตารางที่ 5 แสดงผลการเปรี ยบเที ยบรายคู่ของกลุ่ มตัวอย่ างที่มีระดับ การศึกษาแตกต่างกันกับ ปั จจัยส่ ว น
ประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ โดยวิธี LSD
ระดับการศึกษา

ค่าเฉลี่ย

ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี

3.8788
4.0749

ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี
-

0.1961
-

สูงกว่าปริญญาตรี

4.1326

0.2538
0.0577*
(0.016)
-

จากตารางที่ 5 พบว่า กลุ่ มตัว อย่ างที่ มีระดับ การศึกษาปริญ ญาตรี กับ กลุ่มตัว อย่างที่ มีระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความน่าจะเป็น Sig เท่ากับ 0.016 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ให้ความสาคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่าง
ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย -0.0577
ตารางที่ 6 แสดงผลการเปรี ยบเทียบรายคู่ของกลุ่มตัวอย่างที่มีจานวนผู้ที่ต้องอุปการะเลี้ยงดู แตกต่างกันกับ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา โดยวิธี LSD
จานวนผู้ที่ต้องอุปการะเลี้ยงดู
จานวนผู้ที่ต้องอุปการะเลี้ยงดู
ค่าเฉลี่ย
ไม่มี

4.0035

1 คน
2 คน
3 คน

4.0961
4.1773
4.6111

ไม่มี

1 คน

2 คน

3 คน

-

0.0926*
(0.001)

0.1738*
(0.023)
0.0812
-

0.6076
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จากตารางที่ 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีจานวนไม่มีผู้ที่ต้องอุปการะเลี้ยงดู กับกลุ่มตัวอย่างที่มีผู้ที่
ต้องอุปการะเลี้ยงดู 1 คนและ 2 คน มีความน่าจะเป็น Sig เท่ากับ 0.001 และ 0.023 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05
หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีผู้ที่ต้องอุปการะเลี้ยงดู ให้ความสาคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ราคาน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีผู้ที่ต้องอุปการะเลี้ยงดู 1 คนและ 2 คน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย 0.0926 และ 0.1738
อภิปรายผล
1. การวิเคราะห์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจรีไฟแนนซ์สิน เชื่อที่อยู่
อาศัยในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับ ที่มีผ ลต่อการตัดสิ น ใจมาก ถึงมากที่สุ ดและเมื่อพิจ ารณาจากระดับ
ความสาคัญ เรียงจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ ด้ านราคา ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการ ด้านสถานที่
การส่งเสริมการตลาด และลักษณะทางกายภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นางสาวสุรัสดา มีด้วง (2558)
ในเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่ อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสิน สานักราชดาเนิน
เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร พบว่ า ระดั บความส าคั ญ ของปั จจั ยส่ วนประสมทางการตลาดโดยรวม อยู่ ใน
ระดับมากเมื่อพิจารณารายด้าน เรียงจากมากไปน้อย พบว่าด้านราคามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านบริการ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้ านการส่งเสริมการตลาด
และด้ านท าเลที่ ตั้ งและช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ าย ตามล าดั บ ในขณะเดี ย วกั น สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
นายพนา เพชรกาฬ (2558) ในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ ธนาคาร
ออมสิน สาขาเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ซึ่งพบว่า ปัจจัยด้านราคาโดยเฉพาะเรื่องอัตราดอกเบี้ยเป็นปัจจัยที่ลูกค้า
ให้ความสาคัญในการตัดสินใจมากที่สุด
2. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่
อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร จาแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ภาระค่ าใช้ จ่ าย และจ านวนสมาชิ ก ในครอบครัว ไม่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจรีไฟแนนซ์ สิ น เชื่ อ ที่ อ ยู่ อาศั ย ใน
กรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับงานวิจัยของ นายพนา เพชรกาฬ (2537) ในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ ธนาคารออมสิน สาขาเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล
พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม ไม่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย
3. กลุ่มตัวอย่างเพศชาย ให้ความสาคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์น้อยกว่า
เพศหญิง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเนื่องมาจากเพศที่แตกต่างกัน จะส่งผลให้มุมมอง หรือ
พฤติ กรรมในการตั ด สิ น ใจเลื อ กผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ แ ตกต่ างกั น กลุ่ ม ตั ว อย่ างที่ มี ระดั บ การศึ กษาปริ ญ ญาตรี ให้
ความสาคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรี อาจเนื่องมาจากระดับ การศึกษาที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อความคาดหวังต่อการได้รับ การ
บริการที่ดี ถูกต้อง รวดเร็ว ที่แตกต่างกัน และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีผู้ที่ต้องอุปการะเลี้ยงดู ให้ความสาคัญกับ
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่า งที่มีผู้ที่ต้องอุปการะเลี้ยงดู อาจเนื่องมาจาก
จานวนผู้ที่ต้องอุปการะสะท้อนรายจ่ายของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญในการตัดสินใจเลือกใช้
สินเชื่อจากด้านราคานั้นเอง
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจั ย นี้ ผลการศึ กษาสามารถน าไปไปประยุ กต์ ใช้ เป็ น แนวทางในการปรับ ปรุ ง
พัฒนา วางแผนทางการตลาด ให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
ดียิ่งขึ้น จึงแบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น 2 ประการ คือ ข้อเสนอแนะที่ได้จ ากการศึกษาวิจัย และข้อเสนอแนะ
สาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัย
1. จากการศึกษา พบว่า ผู้ที่รีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ มี วงเงินสินเชื่อที่รีไฟแนนซ์
ไม่ เกิน ร้ อยละ 70 ของวงเงินกู้ ครั้ งแรก ดั งนั้ น สถาบั นการเงินจึ งควรมี มาตรการส าหรั บป้ องกั นการสู ญเสี ย
ลูกค้าเดิม จากการทารีไฟแนนซ์ไปยังธนาคารอื่น โดยอาจมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์รักษาฐานลูกค้าเดิมของตนที่มี
วงเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 70 ของวงเงิน กู้ครั้งแรก ด้วยการสร้างความผูกพันต่อองค์กร หรือการให้ สิทธิพิเศษ
ส่วนลดต่างๆแก่ลูกค้าเดิมนั้นเอง
2. จากการศึกษาพบว่า การหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศั ยผ่าน
สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ จึงเป็นแนวทางให้แก่สถาบันการเงินในการวางแผนการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ หรือข้อมูล
การรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เช่น การวางโบชัวร์ภายใน
สาขาบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน การประชาสัมพันธ์ผ่านหนั งสือพิมพ์แจกฟรีตอนเช้าหรือนิตยสารเกี่ยวกับที่อยู่
อาศัย การประชาสัมพันธ์ผ่านแผ่นป้ายโฆษณาบนรถไฟฟ้า
3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ผู้บริโภคให้ระดับความสาคัญมากที่สุด คือ ด้านราคา ได้แก่
ระดับอัตราดอกเบี้ย อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชาระหนี้ และค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์
ดังนั้น สถาบันการเงินควรพิจารณาเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆกับสถาบันการเงินอื่น
อยู่เสมอ เพื่อให้มีความเหมาะสม และสามารถแข่งขันได้
4. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ผู้บริโภคให้ระดับความสาคัญ รองลงมา คือ ด้านบุคลากร
แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับพนักงานธนาคาร ที่มีจรรยาบรรณ มีความซื่อสัตย์ สามารถตอบ
คาถาม จัดหา ข้อมูล และแก้ไขปั ญหาได้ พร้อมทั้งมี มนุษยสัมพัน ธ์ให้บ ริการเป็นกัน เอง และดูแลเอาใจใส่
ดังนั้นผู้บริห ารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องควร ปลูกฝังให้พนักงานมีความซื่อ สัตย์สุจริตต่อหน้าที่ของตนเอง รวมถึง มี
การอบรมให้ กับ พนั กงานทั้งในส่ ว นของข้อมูล ของผลิ ตภัณ ฑ์ ขั้น ตอนกระบวนการให้ บริการ และเทคนิ ค
การบริการ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีในทุกๆด้าน
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5. กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ด้านกระบวนการน้ อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี สถาบันการเงินจึงควรปรับปรุงกระบวนการการให้บริการสินเชื่ออยู่เสมอ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันที่คนไทยมีแนวโน้มมีการศึกษาที่สูงขึ้น หรืออาจมุ่งเน้ นจัดทา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น เชื่ อ รี ไฟแนนซ์ ส าหรั บ กลุ่ ม วิช าชี พ เฉพาะซึ่ งเป็ น กลุ่ ม อาชี พ ที่ มี ระดับ การศึ กษาสู ง และจาก
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีผู้ที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูให้ความสาคัญด้านราคาน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี
ผู้ที่ต้องอุปการะเลี้ยงดู สถาบันการเงินจึงควรจัดทาผลิตภัณฑ์สินเชื่อรีไฟแนนซ์สาหรับกลุ่มลูกค้าที่มภี าระเลี้ยง
ดูบุตร หรือบิดามารดา เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของกลุ่มลูกค้าดังกล่าว อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ
สถาบันการเงินในการช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่งด้วย
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครในครั้งนี้
ผู้ ศึกษาขอเสนอแนะส าหรั บ งานวิจั ย ในอนาคต เนื่องจาก ในแต่ล ะพื้ นที่ จังหวัด ในประเทศไทยมี ลั กษณะ
ประชากรที่แตกต่างกัน จึงควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยในพื้นที่อื่นๆ
เพิ่มเติมด้วย หรืออาจพิจารณาเปรียบเทียบปัจจัยต่างๆที่ทาให้ตัดสินใจรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยของผู้ที่เคย
รีไฟแนนซ์เปรียบเทียบกับผู้ทไี่ ม่เคยรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจาก
มุมมองอื่นๆเพิ่มเติมนั้นเอง
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บทคัดย่อ
งานวิจั ยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ลดต้นทุน ด้านการจั ดการสิน ค้าคงคลัง และหาปริมาณการสั่งซื้อที่
เหมาะสมของบริ ษั ท กรณี ศึ ก ษาที่ เป็ น โรงงานผลิ ต เครื่อ งดื่ ม ทั้ งชนิ ด มี แ อลกอฮอล์ และไม่ มี แ อลกอฮอล์
เนื่องจากปริมาณความต้องการของลูกค้าไม่แน่นอนซึ่งบริษัทไม่มีการวางแผนในการสั่งซื้อขวดบรรจุที่เหมาะสม
กับความต้องการของผู้บริโภค ทาให้สินค้าคงคลังมีปริมาณรวม 11,209 พาเลท ส่งผลให้ต้นทุนการจัดการ
สิ น ค้าคงคลั งรวมเป็ น 98,525,964 บาท (ข้อมูล ในเดือน ม.ค. ถึง ธ.ค. 2560) ผู้ วิจัย จึ งเสนอเทคนิ คการ
จาลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล เพื่อหาจานวนการสั่งซื้อที่เหมาะสม และทาให้ต้นทุนรวมของการจัดการ
ให้ ลดลง โดยขั้นตอนการทาวิจัยเริ่มจากศึกษาข้อมูลปริมาณในการใช้ขวด และวิเคราะห์ความแปรผันของ
ข้อมูลปริมาณการใช้ขวด ซึ่งพบว่าขวดบรรจุภัณฑ์จานวน 10 ชนิดที่มีค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรผันมากกว่า
0.2 จากนั้ น ผู้ วิจั ย ได้ น าวิธี การจ าลองสถานการณ์ แ บบมอนติ ค าร์โลมาวิเคราะห์ โดยใช้ Microsoft Excel
Solver เพื่อหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม ผลการศึกษาพบว่าวิธีการจาลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลมี
ต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง 13,494,584 บาท ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าวิธีการจาลองสถานการณ์แบบมอนติ
คาร์โลสามารถลดต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลังก่อนทาการวิจัยได้ถึง 78,745,582 บาทต่อปี คิดเป็นสัดส่วน
85.37% ต่อปี
คาสาคัญ : ต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง,มอนติคาร์โล,สัมประสิทธิ์ความแปรผัน
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Abstract
This research is conducted in the purpose to reduce the inventory management
cost and to find the optimal order quantity for the alcohol and non alcohol beverage case
study manufacturer. Since the customers’ demands are vary and the case study
manufacturer does not have an appropiate ordering plan to macth those demand. Therefore
the total inventories are 11,209 pallets, resulting in a total cost of 98,525,964 Baht (Data
from January to December 2017. The Monte Carlo Simulation Technique was used for
identifying the optimal order quality and reducing the total inventory management cost. The
study focused from the quantitative data on the packaging bottles. It was found that there
were 10 types of packaging bottles with a coefficient of variation greater than 0.2. The Monte
Carlo Simulation Technique was applied by using the Microsoft Excel solver. The results
show that the inventory management cost are 13,494,584 Baht. The results revealed the
inventory management cost after this research was reduced to 78,745,582 Baht per year or
85.37%.
Keyword: Inventory management cost, Monte Carlo, Coefficient of variation
บทนา
ในสภาวะปัจจุบันการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมธุรกิจมีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ได้ แ ก่ อุ ต สาหกรรมถลุ งเหล็ ก และผลิ ต เหล็ ก กล้ า อุ ต สาหกรรมขนาดย่ อ มได้ แ ก่ อุ ต สาหกรรมฟอกหนั ง
อุตสาหกรรมน้าตาล อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมในครัว เรือน ได้แก่ การจัก
สาน แกะสลัก ซึ่งผู้ประกอบการต้องการแสวงหากาไรที่สูงสุด จึงต้องหาแนวทางในการลดต้นทุน และเพิ่ม
โอกาสในด้านการขาย และการตลาด รวมถึงการจัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภคที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การจัดการคลังสินค้า จึงมีความสาคัญในการประกอบธุรกิจ ซึ่งการจัดการ
สินค้าคงคลังเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนในการประกอบธุรกิจ ดังนั้นจึงต้องมีการควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง และ
ปริมาณการสั่งซื้อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพราะการมีสินค้าคงคลังปริมาณที่มากเกินไป จะส่งผลให้การ
ประกอบธุรกิจมีต้นทุนการจัดเก็บรักษาที่สูง สินค้าเสื่อมสภาพ ล้าสมัย หมดอายุ หรืออาจชารุด แต่ในทาง
กลับกัน ถ้ามีสินค้าคงคลังในปริมาณที่น้อยเกินไป จะส่งผลให้เกิดการขาดแคลนของสินค้า (Short stock) ซึ่ง
นามาสู่การเกิดต้นทุนการเสียโอกาสได้
บริษัทกรณีศึกษาเป็นโรงงานที่ผลิตเครื่อ งดื่มทั้งชนิดมีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์ ในการผลิต
เครื่องดื่มจาเป็นต้องมีการใช้ขวดบรรจุเครื่องดื่มหลายขนาดในปริมาณมาก และความต้องการของลูกค้าไม่
แน่นอน จึงทาให้ เกิดสินค้าคงคลังเมื่อนาปริมาณการเบิกใช้เทียบกับปริมาณการสั่งซื้อดังภาพที่ 1 ซึ่งทาให้
เกิดผลกระทบในด้านของต้นทุนการเก็บรักษา

1170

3

ภาพที่ 1 เปรียบเทียบปริมาณการเบิกใช้กับปริมาณการสั่งซื้อ
ซึ่งบริษัทไม่มีการวางแผนในการสั่งซื้อขวดบรรจุที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค ทาให้สินค้า
คงคลังมีปริมาณรวม 11,209 พาเลท จึงส่งผลถึงต้นทุนรวมเป็น 98,525,964 บาท (ข้อมูลในเดือน ม.ค. ถึง
ธ.ค. 2560) เนื่องจากความต้องการไม่แน่นอน ผู้วิจัยจึงเสนอเทคนิคการจาลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล
เพื่อหาจานวนการสั่งที่เหมาะสม และทาให้ต้นทุนรวมของการจัดการให้ลดลง
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อลดต้นทุนในการจัดการสินค้าคงคลัง
2. เพื่อใช้เทคนิคการจาลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล ในการจัดการปริมาณสินค้าคงคลังที่เหมาะสม
อุปกรณ์และวิธีการดาเนินงานวิจัย
1. ศึกษาข้อมูลปริมาณการใช้ขวดและวิเคราะห์ความแปรผัน
เนื่องจากโรงงานกรณีศึกษามีการผลิตเครื่องดื่มทั้งชนิดมีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์ในแต่ละเดื อนมี
ปริมาณที่สูง และกระบวนการการผลิตเครื่องดื่มเป็นการผลิตแบบต่อเนื่อง ถ้าหากปริมาณขวดไม่พอต่อการ
บรรจุเครื่องดื่มและมีการหยุดเครื่องจักรจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนทั้งหมดในกระบวนการผลิต แต่ถ้าสั่งขวดมา
เก็บในปริมาณที่มากจะทาให้เกิดต้นทุนจมเพราะขวดที่ใช้ในการบรรจุเครื่องดื่มมีทั้งหมด 22 ชนิด ซึ่งทางผู้วิจัย
วิศวกรรมจึงได้ทาการวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของปริมาณการใช้ขวดบรรจุเครื่องดื่มทั้งชนิดมีแอลกอฮอล์และ
ไม่มีแอลกอฮอล์ จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ทาการเลือกชนิดของขวดที่มีค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรผัน
ที่มากกว่า 0.2 (ณัทธร ทิบุญ และ เจษฏา เย็นจะบก, 2550) โดยคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรผัน
แสดงได้ดังตารางที่ 1
สูตรคานวณค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน (coefficient of variation)
CV =

(1)

ตารางที่ 1 แสดงค่าสัมประสิทธ์ของความแปรผัน
ปริมาณการเบิกใช้งานเฉลี่ย
ลาดับ รหัส
(พาเลท)
1 SKU-01
4,588
2 SKU-02
3,502

1171

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
964.74
732.09

ค่าสัมประสิทธ์ของความ
แปรผัน
0.21
0.21

4

ลาดับ

รหัส

3

SKU-03

ปริมาณการเบิกใช้งานเฉลี่ย
(พาเลท)
641

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
144.23

ค่าสัมประสิทธ์ของความ
แปรผัน
0.22

จากการศึ ก ษาสภาพปั ญ หาการจั ด การสิ น ค้ าคงคลั งในปั จ จุ บั น ของโรงงานผลิ ต เครื่ อ งดื่ ม ชนิ ด มี
แอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ โดยใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในปี 2560 และทาการศึกษาปริมาณการใช้ขวด
บรรจุภัณฑ์จานวน 10 ชนิด จากข้อมูลพบว่าการสั่งซื้อขวดมีปริมาณมากซึ่งไม่สอดคล้องกับการเบิกใช้ขวด
บรรจุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจริง ทาให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บสินค้าคงคลังที่มากเกินความจาเป็นส่งผลให้เกิดต้นทุน
จมสามารถคิดเป็นมูลค่าได้ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงมูลค่าของสินค้าคงคลัง
ราคาต่อพาเลท จานวนสินค้าคงคลังคงเหลือ
มูลค่า
ลาดับ
รหัส
(บาท)
(พาเลท)
(บาท)
1
SKU-01
7,335
1,733
12,711,555
2
SKU-02
5,705
1,343
7,661,815
3
SKU-03
5,134.5
278
1,427,391
รวมมูลค่า
92,198,630
2. วิเคราะห์ต้นทุนในการจัดการสินค้าคงคลัง
จากการศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการสินค้าคงคลังประเภทขวดบรรจุภัณฑ์ พบว่าคงคลังมี
ปริมาณขวดบรรจุภัณฑ์มากเกินความจาเป็น ซึ่งขั้นตอนแรกในการหาปริมาณการสั่งซื้อและจุดสั่งซื้อเพื่อให้มี
ปริมาณการจัดเก็บที่เหมาะสมนั้นคือ สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้
2.1 ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ (Ordering Cost)
ค่ า ใช้ จ่ า ย ใน ก า ร สั่ งซื้ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ย ใน ก า ร ด า เนิ น งา น ข อ งก า ร สั่ งซื้ อ แ ต่ ล ะ ค รั้ ง
ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้จะแปรผันตามจานวนครั้งของการสั่งซื้อแต่ไม่แปรผันตามปริมาณสินค้าคงคลัง
ตารางที่ 3 ตารางแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ
รายการ
จานวน
หน่วย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
195
บาทต่อชั่วโมง
เวลาที่ใช้ในการทางาน
55
นาทีต่อครั้ง
ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ
178.75
บาทต่อครั้ง
2.2 ต้นทุนการเก็บรักษา (Holding Cost)
ต้นทุนในการจัดเก็บจะมีอัตราดอกเบี้ยของเงินลงทุนรวมกับค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาซึ่งค่าใช้จ่ายใน
การเก็บรักษาเป็น การรักษาสินค้าคงคลังให้อยู่ในรูปแบบที่ใช้งานได้ จะแปรผันตามปริมาณสิ นค้าคงคลังที่
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จัดเก็บไว้และระยะเวลาที่ใช้ในการจัดเก็บ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดเก็บ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่อพื้นที่ของบริษัท ค่า
บริหารจัดการ เป็นต้น
ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดของค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ
รายการ
จานวน
หน่วย
ปริมาณการเบิกใช้งาน
491,026
พาเลท
ค่าใช้จ่ายต่อพื้นที่
120
บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
ขนาดของพื้นที่คลังสินค้า
6,000
ตารางเมตร
ค่าบริหารจัดการ (ยกขึ้น/ยกลง)
20
บาทต่อพาเลท
ค่าจัดเก็บรักษา
37.59
บาทต่อพาเลท
จากตารางที่ 4 แสดงปริมาณการเบิกใช้ขวดบรรจุภัณฑ์ระยะเวลา 1 ปี รวม 491,026 พาเลท
โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเท่ากับ 37.59 บาทต่อพาเลท ซึ่งการสั่งซื้อสินค้าจะมาเก็บ
ไว้ในคลังก่อให้เกิดดอกเบี้ยจากเงินลงทุน โดยดอกเบี้ยภายในตลอดทั้งปีคิดเป็น 6.025% ของเงินลงทุนที่ใช้ใน
การสั่งซื้อสินค้าคงคลัง แต่เนื่องจากราคาสินค้าแต่ละชนิดมี ต้นทุนที่ไม่เท่ากันจึงทาให้ต้นทุนในการจัดเก็บของ
สินค้าแต่ละชนิดไม่เท่ากัน แสดงตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงต้นทุนการจัดเก็บ
ราคาต่อพาเลท
คิดดอกเบี้ยจากราคา
ต้นทุนการจัดเก็บรักษา
ลาดับ รหัส
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 SKU-01
7,335
441.93
479.52
2 SKU-02
5,705
343.73
381.32
3 SKU-03
5,134.5
309.35
346.94
2.3 ต้นทุนค่าเสียโอกาสจากการเบิกใช้งาน (Shortage Cost)
ค่าเสี ย โอกาสจากการเบิ กใช้ งานสิ น ค้ าคงคลั งเป็ น ค่ าใช้ จ่ ายที่ เกิด ขึ้ น จากการมี สิ น ค้ าคงคลั งที่ ไม่
เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน ค่าใช้จ่ายนี้จะแปรผันตามปริมาณของสินค้ าที่ไม่สามารถเบิกใช้งานได้ จาก
สภาวะการขาดแคลนของสินค้าดังกล่าวส่งผลให้บริษัทเกิดความสูญเสียอีกมากมายซึ่งไม่สามารถประเมินค่าได้
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นในการจาลองสถานการณ์ของมอนติคาร์โลนั้นจาเป็นต้องมีมูลค่าของการขาดส่ง
สินค้า เพื่อใช้ในการกาหนดเงื่อนไขต้นทุนรวมของการจัดการสินค้าคงคลัง ทางผู้วิจัยวิศวกรรมจึงกาหนดให้ค่า
จ่ายในการยอมให้ สิ น ค้าขาดส่ งเท่ากับ 1,060 บาทต่อพาเลทต่อปี โดยคานวณมาจากราคาเฉลี่ย แบบถ่ว ง
น้าหนัก คิดเป็น 15% ของราคาขวดบรรจุภัณฑ์
3. ศึ ก ษารู ป แบบวิ ธี ก ารจ าลองสถานการณ์ แ บบมอนติ ค าร์ โล (Monte Carlo Simulation
Method)
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การจาลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับระบบการจัดการสินค้าคงคลัง
รหัส
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
SKU-01 5,502 4,357 5,560 4,914 4,098
SKU-02 3,444 4,188 3,947 3,077 2,562
SKU-01 5,560 4,312 5,676 5,071 4,098
SKU-02 3,302 4,232 3,947 3,045 2,617
SKU-01 5,792 4,539 5,792 5,228 4,225
SKU-02 3,551 4,408 4,199 3,239 2,726

ปี 2558
มิ.ย.
3,511
2,707
ปี 2559
3,401
2,707
ปี 2560
3,657
2,820

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
3,549 3,476 3,465 3,573 5,374 5,444
2,888 2,977 2,597 2,927 4,212 4,505
3,439 3,476 3,398 3,686 5,210 5,676
2,858 3,071 2,708 2,837 4,299 4,457
3,659 3,583 3,536 3,761 5,484 5,792
3,040 3,134 2,763 3,018 4,387 4,742

ของบริษัทที่มีปัญหาด้านปริมาณความต้องการสินค้าที่ไม่แน่นอน โดยมีลาดับขั้นตอนทั้งหมด 12 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เก็บข้อมูลความต้องการ ผู้วิจัยได้เก็บข้ อมูลปริมาณการใช้ขวดแสดงตัวอย่างข้อมูลบางส่วนดัง
ตารางที่ 6

ตารางที่ 6 แสดงตัวอย่างข้อมูลปริมาณการใช้ขวดบรรจุภัณฑ์ปี 2558 ถึงปี 2560 (พาเลท)
ขั้นตอนที่ 2 การแจกแจงความถี่ของความต้องการสินค้า
การแจกแจงความถี่ของปริมาณความต้องการสินค้าทั้งหมด 10 ชนิด เพื่อเป็นการจัดเรียงข้อมูลการ
เบิกใช้ขวดของแต่ละเดือนให้เป็นระเบียบ เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลโดยการนับความถี่รวมของ
การเบิกใช้สินค้าของขวดในปี 2558 ถึง ปี 2560 และจัดเรียงข้อมูลความถี่ปริมาณความต้องการของแต่ละ
เดือน จากน้อยไปหามาก ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 แสดงตัวอย่างการแจกแจงความถี่ในการเบิกใช้สินค้าของขวดรหัส SKU-01
ลาดับ
เดือน
ความต้องการ (พาเลท) ความถี่ (ครั้ง)
5,502
1
1
มกราคม
5,560
1
5,792
1
จากตารางที่ 7 ได้แสดงการแจกแจง จานวนความถี่ของปริมาณความต้องการสินค้าภายในปี 2558
ถึง ปี 2560 และจัดเรียงข้อมูลความถี่ปริมาณความต้องการของแต่ละเดือน จากน้อยไปหามาก ตัวอย่างเช่น
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สินค้าลาดับที่ 1 รหัส SKU-01 มีจานวนความถี่ของปริมาณความต้องการใช้งานในเดือนมกราคมจานวน
5,502 ชิ้น 5,560 ชิ้น และต้องการใช้ 5,792 ชิ้น จานวน 1 ครั้ง เป็นต้น การแจกแจงความถี่ในการเบิกใช้
สินค้าของขวดทั้งหมด 10 ชนิดทาเช่นเดียวกัน
ขั้นตอน 3 การแจกแจงความน่าจะเป็นสะสมของตัวแปรสุ่ม
การสร้างตารางแสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มที่ต้องการสาหรับใช้ใ นการจาลอง
สถานการณ์มอนติคาร์โล โดยพิจารณาจากข้อมูลปริมาณความต้องการสินค้าที่ได้ มาจากการเก็บข้อมูลใน
ขั้นตอนที่ 2 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถนาไปสร้างแบบจาลองในลักษณะของตารางการกาหนดตัวเลขสุ่มของ
ปริมาณความต้องการได้ ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 แสดงตัวอย่างการกาหนดช่วงตัวเลขสุ่มของความต้องการสินค้าของขวดรหัส SKU-01
ลาดับ

1

เดือน

มกราคม

ความต้องการ
(พาเลท)
5,502
5,560
5,792
รวม

ความถี่
(ครั้ง)
1
1
1
3

ความน่าจะเป็น

ความน่าจะเป็นสะสม

ช่วงตัวเลขสุ่ม

0.33
0.33
0.33

0.33
0.67
1.00

r<=0.33
0.33<r<=0.67
0.67<r

จากตารางที่ 8 สินค้าแต่ละชนิดมีปริมาณความต้องการในแต่ละเดือนไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงจาเป็นต้องมี
การกาหนดช่วงตัวเลขสุ่มของปริมาณความต้องการสินค้าเพื่อใช้ในการจาลองสถานการณ์ ที่อาจจะเกิดขึ้น
ตัวอย่างเช่น สินค้าลาดับที่ 1 รหัส SKU-01 ความน่าจะเป็นของการเบิกใช้สินค้าในเดือนมกราคม เป็นจานวน
5,502 ชิ้น เป็นจานวน 1 ครั้ง ทาให้ความน่าจะเป็นมีค่าเท่ากับ 0.33 เมื่อเปรียบเทียบกับจานวนครั้งที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดในเดือนมกราคม และการกาหนดช่วงตัวเลขเช่นเดียวกับตัวอย่างแสดงดังตารางที่ 8
ขั้นตอนที่ 4 การสร้างตัวเลขสุ่มของความต้องการสินค้าและช่วงเวลานา
การสร้างตัวเลขสุ่มมีประโยชน์เพื่อการกาหนดปริมาณการเบิกใช้หรือเวลานามีวิธีการ คือ ถ้าตัวเลข
สุ่มที่สร้างขึ้นมีค่าตกอยู่ในช่วงใดของช่วงตัวเลขสุ่ม (r) ที่กาหนดจะได้ค่าของปริมาณการเบิกใช้ โดยการสร้าง
ตัวเลขสุ่มใช้โปรแกรม Microsoft Excel ช่วยในการสร้าง ใช้คาสั่ง =Rand() เป็นตัวกาหนดค่าของตัวเลขสุ่ม
ให้ อ ยู่ ในช่ ว ง 0 – 1 โดยการสร้ างตั ว เลขสุ่ ม นั้ น จะสร้างตัว เลขสุ่ ม เริ่ ม ต้ น 10 ชุ ด ชุด ละ 12 เดื อ น เพื่ อ ใช้
วิเคราะห์การกระจายตัวดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 การสร้างตัวเลขสุ่มการเบิกใช้ของสินค้าของขวด 10 ชนิด จานวน 10 ชุด
ตัวเลขสุ่มชุดที่ 1
ลาดับ เดือน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
ม.ค. 0.37 0.24 0.01 0.01 0.16 0.90 0.07 0.10 0.60 0.77
2
ก.พ. 0.11 0.35 0.56 0.20 0.08 0.72 0.61 0.47 0.57 0.20
3
มี.ค. 0.27 0.53 0.50 0.08 0.35 0.03 0.16 0.53 0.32 0.00
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ขั้นตอนที่ 5 การหาจุดสั่งซื้อใหม่และปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม
ผู้วิจัยจึงเลือกจุดสั่งซื้อใหม่ที่เหมาะสมซึ่งสามารถคานวณได้จากสมการ ดังนี้
ROP

=

(

)+Z

(2)

ตารางที่ 10 การหาจุดสั่งซื้อใหม่สินค้าของขวด 10 ชนิด
ลาดับ

รหัส

1
2
3

SKU-01
SKU-02
SKU-03

ความต้องการสินค้า
โดยเฉลี่ย (พาเลท)
4,588
3,502
641

Z=
95%
1.96
1.96
1.96

ช่วงเวลานา
(เดือน)
0.15
0.15
0.15

ความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (พาเลท)
964.74
732.09
144.23

สุดสั่งซื้อใหม่
(ชื้น)
2,579
1,960
379

การหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมโดยใช้ต้นทุนการสั่งซื้อแต่ละครั้งและต้นทุนการจัดเก็บเพื่อหา
ปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม ซึ่งสามารถคานวณได้จากสมการดังนี้
Q=

(3)

ตารางที่ 11 การหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมของสินค้าขวดทั้ง 10 ชนิด
ลาดับ

รหัส

1
2
3

SKU-01
SKU-02
SKU-03

ปริมาณความ ต้นทุนสั่งซื้อต่อ
ต้องการ (พาเลท) ครั้ง (บาท)
55,053
178.75
42,027
178.75
7,693
178.75

ต้นทุนจัดเก็บ
รักษา (บาท)
479.52
381.32
346.94

ปริมาณการสั่งซื้อต่อ
ครั้ง (พาเลท)
2,507
2,190
937

จากตารางที่ 11 การหาคานวณหาปริมาณการสั่ งซื้อที่เหมาะสม ด้วยสมการที่ 3 เพื่อให้ ทราบถึง
จานวนปริมาณการสั่งซื้อของแต่ละครั้ง จากการคานวณจะต้องอ้างอิงปริมาณความต้องการสินค้าทั้งหมด จาก
การเบิกใช้งานในอดีต
ขั้นตอนที่ 6 การสร้างตารางการคานวณหาต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง
จากข้ อ มู ล ที่ แ สดงในขั้ น ตอนที่ 1-5 ของสิ น ค้ า ขวด 10 ชนิ ด เพื่ อ น ามาสร้ า งตารางการจ าลอง
สถานการณ์การจัดการสินค้าคงคลังจานวน 10 รอบ และวิเคราะห์ออกมาเป็นต้นทุนในการจัดการสินค้าคง
คลังโดยการสร้างตารางในโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อใช้ในการจาลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล ดัง
ภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างการสร้างตารางข้อมูลของสินค้าขวด SKU-01 ในโปรแกรม Microsoft Excel
ขั้นตอนที่ 7 การหาค่าต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง
การหาต้น ทุน การจัดการสิ นค้าคงคลังประกอบไปด้วย ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง นา
ข้อมูลมาจากตารางที่ 3 จะปรากฏอยู่ในตารางช่องที่ J31 ต้นทุนการจัดเก็บสินค้าตลอดทั้งปี นาข้อมูลมาจาก
ตารางที่ 4 จะปรากฏอยู่ในตารางช่องที่ D32 และต้นทุนเนื่องจากการขาดแคลนสินค้า จะปรากฏอยู่ในตาราง
ช่องที่ N31 และได้ผลลัพธ์ในช่อง H30 คือต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง
ขั้นตอนที่ 8 ทาตารางคานวณต้นทุนซ้าจานวน N รอบ
การทาซ้าด้วยวิธีการแบบเดิมโดยเปลี่ยนเฉพาะตัวเลขสุ่ม แล้ว หาค่าเฉลี่ยของต้นทุนการจัดการสินค้า
คงคลังรวมทั้ง 10 รอบ เพื่อวิเคราะห์ความเพียงพอของจานวนรอบของการสุ่มในขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 9 ทดสอบการกระจายตัวแบบปกติของต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง
ทดสอบการกระจายตัวของข้อมูลทั้ง 10 รอบ ซึ่งกาหนดอยู่ภายใต้สมมติฐานการทดสอบดังนี้
กาหนดให้
: การกระจายตัวแบบปกติ (Normal Distribution)
กาหนดให้
: การกระจายตัวแบบไม่ปกติ (Non Normal Distribution)

ภาพที่ 3 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของโปรแกรม Minitab 14
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พบว่าข้อมูลการจัดการสินค้าคงคลังทั้ง 10 ชนิด มีค่า P-value มากกว่าค่าความเชื่อมั่นที่ 95% (P-value >
0.05) ดังนั้นจึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก ได้ เพราะข้อมูลมีการกระจายตัวแบบปกติอยู่ในช่วงของ
ค่าความเชื่อมั่น
ขั้นตอนที่ 10 หาจานวนรอบที่เหมาะสมในการทดลองสุ่ม
จากการจาลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลทั้ง 10 รอบในการหาต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลังนั้นไม่
สามารถนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการสรุปผลการทดลองได้ ทางผู้วิจัยจึงต้องทาการคานวณหาค่าของขนาดของ
ตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองที่เหมาะสม ซึ่งสามารถหาจานวนรอบที่เหมาะสมได้ดังสมการนี้
2
2
Z   S 

N
(4)
(d ) 2

ขั้นตอนที่ 11 ใช้โปรแกรม Microsoft Excel Solver ในการวิเคราะห์ต้นทุน
การเปรียบเทียบข้อมูลผลการทดลองทั้ง 10 ชนิด โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel Solver ในการ
ประมวลผล พิจารณาจากผลลัพธ์ของการจัดการสินค้าคงคลัง ซึ่งได้แสดงรายละเอียดต่างๆของต้นทุน
ขั้นตอนที่ 12 วิเคราะห์ต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง
ขั้นตอนการใช้เทคนิค Solver ซึ่งเป็นเครื่องมือที่อยู่ในโปรแกรม Microsoft Excel ในการ หาปริมาณ
การสั่งซื้อที่เหมาะสม โดยใช้ Microsoft Excel Solver ช่วยในการวิเคราะห์หาจุดสั่งซื้อและปริมาณการสั่งซื้อ
ใหม่ ที่เหมาะสมที่ทาให้ได้ต้นทุนการจัดการจัดการสินค้าคงคลังที่มีค่าต่าที่สุด จากการทดลองสามารถสรุปผล
การทดลองได้ดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 ใช้โปรแกรม Microsoft Excel Solver ในการวิเคราะห์ต้นทุน
ลาดับ
รหัส
ต้นทุนเฉลี่ย (บาท/ปี)
1
SKU-01
927,896
2
SKU-02
728,042
3
SKU-03
149,240
รวมมูลค่า
4,662,905
จากตารางที่ 12 แสดงต้นทุนรวมของการใช้โปรแกรม Microsoft Excel Solver ของขวด10ชนิด
ตัวอย่างเช่น ขวดลาดับที่ 1 รหัส SKU-01 มีมูลค่ารวม 927,896 บาทต่อปี ขวดลาดับที่ 2 รหัส SKU-02 มี
มูลค่ารวม 728,042 บาทต่อปี ขวดลาดับที่ 3 รหัส SKU-03 มีมูลค่ารวม 149,240 บาทต่อปี ซึ่งมีต้นทนรวม
4,662,905 บาท
เมื่อใช้เทคนิคการจาลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลมาวิเคราะห์กับยอดการสั่งซื้อขวดบรรจุภัณฑ์
จริงในปี พ.ศ.2561 ซึ่งทาให้เกิดต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลังรวมทั้งสิ้น 13,494,584 บาท ดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 ตารางแสดงต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลังการจาลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล
ลาดับ
รหัส
ต้นทุนก่อนการศึกษา
ต้นทุนหลังการศึกษา
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ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รหัส
SKU-01
SKU-02
SKU-03
SKU-04
SKU-05
SKU-06
SKU-07
SKU-10
SKU-15
SKU-20
รวมมูลค่า

ต้นทุนก่อนการศึกษา
12,711,555
7,661,815
1,427,391
770,175
42,807,600
9,415,280
1,365,777
9,212,760
5,717,225
1,109,052
92,198,630

ต้นทุนหลังการศึกษา
3,322,755
1,631,630
421,029
133,497
3,775,680
1,172,080
292,667
894,870
1,552,575
297,801
13,494,584

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากขั้นตอนการดาเนินการศึกษา และการเก็บข้อมูลปริมาณความต้องการขวดบรรจุภัณฑ์จริงของปี พ.ศ.
2561 ผู้วิจัยพบว่าเทคนิคการจาลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลมีต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลังรวมเป็น
13,494,584 บาท พบว่าสามารถลดต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลังได้ถึง 77,097,356.69 บาทต่อปี คิดเป็น
สัดส่วนเป็น 83.58% ต่อปี
ข้อเสนอแนะ
1. ในการจาลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลควรมีการศึกษาและลองวิเคราะห์นโยบายอื่นๆ ในการ
สั่งซื้อเพื่อผลการวิจัยที่ดีขึ้น
2. วิธีการปริมาณการสั่งซื้อในงานวิจัยนี้ใช้เพียง 1 วิธีแต่ในความเป็นจริงมีอีกหลายวิธี เช่น วิธีฮิวริสติกส์
เป็นต้น ดังนั้นจึงควรพิจารณาหลายๆเมื่อใช้ในการเปรียบเทียบ
3. งานวิจัยนี้พิจารณาเฉพาะวัตถุดิบที่มีค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรผันที่มากกว่า 0.2 เท่านั้น แต่ใน
ความเป็นจริงอาจพิจารณาทุกสินค้า เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเลือกทาเลที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า โดยที่ต้นทุนค่าขนส่งจากโรงงานผลิต
จังหวัดขอนแก่นไปยังลูกค้าในส่วนของภาคเหนือตอนบน 9 จังหวัดต่าที่สุด ผู้จัดทาวิจัยได้สร้างแบบจาลองเชิง
คณิ ต ศาสตร์ ใ นการเลื อ กท าเลที่ ตั้ ง ของศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า ประมวลผลข้ อ มู ล ด้ ว ย Excel Solver โดย
เปรียบเทียบกับวิธีจุดศูนย์ถ่วง ผลการวิจัยสรุปว่า การประมวลผลด้วยวิธีแบบจาลองเชิงคณิตศาสตร์ดีกว่าวิธี
จุ ด ศู น ย์ ถ่ ว ง คื อ เลื อ กสร้ า งศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี ค่ า ขนส่ ง สุ ท ธิ ก่ อ นการวิ จั ย เท่ า กั บ
31,849,362.326 บาท และค่าขนส่งสุทธิหลังการวิจัยเท่ากับ 30,369,969.33 บาท ซึ่งคิดเป็นค่าขนส่งลดลง
1,479,392.996 บาท คิดเป็น 4.64% อีกทั้งยังทาให้ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ด้านระดับการให้บริการเพิ่มขึ้น เนื่องจากระยะทางในการขนส่งสินค้าให้กับตัวแทนจาหน่ายหรือลูกค้าลดลง
คาสาคัญ : ค่าขนส่งต่าที่สุด การเลือกทาเลที่ตั้ง แบบจาลองเชิงคณิตศาสตร์ วิธีจุดศูนย์ถ่วง
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Abstract
The purpose of this research was to minimize the transportation cost from
manufacturer in Khon Kaen to customer in 9 provinces of Upper Northern Thailand by focusing
on distribution center location selection. Mathematical model was built to select the best
location of distribution center. Excel Solver was used for data processing by comparing with
Center of Gravity method. The results show that the data processing by Mathematical model
is better than Center of Gravity, select distribution center location in Chiang Mai. The
transportation cost before and after this research are 31,849,362. 326 Baht and 30,369,969. 33
Baht respectively meaning that the transportation cost decreases by 1,479,392. 996 Baht or
4.64%, and it also increases the efficiency of customer service because the shipping distance
to the agents or customers decreases.
Keywords : Minimize the transportation cost, Location selection, mathematical Model, Center
of gravity method
บทนา
การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ไปสู่ในระดับมาตรฐานสากล (World Class Logistics) นั้นมีปัจจัย
ที่สาคัญ 6 ประการ ดังนี้ ศุลกากร โครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศ การเตรียมการขนส่ง
ระหว่างประเทศ สมรรถนะผู้ ให้บริการโลจิสติกส์ทั้งภาครัฐ และธุรกิจ ระบบติดตามและตรวจสอบสินค้า และ
ความตรงต่อเวลาของการบริการ โดยประเทศไทยถูกจัดอันดับอยู่ในระดับสามของโลก (The Third World
Logistics) ซึ่งการที่ป ระเทศไทยไม่ส ามารถพัฒ นาไปสู่ ในระดับมาตรฐานสากลได้นั้น สั งเกตได้จากการที่
ประเทศไทยมีต้นทุนด้านโลจิสติกส์สูงขึ้นในทุกๆไป ซึ่งในปี 2558 ประเทศไทยมีโครงสร้างต้นทุนด้านโลจิสติกส์
สูงถึงร้อยละ 14% ต่อ GDP ซึ่งประมาณ 37.4% เป็นต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าและอีกประมาณ 53.5% เป็น
ต้นทุนที่เกิดจากการขนส่ง โดยในปี 2558 ต้นทุนค่าขนส่งสินค้ามีมูลค่าถึง 1,024.2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
เดิม 994.4 พันล้านบาท ในปี 2557 หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 2.9 ของต้นทุนค่าขนส่งสินค้า (คา
นาย อภิปรัชญากุล, 2556)
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โดยในปัจจุบันประเทศไทยกาลังประสบปัญหาต้นทุนด้านโลจิสติกส์ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเหตุผล
สาคัญที่ทาให้ต้นทุนดังกล่าวสูงขึ้น เกิดจากการที่ผู้ผลิตต้องขนส่งสินค้าไปให้กับลูกค้าตามต่างจังหวัดโดยตรง
โดยไม่มีศูนย์กระจายสินค้าตามจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางการขนส่ง (Distribution Center) ทาให้ต้องขนส่งรถ
เที่ยวเปล่ากลับ (Back Haul) หรือสินค้าส่งมอบไม่เต็มคันรถซึ่งการจะแก้ปัญหาดังกล่าวจะต้องมี ศูนย์กระจาย
สินค้า ( Distribution Center : DC ) ซึ่งเป็นกลไกที่ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนหรือเคลื่อนย้ายสินค้าไปสู่ลูกค้า
ภายใต้เงื่อนไขของเวลา และต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อกระจายสินค้าสินค้าสาเร็จรูป
(Finish Goods) ให้มีการส่งมอบสินค้าที่ถูกต้องไปสู่ลูกค้าตรงตามสถานที่ซึ่งกาหนดไว้ชัดเจน และส่งมอบตรง
ตามเวลาที่ต้องการ โดยจะต้องคานึงถึง ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ที่จะเกิดขึ้น ใช้ระยะเวลาในการขนส่ง (Lead
time) สินค้าที่จะต้องตอบสนองและเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าได้ (คานาย อภิปรัชญากุล, 2556)
จากเหตุผลข้างต้น ทางผู้ วิจัยวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทากรณีศึกษาในการเลือกทาเลที่ตั้งของศูนย์
กระจายสินค้าให้กับบริษัทผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งมีสินค้าที่ สร้างรายได้หลักให้กับบริษัท เป็นอย่างมาก
โดยการเพิ่มศูนย์กระจายสินค้า จากโรงงานผลิตแห่งเดียวในจังหวัดขอนแก่นไปยังลูกค้าในส่วนของภาคเหนือ
ตอนบน 9 จังหวัดต่าที่สุด โดยจะพิจารณาเลือกทาเลที่ตั้งโดยนาปัจจัยด้านต้นทุนค่าขนส่ง ค่าเช่า คลังสินค้า
ความต้ อ งการของลู ก ค้ า พิ กั ด ที่ ตั้ ง ของตั ว แทนจ าหน่ า ย และพิ กั ด ที่ ตั้ ง ศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า บริ เ วณพื้ นที่
สีเม็ดมะปรางมาพิจารณาร่วมกันโดยใช้เทคนิคแบบจาลองเชิงคณิตศาสตร์รูปแบบสมการเชิงเส้น (Linear
Programing) ใช้โปรแกรม Excel Solver ในการประมวลผลเปรียบเทียบกับวิธีจุดศูนย์ถ่วง เพื่อให้ได้ทาเลที่ตั้ง
ที่เหมาะสมที่สุ ดในการสร้างศูนย์กระจายสินค้าในภาคเหนือมีประสิ ทธิภาพ สามารถตอบสนองกับความ
ต้องการของลูกค้าที่มีความสนใจในสินค้าของบริษัทได้อย่างทันถ่วงที และลดปัญหาต้นทุนด้านโลจิสติกส์ที่สูง
ของบริษัทได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาและกาหนดตาแหน่งทาเลที่ตั้งที่เหมาะสมสาหรับศูนย์กระจายสินค้าในเขตภาคเหนือของ
บริษัทกรณีศึกษาโดยให้มีค่าขนส่งต่าที่สุด
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเลือกทาเลที่ตั้งที่เหมาะสมสาหรับศูนย์กระจายสินค้าในเขตภาคเหนือของ
บริษัทกรณีศึกษาด้วยวิธีแบบจาลองเชิงคณิตศาสตร์กับวิธีจุดศูนย์ถ่วง
การดาเนินงานวิจัย
1.สร้างแบบจาลองเชิงคณิตศาสตร์ในการหาทาเลที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้า
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เนื่ อ งจากในปั จ จุ บั น บริ ษั ท กรณี ศึ ก ษาไม่ มี ศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า ในภาคเหนื อ จึ ง ท าให้ เ กิ ด
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงเนื่องจากปริมาณความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้น และตัวแทนจาหน่ายแต่ละจังหวัดอยู่ไกล
จากโรงงานผลิต ผู้จัดทาวิจัยจึงได้ศึกษาหาทาเลที่ตั้งที่เหมาะสมที่สุดในการสร้างศู นย์กระจายสินค้าโดยใช้
แบบจาลองเชิงคณิตศาสตร์โดยมีเป้าหมายคือต้นทุนต่าที่สุด และคานึงถึงเงื่อนไขหรือข้อจากัดที่มีอยู่ ในการ
สร้างแบบจาลองเชิงคณิตศาสตร์จะต้องประกอบด้วย
1. ตัวแปรตัดสินใจ (Decision Variable) คือ สิ่งที่ต้องการทราบหรือสิ่งที่ต้องการหาผลลัพธ์
2. สมการเป้าหมาย (Objective Function) คือ เกณฑ์ความต้องการของการแก้ไขปัญหา หรือ หา
คาตอบจากความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์นั้นว่าต้องการผลลัพธ์ระดับใด เช่น สูงสุด ต่าสุดหรือเท่ากับ
จากการศึกษาสภาพปัจจุบัน พบว่ารูปแบบการขนส่ งของบริษั ทกรณี ศึกษาสามารถปรับปรุ ง ให้ มี
คุณภาพ ลดค่าใช้จ่าย และระยะทางลงได้โดยการสร้างศูนย์กระจายสินค้า ผู้จัดทาวิจัยจึงได้ดาเนินการเก็บ
ข้อมูลเพื่อไปใช้ในการวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้แบบจาลองเชิงคณิตศาสตร์กับวิธีจุดศูนย์ ถ่วงกับปัญหาบริษัท
กรณีศึกษาเพื่อหาทาเลที่ตั้งที่เหมาะสมที่สุดของศูนย์กระจายสินค้า
ดังนั้ นแบบจาลองเชิงคณิตศาสตร์ ส าหรับปัญหาการเลื อกทาเลที่ตั้งของศูนย์กระจายสิ น ค้ า มี
จุดประสงค์คือ เพื่อให้สามารถเลือกทาเลที่ตั้งที่เหมาะสมที่สุดโดยมีต้นทุนการดาเนินการ และต้น ทุนค่าขนส่ง
ต่าที่สุดโดยกาหนดตัวแปรต่าง ๆ สาหรับการสร้างแบบจาลองคณิตศาสตร์ ดังนี้

เซต (Set)
i

j

คือ ศูนย์กระจายสินค้า ( i = 1,2,3,…,m)
คือ ลูกค้า ( j = 1,2,3,…,n)

พารามิเตอร์ (Parameters)
Cij คือ ต้นทุนค่าขนส่งจากศูนย์กระจายสินค้า i ไปยังลูกค้า
D j คือ ปริมาณความต้องการของลูกค้าในแต่ละจังหวัด j
Fi คือ ค่าเช่าคลังสินค้าและค่าบริหารจัดการของจังหวัด i
S i คือ ความสามารถในการจัดเก็บของศูนย์กระจายสินค้า i

j

ตัวแปรตัดสินใจ (Decision Variable)
X i 0,1
X i  1 เมื่อเลือกที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่จังหวัด i
X i  0 เมื่อไม่เลือกที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่จังหวัด i
Yij 0,1
Yij  1 เมื่อสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้า i ถูกจัดส่งไปยังลูกค้า
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Yij  0

เมื่อสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้า i ไม่จัดส่งไปยังลูกค้า

j

2. ประยุกต์ใช้แบบจาลองเชิงคณิตศาสตร์กับปัญหาการเลือกทาเลที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้าโดย
กาหนดสมการเป้าหมาย ดังนี้
สมการเป้าหมาย (Objective Function)
m

n

MinZ   Cij D jYij  Fi X i

(1-1)

i 1 j 1

Subject to:
m

X
i
n

Y

ij

i

1

; i

(1-2)

1

; j

(1-3)

; i

(1-4)

; i
; ij

(1-5)
(1-6)

j

n

D Y

j ij

 Si X i

j

X i 0,1
Yij 0,1

สมการที่ (1-1) คือ สมการเป้าหมายของการตั้งศูนย์กระจายสินค้า ที่ทาให้ผลรวมค่าเช่าคลังสินค้า
ค่าบริหารจัดการและค่าขนส่งจากศูนย์กระจายสินค้า i ไปยังลูกค้า j ต่าที่สุด
สมการที่ (1-2) คือ สมการที่กาหนดให้ผลรวมของศูนย์กระจายสินค้าในภาคเหนือ i สมการที่
กาหนดให้ผลรวมของศูนย์กระจายสินค้าในภาคเหนือ ต้องเท่ากับ 1 เพราะต้องการตั้งศูนย์กระจายสินค้าเพียง
แห่งเดียวเท่านั้น
สมการที่ (1-3) คือ สมการที่กาหนดให้ลูกค้า ( j ) ต้องได้รับสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้า ( i )
และต้องได้รับเพียงแห่งเดียวเท่านั้น
สมการที่ (1-4) คือ อสมการที่กาหนดให้ปริมาณความต้องการของลูกค้า ( D j ) ต้องมีจานวนน้อย
กว่าความสามารถในการจัดเก็บของศูนย์กระจายสินค้า ( Si ) เพื่อสามารถรองรับการส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าใน
จังหวัดต่าง ๆ ได้
สมการที่ (1-5) คือ สมการที่กาหนดให้ตัวแปรตัดสินใจ ( X i ) มีค่าเท่ากับ 0 ไม่เลือก หรือ เท่ากับ
1 เลือก ในการตั้งศูนย์กระจายสินค้า
สมการที่ (1-6) คือ สมการที่กาหนดให้ตัวแปรตัดสินใจ ( Yij ) มีค่าเท่ากับ 0 ไม่เลือก หรือ เท่ากับ 1
เลือก ในการส่งสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้า ( i ) ไปยังลูกค้า ( j )
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จากการประมวลผลพบว่า Xi มีค่าเท่ากับ 1 ที่จังหวัดเชียงใหม่แสดงให้เห็นว่าจังหวัดที่เหมาะสม
สาหรับการสร้างศูนย์กระจายสินค้าในภาคเหนือ ที่สุด คือ จังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้ค่า Yij มีค่าเท่ากับ 1 ทาให้
เห็นถึงสินค้าถูกจัดส่งจากศูนย์กระจายสินค้าไปยังตัวแทนจาหน่ายจังหวัดต่าง ๆ จากจังหวัดเชียงใหม่ แสดงดัง
ภาพที่ 1 และ 2

ภาพที่ 1 ผลลัพธ์ค่า Xi จากการประมวลผล

ภาพที่ 2 ผลลัพธ์ค่า Yij จากการประมวลผล
3. ประยุกต์ใช้วิธีจุดศูนย์ถ่วงกับปัญหาบริษัทกรณีศึกษา โดยใช้ข้อมูลและสูตรดังต่อไปนี้
วิธีจุดศูน ย์ถ่ว งเป็น วิธีการที่ใช้เลื อกศู นย์กลางการกระจายสิ นค้ า โดยใช้การคานวณที่ตั้ ง ทาง
ภูมิศาสตร์ เพื่อหาทาเลที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้าเพียงแห่งเดียวเป็นศูนย์กลางของปริมาณอุ ปสงค์ และ
ปริมาณอุปทาน ดังสมการที่ (1-7) และ (1-8)
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n

เมื่อ

X

X
j 1
n

j

Dj

D
j 1

)1-7(

j

n

Y

Y D
j

j 1
n

D
j 1

j

)1-8(

j

โดยกาหนดตัวแปรดังต่อไปนี้
X j คือ พิกัดละติจูดของลูกค้า j
Yj คือ พิกัดลองจิจูดของลูกค้า j
Di คือ ปริมาณความต้องการของลูกค้า
n คือ จานวนลูกค้า
ซึ่งพบว่าพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดจากกการคานวณด้วยวิธีจุดศูนย์ถ่วงในการสร้างศูนย์กระจายสินค้า
ในภาคเหนือ คือ ที่พิกัด X,Y (18.78914 , 99.60541 ) พิกัดนี้อยู่ ณ บริเวณอาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปางซึ่ง
พบว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถน ามาเป็น ที่ตั้ งของศูนย์ กระจายสินค้าได้เนื่องจากไม่อยู่ในพื้นที่สีเม็ดมะปราง
ผู้จัดทาวิจัยจึงได้ทาการหาพื้นที่ที่สามารถสร้างศูนย์กระจายสินค้าได้โดยที่อยู่ใกล้อาเภอแจ้ห่มจังหวัดลาปางซึ่ง
ประกอบด้วย 4 พื้นที่ คือ 1. อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง 2. อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน 3.อาเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่ 4. อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา โดยมีระยะทางห่างจากอาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปาง 101
กิโลเมตร 144 กิโลเมตร 162 กิโลเมตร และ 122 กิโลเมตร ตามลาดับ ซึ่งพบว่าพื้นที่ที่อยู่ใกล้มากที่สุดและ
สามารถสร้างศูนย์กระจายสินค้าได้ คือ พื้นที่ที่จังหวัดลาปางบริเวณอาเภอเกาะคา ซึ่งมีพื้นที่ที่ห่างจากอาเภอ
แจ้ห่มเพียง 101 กิโลเมตร
4. เปรียบเทียบต้นทุนค่าขนส่งรวมเมื่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลาปาง
ศูนย์กระจายสินค้า
จังหวัดเชียงใหม่

ต้นทุนค่าขนส่ง (บาท)
30,369,969.33

จังหวัดลาปาง

30,994,548.25

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบต้นทุนค่าขนส่งศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลาปาง
จากตารางที่ 1 ต้นทุนรวมค่าขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ต่ากว่าต้นทุนรวมค่าขนส่งจังหวัดลาปางถึง
624,578.92 บาท ทาให้ทราบถึงผลลัพธ์จากการประมวลผลของทั้ง 2 วิธีว่า ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล
ด้วยวิธีแบบจาลองเชิงคณิตศาสตร์ดีกว่าวิธีจุดศูนย์ถ่วง
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สรุปผลการจัดทาวิจัย
1. ผลการวิ เ คราะห์ ด้ ว ยแบบจ าลองเชิ ง คณิ ต ศาสตร์ จากการประยุ ก ต์ ใ ช้ แ บบจ าลองเชิ ง
คณิตศาสตร์ในการหาทาเลที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้าในภาคเหนือของบริษัทกรณีศึกษาในการประมวลผล
ด้วยโปรแกรม Excel Solver พบว่าผลลัพธ์ของตาแหน่งที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่เหมาะสมที่สุดควรตั้งที่
อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
2. ผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีจุดศูนย์ถ่วง จากการประยุกต์ใช้วิธีจุดศูนย์ถ่วงในการหาทาเลที่ตั้งของ
ศูนย์กระจายสินค้าในภาคเหนือของบริษัทกรณีศึกษา อยู่ที่บริเวณ อาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปางซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่
สามารถสร้างศูนย์กระจายสินค้าได้ จึงได้ทาการศึกษาพื้นที่ที่สามารถสร้างศูนย์กระจายสินค้าที่อยู่ใกล้ อาเภอ
แจ้ห่ม จังหวัดลาปางซึ่งพบว่าพื้นที่ที่อยู่ใกล้อาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปางมากที่ สุดอยู่ ณ บริเวณอาเภอเกาะคา
จังหวัดลาปาง
3. เปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างวิธีแบบจาลองเชิงคณิตศาสตร์กับวิธีจุดศูนย์ถ่วง พบว่าเมื่อสร้าง
ศูนย์กระจายสินค้าที่จังหวัดเชียงใหม่จะทาให้มีต้นทุนค่าขนส่งเท่ากับ 30,369,969.33 บาท และต้นทุนค่า
ขนส่งเมื่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าที่จังหวัดลาปางมีค่าเท่ากับ 30,994,548.25 บาท ซึ่งพบว่าต้นทุนค่าขนส่ง
เมื่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าที่จังหวัดเชียงใหม่ต่ากว่าต้นทุนค่าขนส่งเมื่อสร้างที่จังหวัดลาปางถึง 624,578.92
บาท ทาให้ ทราบถึงผลลั พธ์จากการประมวลผลของทั้ง 2 วิธีว่า ผลลั พธ์ที่ได้จากการประมวลผลด้วยวิธี
แบบจาลองเชิงคณิตศาสตร์ดีกว่าวิธีจุดศูนย์ถ่วง หรือสามารถสรุปได้ว่าพื้นที่เหมาะสมสาหรับการสร้างศูนย์
กระจายสินค้าในภาคเหนือ คือ อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
4. เปรียบเทียบรูปแบบการกระจายสินค้า ปัจจุบันรูปแบบการกระจายสินค้าของบริษัทกรณีศึกษา
คือ ขนส่งจากต้นทางโรงงานผลิตจังหวัดขอนแก่นไปยังตัวแทนจาหน่ายทั้ง 9 จังหวัดโดยตรง ทาให้เกิดต้นทุน
ค่าขนส่งที่สูง ผู้จัดทาวิจัยจึงต้องการลดต้นทุนค่าขนส่งจากการลดระยะทางหรือจานวนเที่ยวของรถ 6 ล้อ และ
10 ล้อ โดยการสร้างศูนย์กระจายสินค้าอาเภอจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการกระจายสินค้าของบริษัท
โดยแสดงรูปแบบการหลังการจัดทาวิจัยดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 รูปแบบการกระจายสินค้าหลังการจัดทาวิจัย
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5. เปรียบเทียบต้นทุนค่าขนส่งก่อน-หลังการจัดทาวิจัยพบว่าเมื่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าที่จังหวัด
เชียงใหม่สามารถประหยัดต้นทุนรวมค่าขนส่งจากเดิม 31,849,362.326 บาท เป็น 30,369,969.33 บาท ซึ่ง
ประหยัดได้ถึง 1,479,392.996 บาท คิดเป็น 4.64% จากต้นทุนค่าขนส่งเดิม อีกทั้งการมีศูนย์กระจายสินค้ายัง
ช่ ว ยเพิ่ ม ความสามารถในการตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า ด้ า นระดั บ การให้ บ ริ ก าร

(Service Level)

เนื่องจากระยะทางในการขนส่งสินค้าให้กับตัวแทนจาหน่ายลดลง
ข้อเสนอแนะ
1. วิจัยฉบับนี้ได้ศึกษาการเลือกทาเลที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้า โดยพิจารณาเฉพาะในภาคเหนือ
เพียง 9 จังหวัดเท่านั้น ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลาปาง ลาพูน และ
อุตรดิตถ์เนื่องจากเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทกรณีศึกษา แต่ในความเป็นจริงหากพิจารณาภาคเหนือครบทั้ง
17 จังหวัด จะทาให้ผลลัพธ์มีประสิทธิภาพในการนาไปใช้งานมากยิ่งขึ้น

2. ในการจัดทาวิจัยครั้งนี้ผู้จัดทาพิจารณาในส่วนของค่าขนส่งที่ต่าที่สุดจากการเช่าพื้นที่ศูนย์กระจาย
สินค้าในเขตภาคเหนือ 9 จังหวัดเท่านั้น การพิจารณาในกรณีอื่นๆ อาจจาเป็นต้องพิจารณาถึ งปัจจัยทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ สั งคม เทคนิคหรือด้านการตลาดเป็นองค์ประกอบเพื่อนามาเป็นข้อมูล ที่ส ามารถนามาใช้
ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนสร้างศูนย์กระจายสินค้า
3. การคานวณหาระยะทางที่ใช้ในการขนส่งในวิจัยฉบับนี้ผู้จัดทาวิจัยได้ใช้ Google Map (สืบค้นวันที่
15 สิงหาคม พ.ศ.2561) ในการหาระยะทางซึ่งอาจไม่ใช่ระยะทางที่ดีที่สุด จึงควรมีการสารวจเส้นทางจริง
ประกอบการศึกษาในการทาวิจัยด้วยจะทาให้ผลลัพธ์ของงานวิจัยมีประสิทธิภาพและสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้น
4. ในการจัดทาวิจัยครั้งต่อไปควรพิจารณาปัจจัยใน Mathematical Model เพิ่มขึ้น เช่น ความเสี่ยง
เพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจ และผลลัพธ์ที่ได้มีประสิทธิภาพในการนาไปใช้งานมากยิ่งขึ้น
เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของการรถไฟแห่งประเทศ
ไทย โดยทางผู้วิจัยได้ทาการสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์ในการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีผลต่อปัจจัยใน
การเลือกใช้บริการของการรถไฟ ผู้วิจัยได้ทาการลงพื้นที่สุ่มเก็บแบบสอบถามรวบรวมข้อมูลเป็นจานวน 385 ชุด
มาทาการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างเป็นแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงพหุคูณ ใน
การวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ด้วยโปรแกรม SPSS จากการวิเคราะห์จึงได้แบบจาลองทางคณิตศาสตร์เพื่อ
ประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพ – เชียงใหม่
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ = 3.434* Q_1.3 + 3.478 *Q_3.2 +3.115* Q_4.3 – 2.036* Q_7.1 +
2.943* Q_7.2 + 3.649* Q_7.3 + 20.118
ผลจากการศึกษาวิจัย พบว่าจากแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย มีทั้งหมด 6 ปัจจัย ได้แก่ 1. ความปลอดภัยในการเดินทาง 2. การซื้อตั๋วหน้าเคาท์
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เตอร์ทาได้รวดเร็ว 3. มีการจัดโปรโมชั่นรถนาเที่ยวน่าสนใจ 4. ความยุ่งยากในการจองตั๋ว 5. ขั้นตอนในการชาระ
เงินมีความสะดวก 6. มีการอัพเดทข่าวสารอย่างสม่าเสมอ ต่อมาผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อน
สัมพัทธ์เฉลี่ยโดยใช้ข้อมูลเป็นจานวน 129 ข้อมูล ผลสรุปค่าความพึงพอใจเฉลี่ยที่เก็บได้จริงมีค่าเท่ากับ 73.41%
ค่าเฉลี่ยพยากรณ์ เท่ากับ 71.19% และค่าความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์เฉลี่ย เท่ากับ 6.29%
คาสาคัญ : แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ สมการถดถอยเชิงพหุคูณ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย
Abstract
The purpose of this research is to study the factor affecting influencing on the services of
State Railway of Thailand by creating a mathematical model to measure the customer satisfaction
that affects the factors on the service selection. 385 randomized questionnaires were used with
the regression method by using SPSS to analyze data to create mathematical simulation by using
multiple linear regression to measure the customer satisfaction. The result from the simulation,
evaluation of service user satisfaction that affect the factors of service selection for the train as
follow.
User satisfaction = 3.434* Q1.3 + 3.478 *Q3.2 +3.115* Q4.3 – 2.036* Q7.1 + 2.943* Q7.2 +
3.649* Q7.3+ 20.118
From the mathematical simulation, there are 6 significant factors affecting customer
satisfaction on the services of State Railway of Thailand. These are 1. Safety in traveling 2. The
purchasing process 3. The promotion of the train tour 4. The ticket booking process 5. Payment
method 6. The regularly information given. By analyzing the Mean Magnitude of Relative Error
(MMRE) using 129 set of data, can conclude that the summary of actual average satisfaction is
equal 73.41%, and the forecast average satisfaction is equal 71.19%. The MMRE is equal to 6.29%.
Keywords : Multiple Linear Regression, Customer Satisfaction, Mathematical Simulation, State
Railway of Thailand
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บทนา
การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นรัฐวิสาหกิจในกระทรวงคมนาคม สถานีรถไฟกรุงเทพ เป็นสถานีรถไฟหลัก
ของประเทศไทย และเป็นสถานีที่เก่าแก่ที่สุด ตั้งอยู่ที่แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ มีพื้นที่ประมาณ 120
ไร่ ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2453
ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทย มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาการคุณภาพบริการด้านต่างๆ
ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ ดังวิสัยทัศน์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ว่า “ยกระดับคุณภาพการให้บริการขนส่ง
ทางรางที่ทันสมัย และการบริห ารจั ดการที่ดี ส่งเสริมการแข่งขั นของประเทศ” อาทิ การปรับปรุง ซ่อมแซมตู้
โดยสารให้มีความสะอาดและทันสมัยมากขึ้น มีการปรับปรุงทางรถไฟในหลายเส้นทางเพื่อให้การเดินรถมีความ
ปลอดภัย และตรงต่อเวลาขึ้น ทาให้การรถไฟฯ ต้องปรับกลยุทธ์ในการรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ให้มากที่สุดพร้อมทั้ง
พยายามสร้างลูกค้าใหม่ ขึ้นมา เนื่องจากการรถไฟฯ เป็นหน่วยงานที่อยู่ในแผนฟื้นฟูที่ได้รับผลกระทบกับสภาพ
เศรษฐกิจปัจจุบัน จึงจาเป็นต้องมีนโยบายที่ชัดเจนต่อการบริหารงาน เพื่อการเจริญเติบโต และมีเสถียรภาพมั่นคง
จึงต้องปรับทิศทางการทางาน การรถไฟฯ ได้จัดทาแผนวิสาหกิจขึ้นมาเพื่อพัฒนาให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
ทิศทางนโยบายของรัฐบาลและเพื่อผลักดันกิจการดาเนินงานต่างๆ ในแผนวิสาหกิจให้ไปสู่เป้าหมายและวิสัยทัศน์
ของการรถไฟฯ ที่กาหนดไว้โดยหนึ่งในเป้าประสงค์ของการรถไฟฯ คือการยกระดับคุณภาพการให้บริการต่ อ
ผู้โดยสาร และลูกค้าที่ใช้บริการขนส่งสินค้า โดยตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้ถึง 90% และ
เพิ่มตัวเลขการขนส่งผู้โดยสารให้ได้ถึง 50 ล้านคนภายในปี 2564
นอกจากนี้แล้วการรถไฟฯ ยังมีแผนที่จะปรับอัตราค่าโดยสารให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
เพื่อเพิ่มรายได้จากขบวนรถโดยสาร ซึ่งการปรับอัตราค่าโดยสารขึ้นจะมีผลกระทบกับกลุ่มผู้ใช้บริการ ฉะนั้นก่อนที่
จะปรับอัตราค่าโดยสารขึ้นการรถไฟฯ จะต้องทาการปรับปรุงคุณภาพการบริการเสียก่อน เพื่อให้ประชาชนได้เห็น
ถึงการปรับปรุงพัฒนาของการรถไฟฯ และ ตามมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (ครน.) ได้มอบหมายให้การ
รถไฟฯ ดาเนินการปรับปรุงการให้บริการเดินรถประเภทต่างๆ โดยเฉพาะรถไฟชั้น 3 ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มี
ความสะดวก สบาย และปลอดภัย เพื่อพัฒนาการบริการของผู้โดยสารที่มีรายได้น้อยจนถึงปานกลาง
จากเหตุผลข้างต้น ทางผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทาการสารวจปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการของผู้โดยสาร
การรถไฟแห่งประเทศไทย กรณีศึกษา ขบวนรถเร็ว กรุงเทพ-เชียงใหม่ ในชั้น 3 เนื่องจากในแง่ของการพัฒนาทาง
การตลาดจะพบว่า การรถไฟฯ หรือ ผู้ประกอบการธุรกิจการขนส่งจะมุ่งเน้นการพัฒนาไปที่เส้นทางสายเหนื อ
โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ เพราะเป็นจุ ดหมายปลายทางที่นิยมสาหรับผู้เดินทาง และเป็นเส้นทางที่มีจานวน
ผู้โดยสารเดินทางมากที่สุด ทางผู้วิจัยจึงได้ค้นคว้า เอกสารทฤษฏีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นที่มาของแนวคิดที่จะ
ศึกษาวิจั ย เรื่ อง ปัจจัย ที่มีผ ลต่อการเลือกใช้บริการของการรถไฟแห่ งประเทศไทย กรณีศึกษา : ขบวนรถเร็ว
กรุ งเทพ - เชีย งใหม่ เนื่ องจากเป็น สายที่ประชาชนเลื อกใช้บริการมากที่สุ ด เพื่อให้ การรถไฟฯ ได้รับผลการ
ศึกษาวิจัยนาไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงคุณภาพการบริการ
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย กรณีศึกษา:
ขบวนรถเร็ว กรุงเทพ – เชียงใหม่
2. เพื่อสร้างโมลเดลทางคณิตศาสตร์ในการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย
กรณีศึกษา: ขบวนรถเร็ว กรุงเทพ – เชียงใหม่
อุปกรณ์และวิธีการดาเนินงานวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการของผู้โดยสารการรถไฟแห่งประเทศไทย กรณีศึกษา :
ขบวนรถเร็ ว กรุ ง เทพ - เชี ย งใหม่ โดยการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งนี้ เป็ น วิจั ย เชิ งส ารวจ (Survey Research) โดยได้
ดาเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจัย
การศึกษาปัจจัยการใช้บริการของผู้โดยสารขบวนรถเร็ว กรุงเทพ - เชียงใหม่ จากสถานีรถไฟกรุงเทพ สู่
จังหวัดเชียงใหม่ มีจานวน 102,568 เที่ยว (อ้างอิงจากจานวนตั๋วที่ขายได้ปี 2560)
จากจานวนเที่ยวดังกล่าวทางผู้วิจัยจึงไม่ทราบจานวนประชากรปัจจุบันที่แน่ชัด โดยขนาดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
ครั้งนี้จะทาการศึกษาเฉพาะผู้โดยสารที่เดินทางในชั้น 3 เนื่องจากมีปริมาณที่มากที่สุด โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดย
จากการคานวณใช้สูตรของ W.G. Cochran อ้างอิงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ (2560) ดังสมการที่ 1
n

P(1  P)Z2
d2

(1)

n คือ จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้อการ
P คือ สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยต้องการสุ่ม
Z คือ ระดับความมั่นใจที่กาหนด หรือระดับนัยสาคัญทางสถิติ เช่น
Z ที่ระดับนัยสาคัญ 0.10 เท่ากับ 1.65 (ความเชื่อมั่น 90%) ; Z = 1.65
Z ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 เท่ากับ 1.96 (ความเชื่อมั่น 95%) ; Z = 1.96
Z ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 เท่ากับ 2.58 (ความเชื่อมั่น 99%) ; Z = 2.58
d คือ สัดส่วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ (จะต้องสอดคล้องกับค่า Z ที่ระดับความเชื่อมั่น
นั้นๆ)

n=

0.50(1-0.50)1.96 2
0.052
n = 385
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จากสูตรคานวณทางผู้วิจัยได้ใช้วิธีคอแครน โดยกาหนดระดับความเชื่อมั่น 95% ยอมให้มีความผิดพลาด
ได้ 5% จากสูตรที่คานวณได้มีค่าเท่ากับ 385 ชุด ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทาการเก็บรวบรวมแบบสอบถามเป็นจานวน
385 ชุด
2. สร้างแบบสอบถาม
การสร้างแบบสอบถามเพื่อพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวกับการบริการจะอ้างอิงตามหลักการแนวคิดส่วนประสม
ทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ (Service Mix) ของ Philip Kotler ซึง่ เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่
ให้บริการซึ่งจะได้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps (ศิรวิ รรณ, 2541) แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ใช้ในแบบสอบถามกับทฤษฎี 7Ps
ปั จจัยที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
1. ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
(Q1.1 ) ความสะอาดบนขบวนรถ
(Q1.2 ) รถไฟถึงที่หมายตามเวลาที่กาหนดบนตัว๋
(Q1.3 ) ความปลอดภัยในการเดินทาง
2. ปัจจัยด้ านราคา
(Q 2.1 ) ราคาค่าโดยสารมีความเหมาะสมกับการบริ การ
(Q 2.2 ) ราคาค่าโดยสารต่ากว่าการเดินทางด้วยวิธีอื่น
(Q 2.3 ) ราคาค่าอาหารบนขบวนรถมีความเหมาะสม
3. ปัจจัยด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
(Q 3.1 ) การจองตัว๋ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทาได้ง่าย
(Q 3.2 ) การซื้อตัว๋ หน้าเคาน์เตอร์ทาได้รวดเร็ ว
(Q 3.3 ) มีเจ้าหน้าที่ให้บริ การเพียงพอ
4. ปัจจัยด้ านการส่ งเสริมการตลาด
(Q 4.1 ) การโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ
(Q 4.2 ) สื่ อที่ใช้ประชาสัมพันธ์มีความน่าสนใจ
(Q 4.3 ) มีการจัดโปรโมชัน่ รถนาเที่ยวที่น่าสนใจ
5. ปัจจัยด้ านบุคคล
(Q 5.1 ) พนักงานมีความรู ้ในการให้บริ การ

ปั จจัยที่รวบรวมจากทฤษฎี
คุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้องได้
ความตรงต่อเวลาที่มอบให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ
ความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สิน
คุณภาพการบริ การเมื่อเทียบกับราคา
การเปรี ยบเทียบราคากับการบริ การแบบอื่นๆในธุรกิจ
เดียวกัน
ราคาเหมาะสม
ช่องทางในการนาเสนอการบริ การ
คุณค่าและคุณประโยชน์การบริ การ
สภาพแวดล้อมการนาเสนอการบริ การให้แก่ลูกค้า

การแจ้งข่าวสารผ่านไปยังประชาชน
การชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมให้เกิดความ
สนใจ
พนักงานมีความเชี่ยวชาญในหน้าที่ของตนเอง
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ปั จจัยที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
(Q 5.2 ) พนักงานสามารถแก้ไขปั ญหาได้
(Q 5.3 ) เจ้าหน้าที่สามารถให้คาแนะนาได้ดี
6. ปัจจัยด้ านลักษณะทางกายภาพ
(Q 6.1 ) พนักงานมีการให้บริ การอย่างมีมนุษย์สมั พันธ์
สุภาพ และ มีมารยาท
(Q 6.2 ) ขบวนรถมีการตกแต่งให้ดูมีความทันสมัย
7. ปัจจัยด้ านกระบวนการ
(Q 7.1 ) ความยุง่ ยากในการจองตัว๋
(Q 7.2 ) ขั้นตอนในการชาระเงินมีความสะดวก
(Q 7.3 ) ขั้นตอนในการชาระเงินมีความรวดเร็ ว

ปั จจัยที่รวบรวมจากทฤษฎี
ความสามารถในการตอบสนองต่อลูกค้า
ความสามารถในการสร้างค่านิยมให้องค์กร

(Q 7.4 ) มีการกาหนดระยะเวลาเวลาการอัพเดทข่าวสาร

ระเบียนวิธีการและการปฏิบตั ิในด้านการบริ การที่
นาเสนอให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ

การสร้างคุณภาพด้วยกายภาพ การเจรจา สุภาพ
อ่อนโยน
คุณภาพทางกายภาพของขบวนรถ
การจองตัว๋ มีความยุง่ ยาก
สามารถชาระเงินได้หลายรู ปแบบ
การชาระเงินในแต่ละช่องทางมีความรวดเร็ ว

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยจะทาการลงพื้นที่ ณ สถานีรถไฟกรุงเทพทาการเก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้ระยะเวลาในการเก็บ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2561 โดยจะทาการแจกแบบสอบถามให้กลุ่ม
ตัวอย่างจานวนทั้งหมด 385 ชุด
4. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ผู้วิจัยนาข้อมูลจากแบบสอบถามมาทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปตามขั้นตอนของการ
วิจัย ดังนี้
4.1 การทดสอบ Reliability test ของแบบสอบถามโดยใช้ ค่า Cronbach’s Alpha มาทดสอบความ
เชื่อมั่นของข้อมูลโดยค่า Cronbach’s Alpha ที่หาได้จากการวิเคราะห์ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไปถึงจะแสดงว่า
แบบสอบถามนั้นมีความน่าเชื่อถือ (พิชญ์ เสริมสุวรรณและอุเทน ยาทอง, 2557)
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
.933
385
ภาพที่ 1 ค่า Cronbach’s Alpha
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จากตาราง จะเห็นได้ว่าค่า Cronbach’s Alpha จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 385 ชุด สถิติค่าที่ได้เท่ากับ
0.933 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.7 แสดงว่าแบบคาถามในแบบสอบถามนั้นมีความน่าเชื่อถือ
4.2 วิเคราะห์การทดสอบ Multicollinearity ในการวิเคราะห์การถอดถอยนี้ ผู้วิจัยได้ทาการทดสอบก่อน
ว่าระหว่างตัวแปร อิสระทั้ง 20 ตัวนั้นมีความสัมพันธ์ (Correlation) หรือไม่ โดยทาการหาค่าสหสัมพันธ์ค่า VIF
โดยค่าที่ได้ต้องน้อยกว่า 15 จึงสามารถระบุได้ว่า ตัวแปรเป็นอิสระทั้งหมด (Khemavuk, 2010) แสดงในตารางที่
2 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระซึ่งค่า VIF ที่ได้ของตัวแปรทั้งหมด 20 ตัว มีค่าน้อยกว่า 15 จึงระบุ
ได้ว่าตัวแปรเป็นอิสระต่อกันทั้งหมด
ตารางที่ 2 ค่า VIF ที่ได้จากโปรแกรมสาเร็จรูป
Model

1

(Constant)
Q1.1
Q1.2
Q1.3
Q2.1
Q2.2
Q2.3
Q3.1
Q3.2
Q3.3
Q4.1
Q4.2
Q4.3
Q5.1
Q5.2
Q5.3
Q6.1
Q6.2
Q7.1
Q7.2
Q7.4

Unstandardized Coefficients
B
12.036
1.450
-.131
2.219
.711
.846
.444
-.424
2.456
-.266
1.614
-.088
1.594
1.738
-.492
1.602
.669
1.286
-2.232
2.061
1.856

Std. Error
3.335
.760
.702
.747
.725
.721
.717
.700
.776
.751
.944
.921
.755
.964
.910
.956
.862
.737
.936
.923
.896

Coefficientsa
Standardized
Coefficients
Beta

t
3.609
1.908
-.187
2.969
.981
1.173
.618
-.605
3.166
-.354
1.711
-.096
2.110
1.804
-.541
1.676
.777
1.745
-2.384
2.231
2.071

.094
-.008
.134
.044
.053
.028
-.029
.162
-.018
.099
-.005
.109
.101
-.030
.098
.039
.085
-.142
.129
.121
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Sig.
.000
.057
.852
.003
.327
.241
.537
.546
.002
.724
.088
.924
.036
.072
.589
.095
.438
.082
.018
.026
.039

Collinearity Statistics
Tolerance

VIF

.516
.674
.619
.617
.611
.595
.537
.483
.490
.376
.391
.469
.400
.421
.370
.490
.526
.353
.378
.366

1.939
1.483
1.616
1.621
1.636
1.680
1.861
2.072
2.043
2.662
2.556
2.134
2.500
2.376
2.706
2.039
1.903
2.834
2.646
2.734

4.3 การตรวจสอบความเป็นอิสระกันของค่าคลาดเคลื่อนด้วยวิธีทางสถิติ Durbin-Watson ตัวแปรอิสระ
ต้องเป็นข้อมูลที่ไม่มีความสัมพันธ์ภายในตัวเองหรือที่เรียกว่าการไม่เกิด Autocorrelation โดยใช้ค่า DurbinWatson ในการทดสอบว่าตัว แปรอิสระมีความสั มพันธ์ภ ายในตัวเองหรือไม่ โดยมีเกณฑ์ในการวัดค่า DurbinWatson (Khemavuk, 2010) ดังนี้
มีค่าอยู่ในช่วง 1.5 – 2.5 แสดงว่ามีความเป็นอิสระต่อกัน
มีค่าอยู่ในช่วง 2.6 – 5.0 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันในทิศทางลบ
มีค่าอยู่ในช่วง 0 – 1.5 แสดงว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางบวก
ตารางที่ 3 การทดสอบความเป็นอิสระของความคลาดเคลื่อนด้วยวิธี Durbin-Watson
Model Summaryb
Adjusted R Std. Error of
Model
R
R Square
Square
the Estimate Durbin-Watson
1
.737a
.543
.518
9.04239
1.944
a. Predictors: (Constant), Q7.4, Q2.2, Q1.3, Q1.2, Q2.3, Q6.1, Q4.3, Q3.2, Q2.1,
Q6.2, Q3.1, Q5.1, Q1.1, Q3.3, Q7.2, Q4.2, Q5.2, Q4.1, Q5.3, Q7.1
b. Dependent Variable: Y
จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบความเป็นอิสระของความคลาดเคลื่อน Durbin-Watson มีค่า 1.994 ซึง่
หมายถึงความคลาดเคลื่อนที่ได้แต่ละค่าเป็นอิสระต่อกัน
4.4 การสร้างสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผู้วิจัยได้แบ่งแบบสอบถามมาใช้ส าหรับการสร้างสมการจานวน 385 ชุด และอีก 129 ใช้สาหรับการ
ทดสอบสมการถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ ที่ ไ ด้ จ ากการวิ เ คราะห์ การสร้ า งสมการวิ เ คราะห์ เ ป็ น สมการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ความสั มพัน ธ์ร ะหว่างตัว แปรตาม Y จานวน 1 ตัว แปร และตัว แปรอิส ระ X จานวน 2 ตัว แปรขึ้นไปโดยที่ มี
ความสัมพันธ์อยู่ในรูปเชิงเส้น การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
เมื่อ Y
คือ ค่าความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ในรูปแบบคะแนนมาตราฐาน
ของตัวแปรตาม
1 n

X

คือ สัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression Coefficient) ตัวที่ 1 ถึงตัวที่ n
คือ ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ตัวที่ 1 ถึงตัวที่ n
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จากการใช้โปรแกรม SPSS วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เพื่อจะตัดปัจจัยที่ไม่มีนัยสาคัญทิ้ง โดยที่
ปัจจัยจะต้องมีค่า Sig น้อยกว่า 0.05 จึงจะสรุปได้ว่าปัจจัยนั้นมีนัยสาคัญทางสถิติ ปัจจัยที่มีนัยสาคัญ ได้แก่ Q7.4
Q1.3 Q3.2 Q4.3 Q7.1 Q7.2 จากนั้นจึงสร้างสมการถดถอยจากปัจจัยดังกล่าวแสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงผลการสร้างสมการถอดถอยพหุคูณจากโปรแกรม SPSS
Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
Model
B
Std. Error
Beta
t
Sig.
1
(Constant)
20.118
2.975
6.763
.000
Q1.3
3.434
.686
.207
5.004
.000
Q3.2
3.478
.681
.229
5.110
.000
Q4.3
3.115
.655
.213
4.755
.000
Q7.1
-2.036
.941
-.130
-2.164
.031
Q7.2
2.943
.900
.184
3.270
.001
Q7.4
3.649
.835
.239
4.370
.000
a. Dependent Variable: Y
เมื่อตัดตัวแปรที่มีค่า Sig น้อยกว่า 0.05 ออกจะได้สมการการถดถอยพหุคูณที่ถูกต้อง เพราะฉะนั้น โมเดล
ทางคณิตศาสตร์ในการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ คือ
Y = 3.434* Q1.3 + 3.478 * Q3.2 +3.115* Q4.3 – 2.036* Q7.1 + 2.943* Q7.2 + 3.649* Q7.4 +
20.118
เมื่อ
Q1.3 คือ ความปลอดภัยในการเดินทาง
Q3.2 คือ การซื้อตั๋วหน้าเคาท์เตอร์ทาได้รวดเร็ว
Q4.3 คือ มีการจัดโปรโมชั่นรถนาเที่ยวน่าสนใจ
Q7.1 คือ ความยุ่งยากในการจองตั๋ว
Q7.2 คือ ขั้นตอนในการชาระเงินมีความสะดวก
Q7.4 คือ มีการอัพเดทข่าวสารอย่างสม่าเสมอ
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สามารถยกตัวอย่างการคานวณเช่น หากผู้ใช้บริการตอบ Q1.3 = 3, Q3.2 = 4, Q4.3 = 4, Q7.1 = 5, Q7.2
= 5, Q7.4 = 4 จะสามารถคานวณความพึงพอใจได้เป็น 75.923 = 3.434*3 + 3.478 *4 + 3.115*4 – 2.036*5
+ 2.943*5 + 3.649*4 + 20.118
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากโมเดลทางคณิตศาสตร์ ในการวัดความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการที่ได้จากการวิเคราะห์ ผู้วิจัยจึงได้
วิเคราะห์ผลและเสนอแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้
ปั จ จั ย ที่ 1 Q1.3 คื อ ความปลอดภั ย ในการเดิ น ทาง มี ร ะดั บ ความสั ม พั น ธ์ เ ฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.434 เป็ น
ความสัมพันธ์ทางบวก ซึ่งหมายถึงความปลอดภัยในการเดินทางมีผลต่อปัจจัยในการเลือกใช้บริการของการรถไฟ
ปัจจัยที่ 2 Q3.2 คือ การซื้อตั๋วหน้าเคาท์เตอร์ มีระดับความสัมพันธ์เฉลี่ยเท่ากับ 3.478 เป็นความสัมพันธ์
ทางบวก ซึ่งหมายถึงการซื้อตั๋วหน้าเคาท์เตอร์สามารถกระทาได้รวดเร็ว ถ้าจะเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ
เรื่องดังกล่าวมากขึ้นในการซื้อตั๋วหน้าเคาท์เตอร์ควรจะเพิ่มจุดจาหน่าย หรือตู้จาหน่ายตั๋วอัตโนมัติ สาหรับขบวน
รถไฟเชิงสังคม
ปัจจัยที่ 3 Q4.3 คือ มีการจัดโปรโมชั่นรถนาเที่ยว มีระดับความสัมพันธ์เฉลี่ยเท่ากับ 3.115 เป็น
ความสัมพันธ์ทางบวก ซึ่งหมายถึงสื่อโปรโมชั่นรถนาเที่ยวที่นาเสนอมีความน่าสนใจถ้าต้องการเพิ่มสื่อนาเที่ยวให้
น่าสนใจต้องเพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียให้มากยิ่งขึ้น
ปั จ จั ย ที่ 4 Q7.1 คื อ ความยุ่ ง ยากในการจองตั๋ ว มี ร ะดั บ ความสั ม พั น ธ์ เ ฉลี่ ย เท่ า กั บ -2.036 เป็ น
ความสัมพันธ์ทางลบ ซึ่งหมายถึงหากขั้นตอนมีความยุ่งยากหรือเพิ่มขั้นตอนมากขึ้น จะทาให้ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการลดลงในทางกลับกันหากขั้นตอนลดลงหรือมีความง่ายมากขึ้นจะทาให้ความพึงพอใจสูงขึ้น
ปัจจัยที่ 5 Q7.2 คือ ขั้นตอนในการชาระเงิน มีระดับความสัมพันธ์เฉลี่ยเท่ากับ 2.943 เป็นความสัมพันธ์
ทางบวก ซึ่งหมายถึงขั้นตอนในการชาระเงินมีความสะดวก ถ้าต้องการเพิ่มความสะดวกในการชาระเงินควรจะ
เพิ่มระบบการชาระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือบัตรสวัสดิการ และเพิ่มช่องทางในการชาระเงิน
ปั จ จั ย ที่
6 Q7.4 คือ การอัพเดทข่าวสาร มีระดับความสัมพันธ์เฉลี่ยเท่ากับ 3.649 เป็นความสัมพันธ์ทางบวก ซึ่งหมายถึงมี
การกระจายข่าวสารอย่างสม่าเสมอ ถ้าต้องการอัพเดทข่าวสารให้ทั่วถึงควรที่จะมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและ
เพิ่มช่องทางต่างๆ ในการกระจายข่าวสารให้มากยิ่งขึ้น
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรทาการศึกษาวิจัย ความพึงพอใจด้านคุณภาพในการให้บริการ และด้านส่วนประสมการตลาดที่มีต่อ
การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการของรถไฟเพื่อนาผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไปใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาด้านบุคลากร คุณภาพในการให้บริการและด้านส่วนประสมการตลาดได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. สาหรับผู้ที่จะทาการวิจัยครั้งต่อไปควรเพิ่มเติมเรื่องความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการ
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อที่จะได้ทราบถึงรายละเอียดที่ผู้ใช้บริการต้องการได้รับจากการให้บริการของ
การรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อนาผลการวิจัยที่ได้ไปปรับปรุงการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ควรทาการศึกษาโครงกลุ่มตัวอย่างของพฤติกรรมการใช้บริการของการรถไฟ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยา
ขึ้น สามารถนาผลการวิจัยที่แตกต่างกันมาทาการศึกษาเปรียบเทียบอันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร และเพื่อการ
พัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้เป็นการศึกษาเพื่อทาการประเมินอาคารตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมไทยสาหรับอาคารระหว่างใช้งาน โดยใช้อาคารโรงแรมดีพียูเพลส มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เป็นอาคารกรณีศึกษาซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารประมาณ 1822.94 m2 โดยพื้นที่ชั้น 1 เป็นส่วนให้บริการ
พื้น ที่ชั้น 2 และชั้น 3 เป็น ส่ วนของห้ องพัก จากการประเมิ นความยั่งยืน ทางพลั งงานทางสิ่ งแวดล้ อมไทย
สาหรับอาคารระหว่างใช้งานพบว่าในสถานะปัจจุบันคะแนนอยู่ที่ 46 คะแนนซึง่ อยู่ในระดับ Silvers ตามเกณฑ์
การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อ มไทยและมีค่าเฉลี่ยของดัชนีการใช้พลั งงานจาเพาะของ
อาคารมีค่า 116.9 kWh/m2/y ในการศึกษานี้ได้ใช้แบบจาลองพลังงาน EnergyPlus ทาการจาลองการใช้
พลังงานและคานวณปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและประเมินผลการประหยัดพลังงานจากมาตรการที่นาเสนอ
จากการคานวณพบว่าสัดส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องใช้พลังงานมากที่สุด ได้แก่ เครื่องทาน้าร้อน (42%)
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และรองลงมาคือระบบปรับอากาศ (40%) และระบบแสงสว่างและอุปกรณ์สานักงาน (18%) จึงได้นาเสนอ
มาตรการการลดใช้พลังงานภายในอาคารและยังสามารถเพิ่มคะแนนในหมวดของพลังงานและบรรยากาศ
(หั ว ข้ อ EA1 EA2 EA3 และ EA4) เพื่ อ เลื่ อ นระดั บ เกณฑ์ ก ารประเมิ น สู่ ระดั บ Gold ผลการวิ เคราะห์ ท าง
เศรษฐศาสตร์ โดยมี 4 มาตรการ ดังนี้ มาตรการที่ 1 การใช้พลังงานทดแทนโดยการติดตั้งเครื่องทาน้าร้อน
พลังงานแสงอาทิตย์ ลงทุนมูลค่า 345,000 บาท มีระยะการคืนทุนอยู่ที่ 1.74 ปีมีค่าดัชนีการใช้พลังงานรวม
เท่ า กั บ 91.61 kWh/m2/y มาตรการที่ 2 การเปลี่ ย นกระจกประหยั ด พลั ง งาน (Low-E) ลงทุ น มู ล ค่ า
828,925 บาท มี ระยะการคื น ทุ น อยู่ ที่ 6.36 ปี มี ค่ าดั ช นี ก ารใช้ พ ลั งงานรวมเท่ ากั บ 100.25 kWh/m2/y
มาตรการที่ 3 เปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงาน (LED) ลงทุนมูลค่า 62,673.75 บาท และมีระยะการคืนทุนอยู่ที่
1.71 ปี มี ค่าดัช นี การใช้ พลั งงานรวมเท่ากับ 111.82 kWh/m2/y มาตรการที่ 4 เปลี่ ยนเครื่องปรับอากาศ
ประสิทธิภาพสูง ลงทุนมูลค่า 1,845,000 บาท ระยะคืนทุนเกินระยะโครงการ มีค่าดัชนีการใช้ พลังงานรวม
เท่ากับ 112.37 kWh/m2/y โดยมาตรการที่มี ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์มากที่สุด คือมาตรการที่ 3 การ
เปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงาน (LED) ทางโรงแรมดีพียูเพลสสามารถนาผลการศึกษาที่ได้ไปประกอบการขอยื่น
ประเมินอาคารตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทยสาหรับอาคารระหว่างใช้งาน
หรือเป็นฐานข้อมูลในการนาเสนอปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในอาคาร
คาสาคัญ: การจาลองการใช้พลังงานในอาคาร, พลังงานและสิ่งแวดล้อม, ความยั่งยืน
Abstract
This study aims to assess Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability
(TREES) for Existing Building using DPU Place Hotel, Dhurakij Pundit University as a case study.
A case building has useful floor areas about 1822.94 m2. The 1st floor is service area. The 2nd
and 3rd floors are guest rooms. The assessment of TREES is shown that under the current
situation, DPU Place Hotel gets 46 points or Silvers level and the average specific energy use
of building is 116.9 kWh/m2/y. The study used EnergyPlus model to simulate the energy
performance of the building and to assess the energy-savings of the proposed measures. It is
found that the domestic hot water system utilizes the highest amount of energy (42%) and
followed by air-conditioning system (40%), and lighting and appliance (18%). The energysaving measures have been proposed to assess energy-saving potentials and to add points
under the Energy and Atmosphere (EA) Category in topics EA1, EA2, EA3, and EA4 in order to
move to the Gold level. The economic analysis of four measures is shown as follows.
Measure 1 is the use of renewable energy by installing a solar water heater with the
investment of 345,000 Bath, Payback Period is 1.74 year and specific energy use of building is
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91.61 kWh/m2/y. Measure 2 is changing to Low-E glass with the investment of 828,925 Bath,
Payback Period is 6.36 year and specific energy use of building is 100.25 kWh/m2/y. Measure
3 is changing to LED light bulbs with the investment of 62,673.75 Bath, Payback Period is
1.71 year and specific energy use of building is 111.82 kWh/m2/y. Measure 4 is changing to
high-efficiency air-conditioners with the investment of 1,845,000 Bath, Project Period is longer
than the project period and specific energy use of building is 112.37 kWh/m2/y. The most
economical value measure is Measure 3 which is changing to LED light bulbs. Thus, DPU
Place Hotel can use the findings for application of TRESS for Existing Building or as database
for retrofitting.
Keywords: Building Energy Simulation, Energy and Environmental, Sustainability
บทนา
ในปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ มีความตื่นตัวในเรื่องที่จะช่วยผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและ
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการส่งเสริมให้ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานในรูปแบบต่างๆ อีกทั้งหลายๆ
หน่วยงานยังมีการกาหนดแผนเพื่อนาองค์กรเข้าสู่การเป็นอาคารเขียว เกณฑ์ประเมินความยั่งยืนทางพลังงาน
และสิ่ ง แวดล้ อ มไทย (ส าหรั บ อาคารระหว่ า งใช้ ง าน) (Thai’s Rating of Energy and Environmental
Sustainability for Existing Building: TREES-EB) เป็ นเกณฑ์ที่มุ่งเน้นส าหรับอาคารที่มีการใช้งานจริงแล้ ว
เป็นหลักตัวอาคารควรมีการใช้งานที่คงที่และเสถียรแล้วเนื่องจากต้องมีการใช้ข้อมูลจริงทั้งจากผู้ใช้อาคารและ
ข้อมูลทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่วัดได้จริงจากโครงการที่เข้าร่วมโครงการ การประเมินด้วยเกณฑ์ TREES
จะเป็นการประเมินด้วยการทาคะแนนในแต่ละหัวข้อคะแนนซึ่งจะมี ลักษณะหัวข้อคะแนนอยู่ 2 จาพวก กลุ่ม
แรกคือคะแนนหัวข้อบังคับหรือ Prerequisite ซึ่งผู้เข้าร่วมประเมินต้องผ่านการประเมินทุกหัวข้อคะแนนซึ่งใน
TREES-EB นี้ จะมีหัวข้อบังคับ 5 หัวข้อ โดยหากไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนข้อใดข้อหนึ่งในกลุ่มนี้จะถือว่าไม่ผ่าน
เกณฑ์ TREES อาคารที่จะเข้าร่วมประเมิน TREES-EB ต้องเป็นอาคารที่มีการใช้งานมาแล้วอย่างน้อย 1 ปีและ
มีการเข้าใช้งานอย่างน้อยร้อยละ 50 ของผู้ใช้งานโดยเฉลี่ยยกเว้นอาคารที่ผ่านการรับรอง TREES-NC และ
TREES-CS สามารถเข้าประเมินได้ทันที
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนนและ 5 คะแนนข้อบังคับของ TREES-EB สามารถแบ่งเป็นหมวดหลัก 8
หมวดหลักได้แก่ 1) การบริหารจัดการอาคาร (BM) 2) ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (SL) 3) การประหยัดน้า(WC) 4)
พลังงานและบรรยากาศ (EA) 5) วัส ดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง (MR) 6) คุณ ภาพของสภาวะแวดล้ อม
ภายในอาคาร (IE) 7) การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EP) และ 8) นวัตกรรม (GI) ระดับรางวัลออกเป็น
4 ระดับตามช่วงคะแนนได้แก่ PLATINUM 75 คะแนนขึ้นไป GOLD 55-74 คะแนน SILVER 45-54 คะแนน
และ CERTIFIED 35-44 คะแนน ทุกระดับต้องผ่านคะแนนข้อบังคับ 5 ข้อ
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ยุทธจักร หินทอง (2556) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในอาคารสถานศึก ษา
ด้ ว ยโปรแกรมจ าลองการใช้ พ ลั ง งานในอาคาร: กรณี ศึ ก ษาอาคารอ านวยการ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยนาโปรแกรม eQuest ทาการจาลองการใช้พลังงานของอาคารทาการ
คานวณหาค่าภาระการทาความเย็นของอาคารพบว่าค่าภาระการทาความเย็นภายในอาคารโดยรวมมีค่าสูงกว่า
มาตรฐาน โดยมี ค่ าเฉลี่ ย ของภาระการท าความเย็น เท่ ากั บ 882 Btu/hr/m2 สามารถแยกสั ด ส่ ว นได้ ดั งนี้
(1). ความร้อนจากดวงอาทิตย์ส่ องผ่านกระจกมีค่า 415 Btu/hr/m2 (2). อากาศแทรกซึมตามรอยร้าวมีค่า
379 Btu/hr/m2 และ (3). องค์ประกอบอื่นๆมีค่า 89 Btu/hr/m2 ผู้วิจัยได้ทาการเสนอแนวทางปรับปรุง คือ
(1). ลดพื้นที่ผนังโปร่งแสงลงจากเดิมสัดส่วนผนังต่อกระจก 75% ลดลงเหลือ 40% พบว่าองค์ประกอบภาระ
ทาความเย็นลดลงเหลือเพียง 229 Btu/hr/m2 หรือลดลงไป 44.82% (2). เปลี่ยนกระจกที่มีคุณสมบัติการ
ป้ อ งกั น รั ง สี จ ากดวงอาทิ ต ย์ (Low-E) พบว่ า องค์ ป ระกอบค่ า ภาระท าความเย็ น ลดลงเหลื อ เพี ย ง
323 Btu/hr/m2 หรือลดลงไป 22.17% และ (3). การลดอากาศแทรกซึมให้มีค่าน้อยที่สุด พบว่าองค์ประกอบ
ค่าภาระทาความเย็นลดลงเหลือเพียง 1 Btu/hr/m2 หรือลดลงไป 99.74% จากทั้ง 3 แนวทาง พบว่าแนวทาง
ที่ประหยัดที่สุดคือแนวที่ 1 การลดพื้นที่โปร่งแสงทาโดยการติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ดเพื่อลดพื้นที่กระจก มีค่า
ดาเนินการ 320 บาท/ตารางเมตร คิดเป็นเงินมูลค่าเท่ากับ 354,240 บาท โดยมีระยะคืนทุนอยู่ที่ 0.7 ปี
คมสั น วิ ส าวะโท (2560) ได้ ท าการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า ของห้ อ งสมุ ด ในเขต
กรุ ง เทพมหานคร จ านวน 8 แห่ ง โดยใช้ โ ปรแกรมจ าลองการใช้ พ ลั ง งานในอาคาร EnergyPlus สร้ า ง
แบบจาลองทางคอมพิวเตอร์ของอาคารห้องสมุด เพื่อการเรียนรู้ทั้ง 8 แห่ง โดยมีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน
0.03 - 7.30 % ส าหรับ มาตรการประหยั ด พลั งงานที่ ใช้ ในการศึก ษานี้ แบ่ งออกเป็ น 16 มาตรการ พบว่ า
มาตรการที่ 16 (Set T. + LED + Film + A/C + PV) เป็นมาตรการที่สามารถลดค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้า
ของอาคารมากที่สุดในทุกห้ องสมุดที่ทาการศึกษา เมื่อพิจารณาความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ พบว่าทุก
ห้องสมุดที่ทาการศึกษามาตรการที่ 6 (Set T. + LED) เป็นมาตรการที่เหมาะสมในการลงทุนมากที่สุดเนื่องจาก
เป็นมาตรการที่มีอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการสูงที่สุด และมีระยะเวลาคืนทุนสั้นที่สุด
ณัฐพล เขตกระโทก (2556) ได้ทาการศึกษาการใช้พลั งงานของอาคารบรรณสาร 2 มหาวิทยาลั ย
สุ รนารี และใช้เกณฑ์ การประเมิน อาคารเขียวภาครัฐ (กรณี อ าคารเดิม) ของกรมควบคุมมลพิ ษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าอาคารบรรณสาร 2 ยังไม่เข้าเกณฑ์ อาคารเขียวของภาครัฐ (กรณี
อาคารเดิม) คะแนนอยู่ที่ 50.1 (ผ่านการรับรอง 60-70 คะแนน) เมื่อพิจารณาให้ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ
ผ่านการรับ รอง หัวข้ อที่มีค่าใช้ จ่ายน้อยที่สุดคือ (1) การรณรงค์ให้ประหยัดน้า (2.5 คะแนน ลงทุน 3,000
บาท) (2) ห้องเครื่องปรับอากาศต้องไม่มีการเก็บของภายในห้อง (4 คะแนน ลงทุน 3,000 บาท) และ (3) พื้นที่
สูบบุ หรี่อยู่ในตาแหน่งประตูห น้าต่า งหรือช่องนาอากาศเข้าไม่น้อยกว่า 10 เมตร (4 คะแนน ลงทุน 1,000
บาท) สามารถนาข้อมูลทาแผนแม่บทในการปรับปรุงอาคารเพื่อเป็นอาคารเขียว
มั ล ลิ ก า ปู่ เพ็ ช ร์ (2555) ท าการศึ ก ษาอาคารประเภทสถานศึ ก ษาจ านวน 2 อาคารและอาคาร
สานักงาน 1 งาน โดยใช้โปรแกรม BEC และ Energy Plus ในการทาแบบจาลองพลังงาน ในการประเมินแบ่ง
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ออกเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้ (1) ใช้ค่าพลังงานตามข้อกาหนดของกฎกระทรวง พ.ศ.2552 (2) ใช้ค่าพลังงานตาม
ข้อกาหนด Appendix G ใน ASHRAE Standard 90.1-2007 และ (3) ใช้แบบประเมินเพื่อประหยัดพลังงาน
หรืออาคารติดฉลากของกระทรวงพลังงาน ผลจากการประเมินพบว่า วิธีที่ 1 ได้คะแนนสูงทั้ง 3 อาคาร โดย
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพลังงานคือประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ กล่าวคือประสิทธิภาพของอาคารอ้างอิง
วิธีที่ 1ต่ากว่าประสิทธิภาพอาคารอ้างอิง วิธีที่ 2 และเงื่อนไขในระบบไฟฟ้าแสงสว่างจะไม่คิดค่าแสงสว่างใน
พื้นที่ลานจอดแต่อีก 2 วิธีได้นามาคิด
วัศพล ธีรวนพันธุ์ (2558) ได้ทาการศึกษาอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม
Visual DOE 4.1.0 พบว่าค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของอาคาร (OTTV และ RTTV) ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
และมี ค่ า อากาศรั่ ว ซึ ม มากกว่ า เกณฑ์ โดยแนวทางปรั บ ปรุ ง ที่ ดี ที่ สุ ด ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยการปิ ด ไฟและ
เครื่องปรับอากาศในช่วงพักกลางวันและการเปิด-ปิดห้องเรียนตามเวลาใช้งาน การติดตั้งอุปกรณ์บังแดดแนวตั้ง
และแนวนอนยื่น 60 ซม. การเปลี่ยนหลอดไฟ LED การเปลี่ยนกระจกสีเขียว การเปลี่ยนกระจกบานเกร็ดเป็น
บานติดตาย ติดตั้งยางกันรั่วซึมบริเวณขอบประตูไม้ การปูฉนวนกันความร้อนหนา 2 นิ้ว เหนือฝ้า การกรุผนัง
ทุกด้านด้วยใยแก้ว 2 นิ้ว สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 25% มีค่าการลงทุน 6,302,520 บาทและมี
ระยะการคืนทุนอยู่ที่ 4 ปี 9 เดือน
สาหรับกรณีศึกษาในงานวิจัยนี้ได้ใช้โรงแรมดีพียูเพลสของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ซึ่งมี ห้ องพัก
ให้บริการจานวน 24 ห้อง จากการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานของส่วนอาคารโรงแรมดีพียูเพลสพบว่ายังมีการใช้
พลั งงานที่ อ ยู่ ในเกณฑ์ สู ง จึ งสนใจที่ จ ะหาแนวทางในการลดใช้พ ลั งงานและทรัพ ยากร ในการวิเคราะห์
มาตรการด้านพลั งงานได้ นาแบบจาลองการใช้พลังงานอาคารมาช่วยในการคานวณและประเมินค่าการใช้
พลังงานของอาคารก่อนดาเนินการปรับปรุ งอาคาร เนื่องจากแบบจาลองพลังงานทางคอมพิวเตอร์สามารถ
ทดลองเปลี่ยนตัวแปรแล้วดูผ ลการคานวณเรื่องพลังงานที่ใช้ได้ อีกทั้งแบบจาลองทางคอมพิวเตอร์จะสามารถ
คานวณผลกระทบจากสภาพอากาศและสภาพการใช้งานอาคารที่เปลี่ยนแปลงตลอดปี งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษา
หาแนวทางการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวโดยการเลือกหัวข้อเกณฑ์ที่มีความคุ้มค่าในการปฎิบัติ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อประเมินอาคารกรณี ศึกษาตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่ งแวดล้อมไทย
(สาหรับอาคารระหว่างใช้งาน)
2. เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมทางเศรษศาสตร์ของมาตรการต่างๆ ที่ดาเนินการศึกษาปรับปรุงเพื่อให้ได้
ตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (สาหรับอาคารระหว่างใช้งาน)
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วิธีการดาเนินงานวิจัย
ขั้นตอนดาเนินการ
งานวิจัยนี้ ได้ทาการศึกษาถึงมาตรการหรือแนวทางที่ไม่มีการลงทุนเป็ นลาดับแรก และเป็นมาตรการที่
สามารถดาเนิน การได้จริงเพื่อให้ สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าพร้อมทั้ง วิเคราะห์ ถึงความเหมาะสมทาง
เศรษฐศาสตร์ จ ากมาตรการหรื อ แนวทางต่ า งๆที่ ด าเนิ น การศึ ก ษา งานวิ จั ย นี้ ใช้ โ ปรแกรมจ าลองทาง
คอมพิ ว เตอร์ Skethup และ EnergyPlus ในการสร้างแบบจาลอง โดยได้ ท าการเปรี ยบเที ย บผลที่ ได้ จาก
แบบจาลองพลังงานกับข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า จริงของอาคารเพื่อทาการสอบเทียบแบบจาลองการ
ใช้พลังงานในอาคาร ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
การเตรียมการและรวบรวมข้อมูล
รวบรวมแบบ, ลักษณะทางกายภาพ

การเตรียมการและรวบรวมข้อมูล

คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร
การใช้โปรแกรมEnergy Plus 8.5.0

สร้างแบบจาลองการใช้พลังงานใน
อาคาร

ลักษณะการใช้อาคาร
เวลาการใช้งานของแต่ละโซน
ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคาร ปี พ.ศ.
2559 - 2560

ประเมินเกณฑ์การประเมินความ
ยั่งยืนทางพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม สาหรับอาคาร
ระหว่าง
ใช้งาน(TREE-EB)
กาหนดมาตรการเพิ่มระดับ
เกณฑ์การประเมินอาคารเขียว

ศึกษาความเหมาะสมทาง
เศรษฐศาสตร์

ขั้นตอนการสรุปผลการศึกษา

ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
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ข้อมูลทั่วไปและการใช้พลังงานของอาคารกรณีศึกษา
อาคารโรงแรมดีพียูเพลส มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
3 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,822.94 m2 เปิดให้บริการทุกวันภายในห้องพักประกอบด้วยอุปกรณ์อานวย
ความสะดวก เช่ น เครื่อ งปรับ อากาศ เครื่ อ งท าน้ าอุ่ น โดยค่ า ไฟฟ้ า เฉลี่ ย ในปี พ.ศ.2559 อยู่ ที่ 19,900
kWh/year และในปี พ.ศ. 2560 อยู่ที่ 17,758 kWh/year ตารางที่ 1 แสดงลักษณะการใช้พื้นที่ของอาคาร
โรงแรมดีพียูเพลส ภาพที่ 2 แสดงลักษณะรูปทรงภายนอกของอาคารและภาพที่ 3 แสดงข้อมูลการใช้ไฟฟ้าใน
ปี พ.ศ. 2559 เทียบกับปี พ.ศ. 2560 โดยปริมาณการใช้ไฟฟ้าขึ้นอยู่กับจานวนแขกที่เข้าพักภายในโรงแรม
ตารางที่ 1 ลักษณะการใช้พื้นที่ของอาคาร
ชั้น
1
2
3

ลักษณะการใช้พื้นที่
พื้นที่ให้บริการ สานักงาน ห้องซักล้าง
ห้องพักจานวน 12 ห้อง
ห้องพักจานวน 12 ห้อง

ภาพที่ 2 โรงแรมดีพียูเพลส

ภาพที่ 2 โรงแรมดีพียูเพลส
ที่มา:เว็บไซต์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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ภาพที่ 3 แสดงข้อมูลการใช้ไฟฟ้าปี พ.ศ. 2559 เทียบกับปี พ.ศ. 2560
การสร้างแบบจาลองการใช้พลังงานของอาคาร
ในการศึกษานี้ใช้โปรแกรม EnergyPlus และ Skethup ในการสร้างแบบจาลองทางคอมพิวเตอร์ของ
อาคารโรงแรมดีพียูเพลส โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานของโปรแกรมและใส่ข้อมูลเบื้องต้นของอาคาร เช่น วัสดุกรอบ
อาคาร เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น พบว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าของอาคารตามแบบจาลองมีค่า
ใกล้เคียงกับปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารตามใบเสร็จค่าไฟฟ้า โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ
4.62 % ดังนั้นจึงสามารถใช้แบบจาลองทางคอมพิ วเตอร์ของอาคารโรงแรมดีพียูเพลสที่สร้างขึ้นนี้เป็นตัวแทน
การศึกษามาตรการการประหยัดพลังงาน ในภาพที่ 4 แสดงการแบ่งพื้นที่ตาม Space Type และ Thermal
Zone ของอาคารกรณีศึกษา

ภาพที่ 4 การแบ่งพื้นที่ตาม Space type และ Thermal Zone
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ผลการศึกษาและวิเคราะห์ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลแยกตามหมวดหมู่
จากการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (ส าหรับอาคารระหว่างใช้งาน) ของ
อาคารกรณีศึกษาสามารถสรุปคะแนนได้ดัง ตารางที่ 2 จากตารางที่ 2 พบว่า เกณฑ์ประเมินความยั่งยืนทาง
พลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (สาหรับ อาคารระหว่างใช้งาน) (TREE-EB) ได้คะแนนรวมเท่ากับ 46 คะแนน
ระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ SILVER (45-54 คะแนน) ดังนั้นจึงได้นาเสนอมาตรการต่างๆ เพื่อปรับปรุงสมรรถนะ
ของอาคารโดยเฉพาะในหมวดพลังงานและบรรยากาศ (EA) โดยมีมาตรการต่างๆ ดังนี้
มาตรการที่ 1 การใช้พลังงานทดแทนโดยการติดตั้งเครื่องทาน้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
มาตรการที่ 2 เปลี่ยนกระจกประหยัดพลังงาน (Low-E)
มาตรการที่ 3 เปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงาน (LED)
มาตรการที่ 4 เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง
ตารางที่ 2 สรุปคะแนนประเมินทั้ง 8 หัวข้อ
หัวข้อ

ชื่อหัวข้อ

BM
SL
WC
EA
MR
IE

การบริหารจัดการอาคาร (Building Management)
ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape)
การประหยัดน้า(Water Conservation)
พลังงานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere)
วัสดุและทรัพยากร (Materials and Resources)
คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร (Indoor Environmental Quality)

EP

การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection)

GI

นวัตกรรม (Green Innovation)
รวม

คะแนน
เต็ม
6(1)
17
8(1)
27(2)
17
14(1)

คะแนนที่ได้

5

3

6
100(5)

3
46(5)

2(1)
10
7(1)
6(2)
7
8(1)

การศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์
พบว่ามาตรการที่ 1 การใช้พลังงานทดแทนโดยการติดตั้งเครื่องทาน้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ การ
ติดตั้งเครื่องทาน้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ จานวน 4 ชุด โดยคิดจากค่าเฉลี่ยการใช้น้าของโรงแรมดีพียูเพลสใน
ปี พ.ศ. 2559–2560 เท่ากับ 350 m3/y หรือ เท่ากับ 972.22 ลิตร/วัน เครื่องทาน้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
หนึ่งเครื่องขนาด 50,244 kJ ราคา 69,000.00 บาท รวมค่าดาเนินการติดตั้ง 25% จะเท่ากับ 86,250.00
บาทต่อชุด ความจุ 300 ลิตร จึงดาเนินการติดตั้งจานวน 4 เครื่อง โดยคิดระยะโครงการที่ 10 ปี และมีค่า
บารุงรักษาปีละ 10,000 บาท ทาการลงทุนมูลค่า 345,000 บาท ผลจากแบบจาลองพลังงานพบว่ามีค่าการใช้
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พลังงานไฟฟ้าลดลงเท่ากับ 46,094.88 kWh/y มีระยะคืนทุนเท่ากับ 1.74 ปี มีค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้ารวมเท่ากับ
91.61 kWh/m2/y
มาตรการที่ 2 เปลี่ยนกระจกประหยัดพลังงาน (Low-E) จานวน 331.57 m2 โดยคิดจากจานวนพื้นที่
กระจกกรอบอาคารโรงแรมดีพี ยู เพลส โดยเปลี่ ย นกระจกประหยัด พลั งงาน (Low–E ) พร้อ มติ ดตั้ งราคา
2,000 บาท/m2 รวมค่าดาเนิน การติดตั้ง 25% จะเท่ากับ 2,500 บาท/m2 โดยคิดระยะโครงการที่ 15 ปี
มี ก ารลงทุ น 828,925 บาท ผลจากแบบจ าลองพลั ง งานพบว่ า มี ค่ า การใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า ลดลงเท่ า กั บ
30,348.26 kWh/y มีระยะคืนทุนเท่ากับ 6.36 ปี มีค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้ารวมเท่ากับ 100.25 kWh/m2/y
มาตรการที่ 3 เปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงาน (LED) โดยการเปลี่ยนหลอด จานวน 306 หลอด คิด
ระยะโครงการที่ 15 ปี และมี ค่า เปลี่ ย นอุ ป กรณ์ ทุ ก ๆ 2 ปี เท่ ากั บ 26,599.50 บาท ท าการลงทุ น มู ล ค่ า
62,673.75 บาท ค่าไฟฟ้าลดลงเท่ากับ 8,512.34 kWh/y หรือเท่ากับ 36,517.93 บาทต่อปี มีระยะการคืนทุน
อยู่ที่ 1.71 ปี มีค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้ารวมเท่ากับ 111.82 kWh/m2/y
มาตรการที่ 4 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง จานวน 41 ชุด โดยคิดระยะโครงการที่ 15 ปี
มี ค่ าบ ารุ งรั ก ษา 82,000.00 บาทต่ อ ปี ท าการลงทุ น มู ล ค่ า 1,845,000.00 บาท ค่ าไฟฟ้ า ลดลงเท่ า กั บ
8,264.64 kWh/y หรือเท่ากับ 35,455.30 บาท/ปี มีระยะคืนทุนเกินระยะโครงการ มีค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้ารวม
เท่ากับ 112.37 kWh/m2/y

ภาพที่ 5 แผนภูมิแสดงปริมาณการลดใช้พลังงานรวมของแต่ละมาตรการ
จากภาพที่ 5 แสดงปริมาณการลดการใช้พลังงานของแต่ละมาตรการ โดยพบว่ามาตรการที่ 1 มีค่า
ดัชนีการลดใช้พลังงานรวมมากที่สุด มาตรการที่ 2 และ 3 มีค่ามีค่าดัชนีการลดใช้พลังงานรวมรองลงมา และ
มาตรการที่ 4 มีค่าดัชนีการลดใช้พลังงานรวมน้อยที่สุด

1215

11

สรุปผลการศึกษา
ในการศึกษาเพื่อทาการประเมินอาคารตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้ อม
ไทย (สาหรับอาคารระหว่างใช้งาน) โดยใช้อาคารโรงแรมดีพียูเพลส มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับคะแนน
การประเมินอยู่ที่ 46 คะแนน (ระดับ Silver) หากพิจารณาจากการประเมินทั้ง 8 หัวข้อ พบว่า ในหมวดที่ 4
พลังงานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere) มีคะแนนต่ากว่าหัวข้ออื่น จึงได้นาเสนอมาตรการการ
ลดใช้พลังงานภายในอาคารและยังสามารถเพิ่มคะแนนในหมวดของพลังงานและบรรยากาศ (หัวข้อ EA1 EA2
EA3 และ EA4) เพื่อเลื่อนระดับเกณฑ์การประเมินสู่ระดับ Gold โดยมีมาตรการ ดังนี้
มาตรการที่ 1 การใช้พลังงานทดแทนโดยการติดตั้งเครื่องทาน้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
มาตรการที่ 2 เปลี่ยนกระจกประหยัดพลังงาน (Low-E)
มาตรการที่ 3 เปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงาน (LED)
มาตรการที่ 4 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง
ผลการศึกษาพบว่ามาตรการที่ 1 เป็นมาตรการที่สามารถลดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารมาก
ที่สุ ด การใช้ พ ลั งงานทดแทนโดยการติด ตั้งเครื่ องท าน้าร้อ นพลั งงานแสงอาทิ ตย์ จานวน 4 เครื่อ ง มู ล ค่ า
345,000.00 บาท และมี ระยะการคื น ทุ น อยู่ ที่ 1.74 ปี มี การใช้พ ลั งงานไฟฟ้ าลดลงเท่ ากั บ 8.23% หรือ
46,094.88 kWh/y มูลค่า 197,747.03 บาทต่อปี
การศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์มาตรการที่ 3 การเปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงาน(LED)
จานวน 306 หลอด มูลค่า 62,673.75 บาท และมีระยะการคืนทุนอยู่ที่ 1.71 ปีมีการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง
เท่ากับ 1.65 % หรือ 8,512.34 kWh/y มูลค่า 36,517.93 บาทต่อปี เป็นมาตรการที่เหมาะสมในการลงทุน
มากที่สุดเนื่องจากเป็ นมาตรการที่มีอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการสูงที่สุด และมีระยะเวลาคืนทุนสั้น
ที่สุด
ข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อไป
- มาตรการการลดระยะเวลาการปิด-เปิดเครื่องปรับอากาศ และไฟฟ้าแสงสว่างในเวลาที่ไม่มีผู้ใช้งาน
และไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ
- มาตรการการติดตั้งสวิตซ์ไฟแสงสว่างเป็นจุด ๆ เพื่อลดการเปิดไฟแสงสว่างทั้งชั้นบริเวณทางเดินชั้น
2-3 ของอาคาร
- มาตรการติดตั้งระบบควบคุมความร้อนผ่านกรอบอาคารด้วยม่านปรับแสงอัตโนมัติ โดยการวิเคราะห์
ปรับแสงในเวลากลางวันให้เหมาะสม เพื่อลดภาระของเครื่องปรับอากาศ
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้เป็นการวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคารวิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาธุรกิจบัณฑิตย์
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,413 ตารางเมตร
โดยแบ่งพื้นที่ใช้สอยหลักๆออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนห้องเรียน ส่วนสํานักงาน และส่วนกลาง โดยชั้นที่ 1
เป็ น ห้ อ งเรี ย น โถงนั่ ง อ่ า นหนั ง สื อ และห้ อ งสมุ ด ชั้ น ที่ 2 เป็ น ห้ อ งเรี ย น และชั้ น ที่ 3 เป็ น สํ า นั ก งานและ
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ จากการสร้างแบบจําลองการใช้พลังงานของอาคารโดยใช้แบบจําลองพลังงานใน
อาคาร EnergyPlus และ BEC (Building Energy Code) พบว่าค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้ามีค่า
83.78 kWh/m2-year ซึ่งไม่อยู่ตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน จึงได้ใช้แบบจําลอง EnergyPlus ทํา
การจําลองการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานของอาคารและนําเสนอมาตรการลดการใช้พลังงานภายในอาคาร
ด้านระบบแสงสว่างและระบบปรับอากาศ เป็นต้น จากนั้นใช้แบบจําลอง BEC ในการจําลองการปรับปรุง
พลังงานของระบบกรอบอาคารคือ ค่า Overall Thermal Transfer Value (OTTV) และค่า Roof Thermal
Transfer Value (RTTV) ผลการศึกษาพบว่าแบบจําลองการใช้พลังงานของอาคารหลังปรับปรุงมีค่าดัชนีการ
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ใช้พลังงานไฟฟ้าคือ 40.8 kWh/m2-year อยู่ตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน โดยมีผลให้ค่าไฟฟ้า
ลดลงมูลค่า 537,170 บาทต่อปี เงินลงทุนมีมูลค่า 2,375,460 บาท และมีระยะการคืนทุนที่ 4.42 ปี
คําสําคัญ : แบบจําลองการใช้พลังงานในอาคาร, เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน, ค่าดัชนีการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า
Abstract
This study aims to analyze the energy consumption in the China-ASEAN International
College, Dhurakij Pundit University, Bangkok. It is a 3-storey reinforced concrete building, with
a total floor area of 2,413 m2. The building area consists of three main sections, which are
classrooms, offices, and common areas. On the 1st Floor, there are classrooms, reading hall,
and Library. The 2nd Floor is only for classrooms and the 3rd Floor includes office and
computer rooms. Regarding the Building Energy Modeling using EnergyPlus and BEC (Building
Energy Code) Software, it was found that the Electrical Energy Consumption Index of the
building is 83.78 kWh/m2-year, which is not passed the criteria under the Building Energy
Code. The software EnergyPlus was used to simulate the energy performance of the building,
and to assess the building energy savings model for lighting and air conditioning system.
Then, the BEC software was used to simulate the Overall Thermal Transfer Value (OTTV) and
the Roof Thermal Transfer Value (RTTV) of the building. Results are shown that after using
energy savings model, the Electrical Energy Consumption Index of the building reduced to
40.8 kWh/m2-year, which is passed the criteria under the Building Energy Code. As a result,
the electrical value of the building decreased at 537,170 baht/year, investment fund is at
2,375,460 baht, and payback period is within 4.42 years.
Keywords: Building Energy Modeling, Building Energy Code, Electrical Energy Consumption
Index
บทนํา
ประเทศไทยได้ให้ความสําคัญของเรื่องการบริหารจัดการด้านพลังงานในภาคอาคารไม่แพ้นานาชาติ
โดยมี สถาบันอาคารเขียวไทย ตั้งเกณฑ์มาตรฐานสําหรับประเมินอาคารเขียวสําหรับประเทศไทยที่ชื่อว่า
TREES (Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability) และสําหรับในส่วนรัฐบาลไทย
โดยกระทรวงพลั งงานได้ประกาศใช้ กฎกระทรวง กําหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน
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หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 เพื่อให้เป็นมาตรฐานสําหรับ
ของประเทศไทย โดยมีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้จัดตั้งศูนย์
ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ดําเนินการตรวจสอบประเมินแบบอาคารในประเทศ
ไทยให้ได้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานหรือเรียกว่า BEC (Building Energy Code) ซึ่งเกณฑ์ประเมิน
อาคารด้านพลังงานของ BEC เป็นส่วนหนึ่งในหัวข้อเกณฑ์ประเมินของ TREES ที่กล่าวมาข้างต้นอีกด้วยและ
นอกจากเกณฑ์ BEC แล้ว ยังมีเกณฑ์มาตรฐานดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารประเภทต่างๆของกระทรวง
พลังงาน ที่กําหนดเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานสําหรับอาคารที่จะก่อสร้างหรือดัดแปลง แต่สําหรับ
ภาคเอกชนในประเทศไทยผู้ประกอบการด้านอาคารและอสังหาริมทรัพย์ยังไม่มีบทบาทเรื่องการออกแบบ
อาคารใหม่ให้ได้ตามมาตรฐาน BEC ที่เป็นภาพลักษณ์ที่ชัดเจนเท่าที่ควร จึงเป็นเรื่องสําคัญที่องค์กรที่เกี่ยวข้อง
จะร่วมกันผลักดันการใช้เกณฑ์มาตรฐานในการออกแบบอาคารใหม่โดยเริ่มจากการให้ความรู้จนไปถึงการบังคับ
ใช้เป็นกฎหมายต่อไป
งานวิจัยนี้ทําการศึกษาการจําลองการใช้พลังงานในอาคารเพื่อประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้าน
พลังงานโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน BEC และเกณฑ์มาตรฐานดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคาร ในการออกแบบ
ผ่านซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ โปรแกรม BEC และ โปรแกรม EnergyPlus โดยเปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงาน
รวมของอาคารจากการออกแบบก่ อ นปรั บ ปรุ ง และหลั ง ปรั บ ปรุ ง โดยประเมิ น ผลด้ า นพลั ง งานและด้ า น
เศรษฐศาสตร์ เพื่อแสดงให้เห็นผลประโยชน์ของการปรับปรุงอาคารและเป็นข้อมูลสําคัญในการส่งเสริมข้อมูล
และความรู้ให้กับผู้ประกอบการด้านอาคารและผู้ใช้อาคารต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการปรับปรุงอาคารให้ตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานและเกณฑ์ดัชนีการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า
2. เพื่ อ นํ า เสนอมาตรการปรั บ ปรุ ง การใช้ พ ลั ง งานของอาคารในรู ป แบบที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ อาคาร
กรณีศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ปรัชญา ปัตถาวงศ์ และ วิทยา ยงเจริญ (2557) ทําการศึกษากรอบอาคารชุดและแนวทางการประหยัด
พลังงาน โดยการปรับปรุงค่าการถ่ายเทความร้อนของกรอบอาคารในอาคารผ่านโปรแกรม Building Energy
Code (BEC) v.1.0.5 และศึกษาหาแนวทางปรับปรุงกรอบอาคารเพื่อลดค่าการถ่ายเทความร้อนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าในอาคารให้ดีขึ้น โดยแบ่งการปรับปรุงกรอบอาคารเป็น 2ส่วน 1.) ส่วนผนัง การ
ปรับปรุงผนังโปร่งแสงจะเลือกอุปกรณ์บังแดดลักษณะแนวนอนระยะยื่นออกจากผนังที่ระยะ 40 เซนติเมตร
(S40) , 80 เซนติเมตร (S80) และแบบระแนงแนวตั้ง (STT) ส่วนการปรับปรุงผนังทึบจะเลือกใช้ฉนวนโพลี
เอทธีลีนที่มีความหนาที่ 5 มิลลิเมตร (W5) และ 10 มิลลิเมตร (W10) 2.) ส่วนหลังคา ปรับปรุงโดยใช้ฉนวนกัน
ความร้อนที่มีความหนา 5 มิลลิเมตร (R5) ติดตั้งบนฝ้าเพดาน รวมแล้วทั้งหมด 6 แนวทางปรับปรุง ได้ผลการ
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ทดลองแนวทาง STTW10R5 สามารถประหยัดพลังงานได้สูงที่สุด โดยมีค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารเฉลี่ย
เท่ากับ 77,563 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี ส่วนด้านความคุ้มทุนทางการเงิน แนวทาง STTW5R5 มีระยะเวลาคุ้มทุน
เฉลี่ยเร็วที่สุด เท่ากับ 2.75 ปี
โสพิศ ชัยชนะ (2559) ศึกษาแนวทางการปรับปรุงอาคารสํานั กงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงรายเพื่ อ
ประหยัดพลังงาน โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยคือ โปรแกรม Building Energy Code ผลวิจัยพบว่า 1. แนวทาง
ปรับปรุงผนังอาคารให้ผ่านค่า OTTV ใช้เงินลงทุนน้อยและคืนทุนเร็วที่สุด คือการปรับปรุงเฉพาะผนังทึบ โดย
ติดตั้งฉนวนโพลีสไตรีนแบบขยายตัว (EPS) หนา 35 มม. ชนิดแผ่นสําเร็จรูปพร้อมแผ่นยิปซั่มหนา 9 มม. มีค่า
OTTV เท่ากับ 48.05 W/m2 สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงได้ร้อยละ 8.16 ระยะคืนทุน 5.43 ปี ในกรณีที่
ปรับปรุงทั้งผนังทึบและผนังโปร่งแสง ทําได้โดยเว้นช่องอากาศกว้าง 9 ซม. ปิดทับด้วยแผ่นยิปซั่มบุฟอยล์หนา
12 มม. ที่ผนังทึบ และเปลี่ยนกระจกโฟลตใส 6 มม. เป็นกระจกโฟลตสีเขียวเข้ม 6 มม. มีค่า OTTV เท่ากับ
41.11 W/m2 สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงได้ร้อยละ 10.87 ระยะคืนทุน 4.93 ปี 2. การปรับปรุงหลังคา
อาคารเพื่อให้ผ่านค่า RTTV ใช้เงินลงทุนน้อยและคืนทุนเร็วที่สุด คือการปูฉนวนใยแก้วแบบม้วนหนา 75 มม.
หุ้มด้วยอลูมิเนียมฟอยล์เหนือฝ้าเพดานชั้น 3 มีค่า RTTV เท่ากับ 5.18 W/m2 สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ลงได้ร้อยละ 6.26 ระยะคืนทุน 1.19 ปี
กาญจน์กรอง สุอังคะ (2557) ทําการประเมินด้านการประหยัดพลังงานของการออกแบบและการใช้วัสดุ
ก่อสร้างเพื่อการประหยัดพลังงานของบ้านพักอาศัย โดยวิเคราะห์สมบัติการถ่ายเทความร้อนของวัสดุก่อสร้าง
เปลือกอาคารด้วยการสร้างแบบจําลองและคํานวณค่าการถ่ายเทความร้อนรวมผ่านผนังและหลังคา ผล
การศึกษาพบว่า วัสดุผนังที่ป้องกันความร้อนได้ดีสุด คือ เซลโลกรีตโฟม แต่เป็นวัสดุที่มีราคาแพง ส่วนวัสดุที่
สามารถป้องกันความร้อนได้ดีและได้รับความนิยมมาก คือ คอนกรีตมวลเบา สําหรับวัสดุฝ้าเพดานที่ป้องกัน
ความร้อนได้ดีที่สุด คือไม้ก็อกแต่ไม่เป็นที่นิยมใช้สําหรับงานก่อสร้างในเมืองไทย ฉนวนที่สามารถลดปริมาณ
ความร้อนเข้าสู่ภายในอาคารได้ดีที่สุด คือ โฟมโพลียูรีเทน
วงศิยา อนุศักดากุล (2559) ศึกษาแนวทางการปรับปรุงอาคารสํานักงานภาครัฐในประเทศไทยให้เป็น
อาคารที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ โดยการนําแบบมาตรฐานอาคารสํานักงานภาครัฐมาศึกษาการใช้พลังงานและ
เสนอวิธีลดการใช้พลังงานด้วยโปรแกรม PVsyst Photovoltaic Software ผลการศึกษาพบว่า อาคารไม่ผ่าน
เกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด ซึ่งประเมินด้วยโปรแกรม Building Energy Code (BEC) จึงแบ่งแนวทางลดการใช้
พลังงานดังนี้ แนวทางที่ 1 ปรับปรุงกรอบอาคารเพียงอย่างเดียวโดยเปลี่ยนวัสดุผนังทึบและกระจก เพิ่มฉนวน
ใยแก้วใต้หลังคา แนวทางที่ 2 ปรับปรุงการจัดการระบบภายในอาคาร โดยเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็น
หลอดไฟประสิทธิภาพสูงแอลอีดี (LED) เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ใช้อุปกรณ์สํานักงาน
และคอมพิวเตอร์ที่มีเครื่องหมายประหยัดพลังงาน Energy Star สามารถลดพลังงานรวมในทุกอาคารจน
สามารถเป็นอาคารที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ได้ ซึ่งการปรับปรุงผนังและหลังคา ให้มีค่าการถ่ายเทความร้อน
รวมผ่านผนังและหลังคา (OTTV,
RTTV)
ผ่านเกณฑ์ตามกฎหมาย ควบคู่กับการเปลี่ยนหลอดไฟ
เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์สํานักงาน จะยิ่งทําให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพมาก
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วรรษา อุไรรัตน์ (2558) ทําการศึกษาการอนุรักษ์พลังงานในอาคารสํานักงานใหญ่การท่าเรือแห่งประเทศ
ไทย หาแนวทางในการบริ ห ารจั ด การพลั ง งานในอาคารเมื่ อ ได้ ม าตรการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานจะตรวจวั ด
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ก่อนการปรับปรุง เพื่อประเมินผลประหยัดพลังงานและความคุ้มค่าในการลงทุน จาก
การศึกษาพบว่าอาคารมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 3,573,100 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น 13,649,715 บาทต่อปี และมีดัชนีการใช้พลังงาน 136.74 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตร ได้มาตรการ
อนุรักษ์พลังงานที่มีศักยภาพรวม 6 มาตรการ ได้แก่ 1) มาตรการติดตั้ง VSD ในเครื่องสูบน้ําเย็นของเครื่องทํา
ความเย็น 2) มาตรการติดตั้งอุปกรณ์ล้างท่อคอนเดนเซอร์อัตโนมัติโดยใช้ลูกบอล 3) มาตรการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเพิ่มเติมในบริเวณที่มีการทํางานนอกเวลา 4) มาตรการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าจาก
หลอด Fluorescent เป็นหลอด LED 5) มาตรการติดฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาอาคาร และ 6) มาตรการ
ติดฉนวนกันความร้อนบริเวณผนังอาคาร รวมผลประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากทุกมาตรการเท่ากับ 644,775
กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นเงิน 2,463,041 บาทต่อปี มีระยะเวลาคืนทุนระหว่าง 0.34 – 15.12 ปี
ระเบียบวิธีวิจัย
การเตรียมการและรวบรวมข้อมูล
ศึกษาจากอาคารวิทยาลัยนานาชาติจีน (ภาพที่ 1) แบบก่อสร้างและข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของอาคาร

ภาพที่ 1 อาคารวิทยาลัยนานาชาติจีน
ที่มา:เว็บไซต์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การสร้างแบบจําลองการใช้พลังงานของอาคาร
การสร้างแบบจําลองอาคารวิทยาลัยนานาชาติจีน (ภาพที่ 2) ใช้ซอฟต์แวร์เสริมช่วยในการเข้าถึงการ
แสดงผลที่ง่ายขึ้นกล่าวคือซอฟต์แวร์ SketchUp ใช้ในการวาดและสร้างตัวกรอบอาคารขึ้นมา โดยใช้ข้อมูลจริง
จากแบบการก่อสร้างและสถานที่จริง โดยสามารถสร้างขอบเขตของห้องต่างๆ กรอบอาคาร วัสดุต่างๆของ
กรอบอาคารและสามารถกําหนดประเภทและโซนการใช้งานของอาคารได้ด้วย
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ภาพที่ 2 แบบจําลองอาคารในซอฟต์แวร์ SketchUp
หลังจากสร้างแบบจําลองอาคารขึ้นมาพร้อมใส่ข้อมูลจริงทั้งกรอบอากาศและข้อมูลการจัด Thermal
Zone ของอาคาร (ภาพที่ 3) ต้องใส่ข้อมูลรายละเอียดของอาคารและการใช้อาคารเชิงลึกเช่นจํานวนอุปกรณ์
ไฟฟ้าและปริมาณการใช้ไฟฟ้า เป็นต้น สําหรับการคํานวณพลังงานในซอฟต์แวร์ Openstudio ซึ่งเชื่อมต่อกับ
การสร้างแบบจําลองในซอฟต์แวร์ SketchUp ไว้แล้วพร้อมข้อมูลรายละเอียดที่สร้างไว้เบื้องต้น (ดังภาพที่ 4)

ภาพที่ 3 การแบ่งพื้นที่ตาม Thermal Zone

ภาพที่ 4 ซอฟต์แวร์ Openstudio
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ใช้ซอฟต์แวร์ EnergyPlus คํานวณค่าพลังงานรวมต่อปีที่แบบจําลองใช้และใช้ซอฟต์แวร์ BEC คํานวณ
ค่าพลังงานที่ใช้จากระบบกรอบอาคาร โดยทั้งหมดเปรียบเทียบกับเกณฑ์ Building Energy Code ว่าได้
มาตรฐานหรือไม่ ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 ซอฟต์แวร์ BEC
เมื่อปรับปรุงแบบจําลองอาคารตามมาตรการจนผ่านเกณฑ์ Building Energy Code วิเคราะห์ความ
คุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์ เลือกใช้มาตรการที่เหมาะสมกับอาคารมากที่สุด ภาพที่ 6 แสดงภาพรวมของแผนผัง
ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการศึกษานี้

ภาพที่ 6 แผนภาพระเบียบวิธีวิจัย
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ผลการศึกษาและวิเคราะห์ผล
จากค่าพลังงานรวมต่อปีที่ได้จากแบบจําลองอาคารวิทยาลัยนานาชาติจีนคือ 202,173 kWh/year
นํามาคํ านวณหาค่าดัชนีก ารใช้ พลั งงานไฟฟ้าได้จ ากค่ าพลั งงานรวมต่อปีหารด้ วยพื้นที่ใ ช้สอยของอาคาร
ค่าพลังงานรวมต่อปีของอาคาร 202,173 kWh/year พื้นที่ใช้สอยอาคาร 2,413 m2 ค่าดัชนีการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าของอาคาร 83.78 kWh/m2-year
ดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารวิทยาลัยนานาชาติจีนเมื่อพิจารณาประเภทอาคารเป็นสถานศึกษา
ยังเกินค่าอาคารมาตรฐานของกระทรวงพลังงาน จึงต้องจัดมาตรการปรับปรุงการใช้พลังงานของอาคารให้ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้
1. ลดปริมาณการใช้พลังงานระบบไฟฟ้า เปลี่ยนชนิดหลอดไฟทั้งหมดในอาคารเป็นหลอด LED ดัง
ตารางที่ 1 หลังปรับปรุงคํานวณค่า Lighting Power Density (LPD) = 4.84 W/m2 ซึ่งผ่านเกณฑ์ BEC
ตารางที่ 1 รายการหลอดไฟที่เปลี่ยนแปลงสําหรับมาตรการเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED
หลอดเดิม T5
หลอดใหม่ LED
T5 1x18W
LED 1x9W
T5 2x28W
LED 2x18W
2. ลดปริมาณการใช้พลังงานระบบปรับอากาศ บํารุงรักษาหรือเปลี่ยนให้ประสิทธิภาพการทํางานของ
เครื่องปรับอากาศผ่านตามเกณฑ์ฉลากเบอร์ 5 (EER ≥ 11) ซึ่งผ่านเกณฑ์ BEC
หลังจากดําเนินการปรับปรุงการใช้พลังงานตามมาตรการข้างต้นในแบบจําลองอาคารแล้ว ใช้ซอฟต์แวร์
EnergyPlus คํานวณหาค่าพลังงานรวมต่อปีหลังการปรับปรุงได้ค่าคือ 164,471 kWh/year นํามาคํานวณหา
ค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าได้จากค่าพลังงานรวมต่อปีหารด้วยพื้นที่ใช้สอยของอาคารค่าพลังงานรวมต่อของ
อาคาร 164,471 kWh/year พื้นที่ใช้สอยอาคาร 2,413 m2 ค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคาร
68.16 kWh/m2-year
ซึ่ งดั ชนีก ารใช้พ ลัง งานไฟฟ้ าหลัง ปรับ ปรุ งยัง เกิ นค่า มาตรฐานของกระทรวงพลัง งาน จึ งต้ องจั ดหา
มาตรการปรับปรุงการใช้พลังงานของอาคารเพิ่มเติม โดยการปรับปรุงระบบกรอบอาคารด้วยการเสริมฉนวนใย
แก้วกันความร้อน ทั้งผนังและหลังคาในแบบจําลองอาคาร แล้วใช้ซอฟต์แวร์ BEC คํานวณค่า OTTV และ
RTTV และทําการหาค่าพลังงานรวมหลังจากการปรับปรุงแบบจําลองอาคารทั้งหมด
เมื่อติดตั้งฉนวนใยแก้ว หนา 75 มิลลิเมตร พร้อมแผ่นยิบซัม หนา 9 มิลลิเมตร ที่ผนังทึบของอาคาร
หลังปรับปรุงคํานวณได้ค่า OTTV = 22.3 W/m2 ซึ่งผ่านเกณฑ์ BEC เมื่อติดตั้งฉนวนใยแก้วหนา 75 มิลลิเมตร
เพิ่มเติมบนแผ่นยิบซัมที่หลังคาหลังปรับปรุงคํานวณได้ค่า RTTV = 10.9 W/m2 ซึ่งผ่านเกณฑ์ BEC หลัง

1225

9
ปรับปรุงตามมาตรการเพิ่มเติมคํานวณหาค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 40.8 kWh/m2-year เมื่อพิจารณา
ประเภทอาคารเป็นสถานศึกษาอยู่ในเกณฑ์ค่าของอาคารมาตรฐานของการทรวงพลังงาน
เมื่อพิจารณาเกณฑ์ Building Energy Code (ภาพที่ 7) ทางเลือกที่ 1 ต้องผ่านเกณฑ์ของระบบกรอบ
อาคาร ระบบแสงสว่างและระบบปรับอากาศทุกระบบ ทางเลือกที่ 2 ใช้การประเมินค่าพลังงานรวมโดย
พลังงานรวมของอาคารที่ออกแบบต้องใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับพลังงานรวมของอาคารอ้างอิง สําหรับงานวิจัยนี้
ได้ใช้เกณฑ์ค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าประเภทอาคารสถานศึกษาของกระทรวงพลังงานเป็นเกณฑ์ในการ
ประเมินซึ่งแบบจําลองอาคารมหาวิทยาลัยนานาชาติจีนหลังปรับปรุงและปรับปรุงเพิ่มเติมผ่านเกณฑ์ Building
Energy Code ทั้ง 2 ทางเลือก
เกณฑ์ Building Energy Code
ทางเลือกที่ 1
ผ่านเกณฑ์ทุกระบบ

1.ระบบกรอบอาคาร
2.ระบบแสงสว่าง
3.ระบบปรับอากาศ

ทางเลือกที่ 2
ใช้การประเมินค่าพลังงานรวม

พลังงานรวมของ
อาคารที่ออกแบบ

ไม่ผ่าน

≤

พลังงานรวมของ
อาคารที่อา้ งอิง

ผ่าน
ผ่าน
ภาพที่ 7 ภาพแสดงเกณฑ์ Building Energy Code
(ที่มา: ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน, 2558)

ภาพที่ 8 แผนภูมิแท่งแสดงปริมาณพลังงานรวมของอาคารตลอดปี พ.ศ. 2560 เปรียบเทียบกับพลังงาน
รวมที่คํานวณได้จากแบบจําลองอาคาร โดยค่าพลังงานรวมต่อปีของอาคารก่อนปรับปรุงเท่ากับ 202,173
kWh/year หลังปรับปรุงคํานวณได้ค่าพลังงานรวมต่อปีของแบบจําลองอาคารเท่ากับ 98,471 kWh/year หรือ
ลดลง 51%
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ภาพที่ 8 แผนภูมิแท่งแสดงปริมาณพลังงานรวมของอาคารก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุงทั้งหมด
การศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์
ค่าไฟฟ้าหลังจากการปรับปรุงตามมาตรการจนแบบจําลองอาคารอยู่ในเกณฑ์ค่าดัชนีการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าของอาคารมาตรฐานสามารถคิดค่าพลังงานด้านเศรษฐศาสตร์ได้โดยคํานวณเป็นจํานวนเงินค่าไฟฟ้าที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยการคิดค่าไฟฟ้ามาจากค่าเฉลี่ยของค่าไฟฟ้า พ.ศ. 2560 (บาท) หารด้วยค่าเฉลี่ย
หน่วยไฟฟ้าที่ใช้ (kWh/year) ดังตารางที่ 2 จะได้เท่ากับ 4.78 บาทต่อหน่วย
ตารางที่ 2 การใช้ไฟฟ้าของอาคารวิทยาลัยนานาชาติจีน พ.ศ. 2560
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม

หน่วยไฟฟ้า
14,000
18,000
22,000
16,000
17,000
15,000
18,000
20,000
20,000
19,000
20,000
12,000
211,000

ค่าไฟฟ้า
64,684.67
82,117.82
99,961.68
75,203.20
79,025.73
96,978.73
84,467.68
91,032.57
95,332.74
88,312.03
92,504.05
58,240.75
1,007,861.65
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บาท/หน่วย
4.62
4.56
4.54
4.70
4.65
6.47
4.69
4.55
4.77
4.65
4.63
4.85
4.78
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ดังนั้นค่าไฟฟ้าโดยประมาณของอาคารหลังการปรับปรุงคํานวณได้จาก 98,471 × 4.78 = 470,691.38
บาท ซึ่งค่าไฟฟ้าลดลงประมาณ 53.3% หรือ 537,170 บาทต่อปี การปรับปรุงมาตรการลดการใช้พลังงานของ
อาคารมีการลงทุน ดังนี้
- การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ มีค่าเครื่องปรับอากาศ 1,555,330 บาท ค่าติดตั้ง 147,000 บาท คิดจาก
100% ของจํานวนเครื่องปรับอากาศทั้งหมด
- การเปลี่ยนหลอดไฟเป็นชนิด LED มีค่าหลอดไฟLED 101,380 บาท ค่าติดตั้ง 10,000 บาท คิดจาก
100% ของจํานวนหลอดไฟทั้งหมด
- การปรับปรุงผนังกรอบอาคาร พื้นที่ผนังทั้งหมด 1,872.21 ตารางเมตร ใช้ฉนวนใยแก้ว 781 แผ่น
จํานวน 273,350 บาท ใช้ยิปซัมบอร์ด 651 แผ่น จํานวน 97,650 บาท ค่าติดตั้ง 92,750 บาท
- การปรับปรุงหลังคากรอบอาคาร พื้นที่หลังคาทั้งหมด 536.82 ตารางเมตร ใช้ฉนวนใยแก้ว 224 แผ่น
จํานวน 78,400 บาท ค่าติดตั้ง 19,600 บาท
ดังนั้นการลงทุนปรับปรุงอาคารมีระยะคืนทุนโดยประมาณคือค่าใช้จ่ายในการลงทุนหารด้วยค่าไฟฟ้าที่ลดลงต่อ
ปี = 4.42 ปี
สรุปผลการศึกษา
การสร้ า งแบบจํ า ลองอาคารวิ ท ยาลั ย นานาชาติจี น มหาวิท ยาลั ยธุ ร กิ จบั ณฑิต ย์ พบว่า ค่ าดั ชนี ก ารใช้
พลังงานไฟฟ้าของอาคารวิทยาลัยนานาชาติจีนเมื่อพิจารณาประเภทอาคารเป็นสถานศึกษายังอยู่เกินค่าของ
อาคารมาตรฐานของกระทรวงพลังงาน จึงต้องจัดมาตรการปรับปรุงให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยค่าดัชนีการใช้
พลังงานไฟฟ้ามีค่า 83.78 kWh/m2-year หลังใช้มาตรการปรับปรุงระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่างและ
ระบบกรอบอาคาร ได้ผลการใช้พลังงานของอาคารลดลงคือค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าหลังการปรับปรุงอาคารทั้งหมด
มีค่า 40.8 kWh/m2-year ซึ่งอยู่ในเกณฑ์อาคารมาตรฐานของกระทรวงพลังงานและผ่านเกณฑ์ Building
Energy Code โดยในการศึกษาการปรับปรุงอาคารวิทยาลัยนานาชาติจีน สามารถลดค่าไฟฟ้าโดยประมาณ
537,170 บาทต่อปี โดยลงทุน 2,375,460 บาท ระยะคืนทุนโดยประมาณ 4.42 ปี
ข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อไป
1. การเลือกใช้มาตรการการลดพลังงานรวมจากหลักการ Cost Optimal โดยการเสนอมาตรการอื่นๆที่
เหมาะสมแล้วเลือกมาตรการที่คุ้มต้นทุนและได้ประสิทธิภาพด้านพลังงานตามเป้าหมายมากที่สุด
2. การศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์จากหลักการวัฐจักรวงจรชีวิต ศึกษาต้นทุนในการลงทุนตั้งแต่เริ่มต้นจน
สิ้นสุดวงจรชีวิต เพื่อคํานวณการลงทุนและระยะคืนทุนได้อย่างเที่ยงตรง
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทาการพัฒนาระบบการจัดการและควบคุมการใช้พลังงานในอาคาร
โดยเพิ่มคุณสมบัติให้สามารถตรวจวัดและเก็บบันทึกค่า Indoor Environmental Quality (IEQ) แบบ Realtime ได้ เพื่อต้องการประเมิน ผล IEQ ภายในอาคารประเภทส านักงาน การศึกษานี้ทาการออกแบบและ
พัฒ นา Sensor ส าหรับ ตรวจวัด ค่า IEQ ทั้ ง 4 องค์ป ระกอบขึ้น มาใหม่ และท าการพั ฒ นาระบบ Building
Energy Management Systems–Indoor Environmental Quality (BEMS-IEQ) Platform ซึ่ ง BEMSIEQ Platform นี้สามารถวิเคราะห์และแสดงข้อมูลโดยอัตโนมัติเพื่อการประเมินสมรรถนะของ IEQ ได้อย่าง
รวดเร็วโดยไม่จาเป็น ต้องใช้บุคลากรผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือในการตรวจวัด ข้อมูล IEQ ที่ได้จากการเก็บ
บันทึกยังสามารถนามาวิเคราะห์เพื่อทาการแก้ไขปัญหา IEQ ภายในอาคาร และยังสามารถนาไปประยุกต์ใช้
สาหรับการวิจัยการและการออกแบบเพื่อให้เกิดการปรับปรุ งอาคารให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน IEQ ที่ระดับสากล
ยอมรับ BEMS-IEQ Platform จึงเป็นนวัตกรรมสาหรับใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ IEQ เพื่อเพิ่มสมรรถนะของ
อาคารให้ สู งขึ้น และสร้างความพึ งพอใจ สุ ขภาพความเป็น อยู่ ข องผู้ ใช้ส อยอาคารอี กด้ว ย ซึ่ง BEMS-IEQ
Platform นี้ยังสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับอาคารประเภทอื่นๆได้
คาส าคั ญ : การจั ด การพลั งงาน, ระบบการจั ด การและควบคุม การใช้ พ ลั งงานภายในอาคารส านั ก งาน,
คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร

1231

3

Abstract
The aim of this study was to develop the building energy management system for
monitoring indoor environmental quality (IEQ) in office building by adding features that able
to measure and harvest parameters of Indoor Environmental Quality (IEQ) in real-time. The
study designed and developed new platform so-called “Building Energy Management
Systems–Indoor Environmental Quality (BEMS-IEQ)” and new multi-sensors for measuring
four IEQ parameters. The BEMS-IEQ Platform can analyze and show parameters on
dashboard automatically and assessment of IEQ performance without the expert and
measurement tools. IEQ database can be support IEQ field research and apply for building
assessment. The BEMS-IEQ Platform is innovation for applying to improve IEQ and improve
building performance, occupant satisfaction, and health and well-being. Finally, the BEMSIEQ Platform can be applied in other building types.
Keywords: Energy Management, Building Energy Management System (BEMS), Indoor
Environmental Quality (IEQ)
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บทนา
พลั งงานถือว่าเป็น สิ่งที่มีความจาเป็นต่อการดารงชีวิตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทุกประเทศ
สาหรับประเทศไทย การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายจาแนกตามสาขาเศรษฐกิจมีสัดส่วนปริมาณการใช้ พลังงานดังนี้
สาขาอุตสาหกรรมการผลิต 37.1%, สาขาการขนส่ง 36.3%, สาขาบ้านอยู่อาศัย 14.3%, สาขาธุรกิจการค้า
6.7%, สาขาการเกษตรกรรม 5.2%, สาขาเหมืองแร่ 0.2%, สาขาการก่อสร้าง 0.2% (กระทรวงพลังงาน,
2559) พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารต่างๆ โดยทั่วไป ประกอบด้วยไฟฟ้าที่ใช้เพื่อแสงสว่าง การปรับอากาศ และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ พัดลม ตู้เย็น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร ถ้าเป็นอาคารขนาดใหญ่ก็
อาจจะมีลิ ฟต์ บั นไดเลื่อน ประตูอัตโนมัติ และ เครื่องมือ เครื่องจักร เป็นต้น แนวทางหนึ่งในการอนุ รักษ์
พลังงานหรือการใช้พลั งงานไฟฟ้าให้ ได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพสาหรับอาคารเอกชน บ้ านที่อยู่อาศัย รวมทั้ง
อาคารของหน่วยงานราชการ คือ การปรับปรุงการออกแบบอาคารและเลือกใช้วัสดุที่ประหยัดพลังงานสาหรับ
อาคาร เช่น การออกแบบรูปทรงของอาคาร การเลือกใช้วัส ดุ หลังคา วัส ดุผ นัง ประตู หน้ าต่าง หลอดไฟ
เครื่องปรับอากาศ เครื่องน้าร้อน ฯลฯ (ความร่วมมือระหว่างโครงการฯ, 2559)
จากข้อมู ล ในเบื้ องต้นแสดงให้ เห็ นว่าเราต้องตระหนักถึงปั ญ หาของการใช้พ ลั งงานจากอาคาร
สานักงาน เพราะในทุกภาคส่วน ทุกองค์กรต้องมีอาคารสานักงานในการดาเนินงาน และมีแนวโน้มการใช้
พลังงานที่สูงขึ้น และต่อไปพลังงานทดแทนจะต้องเข้ามามีบทบาทในอาคารสานักงาน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ดังนั้ น ผู้ วิจั ย ได้เห็ น ถึ งความส าคัญ ในการจั ดการพลั งงานไฟฟ้ า และพลั งงานทดแทนโดยเจาะจงที่ อ าคาร
สานักงาน การที่จะจัดการวางแผน และจัดการการใช้พลังงานให้ได้ดีที่สุดนั้น จาเป็นจะต้องทราบถึงข้อมูลการ
ใช้พลังงานภายในตัวอาคารอย่างละเอียด และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และวางแผนการใช้พลังงาน เพื่อให้
เกิดการสูญเสียโดยไม่จาเป็นน้อยที่สุด ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาโปรแกรมระบบการจัดการและควบคุมการใช้พลังงาน
ภายในอาคาร (BEMS) เพื่อตรวจวัดและเก็บข้อมูลพลังงานดังกล่าว และจากแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ.
2554 - 2573) ซึ่งเป็นนโยบายพลังงาน ของกระทรวงพลังงานนั้น มีเป้าหมายสาคัญ คือ ต้องการที่จะลดความ
เข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity) ลง 25% ในปี 2573 เมื่อเทียบกับปี 2548 หรือ ลดปริมาณการใช้
พลังงานต้องลดลงไม่ต่ากว่า 38,200 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ (ktoe) ในปี 2030 (กระทรวงพลังงาน, 2554)
โดยก าหนดกลยุ ท ธการเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการใช้ พ ลั งงาน 4 มาตรการหลั ก คื อ 1. มาตรการ
กฎหมาย 2. มาตรการด้านการเงินการลงทุน 3. มาตรการสร้างจิตสานึก 4. มาตรการสร้างพัฒนาองค์ความรู้
โดยเฉพาะในมาตรการด้านกฎหมายนี้ ทาให้เกิดโครงการ Building Energy Code โดยการออกกฎกระทรวง
การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (Building Energy Code) วัตถุประสงค์เพื่อกาหนดมาตรฐาน
ของอาคารที่จะก่อสร้างใหม่ ให้มีการออกแบบ โดยให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะบังคับใช้กับ
อาคาร 9 ประเภท ขนาดตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตร ขึ้นไป ได้แก่ 1.อาคารสานักงาน 2. อาคารชุด 3. อาคาร
สถานบริการ 4. อาคารโรงมหรสพ 5.อาคารชุมนุมคน 6. โรงแรม 7. สถานพยาบาล 8.ห้างสรรพสินค้า 9.
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สถานศึกษา โดยเงื่อนไขการออกแบบ ได้แก่ กรอบอาคาร, ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง, ระบบปรับอากาศ, อุปกรณ์
ผลิตน้าร้อน, การใช้พลังงานรวม และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน (กฎกระทรวง, 2552)
นับเป็นจุดเริ้มต้นก้าวสาคัญของการพัฒนาไปสู่อาคารประหยัดพลังงานในประเทศไทยอย่างเป็น
รูปธรรม และในการประเมินอาคารเพื่อให้เป็นอาคารเขียว (Green Building) นั้น ก็มีหลากหลายเกณฑ์ในการ
ตรวจประเมินและเพื่อให้ได้รับการรับรอง การที่จะพิสูจน์ยืนยันว่าอาคารนั้นได้รับการออกแบบให้เป็น Green
Building อย่างถูกวิธี จึงจาเป็นต้องมีการกาหนดเป็นมาตรฐานขึ้นมา ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้วิธีการให้คะแนนตาม
รายการ (Checklist) หรือเรียกว่า แบบประเมินอาคาร ซึ่งปัจจุบัน ทั่วโลกได้พัฒนาแบบประเมินของตนเอง
อ อ ก ม า เช่ น ใน ป ร ะ เท ศ ไท ย มี เก ณ ฑ์ TREES (Thai’s Rating of Energy and Environmental
Sustainability) ในประเทศอังกฤษ ได้มีการพัฒ นาแบบประเมินอาคารเขียว เรียกว่า BREEAM (Building
Research Establishment’s Environmental Assessment Method) หรื อ ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ก็ มี
หน่ ว ยงาน The U.S. Green Building Council (USGBC) ได้ พั ฒ นาแบบประเมิ น อาคารที่ เรี ย กว่ า LEED
(Leadership in Energy & Environmental Design) เป็นที่น่าสังเกตว่า นอกเหนือจากการตรวจวัดเพื่อดูผล
เรื่องของการเป็ นอาคารประหยั ดพลั งงานซึ่ งให้ ความส าคั ญ กับ ตัว อาคารเป็ น หลั กแล้ ว นั้น ใน LEED และ
TRESS ยั ง มี ก ารประเมิ น Indoor Environmental Quality (IEQ) ซึ่ ง ให้ ค วามส าคั ญ กั บ คุ ณ ภาพของ
สิ่งแวดล้อมภายในอาคาร ซึ่งได้แก่ คุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality) สภาวะน่าสบายเชิง
อุณหภาพ (Thermal Comfort) สภาวะน่าสบายเชิงเสียง (Acoustic Comfort) และสภาวะน่าสบายเชิงแสง
ส่องสว่าง (Visual Comfort) เป็นการให้ความสาคัญกับผู้ใช้อาคารเป็นอย่างมาก
ดังนั้น ผู้ทาการศึกษาจึงมีแนวคิด ที่จะประยุกต์ใช้โปรแกรมระบบการจัดการและควบคุมการใช้
พลังงานภายในอาคาร(BEMS) ที่มีอยู่แล้ว มาพัฒนาเพิ่มคุณสมบัติให้สามารถตรวจวัดพร้อมเก็บบันทึกค่า IEQ
Parameters ได้ และนาไปสู่การประเมินผลคุณภาพสภาพแวดล้อมภายในอาคารประเภทสานักงาน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาระบบการจัดการและควบคุมการใช้พลังงานในอาคารเพื่อตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภายในอาคาร (Building Energy Management Systems–Indoor Environmental Quality: BEMS-IEQ
Platform) สาหรับอาคารสานักงาน
อุปกรณ์และวิธีการดาเนินงานวิจัย
1. อุปกรณ์ดาเนินงานวิจัย
1.1 อุ ป ก ร ณ์ IEQ sensor (Parkinson et al., 2019) โด ย มี ราย ก ารข อ ง Sensors แ ล ะ
Specifications ดังนี้
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ตารางที่ 1 List of sensors included in IEQ sensor, and their performance specifications
Parameter
A ir te m p e ra tu re
R e la tiv e h u m id ity
G lo b e te m p e ra tu re
A ir s p e e d

Sensor Type
N T C th e rm is to r
C a p a c itiv e
N T C th e rm is to r
B i-d ire c tio n a l th e rm a l
a n e m o m e te r
S o u n d p re s s u re le v e l
E le c tre t m ic ro p h o n e
I llu m in a n c e
B ro a d b a n d p h o to d io d e
C a rb o n d io x id e ( C O 2 )
N o n d is p e rs iv e in f ra re d
C a rb o n m o n o x id e ( C O )
E le c tro c h e m ic a l
F o rm a ld e h y d e ( H C H O )
E le c tro c h e m ic a l
T o ta l v o la tile o rg a n ic c o m p o u n d s ( T V O C ) P h o to io n is a tio n

Range
0 -6 0
0 -1 0 0
0–50 °C

Resolution
0 .1 ° C
0 .1 0 %
0 .1 ° C

0 – 1 m /s
3 0 -1 3 0 d B A
0 to 2 0 ,0 0 0 lx
0–5000 ppm
0–50 ppm
0 -5 p p m
10–2000 ppb

0 .0 1 m /s
0 .1 d B
1 lx
1 ppm
0 .1 p p m
0 .0 1 p p m
10 ppb

ภาพที่ 1 แสดงแบบจาลองการประกอบ IEQ sensor ลงบน PCBA

ทาการประกอบ Sensors ลงบน PCBA ตามที่ได้มีการออกแบบลักษณะการจัดวางอุปกรณ์
ไว้ ตามภาพที่ 1 เพื่ อ ให้ ไ ด้ IEQ Sensor ส าหรั บ ใช้ ใ นการตรวจวั ด ค่ า Parameters คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมภายในอาคาร
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1.2 โปรแกรม Building Energy Management Systems ส าหรั บ ใช้ พั ฒ นา BEMS-IEQ
Platform ด้ว ยการเพิ่มคุณ สมบัติให้ ส ามารถแสดงผลค่าคุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อมแบบ Real-time บน
Dashboard ในรูปแบบของ Web Application ตามภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงโปรแกรม Building Energy Management Systems
2. วิธีการดาเนินงานวิจัย

ภาพที่ 3 แสดง Methodology diagram of the research
เริ่มต้นงานวิจัยด้วยการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเรื่องคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร (IEQ) และ
ข้อมูลของระบบการจัดการและควบคุมการใช้พลังงานภายในอาคารสานักงาน (BEMS) ดังแสดงในภาพที่ 3
จากนั้นทาการกาหนดค่า Parameters และ Specifications ของ Sensors ที่ใช้สาหรับการบ่งชี้ค่าคุณภาพ
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สิ่งแวดล้อมภายในอาคาร หลังจากนั้นทาการจัดหา Sensors ที่มีค่า Parameters และ Specifications ตามที่
ได้กาหนดไว้ ทาการออกแบบการจัดวางอุปกรณ์ แล้วประกอบ Sensors ลงบน PCBA เพื่อให้ได้ IEQ Sensor
สาหรับใช้ในการตรวจวัดค่า Parameters คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร
ทาการพัฒนาโปรแกรม Building Energy Management Systems ให้สามารถแสดงผลค่าคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแบบ Real-time บน Dashboard ในรูปแบบของ Web Application (Schiavon et al., 2013)
ผลการศึกษา
ในการศึกษานี้เป็นการพัฒนาระบบการจัดการและควบคุมการใช้พลังงานในอาคารเพื่อตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคารประเภทสานักงาน ซึ่งจะใช้ในการวัดและประมวลผลค่าต่าง ๆ คือ คุณภาพ
อากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality), สภาวะน่าสบายเชิงอุณหภาพ (Thermal Comfort), สภาวะน่า
สบายเชิงเสียง (Acoustic Comfort) และสภาวะน่าสบายเชิงแสงส่องสว่าง (Visual Comfort)
ซึ่งการพัฒนาระบบนี้สามารถนาเสนอผลการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. IEQ Sensor
เมื่อนา Sensor มาจัดวางเพื่อร่างแบบตามมิติขนาดจริงของ Sensor ก่อนที่จะทาการประกอบลง
บน PCBA จากนั้นทาการ Render ภาพ 3D ออกมาเพื่อเป็นต้นแบบ IEQ Sensor จะได้รูปร่างตามภาพที่ 4

ภาพที่ 4 แสดงแบบ 3D render of the PCBA and important components ของ IEQ sensor
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หลังจากทาการทดสอบ IEQ Sensor เพื่อทดสอบการส่งค่า Parameter ด้วยโปรโตคอล MQTT
ไปที่ MQTT Server พบว่า ข้อมูลที่ตรวจวัดได้และสัญญาณ MQTT ของ IEQ Sensor สามารถส่งข้อมูลได้
แบบ Real-time อย่ างต่อ เนื่ อ งและได้พั ฒ นาโปรแกรมให้ ส ามารถท าการบั น ทึ กค่ าที่ ต รวจวัดไปที่ Local
Server
2. BEMS-IEQ Platform
หลังจากทีไ่ ด้ทาการติดตั้ง IEQ Sensor ในบริเวณโซนที่มีผู้ใช้อาคารคารทางานเป็นหลักในระหว่าง
วัน จากนั้ นได้ทาการแก้ไข Single Line Diagram เพิ่มจุดติดตั้ง IEQ Sensor ลงบนแบบแสดงรายละเอียด
ของการติดตั้งอุปกรณ์ BEMS Equipment Installation Layout ตามภาพที่ 5

ภาพที่ 5 แสดง BEMS equipment installation layout
จากนั้นได้ทาการ Update Dashboard เพื่อเพิ่มการแสดงจุดติดตั้ง IEQ Sensors ลงบนหน้าจอ
BEMS-IEQ Platform ตามภาพที่ 6 โดยสามารถเข้าดูค่า Parameters ของ IEQ Sensor ด้วยการกดเลือกที่
เมนูบาร์

แล้วกดเลือกที่สัญลักษณ์ IEQ sensor
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เมื่อทาการกดสัญลักษณ์ IEQ Sensor จะปรากฎหน้าต่างที่แสดงค่า Parameters ที่ได้จากการ
ตรวจวัดด้วย IEQ Sensor ตามภาพที่ 7 โดยจะแสดงผลในรูปแบบของ Web Application ซึ่งจากการศึกษา
และพัฒนาในครั้งนี้ได้ตั้งชื่อว่า BEMS-IEQ Platform

ภาพที่ 6 แสดง Function IEQ ที่เพิ่มเข้ามาที่ Dashboard BEMS-IEQ Platform

ภาพที่ 7 แสดงค่าการตรวจวัด IEQ ของ Web Application BEMS-IEQ Platform
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สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาพบว่า สามารถที่จะพัฒนาระบบการจัดการและควบคุมการใช้พลังงานในอาคารเพื่อ
ต รว จ วั ด คุ ณ ภ าพ สิ่ งแ วด ล้ อ ม ภ าย ใน อ าค าร (Building Energy Management Systems–Indoor
Environmental Quality: BEMS-IEQ Platform) สาหรับอาคารสานักงาน ได้โดยการพัฒนาในส่วนอุปกรณ์
ตรวจวัด IEQ Sensor ให้สามารถที่จะทาการตรวจวัดและบันทึกค่า IEQ Parameters ของอาคารประเภท
สานักงานได้อย่างต่อเนื่อง ทาให้ได้ผล IEQ Parameters ตลอดช่วงเวลา 24 ชั่วโมง โดยข้อมูล IEQ ที่บันทึกได้
จะแสดงบน Dashboard ของ BEMS-IEQ Platform จากนั้ น ยังสามารถน าข้อมู ล มาวิเคราะห์ เพื่ อท าการ
แก้ไขปัญหา IEQ ภายในอาคาร และยังสามารถนาไปประยุกต์ใช้สาหรับ งานวิจัยการและการออกแบบเพื่อให้
เกิดการปรับปรุงอาคารให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาคารเขียวที่ระดับสากลยอมรับเพิ่มขึ้น BEMS-IEQ Platform
จึงเป็นนวัตกรรมสาหรับใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ IEQ เพื่อเพิ่มสมรรถนะของอาคารให้สูงขึ้น และสร้างความ
พึงพอใจ สุขภาพความเป็นอยู่ของผู้ใช้สอยอาคารอีกด้วย ซึ่ง BEMS-IEQ Platform นี้ในอนาคตยังสามารถ
พัฒนาต่อยอดและนาไปประยุกต์ใช้กับอาคารประเภทอื่นได้
ข้อเสนอแนะ
ด้วยข้อจากัด ที่ส าคัญ ของการหาอุ ปกรณ์ ในการตรวจวัด ค่า IEQ ให้ ส ามารถบั นทึ กค่ าได้อย่าง
ต่อเนื่องนั้น คือ ไม่มี Sensors ที่ใช้วัด IEQ Parameters จาหน่ายในท้องตลาดโดยตรง และส่วนใหญ่จะถูก
พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในห้องทดลอง จึงเป็นข้อจากัดสาคัญที่ทาให้การตรวจวัดค่า IEQ แบบ Real-time นั้นเข้าถึง
ได้ยาก ในการศึกษานี้ผู้วิจัยได้ทาการพัฒนา IEQ Sensor ให้มีการส่งข้อมูลแบบ MQTT Protocol จึงควรมี
การศึกษาและพัฒนาเพิ่มเติมในส่วนของ IEQ Sensor และ BEMS-IEQ Platform เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่ต้องการ
ศึกษาเรื่อง IEQ นาไปต่อยอด ปรับใช้กับงานวิจัยในอนาคต นอกจากนั้นยังสามารถนา BEMS-IEQ Platform
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเพื่อตรวจวัดค่า Parameters อื่นๆ เป็นต้น
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บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอการวิเคราะห์การใช้ปริมาณน้ามันเชื้อเพลิงของเครื่องปั่นไฟฟ้า สถานีเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสี ยง เดิมทีการจัดสรรงบประมาณผู้บริหารประสบปัญหาไม่มีข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจที่
เพียงพอ จึงทาให้การจัดสรรงบประมาณคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ซึ่งโครงการนี้จะมาช่วยเก็บรวบรวม
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล การใช้ปริมาณน้ามันเชื้อเพลิงของเครื่องปั่นไฟฟ้า สถานีเครื่องส่งวิทยุ กระจายเสียง
พัฒนาโดยใช้อุปกรณ์บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino รุ่น Uno R3 ทางานร่วมกับ ESP32 ใช้เซ็นเซอร์
เก็บข้อมูล 2 แบบ ได้แก่ เซ็นเซอร์วัดแรงดันไฟฟ้า และเซ็นเซอร์วัดการสั่นสะเทือน วัดค่าการทางานของเครื่อง
ปั่นไฟฟ้า รับ-ส่งข้อมูลผ่านโมดูลสื่อสารไร้สาย NRF24L01 ความถี่ 2.4 GHz จัดเก็บข้อมูลโดยใช้ Cloud AWS
ร่วมกับ DynamoDB ค่าที่ได้จากเซ็นเซอร์จะนามาวิเคราะห์หาปริมาณน้ามันเชื้อเพลิงที่เครื่องปั่นไฟฟ้าใช้ใน
แต่ละครั้ง พร้อมทั้งประเมินงบประมาณที่ใช้จ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้องเพลิง สามารถดูข้อมูลและควบคุมอุปกรณ์
ผ่ าน Web Browser จากการทดสอบเบื้องต้นพบว่าการอ่านค่าจากเซนเซอร์ทาได้ถูกต้อง สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้กับเครื่องปั่นไฟต่อได้
ค้าส้าคัญ : IoT, เครื่องปั่นไฟ, การสั่นสะเทือน, ปริมาณน้ามัน
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Abstract
This article presents an analysis of the amount of fuel used in the Generator Radio
transmitter station. Previously, budget allocation, the management faced problems without
sufficient information for decision making thus causing the budget allocation to be inaccurate.
This project will help collect data and analyze data on the amount of fuel used in the
Generator Radio transmitter station. Developed by microcontroller board device Arduino Uno
R3 and ESP32 Use 2 types of data acquisition sensors viz voltage sensors and vibration sensor
Receiving and transmitting data via wireless communication module is NRF24L01 2.4 GHz store
data in AWS Cloud work with DynamoDB. The value from the sensor will be analyzed for the
amount of fuel that the electric blender uses each time and evaluate the budget able to view
data and control devices via the Web Browser. From the initial test, it was found that the
readings from the sensor were correct. Can be applied to generators.
Keywords : IoT, Generator, Vibration, Oil content
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บทน้า
กระบวนการจัดสรรงบประมาณของหน่ วยงานภาครัฐ จะมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตาม
โครงการที่หน่วยงานในสังกัดเสนอ จัดลาดับความสาคัญตามความสอดคล้องของยุทธศาสตร์หน่วยงานพร้อม
ทั้งดูข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของปีก่อนหน้า มาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณ
ทั้งนี้สถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงเป็นภารกิจงานภายใต้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังกัด
กรมประชาสัมพันธ์ ที่ต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณในส่วนของค่าน้ามันเชื้อเพลิงเครื่องปั่นไฟฟ้า สถานี
เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงเป็นประจาทุกปี แต่ประสบปัญหาไม่มีข้อมูลในการวิเคราะห์ว่าสถานีไหนควรจัดสรร
งบประมาณเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม
วิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย ถือกาเนิดขึ้นระยะแรก ราวปี พ.ศ. 2470-2472 โดย พลเอก พระ
เจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ พระองค์ เ จ้ า บุ ร ฉั ต รไชยากร กรมพระก าแพงเพชรอั ค รโยธิ น ซึ่ ง ทรงริ เ ริ่ ม ทดลองส่ ง
วิทยุกระจายเสียง เป็นครั้งแรกในประเทศสยาม โดยทรงตั้งชื่อว่า “สถานีวิทยุกรุงเทพมหานคร ที่พญาไท”
และยังทรงมอบหมายให้กรมไปรษณีย์โทรเลข โดยกองช่างวิทยุ ดาเนินการทดลอง ส่งวิทยุกระจายเสียง โดย
ผู้ ฟังนิ ยมเรี ย กว่า “สถานี วิทยุ ศาลาแดง” และเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2482 คณะรัฐ มนตรีซึ่งนาโดย
นายกรัฐมนตรี จอมพล แปลก พิบูลสงคราม ลงมติให้โอนกิจการวิทยุกระจายเสียง ซึ่งกรมไปรษณีย์โทรเลข
ดาเนินการอยู่นั้น ไปขึ้นตรงกับกรมโฆษณาการ สานักนายกรัฐมนตรี หรือปัจจุบันคือกรมประชาสัมพันธ์ สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานสถานีวิทยุกระจายเสียง มีสถานะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งชาติของประเทศไทย สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ มีสถานวิทยุกระจายเสียง จานวน 145 สถานีทั่วประเทศ
แบ่งเป็น ระบบ FM 88 สถานี ระบบ AM 57 สถานี ในการนี้แต่ละสถานีมีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงและ
ติดตั้งเครื่องปั่นไฟฟ้ารองรับสถานการณ์ไฟฟ้าดับ เพื่อให้สถานีวิทยุกระจายเสียงสามารถออกอากาศได้
ระบบวิเคราะห์ปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงเครื่องปั่นไฟฟ้าสถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง เป็นการ
เก็บข้อมูลการทางานของเครื่องปั่นไฟฟ้าผ่านเซ็นเซอร์ 2 ชนิด ได้แก่ เซ็นเซอร์วัดแรงดันไฟฟ้า และเซนเซอร์วัด
การสั่นสะเทือน เก็บข้อมูลของแต่ละสถานีว่าในรอบปีงบประมาณ สถานีแต่ละสถานีมีความถี่ของการทางาน
ของเครื่ องปั่ นไฟฟ้าเท่าไหร่ วิเคราะห์ ร ะยะเวลาที่เครื่ องปั่นไฟฟ้าทางานหาจานวนลิ ตรของน้ามันที่ใช้ไป
คิดเป็นเงินงบประมาณค่านามันเชื่อเพลิงเท่าไหร่ ทาให้ผู้บริหารมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดสรร
งบประมาณ บทความนี้นาเสนอการวิเคราะห์การใช้ปริมาณน้ามันเชื้อเพลิงของเครื่องปั่นไฟฟ้าสถานีเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียง พัฒนาโดยใช้อุปกรณ์บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino รุ่น Uno R3 ทางานร่วมกับ
ESP32 ใช้เซ็นเซอร์เก็บข้อมูล 2 แบบ ได้แก่ เซ็นเซอร์วัดแรงดันไฟฟ้า และเซ็นเซอร์วัดการสั่นสะเทือน วัดค่า
การทางานของเครื่องปั่นไฟฟ้า รับ -ส่งข้อมูลผ่านโมดูลสื่อสารไร้สาย NRF24L01 ความถี่ 2.4 GHz จัดเก็บ
ข้อมูล โดยใช้ Cloud AWS ร่ ว มกับ DynamoDB ค่าที่ได้จากเซ็นเซอร์ จะน ามาวิเ คราะห์ ห าปริ ม าณน้ ามั น
เชื้อเพลิ งที่เครื่องปั่ นไฟฟ้าใช้ในแต่ล ะครั้ง พร้ อมทั้งประเมินงบประมาณที่ใช้จ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้องเพลิง
สามารถดูข้อมูลและควบคุมอุปกรณ์ผ่าน Web Browser
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบตรวจจับการสั่นและระดับศักย์ไฟฟ้า
2. เพื่อออกแบบและพัฒนาสาหรับส่งค่าข้อมูลไปยัง Cloud Server
3. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบวิเคราะห์และแสดงค่าที่ตรวจวัดผ่านทาง Web Browser
อุปกรณ์และวิธีการด้าเนินงาน
1.วัสดุอุปกรณ์
1.1 Arduino UNO R3
1.2 เซ็นเซอร์วัดแรงดันไฟฟ้า
1.3 เซ็นเซอร์วัดความสั่นสะเทือน
1.4 NRF24L01
1.5 ESP32
1.6 AWS Cloud
1.7 LCD Display

จานวน 2 ชุด
จานวน 1 ตัว
จานวน 1 ตัว
จานวน 2 ตัว
จานวน 1 ตัว
จานวน 1 User
จานวน 1

2. วิธีการด้าเนินงาน
2.1 ภาพรวมของระบบ

แสดงผล
ผู้บริหาร
รูปที่ 7 ภาพรวมของระบบ
การท างานในภาพรวมของระบบระบบวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณการใช้ น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง เครื่ อ งปั่ น ไฟฟ้ า
สถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง เริ่มต้นจากนาเซ็นเซอร์วัดแรงดันไฟฟ้า และเซ็นเซอร์วัดความสั่นสะเทือนไป
ติดไว้กับเครื่องปั่นไฟฟ้า เพื่อตรวจจับการทางานหากเกิดกรณีไฟฟ้าดับ หากเครื่องปั่นไฟฟ้าทางานเซ็นเซอร์
จะส่งค่าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเก็บข้อมูล เวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุดการทางานของเครื่องปั่นไฟฟ้าไว้ใน AWS
Cloud ซึ่ง AWS Cloud จะทาการประมวลผลข้อมู ล ที่ได้จากเซ็นเซอร์ ตามอัลกอลิทึ่มที่ตั้งไว้ แสดงผลใน
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รูปแบบ Web Application สรุปข้อมูลการใช้ปริมาณน้ามันของเครื่องปั่นไฟฟ้า ในแต่ละสถานีเครื่องส่งวิทยุ
ประมวลผลเป็นงบประมาณที่ต้องใช้ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารองค์กรประกอบการตัดสินใจในการจัดสรร
งบประมาณต่อไป
2.2 อุปกรณ์เชิงเทคนิคและองค์ประกอบของระบบ

รูปที่ 8 องค์ประกอบของระบบ
องค์ประกอบของระบบ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
1) Sensor ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ส่ ว นรั บ ข้ อ มู ล เข้ า ประกอบด้ ว ย Sensor 2 ชนิ ด คื อ Voltage
Sensor วัดแรงดันไฟฟ้า และ Vibration Sensor วัดความสั่นสะเทือน ซึ่งมีลักษณะการทางาน ดังนี้
Voltage Sensor จะต่อพวงกับเครื่องปั่นไฟฟ้า เพื่อตรวจวัดค่า Output ในขณะที่เครื่องปั่น
ไฟฟ้าทางาน ซึ่งเวลาใช้งานต้องน าไปต่อกับตัวต้านทานลง GND แล้วจึงวัดแรงดันตกคร่อมที่ตัวต้านทาน
ดังกล่าว หรือให้เอาต์พุตที่เป็นแรงดัน (Voltage Output)
Vibration Sensor ใช้ตัวรับรู้การสั่นสะเทือนแบบสวิตช์สปริง เมื่อเกิดการเคลื่อนย้ายโมดูล
จะทาให้เกิดการสั่น ซึ่งทาให้เกิดสัญญาณออกทางเอาต์พุต
2) Node Sensor ท าหน้ า เชื่ อ มต่ อ กั บ เซ็ น เซอร์ รั บ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากเซ็ น เซอร์ ส่ ง ต่ อ ไปยั ง
Gateway โดยในกรณีนี้ใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino R3 เป็น Node Sensor รับ-ส่งข้อมูลผ่าน
โมดูลสื่อสารไร้สาย NRF24L01 ความถี่ 2.4 GHz ไปยัง Gateway
3) Gateway ท าหน้ า ที่ รั บ ข้ อ มู ล Input จาก Node Sensor แล้ ว ส่ ง ผ่ า น Internet ไปยั ง
Cloud เพื่อเก็บ ลงฐานข้อมูล โดยในกรณี้ใช้ ESP32 เป็น Gateway รั บ -ส่ งข้อมูล ผ่ านโมดูล สื่ อสารไร้ส าย
NRF24L01 ความถี่ 2.4 GHz ไปยัง Cloud ผ่านโปรโตคอล MQTT
4) Cloud ทาหน้าที่จัดเก็ บข้ อ มูล ในระบบฐานข้ อมู ล และยังทาหน้า ที่ เป็น Web server
ประมวลผลข้อมูลที่รับมาตามอัลกอริทึ่มที่กาหนดไว้ เพื่อสรุปข้อมูลใช้ประกอบการตัดสินใจในการจัดสรร
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งบประมาณของผู้บริหาร โดยในกรณี้ใช้ AWS Cloud ภายในประกอบด้วย AWS IoT ทาหน้าที่ช่วยให้อุปกรณ์
ติดต่อกับ AWS ได้ เก็บข้อมูลในฐานข้อมูล DynamoDB และใช้บริการ Web Server ผ่าน EC2
2.3 ทดลองท้างานตามที่ออกแบบและพัฒนาระบบ
2.3.1 ทดลองการท้างานของเซ็นเซอร์
กาหนดให้เซ็นเซอร์ส่งค่าเป็น Analog ส่งค่ามายัง Node Sensor แล้ว Node Sensor ส่ง
ค่าที่ได้รับต่อไปยัง Gateway จากนั้น Gateway ส่งค่าที่ได้รับมาไปยัง DynamoDB แล้วดึงค่าที่ได้รับแสดง
เป็นกราฟ ซึ่งในการทดลองนี้จะดาเนินการทดลองทีละ Node Sensor และทาการทดลองกับโมเดลจาลอง
กาหนดให้ทาการสั่นด้วยมือเพื่อตรวจสอบการทางานของ Vibration Sensor และจาลองการวัดแรงดันไฟฟ้า
โดยใช้ Voltage Sensor วัดแรงดันไฟฟ้า จากแบตเตอรี่ขนาด 9 Volt โดยมีโหลดเป็นหลอดไฟ LED ขนาด
5 Volt เพื่อทดสอบการทางานของ Node Sensor
การทดสอบการท้างาน Vibration Sensor
ผลการรับค่า
ชนิด Sensor
Node Sensor
Gate Way
DynamoDB
Vibration Sensor

ครั้งที่ 1
1020

ครั้งที่ 2
1011

ครั้งที่ 3
1003

ครั้งที่ 1
1020

ครั้งที่ 2
1011

ครั้งที่ 3
1003

ครั้งที่1
1020

ครั้งที่ 2
1011

ครั้งที่ 3
1003

ภาพที่ 9 ค่า Vibration Sensor ใน DynamoDB
จากภาพที่ 9 เป็นการแสดงค่าแรงสั่นสะเทือนที่รับจาก Vibration Sensor เก็บในฐานข้อมูล
DynamoDB ซึ่งค่าที่ได้รับ มาเป็น ค่าในรู ปแบบของอนาล็อกเป็นค่าบิตที่ถูกแปลงจากเซ็นเซอร์ ไม่มีหน่ว ย
ยิ่งค่าที่แสดงมีค่ามากเท่าไหร่ แสดงถึงความแรงของการสั่นสะเทือนมากเท่านั้น โดยทดลองสั่นทั้งหมด 3 ครั้ง
เพื่อดูผลการรับค่าของแต่ละส่วน

1247

6

ภาพที่ 10 ดึงค่าที่ได้จาก Vibration Sensor จาก DynamoDB มาแสดงเป็นกราฟ
จากภาพที่ 10 แสดงข้ อ มู ล การดึ ง ค่ า Vibration Sensor จากฐานข้ อ มู ล DynamoDB
ออกมาแสดงเป็นกราฟ ผู้ทดลองได้ทาการสั่นอุปกรณ์เพื่อให้ Vibration Sensor รับค่าไปจัดเก็บในฐานข้อมูล
ตั้งแต่เวลา 02.49 – 02.57 PM
การทดสอบการท้างาน Voltage Sensor
ชนิด Sensor
Voltage Sensor

ผลการรับค่า
Gate Way

Node Sensor
ครั้งที่ 1
2.50

ครั้งที่ 2
2.50

ครั้งที่ 3
2.50

ครั้งที่ 1
2.50

ครั้งที่ 2
2.50

ครั้งที่ 3
2.50

DynamoDB
ครั้งที่1
2.50

ครั้งที่ 2
2.50

ครั้งที่ 3
2.50

ภาพที่ 11 ค่า Voltage Sensor ใน DynamoDB
จากภาพที่ 11 เป็นการแสดงค่าแรงดันไฟฟ้าที่รับจาก Voltage Sensor เก็บในฐานข้อมูล
DynamoDB ทดลองการรับค่าทั้งหมด 3 ครั้ง เพื่อดูผลการรับค่าของแต่ละส่วน ซึ่งค่าที่ได้รับมาเป็นค่าใน
รูปแบบของอนาล็อกแล้วแปลงค่าเป็นหน่วย Volt ซึ่งค่าที่วัดได้เท่ากับ 2.5 Volt

1248

7

ภาพที่ 12 ดึงค่าที่ได้จาก Voltage Sensor จาก DynamoDB มาแสดงเป็นกราฟ
จากภาพที่ 12 แสดงข้อมูลการดึงค่า Voltage Sensor จากฐานข้อมูล DynamoDB ออกมา
แสดงเป็นกราฟ ผู้ทดลองได้ทาการจาลองการวัดแรงดันไฟฟ้าโดยใช้ Voltage Sensor วัดแรงดันไฟฟ้าจาก
แบตเตอรี่ขนาด 9 Volt โดยมีโหลดเป็นหลอดไฟ LED ขนาด 5 Volt รับค่าไปจัดเก็บในฐานข้อมูลตั้งแต่เวลา
03.08 – 03.14 PM
การทดลองจ้าลองสถานการณ์เปรียบเทียบค่า Sensor
การทดลองนี้จะเป็นการจาลองสถานการณ์ การรับค่าของ Sensor ระหว่างที่เครื่องปั่นไฟฟ้า
อยู่ในสถานะไม่ทางาน และสถานะทางาน เพื่อให้เห็นข้อมูลการรับค่าของ Sensor อย่างชัดเจน เริ่มต้นจาก
เครื่องปั่นไฟฟ้าอยู่ในสถานะไม่ทางาน 10 นาที หลังจากนั้นเปิดเครื่องปั่นไฟฟ้าให้อยู่ในสถานะทางาน 10 นาที
แล้วดับเครื่อง เป็นเวลา 10 นาที ค่าที่ได้เป็นค่าเฉลี่ย ดังตาราง
Sensor
Vibration Sensor
Voltage Sensor

สถานะของเครื่องปั่นไฟฟ้า
OFF (ค่าเฉลี่ย 10 นาที) ON (ค่าเฉลี่ย 10 นาที) OFF (ค่าเฉลี่ย 10 นาที)
0
1007.42
0
0
2.50
0

การทดสอบระบบการค้ า นวณชั่ ว โมงการท้ า งาน และค้ า นวนปริ ม าณการใช้ น้ า มั น
เชื้อเพลิงของเครื่องปั่นไฟฟ้าบน Dashboard
การทดสอบนี้จะเป็นการทดสอบการดึงข้อมูลในระบบฐานข้อมูล DynamoDB เพื่อคานวน
เป็นจานวนชั่วโมงที่เครื่องปั่นไฟฟ้าทางาน นาข้อมูลไปคานวนปริมาณการใช้น้ามันต่อไป โดยเขียนโปรแกรม
คานวณผ่าน Dashboard บน Web browser สามาถระบุห่วงเวลา และขนาดของโหลดเครื่องปั่นไฟฟ้าในการ
คานวณได้ สูตรในการคานวณอัตราการใช้น้ามันเชื้อเพลิงของเครื่องกาเนิดไฟฟ้าคือ “(KVA/10) x2 = (KVA/5)
ลิตรต่อชั่วโมง”สูตรนี้หมายถึงหากเครื่องจ่ายโหลด 10 KVA จะใช้น้ามันเชื้อเพลิง 2 ประมาณ 2 ลิตรต่อชั่วโมง
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ตัวอย่างการคานวณ เช่น ถ้าอยากทราบว่าขนาดเครื่อง 500 KVA เดินโหลด 100% จะใช้น้ามันเท่าไหร่ ก็แทน
ค่า KVA ลงไปในสูตร ก็จะได้ผลลัพธ์ (500/10) x 2 = 100 ลิตรต่อชั่วโมง เป็นต้น ซึ่งสูตรนี้ใช้ได้กับทุกยี่ห้อ
เพราะมีอัตราการใช้น้ามันเชื้อเพลิงที่ใกล้เคียงกัน แล้วนามาคานวณจากจานวนชั่วโมงที่เครื่องปั่นไฟฟ้าทางาน
เช่น เครื่องปั่นไฟฟ้าทางาน 37 นาที แทนด้วยสูตร (ลิตรต่อชั่วโมง X จานวนชั่วโมงที่เครื่องปั่นไฟฟ้าทางาน) /
1 ชั่วโมง (60 นาที) แทนค่า (100X37)/60 = 61.66 ลิตร

ภาพที่ 13 Dashboard การคานวนจานวนชั่วโมงการทางานของเครื่องปั่นไฟฟ้า
สรุปและอภิปรายผล
จากการทดลองผ่านโมเดลจาลองแสดงให้เห็นถึงการส่งค่าจากตัว Sensor ทั้ง 2 ชนิด ไปยังระบบ
ฐานข้อมูล DynamoDB บน AWS Cloud โดยขั้นตอนการรั บส่ งค่าจะดาเนินการส่ งผ่านระบบไร้ สายจาก
Node Sensor ไปยัง Gate Way ผ่าน NRF24L01 และส่งข้อมูลจาก Gate Way ไปยัง Server DynamoDB
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จากการทดสอบเบื้องต้นพบว่าการอ่านค่าจากเซนเซอร์ทาได้ถูกต้อง สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้กับเครื่องปั่นไฟต่อได้
ข้อเสนอแนะ
1. ในอนาคตสามารถต่อยอด ปรับปรุงโปรแกรมหน้า Dashboard ให้คานวณ วิเคราะห์ข้อมูลสรุปให้
ละเอียดมากกว่านี้ เช่น สามารถวิเคราะห์สรุปผลจานวนลิตรของน้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ไป สามารถวิเคราะห์สรุป
งบประมาณที่ใช้ ตามช่วงเวลาที่เลือก
2. สามารถเพิ่มฟังก์ชันการสั่งงาน Web browser ควบคุมอุปกรณ์ เช่น ไซเลนแจ้งเตือน เปิด -ปิด
เครื่อง หรือ การควบคุมจอ LCD เป็นต้น
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การประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามลาดับชั้น
สาหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อรถของพนักงานใหม่
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บทคัดย่อ
ปัจจุบันกลุ่มผู้บริโภคต้องการซื้อรถยนต์คันใหม่อยู่ในวัยเริ่มทางานเพิ่มมากขึ้น จากรูปแบบพฤติกรรม
การใช้ชีวิตของคนไทยและสภาพการจราจร สถิติตั้งแต่แนวนโยบายคืนภาษีรถคันแรกเมื่อปี 2554 พบว่ากลุ่ม
ผู้บริโภคซึ่งอายุมากกว่า 21 ปี มีกาลังซื้อมากและใช้สิทธิประโยชน์ในการได้รับคืนภาษี ต้องการเป็นเจ้าของ
รถยนต์ใหม่ป้ายแดง แต่ขาดการตระหนักถึงภาระค่าใช้จ่ายอื่นที่มีนอกเหนือจากค่าต้นทุนรถยนต์ รวมถึงการ
ตัดสินใจเลือกรถยนต์ที่ไม่เหมาะสมกับสถาพเศรษฐกิจและการใช้งาน (ทีมข่าวฐานเศรษฐกิจ , 2559) จาก
ปัญหาความไม่พร้อมและขาดข้อมูลในส่วนของค่าใช้จ่ายตลอดวงจรชีวิตของรถยนต์ ก่อให้เกิดหนี้ครอบครัวถึง
80% และทาให้จานวนรถยนต์สะสมทั่วประเทศเพิ่มขึ้น 12.94% (สุดนิรันดร์ เพชรัตน์, รุ่งอรุณ บุญถ่าน, และ
ศานติ จินตรัตน์, 2558) การศึกษานี้นาเสนอระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ให้กับกลุ่มพนักงาน
ใหม่ซึ่งเริ่มทางานไม่เกิน 5 ปีในแผนกไอทีจานวน 60 คนของเครือบริษัทเบทาโกร จากัด (มหาชน) โดยการ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคผนวกกับกระบวนการวิเคราะห์ตามลาดับชั้น (AHP) ซึ่งประกอบด้วย 5 ปัจจัยหลัก
คือ ด้านพฤติกรรม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจาหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด และ
คานวณค่าใช้จ่ายตลอดวงจรชีวิต (LCC) ของรถยนต์ เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน สาหรับเลือกซื้อรถยนต์ ให้
เหมาะสมตามสภาพการใช้งานจริ งของผู้ บริโ ภค ผลการศึกษางานวิจั ย พบว่า เมตริกซ์การคานวณปัจจัย
ทางเลื อ ก (AHP) ได้ ผ ลดั ง นี้ Toyota 23.82% จากปั จ จั ย พฤติ ก รรมและ 20.19% จากปั จ จั ย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ,
Proton 13.51% จากปัจจัยด้านราคา, Honda 19.21% จากปัจจัยช่องทางการจัดจาหน่ายและ 33.18% จาก
ปัจจัยส่งเสริมการตลาด ซึ่งจากผลลัพธ์การวิจัย รถยนต์แต่ละยี่ห้อมีผลต่อการพิจารณาการนาไปใช้แตกต่างกัน
เมื่อทาการคานวณค่าใช้จ่ายตลอดวงจรชีวิตประกอบผู้บริโภคจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ที่เหมาะสม
ได้ดี
ค าส าคั ญ : กระบวนการวิ เ คราะห์ ต ามล าดั บ ชั้ น , พฤติ ก รรมการซื้ อ , ค่ า ใช้ จ่ า ยตลอดวงจรชี วิ ต ,
อัตราส่วนความสอดคล้อง
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Abstract
Recently, the consumers that buy new car are the new period employees because of
Thai lifestyle and traffic. Statistics from the First car tax return policy in 2011 shown that the
consumer group, which age more than 21 years old have purchasing power and getting the
benefit for obtaining tax return. They want to own the first-hand car. On the other hand, they
do not realize about the other expenses excluded the capital cost of car. Including the
decision to choose a car that is not suitable for economic conditions and usage of the buyers.
The study proposed the decision support system for choosing new car for employee
who work at most five years in IT department of Betagro Corporate Company (Ltd) by analyzing
consumer analysis with analytic hierarchy process (AHP) contain with five factors that are
behavior, product, price, distribution channels, and marketing promotion, also, the life cycle
cost (LCC) of car. To develop the web application for choosing car that suitable for the real
usage. The results of the study showed that the matrix factor of alternative (AHP) are: Toyota
23.82% from Behavior and 20.19% from Product, Proton 13.51% from Price, Honda 19.21%
from distribution channel and 33.18% from marketing promotion. From the research results,
each brand has influence different reasons on the usage when calculated with the life cycle
cost, the consumer will able to choose the right car more efficiency.
Keywords: Analytic Hierarchy Process, Buyer Behavior, Life Cycle Cost, Ratio
Consistency Index
บทนา
ปัจจุบันรถยนต์เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญมากสาหรับการดาเนินชีวิตของคนเมือง ให้ความสะดวก
สบายและรวดเร็ว คาถามที่เกิด ขึ้ นในใจผู้ ซื้ อรถคื อจะซื้ อรถแบบไหนถึ งจะเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิ จ
เนื่องจากปัจจุบันมีรถให้เลือกซื้อหลากหลายประเภทหลายยี่ห้อและมีราคาหลากหลายให้เลือก ทาให้ผู้บริโภค
ต้องมีการตัดสินในในการซื้อค่อนข้างมากเกี่ยวกับการจะซื้อรถยนต์มาใช้ ประกอบกับกลไกการตลาดของ
บริษัทผู้ประกอบรถยนต์และบริษัทรถยนต์นาเข้ า ธุรกิจประเภทรถยนต์ส่งเสริมให้ผู้บริโภคสามารถกู้ซื้อรถได้
ง่ายขึ้นอีกด้วย แต่เนื่องจากผู้บริโภคหน้าใหม่ที่เพิ่งจบการศึกษา เริ่มทางานได้ไม่เกิน 5 ปี มีแนวโน้มที่จะซื้อ
รถยนต์เพิ่มมากขึ้น จากสภาพเศษฐกิจ ระบบขนส่งสารธณะ ความต้องการมีรถคันแรก (สุดนิรันดร์ เพชรัตน์
และคณะ, 2558) ทาให้พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ ขาดประสบการณ์ในการคิดวิเคราะห์ถึงค่าใช้จ่ายตลอดวงจร
ชีวิต (LCC) ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อได้ยากและบางครั้งทาให้ตัดสินใจผิดพลาดทาให้ได้รถยนต์ที่ไม่คุ้มค่ากับ
การซื้อเนื่องจากดูข้อมูลหรือเปรียบเทียบข้อมูลรถยนต์ ในแต่ละยี่ห้อหรือรุ่นที่มีราคาแตกต่างหรือใกล้เคียงกัน
ไม่ถี่ถ้วนหรือข้อมูลผิดพลาดไปทาให้สามารถทาการตัดสินใจเลือกซื้อได้ยาก
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ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาระบบเว็บไซต์เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์และนา
การประยุกต์ใช้ AHP สาหรับการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ของกลุ่มพนักงานที่มีอายุการทางานไม่เกิน 5 ปี ทา
ให้ผู้ตัดสินใจเลือกซื้อมีประสิทธิภาพและตรงต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและตามงบประมาณของ
ตนเองมากขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ตัดสินใจเลือกซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อช่วยในการตัดสินในเลือกซื้อรถยนต์
2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ของกลุ่มเป้าหมาย
3. สร้างโมเดลสาหรับช่วยการตัดสินใจการเลือกซื้อรถยนต์จากกระบวนการวิเคราะห์ตามลาดับชั้นและ
ค่าใช้จ่ายตลอดวงจรชีวิต
วิธีการดาเนินงานวิจัย
Survey

Behavior

AHP

+

LCC

+

DSS
Model

Web App

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกาหนดปัญหา ดาเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากพนักงานที่เพิ่งเริ่มทางานไม่เกิน 5 ปีในแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศของเครือบริษัทเบทาโกร จากัด
(มหาชน) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยหลักที่พนักงานใช้ในการเลือกซื้อรถยนต์ จากข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า (บุณฑริกา นันทิพงศ์ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ, 2555) ประกอบกับการวิเคราะห์
หลังจากได้ทาการสารวจข้อมูลจากแบบสอบถามจานวน 60 คน และสัมภาษณ์เชิงลึกกับพนักงาน 15 คน
จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 60 คน เมื่อจาแนกตามเพศร้อยละ 60 เป็นเพศชาย
เมื่อจาแนกตามอายุร้อยละ 55 มีอายุอยู่ระหว่าง 25-29 ปี รองลงมาร้อยละ 26.7 อายุอยู่ระหว่าง 30-34 ปี
เมื่อจาแนกตามสถานภาพร้ อยละ 63.30 มีสถานะโสด เมื่อจาแนกตามระดับการศึกษาร้ อยละ 71.70 จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาร้อยละ 26.70 จบการศึกษาปริญญาโท เมื่อจาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อ
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เดือน ร้ อยละ 43.30 มีเงิน เดือนอยู่ระหว่าง 17,000-25,000 บาท รองลงมาร้อยละ 35.00 มีเงินเดือนอยู่
ระหว่าง 25,000-35,000 บาท จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์
ของกลุ่ มตัว อย่างจากแบบสอบถามและการสั มภาษณ์เชิงลึก พบว่า พฤติกรรมผู้ บริโภคของกลุ่มตัวอย่าง
สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ปัจจัย คือ ด้านพฤติกรรม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจาหน่าย และ
ด้านการส่งเสริมการตลาด ซึง่ ด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคายังมีปัจจัยย่อยคือ ยีห่ อ้ ประเภทรถ และเครื่องยนต์
ด้วย ทางเลือกได้กาหนดจากข้อมูลรถยนต์ในตลาดช่วงปี 2554-2560 และผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถาม
นามาสร้างเป็นแผนผังกระบวนการวิเคราะห์ตามลาดับชั้น ได้ (วิฑูรย์ ตันศิริคงคล, 2542; Jayaswal, Patton,
& Forman, 2007) ดังภาพที่ 2
กระบวนการวิเคราะห์ตามลาดับชั้น (AHP)

Honda

Toyota

Nissan

Mazda

Mitsu
bishi

Chev
rolet

Ford

SuZuki

MG

Hyun
dai

Proton

ภาพที่ 2 แผนผังกระบวนการวิเคราะห์ตามลาดับชั้นสาหรับการตัดสินใจซื้อรถยนต์ปี 2561
ตารางที่ 1-3 แสดงผลการวิเคราะห์ เมตริกการคานวณปัจจัย ทั้ง 5 ด้าน พบว่า ค่าน้าหนักล าดั บ
ความสาคัญของปัจจัยมากที่สุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ 43.3% ด้านส่งเสริมการตลาด 24% ด้านราคา 15.1% ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย 12% และด้านพฤติกรรม 5.6% ตามลาดับ
ตารางที่ 1 คะแนนเปรียบเทียบของเกณฑ์ประเมิน

ตารางที่ 2 น้าหนักความสาคัญของเกณฑ์ประเมิน
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ตารางที่ 3 ผลคูณของค่าความสาคัญกับผลของการเปรียบเทียบ

ตารางที่ 4 คานวณหาดัชนีความสอดคล้อง (Consistency Index – CI)

ตารางที่ 4 แสดงการค านวณดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งของปั จ จั ย ทั้ ง 5 ด้ า น ส าหรั บ การค านวณหา
อัตราส่วนความสอดคล้อง (Consistency Ratio – CR)
(𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝑛)
𝑛−1

------------ Eq. (1)

(5.428 − 5)
𝐶𝐼
=
÷ 1.12 = 0.0955
𝑅𝐼
4

------------ Eq. (2)

𝐶𝐼 =

𝐶𝑅 =

การคานวณจาก Eq. (1) และ (2) พบว่า ค่าอัตราส่วนความสอดคล้อง (CR) มีค่าเท่ากับ 0.0955 หรือ
9.55% ซึง่ ไม่เกิน 10% จึงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับว่าผลการตัดสินใจความสอดคล้องสมเหตุสมผล (Saaty, 1980)
จากข้อมูลแบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ปัจจัยที่สาคัญด้านที่สาคัญต่อระดับการตัดสินใจ
เลือกซื้อรถยนต์ของกลุ่มพนักงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.33 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยสาคัญต่อระดับการตั ดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ของกลุ่ม
พนั กงานมากที่สุ ด ได้แก่ ปัจจัย ด้านผลิ ตภัณฑ์ (𝑥̅ = 3.79, S.D. = 0.38) รองลงมา คือปั จจั ยด้านส่ งเสริม
การตลาด (𝑥̅ = 3.78 S.D. = 0.46) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (𝑥̅ = 3.74, S.D. = 0.53) ด้านราคา
(𝑥̅ = 3.73, S.D. = 0.42) และปัจจัยด้านพฤติกรรม (𝑥̅ = 3.73, S.D. = 0.50) ตามลาดับ
ตารางที่ 5 น้าหนักความสาคัญของเกณฑ์ประเมิน ด้านพฤติกรรม
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ตารางที่ 6 น้าหนักความสาคัญของเกณฑ์ประเมิน ด้านผลิตภัณฑ์

ตารางที่ 7 น้าหนักความสาคัญของเกณฑ์ประเมิน ด้านราคา

ตารางที่ 8 น้าหนักความสาคัญของเกณฑ์ประเมิน ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย

ตารางที่ 9 น้าหนักความสาคัญของเกณฑ์ประเมิน ด้านส่งเสริมการตลาด
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ตารางที่ 5-9 แสดงผลการวิเคราะห์เมตริกการคานวณ AHP ของทางเลือกในแต่ละปัจจัยทั้ง 5 ด้าน
โดยปัจจัยด้านพฤติกรรมจะคานึงถึงอารมณ์และความรู้สึกส่วนบุคคลของผู้บริโภคเอง ความเชื่อจากบุคคลที่
รู้จัก ค่านิยมของบุคคลหรือสังคมที่อาศัยอยู่ โอกาสเช่นราคาและผู้สนับสนุน เกณฑ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมถึง
ความเข้าใจในตัวสินค้า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคาจะมีปัจจัยย่อย คือ ยี่ห้อ ประเภทรถ และเครื่องยนต์
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายจะคานึงถึงศูนย์รถยนต์ซึ่งแยกย่อยออกเป็น ใกล้บ้าน ใกล้ที่ทางาน ศูนย์ที่
เพื่อนแนะนา และศูนย์ที่ให้ราคาและของแถมได้คุ้มค่า สุดท้ายเป็นปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดจากการสารวจ
พบว่าผู้บริ โภคคานึงถึงการให้ส่วนลดเงินสดหรือของแถมอุปกรณ์ตกแต่ง ข้อเสนอฟรีประกันภัยชั้น 1 จาก
บริษัทชั้นนา การรับประกันหลังการขาย และข้อเสนอเงินดาวน์และอัตราดอกเบี้ยในการผ่อนชาระให้กับลูกค้า
ในอัตราที่ต่า
ตารางที่ 10 ลาดับความสาคัญแบ่งตามปัจจัยทั้ง 5 ด้าน และอัตราส่วนของความสอดคล้อง

ตารางที่ 10 แสดงผลลัพธ์ของค่าน้าหนักของเมตริกลาดับความสาคัญ สามอันดับแรกของปัจจัยแต่ละ
ด้าน ดังนี้
1. ด้านพฤติกรรม สามลาดับแรก คือ Toyota, Honda, และ Mazda
2. ด้านผลิตภัณฑ์ สามอันดับแรก คือ Toyota, Honda, และ Mazda
3. ด้านราคา1 สามลาดับแรก คือ Proton, Hyundai, Ford
4. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย สามลาดับแรก คือ Honda, Toyota, และ Mazda
5. ด้านส่งเสริมการตลาด สามลาดับแรก คือ Honda, Toyota, และ MG2
การคานวณค่าอัตราส่วนความสอดคล้อง (CR) ของทางเลือกของรถยนต์ทั้ง 11 ยี่ห้อต่อปัจจัยด้านทั้ง
5 ด้านมีค่าเท่ากับ 7.39%, 8.74%, 9.55%, 5.63%, และ 1.35% ตามลาดับ ซึ่งไม่เกิน 10% จึงอยู่ในเกณฑ์ที่
ยอมรับว่าผลการตัดสินใจความสอดคล้องสมเหตุสมผล (Saaty, 1980)

1

กลุ่มตัวอย่าง 60% พิจารณาจากราคาที่พอจะซื้อได้ และเทียบกับฟังก์ชันที่คิดว่าจะใช้
แต่ยังคงมากกว่าทางเลือกที่เหลือ

2 ค่าลาดับความสาคัญห่างจากสองอันดับแรกมาก
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จากการศึกษา พบว่า ลาดับความสาคัญของทางเลือก Toyota เท่ากับ 23.82% จากปัจจัยพฤติกรรม
และ 20.19% จากปัจจัยผลิตภัณฑ์, Proton เท่ากับ 12.92% จากปัจจัยด้านราคา, Honda เท่ากับ 19.21%
จากปัจจัยช่องทางการจัดจาหน่ายและ 33.18% จากปัจจัยส่งเสริมการตลาด ดังตารางที่ 10
ซึ่งเมื่อพิจารณาจากผลลัพธ์ทั้งหมด พบว่า ผู้บริโภคให้ค่าน้าหนักของลาดับความสาคัญกับ Toyota
เป็นอันดับแรก คิดเป็น 18.68%, Honda คิดเป็น 18.65%, Mazda คิดเป็น 10.64%, Nissan คิดเป็น 9.07%,
Chevrolet คิดเป็น 7.51%, Ford คิดเป็น 6.92%, MG คิดเป็น 6.75%, Mitsubishi คิดเป็น 6.23%, Hyundai
คิดเป็น 5.82%, Proton คิดเป็น 5.81%, และ Suzuki คิดเป็น 3.91% ตามลาดับ ดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 ผลลัพธ์การวิเคราะห์โดยพิจารณาเกณฑ์รวม

ค่าใช้จ่ายตลอดวงจรชีวิต (LCC)
ผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่จะมีกระบวนการที่พิจารณาวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) เริ่ม
ตั้งแต่ขั้นแนะนา ขั้นเจริญเติบโต ขั้นเจริญเติบโตเต็มที่ และขั้นตกต่า (Chen, C.Y., Fan, S.H., & Chien, Y.Y.
2018) เพื่อศึกษาแนวทางการกาหนดแผนการตลาดเพื่อให้บริษัทผู้ผลิต มีกาไรสูงสุด และเมื่อทาการตลาด
ผู้ผลิตรถยนต์จะนาเสนอเฉพาะข้อมูลของค่าใช้จ่ายที่ผู้บริโภคจะต้องจ่ายในชั้นแรก ซึ่งคือราคา ค่าประกันและ
สิทธิประโยชน์เบื้องต้น แต่เมื่อผู้บริโภคได้ซื้อรถยนต์ใช้ จริง โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคใหม่ที่เพิ่งได้มีโอกาสซื้อรถ
คันแรกจะพบว่ามีค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่สอดคล้องกับความเข้าใจและการรับรู้ในตอนแรกก่อนที่จะตัดสินใจซื้อรถ
ซึ่งจะมีทั้งที่ตรงกับที่คาดไว้บ้างแล้วและอาจจะไม่ได้คาดถึง เช่น อายุการใช้งานของอะไหล่ต่างๆ ของรถยนต์ที่
จะเสียตามระยะเวลาหรือระยะการใช้งาน ค่าบริการในการตรวจและบารุงรักษา ค่าภาษี ค่าประกัน รวมถึง
อัตราสิ้นเปลืองน้ามันที่มากขึ้นตามระยะเวลาการใช้รถยนต์ (ยังไม่รวมค่าจอดรถที่ผู้บริโภคต้องจ่ายในคอนโด
หรือบริษัทที่ไม่มีที่จอดรถให้เพียงพอ) ดังนั้นการศึกษานี้ได้วิเคราะห์ LCC เพื่อการตัดสินใจอย่างเป็นระบบใน
การเลือกซื้อรถยนต์แต่ละยี่ห้อที่มีคุณลักษณะต่างกัน ให้ได้ทางเลือกที่คุ้มค่าและประหยัดที่สุด (Jiang, S., Ge,
Z., & Qi, Z., 2018; Yusni, A., Nugraha, H., & Sinisuka, N.I. 2018) โดยมีขั้นตอนดังนี้ (1) ทาความเข้าใจ
กับความต้องการของผู้บริโภคและวัตถุประสงค์ของการเลือกซื้อรถยนต์ของพนักงาน (2) รวบรวมทางเลือก
ต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของการเลือกซื้อ (3) คานวณค่า LCC ของแต่ละทางเลือกโดยพิจารณาตลอดวงจรชีวิต
ของรถยนต์บันทึกลงฐานข้อมูลหลัก (4) ประเมินทางเลือกที่ประหยัดที่สุด (5) นาเสนอผลออกมาในรูปแบบ
ของเว็บแอปพลิเคชันให้ผู้บริโภคพิจารณา
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จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูล ค่าใช้จ่ายตลอดวงจรชีวิตต้องคานึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้รถยนต์ อายุของอุปกรณ์หรืออะไหล่รถยนต์ พฤติกรรมการใช้รถยนต์ ระยะทางรวมถึงความถี่ในการใช้
รถยนต์ ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถเขียนได้เป็น Eq. (3) ดังต่อไปนี้
𝑛

𝑚

𝑛

𝑛

𝑚

𝑛

𝐿𝐶𝐶 = 𝐼𝑖 + 𝐶 + ∑ ∑ 𝑀𝑖𝑗 × 𝑃𝑖 × 𝑌 + ∑ 𝐸𝑖 × 𝑃𝑖 + ∑ ∑ 𝐷𝑖𝑗 × 𝑃𝑖 + ∑ 𝑂𝑖 − 𝑅𝑖
𝑖=1 𝑗=1

เมื่อ Ii
C
Mij
Pi
Y
Ei
Dij
Oi
Ri

𝑖=1

𝑖=1 𝑗=1

𝑖=1

---- Eq. (3)

= ค่าลงทุนตั้งต้น (Initial Investment Cost) เช่น ค่าผ่อนดาวน์
= ค่ารถยนต์ (Capital Cost)
= ค่าบารุงรักษา j อย่าง/ครั้งตลอดอายุการใช้งาน i ปี (Maintence Cost) เช่น ค่าน้ามันเครื่อง
= ค่าเงิน ณ ปีที่ i (Present Value)
= ค่าสัมประสิทธิ์ปีปัจจุบันของรถยนต์ (Year)
= ค่าน้ามันตลอดอายุการใช้งาน i ปี (Energy Cost)
= ค่าซ่อมแซม j อย่าง/ครั้งตลอดอายุการใช้งาน i ปี (Disposal Cost) เช่น ค่ายางรถยนต์ แบตตารี่
= ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตลอดอายุการใช้งาน i ปี (Other Cost)
= มูลค่ารถยนต์ที่เหลืออยู่ ณ ปีที่ i (Residual Cost)

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
การศึกษาวิจัยนี้ได้นาเสนอขั้นตอนและวิธีการสกัดข้อมูลในระบบช่วยตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์
โดยใช้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันมาช่วยในการค้นหาข้อมูลและเปรียบเทียบข้อมูลรถยนต์ ในด้านต่างๆ รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายตลอดวงจรชีวิต เพื่อช่วยในการตัดสินใจให้กับผู้ใช้ โดยการเขียนโปรแกรมย่อยตามขั้นตอนวิธีที่ได้
นาเสนอเพื่อช่วยในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การออกแบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อช่วยในการตัดสินในเลือกซื้อรถยนต์ มีการออกแบบโดยแบ่งเป็น
เมนู หน้าหลัก ข้อมูลรถ การค้นหาเหมาะสม ตอบแบบสอบถามเพื่อปรับปรุงค่าลาดับความสาคัญของโมเดลให้
มีความถูกต้องเพิ่มขึ้นในการคานวณ AHP และ LCC ในการใช้งานครั้งถัดไป โดยแต่ละเมนูมีการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับรถที่แตกต่างกันไป ส่วนระบบที่ช่วยในการตัดสินใจในเว็บ แอปนั้นผลของการประเมินจากผู้ใช้ ระบบ
สามารถทาการกรองข้อมูลและการแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลลงไปนั้น ระบบสามารถทาการ
ประมวลผลออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 หน้าจอการเปรียบเทียบข้อมูลรถ ปรับปรุงค่าลาดับความสาคัญ
และแสดงผลลัพธ์จากระบบการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์
สรุปและข้อเสนอแนะ
จากกระบวนการเก็บ ข้อมูล พบว่าปัจจัย ที่มีผ ลต่อพฤติกรรมการซื้อรถประกอบด้ว ย 5 ด้าน และ
กาหนดเป็นทางเลือกได้ทั้งสิ้น 11 แบรนด์หลักที่มีผู้นิยมใช้ โดยมีความแปรผันตามแนวโม้มการใช้รถยนต์ของ
กลุ่มผู้บริโภค ซึ่งเมื่อนาผลการศึกษาจากข้อมูลการวิจัยมากาหนดน้าหนักความสาคัญของเกณฑ์ประเมินทั้ง 5
ด้านตามกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้น ทาให้สามารถนามาสร้างโมเดลการตัดสินใจในการเลื อ กซื้ อ
รถยนต์ที่ตรงกับสภาพเศรษฐกิจของผู้ซื้อ (ดังตารางที่ 10) และรวบรวมข้อมูลเพื่อพิจารณาค่า ใช้จ่ายตลอด
วงจรชีวิตของรถยนต์แต่ละแบรนด์ประกอบ การพัฒนาแอปพลิเคชันจัดแบ่งรูปแบบการแสดงผลทางเลื อก
ประกอบกับข้อมูลการประเมินค่าใช้จ่ายและนาเสนอข้อมูลทางเลือกให้กับผู้ใช้ โดยผู้ใช้สามารถเปรียบเทียบ
และปรั บเปลี่ ย นรูป แบบการบ ารุงรั กษาเครื่องได้ จากการประเมินการใช้ งานแอปพลิ เคชันผู้ ใช้พบว่าผู้ใช้
สามารถประเมินค่าใช้จ่ายที่ตนเองยอมรับได้มากขึ้น ปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อการเลือกซื้อรถยนต์มากขึ้น ซึ่งจาก
ข้อมูลทาให้ผู้ใช้ 30% เปลี่ยนใจในการเลือกรุ่นและ/หรือแบรนด์, 45% จะพิจารณาการหาเงินเพิ่มเติมจากที่ตั้ง
ต้นไว้, และ 25% ที่เหลือยังคงเลือกแบรนด์รถที่ตั้งใจจะซื้อแต่ขยายเวลาที่จะซื้อนานขึ้น
ในอนาคตอันใกล้เมื่อระบบรถไฟฟ้าและระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆที่จะมีการปรับปรุงเพิ่มขึ้น รวมถึง
แนวโน้ ม การก าหนดภาษี ต่ า งๆ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การมี ก รรมสิ ท ธิ์ ร ถยนต์ ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงไป ท าให้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มผู้ซื้อรายใหม่ ผู้เริ่มทางานใหม่ อาจจะมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงค่า
ของกระบวนการวิเคราะห์ ตามลาดับชั้น รวมถึงข้อมูลค่าใช้จ่ายตลอดวงจรชีวิตที่จะต้องมีการปรับปรุ งให้
ทันสมัยตลอดเวลา แนวทางในการพัฒนาในอนาคต ผู้พัฒนาความกาหนดให้มีการปรับค่าปัจจัยต่างๆ แอป
พลิเคชันควรการปรับปรุงข้อแบบสอบถามและน้าหนักของลาดับความสาคัญ โดยการเรียนรู้ของเครื่อง เพื่อ
ปรั บ ปรุ ง โมเดลให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ สภาพที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น อั ต โนมั ติ เ มื่ อ มี ก ารอั พ เดทข้ อ มู ล ค่ า น้ าหนั ก
ความสาคัญใหม่จากผู้บริโภค รวมทั้งเพิ่มช่องทางการคานวณอัตราเงินเฟ้อและสภาพคล่องทางการเงิน
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การศึกษาการออกแบบและติดตั้งโซล่ารู ฟท๊อปสาหรับอาคารศูนย์กระจายสิ นค้า
A Study of Design and Implement Solar Roof top for Distribution Building Center
ปราโมทย์ จางอิสระกุล และ ณัฐวุฒิ ศิริสินธนทรัพย์
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ หลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210
บทคัดย่อ
พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ได้รับความสนใจในการประหยัดพลังงานในอาคารหลายแห่ ง บทความนี้ ศึกษาการ
ออกแบบ การนาพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ใช้ในอาคารศูนย์กระจายสิ นค้าที่มีกาลังไฟฟ้าประมาณ 1 เมกะวัตต์
อาคารศูนย์กระจายสิ นค้า ได้ติดตั้งโซลาร์ เซลล์แสงอาทิตย์เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า ในการ
ออกแบบระบบ มีกระบวนการที่สาคัญหลายอย่าง เช่น การสารวจพื้นที่ที่จะติดตั้ง การคานวณความต้องการ
พลังงานไฟฟ้า แผนผังการเดินสายไฟ ข้อกาหนดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และอินเวอร์ เตอร์ แผนจาลองการ
ติดตั้งและการเดินสายไฟฟ้าออกแบบด้วยโปรแกรม นอกจากนี้ ยังมีเรื่ องของการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของ
การไฟฟ้านครหลวง การตรวจสอบการติดตั้งมีรายละเอียดหลายอย่าง ประกอบด้วย มาตรฐานการติดตั้งเซลล์
แสงอาทิตย์ อินเวอร์ เตอร์ ตู ้ MDB และระบบป้ องกัน เป็ นต้น การออกแบบและติดตั้งทุกส่ วนได้ดาเนินการเสร็ จ
เรี ยบร้อยแล้ว และระบบมีการใช้งานแล้ว

Abstract
The solar cell energy has been interested for saving energy in many buildings. A propose of this paper is to
study the design and implement solar cell energy in a distribution building center with approximate power of 1
MW. The building was installed solar cell roof tops to save costs of electrical energy. In the design of system,
there are many important processes such as survey of area implement, calculation of electrical power
requirement, electrical wiring diagram, specification of solar cell panels and inverters. In electrical wiring
diagram, CAD programs are requirement in design and simulation due to well performance of outcomes.
Moreover, electrical energy outcomes have been connected with the electricity of Metropolitan Electricity
Authority. There are many details of standard check lists of installed parts such as solar cells, inverters,
MDBs, protection parts, electrical wirings etc. All has been tested and run already.
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1 ขอบเขตการศึกษา
ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในแต่ละปี
อันเป็ นผลมาจากการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทาให้การใช้เชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าก็ตอ้ งเพิ่มมากขึ้น เชื้อเพลิงที่ให้พลังงานความ
ร้อนในแบบที่ใช้กนั มานาน ที่เรารู ้จกั กันดี เช่น ก๊าชธรรมชาติ ถ่านหิ นลิกไนต์ น้ ามันเตา เป็ นต้น เชื้ อเพลิงเหล่านี้
ให้พลังงานความร้อนที่ทาให้น้ ากลายเป็ นไอน้ า แล้วทาให้กงั หันของเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ามีการหมุนเกิดขึ้น แต่
อย่างไรก็ตามมีแนวทางอื่นในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่นิยมกันในหลาย ๆ ประเทศ เช่น การใช้พลังงานลมในการ
หมุนกังหันแล้วต่อเข้ากับเครื่ องกาเนิดกระแสไฟฟ้า การใช้พลังงานแสงอาทิตย์บนแผ่นโซล่าเซลล์ซ่ ึ งสามารถทา
ให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลได้ การใช้พลังงานคลื่นทะเลไปกระทบกับเพลาข้อเหวีย่ งที่ต่อกับเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้าทา
ให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้เช่นกัน พลังงานที่ได้กล่าวมานี้ ถือว่าเป็ น พลังงานทดแทน เพราะเป็ นการทดแทนการใช้
เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่มาจากธรรมชาติ การใช้พลังงานทดแทนมีส่วนช่วยลดต้นทุนการใช้ไฟฟ้าลง
เมื่อมองในระยะยาว
บทความนี้ นาเสนอการออกแบบและติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อปกับอาคารศูนย์กระจายสิ นค้า ขนาดกาลังการ
ผลิตประมาณ 1 เมกะวัตต์ ได้มีการออกแบบและติดตั้งใช้งานจริ งแล้ว เพื่อลดต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้าให้กบั
อาคาร ในการออกแบบระบบ ประกอบด้วย การสารวจพื้นที่ที่จะติดตั้ง การคานวณความต้องการพลังงานไฟฟ้า
แผนผังการเดินสายไฟ ข้อกาหนดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์และอินเวอร์ เตอร์ ได้มีการกาหนดคุณลักษณะทาง
ไฟฟ้าไว้แล้ว หมายถึง มีแรงดัน กระแส และกาลังไฟฟ้าขนาดที่เท่าไรในแต่ละอุปกรณ์ ขนาดของสายไฟและ
อุปกรณ์ป้องกัน แผนจาลองการติดตั้งและการเดินสายไฟฟ้า การคานวณค่าต่าง ๆ เหล่านี้ นาเสนอเฉพาะส่ วนที่
สาคัญเท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีเรื่ องของการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) นคริ นทร์
ริ นผล. (2558).

2.ขั้นตอนการออกแบบ
2.1 การสารวจพื้นที่ติดตั้ง
อาคารศูนย์กระจายสิ นค้าที่ใช้ในศึกษา คือ ศูนย์กระจายสิ นค้าเทสโก้โลตัส สาขา ลาลูกกา มีขนาดพื้นที่ท้ งั หมดที่
สามารถติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ได้ 9052 ตารางเมตร มีหลังคายกลอยเพื่อระบายอากาศตามแนวยาว ทิศการติดตั้ง
แผงโซล่าเซลล์ในกรุ งเทพมหานครที่ให้ประสิ ทธิ ภาพดี คือ แผงโซล่าเซลล์ตอ้ งหันหน้าไปทางทิศใต้ทามุม 15
องศา เนื่ องจากในช่วงบ่ายของแต่ละวัน แผงโซล่าเซลล์ยงั ได้รับแสงอาทิตย์

2.2 การคานวณกาลังการผลิตของโซล่าเซลล์ ขนาดของสายไฟและอุปกรณ์ป้องกัน
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คานวณกาลังการผลิตกระแสไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ ที่มีความต้องการพลังงาน 1 เมกกะวัตต์น้ นั ต้อง
กาหนดคุณสมบัติทางไฟฟ้าของ แผงโซล่าเซลล์ และ อินเวอร์ เตอร์ ในที่น้ ี กาหนด แผงโซล่าเซลล์ 1 แผงมี
กาลังไฟฟ้าเอาต์พุตสู งสุ ด แทนด้วย Pv, wp เท่ากับ 310Wp (data sheet) และ อินเวอร์เตอร์ 1 ตัวมี
กาลังไฟฟ้ากระแสตรงด้านอินพุตสู งสุ ด แทนด้วย Pin,dc เท่ากับ 25,550Wp(data sheet) ดังนั้น
จานวนแผงโซล่าเซลล์ที่สามารถต่อเข้ากับอินเวอร์ เตอร์ 1 ตัว แทนด้วย N_Pv_max คือ
1.1 Pin,dc
Ppv

Pv, wp
Pv, wp
 90

N_Pv_max 

กาลังไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ที่ใช้ในการติดตั้งต่ออินเวอร์ เตอร์ แทนด้วย Ppv_real_inv คือ
Ppv_real_inv  90panel 310W/panel 27,900W

กาลังไฟฟ้าของระบบทั้งหมดเพื่อให้ได้กาลังไฟฟ้า 1MW ต้องใช้อินเวอร์ 35 ชุด แทนด้วย Ppv_real คือ
Ppv_real = จานวนอินเวอร์ เตอร์ × แผงโซล่าเซลล์ต่ออินเวอร์ เตอร์ × กาลังวัตต์ของแผง
Ppv_real  35 90panel  310W/panel  976.5 kW

คานวณขนาดของสายไฟและอุปกรณ์ป้องกันในด้านไฟฟ้ ากระแสตรง (จาก วิศวกรรมสถานแห่ ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (2556) มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสาหรั บประเทศไทย)
ด้านไฟฟ้ากระแสตรง
เลือกใช้อุปกรณ์ฟิวส์เป็ นอุปกรณ์ป้องกันระหว่างแผงโซล่าเซลล์ในแต่ละชุด
Io  Fuse current rating  1.25 Isc_pv(solar data sheet)
 1.25 9.05A  11.31A

สามารถเลือกใช้ฟิวส์ซ่ ึ งมีพิกดั กระแส 15 A ขนาดของสายไฟระหว่างแผงโซล่าเซลล์ไปยังอินเวอร์ เตอร์
I w,1  1.25 Isc_pv(solar data sheet)  N_per_string
 1.25 9.05A 3  33.93 A

เลือกใช้สาย PV-1F 6 ตร.มม. แกนเดียว สามารถทนกระแสได้ถึง 70 A การเดินสายไฟจากแผงโซล่าเซลล์มายัง
อินเวอร์ เตอร์ ผา่ นท่อร้อยสายไฟในอากาศ อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าระหว่างแผงโซล่าเซลล์ก่อนเข้าอินพุตที่
เข้าอินเวอร์ เตอร์ ใช้เบรกเกอร์ เป็ นอุปกรณ์ป้องกันขนาดอุปกรณ์ป้องกัน 80% ของพิกดั กระแสสู งสู ดของสาย คือ
กระแสไฟฟ้าเท่ากับ 70×0.8 = 56 A เลือกใช้ Circuit Breaker, Amp-trip = 25 AT Ampere Frame = 125 AF
Interrupting Capacity = 5 kA
คานวณกาลังสู ญเสี ยของสายไฟฟ้าระหว่างแผงโซ่ล่าเซลล์ไปยังอินเวอร์ เตอร์ กรณี เลือกใช้สาย PV-1F 6
ตร.มม. จะมีความต้านทานสู ญเสี ย R  3.39 /km และ Iinv_dc_max  33Aดังนี้
Ploss  (Iinv_dc_m ax) 2  R;
 3.69 W/m

คานวณเปอร์ เซ็นต์ความสู ญเสี ยกาลังไฟฟ้า ถ้ากาหนดให้สายไฟฟ้าในการติดตั้งประมาณ 100 m ดังนี้
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 Ppv  Ploss 
 100
%Ploss  1 
Ppv


 1.31%

เลือกใช้สาย PV1-F ขนาด 6 ตร.มม. ได้เพราะค่าความสู ญเสี ยจากกาลังไฟฟ้าที่ตกคร่ อมบนสายไฟน้อยกว่า 3%
ทนกระแสได้สูงถึง 70 A โดยการเดินผ่านท่อร้อยสายไฟในอากาศ ดังนั้น ประสิ ทธิ ภาพระหว่างแผงโซล่าเซลล์
ไปถึงอินเวอร์ เตอร์ 99.69 %
ด้านไฟฟ้ากระแสสลับ
คานวณขนาดของสายไฟและอุปกรณ์ป้องกันในด้านกระแสสลับของ
อินเวอร์ เตอร์ แต่ละตัว ขนาดของสายไฟระหว่างอินเวอร์ เตอร์ ยงั กล่องรวมสายไฟ มีค่าตัวประกอบไฟฟ้า คือ 1
I L  1.25

Pin,dc

3VLcosθ
 48.5 A

;

factor  1.25, VL  380V

ดังนั้นกระแสแต่ละเฟสมีค่าเท่ากับ 48.5 A เลือกใช้สาย cv 4 (1/c - 10 ตร.มม. ) สามารถทนกระแสได้ถึง 60 A
เพื่อใช้เดินสายไลน์หรื อสายเฟส (L1, L2, L3) จานวน 3 เส้นและสายนิวตรอน (N) จานวน 1 เส้นในท่อร้อยสาย
เดียวกัน (ถ้ามีสายกราวด์ให้เดินผ่านท่อร้อยสายเดียวกัน)
คานวณขนาดแรงดันตก (voltage drop) แทนด้วย VD จากอินเวอร์ เตอร์ ถึงกล่องรวมสายไฟมีความยาว
สาย 40 m โดยใช้สาย cv 4 (1/c – 240 ตร.มม.) ระบบไฟฟ้า 380 V 3 เฟส ค่าแรงดันตกของการคานวณนี้เท่ากับ
5.6mV/A/m และอินเวอร์ เตอร์ จ่ายกระแสด้านออกได้สูงสุ ด แทนด้วย Io,inv  36.2 A ดังนั้น
VD  (5.6 36.2 40)/1000 8.1V

คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์เทียบกับแรงดัน 380 V ได้ 2.1% กาลังไฟฟ้าที่สูญเสี ยระหว่างอินเวอร์ เตอร์ ไปยังกล่องรวม
สายไฟ
Ploss  VD  Io,inv  293W

สามารถเลือกใช้สาย cv 1/c - 10ตร.มม. ซึ่งสามารถทนกระแสได้สูงสุ ด 60 A อุปกรณ์ป้องกันกระแสระหว่าง
อินเวอร์เตอร์ไปยังกล่องรวมสายไฟใช้เบรกเกอร์ เป็ นอุปกรณ์ป้องกัน ขนาดอุปกรณ์ป้องกัน 80% ของพิกดั
กระแสสู งสู ดของสาย นั้นคือ 60A×0.8 = 36 A เลือกใช้ Circuit Breaker, Amptrip = 50 AT Ampere Frame =
160 AF Interrupting Capacity = 7.5 kA

3.โซล่าเซลล์
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกมัลติคริ สตัลไลน์ซิลิคอน การทาเซลล์แสงอาทิตย์ให้เป็ นแผงก็เพื่อความสะดวก
ในการนาไปใช้งาน ด้านหน้าของแผงเซลล์ ประกอบด้วย แผ่นกระจกที่มีคุณสมบัติในการยอมให้แสงผ่านได้ดี
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และยังเป็ นเกราะป้ องกันแผ่นเซลล์อีกด้วย แผงเซลล์มีการป้ องกันความชื้นที่ดีมาก ในการออกแบบและติดตั้ง
แผงโซล่าเซลล์ของศูนย์กระจายสิ นค้านี้ ได้เลือกแผงที่ผลิตโดยบริ ษทั โซลาร์ตรอน ได้รับมาตรฐาน มอก. IEC
61215, IEC 61730 กาลังไฟฟ้าเอาต์พุตสู งสุ ดต่อแผง ขนาด 310 Wp มีขนาด 2 x 1 เมตร มีน้ าหนักประมาณ 22
กิโลกรัม มีค่าสาคัญทางไฟฟ้าดังนี้ Maximum Power Pmax = 310 Wp, Open Circuit Voltage Voc = 45.03
Short Circuit Current Isc = 9.05 A, Maximum Power Voltage Vmp = 36.71 V, Maximum Power Current Imp
= 8.44 A, Module Efficiency = 15.83%
โซล่าเซลล์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็ นพลังงานไฟฟ้า ทามาจากสารกึ่งตัวนา เช่น
ซิลิกอน ซึ่งมีราคาไม่สูงมากนัก แสงที่ตกกระทบบนแผ่นเซลล์ ทาให้อนุภาคของพลังงานประกอบที่เรี ยกว่า โฟ
ตอน จะถ่ายเทพลังงานให้กบั อิเล็กตรอน ในสารกึ่งตัวนาจนมีพลังงานมากพอที่จะกระโดดออกมาจากแรงดึงดูด
ของอะตอมและเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ ทาให้เกิดไฟฟ้ากระแสตรงขึ้น แรงดันไฟฟ้าที่ผลิตจากเซลล์แสงอาทิตย์
เพียงแผงเดียวจะมีค่าไม่สูงมากนัก การนามาใช้งานจะต้องนาหลาย ๆ แผง มาต่อกันแบบอนุกรมเพื่อเพิ่มค่า
แรงดันไฟฟ้าให้สูงขึ้น ดังภาพที่ 1 และส่ วนหนึ่งของการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาอาคารศูนย์กระจาย
สิ นค้าดังภาพที่ 2

ภาพที่ 1 การต่ออนุกรมของแผงโซล่าเซลล์
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ภาพที่ 2 การวางแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา

4.อินเวอร์ เตอร์
อินเวอร์เตอร์ ทาหน้าเป็ นตัวแปลงไฟฟ้ากระแสจากแผงโซล่าเซลล์ไปเป็ นไฟฟ้ากระแสสลับ (จาก การตรวจสอบ
การติดตั้งอิ นเวอร์ เตอร์ ) การติดตั้งอยูใ่ นตูแ้ บบปิ ด เพื่อป้ องกันน้ า หรื อละอองน้ าจากการกลัน่ ตัวต่าง ๆ และ
ป้ องกันการเปื้ อนจากฝุ่ น โดยต้องได้รับการป้ องกันตามมาตรฐาน NEMA1 และ IP40 (หรื อ IEC529) โดย
อินเวอร์ เตอร์ ที่ใช้กบั ศูนย์กระจายสิ นค้าเป็ นของ
SMA รุ่ น STP25000TL-30 เป็ นแบบ Grid Connection Type สามารถติดตั้ง Outdoor ได้ มีน้ าหนัก 61 กิโลกรัม
มีขนาด WxHxD = 61x68x26 cm ผ่านการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้งานแบบเชื่อมต่อกับระบบของการไฟฟ้า
ฝ่ ายจาหน่าย มีค่าสาคัญทางไฟฟ้าดังนี้ Max DC Power Input = 25550 Wp, Max DC Input Voltage = 1000 Vdc
MPP Voltage Range / Rated Input Voltage = 390-800 Vdc / 600 V ,Minimum Input Voltage / Start Input
Voltage = 150 Vdc / 188 V เป็ นต้น โดยการติดตั้งดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 การติดตั้ง อินเวอร์ เตอร์
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การเชื่ อมต่อระบบโซล่ารู ฟท็อปแบบเชื่ อมต่อกับระบบของศูนย์กระจายสิ นค้า (อ้ างอิ ง ระบบโซล่ ารู ฟท็อป
แบบเชื่ อมต่ อกับระบบของศูนย์ กระจายสิ นค้ า)

ภาพที่ 4 ระบบของโซล่ารู ฟท็อปเพื่อจ่ายเข้าระบบของศูนย์กระจายสิ นค้า
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในการเชื่อมต่อกับระบบของศูนย์กระจายสิ นค้า (PV Grid
connected System) หรื อระบบออนกริ ด (On Grid) ถูกออกแบบเพื่อผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ผา่ นอุปกรณ์
เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็ นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อจ่ายเข้าระบบของศูนย์กระจายสิ นค้าโดยตรง ดังภาพที่ 4
การท างานของระบบ เริ่ มจากแผงโซล่ าเซลล์จะท าหน้าที่ แปลงพลังงานแสงอาทิ ตย์ให้เป็ นพลังงาน
ไฟฟ้ าในรู ปแบบกระแสตรงมาเข้ากล่องรวมสาย เพื่อส่ งไปยังอินเวอร์ เตอร์ เพื่อเปลี่ ยนไฟฟ้ ากระแสตรงให้เป็ น
กระแสสลับ โดยอิ น เวอร์ เตอร์ จะมี วงจรสร้ างสั ญ ญาณรู ป คลื่ น ไฟฟ้ าให้ มี รูป แบบใกล้เคี ย งกับ สั ญ ญาณรู ป
คลื่ นไฟฟ้ ากระแสสลับ จากการไฟฟ้ า เพื่ อที่ จะสามารถเชื่ อมต่อเข้ากับระบบของศู นย์กระจายสิ นค้าได้อย่าง
ปลอดภัยโดยอุ ปกรณ์ เบื้ องต้นในระบบมี ดงั ต่อไปนี้ การพิจารณาของการไฟฟ้ านครหลวงที่จะเชื่ อมต่อระบบ
ไฟฟ้าต้องได้รับการพิจารณาก่อนการเชื่อมต่อศูนย์กระจายสิ นค้า มีหวั ข้อการพิจารณา คือ
1) การซิ งโครไนเซซั้นของอินเวอร์ เตอร์
การต่อขนานเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้าเข้ากับไฟฟ้ าระบบจะต้องมีการซิ งโครไนเซซั้น ซึ่ งการติดตั้งโซล่าเซลล์
ในระบบออนกริ ดจะใช้อุปกรณ์ที่เรี ยกว่า อินเวอร์ เตอร์ เป็ นเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าโดยจะนาอินเวอร์ เตอร์ ดงั กล่าวต่อ
ขนานเข้ากับระบบศู นย์กระจายสิ นค้าโดยในการต่อใช้งานนั้นจะต้องประกอบไปด้วยคุ ณลักษณะสมบัติทาง
ไฟฟ้าที่เหมือนกันดังต่อไปนี้
1. เครื่ องกาเนิดไฟฟ้าจะต้องมีลาดับเฟสเดียวกับไฟฟ้าที่มาจากระบบการไฟฟ้า
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2. เครื่ องกาเนิดไฟฟ้าจะต้องมีความถี่เท่ากับไฟฟ้าที่มาจากระบบการไฟฟ้า
3. เครื่ องกาเนิดไฟฟ้าจะต้องมีแรงดันเท่ากันกับไฟฟ้าที่มาจากระบบการไฟฟ้า
2) คุณสมบัติพ้นื ฐานของอินเวอร์ เตอร์ ระบบออนกริ ด
อินเวอร์ เตอร์ ของระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่ อมต่อระบบจาหน่ ายสามารถใช้ได้ท้ งั ระบบ 1 เฟส
และระบบ 3 เฟส

5.การทดสอบระบบ
การทดสอบการทางานในที่น้ ี พิจารณาจากการทางานของอินเวอร์เตอร์ จานวน 35 เครื่ อง โดยการ
ตรวจสอบกาลังไฟฟ้าที่อินเวอร์ เตอร์ ผลิตได้
สามารถทดสอบได้โดยการเช็คค่าทางหน้าจออินเวอร์ เตอร์ ที่
อุณหภูมิสูงสุ ดหรื อแดดร้อนจัด ตัวอย่างเช่น เวลา 13.00 น. ดังภาพที่ 5 ตามการออกแบบอินเวอร์เตอร์ 1 เครื่ อง
จะผลิตไฟฟ้าได้ 13 kW

ภาพที่ 5 การตรวจสอบจากหน้าอินเวอร์ เตอร์ที่เวลา 13.00 น.
การติดตั้งโซล่ารู ฟท็อปของอาคารศูนย์กระจายสิ นที่มีพ้นื ที่ประมาณเก้าพันตารางเมตร ด้วยกาลังการ
ผลิตไฟฟ้าประมาณ 976.5 กิโลวัตต์ จานวนชัว่ โมงของผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 5 ชัว่ โมงต่อวัน
ดังนั้น ระบบสามารถผลิตไฟฟ้าได้ต่อวัน
976.5 กิโลวัตต์ × 5 ชัว่ โมง = 4882 กิโลวัตต์-ชัว่ โมง (ยูนิต)
เท่ากับ 12,205 บาทต่อวันหรื อเท่ากับ 4,454,825 บาทต่อปี ถ้าค่าไฟฟ้ายูนิตละ 2.5 บาท

6.สรุป
การออกแบบโซล่ารู ฟท็อปของอาคารศูนย์กระจายสิ นมีพ้ืนที่ขนาด 9025.2 ตารางเมตร สามารถ
จาลองการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ได้ถึง 3191 แผง ขนาดแผง 1x2 เมตร โดยแผงโซล่าเซลล์จะทามุม 15 องศากับ
แนวระดับและหันหน้าไปทางทิศใต้ มีอุปกรณ์ยดึ จับแผงตั้งอยูบ่ นโครงสร้างหลังคาที่มีความสู ง 10 เซนติเมตร
และมีระยะห่างในแต่ละแถว 1.5 เมตรเพื่อไม่ให้เงามาบดบังแผงโซล่าเซลล์
การคานวณกาลังการผลิตพลังงานไฟฟ้า เริ่ มจากหาขนาดกาลังผลิตอินเวอร์ เตอร์ ให้พอดีกบั จานวน
แผงโซล่าเซลล์ที่ได้ออกแบบติดตั้งไว้แล้ว อินเวอร์ เตอร์ขนาด 25 กิโลวัตต์ สามารถเชื่อมต่อกับแผงโซล่าเซลล์
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ได้ถึง 90 แผงต่อ 1 อินเวอร์ เตอร์ ดังนั้นจานวนแผงโซล่าเซลล์ท้ งั หมด 3191 แผง จึงต้องใช้อินเวอร์ ท้ งั หมด 35
ตัว จากนั้นก็คานวณอุปกรณ์ป้องกันด้านกระแสตรง เลือกใช้ฟิวส์ขนาด 12 แอมป์ จานวน 35 ตัว ป้ องกัน
ระหว่างแผงโซล่าเซลล์แต่ละแถวก่อนที่จะเข้าแบรกเกอร์ 25 แอมป์ , เลือกใช้แบรกเกอร์ขนาด 25 แอมทริ ป
จานวน 35 ตัว เพื่อป้ องกันก่อนเข้าอินเวอร์ เตอร์ , ขนาดสายไฟเลือกใช้สาย PV-1F 6 ตร.มม.ทนกระแสได้ถึง 70
แอมป์ , เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกระดับป้ องระดับ 1 เพื่อป้ องกันอุปกรณ์ไม่ให้เสี ยหายเมื่อเกิดฟ้า
จานวน 35 ตัว, อุปกรณ์ป้องกันด้านกระแสสลับเลือกใช้แบรกเกอร์ ขนาด 30 แอมทริ ปป้ องกันจากด้าน
กระแสสลับที่ออกจากอินเวอร์เตอร์จานวน 35 ตัว, เลือกใช้บสั บาร์ขนาด 12 × 3 มม.ทนกระแสได้ถึง 241 แอมป์
, ขนาดสายไฟเลือกใช้สาย cv4 (1/c – 240 ตร.มม) สามารถทนกระแสได้ถึง 60 A ระหว่างอินเวอร์ เตอร์ ไปยัง
กล่องรวมสาย, เลือกใช้แบรกเกอร์ขนาด 175 แอมทริ ปป้ องกันก่อนที่จะเข้า MDB ของตัวอาคาร, ขนาดสายไฟ
เลือกใช้สาย cv1/c – 240 ตร.มม สามารถทนกระแสได้ถึง 420 แอมป์ ไปยัง MDB ของตัวอาคาร,ขนาดสาย
กราวด์ระหว่างแผงโซล่าเซลล์เลือกใช้สายรหัส 60227 IEC 10 4 ตร.มม.มารวมที่บาร์กราวด์ขนาดสายรหัส
60227 IEC 10 16 ตร.มม.ขนาดสายกราด์ของอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกใช้สายรหัส 60227 IEC 10 6 ตร.มม.
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บทคัดย่อ
งานวิจัยเพื่อศึกษาระดับการยอมรับและรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้ ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์
People Soft โมดูล Time & Absence Management ของผู้ใช้งานในกลุ่ มบริษัทธุรกิจอุตสาหกรรมผลิ ต
อาหาร เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับมากที่สุด เพื่อให้องค์กรนาข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงส่งเสริม
การนาระบบสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ โดยดาเนินการ
รวบรวมข้อมูลจากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จั ดทาเครื่องมือแบบสอบถามกับกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ใช้งานจานวน 4 บริษัท ขนาดตัวอย่าง 147 คน จากนั้นนาข้อมูลมาประมวลผลโดยโปรแกรมทาง
สถิติ SPSS โดยทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาในรูปแบบของความถี่และร้อยละ ผู้วิจัยใช้สถิติเชิง
บรรยาย (Descriptive Statistics) พิ จ ารณาค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ (Multiple Regression) เพื่ อ หาตั ว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการยอมรับที่จะใช้ระบบ ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการยอมรับที่จะใช้ระบบ
มาจากปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับมากที่สุด ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับมาก
ที่สุ ด คือ ตัว แปรด้านคุณภาพของระบบ ระดับการยอมรับข้อมูล ที่ ได้จากการใช้ง านระบบเป็นข้ อ มู ล ที่ มี
ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในระดับมาก และระดับการยอมรับว่าระบบเหมาะสาหรับการ
นามาใช้ในองค์กรอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากระบบไม่มีความยืดหยุ่น เข้าใจยาก
คาสาคัญ: PeopleSoft, ปัจจัยความสาเร็จ, ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ , การวางแผนทรัพยากร
องค์กร, แบบจาลองด้านการยอมรับเทคโนโลยี
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Abstract
This research aims to study the level of acceptance and recognize the benefits of using
the human resources management system (People Soft) in Module Time & Absence module
of the internal user in organization to analyst and find out which factors affect the acceptance
most and provide information to organizations to improve and promote the implementation
of information systems to achieve successes as well as to know the barriers to using the
system. The survey was conducted by experts and use the questionnaire to survey employees
of four companies in food manufacturing industry are 147 participants. The data was analyzed
and processed using SPSS with frequency and percentage, descriptive statistics, mean value
and standard deviation and Multiple Regression. The results found that the highest factors
influencing to the acceptance behaviors to use the system were perceived benefits and
variables that influence the perceived benefits are the quality of the system. The level of
acceptance of information gained from using the system is very useful for human resource
management and level of acceptance that the system is suitable for use in the organization
is moderate because the system is not flexible and difficult to understand.
Keywords: PeopleSoft, Success Factor, Human Resource Management, Enterprise
Resource Management, Technology Acceptance Model
บทนา
ปัจจุบันธุรกิจมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรเพื่อแก้ไขระบบการทางานที่ล่าช้า ลดความ
ซ้าซ้อนของข้อมูล ระบบฐานข้อมูลที่ไม่มีความเชื่อมโยงกัน ผู้บริหารองค์กรต่างๆ ได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการบริหารจัดการและควบคุมการดาเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ ผู้บริหารจึงให้ความสาคัญกับระบบ
สารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์มากขึ้นและนามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร
ระบบ People Soft เป็นแอปพลิเคชัน ERP ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่องค์กรขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่นิยมนามาใช้เพิ่มขีดความสามารถของการบริหารงานบุคคลให้มีความคล่องตัว เป็นระบบงานที่
สามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลได้สะดวกและปลอดภัย พนักงานสามารถจัดการงานบุคคลด้วยตนเองได้
(Self Service) ตอบรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้นได้ทันที (Real Time) แต่เนื่องจากระบบพัฒนาจาก
ต่างประเทศ การที่องค์กรนามาใช้จะต้องนามาปรับปรุง (Modification) ในบางโมดูล (Module) ให้มีความ
สอดคล้องกับลักษณะงานขององค์กร ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางาน ต้องปรับเปลี่ยนวิธี การ
ทางานเดิมเพื่อให้ส อดคล้องกับระบบเกื อบทั้งหมด เกิดปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งาน มี พนักงานระดับ
ปฏิบัติการบางส่วนขาดทั กษะและความรู้เบื้องต้นด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ ส่งผลให้การใช้งานในระบบ
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ผิดพลาด ล่าช้า บางครั้งถูกต่อต้านเนื่องจากคิดว่าเป็นการเพิ่มงานในหน้าที่มากขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ทาการ
เปลี่ยนระบบ ทาให้เกิดแรงกดดันในการปฏิบัติงานในการใช้งานระบบฯ
ทั้งนี้จึงได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ โมดูล Time &
Absence Management มาใช้ในองค์กร ว่าแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จในการนาระบบมาใช้นั้น
องค์กรได้จัดเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ อยู่ในระดับใด เพื่อส่งเสริมให้การนาระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์กร
ประสบความสาเร็จ และทราบถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่จะส่งผลต่อความสาเร็จในการใช้ระบบ เพื่อให้องค์กร
บริหารจัดการและพัฒนาปรับปรุงกับบริษัทในเครือที่ยังไม่ได้นาระบบไปใช้หรืออยู่ระหว่างการ Implement
ให้เกิดความสาเร็จในการใช้งานเป็นไปตามแผนงานและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
นอกจากปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จ การวิจัยยังได้ศึกษาเพิ่มเติมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้
งานของระบบจากผู้ใช้กลุ่มต่า งๆ เพื่อให้ทราบถึงระดับการยอมรับและการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้ระบบ
สารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และเพื่อให้ทราบว่าระบบสารสนเทศที่นามาใช้นั้นได้ช่วยบริหาร
จัดการงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด พนักงานมีความพร้อม
ต่อการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการยอมรับและรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ (People
Soft) โมดูล Time & Absence Management ของผู้ใช้งานภายในองค์กร
2. เพื่อศึกษาว่าแต่ละปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับในการนาระบบมาใช้ในองค์กรนั้น ปัจจัยใดที่มีผลต่อ
การยอมรับมากที่สุดและปัจจัยด้านใดอยู่ในระดับที่ต่า สาหรับนาไปใช้พัฒนาปรับปรุง ส่งเสริมให้การนาระบบ
สารสนเทศมาใช้ในองค์กร รวมถึงทราบถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ จากการใช้ระบบ
วิธีการดาเนินงานวิจัย
วิจัยเชิงคุณภาพ: ศึกษางานวิจัยที่เคยมีผู้ที่จัดทาแล้ว เพื่อค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการนา
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศใหม่ ๆ มาใช้ ใ นองค์ ก ร จากนั้ น ส่ ง แบบสอบถามให้ Project manager, HR
Manager, IT Leader, Key User เพื่อสรุปปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในองค์กร
วิจัยเชิงปริมาณ: ส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้งานระบบของบริษัทต่างๆ ในกลุ่มธุรกิจ
อุตสาหกรรมผลิตอาหาร จานวน 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท อาหารเบทเทอร์ จากัด, บริษัท อิโตแฮม เบทาโกร
ฟู้ดส์ จากัด, บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร สเปเชียลตี้ ฟู้ดส์ จากัด, บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร โฟร
เซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาปัจจัยที่ได้สรุปจากการวิจัยเชิงคุณภาพและการประยุกต์ใช้แบบจาลอง
ด้านการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) ทาการออกแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
ยอมรับในการนา ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ (People Soft) โมดูล Time & Absence Management
และมีคาถามปิด 1 คาถาม คือ ท่านยอมรับระบบ People soft หรือไม่ และให้กรอกข้อมูลและข้อเสนอแนะที่
ควรจะพัฒนาและปรับปรุงให้ระบบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการ
ใช้ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ (PeopleSoft) โมดูล Time & Absence Management โปรแกรม SPSS
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แบบจาลองด้านการยอมรับเทคโนโลยี TAM สร้างแนวคิดที่อธิบายถึงพฤติกรรมของผู้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Davis, 1985; Scherer, Siddig, and Tondeur, 2019) โดยพิจารณาถึงตัวแปรภายนอก เช่น
ข้อมูลประชากรศาสตร์ ประสบการณ์ต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์และการรับรู้การใช้งานง่ายต่อ
เทคโนโลยี (สิงหะ ฉวีสุข, 2555; อรทัย เลื่อนวัน, 2555) งานวิจัยนี้ได้นา TAM มาใช้ในการศึกษาพฤติกรรม
การรับรู้ทั้งสองลักษณะของผู้ใช้ รวมทั้งมีปัจจัยภายนอกต่างๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการรับรู้ของผู้ใช้งาน ด้าน
ความมีประโยชน์โดยผ่านการรับรู้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้นามาใช้นั้นมีส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางาน และรับรู้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีความง่ายต่อการใช้งาน เมื่อผู้ใช้งานไม่ต้องใช้ความพยายาม
ในการใช้เทคโนโลยีมากนักในการเรียนรู้ โดยพฤติกรรมการรับรู้ทั้งสองลักษณะนี้จะส่งผลกับทัศนคติในการใช้
งาน และก่อให้เกิดพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้งาน ทาให้เกิดการนามาเทคโนโลยีมาใช้งานจริง
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ Supply Chain Management (SCM),
ระบบ SAP โมดูล FI, และระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) อื่นๆ พบว่า ผู้วิจัยส่วนใหญ่ได้นา
กรอบแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี ซึ่งมีการนาแนวคิด TAM (Davis, 1985) มาใช้
เป็นกรอบแนวคิดในงานวิจัย และปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จประกอบด้วย
1. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมขององค์กรหรือการให้ การสนับสนุนจากองค์กร (ณัฏฐวี อาไรรัตนา,
2552; บุญอนันต์ พินัยทรัพย์, 2554) เช่น การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ บริหารในการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ
การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงด้านงบประมาณ การสนับสนุนของผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมถึงการจัดเตรียมบุคคลากรทางด้านไอที เพื่อคอยช่วยดูแลการใช้งานให้ผู้ใช้ระบบ การจัดเตรียมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับจานวนผู้ใช้งาน การประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับทราบถึงประโยชน์ของระบบ
สารสนเทศที่จะนามาใช้ การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ที่ใช้ระบบ
2. ปัจจัยด้านที่ปรึกษา (เสาวรัตน์ บุญสง่า , 2555) เช่น ที่ปรึกษามีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของ
องค์กรและกระบวนการทางานขององค์กรเป็นอย่ างดี มีพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการเพื่ อรองรับการ
ปรับเปลี่ยนระบบใหม่ รวมทั้งมีความรู้และความเข้าใจใน Module ที่ให้คาปรึกษาเป็นอย่างดี
3. ปัจจัยด้านคุณภาพของระบบที่จะทาให้ผู้ใช้งานรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ระบบ (เสาวรัตน์ บุญสง่า,
2555) เช่น ระบบมีความยืดหยุ่ นผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ ยนรายงานได้ตามความต้องการ มีขั้นตอนการ
ทางานที่ไม่ซับซ้อนผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้การใช้ระบบได้ด้วยตนเองอย่างรวดเร็ว การแสดงข้อมูลหรือรายงาน
ต่างๆ มีความถูกต้อง
4. ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ ระบบ (ศิริพร เหมือนศรีชัย , 2554; พรรณาภรณ์
แสดงดี, 2554) โดยผู้ใช้งานรับรู้ได้ว่าระบบใหม่สามารถทางานได้รวดเร็ว กว่าระบบเดิม ช่วยลดขั้นตอนและ
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เวลาการทางานของผู้ใช้งาน สามารถเข้าใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาสะดวกและรวดเร็ว ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์
ข้อมูลต่างๆ ได้หลากหลายรูปแบบ ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของตนเอง
จากแนวคิดข้างต้นงานวิจัยนี้ได้นาเสนอรูปแบบวิจัยเชิงคุณภาพในขั้นแรก เพื่อค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อ
การยอมรั บ ในการน า People soft โมดู ล Time & Absence Management มาใช้ ใ นองค์ ก รจากกลุ่ ม
ผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นนาผลที่ได้มาพิจารณาเปรียบเทียบจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องเพื่อค้นหาและยืนยันปัจจัยอื่นๆ
โดยเน้นการศึกษาปัจจัยด้านองค์กร ด้านที่ปรึกษา ด้านคุณภาพของระบบ ซึ่งนาไปสู่การรับรู้ถึงประโยชน์ที่
ได้รับและการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน ซึ่งจะนาไปสู่พฤติกรรมการยอมรับในเทคโนโลยีของผู้ใช้
สมมติฐานของการศึกษาวิจัย
สมมติฐาน 1. ปัจจัยด้านองค์กร ด้านที่ปรึกษา ด้านคุณภาพของระบบ การรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งานส่งผล
ต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ
สมมติฐาน 2. ปัจจัยด้านที่ปรึกษา ด้านคุณภาพของระบบ ส่งผลต่อการรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน
สมมติฐาน 3. ผู้ใช้งานระบบให้การยอมรับในการนาระบบมาใช้งานจากการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ มากกว่า
การรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน
สมมติฐาน 4. ปัจจัยด้านองค์กรมีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการนาระบบมาใช้งานมากกว่า
ปัจจัยด้านคุณภาพของระบบ
สมมติฐาน 5. ปัจจัยด้านคุณภาพของระบบมีอิทธิพลต่อความง่ายต่อการใช้งานมากกว่าอิทธิพลต่อการรับรู้ถึง
ประโยชน์ที่ได้รับ

ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)
จากภาพที่ 1 ผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์ กร
กาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ศึกษาทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนามากาหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัยและดาเนินการวิจัย วิเคราะห์ผลการวิจัยและสรุปผลการวิจัย
สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง จานวนกลุ่มตัวอย่างเลือกกลุ่มตัวอย่างจากผู้ใช้งานระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์
(People Soft) โมดูล Time & Absence Management จานวน 200 คน โดยกาหนดให้มีความคลาดเคลื่อน
ของการสุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 (อรทัย เลื่อนวัน, 2555) ดังนี้
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n

=

N
=
200
= 134
1 + Ne2
1 + 200 (0.05)2
โดยที่ n
คือ จานวนกลุ่มตัวอย่าง
N
คือ จานวนประชากร
e
คือ ค่าความคาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดได้ ร้อยละ 5
ดังนั้น จากการคานวณได้ขนาดของจานวนตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้มีจานวนไม่ต่ากว่า 134 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ส่งแบบสอบถามทั้งหมด 200 ชุด และได้รับการตอบกลับ 147 ชุด คิดเป็นร้อยละ
73.50 โดยได้นาข้อมูลมาวิเคราะห์และนาเสนอผลการวิจัย แบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ดังนี้
1. ผลวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statics)
โดยนาเสนอข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การใช้
คอมพิวเตอร์ในการทางาน และประสบการณ์การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์
จากภาพที่ 2(a) แสดงถึงช่วงอายุของผู้ใช้ระบบส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.14
ภาพที่ 2(b) แสดงถึงกลุ่มผู้ใช้ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 51.70 ภาพที่ 2(c) แสดงถึง
สั ด ส่ ว นของผู้ ใ ช้ ที่ มี ป ระสบการณ์ ก ารใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ตกต่ า งกั น โดยจ านวนผู้ ใ ช้ ที่ มี ป ระสบการณ์ ใ ช้
คอมพิวเตอร์มากที่สุดอยู่ระหว่าง 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.57 และภาพที่ 2(d) แสดงถึงประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ที่มีต่อระบบ ERP ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์และมีประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปีมีจานวนรวม
คิดเป็นร้อยละ 48.98

(a)

(b)

(c)

(d)

ภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)
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2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับระบบฯ
จากกลุ่มตัวอย่าง 147 ตัวอย่าง งานวิจัยมุ่งเน้นวิเคราะห์ ข้อมูล ของผู้ มีประสบการณ์การใช้ระบบ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ในการทางานน้อยกว่า 1 ปี จานวน 72 ตัวอย่างเป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 48.98 โดย
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านต่างๆ และการรับรู้ทั้งสอง ดังแสดงในภาพที่ 3

(b)

(a)

(c)

(d)

(e)
(f)

ภาพที่ 3 ปัจจัย (a)ด้านองค์กร (b)ด้านที่ปรึกษา (c)ด้านคุณภาพของระบบ (d)ปัจจัยการรับรู้ถึง
ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบ (e)การรับรู้ความง่ายในการใช้งานระบบ (f)สรุปการวิเคราะห์โดยรวม
จากภาพที่ 3 แสดงถึงระดับการยอมรับและการรับรู้ของกลุ่มผู้มีประสบการณ์ใช้ ERP น้อยกว่า 1 ปี
เปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดในปัจจัยด้านต่างๆ พบว่า กลุ่มผู้ใช้ที่มีประสบการณ์น้อยจะมีปัญหาในการ
ปรับตัวกับการใช้งานทาให้ไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพของระบบ รวมถึงการรับรู้การใช้งานและการ
ยอมรับมีสัดส่วนน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ซึ่งทาให้เห็นว่าต้องคานึงถึงการใช้งานจากกลุ่มผู้ใช้กลุ่มนี้
3. วิเคราะห์สหสัมพันธ์ของการยอมรับการใช้งานระบบฯ
ตารางที่ 1. สรุปผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการยอมรับการใช้งาน PeopleSoft
โมดูล Time & Absence Management
ตัวแปร
พฤติกรรมการยอมรับ

r**
การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ
การรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน
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Sig.

0.842

0.000

0.804

0.000

8
รับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ

การรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน

ด้านองค์กร

0.588

0.000

ด้านที่ปรึกษา

0.578

0.000

ด้านคุณภาพของระบบ

0.774

0.000

การรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน

0.828

0.000

ด้านที่ปรึกษา

0.552

0.000

ด้านคุณภาพของระบบ

0.796

0.000

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

จากตารางที่ 1 การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของการยอมรับการใช้งานระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (PeopleSoft) พบว่าทุกปัจจัยมีค่าเป็นบวก แสดงว่ามีความสัมพันธ์ไปในแบบทิศทางตามกัน
ดังนั้น ตัวแปรการรับรู้ถึงการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ และการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งานมีความสัมพันธ์กัน
กับพฤติกรรมการยอมรับอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
4. วิเคราะห์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณการยอมรับการใช้งานระบบฯ
ตารางที่ 2 วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อต่อการรับรู้ถึง
ประโยชน์ที่ได้รับ
Model
R
R Square
Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1
0.857
0.735
0.727
1.0799
a. Predictors: (Constant), รับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน, ด้านที่ปรึกษา, ด้านองค์กร, ด้านคุณภาพระบบ

จากตารางที่ 2 พบว่าปัจจัยด้านองค์กร ด้านที่ปรึกษา ด้านคุณภาพของระบบ และการรับรู้ถึงความ
ง่ายต่อการใช้งานส่งผลต่อการรับรู้ผลประโยชน์ที่ได้รับ มีค่าอยู่ที่ร้อยละ 73.50 ส่วนที่เหลือเกิดจากอิทธิพล
ของตัวแปรอื่น
ตารางที่ 3 การทดสอบด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ต่อการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน
Model
R
R Square Adjusted R Square
1
0.807
0.651
0.647
a. Predictors :( Constant), ด้านที่ปรึกษา, ด้านคุณภาพระบบ

Std. Error of the Estimate
1.36625

จากตารางที่ 3 พบว่าปัจจัยด้านที่ปรึกษา ด้านคุณภาพของระบบส่งผลต่อการรับรู้ถึงความง่ายต่อการ
ใช้งาน มีค่าอยู่ที่ร้อยละ 65.10 ส่วนที่เหลือเกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่น
ตารางที่ 4 การทดสอบด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการยอมรับ
Model
R
R Square
Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1
0.863
0.745
0.742
0.77162
a. Predictors: (Constant), รับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน, รับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ
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จากตารางที่ 4 พบว่าปัจจัยด้านรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน ด้านรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับส่งผลต่อ
พฤติกรรมการยอมรับ มีค่าอยู่ที่ร้อยละ 74.50 ส่วนที่เหลือเกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่น
ตารางที่ 5 การทดสอบด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อทานายอิทธิพลที่
มีต่อพฤติกรรมการยอมรับ
ตัวแปร

B

Std. Error

ค่าคงที่

.546

.302

การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ

.413

.055

การรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน

.223

.050

Beta

t

Sig.
1.808

.073

.563

7.503

.000

.338

4.504

.000

*ระดับนัยสาคัญ 0.05

จากตารางที่ 5 Coefficients เป็นการทดสอบด้วยสถิติ T-test วิเคราะห์ว่าปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการยอมรับที่จะใช้ระบบที่มีระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า ตัวแปรด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ
ด้านการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน มีค่า Significant น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่
ได้รับ ด้านการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งานเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการยอมรับที่จะใช้ระบบ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระดับ 0.05 โดยปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับมีอิทธิพลมากที่สุด
5. สรุปผลการวิเคราะห์สมมติฐาน
ตารางที่ 6 การทดสอบด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อทานายอิทธิพล
ที่มีต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ
ตัวแปร

B

Std. Error

ค่าคงที่

1.211

.651

ด้านองค์กร

-.051

.047

ด้านที่ปรึกษา

.153

ด้านคุณภาพระบบ
รับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน

Beta

t

Sig.
1.860

.065

-.076

-1.081

.282

.058

.167

2.625

.010

.300

.078

.284

3.846

.000

.504

.068

.560

7.402

.000

*ระดับนัยสาคัญ 0.05

จากตารางที่ 6 แสดงถึงค่า Coefficients เพื่อวิเคราะห์ว่าปัจจัยใดมีอิทธิพลต่อการรับรู้ผลประโยชน์
จากการใช้ระบบที่มีระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่าด้านคุณภาพของระบบและการรับรู้ต่อการใช้งานเท่านั้นที่เป็น
ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีค่า Significant น้อยกว่า 0.05 ดังนั้นสมมติฐานที่
1 จึงยอมรับเฉพาะปัจจัย ด้านคุณภาพของระบบ การรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งานที่ส่ งผลต่อการรั บรู้ ถึง
ประโยชน์ที่ได้รับ
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ตารางที่ 7 การทดสอบด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อทานายอิทธิพล
ที่มีต่อการง่ายต่อการใช้งาน
ตัวแปร
ค่าคงที่

B

Std. Error

-1.248

.695

ด้านที่ปรึกษา

.166

.060

ด้านคุณภาพระบบ

.829

.069

Beta

t

Sig.

-1.796

.075

.163

2.763

.006

.706

11.958

.000

*ระดับนัยสาคัญ 0.05

จากตารางที่ 7 แสดงถึงค่า Coefficients เป็นการทดสอบด้วยสถิติ T-test เพื่อวิเคราะห์ว่าปัจจัย
ใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ระบบ ที่มีระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่าตัวแปรด้าน
ที่ปรึกษา ด้านคุณภาพของระบบ มีค่า Significant น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าด้านที่ปรึกษา ด้านคุณภาพของ
ระบบเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ การง่ายต่อการใช้งานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.05 โดยปัจจัยด้าน
คุณภาพของระบบมีอิทธิพลมากที่สุด รองรับการยอมรับสมมติฐานที่ 2

ภาพที่ 4 ค่า Beta แสดงปัจจัยตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อการยอมรับการใช้งานระบบ

(a)

(b)
(c)
ภาพที่ 5 สรุปการวิเคราะห์สหสัมพันธ์
ภาพที่ 5(a) แสดงการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลทางการรับรู้ถึงผลประโยชน์ที่ได้รับและการ
รับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน ส่งผลต่อพฤติกรรมการยอมรับอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ดังนั้นสมมติฐานที่ 3
จึงยอมรับได้ว่าผู้ใช้งานระบบให้การยอมรับในการนาระบบมาใช้งานจากการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับมากกว่า
การรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน
ภาพที่ 5(b) แสดงการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลด้านองค์กรและด้านคุณภาพของระบบ
ส่งผลต่อการรับรู้ถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ดังนั้นสมมติฐานที่ 4 จึงได้รับการ
ปฏิเสธ เพราะปัจจัยด้านองค์กรมีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการนาระบบมาใช้งานน้อยกว่า
ปัจจัยด้านคุณภาพของระบบ
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ภาพที่ 5(c) แสดงการวิ เ คราะห์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องอิ ท ธิ พ ลด้ า นคุ ณ ภาพของระบบต่ อ การรั บ รู้ ถึ ง
ผลประโยชน์ที่ได้รับและต่อการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งานอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ดังนั้นสมมติฐานที่ 5
จึงยอมรับได้ว่าปัจจัยด้านคุณภาพของระบบมีอิทธิพลต่อความง่ายต่อการใช้งานมากว่าอิทธิพลต่อการรับรู้ถึง
ประโยชน์ที่ได้รับ
สรุปและอธิปรายผลการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้ได้มาจากการการทบทวนวรรณกรรมโดยอ้างอิงแนวคิดตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Davis, 1989) แม้ว่าแนวคิดและทฤษฏีดังกล่าวจะมีมานานแต่ก็ได้รับการยอมรับในการอ้างอิงมา
ใช้สาหรับงานวิจัยอย่างแพร่หลาย และได้ทาการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการนา
ระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์กร โดยผู้วิจัยได้ศึกษาทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากองค์กร
ปัจจัยด้านที่ปรึกษา และปัจจัยด้านคุณภาพของระบบ จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง 147 ตัวอย่าง จากนั้นได้นา
ข้อมูลมาวิเคราะห์และประมวลผลด้วยสถิติเชิงพรรณนาในรูปแบบของความถี่และร้อยละ และผู้วิจัยใช้สถิติเชิง
บรรยาย (Descriptive Statistics) ซึ่งพิจารณาจากค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) เพื่อศึกษาระดับการยอมรับและรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้ระบบ
ผลการวิเคราะห์ ปัจจัย ที่มี ผ ลต่อความส าเร็ จและการยอมรับ ระบบ พบว่า ตัว แปรที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการยอมรับที่จะใช้ระบบมาจากปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับมากที่สุด และตัวแปรที่มี
อิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับมากที่สุด คือ ตัวแปรด้านคุณภาพของระบบ ดังนั้นการที่องค์กรจะนา
ระบบสารสนเทศใหม่ๆ เข้ามาใช้งานในองค์กร ควรมุ่งเน้นให้ความสาคัญด้านคุณภาพของระบบ เนื่องจากเป็น
ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ใช้งานทุกระดับได้รับรู้
ถึงความง่ายของการใช้งานระบบและไม่ต่อต้านระบบ เมื่อผู้ใช้งานรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งานจะส่งผล
ต่อการรับรู้ถึงผลประโยชน์ที่ได้รับจากสารสนเทศด้วย ทัศนคติที่มีต่อการใช้งานได้รับอิทธิพลจากความง่ายจาก
การใช้งานและรับรู้ถึงผลประโยชน์ที่ได้รับ ย่อมส่งผลให้เกิดการยอมรับการใช้งานจริงในที่สุด
ข้อเสนอแนะ
องค์กรสามารถนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ นาไปเป็นกรอบแนวทางในการสนับสนุนให้เกิดการ
ยอมรับระบบเทคโนโยลีสารสนเทศใหม่ๆ ได้ โดยแนวทางการศึกษาเพิ่มเติม คือ 1) ปัจจัยด้านการสนับสนุน
จากองค์กรในเรื่องการทา Change Management เพื่อให้พนักงานรับทราบและเต็มใจที่จะใช้ระบบอยู่ใน
ระดับปานกลาง 2) จากการวิเคราะห์ระดับการยอมรับในกลุ่มผู้ใช้งานที่มีประสบการณ์ในการใช้ระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์น้อยกว่า 1 ปี พบว่า มีระดับการยอมรับที่อยู่ในระดับน้อยถึงปานกลางในทุกปัจจัย และมี
ค่าเฉลี่ยต่าลงจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด สะท้อนให้เห็นว่าควรให้ความสาคัญกับพนักงานกลุ่มนี้มากขึ้น
3) การจัดทา Guideline เพื่อให้องค์กรนาไปใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนให้พนักงานเกิดการยอมรับไม่ต่อต้าน
หรือลดความกดดันที่จะเกิดขึ้นหากมีการนาระบบสารสนเทศใหม่ๆ มาใช้ในอนาคต
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ กระบวนการพิสูจน์ทราบตัวตน ที่จะทาให้ Transaction ทาง
การเงินต่าๆ มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการโจมตี ระบบในการทาธุรกรรม
ทางการเงิน ต่างๆ โดยพัฒนากระบวนการยืนยันการทาธุรกรรมหรือที่เรียกว่า Transaction Signing เพราะ
การทาธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางดิจิตอลในปัจจุบันมีความสะดวก รวดเร็ว อีกทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการทา
ธุรกรรม เช่น โทรศัพท์มือถือ / คอมพิวเตอร์พกพา ก็มีความทันสมัย ราคาไม่แพง ทาให้จานวนผู้ใช้งานผ่าน
ทางช่องทางดิจิตอลจานวนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นปัญหาการโจมตีระบบธนาคารรวมถึงผู้ใช้งานก็เพิ่มมากขึ้น ใน
งานวิจัยนี้จะทาศึกษาการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ (Biometric) ในการพิสูจน์ตัวตนของลูกค้าของธนาคารด้วยการ
ใช้ลายนิ้วมือเข้ารหัส OTP เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการส่งข้อมูล โดยผลการทดลองพบว่า ระบบสามารถถอด
เข้ารหัส และถอดรหัสกลับมาได้ถูกต้อง หรือค่า GAR เท่ากับ 71.25% ส่วนค่าความผิดพลาด หรือค่า FAR =
0% ซึ่งถือว่าสามารถเข้ารหัสและได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ
คำสำคัญ : Transaction Signing ,เทคโนโลยีชีวภาพ , เข้ารหัส-ถอดรหัส
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Abstract
Nowadays, people does not have to queue for cash at ATM box or to go to a bank
office for doing financial transactions. These are absolutely possible through a mobile
banking application on a smartphone. Mobile banking is one of the innovations that make
our life to be more comfortable. However, the problem of banking system attacks is
increasing as well. In this research, the purpose of this article is to present the model for
enhancing the identification process that will make financial transactions to be more secure.
The model also helps in solving problems of account privilege misusing and identity theft
arising from a phishing campaign or other social engineering attacks. By developing a
transaction confirmation process, the model proposes a key procedure called Transaction
Signing. It is based on biometric technology to prove the identity of the bank's customers by
using OTP encrypting keys and fingerprint features to increase the security of data exchange.
Our study shows the results by using two score genuine acceptance rate (GAR) score is
71.25% and false accept rates (FAR) score is 0%. This result is highly effective at a good
level.
Keywords : Transaction Signing , Biometric technology , Encrypt-Decrypt

บทนา
ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของผู้บริโภคมากขึ้น ทั้งการสื่อสาร การศึกษา
หรือ แม้กระทั่งการใช้จ่ายหรือการทาธุรกรรมทางการเงิน ที่ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมไปใช้ผ่านช่องทางดิจิทัล
ต่าง ๆ เช่น การใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet banking) อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile banking) เพราะมี
ความสะดวก ทั่วถึงผู้ใช้บริการ ดังนั้นเมื่อการทาธุรกรรมการเงินทางดิจิทัล กลายเป็นช่องทางที่สะดวกและเพิ่ม
จานวนมากขึ้นแต่ความสะดวกที่เพิ่มขึ้นมานั้นก็แฝงด้วยภัยคุกคามที่จะสูงเพิ่มขึ้นตามมา จากผู้ไม่หวั งดีที่อาศัย
จุดอ่อนหรือช่องโหว่ ไม่ว่าจะจากคน,ระบบหรือกระบวนการ ที่ขาดการควบคุมที่ดี ก่อให้เกิดความเสียหายทั้ง
ต่อ ลูกค้าของสถาบันการเงินหรือกระทั่งชื่อเสียของสถาบันการเงินเอง โดยรูปแบบของภัยคุกคาม อาจแบ่งได้
เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
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1. ภัยคุกคามแบบ Non-Technical เช่น การทา Social Engineering เพื่อลักลอบ หลอกลวง
รหัสผ่าน/OTP หรือ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ การทา Identity Theft เป็นต้น
2. ภัยคุกคามแบบ Technical เช่น การสร้าง Website / Mobile Banking Application
เลียนแบบ
โดยสาเหตุของปัญหาที่พบมากในปัจจุบัน คือ การที่คนร้ายปลอมแปลง/ขโมย สิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตนของ
เหยื่อไปแสดงตนเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การนาข้อมูลส่วนบุคคลของเหยื่อไปทาการเปิดบัญชี
และเปลี่ยนข้อมูลเพื่อใช้ในการติดต่อใหม่ จากนั้นจึงค่อยทาการขโมยเงินจากบัญชีผู้เสียหายทั้งหมด เป็นต้น
ดังนั้นการออกแบบกระบวนการเพื่อช่วยให้การยืนยันตัวตนและการทาธุรกรรมการเงินให้ปลอดภัยขึ้นนั้นจะให้
มั่นใจว่าผู้ใช้บริการผ่านช่องทางดิจิทัล ว่ามีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังให้มีความมั่นคงปลอดภัยในมาตรฐาน
ที่ดี แก้ปัญหาจากการโจมตีระบบในการทาธุรกรรมทางการเงิน โดยกระบวนการรักษาความปลอดภัยในการ
พิสูจน์ทราบตัวตนในปัจจุบันของสถาบันการเงินก็แตกต่างกันออกไป เช่น การใช้การเข้ารหัสแบบ Secured
Socket Layer (SSL) ส าหรั บ การท าธุรกรรมผ่ านช่องทางดิจิตอล (อินเตอร์ เน็ ท ) , การใส่ รหั ส รัก ษาความ
ปลอดภัยแบบ PIN2 ในการยืนยันการทาธุรกรรมการเงินที่สาคัญ หรื อ การใช้รหัสรักษาความปลอดภัยแบบ
OTP (One Time Password) ซึ่งเป็ นรหัส ยืนยัน การทาธุรกรรมทางการเงินในแต่ล ะครั้ง แต่นั่นถ้าผู้ร้ายได้
ข้อมูลส่วนบุคคลของเหยื่อก็ยากที่จะป้องกัน ดังนั้น หากพิจารณานาเอาเทคโนโลยีไบโอเมตริกสามารถแก้ไข
ปัญหาในเรื่องความปลอดภัยและการยื นยันตัวบุคคลได้ นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้ส่งเสริม
สนับสนุน โดยอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการพิสูจน์ตัวตนของลูกค้าของธนาคาร เพื่อรองรับการทา
ธุรกรรมทางการเงิน ในอนาคต ถือว่าเป็ น การยกระดับ ความเข้มข้น ขึ้น ไปอีกระดับ ปิดความเสี่ย งที่จะเกิด
เหตุการณ์ทุจริต เช่น การสวมสิทธิ์ผู้อื่นไปเปิดบัญชีธนาคาร หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นได้
วัตถุประสงค์การวิจัย
ออกแบบกระบวนที่เหมาะสมที่ใช้ในการยื นยัน การท าธุรกรรมที่ส าคัญ ในแต่ล ะครั้ง หรือเรี ยกว่า
Transaction Signing เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการโจมตี อันได้ แก่ Social Engineering และ การ
โจมตีแบบ Man-in-the-Middle ทาได้ยากขึ้นโดยการศึกษาวิธีการที่จะนาเทคโนโลยีไบโอเมตริกมาใช้ในการ
เข้ารหัสโดยเน้นที่ความปลอดภัย
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อุปกรณ์และวิธีการดาเนินงานวิจัย
ระดับความน่าเชื่อถือของสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน (Authenticator Assurance Level) ของผู้ให้บริการ
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ (สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ,2561) ดังนี้
1. ระดับ AAL1
โดยระดั บ AAL1 ก าหนดให้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารต้ อ งยื น ยั น ตั น ตนแบบปั จ จั ย เดี ย ว (single-factor
authentication) เป็นอย่างน้อย หรือหากต้องการความมั่นคงปลอดภั ยที่สูงขึ้นสามารถใช้สิ่งที่ยืนยันตัวตน
แบบหลายปัจจัย (multi-factor authentication) ได้
2. ระดับ AAL2
โดยระดับ AAL2 กาหนดให้ผู้ใช้บริการต้องยืนยันตัวตนด้วยการใช้ปัจจัยของการยืนยันตัวตน 2 ปัจจัย
ที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจเป็น (1) สิ่งที่ใช้ยืนยันตันตนหลายปัจจัย (multi-factor authentication) เช่น อุปกรณ์
OTP แบบหลายปัจจัย (multi-factor OTP device) ซึ่งจะสร้างรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวหลังจากตรวจสอบ
ลายนิ้วมือผู้ใช้บริการ หรือ (2) สิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตนปัจจัยเดียว (single-factor authenticator) อย่างน้อย 2
สิ่งที่เป็นปัจจัยต่างกัน เช่น การใช้รหัสผ่านควบคู่กับการใช้ OTP ผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
3. ระดับ AAL3
โดยระดับ AAL3 กาหนดให้ผู้ใช้บริการต้องยืนยันตัวตนด้วยการพิสูจน์ว่าตนครอบครองกุญแจ (key)
ผ่ านเกณฑ์ วิธีก ารเข้ารหั ส และต้อ งพิ สู จ น์ ว่าตนครอบครองปั จ จั ย ของการยื น ยั น ตัว ตน (authentication
factor) ตั้งแต่ 2 ปัจจัยขึ้นไป

ภาพที่ 1 : traditional two-factor authentication
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ในภาพที่ 1 แสดงวิธีการประมวลผลในแบบ Multi-Factor Authenticate (MFA) โดยละปัจจัย จะ
ถูกประมวลผลอิสระกัน โดยตรวจสอบความถูกต้องของปัจจัยที่ 1 ก่อน เช่น ID/Password ถ้าผิดจะถูกปฏิเสธ
แต่ถ้าถูกต้องจะพิจารณาปัจจัยที่ 2 ต่อ เช่น PIN หรือ Fingerprint โดยถ้าปัจจัยที่ 2 ผิดจะถูกปฏิเสธ แต่ถ้า
ถูกต้องจะอนุญาตให้ดาเนินธุรกรรมต่อได้
ซึง่ ปัจจัยที่ใช้ในการทา Authentication ในปัจจุบันมีอยู่ 3 ลักษณะ (ปริญญา หอมอเนก , 2547)
ได้แก่
“Something you know” หมายถึ ง การใช้ User Name และ Password ในการเข้ า สู่ ร ะบบ
โดยทั่วไปเช่น การมี “Log in” โดยใช้ User name และ Password ซึ่งการ Authentication ในลักษณะนี้
ถือเป็นแบบที่ระดับความปลอดภัยอ่อนที่สุด เพราะถ้าใครรู้ User name และ Password ของเราก็สามารถ
เข้าใช้งานระบบได้ทันที นอกจากนี้ เรายังตรวจสอบตัวตน (Authenticity/Accountability) ของผู้ใช้ระบบ
ไม่ได้ว่าใครเป็นใครอีกด้วย
“Something you have” เป็นการ Authentication ในลักษณะการผ่านระบบความปลอดภัยโดย
ใช้สิ่งที่คุณมี เช่น Smart Phone หรือ Token เป็นต้น ถือได้ว่าเป็นวิธีการที่ปลอดภัยระดับหนึ่ง เพราะยากใน
การปลอมแปลง
“Something you are” ก็คือการนาเทคโนโลยี “Biometric” เข้ามาใช้ในการตรวจสอบตัวตนโดย
อาศัยอวัยวะที่คนเรามีอยู่ และ มี ลักษณะที่เป็น unique คือ ไม่ซ้ากัน ได้แก่ ลายนิ้วมือ, ม่านตา เป็นต้น การ
ใช้งาน Smart card สามารถร่วมกับระบบ “Biometric” ได้ กล่าวคือ เราสามารถเก็บลายนิ้วมือของคนลงไป
ใน Microchip ที่อยู่ใน Smart card ได้ด้วย ซึ่งจะเพิ่มระดับของความปลอดภัยมากขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้น
เช่นกัน
จากตั ว อย่ างวิธีก าร Authentication ที่ กล่ าวมาในทางทฤษฎี OTP (One-Time-Password) เป็ น
ความมั่น คงทางด้าน Secure ที่ ปั จ จุ บั น ถือว่ามีความปลอดภัย มากที่ สุด ได้รับ การยอมรับ ว่าเป็ น Perfect
Secure ซึ่งไม่มีวิธีในการถอดรหัส เพราะ OTP คือ ชุดรหัสผ่านใช้ครั้งเดียว และรหัสผ่านแต่ละชุดมีอายุใน
ระยะเวลาที่จากัด หากเลยเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถนากลับมาใช้ได้อีก ลดความเสี่ยงในการทาธุรกรรมทาง
อิ น เทอร์ เน็ ต ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อี ก ทั้ ง ลั ก ษณะการท างานของ OTP จะเป็ น ลั ก ษณะ Two-factor
Authentication ตามที่กล่าวในขั้นต้น
ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของ OTP
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (2561) ได้มีข้อเสนอแนะคุณสมบัติของ
ค่าของ OTP ต้องมีความยาวอย่างน้อย 6 อักขระ และอาจเป็นตัวเลขทั้งหมด
(1) กรณี ที่ ค่า nonce ที่ ใช้ส ร้ าง OTP อยู่ บ นพื้ น ฐานของเวลา (time-based) ค่ า nonce ต้ อ งถู ก
เปลี่ยนอย่างน้อยทุก 2 นาที และ OTP ที่สร้างขึ้นต้องสามารถใช้งานได้เพียงครั้งเดียว
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(2) ช่องทางที่ ธนาคารใช้รับ OTP จากผู้ใช้บริการต้องเข้ารหัสลับ (encryption) เพื่อป้องกันการดัก
ข้อมูล (eavesdropping) และการโจมตีโดยคนกลาง (man-in-the-middle attack)
การใช้งานชีวมิติ (biometric)
การใช้งานชีวมิติ (biometric) เช่น ลายนิ้วมือ (fingerprint) ม่านตา (iris) เป็นต้น ถือเป็นปัจจัยของ
การยืนยันตันตนประเภท สิ่งที่ผู้ใช้บริการเป็น (something you are)
การทาระบบสแกนลายนิ้วมือ (Finger Scan)
การหาว่าลายนิ้วมือเป็นลายนิ้วมือเดี่ยวกันหรือไม่นั้น อาศัยโครงสร้างของเส้นหรือลายละเอี ยดของ
โครงสร้างหลักของเส้นโดย ราตรี จันทนะทรัพย์ และ มณีเนตร วิเศษสิงห์ (2550) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจาแนก
ลายนิ้วมือและได้แบ่งโครงสร้างหลักของเส้น ออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ เส้นปลาย (Ridge Ending)
และ เส้นที่แตกออกเป็นสองทาง (Ridge Bifurcation) ซึ่งแสดงดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 :โครงสร้างหลักของเส้นลายนิ้วมือ (ก) เส้นปลาย และ (ข) เส้นที่แตกเป็นสองทาง
โดยกระบวนการตรวจสอบลายนิ้ ว มื อ แบ่ งออกเป็ น 2 กระบวนการ คือ ขั้น ตอนการลงทะเบี ย น
(Enrollment Procedure) และกระบวนการตรวจสอบลายนิ้วมือ (Verification Procedure)
การเข้ารหัสข้อมูล
กล่ าวถึ งภาพรวมของวิ ท ยาการการเข้ า รหั ส ข้ อ มู ล ซึ่ ง เป็ น โดย ปรั ช ญา พั น ธุ์ มี (2550) ได้ ศึ ก ษา
กระบวนการสาหรับการแปรรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ธรรมดา (Plain text) ให้อยู่ในรูปที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถ
อ่านเข้าใจได้ (Cipher text) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการเข้ารหัส จะกระทาก่อนการจั ดเก็บข้อมูลหรือก่อนการส่ ง
ข้อมูล โดยการนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ธรรมดา กับกุญแจ (key) ซึ่งเป็นตัวเลขสุ่มใด ๆ มาผ่านกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ผลที่ได้ก็คือข้อมูลที่เข้ารหัส ขั้นตอนที่กล่าวมานี้จะเรียกว่า “การเข้ารหัส” (encryption) และ
เมื่อต้องการอ่านข้อมูล ก็นาเอาข้อมูลที่เข้ารหัสกับกุญแจมาผ่านกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ
ข้อมูลดั้งเดิม ซึ่งขั้นตอนนี้จะเรียกว่า “การถอดรหัส” (decryption)
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สมการ
F(m) = m*
F(m*) = m

(2.1)
(2.2)

(2.1) เมื่อ m คือ Message หรือข้อความ (Plain text)
เมื่อ m ผ่าน Function F จะได้ m* หรือการเข้ารหัสได้ข้อความที่ไม่สามารถอ่าน (Cipher text)
(2.2) เมื่อ m* ผ่าน Function F จะได้ m หรือการถอดรหัสได้ข้อความที่สามารถอ่าน (Plain text)

ภาพที่ 3 :แสดงการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล
วิธีการดาเนินงานวิจัย
ในงานวิจัยนี้ทดลองแบ่งการทาออกเป็น 2 กระบวนการ
การจัดการลายนิ้วมือ
ในงานวิจัยนี้แบ่งการจัดการกับลายนิ้มมือออกเป็น 3 ขั้นตอน
1. การท าภาพขาวด าสองระดั บ (Binarization) การท าภาพขาวด าสองระดั บ เป็ น การแปลง
ข้อมูลภาพให้เป็นภาพขาวดา ซึ่งมีค่าระดับความสว่างเป็น 2 ค่า คือ 1 กับ 0 และเรียกภาพแบบนี้ว่า ภาพไบ
นารี (Binary) เพื่อช่วยการวิเคราะห์ภาพ และคานวณเป็นไปได้ง่ายและสะดวก (เอกรินทร์ ซื่อธานุวงศ์,2547)
สูตรในการแปลงข้อมูลภาพเป็นขาวดา
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2. การทาให้เส้นบาง (Thinning) การทาให้เส้นบางเป็นการลดขนาดความหนาของรูปให้ลงเหลือเส้น
เดียว เมื่อนามาประยุกต์กับลายนิ้วมือทาให้ง่ายในการวิเคราะห์หาลักษณะ
3. การจาแนกคุณ ลักษณะเด่น การจาแนกคุณ ลักษณะเด่น เป็ น กระบวนการหาตาแหน่งของจุดที่
เรี ย กว่ า มิ นู เช่ (Minutia) ซึ่ งแบ่ งออกเป็ น 2 ลั ก ษณะคื อ จุ ด ปลาย (Ridge Ending) และจุ ด แยก (Ridge
Bifurcation)

ภาพที่ 4 : รูปลายนิ้วมือที่ผ่านทั้ง 3 กระบวนการ
การเข้า-ถอดรหัส
จากนั้นนาข้อมูลที่ได้จากการจาแนกคุณลักษณะเด่น นามาใช้ในการผูกคีย์ลับต่อไป
มี ง านวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ โดยการน าเสนอเทคนิ ค ที่ A Fuzzy Vault Scheme ในการการเข้ า ถอดรหัส (A. Juels, and M. Sudan ,2002) โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ คาสั่งในการเข้ารหัสและคาสั่งในการ
ถอดรหัส
คาสั่งในการเข้ารหัส

คาสั่งในการถอดรหัส
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โดยในงานวิจัยนี้เสริมความแข็งแกร่งด้วยการปรับตาแหน่งของ Vault ด้วยการปรับแกนมูลฐาน โดย
ดัด แปลงวิ ธีก ารโพลาไรเซชั น ของโฟตอน มาใช้ ในการเข้ ารหั ส โดยใช้ แกนมู ล ฐาน 2 แบบ คื อ แบบตรง
(Rectilinear) และแบบทแยง (Diagonal) (Suthee Kitcharoenkarnkul , 2015)
 แกนมูลฐานแบบตรงทาให้เกิดการเคลื่อนที่ 2 แนว คือ แนวนอน (0º) และแนวตั้ง (90º)


แกนมูลฐานแบบทแยงทาให้เกิดการเคลื่อนที่ 2 แนว คือ แนวทแยงขวา (45º) และแนวทแยงซ้าย
(135º)

แกนมูลฐานแบบตรง

แกนมูลฐานแบบทแยง

ภาพที่ 5 : แสดงทิศของการปรับตาแหน่ง Vault
ตารางที่ 1 : ตัวอย่างทิศทางการเคลื่อนที่เพื่อใช้ในการปรับแกนมูลฐาน
OTP
9
1
5
Binary
1001
0001 0101
ทิศทางการเคลื่อนที่



ตาแหน่งที่เคลื่อน
9154
6191 5461

4
0100

6
0110

1
0001







9154

6191

5461

จากตารางที่ 1 ตั ว อย่ างที่ ท างผู้ รั บ ได้ รับ รหั ส OTP : 915461 ระบบจะท าการแปลงรหั ส ให้ เป็ น
Binary ในตัวเลขแต่ละตัว โดยผลที่ได้จากการแปลงเลขฐาน 2 นั้น จะใช่เป็นทิศทางในการกาหนดทิศทางใน
การเคลื่อนที่ ของแต่ละตาแหน่งโดยเริ่มต้นจากแกนมูลฐานแบบตรง สลับกับ แกนมูลฐานแบบทแยง ไปเรื่อย
ๆ จนครบทุกตาแหน่งใน Vault โดยระยะทางการเคลื่อนที่ของตาแหน่งนั้น จะนาค่า OTP ที่กรอกมาใช้
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กระบวนการทั้งหมดในการเข้ารหัสและถอดรหัสจะเป็นไปดังตัวอย่างภาพที่ 6 โดยจะทาการซ่อนรหัส
OTP ใน Set ของลายนิ้วมือ และทาการเข้ารหัส Vault เพื่อป้องกันความปลอดภัยกรณีที่มีผู้ไม่หวังดีดักขโมย
ข้อมูล Vault ได้ ก็ไม่สามารถที่จะรู้ถึงข้อมูลที่แฝงเข้าไปได้

ภาพที่ 6 : Encoding/Decoding process for the Fuzzy Vault
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั

ในงานวิจัยนี้ทาให้ทราบว่ากลไก กระบวนการในการแผงชุดความลับโดยการใช้ลายนิ้วมือทราบว่า
ได้ผลที่ดี โดยโอกาสประเมินจากค่า Genuine Acceptance Rate (GAR) นี่ถูกกาหนดเป็นเปอร์เซ็นต์
ความถูกต้อง โดยทดสอบจากลายนิ้วมือ จากฐานข้อมูล (FVC2002) ซึ่งประกอบด้วย 100 นิ้วมือ (หมายเลข 1
ถึง 100) และ 8 ลายนิ้วมือ ขนาดภาพของแต่ละลายนิ้วมือคือ 296 × 560 พิกเซล โดยทดสอบด้วยลายนิ้วมือ
เลขที่ 1 และ 2 ของทุกนิ้วมือในฐานข้อมูล FVC2002 พบว่าค่า GAR = 71.25% และค่า False Acceptance
Rate (FAR) มีค่าเท่ากับ 0% และจากการทดสอบการเข้ารหัส Vault โดยมีการขยับตาแหน่งดังตัวอย่างภาพที่
7 พบว่าถึงจะมีกุญแจในการเปิด Vault แต่ก็ไม่สามารถถอดรหัส ออกมาได้เพราะมีการขยับตาแหน่งทาให้ กู้
คืน polynomial จาก Vault ผิดพลาด ส่งผลให้ การกู้คืน Key จาก polynomial ผิดพลาดตามมาซึ่งส่งผลดี
ต่อความปลอดภัยมากขึ้น โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการดักข้อมูล (eavesdropping) และการโจมตี
โดยคนกลาง (man-in-the-middle attack) ของช่องทางที่ธนาคารจะใช้รับ OTP จากผู้ใช้บริการ เพราะรหัส
OTP ถูกเข้ารหัสลับ (encryption) และกุญแจในการเข้ารหัสลับ โดยการใช้ลายนิ้วมือนั้น ยังช่วยยืนยันในการ
แสดงตนของผู้ใช้บริการด้วยว่า ไม่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ตารางที่ 2 : ผลการเข้ารหัสและถอดรหัสโดยใช้ลายนิ้วมือ
Encryption
No. of Finger Finding minutiae
100

4.916365 Seconds

vault

Decrytion

GAR

26.81376 Seconds 0.404869 Seconds 71.25 %
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FAR
0%
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ภาพที่ 7 : ตัวอย่างแสดงถึงตาแหน่งของ Vault
จุดแดง คือตาแหน่งของ Vault เดิม
จุดเหลือง คือตาแหน่งของ Vault ใหม่
ข้อเสนอแนะ
ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาวิธีการเข้ารหัสด้วยลายนิ้วมือซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั้น สามารถเข้ารหัส OTP ได้ในรดับ
ที่น่าพึงพอใจ แต่การใช้เวลาในการค้นหาจุดมินูเช่รวมถึงเวลาในการเข้ารหัสนั้น ใช้เวลานานโดยจากตารางที่ 2
เวลาในการหาจุดมินูเช่ ใช้เวลาเฉลี่ย 4.916365 วินาที และเวลาที่สร้าง vault ใช้เวลาเฉลี่ย 26.81376 วินาที
อาจจะต้องมีการพัฒนากระบวนการในการเข้ารหัสที่เร็วขึ้น รวมถึงศึกษาการใช้งานเทคโนโลยีชีวภาพ ตัวอื่น
เช่นการ scan ใบหน้า ซึ่งอาจทาให้เพิ่มประสิทธิ์ภาพการทางานให้รวดเร็วขึ้นต่อไป
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การพัฒนาชุดการสอนเรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณสาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
The Development Instructional Package on Critical Reading for
Mattayomsuksa 6 Students
นางสาววรารัตน์ บุปผา1

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สาหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ที่เรียนรายวิชาภาษาไทยวิเคราะห์ (ท30211) ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา
2561 โรงเรียนกันตังพิทยากร อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง จานวนนักเรียนทั้งหมด 39 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบ
ยกกลุ่ม(Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้
ชุดการสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณมีลักษณะเป็นข้อสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน
30 ข้อ ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สาหรับนั กเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 81.28/ 89.74 ซึ่ งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 ที่
กาหนดไว้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 6 ที่ ไ ด้ รั บ การสอนโดยใช้ ชุ ด การสอน เรื่ อ ง การอ่ า นอย่ า งมี วิ จ ารณญาณ ส าหรั บ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนการสอนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05

1

นางสาววรารัตน์ บุปผา การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตสงขลา 2561
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Abstract
This research aimed to develop instructional package on Critical Reading for Mattayomsuksa
6 students according to of 80/80 efficiency, and to compare the learning achievement
between pre – test and post - test score with the used instructional package on Critical
Reading for Mattayomsuksa 6 students.
The research sample consisted of 39 Matayomsuksa 6/5 students studying in 2018
academic year at Kantangpittayakon school Kantang District Trang Province Office of Secondary
Educational Service Area 13, Trang - Krabi. obtained by cluster random sampling. Research
tools comprised of instructional package on Critical Reading for Mattayomsuksa 6 students,
consisting of 6 set, namely set 1 meaning and importance of critical reading. set 2 Reading
Composition Analysis of Substance set 3 Reading, Analyzing Facts, set 4 Reading for Reasoning
Analysis set 5 Reading for Interpretation and set 6 Reading for Valuation. Learning management
plan And learning achievement test on Critical reading There are four types of multiple choice
questions, 20 answers. The statistics used for data analysis are percentage, mean, efficiency
value according to criteria 80/80
The result of the study was a instructional package on Critical Reading for
Mattayomsuksa 6 students with 81.28 / 89.74 efficiency, which was higher than the 80/80
criteria set and learning achievement after studying with the critical reading instruction set For
mathayomsuksa 6 students, higher than before learning with statistical significance at .05 level.

บทนา
การที่จะพัฒนาการศึกษาให้ประสบผลสาเร็จอย่างสูงสุดนั้น สิ่งหนึ่งที่ถือกันว่าเป็น องค์ประกอบที่
สาคัญในการทาให้การศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมายนั้น คือ ทักษะกระบวนการสื่อสาร ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า
การติ ด ต่ อ สื่ อ สารเป็ น สิ่ ง จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง เพราะถ้ า ไม่ มี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่ า งครู แ ละนั ก เรี ย นแล้ ว นั้ น
การจัดการเรียนรู้ก็คงไม่ประสบผลสาเร็จ สาหรับทักษะกระบวนการการสื่อสารของภาษาไทยนั้นมีทั้งการฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียนโดยที่ทักษะกระบวนการที่สาคัญมากในสังคมปัจจุ บัน คือ ทักษะการอ่าน
เพราะการอ่านเป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้มนุษย์สามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆได้เป็นอย่างดีใครก็ตามที่มีทัก ษะ
ทางด้านการอ่านดี คนผู้นั้นก็จะสามารถพัฒนาทักษะทางด้านอื่นๆให้ดีขึ้นได้ด้วย ดังที่ สุขุม เฉลยทรัพย์( 2529
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: 6) ได้กล่าวไว้ว่า การอ่านเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับมนุษย์ โดยเฉพาะในสมัยปัจจุบันวิทยาการ
ต่างๆเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว มนุษย์จาเป็นต้องศึกษาหาความรู้ เพื่อติดตามและปรับปรุงตัวให้ทันสมัย
อยู่เสมอ สาหรับการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยนั้น ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้มีการแบ่งสาระการ
เรียนรู้ออกเป็น5 สาระ คือ สาระที่ 1 การอ่าน สาระที่ 2 การเขียนสาระที่ 3 การฟัง การดูและการพูด สาระ
ที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย และสาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม ซึ่งจะเห็นได้ว่า สาระที่ 1 การอ่าน ได้มี
การกาหนดให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นสาระแรก ทั้งนี้เพราะการอ่านมีความสาคัญและเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งใน
การศึกษาหาความรู้ ดังที่จินตนา ใบซูกายี (2539 : 1) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการอ่านไว้อย่างน่าสนใจว่า
การอ่านเป็น“ปุ๋ย”อย่างดีที่บารุงสมองให้เจริญวัย พลอยพาให้สติปัญญางอกงามไปในทางที่ถู กต้องมีเหตุมีผล
เพราะในขณะอ่ า นสมองจะท าหน้ า ที่ อ่ า นตั ว อั ก ษร สระ วรรณยุ ก ต์ ผสมค า สะกดค า รั บ รู้ ค วามหมาย
ตีความหมาย เพื่อสื่อให้เข้าใจสิ่งที่อ่าน พร้อมกับคิดพิจารณาว่าความหมายในข้อความที่อ่านนั้นถูกต้องหรือไม่
ถู ก ต้ อ ง ยอมรั บ หรื อ ไม่ ย อมรั บ เป็ น การใช้ วิ จ ารณญาณเข้ า มาช่ ว ยกล่ า วได้ ว่ า ขณะอ่ า นสมองจะท างาน
ตลอดเวลาการอ่านจึงช่วยให้คนคิดเป็นและรู้จักคิด นอกจากนี้ ฐะปะนีย์ นาครทรรพ(2523:1) ยังได้กล่าวถึง
ความสาคัญของการอ่านไว้ว่าการอ่านมีความสาคัญมากในชีวิตประจาวันของผู้ที่ใฝ่ใจศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ
นอกจากการอ่านจะเป็นเครื่องมือสาหรับให้ผู้อ่านได้มาซึ่งความรู้แล้ว ยังช่วยทาให้จิตใจมีความสุขและความ
เพลิดเพลินอีกด้วยบุคคลที่มีชีวิตผ่านพ้นวัยเรียนในโรงเรียนไปแล้ว ถ้ามีนิสัยรักการอ่านหนังสือก็จะเป็นผู้มี
ความรู้ทันสมัยไม่ล้าหลัง เพราะการอ่านหนังสือเป็นบ่อเกิดของความรู้ความคิด ความฉลาด และมีคุณค่าอย่าง
มากมายต่อวิถีการดาเนินชีวิต โดยเฉพาะชีวิตของเด็กและเยาวชน
การอ่านที่มีความสาคัญมากในปัจจุบัน คือการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทั้งนี้เพราะการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณจะช่วยให้บุคคลสามารถแยกแยะพิจารณาได้ว่าสิ่งที่อ่านนั้น มีจุดมุ่งหมายอย่างไร ดีหรือไม่ดี ดังที่
เอมอร เนี ย มน้ อ ย (2551 : 9) ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า ในสั ง คมโลกยุ ค ศตวรรษที่ 21 การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร และ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของคนในสังคมโลกดาเนินไปอย่างรวดเร็ว หลากหลาย และ กว้างขวาง ข้อมูล
เหล่านั้นมีทั้งส่วนที่เป็นประโยชน์และให้โทษ เพื่อให้การรับรู้ข่าวสารที่หลากหลายเหล่านั้นมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด ผู้รับสารในยุคนี้จึงจาเป็นต้องเป็นผู้รู้จักคิด พิจารณา แยกแยะ และประเมินข้อมูล
ข่าวสาร หรื อเรื่ องราวเหล่ านั้น ได้ว่า มีความถู กต้ อ ง เป็ นเหตุเป็นผล น่าเชื่อถือมากน้ อยเพีย งใด ผู้ ที่ จะมี
ความสามารถประเมินคุณค่าของสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจาเป็นต้องมีทักษะในด้านการรับสารโดยเฉพาะ
การอ่านในขั้นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณหรืออ่านเป็นซึ่งสุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2534 : 57)ได้กล่าวถึง
ความสาคัญของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไว้ว่าการอ่านที่ถูกต้องนั้ นจาเป็นต้องอาศัยการพิจารณาตัดสิน
ข้อความที่อ่านว่าน่าเชื่อถือเพียงใด การอ่านอย่างมีวิจารณญาณจึงเป็นการอ่านที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจลาดับ
ขั้นในการวิเคราะห์วินิจฉัยเรื่องราวที่อ่านว่าน่าเชื่อถือหรือไม่ นอกจากนี้ สนิท ตั้งทวี (2526 : 154)ยังได้
กล่าวถึงความสาคัญของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ไว้ว่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณถือเป็นยอดของ
การอ่านทั้งปวง เป็นการอ่านที่ต้องคิดหาเหตุผลเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ต้องคิดพิจารณา วิเคราะห์ตีความและ
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ประเมินค่าข้อความที่อ่าน และ สมพร มันตะสูตร (2534 : 14)กล่าวถึงการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ไว้ว่า
เป็นการอ่านที่ต้องใช้ความคิดพิจารณา ไตร่ตรองให้รอบคอบในการตรวจสอบสิ่ งที่อ่านอย่างถี่ถ้วน เพื่อ
ประเมินคุณค่าของสิ่งที่อ่านว่าน่าเชื่อถือหรือไม่เพียงใด การอ่านอย่างมีวิจารณญาณจะต้องอาศัยความคิด
ควบคู่กันไป ผู้อ่านจะต้องใช้ความคิดในขณะที่อ่าน เมื่อผู้อ่านรู้จักคิดไตร่ตรองหาเหตุผลจะช่วยให้ผู้อ่านรู้เท่า
ทันสิ่งที่ตนอ่านไม่หลงเชื่อสิ่งใดก่อนที่จะคิดหาเหตุผลมาพิสูจน์ความจริง
ดังจะเห็นได้ว่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณมีบทบาทและความสาคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งในการจัดการ
เรี ย นรู้ ร ายวิ ช าภาษาไทย โรงเรี ย นกั น ตั ง พิ ท ยากร ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การอ่ า นของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ประสบปัญหานักเรียนขาดทักษะการอ่านโดยเฉพาะการอ่านที่ต้องใช้ความคิด
ประกอบหรือการอ่านอย่างมีวิจารญาณนั้น นักเรียนไม่ให้ความสาคัญ และไม่สนใจเท่าที่ควร ดังจะเห็นได้จาก
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ที่ได้คะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์
อยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจ
ชุดการสอนมีชื่อเรียกต่างๆกัน เช่น ชุดการเรียน (Instructional Package) ชุดการเรียนเบ็ดเตล็ด
(Self InstructionalPackage)ชุดการสอนรายบุคคล (Individualized Learning Package) ซึ่งเป็นชุดของ
สื่อประสม (Multimedia)ที่จัดขึ้นสาหรับหน่วยการเรียน หัวข้อ เนื้อหา และอุปกรณ์ของแต่ละหน่วยได้จัดไว้
เป็นชุด หรือกล่อง หรือซองชุดการสอนอาจมีรูปแบบ (Formats)ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งส่วนมากประกอบด้วย
คาชี้แจงหั ว ข้อจุดมุ่งหมาย การประเมิน ผลเบื้องต้นการกาหนดกิจ กรรม และการประเมินผลขั้ นสุ ด ท้ า ย
จุดมุ่งหมายสาคัญเพื่อการสอนนักเรียนเป็นรายบุคคล ให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนของตนเอง
(วีระไทยพาณิช. 2529 :134)
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วย
ตนเองเป็นสาคัญ ซึ่งชุดการสอนเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา ที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการจัดการ
เรียนรู้ ปัจจุบันชุดการสอนเป็นนวัตกรรมการศึกษาที่มีผู้ให้ความสนใจและได้มีการทดลองใช้ชุดการสอนใน
วิชาต่างๆมากขึ้น ทั้งนี้เพราะชุดการสอนมีคุณค่า มีประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะ
ช่วยแก้ปัญหาทางการเรียนการสอนได้ เนื่องจากสามารถลดภาระของผู้สอนในการเตรียมการสอน นอกจากนี้
ยังทาให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกที่จะเรียนพอใจที่เกิดการเรียนรู้ ตลอดจนได้ทราบผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งกระตุ้น
ให้อยากที่จะเรียนรู้
วีระ ไทยพาณิช (2529 : 137) กล่าวถึงประโยชน์ของชุดการสอนไว้ดังนี้ 1) เป็นการฝึกให้นักเรียนมี
ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ รู้จักทางานร่วมกัน 2)เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกวัสดุการเรียนและกิจกรรมที่
เขาชอบ 3)เปิ ด โอกาสให้ นั ก เรี ย นได้ ก้ า วหน้ า ไปตามอั ต ราศั ก ยภาพความสามารถของแต่ ล ะคน
4)เป็นการเรียนที่สนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล5)มีการวัดผลตนเองบ่อยๆ ทาให้นักเรียนรู้การกระทา
ของตนเองและสร้างแรงจูงใจ 6)นักเรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองและมีส่วนร่วมในการเรียนอย่างแท้จริง
7)เป็นการเรียนรู้ชนิด Active ไม่ใช่ Passive8)นักเรียนจะเรียนที่ไหน เมื่อไรก็ได้ตามความพอใจของนักเรียน
9)สามารถปรับปรุงการสื่อความหมายระหว่างนักเรียนและครูสาหรับ สุมิตรา สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา (2539,
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อ้างถึงใน อาสยา ไทยโพธิ์ศรี 2547 : 46) กล่าวถึงประโยชน์ของชุดการสอนไว้หลายประการ คือ 1)ฝึกการ
ตัดสินใจแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และทาให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 2)ช่วยให้ผู้สอน
สามารถถ่ายทอดเนื้อหาและประสบการณ์ที่ซับซ้อนและมีลักษณะเป็นนามธรรมสูง ซึ่งไม่สามารถถ่ายทอด
ด้วยการบรรยายได้ 3)ทาให้การเรียนรู้เป็นอิสระจากอารมณ์และบุคลิกภาพของครูผู้สอน4)ช่วยสร้างความ
พร้อมและความมั่นใจให้กับผู้สอน 5)เร้าความสนใจของผู้เรียนซึ่งจะทาให้ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายใน
การเรียน6)ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาทุกๆด้าน
จากสภาพปัญหาเรื่องการอ่าน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกันตังพิทยากร ผู้วิจัย
จึ ง ได้ ศึ ก ษางานวิ จั ย ของอาสยา ไทยโพธิ์ ศ รี (2547) สุ ภ รณ์ หนู กุ้ ง (2554) สุ วิ ท ย์ น วลสั ง ข์ ท อง (2555)
เกศรินทร์ หาญดารงรักษ์ (2555) และ จิรวดี จันทร์เส้ง (2555) พบว่า ปัญหาที่ผู้วิจัยพบนั่น สามารถแก้ปัญหา
ได้ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดการสอนซึ่งจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น และ
สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้จากความสาคัญของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและประโยชน์ของชุดการสอนดังที่ได้ กล่ าว
มาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สาหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นสาคัญ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6
2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอน

สมมติฐานของการวิจัย
1. ชุดการสอน เรื่ อง การอ่านอย่ างมีวิ จารณญาณ ส าหรับนักเรีย นระดั บชั้น มัธ ยมศึ ก ษา ปีที่ 6
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80 / 80
2.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
หลังเรียนด้วยชุดการสอน สูงกว่าก่อนเรียน
อุปกรณ์และวิธีการดาเนินการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6
ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของการวิจัย ไว้ดังนี้
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1. ขอบเขตด้านข้อมูล
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนรายวิชาภาษาไทย
วิเคราะห์ (ท30211)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนกันตังพิทยากร อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
จานวน 7 ห้องเรียน จานวนนักเรียนทั้งหมด 225 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ที่เรียนรายวิชาภาษาไทย
วิเคราะห์ (ท30211) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนกันตังพิทยากร อาเภอกันตัง จัง หวัดตรัง
จานวนนักเรียนทั้งหมด 39 คนได้มาโดยการสุ่มแบบยกกลุ่ม(Cluster Random Sampling)
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ใช้เนื้อหาความรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนกันตังพิทยากร กลุ่มสาระ
การเรีย นรู้ภ าษาไทย ชั้น มัธ ยมศึกษาปีที่ 6รายวิ ช าภาษาไทยวิเคราะห์ (ท30211) หน่ว ยการเรีย นรู้ที่ 4
วิเคราะห์วิจารณ์ด้านภาษา เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
3.1 ตัวแปรต้น คือการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
3.2 ตัวแปรตาม คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง คือ ภาคเรีย นที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 12 ชั่ว โมง
จานวน 6 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู้
2. ชุดการสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณมีลักษณะเป็นข้อสอบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ4ตัวเลือกจานวน 30 ข้อ
วิธีสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. การสร้ า งและการพั ฒ นาชุ ด การสอนการอ่ า นอย่ า งมี วิ จ ารณญาณส าหรั บ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพดังนี้
1.1 ศึกษารวบรวมและจัดประเภทเนื้อหาของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากเอกสาร ตารา
หนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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1.2 เมื่อศึกษาเนื้อหาของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากเอกสาร ตารา หนังสือ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาจัดเนื้อหาออกเป็นบทเรียนย่อยๆ 6 บทเรียนดังต่อไปนี้
บทที่ 1 ความหมายและความสาคัญของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
บทที่ 2 การอ่านวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและความคิดเห็น
บทที่ 3 การอ่านเพื่อแสดงทรรศนะ โต้แย้ง และโน้มน้าวใจ
บทที่ 4 การอ่านเพื่อวิเคราะห์เหตุผล
บทที่ 5 การอ่านเพื่อตีความ
บทที่ 6 การอ่านเพื่อประเมินค่า
1.3 สร้างชุดการสอนเรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณซึ่งประกอบด้วย1) คู่มือการใช้ชุดการ
สอน 2) เนื้อหาสาระและสื่อโดยจัดให้อยู่ในรูปของสื่อการเรียน ได้แก่ ใบความรู้ ใบงาน และแบบฝึกหัด
3) คาสั่งหรือการมอบงาน และ 4) การประเมินผลเป็นการประเมินผลของกระบวนการ ได้แก่ ใบงาน และ
แบบฝึกหัดและผลการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.4 นาชุดการสอน เรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ เชี่ยวชาญ จานวน
3 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนภาษาไทย 2คน และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัด ผล 1 คน
ตรวจสอบความสอดคล้ อ งเชิ ง เนื้ อ หาและประเมิ น ความเหมาะสมของชุ ด การสอนซึ่ ง หาค่ า ดั ช นี
ความสอดคล้องของเครื่องมือ (IOC) โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ให้คะแนน
+ 1 เมื่อแน่ใจว่าชุดการสอนนั้นมีความสอดคล้องกับเนื้อหา
ให้คะแนน
0
เมื่อไม่แน่ใจว่าชุดการสอนนั้นมีความสอดคล้องกับ
เนื้อหาหรือไม่
ให้คะแนน
-1
เมื่อแน่ใจว่าชุดการสอนนั้นไม่มีมีความสอดคล้องกับ
เนื้อหา
1.5นาชุดการสอนเรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณมาพัฒนาเพื่อหาประสิทธิภาพให้ได้ตามเกณฑ์
80/80
ผู้ วิจั ย ใช้วิธีการพั ฒ นาประสิ ทธิภ าพของชุด การสอนโดยนาชุ ด การสอนไปทดลองใช้กั บนั ก เรี ย น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกันตังพิทยากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างตามลาดับขั้นดังนี้
ขั้นที่ 1 การหาประสิทธิภาพเป็นรายบุคคล (One – to – one – testing)
ผู้ วิจัย น าชุดการสอนที่ ได้ แ ก้ ไ ขปรั บ ปรุ งตามคาแนะนาของผู้ เชี่ย วชาญไปทดลองใช้ เ ป็ น
รายบุคคล (Individualtesting) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 3 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง
(PurposiveSampling)โดยเลื อ กนั ก เรี ย นเก่ ง 1 คน ปานกลาง 1 คน และอ่ อ น 1 คน โดยตั้ ง เกณฑ์
ประสิทธิภาพ E 1 / E 2เท่ากับ 60 / 60จากนั้นนาผลที่ได้มาปรับปรุงส่วนที่บกพร่อง
ขั้นที่ 2 การหาประสิทธิภาพกลุ่มย่อย (Smallgrouptesting)
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ผู้วิจัยนาชุดการสอนที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกันตังพิทยากรแบบกลุ่มย่อย โดยการเลือกแบบเจาะจง(PurposiveSampling)คือ
เลือกนักเรียนเก่ง 3 คน ปานกลาง 3คน และอ่อน 3 คนโดยตั้งเกณฑ์ค่าประสิทธิภาพ E1 / E 2เท่ากับ 70/ 70
ขั้นที่ 3 การหาประสิทธิภาพกลุ่มใหญ่หรือการทดลองจริง
ในขั้นนี้ผู้วิจัย ได้นาชุดการสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณที่แก้ไขเสร็จเรีย บร้ อยแล้ ว ไป
ทดลองใช้จริงกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 38คน จากนั้นจึงนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ตามเกณฑ์ 80/80
ต่อไป
2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การสร้างแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ผู้วิจัยได้สร้างข้อสอบ
เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยสร้างข้อสอบออกเป็น 1ชุด จากนั้นจึงนาไปใช้ทดสอบวัดกับกลุ่ม
ทดลอง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเป็ น
ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือกจานวน 30 ข้อ มีขั้นตอนการสร้าง ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวการสร้างข้อสอบ จาก เทคนิคการเขียนข้อสอบ (ชวาล แพรัตกุล
2520 : 11) การวั ด และการประเมิ น ผลการเรี ย นการสอน (บุ ญ ธรรมกิ จ ปรี ด าบริ สุ ท ธิ์ 2551 : 155 )
การประเมินผลและการสร้างแบบทดสอบ(ภัทรา นิคมานนท์ 2537 : 80) และวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (พวงรัตน์ทวีรัตน์ 2543 : 122)
2. ศึกษาเนื้อหาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจากเอกสาร ตารา และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3. สร้างตารางวิเคราะห์เนื้อหาที่กาหนดให้ เรียนจากนั้นดาเนินการสร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมโดยที่แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านอย่างมี
วิจารณญาณสาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นั้นมีลักษณะของแบบสอบเป็นแบบปรนัย ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 60ข้อ
4. น าแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณที่สร้ างขึ้นไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้เกณฑ์กาหนดคะแนนความคิดเห็นของพวง
รัตน์ทวีรัตน์ (2543: 117)ดังนี้
คะแนน
+ 1 สาหรับคาถามข้อที่แน่ใจว่าวัดตรงจุดประสงค์ข้อนั้น
คะแนน
0
สาหรับคาถามข้อที่ไม่แน่ใจว่าวัดตรงจุดประสงค์ข้อนั้น
คะแนน
-1
สาหรับคาถามข้อที่แน่ใจว่าวัดไม่ตรงกับจุดประสงค์
ข้อนั้น
จากนั้น บันทึกผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละข้อ แล้วนาไปหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง
ระหว่างเนื้อหาของแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC: Index of Objectivity Congruence)
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5. นาผลวิเคราะห์ค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญมาคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง แล้วคัดเลือกข้อสอบ
ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 เก็บไว้และปรับปรุงข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องต่ากว่า 0.5 ให้
มีความถูกต้อง จากนั้นนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ (บุญชมศรีสะอาด
2532 : 58 – 68)
6. นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สาหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่เคยเรียนเรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณแล้ว จานวน
50 คน ณ โรงเรียนกันตังพิทยากร อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
7. นาผลการทดสอบมาวิเคราะห์ค่า ความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก(r)แล้วนามาปรับปรุงให้
ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ โดยคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20 – 0.80 และค่าอานาจจาแนก
ระหว่าง 0.20 ขึ้นไป จานวน30 ข้อไว้ใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป (บุญชมศรีสะอาด 2532 : 70)
8. นาข้อสอบทีไ่ ด้จากการคัดเลือกและปรับปรุงแก้ไขแล้ว จานวน 30ข้อ มาคานวณหาค่าความเชื่อมั่น
โดยใช้สูตร KR – 20ของ KuderRichardson
9. นาแบบทดสอบที่ได้ไปใช้ทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
วิธีการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ผู้ วิ จั ย ชี้ แ จงรายละเอี ย ดและข้ อ ตกลงเบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การใช้ ชุ ด การสอนการอ่ า นอย่ า งมี
วิจารณญาณแก่นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยในครั้งนี้
2. ให้กลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียน (Pretest) จานวน 30ข้อ
3. กลุ่มตัวอย่างเรียนโดยการใช้ชุดการสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
4. เมื่อกลุ่มตัวอย่างเรียนโดยการใช้ชุดการสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณเสร็จสิ้นแล้วจากนั้นก็
ดาเนินการวัดผลการเรียนรู้หลังเรียนด้วยแบบสอบวัดผลการเรียนรู้หลังเรียน(Posttest) จานวน 30ข้อ
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่ได้จากการดาเนินการทดลองทั้งหมดมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ โดยใช้
สูตรสถิติต่างๆ ดังนี้
1. วิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนเป็ นรายข้อเพื่อหาค่าความยากง่าย
(p)และ ค่าอานาจจาแนก (r) (พวงรัตน์ทวีรัตน์ 2543: 129 - 130)
2. หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ โดยใช้สูตร KR – 20ของKuder Richardson
(พวงรัตน์ทวีรัตน์2543: 123)
3. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารญาณจากสูตรE 1 / E 2(ชัยยงค์
พรหมวงศ์ 2537: 2940-296)
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สาหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอน ซึ่งผู้วิจัยขอนาเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ดังนี้
1. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สาหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดการสอน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
1. การวิเคราะห์หาประสิทธิ ภาพของชุดการสอน เรื่อง การอ่านอย่า งมีวิจารณญาณ สาหรับนักเรี ยน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิเคราะห์ปรากฏผลดังตาราง
ตาราง 1 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียน เรื่อง สามก๊ก ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ

จานวนนักเรียน
ผลรวมของคะแนน
คะแนนเต็ม
ค่าประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพระหว่างเรียน (E1)
39
634
20
81.28

ประสิทธิภาพหลังเรียน (E2)
39
700
20
89.74

จากตาราง 1 ปรากฏว่า ชุดการสอน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สาหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพระหว่างเรียน (E1) และประสิทธิภาพหลังเรียน (E2) เท่ากับ
81.28/ 89.74 ซึ่ ง สู ง กว่ า เกณฑ์ ที่ ผู้ วิ จั ย ก าหนดไว้ คื อ 80 / 80 ดั ง นั้ น ชุ ด การสอน เรื่ อ ง การอ่ า นอย่ า งมี
วิจารณญาณ สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นี้จึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบความสามารถในการเรียน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนและหลังการ
สอนโดยทดสอบค่าที (t-test) ปรากฏผลดังตาราง
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ตาราง 2 ค่ า เฉลี่ ย ( X ) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (SD) และการทดสอบค่ า ที (t-test) ของคะแนนผล
ความสามารถทางการเรียน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนและหลังได้รับการสอน
การทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน
*p < .05

จานวนคน
39
39

ค่าเฉลี่ย
8.38
17.95

SD.
2.69
1.52

t(คานวณ)
23.99*

Sig.
0.00

จากตาราง 2 พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 8.38 คะแนน และ 17.95 คะแนน ตามลาดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อน
และหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุป
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากการวิ จั ย พบว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง การอ่ า นอย่ า งมี
วิจารณญาณ ของ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง การอ่านอย่าง
มีวิจารณญาณ และโดยการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้วยแบบทดสอบ จานวน 20 ข้อ ที่มีค่าความเชื่อมั่นที่
0.97
สรุปผลการวิจัย
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอน ชุดการสอน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สาหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขอ สรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. ประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด การสอน เรื่ อ ง การอ่ า นอย่ า งมี วิ จ ารณญาณ ส าหรั บ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 81.28/ 89.74 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 นี้ที่กาหนด
ไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 สูงกว่าก่อนการสอนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
ผลการวิจัยครั้งนี้ทาให้ทราบถึง การใช้ชุดการสอน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สาหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ที่ผู้ศึกษานามาอภิปราย ดังนี้
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1. ชุดการสอน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้าง
ขึ้นมี ประสิทธิภาพเท่ากับ 81.28/ 89.74 หมายความว่านักเรียนสามารถทาแบบฝึกได้ถูกต้อง โดยเฉลี่ย
ร้อยละ 81.28 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80 ตัวแรก และนักเรียนทาแบบทดสอบหลังการสอนได้ถูกต้อง โดย
เฉลี่ยร้อยละ 89.74 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80 ตัวหลัง สรุปได้ว่า ดังนั้น ชุดการสอน เรื่อง การอ่านอย่าง
มีวิจารณญาณ สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นี้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานของการวิจัยข้อที่1
การที่ชุดการสอน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน อภิปรายได้ว่าเป็นผลเนื่องมาจากที่สร้าง
ขึ้นมาโดยอาศัยหลักจิตวิทยา และหลักในการสร้างชุด การเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้ ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้
1.1 เป็นชุดการสอนที่เรียงเนื้อหาจากง่ายไปหายาก พร้อมมีคาชี้แจงและขั้นตอนในการทาแบบฝึกหัด
ในแต่ละชุดเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย
1.2 เป็นชุดการสอนที่มีความเหมาะสมกับระดับหรือความสามารถของนักเรียนเป็นการเร้าความสนใจ
ท้าทายให้เด็กได้ฝึกคิด
1.3 คาชี้แจงในชุดการสอนมีความชัดเจน ใช้ภาษาง่ายๆ ทาให้เด็กเข้าใจวิธีทาได้ง่าย
1.4 ชุดการสอนมีแบบฝึกหัดสั้นๆ คิดได้เร็วและสนุก ทาให้เด็กไม่เบื่อ
1.5 ชุดการสอนมีแบบฝึกหัดที่มีหลายรูปแบบ มีภาพประกอบที่เหมาะสม ช่วยให้เด็กไม่เกิดความเบื่อ
หน่าย และอยากทาแบบฝึกหัดมากขึ้น
2. นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ ชุดการสอนเรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณสาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงขึ้นกว่าก่อนการเรียน ซึ่งเห็นได้จากที่นักเรียนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการเรียนเรื่อง
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สังเกตได้จากคะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยข้อที่ 2สอดคล้องกับผลการวิจัยของอาสยา ไทยโพธิ์ศรี
(2547 : บทคัดย่อ) วิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ ของ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียน การสอนโดยใช้ชุดการเรียนกับการสอนตามคู่มือครู ผลการวิจัย พบว่า
ผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้
ชุด การเรียนกับการสอนตามคู่มือครู แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์การ
อ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจของนักเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์การอ่าน
ภาษาไทยเพื่อ ความเข้าใจของนักเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามคู่มือครู
คะแนนทดสอบความสามารถในการเรียน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ หลังจากใช้ชุดการเรียน
แล้ว สูงกว่าก่อนได้รับการใช้ ชุดการสอน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
แสดงให้เห็นว่าการใช้ชุดการสอนเรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ช่วย
พัฒนาความสามารถทางการเรียน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากชุดการสอน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นชุดการเรียนที่กระตุ้นให้ นักเรียนได้ฝึกความรับผิดชอบด้วย
ตนเอง และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้ว ยตนเอง อีกทั้งยังมี รูปภาพและกลุ่มคาที่กาหนดให้
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เป็นสิ่งเร้าความสนใจ มีการเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน มีคาอธิบายชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับ
ทรรศนะของวีระ ไทยพาณิช (2529 : 137) กล่าวว่า เมื่อนาชุดการเรียนมาใช้จะทาให้ได้ประโยชน์ดังนี้
1) เป็นการฝึกให้นักเรียนมี ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ รู้จักทางานร่วมกัน 2)เปิดโอกาสให้นักเรียน
เลื อกวัส ดุการเรี ย นและกิจ กรรมที่ เขาชอบ 3) เปิดโอกาสให้ นักเรี ยนได้ก้าวหน้ าไปตามอั ตราศั ก ยภาพ
ความสามารถของแต่ละคน 4) เป็นการเรียนที่สนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล5) มีการวัดผลตนเอง
บ่อยๆ ทาให้นักเรียนรู้การกระทาของตนเองและสร้างแรงจูงใจ 6) นักเรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองและ
มีส่วนร่วมในการเรียนอย่างแท้จริง 7) เป็นการเรียนรู้ชนิด Active ไม่ใช่ Passive 8) นักเรียนจะเรียนที่
ไหน เมื่อไรก็ได้ตามความพอใจของนักเรียน 9) สามารถปรับปรุงการสื่อความหมายระหว่างนักเรียนและครู
ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนเป็นสื่อในการสอนสามารถทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกว่าการที่ครูสอนตามปกติ

ข้อเสนอแนะ
1. การสอน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุด
การสอน เรื่ อง การอ่านอย่างมีวิจ ารณญาณ ส าหรับ นั กเรีย นระดับชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 นี้ครูควรสร้ า ง
บรรยากาศให้เป็นกันเอง
2. ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ควรให้ความสนใจและร่วมมือในการสร้างชุดการเรียน มาใช้ประกอบการ
สอนวิชาภาษาไทย เพราะชุดการสอนเป็น การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และ ฝึกความ
รับผิดชอบอีกด้วย
3. การสร้างชุดการสอน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 ควรคานึงถึง เนื้อหาที่เหมาะกับระดับของนักเรียน ความยากง่ายของเนื้อหา ความชอบและความสนใจ
4. ในขณะทาแบบฝึกหัด นักเรียนจะพูดคุยกันมากเนื่องจากไม่คุ้นกับแบบฝึกหัด ดังนั้นครูจึงควรชี้แจง
เรื่องเวลา ขั้นตอนการทาแบบฝึกหัดให้เข้าใจก่อนจะลงมือปฏิบัติ โดยให้เสร็จภายในเวลาที่กาหนด จะช่วยให้
นักเรียนมีความตั้งใจปฏิบัติได้ดีขึ้น
5. ควรมีการตรวจแบบฝึกหัดทันที เมื่อนักเรียนทาเสร็จเพราะนักเรียนกาลังสนใจ การให้ข้อแนะนา
แก้ไขในขณะที่นักเรียนสนใจจะช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่ที่เรียนรู้ต่อไป
6. ภาษาที่ใช้ในการตอบแบบวัดความพึงพอใจควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเพราะจะทาให้ผู้ตอบตอบได้
ตรงกับความรู้สึกของตนจริงๆ
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บทคัดย่อ
โครงการวิจัยนี้มีจุดประสงค์หลักเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสาหรับติดตามตาแหน่งของหุ่นยนต์รถ
และระบุตัวตนของม้วนกระดาษ สาหรับใช้ในคลังสินค้า ซึ่งปกติจะต้องใช้เจ้าหน้าที่ขับรถยก (Forklift) ยก
สินค้าตามคาสั่งที่ได้รับพร้อมทั้งรายงานจานวนสินค้าคงเหลือ แต่จานวนที่รายงานอาจจะคลาดเคลื่อนจากการ
จดจาของมนุษย์
หุ่นรถเคลื่อนที่นี้ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับรถยกของพนักงาน อีกทั้ง
ยังสามารถลดความเสี่ยงของบุคลากรที่ ดาเนินการขับรถยกเคลื่อนย้ายวัสดุในคลังสินค้าและลดเวลาในการ
จัดเก็บข้อมูลสินค้า โดยระบบขนส่งเคลื่อนย้ายนี้สามารถแสดงพิกัดตาแหน่งของการเคลื่อนที่ของหุ่นรถด้วยบี
คอนที่ประกอบด้วยแกน x แกน y แกน z นอกจากนั้น ระบบยั งสามารถติดตามสถานะการระบุตัวตนของ
สินค้าด้วยอาร์เอฟไอดี
จากผลการทดสอบการติดตามหุ่นรถและระบุตัวตนของสินค้าพบว่าหุ่นรถสามารถอ่านแท็กได้อย่าง
แม่ น ย าบนวัส ดุ ป ระเภทกระดาษ ไม้ ผ้ า และพลาสติก ตามล าดั บ แต่ไม่ ส ามารถอ่านแท็ ก บนวัส ดุ ที่ เป็ น
อะลูมิเนียมได้ และความหนาของกระดาษซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางระหว่างเครื่องอ่านอาร์เอฟไอดีกับแท็กต้องไม่เกิน
1.8 เซนติเมตรจึงจะทาให้การระบุตัวตนมี ประสิทธิภาพ อีกทั้งหุ่นรถยังสามารถบอกพิกัดตาแหน่งผ่านเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้
คาสาคัญ : การระบุตาแหน่งในอาคาร; อาร์เอฟไอดี; บีคอน; หุ่นยนต์รถเคลื่อนที่; รถยกในคลังสินค้า
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Abstract
The principal objective of this research project is to design and develop a car robot
that can track the position and identify of a simulated paper roll from a personal computer.
By moving the material in the normal warehouse, it is necessary to use the forklift driver to
lift the goods according to the order received as well as report the amount of inventories.
But the number of reports may be incorrect from human recognition
This mobile robot is designed and developed to increase the efficiency of forklift
drivers. It can also reduce the risk of personnel driving forklift trucks moving materials in the
warehouse and reduce the time to store product information. This monitoring system can
display the position of the movement of the car robot with beacons consisting of the x-axis,
y-axis, z-axis. In addition, the system can track the status of the product identification with
RFID.
Based on the results of the tracking of the car puppet and identifying the product, it
was found that the robot can read the tag precisely on paper, wood, fabric and plastic
materials, respectively, but could not read the tags on aluminum materials. And
identification is effective if the obstruction between the RFID reader and the tag is not more
than 1.8 centimeters apart, which we test from the thickness of the paper. In addition, the
robot can also position coordinates via a personal computer.
Keywords : Indoor Localization; RFID; Beacon; Mobile Robot; Warehouse forklift
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บทนา
ทุกวันนี้เทคโนโลยีที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายวัสดุ สินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ในโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ ทั่ ว ไปจะมี ผู้ ป ฏิ บั ติ งานขั บ รถยก (Forklift) ท าการเคลื่ อ นย้ า ยวั ส ดุ สิ น ค้ า เช่ น ม้ ว นกระดาษ
ผู้ปฏิบัติงานใช้วิธีจดจาชนิดม้วนกระดาษที่ลูกค้าต้องการด้วยตนเองก่อน จากนั้นทาการขับรถค้นหาแล้วจึงส่ง
มอบกระดาษเหล่านั้น พร้อมทั้งรายงานกิจกรรมการเคลื่อนย้ายที่เกิดขึ้นกับหัวหน้างาน เช่น ขณะนี้กาลังหยิบ
ม้วนกระดาษไหนอยู่ และมีการนับจานวนม้วนกระดาษของแต่ละประเภทที่มีเหลือในคลัง เป็นต้น
ปัจจุบันระบบการทางานของรถยกในโรงงานที่ต้องขนส่งผลิตภัณฑ์สินค้าขนาดใหญ่ ได้รับการพัฒนา
อย่ างต่อเนื่ อง เช่น ระบบ Barcode 2 มิติ แบบ QR Code ที่เราสามารถพิมพ์สร้างขึ้นเองได้ ซึ่งทางานได้
เหมือนกับบาร์โค้ดทั่วไป อีกทั้งยังสามารถใช้ในการระบุตาแหน่งของรถยกในโรงงานได้อีกด้วย ปัญหาทีพ่ บจาก
การใช้ QR Code ในการระบุ ตาแหน่ ง เช่น อ่านข้อมูล ได้เท่านั้น รูปรหั สผิ ดเพี้ยนจากความชื้น ซึ่ง ส่งผลให้
เครื่องอ่านไม่สามารถอ่านได้
จากปัญหาดังกล่าวจึงทาให้เกิดแนวคิดที่จะนาเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีมาแก้ไขปัญหาของบาร์โค้ด และ
พั ฒ นาความสามารถของการระบุ ต าแหน่ งภายในอาคารด้ ว ยบี ค อน ซึ่ งเทคโนโลยี อ าร์ เอฟไอดี (Radio
Frequency Identification) ประกอบด้วย อุปกรณ์ใช้เก็บ ข้อมูล (RFID Tag) และ เครื่องอ่านข้อมูล (RFID
Reader) ที่ใช้ในการระบุสิ่งต่างๆผ่านคลื่นวิทยุ เทคโนโลยีบีคอน (Beacon) สามารถทางานกับทุกแพลตฟอร์ม
ได้ตลอดเวลาโดยไม่ขึ้นกับ สัญญาณอินเตอร์เน็ต ใช้คานวณหาระยะห่าง และปลอดภัยต่อการถูกโจรกรรม
ข้อมูล
มีงานวิจัยที่นาบีคอนมาใช้ในการระบุตาแหน่งของแพลตฟอร์มหุ่ นยนต์ เช่น การระบุ ตาแหน่ งบน
พื้นฐานของ Quantized-RSSI ที่ใช้พลังงานต่าเป็นพิเศษ [1] และงานวิจัยที่ติดตามสถานะสินค้าด้วยอาร์เอฟ
ไอดี เช่น การระบุ ตาแหน่ งภายในอาคารโดยใช้ SAR ของแท็ก UHF-RFID ผ่ านหุ่ นยนต์เคลื่ อนที่ [2] และ
ระบบหุ่นยนต์สาหรับการระบุตาแหน่งของสิ่งของที่ติดแท็ก UHF-RFID แบบพาสซีฟบนชั้นวาง [3]
งานวิจั ย นี้ จ าลองรถยกด้ว ยแพลตฟอร์ม หุ่ น ยนต์รถ Alphabot [4] และใช้บี ค อนในการระบุ แ ละ
ติดตามตาแหน่งของหุ่นยนต์รถ รวมทั้งติดเครื่องอ่านอาร์เอฟไอดีที่ปากของด้านในมือหนีบ ของแขนกล ดังที่
กล่ าวมาทั้งหมดเพื่อให้ ระบบสามารถติดตามตาแหน่ งการเคลื่อนที่และประมวลการตัดสิน ใจหยิบ จับ และ
เคลื่อนย้ายม้วนกระดาษที่จาลองด้วยวัสดุทรงกระบอก 3 มิติที่เครื่องอ่านอาร์เอฟไอดี สามารถทางานได้ แล้ว
ยังมีระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบรหัสประจาตัวของม้วนกระดาษทั้งเก่า ถูก และผิด รวมทั้ง
สามารถบันทึกรหัสประจาตัวใหม่ของม้วนกระดาษลงไปในระบบจัดเก็บข้อมูลอีกด้วย
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์และสินค้าผลิตภัณฑ์ ต่างๆภายในโรงงานจากแหล่งเดิมไปยังแหล่งใหม่ที่
ต้องการ จาเป็ นต้องกระทาอย่างระมัดระวังเพื่อป้ องกัน ความเสียหายของวัสดุอุปกรณ์เหล่านั้น และความ
ปลอดภัยของการใช้แรงงานในผู้ปฏิบัติงานบางรายที่อาจประมาท มีความรู้และความชานาญในการเคลื่อนย้าย
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ที่ไม่เพี ย งพอ จึ งจ าเป็ น ต้ องมีทักษะในการใช้ เครื่องมือและเครื่องจักรที่ส ามารถแบ่ งเป็น ประเภทของการ
เคลื่อนย้ายสิ่งของ [5] ได้แก่ สายพานลาเลียง รถเข็น พาหนะลาเลียงวัสดุอัตโนมัติ และรถยก ซึง่ ปัจจุบันระบบ
การทางานของรถยกในโรงงานขนาดใหญ่ ได้รับการพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ รถยกที่น ามาใช้ใน การขนส่ ง
ภายในโรงงาน แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ รถยกทั่วไป และรถยกที่มีการนาเทคโนโลยีมาใช้
รถยกเป็นพาหนะที่ใช้สาหรับเคลื่อนย้ายขนส่งวัสดุอุปกรณ์และสินค้าภายในโรงงานอุตสาหกรรมได้
อย่างปลอดภัย รถยกทั่วไปที่กาลังได้รับความสนใจในปั จจุบัน [6] ได้แก่ รถยกในคลั งสินค้า (Warehouse
Forklift) รถยกที่ ใ ช้ โ หลดด้ า นข้ า งในการยกของ (Side Loader) รถยกถ่ ว งน้ าหนั ก (Counterbalance
Forklift) รถเทเลแฮนด์เลอร์(Telehandler) รถยกอุตสาหกรรม (Industrial Forklift) รถยกในพื้น ที่ขรุขระ
(Rough Terrain Forklift) รถลากพาเลท (Pallet Jack) รถยกสู ง วอล์ ค คี (Walkie Stacker) รถยกแบบ
กระเช้าเคลื่อนย้ายระบบกึ่งไฟฟ้า (Order Picker) และรถยกไฟฟ้าแบบยื่นงา (Reach Fork Truck)
ปัจจุบันมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการตลาดรูปแบบใหม่ที่สามารถทาให้ธุรกิจดีขึ้น ทาให้คนสามารถ
เข้ าถึงข้ อมู ล ได้ อ ย่ างรวดเร็ ว รวมถึ งเทคโนโลยี ข องเครื่ อ งจั ก รในโรงงานที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพดี ขึ้น และท าให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น แม้แต่รถยกที่ถูกปฏิบัติงานในคลังสินค้าก็
ได้รับการพัฒนาตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีบางส่วนที่ถูกนามาใช้กับรถยกในปัจจุบัน [7] ได้แก่
รถยกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รถยกอัตโนมัติที่ทางานได้เอง รถยกที่มีเบรกอัจฉริยะ รถยกที่มีความคล่องตัว
และหลบหลีกได้ รถยกจัดเก็บสินค้าในคลังอัตโนมัติ ASRS รถยกที่สื่อสารข้อมูลผ่านสัญญาณวิทยุ RFDC รถ
ยก LGV รวมถึงหุ่นยนต์เคลื่อนย้ายวัสดุ Quicktron
การระบุตาแหน่ง
ขณะนี้การระบุตาแหน่งของสินค้าภายในโรงงานอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีงานวิจัย
ทีส่ นับสนุนเรื่องการบอกตาแหน่งในคลังสินค้า เช่น การวางแผนเส้นทางตาม QR Code ที่ใช้หุ่นยนต์เคลื่อนที่
ในการนาทางและหยิบวัตถุโดยใช้สติ๊กเกอร์ QR Code วางไว้บนพื้นในตาแหน่งที่เหมาะสมผ่านจุดต่างๆไปยัง
ปลายทางเพื่อเลือกหยิบจับวัตถุที่ต้องการ ซึ่งเมื่อหุ่นยนต์ทางานสาเร็จจะได้ผลลัพธ์เป็นรายละเอียดของสินค้า
หรือ ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน
ทุกวันนี้มีหลายเทคโนโลยีถูกนามาใช้ในการระบุตาแหน่งรถยก หรือ หุ่นยนต์ เคลื่อนที่ และติดตาม
สถานะของสินค้าภายในโรงงานอุตสาหกรรม งานวิจัยนี้สนใจการระบุตาแหน่งหุ่นยนต์ด้วยบีคอน และติดตาม
สถานะสินค้าด้วยอาร์เอฟไอดี มีหลายงานวิจัยสนับสนุนเรื่องดังกล่าว อาทิ การใช้เทคโนโลยี Beacon ในการ
ระบุตาแหน่งบนพื้นฐานของ Quantized-RSSI ด้วยตัวรับสัญญาณปลุก, การระบุตาแหน่งภายในอาคารโดยใช้
SAR ของแท็กอาร์เอฟไอดีผ่านหุ่นยนต์เคลื่อนที่ และ ระบบหุ่นยนต์สาหรับการระบุตาแหน่งของสิ่งของที่ติด
แท็กอาร์เอฟไอดีแบบพาสซีฟบนชั้นวาง
การใช้บีคอนที่มีทั้งตัววัดค่า RSSI และตัวรับสัญญาณปลุกให้สามารถระบุตาแหน่ง ทาโดยตัววัดค่า
RSSI จะบันทึกระยะทาง (Log-Distance) ของเส้นทางที่สูญเสียไปในคลังสินค้าตัวอย่าง ระบบระบุตาแหน่งที่
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รองรับการปลุกของบีคอนจะทางานโดยแต่ละบีคอนจะส่งเฟรมสัญญาณตาแหน่ง และ/หรือเลขประจาตัวของ
บีคอนและสัญญาณปลุกหากันเป็นระยะๆแล้วส่งให้โมดูลแท็กต่างๆเพื่อใช้ในการคัดเลือกวัตถุ เป้าหมาย การ
ระบุตาแหน่งในตัวเองของบีคอนช่วยให้ประหยัดพลังงานแท็กเพราะบีคอนจะส่งสัญญาณเฉพาะตามที่ถูกร้อง
ขอ จึงลดโอกาสการสูญเสียข้อมูลของการเหนี่ยวนาที่อ่อนลงเนื่องจากเส้นทางการแพร่กระจายสัญญาณอย่าง
อิสระ [1]
การระบุตาแหน่งภายในอาคารโดยใช้ SAR ของแท็กอาร์เอฟไอดีผ่านหุ่นยนต์เคลื่อนที่ ทาโดยการวัด
เพื่ อ ค้ น หาแท็ ก อาร์ เอฟไอดี ที่ ต่ า งกั น 6 แท็ ก ในคลั ง สิ น ค้ า ที่ ขึ้ น อยู่ กั บ วิ ธี ก ารสั ง เคราะห์ เรดาร์ รู รั บ แสง
(Synthetic Aperture Radar - SAR) เพื่ อ ตรวจสอบว่ า ประเภทของแท็ ก มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการระบุ
ตาแหน่งหรือไม่ โดยใช้ระบบวิชั่นที่ปรับเทียบแล้วในการประเมินความแม่นยาของการระบุตาแหน่งเพื่อระบุ
แท็กที่ตรวจพบ จากการทดสอบจะเห็นว่าการวัดนี้มีผลกับตาแหน่งจริงของแท็กอาร์เอฟไอดีเล็กน้อย [2]
ระบบหุ่นยนต์สาหรับการระบุตาแหน่งของสิ่งของที่ติดแท็ก UHF-RFID แบบพาสซีฟบนชั้นวาง การ
ระบุ ตาแหน่ งของวัตถุมี 2 ขั้น ตอน หุ่ น ยนต์จ ะบอกตาแหน่ งตัวเองโดยอัล กอริ ธึมที่ ใช้คาลมาน (Kalmanbased algorithm) ซึ่งจะระบุตาแหน่งโดยใช้ข้อมูลความเร็วจากล้อหุ่นยนต์ (Odometry) จากระยะ (Phase)
สัญญาณของแท็กอาร์เอฟไอดีอ้างอิง 2-3 ตัวที่ติดตั้งตามชั้นวาง จากนั้นหุ่นยนต์จะประมาณตาแหน่งของวัตถุที่
ติดแท็กด้วยการจับคู่รูปแบบระยะ (Phase) ที่รวบรวมไปตามเส้นทางเฉพาะกับแบบจาลองคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ก่อนหน้านี้ [3]
ในส่วนนี้จะเห็นได้ว่ารถยกได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เริ่มจาก รถยกทั่วไป รถยกที่ใช้เทคโนโลยี
รถยกที่มีระบบระบุตาแหน่ง ตามลาดับ ตอนนี้มีปัจจัยจากัดในเรื่องของ ความหนาของกระดาษ เสียง และ
โลหะ ที่ทาให้การระบุตาแหน่งและระบุตัวตนของวัสดุยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากบีคอนสามารถ
ใช้ระบุตาแหน่ง และอาร์เอฟไอดีสามารถใช้ในการระบุตัวตนของสินค้า โดยที่ใช้ต้นทุนไม่แพง วิจัยนี้จึงสนใจนา
บีคอน อาร์เอฟไอดี และแพลตฟอร์มหุ่นยนต์ มาเป็นต้นแบบในการติดตามตาแหน่งและสถานะของวัสดุที่ติด
แท็กอาร์เอฟไอดี
ภาพรวมของระบบ

รูปที่ 1 แผนผังแสดงภาพรวมของระบบ
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จากรูปที่ 1 แสดงภาพรวมการทางานของระบบ 2 ส่วนโดยส่วนแรกเราใช้บีคอนคลื่นเสียงที่สามารถ
สื่อสารกันในระยะทาง 30 เมตรมาติดตามตาแหน่งของรถโฟร์คลิฟต์ และใช้อาร์เอฟไอดี ที่สามารถอ่านเขียน
ข้อมู ล ในระยะทาง 2-3 เซนติเมตรในการระบุ ตัว ตนของม้ว นกระดาษที่ รถโฟร์ คลิ ฟ ต์ก าลั งยกอยู่ ซึ่ งเป็ น
กระบวนการทางานก่อนที่จะส่งข้อมูลไปให้ส่วนที่สูงกว่าจัดการต่อไป งานวิจัยนี้จาลองรถโฟร์คลิฟต์ด้วยการใช้
แพลตฟอร์มหุ่นยนต์ที่มีแขนกลสาหรับหยิบจับสิ่งของ ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง
หุ่นยนต์ที่ใช้นี้ ติดตัวอ่านอาร์เอฟไอดีที่มือจับของแขนกล ใช้อาดูโน่ในการประมวลผลข้อมูลที่รับมา
จากบีคอน อาร์เอฟไอดี และเป็นชุดควบคุมการทางานของแขนกล รวมทั้งใช้ราสเบอร์รี่พายในการติดต่อกับ
ฐานข้อมูลพร้อมแสดงผลออกทางหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เพื่อติดตามตาแหน่งปัจจุบันของ
หุ่นรถผ่านสัญญาณอัลตราโซนิค และระบุตัวตนม้วนกระดาษที่จาลองจากพลาสติก 3 มิติด้วยมือหนีบของแขน
กลผ่านสัญญาณวิทยุ แล้วส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่ ชุดควบคุมหุ่นยนต์ จากนั้นชุดควบคุมหุ่นยนต์จะประมวลผล
และแสดงผลโดยเทียบเลขรหั ส ที่ได้จ ากตัวอ่านอาร์เอฟไอดี กับรายการเลขรหั สประจ าตัวทั้งหมดของม้ว น
กระดาษจาลองที่อยู่ในฐานข้อมูล Text file ผ่านทางหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ Remote ไป
ในราสเบอร์รี่พาย การสังเกตทางหน้าจอสามารถช่วยโปรแกรมตรวจสอบดูว่าขณะนี้หุ่นรถอ่านม้วนกระดาษ
เบอร์ใหม่หรือไม่ ซึ่งถ้าเป็นม้วนกระดาษเบอร์ใหม่ ระบบจะจัดเก็บเบอร์นั้นเพิ่มลงในฐานข้อมูล Text file อีก
ทั้งผู้ทดสอบสามารถติดตามตาแหน่งหุ่นรถอย่างต่อเนื่องผ่านโปรแกรม Mavelmind Dashboard ดังรูปที่ 3
ซึ่งกระบวนการของภาพรวมทั้งหมดแสดงดังรูปที่ 4

รูปที่ 3 โมบายบีคอนขณะค้นหาม้วนกระดาษผ่านโปรแกรม Mavelmind Dashboard
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รูปที่ 4 ภาพรวมของระบบ
ผลการทดลอง
งานวิจัยนี้ทดสอบความสามารถของทั้งการระบุตัวตนและระบุตาแหน่ง จากการทดสอบความสามารถ
การระบุตัวตนของแท็กที่ติดบนวัสดุที่นามาใช้ในการทดลอง ได้แก่ กระดาษ พลาสติกที่พิมพ์จากเครื่องปริ๊นท์
3 มิติ กระป๋องอะลูมิเนียม ฝากล่องไม้ และผ้า ดังแสดงที่รูปที่ 5 พบว่าเครื่องอ่านไม่สามารถระบุตัวตนแท็กบน
วัสดุที่เป็นโลหะ แต่ เครื่องอ่านสามารถทางานได้กับ แท็กที่ติดกับไม้และผ้าในช่วงระยะทางตั้งแต่ 0 ถึง 2.4
เซนติเมตร จากนั้นเริ่มอ่านไม่ได้ที่ระยะทางขนาด 2.5 เซนติเมตร และอ่านไม่ได้เลยเมื่อขนาดระยะทางตั้งแต่
2.6 เซนติ เมตรขึ้ น ไป ดั งแสดงในรู ป ที่ 6 จะเห็ น ได้ ว่า เครื่อ งอ่ านสามารถอ่ านแท็ ก บนกระดาษได้ ในช่ ว ง
ระยะทางตั้งแต่ 0 ถึง 2.3 เซนติเมตร และพลาสติก 0 ถึง 2.1 เซนติเมตร แล้วเริ่มอ่านกระดาษไม่ได้ในช่วง 2.4
ถึง 2.5 และพลาสติ กในช่ ว ง 2.2 ถึ ง 2.3 เซนติเมตร และอ่านไม่ ได้ ในที่ สุ ด ที่ ระยะทางของกระดาษและ
พลาสติก 2.6 และ 2.4 เซนติเมตรขึ้นไปตามลาดับ

รูปที่ 5 ภาพรวมแสดงการทดสอบความสามารถของเครื่องอ่านอาร์เอฟไอดี
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รูปที่ 6 กราฟแสดงผลการทางานของเครื่องอ่านที่ติดบนวัสดุประเภท ไม้ ผ้า กระดาษ พลาสติก และโลหะ
รวมทั้งทดสอบความสามารถในการระบุตัวตนของเครื่องอ่านอาร์เอฟไอดี กับแท็กที่มีความหนาของ
วัสดุต่างๆ ได้แก่ ไม้ กระดาษ พลาสติก และผ้า ดัง แสดงในรูปที่ 7 เป็นสิ่งกีดขวางระหว่างเครื่องอ่านอาร์เอฟ
ไอดีกับแท็กซึ่งพบว่า อาร์เอฟไอดีสามารถอ่านแท็กได้ที่ความหนาของไม้ตั้งแต่ 0 ถึง 1.2 เซนติเมตร จากนั้น
เริ่มอ่านไม่ได้ที่ความหนา 1.2 เซนติเมตร ขึ้นไป และอ่านไม่ได้เลยที่ความหนาตั้งแต่ 1.7 เซนติเมตรเป็นต้นไป
ดังแสดงในรูปที่ 8 จากรูปจะเห็นได้ว่าเครื่องอ่านสามารถอ่านแท็กที่ความหนาของกระดาษตั้งแต่ 0 ถึง 1.8
เซนติเมตร และพลาสติก 0 ถึง 1.1 เซนติเมตร แล้วเริ่มอ่านกระดาษไม่ได้ จนถึงไม่ได้เลยในช่วง 1.8 ถึง 1.9
และพลาสติกในช่วง 1.1 ถึง 1.6 เซนติเมตรเป็นต้นไป รวมถึงผ้าที่เครื่องอ่านสามารถอ่านได้ที่ความหนาตั้งแต่
0 ถึง 1 เซนติเมตร แล้วเริ่มอ่านไม่ได้ที่ความหนา 1 ถึง 1.25 เซนติเมตร จนอ่านไม่ได้เลยที่ความหนาตั้งแต่
1.25 เป็นต้นไป ซึ่งการทดสอบความหนาของวัสดุดังกล่าวนี้จะไม่กล่าวถึงโลหะเพราะจากการทดสอบก่อนหน้า
เครื่องอ่านไม่อ่านแท็กที่อยู่ใกล้โลหะ

รูปที่ 7 วัสดุต่างๆที่นาความหนามาใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพการระบุตัวตนแท็กของเครื่องอ่านอาร์เอฟไอ
ดี ได้แก่ ไม้ กระดาษ พลาสติก และผ้า
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รูปที่ 8 กราฟแสดงประสิทธิภาพของเครื่องอ่านอาร์เอฟไอดีที่มีความหนาของวัสดุไม้ กระดาษ พลาสติก และ
ผ้า เป็นสิ่งกีดขวางระหว่างเครื่องอ่านอาร์เอฟไอดีและแท็ก
และทดสอบการติดตามตาแหน่งของหุ่นรถโดยติดฟิกซ์บีคอน 3 ตัวรอบห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตดังแสดงในรูปที่ 9 ภายในวงกลมสีแดงสาหรับระบุตาแหน่ง
โมบายบีคอนที่ติดอยู่กับหุ่นรถ และโมเด็มที่ใช้รับส่งข้อมูลการติดตามตาแหน่ง โมบายบีคอนจากฟิกซ์บีคอนใน
วงกลมสี ฟ้ า ซึ่ งสามารถติ ดตามการเคลื่ อ นที่ ของหุ่ น รถบน Serial Monitor ของบอร์ ด Arduino ที่ ต่อ กั บ
Raspberry Pi ดังรูปที่ 10

รูปที่ 9 แสดงตาแหน่งของบีคอนที่ติดในห้อง IT อาคารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

รูปที่ 10 แสดงการติดตามตาแหน่ง และ Serial Monitor ของบอร์ด Arduino ที่ต่อกับ Raspberry Pi
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จากรูปที่ 11 แสดงผลการบังคับ หุ่นรถผ่านรีโมทควบคุม และรูปที่ 12 แสดงการติดตามการเคลื่อนที่
หุ่นรถบน Dashboard ผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล พร้อมแสดงพิกัดตาแหน่งของหุ่นรถตามเวลาจริง ผ่านการ
แสดงผลจากการรีโมทของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปที่ Raspberry Pi พบว่าแม้จะมีกระดาษเป็นสิ่งกีด
ขวางระหว่ างฟิ ก ซ์บี ค อนที่ติ ดรอบห้ องและโมบายบี คอนที่ติ ดอยู่กับ หุ่ นรถ ก็ ไม่ พ บการติ ดตามตาแหน่ งที่
คลาดเคลื่อนทั้งในกรณีไม่มีสิ่งกีดขวางและมีสิ่งกีดขวาง

รูปที่ 11 เปรียบเทียบการบังคับหุ่นรถผ่านรีโมทระหว่างหุ่นรถเคลื่อนที่ตามปกติ (ซ้าย) กับหุ่นรถที่เคลื่อนที่โดย
มีกระดาษเป็นสิ่งกีดขวาง (ขวา)

รูปที่ 12 ขยายหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของรูปที่ 9 พร้อมใส่ฉากพื้นหลังของห้อง IT
วิเคราะห์และสรุป
จากการทดสอบการระบุตัวตนของสินค้าจาลองและติดตามการระบุตาแหน่งของหุ่นยนต์รถพบว่า
ความหนาของวัสดุ ได้แก่ ไม้ กระดาษ พลาสติก และผ้า แทบไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการอ่านแท็กของเครื่อง
อ่านอาร์เอฟไอดี จึงเป็นจุดเริ่มต้น ที่ดีสาหรับแนวคิดในการนาอาร์เอฟไอดีมาติดภายในแกนกลางของม้วน
กระดาษ แต่เนื่องจากม้วนกระดาษของจริงในโรงงานนั้นมีความหนามากดังนั้นการติดแท็กข้างในม้วนกระดาษ
นั้นจึงเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาความสามารถในการอ่านแท็กของเครื่องอาร์เอฟไอดีต่อไป และผู้ประกอบการใน
โรงงานยังสามารถนาบีคอนไปใช้ในการระบุตาแหน่งของรถโฟร์คลิฟต์ได้จริงอีกด้วย
ในอนาคตหลั กการหาต าแหน่ ง Time Of Fight ของบี คอนและการระบุ ส ถานะชองอาร์ เอฟไอดี
สามารถเป็ น ต้ น แบบของกระบวนการโลจิ ส ติก ส์ ที่ ท าการค้ น หาต าแหน่ ง ม้ ว นกระดาษพร้ อมขนส่ง ใน
โรงงานผลิตม้ วนกระดาษ ซึง่ สามารถรองรับเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมไทยแลนด์ 4.0
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บทคัดย่อ
การพัฒนาตัวแบบช่องทางการตลาดออนไลน์บนเครื่องมือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) สาหรั บ
วิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาช่องทางการตลาดออนไลน์
บนเครื่องมือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) สาหรับวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี
2. พัฒนาต้นแบบช่องทางการตลาดออนไลน์บนเฟซบุ๊ก 3. ศึกษาความพึงพอใจการออกแบบช่องทางการตลาด
ออนไลน์บนเฟซบุ๊ก ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นสมาชิกแฟนเพจของกลุ่ มวิ สาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่ นศรี
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นระบบร้านค้าออนไลน์บนเฟซบุ๊ก และใช้แบบสอบถามออนไลน์ รวมทั้งข้อมูลเชิงลึกใน
ระบบแฟนเพจ สถิติที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า
สหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า ระบบร้านค้าบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) ประกอบด้วยการจัดการ
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบเฟซบุ๊กเพื่อใช้สาหรับการขายสินค้า บริการงานขาย กระบวนการสั่งซื้อ และจัดส่ง
สินค้า ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี ผู้ซื้อให้
ความสาคัญเป็นอันดับแรกกับแต่ละปัจจัย ดังนี้ ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ มองความน่าเชื่อถือของผู้ขายและ

1330

2
ร้าน ปัจจัยด้านคุณภาพระบบ คานึงด้านระบบที่มีความน่าเชื่อถือโดยปัจจัยทั้ง 3 ด้าน ส่งผลในทางบวกต่อความพึง
พอใจต่อร้านค้าบนเฟซบุ๊กของกลุ่มฯ
คาสาคัญ : ช่องทางการตลาดออนไลน์, เครื่องมือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก), วิสาหกิจชุมชน

Abstract
The Development of Facebook Commerce Prototype for Community enterprise Case Study:
Namuensri Community Enterprise Group. The purposes of this study were: 1) To study online
marketing channels on social networking tools (Facebook) for community enterprises case study of
Namuensri community enterprise group 2) To develop online marketing channels on Facebook 3)
To study the satisfaction of designing online marketing channels on Facebook. The population and
sample of 200 cases were drawn from the members of the fan page. The instruments used were
rating scales in online questionnaires including in-depth information on the fan page system. Data
were analyzed using statistical tools to find frequency distribution, percentage, mean, standard
deviation and Pearson's correlation. The findings indicated that the Facebook shop consists of
managing components of the Facebook system for selling the products, services, purchasing
processes and delivery. The factors that affect the purchase of products via Facebook Fan Page. The
buyers give priority to each of the following factors: The service quality factor is the credibility of
vendors and stores. The system quality factor is the system reliability. All three factors positively
affecting the satisfaction of group’s Facebook store.
Keywords: Online Marketing Channel, Social Network (Facebook), Community Enterprise
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บทนา
ธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบันมีการขยายตัวและเติบโตอย่างรวดเร็ว แนวโน้มการซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์มี
มากขึ้น รูปแบบของการดาเนินธุรกิจออนไลน์ได้เปลี่ยนแปลงไป มีการนาเอาอีคอมเมิร์ซ (e-commerce) และสื่อ
สังคมออนไลน์ (social media) มาผสมผสานเข้าด้วยกัน จากการขยายตัวของฟังก์ชันสื่อสั งคมออนไลน์ที่ เป็ น
สื่ อกลางที่ ผู้ บริ โภคสามารถเข้ าถึ งได้ อย่ างไม่ จากั ดเพศและวั ย ผู้ ซื้ อได้ รั บข้ อมู ลการรี วิ วสิ นค้ าเหล่ านั้ นทาง
อิ นเทอร์ เน็ ต และการอ่ านความเห็ นของผู้ ที่ เคยใช้ สิ นค้ าดั งกล่ าวมาก่ อน (ส านั กงานพั ฒนาธุ รกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน), 2558) โดยผู้บริโภคทาหน้าที่เป็นผู้สร้างข้อมูลข่าวสารไปพร้อมกับการแบ่งปัน
ข้อมูลเหล่านั้นให้แก่ผู้อื่นทั้งในและนอกกลุ่มของตนให้ได้รับรู้ เพื่อประกอบการตัดสินใจ และสามารถติดต่อสื่อสาร
ข้อมูลส่งตรงไปยังผู้บริโภคได้โดยตรงและรวดเร็วที่สุด จึงก่อให้ เกิดการค้าขายผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือ
เรียกว่า social commerce (s-commerce) ขึ้น s-commerce เป็นรูปแบบของธุรกิจออนไลน์ที่สามารถเข้ าถึ ง
กลุ่มเป้าหมายได้ง่าย และรวดเร็วกว่ารูปแบบเดิม การใช้สื่อสังคมออนไลน์ เป็นการเพิ่มกลุ่มการปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม อีกทั้งยังเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ในการซื้อสินค้าออนไลน์ของกลุ่มคนในปัจจุบัน จากการอาศัยเครือข่าย
ทางสังคมของกลุ่มคนประเภทเดียวกันในการบอกต่อ ทาให้การเป็นที่รู้จักของตราสินค้าเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น
จากการที่คณะผู้วิจัยได้ลงสารวจพื้นที่ และสัมภาษณ์ นางอารอบ เรืองสังข์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผ้าทอนาหมื่นศรี อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรีเป็นเพียงกลุ่มผ้าทอพื้นบ้าน
ขนาดเล็กมีสมาชิก 139 คน ได้พัฒนาลวดลายผ้าจนถึงปัจจุบันกว่า 100 ลาย ส่วนใหญ่จะผลิตเป็นผ้าถุง ผ้าโสร่ง
ผ้าขาวม้า ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ ผ้าอเนกประสงค์ ผ้าตัดเสื้อ และชุดสาเร็จรูปทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ตลอดจนสินค้า
แปรรูป มีราคาตั้งแต่ชิ้นละ 10 บาท ไปจนถึง 10,000 บาท ช่องทางการจัดจาหน่ายมีเพียงหน้าร้านในกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน และศูนย์จัดแสดงจาหน่ ายและกระจายสินค้า (OTOP) ของจังหวัดตรัง และตามงานแสดงสินค้าต่าง ๆ
เท่านั้น ส่งผลให้รายได้ที่เกิดขึ้น ไม่เพียงพอต่อการสร้างงานและรายได้ที่มั่นคงในระยะยาวให้แก่สมาชิกในกลุ่ม และ
ทางกลุ่มฯ ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ในการทาการตลาดออนไลน์ จึงไม่สามารถขยายช่องทางการตลาดไปสู่ร้านค้า
ออนไลน์ได้ จากปัญหาดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายผ่านเฟซบุ๊ก ใน
รู ปแบบของ Social Commerce เพื่อสร้างโอกาสในการขายสิ นค้าหรือผลิ ตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น ทาให้ สมาชิกกลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรีมีรายได้เพิ่มขึ้น และส่งผลให้ชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรีมีความเข้ มแข็งและยั่งยืน และ
รูปแบบการตลาดที่ได้จากผลการวิจัย จะสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับวิสาหกิจชุมชนอื่น ๆ ให้มีความสามารถขยาย
ช่องทางการตลาดทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ และก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาช่องทางการตลาดออนไลน์บนเครื่องมือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) สาหรับวิสาหกิจ
ชุมชน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี
2. เพื่อพัฒนาตัวแบบช่องทางการตลาดออนไลน์บนเครื่องมือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) สาหรับ
วิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี
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3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจการออกแบบช่องทางการตลาดออนไลน์บนเครื่องมือเครือข่ายสังคมออนไลน์
(เฟซบุ๊ก) สาหรับวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี
แนวคิดและทฤษฎีในการวิจัย
1. ช่องทางการตลาดออนไลน์
การตลาดออนไลน์ หรื อ Electronic Marketing การท ากิ จ กรรมทางการตลาดโดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือในการดาเนินกิจการทางการตลาดกับกลุ่มเป้าหมาย เป็นกิจกรรมที่
เป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง และกิจกรรมที่นักการตลาดสามารถติดต่อกับผู้บริโภคได้ทั่วโลกและตลอดเวลา (ภาวุธ
พงษ์วิทยภานุ, 2551) การตลาดออนไลน์ที่ดีเปิดโอกาสให้ผู้ขายกับผู้ซื้อสามารถพูดคุยกันได้อย่างเป็นกันเอง ใน
ความเป็นกันเองถือเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ทรงพลัง สามารถเปลี่ยน “เพื่อนออนไลน์” ให้กลายเป็น “ลูกค้าผู้
ซื่อสัตย์” เมื่อลูกค้าไว้ใจในผู้ขาย รักผู้ขายแล้ว พวกเขาจะชักชวนเพื่อน คนรู้จักให้เข้ามาทดลองสินค้า
เมื่อกล่าวถึงสื่อสังคมออนไลน์คงไม่มีใครไม่รู้จัก สื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทต่อผู้คนทุกกลุ่ม ทุกเพศ
ทุกวัย จนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวันของผู้คนในยุคสมัยนี้ การปรับตัวและการปรับใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้
กลายมาเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการทาการตลาดออนไลน์ จนเกิดเป็นเครื่องมือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือการค้า
ขายออนไลน์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือเรียกว่า social commerce เป็นรูปแบบการค้าออนไลน์ประเภทหนึ่ง
ที่มีกลไกตามบริบทหรือพฤติกรรมของผู้บริโภคที่อยู่ในสั งคมมีความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและต้องการ
ความร่วมมือกันภายในกลุ่ ม ปัจจุบันกระแสความนิยมใน Social Commerce มีเพิ่มมากขึ้น (ธนกฤต วงศ์มหา
เศรษฐ์, 2554) เป็นการพัฒนาการค้ารูปแบบใหม่ที่ให้ผลกาไรคุ้มค่ากว่ารูปแบบเดิมโดยไม่ต้องอาศัยคนกลาง และ
การดาเนินชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบันนี้เป็นยุคที่ไม่จากัดตัวเองกับสังคมและรูปแบบการใช้ชีวิต ผู้คนสมัยใหม่
แสดงตั วตนทั้ งในโลกความเป็ นจริ งและโลกออนไลน์ ผ่ านกิ จกรรมต่ างๆ เหล่ านี้ ได้ แก่ การลงทะเบี ยนใน
แอพพลิเคชั่น (application) การระบุตาแหน่งที่อยู่ของตนเอง (check in) ตามสถานที่ต่างๆ เพื่อให้แสดงให้ผู้อื่นรู้
ว่ าเราไปที่ ใดบ้ าง รวมทั้ งการแสดงความคิ ดเห็ นบนโลกออนไลน์ หรื อการไปกด“ชื่ นชอบ (like)” บนเฟซบุ๊ ก
(Facebook) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการสื่อสารผ่านระบบดิจิทัลและสื่อใหม่ (new media) ได้ส่งผลต่อการปรับวิธีการ
คิด เปลี่ยนการดาเนินชีวิต รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันอย่างชัดเจน การพาณิชย์ผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีคอมเมิร์ช (E-Commerce) ซึ่งแสดงถึงกระแสการ
เปลี่ยนแปลงไปของการทาธุรกิจ มีการนาสื่อออนไลน์มาใช้ในการสื่อสาร สร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มผู้บริโภคเพื่อการ
กระตุ้นการซื้อขายสินค้า (อุราเพ็ญ ยิ้มประเสริฐ, 2556)
2. เครื่องมือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก)
การทาตลาดด้วยหน้ าเฟซบุ๊ก (Facebook’s Page) เป็นเสมือนหน้าตาของบริษัทบนเฟซบุ๊ ก ปั จจุบัน
สามารถสร้างได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยเริ่มต้นการที่ตั้งชื่อเพจหรือชื่อร้านที่สามารถให้ลูกค้าจดจาได้ง่าย ภาพที่ใช้
ในโปรไฟล์ (Profile) ควรเป็นโลโก้หรือรูปภาพสัญลักษณ์ที่สื่อถึงแบรนด์หรือสินค้าที่ขาย ในส่วน “Info” ควรใส่
รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทให้ชัดเจน รวมถึงที่อยู่ของเว็บไซต์ด้วย ภายในเพจ (Page) จะมีหน้ากระดาน (Wall) ที่ใช้
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ในการประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสาร หรือบอกรายละเอียดสินค้าและบริการ สามารถนาคลิปวิดีโอที่ต้องการส่งเสริม
การขาย หรือลิงค์ของเว็บไซต์หลักมาโพสต์ได้ การให้ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้อกับสินค้าหรือมี
ความสัมพันธ์กับสินค้าที่ช่วยสนับสนุนให้ลูกค้าเข้ามาสนใจสินค้าของร้านมากขึ้น ซึ่งจะมีฟังก์ชั่นในการแบ่ งปัน
“Share” เพื่อแบ่งปันข้อมูลไปยังกระดานข้อความ (Wall) ของผู้กดแชร์(Share) เป็นอีกช่องทางในการช่วยเผยแพร่
และกระจายข้ อมู ลออกไป และด้วยฟีเจอร์ Tab ภายใต้ เพจ (Page) สามารถสร้างเหตุ การณ์ (Event) และส่ ง
ข้อความเชิญชวนให้ผู้ใช้อื่น ๆ มาร่วมงาน สร้างการสารวจ (Poll) สร้างบอร์ดแสดงวามคิดเห็น (Discussion Board)
เพื่อให้ลูกค้าติดต่อสอบถามหรือจะสร้างกิจกรรมสนุกๆ เพื่อเชิญชวนให้คนมามีส่วนร่วมได้ ถึงแม้เฟซบุ๊กจะมีลูกเล่น
ต่ าง ๆ ให้ นั กการตลาดได้ ใช้ มากมาย แต่ ว่ าการใช้ สร้ างอะไรมากมาย ไม่ ได้ เป็ นตั วช่ วยในการตอบโจทย์
กลุ่มเป้าหมาย ก็เท่ากับว่าไม่มีประโยชน์ เช่น ต้องการเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าที่กาลังทาแคมเปญอยู่ ก็ไม่ควร
พัฒนาออกมาในรูปแบบของเกมแอพพลิเคชั่น ซึ่งสามารถช่วยในเรื่องของแบรนด์ มากกว่า เป็นต้น และสิ่งที่ควร
คานึงถึงบนหน้าเพจ คือ เรื่องของคุณภาพ ควรจะดูแลและสนใจความคิดเห็นหรือคาถามของลู กค้า สร้างสาย
สัมพันธ์ในลักษณะของเพื่อนคู่คิดเป็ นที่ปรึ กษา มีความเป็นธรรมชาติ ตอบคาถามถูกต้องแม่นยา และรวดเร็ว
รวมถึงการให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ (อย่ามุ่งแต่โฆษณาสินค้าเพียงอย่างเดียว ซึ่งนั้นจะกลายเป็นโอกาสที่
สามารถสร้างลูกค้าให้มีความจงรักภักดีกับแบรนด์ได้ ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้จะช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับแบรนด์ และ
ถือเป็นข้อดีอย่างมากในยุคที่ผู้บริโภคฟังผู้บริโภคกันเองมากกว่าฟังนักการตลาด
การวัดผลเป็นการประเมินถึงศักยภาพของเครื่องมือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) โดยการเปรียบเทียบ
ผลก่อนและหลังจากการนาเครื่องมือทางการตลาดมาใช้แล้ว ว่าเป็นไปตามเป้าหมายทีได้คาดหวังหรือไม่ เฟซบุ๊กที่
ได้จัดทาขึ้น มีผลตอบรับกลับมาเป็นเช่นไร กลุ่มลูกค้าที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมสินค้า ตรงกลุ่มกับทีเราได้ทาการประเมิน
ไว้หรือไม่ วิธีการวัดผลควรจะใช้หลายๆ วิธีประกอบกันเพื่อชี้วัดความสาเร็จภายหลัง เมื่อเราได้เลือกเครื่องมือต่างๆ
จึงทาการวัดผล โดยเก็บข้อมูลเป็นสถิติข้อมูลในด้านต่างๆ โดยอาจเก็บข้อมูลเป็นรายวันรายสัปดาห์ หรือรายเดือน
ตามแต่ความสาคัญของข้อมูลแล้วจึงนาไปสู่การวิเคราะห์เพื่อทราบถึงความสาเร็จจากการทาพาณิชย์ผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์
ตารางที่ 1 ตัวอย่างวัตถุประสงค์และวิธีการวัดผล
วัตถุประสงค์ (Objective)
การรับรู้ ( Awareness)
การเข้าใจในสินค้า (Product Understanding)
การมีส่วนร่วม (Participation or Sale Lead)
การขาย (Sales)
การเข้าถึงจิตใจลูกค้า (Understand Consumer sight)
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วิธีการวัดผล (Measurement)
จานวนการเห็นโพสต์ ป้ายโฆษณา และทาการคลิก
ผลตอบรับจากการทาผลสารวจ (Survey) หรือ
จากการจัดกิจกรรม เล่นเกมตอบคาถาม
จานวนผู้ร่วมเล่นกิจกรรม จานวนผู้เข้าร่วม
กรอกแบบสอบถามออนไลน์
จานวนคาสั่งซื้อผ่านออนไลน์
การเก็บข้อมูลเชิงพฤติกรรมของลูกค้า

6
3. วิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชน เป็นกระบวนการสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ชุมชนอย่างรู้คุณค่า เพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชน (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2548:4)
ในปี พ.ศ. 2548 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ชุ มชนเกิดความแข็งแกร่งทาง
เศรษฐกิจเกิดการพึ่งตนเอง เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดอย่างสมดุล เป็นทางเลือกที่สาคัญในการ
ประกอบอาชีพโดยเฉพาะชนบท ที่ผสมผสานการผลิตในภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคบริการด้วยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ได้หล่อหลอมให้ทุกคนซึมซับถึงการพึ่งพาตนเองและนา
องค์ความรู้นี้ไปใช้ในการผลิตถ่ายทอดให้กับสังคม ตลอดจนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน
การดาเนินธุรกิจในรูปแบบของวิสาหกิจชุมหลายกลุ่มยังขาดองค์ความรู้ ความเข้าใจในการสร้างรายได้
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของตนเอง รวมถึงช่องทางการตลาดในการที่นาส่งสินค้าของตนเองไปยังผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมาย ยังคงมีเพียงการเปิดขายผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาสนับสนุนเปิด
โอกาส ช่องทางให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้มีโอกาสในการเข้าถึงตลาดออนไลน์ บางกลุ่มที่มี คนรุ่นใหม่เป็นสมาชิกได้
นาสินค้าของกลุ่มเข้าสู่ตลาดออนไลน์ด้วยตนเอง จนทาให้สินค้าวิสาหกิจชุมชนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นใน
ปัจจุบัน แต่ยังไม่มีรูปแบบที่แน่นอนเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพจเฟซบุ๊กให้มีประสิทธิภาพ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการศึกษา เรื่อง การพัฒนาตัวแบบช่องทางการตลาดออนไลน์บนเครื่องมือเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) สาหรับวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี พัฒนามาจากงานวิจัยต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีตัวแปรอิสระ คือ คุณภาพของระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านคุณภาพของข้ อมูล
(Information Quality) ปัจจัยด้านคุณภาพของระบบ (System Quality) ปัจจัยด้านคุณภาพของบริการ (Service
Quality) ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค ทาให้เกิดการใช้เครื่องมือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) ในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ จนเกิดเป็นผลตอบแทนให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี ดังแสดงในกรอบแนวคิดในการวิจัยได้
ในรูปภาพที่ 1
ความพึงพอใจของลูกค้า
(Consumer satisfaction)
คุณภาพของระบบสารสนเทศ
(Information System quality
- คุณภาพข้อมูล (Information quality)
- คุณภาพระบบ (System quality)
- คุณภาพบริการ (Service quality)

ผลประโยชน์สุทธิ
(Net benefits benefits)
- การซื้อซ้า (Repurchase)
การซื้อสินค้าผ่านระบบ
(System Use Use)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีการดาเนินงานวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเฉพาะผู้ที่ใช้บริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก กลุ่ม
ผู้บริโภคเป็นสมาชิก (แฟนเพจ) เครือข่ายสังคมออนไลน์(เฟซบุ๊ก) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรี จานวน
406 คน คานวณขนาดตั วอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% โดยใช้สูตรคานวณขนาด
ตัวอย่าง (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2555) เมื่อคานวณจากจานวนประชากร 406 คน ได้ขนาดตัวอย่างประมาณ 197.39
ตัวอย่าง ในที่นี้ผู้วิจัยจะทาการเก็บรวบรวมข้อมูล 200 ตัวอย่าง
ในการวิจัยครั้งนี้ทาการสุ่มตัวอย่างโดยใช้แผนการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (NonProbability) วิธีคอนวีเนียนแซมปลิง (Convenience Sampling) เนื่องจากเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านระบบ
ออนไลน์ ไม่สามารถกาหนดรายชื่อสมาชิกผู้ตอบได้
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริ มาณเป็นแบบสอบถามออนไลน์ สร้างผ่ านผู้ ให้ บริการ
แบบสอบถามออนไลน์ Surveymonkey.com โดยมีโครงสร้างแบบสอบถามแบบเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของคุณภาพของระบบสารสนเทศที่มตี ่อเฟซบุ๊กของกลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรี
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาเฟซบุ๊กของกลุ่มฯ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือคณะผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามจานวน 30 ชุดไปทดสอบ (Try out) กับ
กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างจริงและหาข้อบกพร่องนามาแก้ไขปรับปรุงแล้วจึงนาไปใช้
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามและนาข้อมูลที่ได้ไปทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยวิธี
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมทดสอบสถิติสาเร็จรูป
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้น ด้วยสถิติเชิงพรรณนา สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ
ด้วยสถิติอ้างอิง ได้แก่ การวิเคราะห์สมการโครงสร้างด้วยวิธีกาลังสองน้อยที่สุดบางส่วน (Partial least square
structural equation modeling : PLS-SEM)
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ส าหรับการพัฒนาตัวแบบช่องทางการตลาดออนไลน์บนเครื่องมือเครือข่ายสั งคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ ก)
ส าหรั บวิสาหกิ จชุ มชน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนผ้ าทอนาหมื่ นศรี สามารถสรุปผลจากการศึ กษาวิ จั ยตาม
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. จากการศึกษาช่องทางการตลาดออนไลน์บนเครื่ องมื อเครือข่ ายสั งคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) ส าหรับ
วิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี ทาให้ทราบว่าช่องทางการตลาดออนไลน์บนเครื่องมือ
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เครือข่ายสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) สาหรับวิสาหกิจชุมชน สามารถออบแบบเป็นช่องทางการขายสินค้าและบริการได้
เนื่ องจากระบบร้ านในเครื อข่ายสั งคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) มีกลุ่ มผู้ ใช้ที่หลากหลายและเป็นจานวนมาก ทาให้
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเข้าถึงลู กค้ากลุ้มเป้าหมายได้โดยตรงและง่าย โดยในเฟซกว่ารูปแบบอื่นๆ เพราะ
ปัจจุบันนี้มีน้อยคนนักที่จะไม่ใช้เฟซบุ๊ก เครื่องมือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) ยังสามารถระบุกลุ่มเป้าหมาย
ได้สาหรับกลุ่มเป้าหมายของวิสาหกิจชุมชนนั้นๆ ตัวเฟซบุ๊ก มีการจัดการข้อมูล รูปภาพในส่วนประกอบต่าง ๆ ของ
ระบบเฟซบุ๊กอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มีช่องทางสาหรับการค้าขายในแถบเมนูร้านค้า (shop) เพื่อใช้สาหรับการขาย
สินค้าและบริการ
2. จากการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยได้พัฒนาตัวแบบช่องทางการตลาดออนไลน์บนเครื่องมือเครือข่ายสั งคม
ออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) สาหรับวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี ขึ้นโดยการใส่ข้อมูลร้านที่
จาเป็นทั้งหมด ปรับแต่งรูปภาพให้ดูน่าสนใจ เพิ่มรูปภาพสาหรับการขาย ให้ข้อมูลสินค้าอย่างละเอียดครบถ้วน ดัง
ปรากฏในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 หน้าต่างของเฟซบุ๊ก
3. จากการวิจัยได้ศึกษาความคิดเห็นของคุณภาพของระบบสารสนเทศที่มีต่อเฟซบุ๊กของกลุ่มผ้าทอนา
หมื่นศรี ระดับปัจจัยระบบสารสนเทศแต่ละประเด็นส่งผลต่อการซื้อสินค้าจากเฟซบุ๊กของกลุ่มวิสาหกิจผ้าทอนา
หมื่นศรี มีผลการศึกษาวิจัยดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปัจจัยด้านคุณภาพข้อมูล
ปัจจัย
ข้อมูลผลิตภัณฑ์มีความถูกต้อง
ข้อมูลผลิตภัณฑ์มีความครบถ้วน สมบูรณ์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์มีความทันสมัย
ข้อมูลมีความกระชับสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เป็นประโยชน์ ใช้งานได้

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผล
3.75
1.03
มาก
3.69
0.92
มาก
4.00
0.79
มาก
3.81
0.88
มาก
3.88
0.70
มาก
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ปัจจัย

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผล
ภาพรวม 3.83
0.73
มาก

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปัจจัยด้านคุณภาพระบบ
ปัจจัย
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผล
ระบบมีความสะดวก รวดเร็ว
3.50
0.94
มาก
ระบบมีความยืดหยุ่น
3.63
0.86
มาก
ระบบมีความน่าเชื่อถือ
4.06
0.75
มาก
ระบบง่ายต่อการใช้งาน ไม่ต้องฝึกฝน สามารถใช้งานได้
4.00
0.50
มาก
ระบบสามารถตอบสนองได้ทันที
3.63
0.86
มาก
ภาพรวม 3.76
0.68
มาก

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ
ปัจจัย
การเอาใจใส่ของผู้ขายสินค้า
การเอาใจใส่ของผู้ขายสินค้า
ความน่าเชื่อถือของผู้ขายและร้าน
การกระตือรือร้นในการให้บริการ
ความถูกต้องของการบริการ

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผล
3.94
0.97
มาก
3.81
0.95
มาก
4.25
0.83
มากที่สุด
3.81
1.18
มาก
4.00
0.79
มาก
ภาพรวม 3.96
0.88
มาก

4. ความพึงพอใจต่อเฟซบุ๊กของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการซื้อ
สินค้าจากเฟซบุ๊กของกลุ่มวิสาหกิจผ้าทอนาหมื่นศรี มีดังต่อไปนี้
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจต่อเฟซบุ๊กของกลุ่มฯ
ปัจจัย
ความพึงพอใจต่อข้อมูลที่นาเสนอผ่านเฟซบุ๊ก
ความพึงพอใจต่อการบริการผ่านเฟซบุ๊ก
ความพึงพอใจต่อคุณภาพของระบบ
ภาพรวม

ค่าเฉลี่ย
3.44
3.63
3.50
3.52

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.22
0.99
0.87
0.95

การแปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจ ที่มีต่อการซื้อสินค้าจาก
เฟซบุ๊กของกลุ่มวิสาหกิจผ้าทอนาหมื่นศรี พบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.95 โดย
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่ามีความพึงพอใจเรียงตามลาดับดังนี้ ความพึงพอใจต่อการบริการผ่านเฟซบุ๊ก
ความพึงพอใจต่อคุณภาพของระบบ และ ความพึงพอใจต่อข้อมูลที่นาเสนอผ่านเฟซบุ๊ก
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ตารางที่ 6 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ปัจจัย

ความพึงพอใจ
0.884*
0.822*
0.807*

คุณภาพข้อมูล
คุณภาพระบบ
คุณภาพการบริการ
ความพึงพอใจ

การซื้อผ่านระบบ

ประโยชน์สุทธิ

0.249

0.796*

𝛼 < 0.01

จากตารางที่ 6 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์จากแฟนเพจ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพข้อมูล คุณภาพระบบ และคุณภาพการบริการ มี
ความสัมพันธ์ในทางบวกกับความพึงพอใจต่อแฟนเพจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี ที่ระดับนัยสาคัญ
0.01 แต่ความพึงพอใจต่อการซื้อจากแฟนเพจของกลุ่มฯ ไม่มีความสัมพันธ์กับจานวนครั้งที่ซื้อผ่านระบบ
ระดับการซื้อสินค้าจากเฟซบุ๊กของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี
ระดับระดับการซื้อสินค้าจากเฟซบุ๊กของกลุ่มวิสาหกิจผ้าทอนาหมื่นศรี มีดังต่อไปนี้
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการซื้อสินค้าจากเฟซบุ๊กกลุ่มฯ
ปัจจัย

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผล

เฟซบุ๊กของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทาให้ซื้อสินค้ามากขึ้น
เฟซบุ๊กของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทาให้ซื้อสินค้าเร็วขึ้น
เฟซบุ๊กของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทาให้ซื้อสินค้าบ่อยครั้งขึ้น
เฟซบุ๊กของกลุ่มวิสาหกิจทาให้กลับมาซื้อสินค้าซ้าเพิ่มขึ้น

ภาพรวม

3.75
3.75
3.44
3.81

0.83
0.90
1.06
1.07

มาก
มาก
มาก
มาก

3.69

0.88

มาก

จากตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการซื้อสินค้าจาก เฟซบุ๊กของกลุ่ ม
วิสาหกิจผ้าทอนาหมื่นศรี พบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 โดยเมื่อพิจารณา
เป็นรายประเด็นพบว่า เฟซบุ๊กของกลุ่มวิสาหกิจทาให้กลับมาซื้อสินค้าซ้าเพิ่มขึ้น รองลงมาตามลาดับได้แก่ เฟซบุ๊ก
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทาให้ซื้อสินค้ามากขึ้น และเฟซบุ๊กของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทาให้ซื้อสินค้าเร็วขึ้น
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยในการทาธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ก่อให้เกิดประสิทธิผลใน
การดาเนิ นธุรกิจ ประกอบด้วย กระบวนการในการจั ดทาร้านค้าผ่ านระบบและกระบวนการในการสั่งซื้ อของ
ผู้บริโภคและการจัดส่งสินค้า ซึ่งจะเห็นได้ว่าในการทาธุรกิจ e-commerce นั้น ต้องมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ
ระหว่างการซื้อและหลังการซื้อ ซึ่งจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ขาย และผู้บริโภคมั่นใจและกลับมาซื้อซ้า ดังจะ
เห็นได้ว่า ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ ความน่าเชื่อถือของผู้ขายเป็นอันดับ หนึ่ ง
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ Linda (2010) ที่ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนความน่าเชื่อถือของเครื่องมือสังคม
ออนไลน์ เช่น คุณภาพข้อมูลการสื่อสาร และผลกระทบการบอกต่อ (word-of-mouth: WOM) WOM สามารถทา
ให้ s-commerce มีความน่าเชื่อถือ เพราะสิ่งเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยผู้บริโภคตัวเอง
จากผลการวิจัยที่พบว่า ปัจจัยด้านระบบส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคและผลประโยชน์ของวิสาหกิจ
ดังนั้น การทาการตลาดออนไลน์ จึงต้องให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านระบบด้วย โดยเฉพาะรับบที่ผู้บริโภคคุ้นเคย
และใช้งานได้โดยง่าย นอกจากนั้นแล้ว ในสภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริโภคมีเวลาในการซื้อหาสินค้าได้น้อย
จึงให้ความกับการลดเวลาในการซื้อสินค้า และจากผลการวิจัยที่พบว่า การจัดจาหน่ายสินค้าผ่านทางออนไลน์นั้น
ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับความน่าเชื่อถือของรับบเป็นอย่างมาก
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยที่พบว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนควร
นาผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการนาเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) มาใช้เป็นช่องทางการตลาด เพื่อเพิ่ม
โอกาสทางการตลาด และเพิ่มรายได้จากการจัดจาหน่ายมากยิ่งขึ้น ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าจากทั้งทางร้านค้าออนไลน์
และจากสถานที่จาหน่าย รวมทั้งด้วยวิธีการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ ดังนั้นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนควรนาวิธีการตลาดแบบ
ผสมผสาน (omni channel) มาใช้ในการดาเนินธุรกิจ เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ผู้ที่พักอาศัย
ในต่างประเทศ โดยเฉพาะในเขตทวีปยุโรป มีความสนใจในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี จึง
ควรขยายการให้บริการขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศเพิ่มขึ้น
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บทคัดย่อภาษาไทย
สาหรับนักลงทุนทั่วไปและผู้เริ่มต้นสาหรับการวางแผนทางการลงทุน ที่ปัจจุบันมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้น
แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการลงทุนที่เหมาะสม รวมถึงการขาดเครื่องมือในการช่วยลดความ
ซับ ซ้อนในแต่ล ะขึ้ น ตอนของการวางแผนทางการลงทุ น ให้ เหมาะสมตามแต่ล ะบุ ค คล เพื่อให้ ส ามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางการเงิน
แม้ ว่ า จะในปั จ จุ บั น จะมี ผู้ ให้ บ ริ ก ารวางแผนการลงทุ น ผ่ า นกองทุ น รวมให้ เ ลื อ กอยู่ ห ลากหลาย ที่ ใ ห้
คาแนะนาในการลงทุนสาหรับนักลงทุนรายย่อยผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งแต่ละเจ้าต่างก็มีจุดเด่น ในการบริการที่
แตกต่างกันไป แต่ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการรายใด ต่างให้คาแนะนาในลักษณะที่ให้ลงทุน กองทุนที่ได้คัดเลือกไว้แล้ว
และกาหนดสัดส่วนการลงทุน โดยที่นักลงทุนอาจจะไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนหรือทราบถึงกระบวนที่ใช้ในการ
คัดเลือกกองทุนและ สัดส่วนของการลงทุนได้ ซึ่งทาให้ขาดเครื่องมือที่จะใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการ
ลงทุนด้วยตนเอง เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมในแต่ละบุคคล
สาหรับเครื่องมือพัฒนาขึ้นมาจะเป็น Interactive decision support tool ที่จะช่วยพัฒนาทักษะและ
เรียนรู้กระบวนการในการสร้างแผนการลงทุนด้วยตนเอง และ Visual analytic tool ที่จะให้นักลงทุนสามารถ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของแต่ละแผนการลงทุน เพื่อใช้ในการเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับ
ความเสี่ยงของผู้ลงทุนเอง นอกจากนั้นช่วยในเรื่อง กระบวนการคานวณสูตรที่ซับซ้ อนและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ปริมาณมาก ในการจัดแผนการลงทุน ด้วยวิธีการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท (Asset Allocation)
ตามทฤษฎี Modern Portfolio Theory และช่ ว ยในการคั ด เลื อ กกองทุ น ด้ ว ยการจั ด อั น ดั บกองทุ น รวม ด้ ว ย
Machine Learning
คาสาคัญ: เครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจ, การเรียนรู้ด้วยเครื่อง, เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลด้วยภาพ, สัดส่วนการ
ลงทุน, การคัดเลือกกองทุน, การคาดการณ์ผลตอบแทนในอนาคต
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Abstract
General investors and beginners for investment planning which is currently trend is
increase but still lack of knowledge and understanding in proper investment planning. Including
the lack of tools that help to reduce the complexity in each step of investment planning which
suits with each person. In order to achieve the objectives and financial goals.
Although currently there are variety of investment planning providers through mutual
funds to choose from that provides investment advice for individual investors through online
channels which has different features. Even there are different services, the selected funds and
investment proportion by which investors may not be able to adjust or know the process that
used for selecting funds and proportion of investment which causes to lack of tools to be used
in learning and developing skills in self-investment In order to adjust the investment plan to suit
in each person.
For development tools, an interactive decision support tool that help to develop skills
and learn the process of creating an investment plan manually. Visual analytic tool is the one
tool that helps investor analyze risk and compensation for each investor that are suitable for risks
of the investors themselves. Moreover, these tools can calculate complexity of data and analyze
data by allocated asset from Modern Portfolio Theory and Machine Learning will help you to
select funds by ranking of funds.
Keywords: interactive decision support tool, machine learning, visual analytic tool, asset
allocation, fund selection, mutual fund return prediction
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บทความ
บทนา
เพื่อให้นักลงทุนสามารถที่จะพัฒนาทักษะและเรียนรู้กระบวนการในการสร้างแผนการลงทุนด้วยตนเอง
จึ ง เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ในการพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ยให้ นั ก ลงทุ น สามารถที่ จ ะเรี ย นรู้ ก ระบวนเหล่ า นี้ ในรู ป แบบ
interactive decision support tool ที่จะช่วยให้ต่อการสร้างและเปรียบเที ยบแผนการลงทุนที่ประกอบไปด้วย
การกลงทุน ในกองทุน รวมหลากหลายประเภท ช่ว ยให้ นักลงทุนพัฒ นากระบวนการลงทุน และเพื่อให้ ง่ายใน
ตัดสินใจเลือกแผน การลงทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของผู้ลงทุนได้มีการแสดงผลด้วย visual analytic tool ใน
การนาเสนอรูปแบบความสัมพันธ์ควบคู่กันระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยง
เนื่องจากการลงทุนกองทุนรวมนั้นประกอบไปด้วยกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท จึงต้อง
อาศัยหลักการในการจัดพอร์ตการลงทุน โดยที่ใช้กันอย่างแพร่หลายได้แก่ การกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลาย
ประเภท (Asset Allocation) ตามทฤษฎี Modern Portfolio Theory1 ซึ่งเป็นการสร้างผลตอบแทนสูงสุดภายใต้
ระดับความเสี่ยงหนึ่ง ๆ ที่นักลงทุนแต่และคนสามารถรับได้ ซึ่งอาจจะมีความยากลาบากสาหรับนักลงทุนทั่วไป
เนื่องจากจาเป็นต้องใช้เครื่องมือและการคานวนที่ค่อนข้างซับซ้อน เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นมาจะทาหน้าที่ในการ
แก้ปัญหาเหล่านั้นให้นักลงทุนสามารถที่จะจัดสรรสัดส่วนการลงทุนได้ง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งข้อมูลจานวนกองทุน ที่มี
จานวนมากและเพิ่มจานวนมากขึ้นทุกปี ทาให้เกิดอุปสรรคในการคัดเลือกกองทุนที่จะนามาใช้ในการลงทุน
สาหรับงานวิจัยชิ้นนี้ จะเป็นการมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาโปรแกรมที่สามารถที่จะให้นักลงทุน สามารถลงทุน
ได้เหมาะสมกับตัวนักลงทุนเอง ลดระยะเวลาและความยุ่งยาก ในการที่จะวางแผนการ ลงทุน โดยอาศัยการวัด
ความเสี่ยงในระดับบุคคล และนาเสนอเครื่องมือที่จะช่วยในเรื่องการสร้างแผนการลงทุนตามหลักการ Modern
Portfolio Theory และเครื่องมือที่ช่วย ในการคัดเลือกกองทุนรวมโดยการจัดอันดับ ทางผู้วิจัยเองก็มุ่งหวังว่า นัก
ลงทุนจะสามารถ ประสบความสาเร็จในการลงทุนระยะยาว
วัตถุประสงค์การวิจัย
พัฒนาเครื่องมือที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถที่จะวางแผนการลงทุนด้วยตนเอง ในรูปแบบ interactive
decision support tool ในการสร้างและเปรียบเทียบแผนการลงทุนที่ประกอบไปด้วยการกลงทุนในกองทุนรวม
หลากหลายประเภท และให้ง่ายในตัดสินใจเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของผู้ลงทุนด้วย visual
analytic tool สาหรับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยง

1

Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection.The journal of finance 7(1), 77-91
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วิธีการดาเนินงานวิจัย
1. การประเมินระดับความเสี่ยงด้วย Suitability Test (Risk Profiling)
ก่อนตัดสินใจลงทุน นักลงทุนจึงควรทาแบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ผู้ลงทุนสามารถ
ยอมรับได้ (Suitability Test) เพราะจะทาให้รู้ว่า ความสามารถรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน และรู้ว่า เหมาะ
กับการลงทุนในกองทุนรวมแบบไหน ซึ่งปัจจุบันสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ปีหลังจาก 2 ได้ออกข้อบังคับให้นักลงทุนมีการประเมินความเสี่ยงก่อนการลงทุนและให้ทบทวนข้อมูลทุก ๆ (.กลต(
ได้คาตอบจากแบบประเมินความเสี่ยง จะนามาประมวลเป็นระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนรับได้ (risk profile) และมี
การแนะนาการจัดสรรการลงทุน (Asset Allocation)
แม้ว่าการทาแบบประเมินความเสี่ยง จะช่วยให้นักลงทุนทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ตัวนักลงทุนรับได้
แต่ยังมีความสงสัยว่า อาจจะมีความแตกต่างอยู่มากกับระดับความเสี่ยงที่ทนทานได้ (risk tolerance) ของนัก
ลงทุนแต่ละราย จึงได้จัดทาส่วนเพิ่มเติมให้นักลงทุนได้ทาการปรับเปลี่ยนการลงทุนให้ตอบสนองกับตัวนักลงทุน
รายบุคคล
2. การจัดสรรการลงทุน (Asset Allocation)
การจั ดสรรการลงทุน (Asset Allocation) เป็นกระบวนการที่พิจารณาว่า แต่ล ะสิ นทรัพย์ควรจะ
ลงทุนเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ จึงจะเหมาะสมกับนักลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่รับได้ เมื่อนักลงทุนได้ทาแบบประเมิน
ความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว จะได้รับคาแนะนาที่นักลงทุนได้รับเป็นข้อมูลสัดส่วนเบื้องต้นสาหรับนักลงทุนแต่ล ะ
ประเภทตามระดับความเสี่ยง โดยคณะกรรมการกลต ได้กาหนดเป็นแนวทางสัดส่วนการลงทุน . โดยงานวิจัยนี้
อ้างอิงจากข้อมูลการสัดส่วนการลงทุนของธนาคารไทยพานิชย์
ในขั้นตอนที่นักลงทุนปรับสัดส่วนการลงทุน เพื่อให้นักลงทุนมีแนวทางในการปรับสัดส่วน การลงทุน
จึ งได้น าเอาทฤษฎี Modern Portfolio Theory (MPT) มาใช้ ให้ ทราบได้ว่า แผนการลงทุนที่ปรับปรุงอยู่นั้น มี
ประสิทธิภาพหรือยัง

กาหนดให้ rit เป็นผลตอบแทนของแต่ละสินทรัพย์ในแต่ละช่วงเวลาต่าง ๆ ตามระยะเวลา T, R เป็น
ผลตอบแทนคาดหวัง, μi คือค่าเฉลี่ยผลตอบแทน และ xi สัดส่วนสินทรัพย์
3. การแสดงผลตอบแทนและความเสี่ยง
ในการนาเสนอให้นักลงทุนทาความเข้าใจในเรื่องผลตอบแทนและความเสี่ยงได้ชัดเจนมากขึ้น เมื่อ
เปรียบเทียบกับการนาเสอนในรูปแบบของตัวเลข ดังเช่น ตัวเลขผลตอบแทนการลงทุนในเอกสารชี้ชวนการลงทุน
ต่าง ๆ จึงได้นาเอาหลักการจาก PortfolioCompare ที่นาเสนอในรูปแบบตามรูปภาพที่ 3 ที่แสดงถึงผลตอบแทน
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ที่คาดว่าจะได้ (expected return) และความเสี่ยงที่จะได้รับ (expected risk) จากรูปแบบของกราฟนั้นจะบ่ง
บอกถึง ผลตอบแทนที่จะได้รับนั้นโดยเฉลี่ยจะมีค่าประมาณเท่าไหร่ (mean) โดยนาเส้นประเป็นสัญลักษณ์เป็นตัว
บ่งบอก จากนั้นเพื่อให้เข้าใจในเรื่องของความเสี่ยงจึงได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่ผลตอบแทนนั้นจะสามารถ
เป็นไปได้โดยการใช้ความโปร่งใสของสีเป็นตัวบ่งบอกระดับความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น หากมีความโปร่งใสมาก
โอกาสของผลตอบแทนจะอยู่ ใ นช่ ว งนั้ น จะน้ อ ยกว่ า ช่ ว งที่ สี เ ข้ ม กว่ า อี ก วั ต ถุ ป ระสงค์ ห นึ่ ง จะเป็ น กา รใช้ เ พื่ อ
เปรียบเทียบความเสี่ยงในการลงทุนโดยพิจารณาจากขนาดของกล่อง ซึ่งขนาดของกล่องยิ่งห่างจากค่า mean มาก
หมายถึงมีความผันผวนมาก
กระบวนการที่ ใ ช้ ใ นการแสดงผลตามรู ป ภาพที่ 3 นั้ น จะมี ส มมุ ติ ฐ านว่ า การกระจายตั ว ของ
ผลตอบแทนนั้นจัดอยู่ในรูปแบบของ normal distribution จากนั้นจึงนาเอากฎ 68-95-99.มาใช้ในการแบ่ง 7
- ระดับ ได้แก่ช่วงของข้อมูลระหว่าง 3 ระดับความโปร่งใส1SD ถึง +1SD ซึ่งคิดเป็น 68% ของข้อมูลทั้งหมด ช่วง
ของข้อมูลระหว่าง -2SD ถึง +2SD เป็น 95% ของข้อมูลทั้งหมด และสุดท้ายช่วง -3SD ถึง +3SD เป็น 99% ของ
ข้อมูลทั้งหมด

ภาพที่ 3 การแสดงค่าเฉลี่ยผลตอบแทนและความผันผวนด้วย visual analytic
สาหรับตัวอย่างการนามาใช้งานนั้น ในรูปภาพที่ 4 ด้านซ้ายมือ ซึ่งแสดงข้อมูลผลตอบแทนระหว่าง
สินทรัพย์ a และ b โดยจากรูปจะเห็นว่า สินทรัพย์ทั้งสองมีผลตอบแทนเท่ากัน แต่หากพิจารณาในรูปภาพที่ 4
ทางด้านขวา ซึ่งมีการแสดงความผันผวนเพิ่มขึ้นมา จะพบว่า สินทรัพย์ a นั้นมีความผันผวนน้อยกว่า สินทรัพย์ b
หากนักลงทุน ทนต่อการขาดทุนได้น้ อยหรือต้องการการลงทุนที่มีความผันผวนน้อย ก็ควรที่จะเลื อกลงทุน ใน
สินทรัพย์ a มากกว่า b แต่ในทางกลับกัน หากนักลงทุนทนความผันผวนได้มาก โดยยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน
เพื่อแลกกับโอกาสที่อาจจะได้ผลตอบที่สูงขึ้น ก็สามารถที่เลือกลงทุนในสินทรัพย์ b ได้เช่นกัน ซึ่งในการตัดสินใจ
นั้นจะขึ้นอยู่กับนักลงทุนเป็นหลัก
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ภาพที่ 4 การเลือกผลตอบแทนควบคู่กับความผันผวนด้วย visual analytic
4. การคัดเลือกกองทุนที่จะนามาลงทุน (Fund Selection)
หลังจากที่ได้มีการกาหนดสัดส่วนการลงทุนของสินทรัพย์แต่ละประเภทแล้ว ขั้นตอนถัดไปจะเป็น
กระบวนการในการคัดเลือกกองทุนที่จะนามาลงทุน (Fund Selection) สาหรับสินทรัพย์แต่ละประเภท โดยการ
พิจารณาจากผลการดาเนินงานของกองทุน (Mutual Fund Performance) ที่ทาผลงานได้ดีกว่ากองทุนอื่น ๆ
อย่างสม่าเสมอ
ผลการดาเนินงานของแต่ละกองทุนจะถูกนามาจัดเรียงตามประสิทธิภาพของแต่ละกองทุนในแต่ละ
กลุ่มสินทรัพย์ โดยในการพิจารณาประสิ ทธิภาพจะวัดจากคะแนนผลดาเนินงาน (performance score) และ
คะแนนความสม่าเสมอ (persistent score) จากนั้นจึงเลือกกองทุนสาหรับแต่ละสินทรัพย์ ที่มีคะแนนสูงทั้งในส่วน
ของผลดาเนินงานและความสม่าเสมอ
Performance score มีกระบวนการดังนี้ นาข้อมูลตามรายการหัวข้อด้านล่างนี้ของแต่ละกองทุน วัด
ออกมาเป็นเปอร์เซ็นไทล์ (percentile rank) เพื่อนามาเป็นค่าคะแนนย่อยของแต่ละหัวข้อ จากนั้นคิดคะแนน
performance score จากผลรวมของคะแนนในแต่ละหัวข้อ
 ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน, 12 เดือน, 3 ปี, 5 ปี
 ผลตอบแทนที่คาดการณ์ในอนาคต 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน
 Sharpe ratio ของข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน, 3 ปี, 5 ปี
 Sortino ratio ของข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน, 3 ปี, 5 ปี
 Skewness ของข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน, 3 ปี, 5 ปี
 Kurtosis ของข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน, 3 ปี, 5 ปี
 Omega ratio ของข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน, 3 ปี, 5 ปี
 Max Drawdown ของข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน, 3 ปี, 5 ปี
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Persistent score จะคานวณได้จากข้อมูลผลตอบแทนรายเดือนของแต่ละกองทุนย้อนหลังไป 12
เดือน และในแต่ละเดือนจะวัดออกมาเป็นเปอร์เซ็นไทล์ จากนั้นนาเอาข้อมูลเปอร์เซ็นไทล์ของ 12 เดือน มาหา
ค่าเฉลี่ยเพื่อใช้เป็น persistent score โดยกองทุนที่มีอันดับคงตัวจะมีคะแนนสูง
เพื่อจัดอันดับกองทุนได้ใช้วิธี Additive Multi-Attribute Ranking โดยการรวมคะแนนทั้งหมดจาก
performance score และ persistent score จากนั้นนาคะแนนสุดท้ายที่ได้นามาจัดอันดับให้แต่ละกองทุน
อัน ดับ ผลตอบแทนที่ คาดการณ์ในอนาคตของกองทุน (Mutual Fund Return Prediction) ได้น า
แนวทางมาจาก Hedge Fund Return Prediction and Fund Selection: A Machine-Learning Approach2
มาประยุกต์ใช้ในการนาเอาผลตอบแทนในอนาคตมาช่วยในการเลือกกองทุน ซึ่งอาศัย machine learning ในการ
สร้างโมเดล โดยมีกระบวนการดังนี้
– กองทุนที่นามาใช้ในการสร้างโมเดล จะต้องมีข้อมูลผลตอบแทนอย่างน้อย 12 เดือน
– ข้อมูลที่นามาใช้ในการสร้างโมเดลจะประกอบไปด้วย
– ผลตอบแทนในอดีต 1,3,6,9,12 เดือน
– Omega ratio ของข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน
– Sharpe ratio ของข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน – Drawdown ในระยะเวลาในอดีต 12 เดือน
– Sortino ratio ของข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน – Lag 1 autocorrelations ผลตอบแทนในอดีต 12 เดือน
– Volatility ของข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน
– Lag 2 autocorrelations ผลตอบแทนในอดีต 12 เดือน
– Skewness ของข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน
– Lag 3 autocorrelations ผลตอบแทนในอดีต 12 เดือน
– Kurtosis ของข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน
– สร้างโมเดลที่ ณ เวลา t ใด ๆ ให้ทานายผลตอบแทนในอนาคต K เดือนข้างหน้า โดยให้ t
เป็น เดือนที่นาข้อมูลมาสร้างโมเดล และ K เป็นระยะเวลา 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน เช่น t
เป็นเดือนมกราคม ถ้า K = 3 จะทานายผลตอบแทนของเดือนเมษายน เป็นต้น
– Machine Learning Algorithm ที่นามาใช้ในการสร้างโมเดลจะประกอบไปด้วย Random
Forest, Ordinary least squares (OLS), Lasso regression, XGBoost, Stochastic
gradient descent (SGD), Artificial Neural Network และท า K-Fold ในกระบวนการ
ทดสอบโมเดลนั้น จะใช้กระบวนการเดียวกันกับ paper ข้างต้น และหลังจากทดสอบโมเดล
แล้วจะเลือกใช้ algorithm ที่ได้ประสิทธิภาพดีที่สุด

Chen, Jiaqi & Wu, Wenbo & Tindall, Michael. (2016). Hedge Fund Return Prediction and Fund Selection: A Machine-Learning
Approach
2
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเครื่องมือสาหรับนักลงทุนทั่วไปและผู้เริ่มต้น สาหรับการวางแผน
ทางการลงทุน เพื่อให้ได้เข้าใจถึงขั้นตอนในการเริ่มต้นลงทุนและลดกระบวน การที่ซับซ้อน นอกจากนั้นยังช่วยให้
นักลงทุนได้เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงการที่นักลงทุนได้ทราบถึง
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของนักลงทุนเอง
การสร้างโมเดลในการคาดการณ์ผลตอบแทนระยะเวลา 1,3,6 เดือนในอนาคต เพื่อนามาใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของในการจั ด อั น ดั บ กองทุ น รวมภายใต้ ก ารค านวณ performance score จากการทดสอบสร้ า งโมเดลด้ ว ย
Random Forest, Ordinary least squares (OLS), Lasso regression, XGBoost, Stochastic gradient
descent (SGD), Artificial Neural Network โดยจะพบว่า xgboost มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าโมเดลอื่น ๆ ในทุก
ประเภทกองทุนและทุกช่วงเวลาที่คาดการณ์ผลตอบแทนในอนาคต ซึ่ง random forest มีประสิทธิภาพรองลงมา
จาก xgboost เพีย งเล็ กน้ อย ซึ่งโมเดลที่เหลื อมีประสิ ทธิภ าพน้ อยกว่า xgboost และ random forest อย่าง
ชัดเจน
สาหรับข้อมูลที่นามาใช้ในการสร้างโมเดลจะใช้ข้อมูลปี 2010 - 2018 โดยจะแบ่งข้อมูลปี 2010-2015
เป็นข้อมูลในการสร้างโมเดล และปี 2016-2018 เป็นข้อมูลสาหรับทดสอบ โดยเป็นข้อมูลรายวันของทุกกองทุน
รวมแบ่งตามประเภทของกองทุน เช่น Equity General มีจานวน 189 กองทุน วันที่มีการซื้อขายกองทุนระหว่างปี
2010 ถึง 2018 มี 2,350 วัน จึงมีข้อมูลที่นามาใช้ 444,150 รายการ
ตารางที่ 1 ผลของการสร้างโมเดลที่คาดการณ์ผลตอบแทนระยะเวลา เดือนในอนาคต 1
Equity General

Random Forest
OLS
Lasso regression
XGBoost
SGD
ANN

RMSE
0.0333
0.0570
0.0573
0.0201

R2
0.7150
0.1666
0.1590
0.8962

3.09E+10

-4.34E+23

0.0567

0.1763

Mid/Long Term Bond
RMSE
0.0012
0.0030
0.0030
0.0010
0.0030
0.0333

R2
0.8565
0.7935
0.7802
0.8974
0.0760
-115
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Money Market General Commodities Precious
Metals
RMSE
R2
RMSE
R2
0.0002
0.6400
0.0072
0.9629
0.0001
0.9067
0.0294
0.3748
0.0001
0.9027
0.0305
0.3268
0.0001
0.9108
0.0066
0.9686
0.0001
0.8951
0.0302
0.3419
0.0640
-28576
0.0529
-1.0244

ตารางที่ 2 ผลของการสร้างโมเดลที่คาดการณ์ผลตอบแทนระยะเวลา 3 เดือนในอนาคต
Equity General

Random Forest
OLS
Lasso regression
XGBoost
SGD
ANN

RMSE
0.0375
0.0829
0.0886
0.0215

R2
0.8660
0.3435
0.2494
0.9560

1.15E+11

-1.96E+24

0.0891

0.2425

Mid/Long Term Bond
RMSE
0.0013
0.0045
0.0045
0.0019
0.0045
0.0334

R2
0.9440
0.2857
0.2806
0.8772
0.2776
-38

Money Market General Commodities Precious
Metals
2
RMSE
R
RMSE
R2
0.0002
0.9599
0.0095
0.9791
0.0002
0.9799
0.0514
0.3927
0.0003
0.9275
0.0515
0.3908
0.0001
0.9848
0.0084
0.9837
0.0010
0.1664
0.0527
0.3607
0.0932
-8446
0.0600
0.1703

ตารางที่ 3 ผลของการสร้างโมเดลที่คาดการณ์ผลตอบแทนระยะเวลา 6 เดือนในอนาคต
Equity General

Random Forest
OLS
Lasso regression
XGBoost
SGD
ANN

RMSE
0.0445
0.0993
0.1026
0.0295

R2
0.9013
0.5095
0.4761
0.9567

1.46E+11

-1.78E+24

0.0909

0.5889

Mid/Long Term Bond
RMSE
0.0011
0.0057
0.0057
0.0012
0.0058
0.0329

R2
0.9783
0.4615
0.4565
0.9772
0.4521
-16

Money Market General Commodities Precious
Metals
RMSE
R2
RMSE
R2
0.0002
0.9893
0.0113
0.9810
0.0005
0.9519
0.0621
0.4306
0.0005
0.9478
0.0633
0.4068
0.0002
0.9929
0.0105
0.9839
0.0006
0.9429
0.0676
0.9839
0.0644
-764
0.0631
0.4109

เพื่อช่วยในการเลือกกองทุนที่เหมาะแก่การลงทุน ซึ่งคาดว่าจะให้ผลตอบแทนที่ดี จึงได้มีการจัดอันดับ
กองทุนรวม โดยพิจารณาจากผลรวมของคะแนนผลดาเนินงาน (performance score) และคะแนนความ
สม่าเสมอ (persistent score) ส่วนของ performance score จะได้มากจาก ผลตอบแทนย้อนหลัง, ผลตอบแทน
ที่คาดการณ์ในอนาคต, sharpe ratio, sortino ratio, skewness, kurtosis, omega ratio, max drawdown
ในหลายช่วงเวลา และส่วน persistent score จะเป็นการนาเอาผลตอบแทนรายเดือนย้อนหลังไป 12 เดือน มา
หาค่าเฉลี่ย จากนั้นจึงทาการทดสอบโดยการจัดกลุ่มกองทุนรวมออกเป็น 10 portfolio (Decile portfolio) เรียง
อันดับกองทุนตามค่า rank ของข้อมูลปี 2014 ถึง 2018 สรุปผลได้ว่า กองทุนที่มีค่า rank สูงสุด ในแผนการลงทุน
decile 10 นั้นสามารถที่จะผลตอบแทนแบบสะสมสูงกว่าแผนการลงทุนอื่น ๆ แต่กองทุนที่มีค่า rank ต่าสุด
(decile 1) ในบางช่วงเวลากลับสามารถที่จะให้ผลตอบแทนสูงกว่าแผนการลงทุนที่อยู่ในกลุ่ม decile ต่า ๆ ซึ่ง
พบว่า เกิดจากกองทุนรวมในกลุ่มนี้เป็นกองทุนที่เปิดใหม่หรือมีอายุกองทุนน้อย ทาให้มีคะแนนน้อยกว่า
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ภาพที่ 5 ผลตอบแทนแบบสะสมของ Decile portfolio บนปี 2014-2018
ในส่วนของการปรับสัดส่วนการลงทุนแบบ interactive โดยการเลื่อน slider ใต้ชื่อกองทุน และระบบจะ
ทาการคานวณผลตอบแทนและความเสี่ยงตามระดับค่าสัดส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปในทันที ซึ่งจะแนะนาให้ใช้
efficient frontier เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยน สัดส่วนให้เข้าใกล้เส้นมาก

ภาพที่ 6 การปรับสัดส่วนแบบ interactive
ข้อเสนอแนะ
1. พัฒนาโมเดลที่สามารถคาดการณ์ผลตอบแทนในระยะเวลา 12 เดือนในอนาคต
2. ทาการปรับปรุงการจัดอันดับกองทุนรวม ให้สามารถที่จะให้ผลการทดสอบที่ดีขึ้น สาหรับกองทุนที่เปิด
ใหม่หรือมีอายุกองทุนน้อย รวมถึงการจัดอันดับโดยมีการถ่วงน้าหนักข้อมูลที่จะนามาใช้
3. สามารถที่จะระบุจานวนเงินที่ต้องการลงทุน จากนั้นระบบจะคานวณยอดเงินลงทุนตาม สัดส่วนที่กาหนด
4. สามารถที่จะกาหนดเป้าหมายการลงทุนจากเป้าหมายจานวนเงินที่ต้องการจะใช้ระยะเวลาเท่าใด หรือ
หากกาหนดจานวนเงินลงทุนตั้งต้นและระยะเวลา ให้คาดการณ์ว่าผลตอบแทนจะเติบโตเป็นจานวนเงินใด
5. สามารถที่จะติดตามผลการลงทุนจริง (performance monitor) ว่าเป็นไปตามเป้าหมาย หรือไม่
6. เพิ่มประเภทของกองทุนรวมในการวางแผนการลงทุน เช่น กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ, กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
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บทคัดย่อ
การบริหารจัดการน้ า เป็ นเรื่องทีส่ าคัญสาหรับผูใ้ ช้เป็ นอย่างยิง่ เพื่อทีจ่ ะนามาใช้ให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหา
ในเรื่องเชิงพืน้ ที่ พร้อมกับทาความเข้าใจกับความสัมพันธ์ของสิง่ ต่าง ๆ ในพืน้ ที่ อย่างไรก็ตามฐานข้อมูลทางด้านการ
ชลประทานมีการเก็บข้อมูลแยกตามสานักงานต่า ง ๆ และข้อมูลแต่ละหน่ วยงาน เช่น ข้อมูลโครงการ ข้อมูลแหล่งน้ า
ต่างถูกจัดเก็บกระจัดกระจายออกไป ทาให้ขอ้ มูลเหล่านี้ไม่ได้มกี ารนามารวมกัน และมีการจัดเก็บในรูปแบบทีแ่ ตกต่าง
กัน เพื่อเป็ นการสร้างระบบสารสนเทศทางการจัดการน้ าให้เกิดประโยชน์ ด้วยเหตุน้ี การนาเทคโนโลยี สารสนเทศ
ทางด้านการจัดการทางภูมศิ าสตร์โดยการประยุกต์ใช้ Google Map รวมเข้ากับข้อมูลน้า เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการ
น้ าอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็ นสิง่ สาคัญ งานวิจยั นี้ได้ทาการพัฒนาการให้บริการเกี่ยวกับแผนที่สาหรับการจัดทาใน
รูปแบบของเว็บและจัดทาในรูปแบบของ Responsive เพื่อให้สามารถใช้งานบนอุปกรณ์มอื ถือได้ โดยสามารถดึงข้อมูล
การใช้น้ าระดับแปลงนาแบบออนไลน์ พร้อมทัง้ มีการสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน โดยพบว่าความพึงพอใจต่อ
ระบบโดยภาพรวม ผูใ้ ช้งานมีระดับความพึงพอใจ ส่วนใหญ่อยู่ทร่ี ะดับมาก
คาสาคัญ : จัดการน้า สารสนเทศภูมศิ าสตร์ ข้อมูลแปลงนา
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Water Use Information System for Royal Irrigation Department
Nutcha Srithongsuk
Worapat Paireekreng
Abstract
The water management is important towards people in the area to solve the problem related to
surrounding areas. This includes finding the relationships among the relevant objects in the areas. However,
irrigation information and its databases are kept separately in each office. For example, project information or
water information are kept in a different location. This leads to inconsistent format and non-consolidated
information. In order to address this problem, the GIS-based information system is needed. The implementation
of Google Map and water management information are combined to create efficiency on the water management
system. This research aims to develop GIS-based information system using web application and responsive
for mobile device technology. The system is able to retrieve online water management information in the rice
field level. The survey of user satisfaction also included in this study. It can be seen that user have a high
satisfaction on the system.
Keywords : water management, GIS, rice field information
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บทนา
กรมชลประทาน มีการแบ่งโครงสร้างในการบริหารจัดการน้ าออกเป็ นพื้นทีต่ ่าง ๆ ทัง้ หมด 17
สานักงาน กระจายไปตามภูมภิ าคต่าง ๆ โดยที่แต่ละสานักงานจะมีหน้าที่ดาเนินการบริหารจัดการน้ า
เพื่อเกษตรกรรม การสาธารณูปโภค การอุตสาหกรรม การคมนาคมทางน้ า การพลังงาน และการรักษา
ระบบนิเวศน์ วางแผน ควบคุม และประเมินผลการบริหารจัดการน้ า รวมทัง้ ดาเนินการเกี่ยวกับการ
ป้ องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ า ทัง้ นี้ ในปั จจุบนั อัตรากาลังเจ้าหน้าทีข่ องกรมชลประทานมีปริมาณ
ลดลง ส่งผลกระทบต่อภารกิจการบริหารจัดการน้ าในแต่ละสานักงาน ในระดับพืน้ ทีส่ ่งน้ าย่อย ทีเ่ รียกว่า
โซน ซึ่งแต่ ล ะโซนจะมีเ จ้า หน้ า ที่ชลประทานในต าแหน่ ง พนักงานส่ ง น้ า (zone man) ปฎิบตั ิงานอยู่
ปั จจุบนั พนักงานส่งน้ ามีปริมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบตั งิ าน ทาให้คุณภาพการให้บริการแก่เกษตรกร
ในด้านการส่ งน้ า ชลประทาน และการแก้ไขปั ญ หาต่ าง ๆ เป็ นไปอย่างล่ าช้าและไม่มปี ระสิท ธิภ าพ
เท่าทีค่ วร ส่งผลให้มเี รื่องร้องเรียนจากเกษตรกรเพิม่ สูงขึน้ ข้อ มูลการใช้น้ าจากเกษตรกรเป็ นข้อมูลที่ม ี
ความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน ประกอบกับในปั จจุบนั หน่วยงานมีระบบฐานข้อมูล
ทีจ่ ดั เก็บไว้ตามสานักงานต่าง ๆ อยูอ่ ย่างกระจัดกระจาย ในบางพืน้ ทีม่ กี ารจัดการเก็บข้อมูลทีเ่ หมือนกัน
ซ้าซ้อ นกันและข้อ มูล ไม่ต รงกัน และข้อ มูล เหล่ านัน้ ไม่ได้มกี ารประมวลผลเพื่อ ใช้ประโยชน์ ใ นการ
ตัดสินใจเท่าทีค่ วร ด้วยเหตุน้จี งึ จาเป็ นทีจ่ ะต้องมีระบบฐานข้อมูลกลางและนาเสนอข้อมูลเหล่านัน้ เพื่อ
การบริหารการตัดสินใจในทุกระดับทัง้ ในส่วนกลาง สานักงานต่างๆ เป็ นต้น การนาแนวคิดทีจ่ ะพัฒนา
ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS) โดยการประยุกต์ใ ช้เ ทคโนโลยีการให้บริการเกี่ยวกับแผนที่ผ่ าน
เว็บไซต์ (Web-based GIS) ซึง่ เป็ นเทคโนโลยีหนึ่งมาช่วยในการบริหารจัดการ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ในเชิงพืน้ ที่ ให้กบั ผูบ้ ริหารจึงเป็ นสิง่ สาคัญ จะเป็ นประโยชน์ให้กบั หน่วยงานเพื่อใช้ในการบริหาร
และตัดสินใจให้กบั ผูบ้ ริหารต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการให้บริการเกี่ยวกับแผนที่ เชิงพื้นทีสาหรับข้อมูล
การใช้น้าระดับแปลงนา ผ่านเว็บไซต์ (Web-based GIS)
2. เพื่อจัดสารวจความพึงพอใจในการทาระบบสารสนเทศกลางเชิง พื้นที่ข้อ มูลการใช้น้ า
ระดับแปลงนาแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ สาหรับใช้ในการบริหารจัดการน้าให้กบั เกษตรกร

ขอบเขตการวิ จยั
1. จัดทาระบบสารสนเทศข้อมูลการใช้น้ าระดับแปลงนาแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ (Webbased GIS) โดยใช้ขอ้ มูลตัวอย่างในเขตความรับผิดชอบของ โครงการส่งน้ าและบารุงรักษากระเสียว
จังหวัดสุพรรณบุร ี สานักชลประทานที่ 12 กรมชลประทาน
2. ผู้บริหารสามารถเรียกดูข้อมูลสารสนเทศในระดับแปลงนาแบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์
หรือบนอุปกรณ์มอื ถือได้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
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3. ผูท้ ม่ี หี น้าทีจ่ ดั ทาข้อมูลนาเสนอผูบ้ ริหาร สามารถเรียกดู และส่งออกข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว เนื่องจากดาเนินการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. มีระบบเผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศการใช้น้ าระดับแปลงนา และให้บริการข้อมูลแผนที่ผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประชาชนทีส่ นใจและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง สามารถดูขอ้ มูลนี้ตามสิทธิ ์ทีไ่ ด้รบั ได้อย่าง
ทันสมัยและรวดเร็ว
2. ประหยัดงบประมาณในการจัดหา บารุงรักษา /โปรแกรมที่ใ ช้งาน ไม่ต้อ งลงทุนจัดหา
ทรัพยากรทีห่ ายากและราคาแพงเองมาใช้ในโครงการอย่างทีเ่ คยเป็ นในอดีต
3. ชุดคาสังที
่ ใ่ ช้ในการพัฒนาเป็ นแบบ Open Source สามารถนาไปพัฒนาต่อยอดใช้ได้ตาม
ความต้องการ ซึง่ GeoServer และ Leaflet เป็ นโปรแกรมรหัสเปิ ด (Open source program) ในภาษาจา
วาสคริปต์ จึงทาให้ผู้ใช้ท่เี ป็ นนักพัฒนาโปรแกรมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของรหัส โปรแกรมได้
สะดวก รวมทัง้ สามารถปรับเปลีย่ นแก้ไขโปรแกรมได้

วิ ธีการดาเนิ นการและการพัฒนาระบบ
ในขัน้ ตอนการจัดทาระบบนี้ เป็ นการดาเนินการโดยใช้ซอฟต์แวร์รหัสเปิ ด (Open Source)
ซึง่ มีกระบวนการในการพัฒนาเริม่ จากการนาข้อมูลสารสนเทศเชิงพืน้ ทีซ่ ง่ึ เป็ นรายละเอียดในระดับแปลง
นา มาทาการจัดรูปแบบข้อมูลให้มคี วามสัมพันธ์ กนั ทัง้ ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) และข้อมูลเชิง
บรรยาย (Attribute Data) โดยใช้โปรแกรมทางด้านสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (Quantum GIS) มาใช้ใน
การจัดการข้อมูลดังกล่าว เพื่อนาข้อมูลนี้ ไปใช้งานในระบบผ่านเว็บไซต์ (Web-based GIS) ได้ ซึ่ง
กระบวนการในการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย
1. การศึกษาและรวบรวมข้อมูล
ในกระบวนการศึกษาและรวบรวมข้อมูล ผู้พฒ
ั นาได้ทาการศึกษาและรวบรวมข้อมูล ระบบ
สารสนเทศข้อมูลการใช้น้าระดับแปลงนา ออกเป็ น ส่วน คือ 3
1.1. การศึกษาปั ญหา ได้แก่ การศึกษาข้อมูลทางด้านสภาพการดาเนินการในปั จจุบนั
เกีย่ วกับวิธกี ารส่งน้าให้กบั เกษตรกร ตามรอบการส่งน้าในแต่ละคูคลองของจังหวัดสุพรรณบุร ี
1.2. การรวบรวมและสรุปข้อมูล พบว่า กรมชลประทานมีระบบฐานข้อมูลทีจ่ ดั เก็บไว้ตาม
สานักงานต่าง ๆ อย่างกระจัดกระจาย ซ้าซ้อน และข้อมูลมีรปู แบบไม่ตรงกัน ทาให้ผบู้ ริหารไม่สามารถ
นาข้อมูลทีถ่ ูกต้องไปใช้งานได้ทนั ที
1.3. การศึกษาเครื่องมือต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในการพัฒนาระบบ เป็ นการศึกษาวิธกี ารใช้เครือ่ งมือ
ที่จะนาไปใช้ในการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ คือ PHP ร่วมกับการ
เขีย น JavaScript และศึ ก ษาการจัด ตัง้ เครื่อ งคอมพิว เตอร์ แ ม่ ข่ า ย ที่ใ ห้ บ ริก ารข้ อ มู ล พื้น ที่ คือ
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GeoServer ซึ่งเป็ นซอฟต์แวร์ Open source และศึกษาการใช้ฐานข้อมูล PostgreSQL เนื่องจากเป็ น
ฐานข้อมูลทีร่ องรับชนิดข้อมูลของแผนทีไ่ ด้ดี

2. การวิ เคราะห์ความต้องการของระบบ
การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ ได้มกี ารเก็บรวบรวมความต้องการโดยการสัมภาษณ์
เจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง สามารถสรุปความต้องการออกเป็ น ด้าน ดังนี้ 3
2.1. ( ความต้องการด้านรูปแบบในการใช้งาน Platform) ประกอบด้ว ย การทางานใน
ลักษณะ Web based application และสามารถ Share ข้อมูลระหว่าง สานักงานกับส่วนกลางได้อย่าง
รวดเร็วและแม่นยา ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
2.2. ( ความต้องการด้านความสามารถของโปรแกรม Feature) ประกอบด้วย เครื่องมือ
ค้นหาจุดสังเกตที่มบี นแผนที่ได้ สามารถกาหนดให้แสดงข้อมูลองค์ ,ประกอบแผนที่เมื่อผู้ใช้คลิกที่ตวั
แผนที่แ บบจุด (Point) แบบเส้น (line) หรือ พื้นที่ (Polygon) นัน้ ๆ ได้ สามารถแสดงเส้น แบ่ง แนว ,
มีเครื่องมือสาหรับวัดระยะทาง และวัดขนาดพืน้ ทีจ่ ากรูปหลาย , ขอบเขตของแต่ละชัน้ ข้อมูลทีน่ าเสนอ
สามารถค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไข แ , เหลีย่ มละแสดงผลผ่านจอแสดงผลได้ สามารถแสดงค่าพิกดั ของ ,
แผนที่ ณ ตาแหน่งทีเ่ มาส์ช้ี ได้
2.3. ความสามารถด้านการบริหารจัดการระบบ ประกอบด้วย ต้องให้ผู้ดูแลระบบและ
( เจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องกับข้อมูลสามารถลงชื่อเข้าใช้ระบบLogin) ได้ ต้องให้ผดู้ แู ลระบบสามารถบริหาร ,
ประเภทข้อ มูล เพิ่ม ลบ แก้ไ ข ก าหนดสัญ ลักษณ์ ได้ โดยกระทาผ่ านเครื่อ งคอมพิว เตอร์แ ม่ข่า ยที่
ให้บริการแผนที่ และต้องให้ผดู้ แู ลระบบสามารถกาหนดกลุ่มชัน้ ข้อมูลได้
3. ยูสเคสของระบบงาน (System Use Case Diagram)
การวิเคราะห์ระบบในการจัดทาระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่การใช้น้ า ระดับแปลงนา (Water
Use Information System) แบบออนไลน์ ผ่ านเว็บไซต์ ( Web-based GIS) สามารถแบ่งกลุ่ มผู้ใ ช้ง าน
ระบบได้เ ป็ น 3 กลุ่ ม คือ 1. ผู้ดูแ ลระบบ (Admin) 2. เจ้า หน้ า ที่ท่ีเ กี่ย วข้อ ง (Employee) และ3.
ผูใ้ ช้งานทัวไป
่ (Guest) จากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลทาให้ทราบถึงกระบวนการทางานของระบบ
ข้อ มูล ที่จ ะน าเข้า สู่ร ะบบ และความสัม พัน ธ์ข องระบบกับ ผู้ใ ช้ง าน จึง ได้ใ ช้แ ผนภาพ UML (Unified
Modeling Language) แสดงให้เห็นถึงกระบวนการทางานของระบบข้อมูลทีเ่ ข้าและออกจากระบบ
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ภาพที่ 1 แผนภาพ Use Case Diagram ระบบสารสนเทศเชิงพืน้ ทีก่ ารใช้น้ าระดับแปลงนา

ผลการดาเนิ นงาน
1. ระบบข้อมูลสารสนเทศการใช้งาน
ผู้บริหาร และ ผู้ท่มี หี น้าที่จดั ทาข้อมูลนาเสนอผู้บริหาร สามารถดูขอ้ มูลสารสนเทศระดับ
แปลงนาแบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ และผ่านเว็บไซต์บนมือถือ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ได้ ดังแสดง
ให้เห็นในภาพที่ 2 และภาพที่ 3

ภาพที่ 2 จอแสดงผลหลักระบบสารสนเทศระดับแปลงนาแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
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ภาพที่ 3 จอแสดงผลหลักระบบสารสนเทศระดับแปลงนา แบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์บนมือถือ
2. การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ และส่งออกข้อมูล
ชัน้ ข้อมูลเชิ งพื้นที่
เจ้าหน้าที่ท่เี กี่ยวข้องหรือผู้ท่มี หี น้าที่จดั ทาข้อมูลนาเสนอผู้บริหาร สามารถสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศทีต่ อ้ งการ และส่งออกข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ภาพที่ 4 ชัน้ ข้อมูลทีม่ บี นระบบสารสนเทศระดับแปลงนาแบบออนไลน์
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การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทัวไป
่
เจ้าหน้าที่ท่เี กี่ยวข้องหรือผู้ท่มี หี น้าที่จดั ทาข้อมูลนาเสนอผู้บริหาร สามารถสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศ ซึง่ เป็ นฐานข้อมูลโครงการชลประทาน พร้อมทัง้ ดาเนินการส่งออกเป็ นไฟล์ในรูปแบบ Excel
ได้ เพื่อทีจ่ ะสามารถนาข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เหล่านี้ ไปใช้เป็ นข้อมูลประกอบในการดาเนินการด้าน
ต่าง ๆ

ภาพที่ 5 การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ พร้อมทัง้ ส่งออกเป็ นไฟล์ Excel
3. การสารวจความพึงพอใจของระบบ
ในการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ การใช้น้ าระดับแปลงนา
กรมชลประทาน ผู้พฒ
ั นาได้สร้างแบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของระบบที่พฒ
ั นาขึ้น
และให้กลุ่มผูใ้ ช้งานทีก่ าหนดเข้ามาตอบ ซึง่ กลุ่มผูใ้ ช้งาน ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างของผูใ้ ช้งานทัวไป
่
ภายในกรมชลประทาน จานวน 20 คน และกลุ่ มตัว อย่างของเจ้าหน้ าที่ท่เี กี่ยวข้อ ง จานวน 10 คน
สรุ ป ผลความพึง พอใจเป็ น รายประเด็น ค าถาม โดยมีผู้ใ ช้ง านที่ท ดลองใช้ง านระบบและร่ ว มตอบ
แบบสอบถามจานวนทัง้ สิ้น 33 ราย ความพึงพอใจต่อระบบโดยภาพรวม พบว่าระดับความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้งาน ส่วนใหญ่อยู่ทร่ี ะดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 51.5 (จานวนผูต้ อบ 17 ราย( รองลงมาคือมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 33.3 (จานวนผูต้ อบ 11 ราย( และระดับมากทีส่ ุด คิดเป็ น
ร้อยละ 15.2 (จานวนผูต้ อบ 5 ราย(

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การบริห ารจัดการน้ า เป็ นเรื่อ งที่สาคัญ สาหรับผู้ใ ช้เ ป็ นอย่างยิง่ เพื่อ ที่จะนามาใช้ใ ห้เ กิด
ประโยชน์และแก้ปัญหาในเรื่องเชิงพื้นที่ พร้อมกับทาความเข้าใจกับความสัมพันธ์ของสิง่ ต่าง ๆ ใน
พื้นที่ อย่างไรก็ตามฐานข้อมูลทางด้านการชลประทานมีการเก็บข้อมูลแยกตามสานักงาน ดังนัน้ การ
พัฒนาระบบงานเพื่อเก็บและแสดงข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับแปลงนาและการจัดการน้ าจึงเป็ นสิง่ สาคัญ เพื่อ
ช่วยให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องสามารถนาข้อมูลไปใช้ตดั สินใจได้อย่างรวดเร็ว
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การศึกษาและดาเนินงานนี้ สามารถสร้างและพัฒนาระบบงานบริหารจัดการน้ า
ซึ่งมี
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการให้บริก ารเกี่ยวกับแผนที่ ผ่านเว็บไซต์ (Web-based GIS) ทาให้ม ี
ระบบเผยแพร่ข้อ มูล สารสนเทศการใช้น้ า ระดับ แปลงนา และให้บ ริก ารข้อ มูล แผนที่ผ่ า นเครือ ข่าย
อินเตอร์เน็ต ประชาชนทีส่ นใจและบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง สามารถดูขอ้ มูลนี้ตามสิทธิ ์ทีไ่ ด้รบั ได้อย่างทันสมัย
และรวดเร็ว และทาให้มรี ะบบสารสนเทศกลางเชิงพืน้ ทีข่ ้อมูลการใช้น้ าระดับ แปลงนาแบบออนไลน์ผ่าน
เว็บไซต์ สาหรับใช้ในการบริหารจัดการน้ าให้กบั เกษตรกร การบริหารจัดการชัน้ ข้อมูล GIS สามารถ
ดาเนินการผ่านเว็บไซต์ได้ สามารถเพิม่ ลบ ชัน้ ข้อมูลต่าง ๆ ได้ ในส่วนของการบริหารจัดการผูใ้ ช้งาน
บนระบบ ผูด้ แู ลระบบสามารถดาเนินการเพิม่ ลบ แก้ไข ผ่านเว็บไซต์ได้ทนั ที
นอกจากนี้ ยังได้มกี ารสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบงานอีก โดยพบว่าความ พึงพอใจ
ต่อระบบโดยภาพรวม ผู้ใช้งานส่วนใหญ่มรี ะดับความพึงพอใจอยู่ท่รี ะดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 51.5
จานวนผูต้ อบ(17 รายรองลงมาคือมีความพึงพอใจอยู่ในระ (ดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 33.3จานวน(
ผูต้ อบ11 ราย และระดับมากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ (15.2 จานวนผูต้ อบ( 5 ราย(
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บทคัดย่อ
เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือกาลังเข้ามามีบทบาทใหม่ในสังคมปัจจุบัน สาหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
การศึกษาภายในสถาบันการศึกษา อย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่ จึงจะต้องมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดของการเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์มือถือก่อนจึงจะสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบูรณาการ
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์มือถือ ในด้านการศึกษานั้นต้องการ
ครูที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยี ดังนั้นการพัฒนาการด้านการศึกษาจึงเน้นการพัฒนาด้านความรู้
ความสามารถของครูเป็นอันดับแรก
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมของครูในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ส าหรั บ การเรี ย นรู้ ผ่ า นอุ ป กรณ์ มื อ ถื อ การด าเนิ น วิ จั ย มี 2 ขั้ น ตอน คื อ ขั้ น ที่ 1 เตรี ย มแบบสอบถามให้
ผู้เชี่ยวชาญประเมิน ความพร้อมของครูโดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ขั้นที่ 2 ศึกษาการเตรียมความพร้อม
ของครู โดยสารวจกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเลือกครูที่สังกัดในจังหวัดนครราชสีมา จานวน 30 คน และศึกษาระดับความพึงพอใจต่อ
บริบทของโรงเรียนต่อการพัฒนาครูเพื่อการทา M-learning การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ผลการวิจัยดังนี้ ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจ 1. ด้านผู้บริหารโรงเรียน ค่าเฉลี่ย
4.04 อยู่ในระดับมาก 2. ด้านแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ย 4.00 อยู่ในระดับมาก 3. ด้าน
ครูผู้สอน ค่าเฉลี่ย 3.64 อยู่ในระดับมาก 4. ด้านบริบทของโรงเรียน ค่าเฉลี่ย 3.41 อยู่ในระดับมากและ
5. ด้านหน่วยงานสนับสนุน ค่าเฉลี่ย 3.17 อยู่ในระดับปานกลาง โดยพบว่าความพึงพอใจด้านการพัฒนาการใช้
สื่อและเทคโนโลยี ค่าเฉลี่ย 3.81 อยู่ในระดับมากด้านเทคโนโลยี ค่าเฉลี่ย 3.39 อยู่ในระดับปานกลางและด้าน
ครูผู้สอน ค่าเฉลี่ย 3.17 อยู่ในระดับปานกลาง จากการเปรียบเทียบพบว่าครูมีความสนใจในระดับที่มาก
คาสาคัญ : การเรียนรู้บนอุปกรณ์มือถือ, เอ็มเลิร์นนิ่ง, การพัฒนาบุคลากร
Abstract
Mobile technology is providing a new frontier for the application of educational technology within
the academia. However, as with any relatively new technology, much has to be understood about the
concept of mobile learning before it can be employed effectively. Successful integration of mobile learning
(m‐learning) technologies in education primarily demands that teachers' perception of such technologies
should be determined. Therefore, the perceptions of teachers are of great significance. This research aims,
to study the teachers' readiness in developing instructional media for learning through mobile devices.
Therefore it consists of two steps, the first step includes the preparation of questionnaires as a measuring
scale. Once the first step is completed, then comes the second step involves studying about the teachers
by floating these questionnaires. This research data is obtained from a sample size of 30 teachers the
flagship of (Office of Basic Education Commission) at Nakhon Ratchasima province. According to the data
analysis through mean and standard deviation the results of survey shows the average of 4.04 for school
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administrator, 4.00 for application for teaching and learning, 3.64 for context of school, 3.41 for
supporting,3.17 with satisfaction 1. The development of media use and technology averages 3.81 2. The
technology, the average value of 3.39 and 3. The average teacher 3.17 is moderate satisfaction. From the
comparison, it was found that teachers had a high level of interest.

Keywords : mobile learning, teachers development, m- learning
บทนา
การศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะในปัจจุบัน การคิดและ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ นั้นต้องมีมนุษย์เป็น ศูนย์กลางของการผลิต การเพิ่มศักยภาพทรั พยากรมนุษย์จึง เป็น
สิ่งจาเป็น ที่นาไปสู่การสร้างขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ กั บ การศึ ก ษา ซึ่ ง เป็ น แหล่ ง ของการผลิ ต บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพเพื่ อ พร้ อ มรั บ การกั บ
เปลี่ยนแปลง การศึกษาจึงถูกคาดหวังในฐานะเครื่องมือพัฒนาคนและสังคมสู่การเจริญงอกงาม ซึ่งมีความ
จาเป็นอย่างยิ่งที่การจัดการศึกษา นโยบายการศึกษาตลอดจนบุคลากรและเครื่องมือ ทางการศึกษาจะต้อง
ได้รับการพัฒ นา อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองบริบทที่มีความเปลี่ยนแปลงไป (จอมพงศ์ มงคลวนิช , 2554)
ประเทศไทยต้องมีการสร้างนวัตกรรมเป็นของตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งพา ต่างชาติเหมือนแต่ก่อน ซึ่งเป้าหมาย
สาคัญของ Thailand4.0 คือ การขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่ “มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน”กล่าวคือการทา
ให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง และมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีคุณภาพสูง โดยเฉพาะ คน
หรือทรัพยากรมนุษย์นับเป็นองค์ประกอบที่สาคัญและมีความจาเป็นมากที่สุด เพราะเป็นแหล่งความรู้และ
กาลังสาคัญในการขับเคลื่อนประเทศ โดยการเป็นผู้ที่นาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่ง
การที่ จ ะพั ฒ นาบุ ค คลให้ มี คุ ณ ภาพ มี ค วามรู้ ค วามสามารถสอดคล้ อ งกั บ นโยบายดั ง กล่ า ว ได้ นั้ น ระบบ
การศึกษาของประเทศจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนและก้าวสู่ “การศึกษา 4.0”(เสาวลักษณ์ พิสิษฐ์ไพบูลย์, 2559)
ครูในยุคการศึกษาไทย 4.0 ต้องเป็นครูมืออาชีพ โดยมีความรู้ในศาสตร์ด้านเนื้อหาความรู้ในวิช าที่
สอน และ ศาสตร์ด้านการสอน มีความสามารถในการปฏิบัติการสอน ถ่ายทอดความรู้ให้กบผู้เรียนได้ดี มี
ความสามารถในด้าน ICT เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมความเป็นครู สามารถทางานร่ว มกบผู้อื่นได้ และเป็นผู้ที่
พั ฒ นาความรู้ ข องตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ งอยู่ เ สมอจึ ง จะสามารถพั ฒ นาผู้ เ รี ย นในยุ ค การศึ ก ษา 4.0 ให้ เ ป็ น
บุคคลากรของประเทศที่มี ศักยภาพเพียงพอในการสร้างนวัตกรรมจนได้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพส่งขายไปยัง
ต่างประเทศเพื่อสร้างรายได้ให้กบั ประเทศ การที่จะท าเช่นนี้ได้ผู้เรียนหรือนักเรียนจะต้องมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมี วิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ การคิดผลิตภาพ การคิดนวัตกรรม ซึ่งเป็นการ
คิดที่สร้างผลผลิตที่มีความใหม่ ไม่ซ้า แบบใครและมีความเป็นเชิงบวก นอกจากนี้ยังต้องมีการคิดรับผิดชอบ
ต้องรั บ ผิ ดชอบต่ อ การกระท าในทุก ขั้ นตอน ตลอดจนรับผิ ดชอบต่ อผลผลิ ต ที่ส ร้า งขึ้น โดยคานึง ถึ ง ความ
รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมด้วย (ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์, 2560)การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาภายใต้
ยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21
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( พ.ศ.2552 -2561) นั้นได้กล่าวถึง การศึกษากับการพัฒนาสังคมเป็นหลักสาคัญโดยรวมของความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในมิติต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนา ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 (สุรศักดิ์ ปาเฮ , 2556:1) สาหรับการปฏิรูปเพื่อพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่นั้น ได้มีข้อเสนอแนะ
ในเชิงยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาหลากหลายแนวทางตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการที่ได้เสนอแนะไว้ ทั้งนี้เพื่อสร้างให้ครูยุคใหม่มีบทบาทในการ
เสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน และใน
ขณะเดียวกันสามารถพัฒนาตนเอง และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
จากความเป็นมาข้างต้น ประกอบกับการสังเคราะห์งานวิจัย เรื่อง ศึกษาสภาพทักษะครูในศตวรรษที่
21 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก (วรลักษณ์ คาหว่าง และนงลักษณ์ ใจ
ฉลาด. 2559 ,น.198-201) พบว่า ภาพรวมมีทักษะที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี
และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
สองอันดับสุดท้าย คือ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ไขปัญหาและด้านความริเ ริ่มสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม ประเด็นทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดสองอันดับสุดท้าย คือ ด้าน
สื่อ และด้านเทคโนโลยี ประเด็นทักษะชีวิตและอาชีพ พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดสองอันดับสุดท้าย คือ ด้าน
การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเองและด้านการเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต
กชกร สายสุวรรณ (2555) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการโมมายเลิร์นนิง
ด้วยวิธีการแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่รู้สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี พบว่า รูปแบบการ จัดการเรียนรู้
โดยบูรณาการโมบายเลิร์นนิ่ งด้วยวิธีการแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความใฝ่รู้มี่พัฒนาขึ้น มีองค์ประกอบ 6
ด้าน คือ 1) โครงสร้างพื้นฐาน 2) ผู้เรียน 3) ผู้สอน 4) การมีส่วนร่วมในการเรียรู้ 5) แหล่งข้อมูลและสิ่งอานวย
ความสะดวกสนับสนุนการเรียน 6) การติดต่อสื่อสาร มีขั้นตอน 5 ขั้นตอน คือ 1) เตรียมความพร้อมของผู้เรียน
2) กาหนดปัญหา 3) แบ่งกลุ่มผู้เรียนและร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา 4) การนาเสนอผลงานและร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น 5) ประเมินผล กลุ่มตัวอย่างในการทดลอง คือ นิสิตระดับปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จานวน 30 คน และผู้เชี่ยวชาญ 9 คน ผลการศึกษารูปแบบฯ พบว่า ผู้เรียนมีคุณลักษณะใฝ่รู้
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีระดับนัยสาคัญทาง สถิติที่ระดับ .05 โมบายเลิร์นนิ่ง (Mobile Learning :
M-learning) เป็นการเรียนการสอนบทเรียนสาเร็จรูปที่นาเสนอผ่านโทรศัพท์มือถือหรื อคอมพิวเตอร์ แบบ
พกพา โดยใช้เทคโนโลยีเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สายและยังเข้ามามีบทบาทของโมบายเลิร์นนิ่ง กับการศึกษา โดย
โมบายเลิร์นนิ่ง เข้ามามีบทบาทต่อการศึกษาโดยช่วยเข้ามาส่งเสริมให้การศึกษาเป็นไปได้ง่ายขึ้นและทั่วถึงทา
ให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วทุกที่ ทุกเวลา ดังนั้น M-Learning จึงเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสาหรับ
การพัฒนา ควบคู่ไปกับการศึกษาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและช่วยเพิ่มศักยภาพการศึกษาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน MLearning นั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นช่องทางใหม่ที่จะกระจายความรู้ สู่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะเป็น
ทางเลือกใหม่ ที่ส่งเสริมให้การเรียนรู้ตลอดชีวิตบรรลุวัตถุประสงค์ได้ดี รูปแบบสังคมเปลี่ยนแปลงมีการใช้
mobile learning มากขึ้น ถ้าเอามาใช้ในการเรียนการสอนน่าจะเป็นการดี จึงมีแนวคิด mobile learning
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เรื่องใหม่สาหรับครู ครูยังไม่ถนัด ขาดองค์ประกอบหลายๆอย่างในการพัฒนา ยังไม่มีการศึกษาว่าองค์ประกอบ
ไหนสาคัญ จะพัฒนาครูไปทิศทางไหน
ดังนั้น งานวิจัยนี้ได้ทางานสอบถามความต้องการของครูที่มีต่อเอ็มเลิร์นนิ่ง จากการเป็นเจ้าของเครื่อง
โทรศัพท์มือถือที่มากกว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นหลายเท่านี้เองที่ทาให้ M-Learning เป็นสิ่งที่น่าสนใจของนัก
การศึกษา เพราะอย่างน้อย M-Learning ก็เป็นไปได้เพราะคนเรานั้นมีเครื่องมือ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่
แล้ว เทคโนโลยีของการรับส่งข้อมูลผ่านระบบไร้สายก็มีการพัฒนามากขึ้นอยู่แล้ว ดังนั้นการเรียนรู้แบบ MLearning จึงมีโอกาสเป็นไปได้สูง และเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาอีกแขนง (Brand Buffer,2018) และ
กาลังก้าวเข้ามาเป็นการเรียนรู้คู่กับสังคมอย่างแท้จริง เนื่องจากความเป็นอิสระของเครือข่ายไร้สาย ที่สามารถ
เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา อีกทั้งจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่ใช้เป็นเครื่องมือนั้นมีจานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
อย่างไรก็ดีสิ่งที่สาคัญยิ่งของเอ็มเลิร์นนิ่งนั้นอยู่ที่การเรียนรู้ และการมุ่งพัฒนาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมของครูในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สาหรับการเรียนรู้ผ่าน
อุปกรณ์มือถือ
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึกษางานวิจัยนี้ได้เลือกตัวอย่างจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัด
สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง
(Purposive Random) โดยมีคุณสมบัติ 4 ด้านคือ 1. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2. วิทยาศาสตร์ 3.
คณิตศาสตร์ 4. ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีจานวนตัวอย่างทั้งหมด 30 คน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเลือกครูที่สังกัดในจังหวัดนครราชสีมา ปี
การศึกษา 2561
เครื่องมือและวิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามการเตรียมความพร้อมของครูในการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน สาหรับการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์มือถือ (m-learning) ทั้งหมด 3 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ด้านบริบทของ ด้านแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนการสอน ด้านผู้บริหารโรงเรียน ด้านครูผู้สอน และ
ด้านหน่วยงานสนับสนุน ตอนที่ 3 ด้านครูผู้สอน ด้านเทคโนโลยี และด้านการพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาโดยมีขั้นตอนการดาเนินงานวิจัยจะมีดังนี้
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1. การศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดขอบข่ายสอดคล้องกับ ความต้องการของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน
โมบายเลิร์นนิ่ง เพื่อนามาใช้เป็นพื้นฐานในการกาหนดองค์ประกอบและแนวทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาบทเรียนโมบายเลิร์นนิ่ง
3. นาข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถามความคิดเห็ นของข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษา
เกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนโมบายเลิร์นนิ่ง ข้อคาถามเป็นแบบเลือกคาตอบ (Checklist)
4. น าไปให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 5 ท่ า น ตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Item Objective
Congruence: IOC) ทั้งนี้ค่า IOC ที่ได้ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ .50 พบว่าได้ค่าระหว่าง .67-1.00
5. ทาการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาและข้อคาถามที่ยังไม่สมบูรณ์ ในแบบสอบถาม ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
6. ส่งแบบสอบถามสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 30 ชุด ตามกลุ่มตัวอย่าง
ที่ที่คัดเลือกไว้
7. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พบว่า ได้รับ
แบบสอบถามกลับมา จานวน 30 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
8. นาผลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา มาทาการ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ความถี่และร้อยละ
ผลการวิจัย
จากการสารวจและวิเคราะห์ได้ผลการทดลองออกมาในเรื่องของระดับความพึงพอใจต่อบริบทของ
โรงเรียนต่อการพัฒนาครูเพื่อการทาM-learning มาใช้ซึ่งแสดงให้เห็นในตารางที่ 1 และตารางที่ 2
รายการประเมิน
1. ด้านบริบทของโรงเรียน
2. ด้านแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนการสอน
3. ด้านผู้บริหารโรงเรียน
4. ด้านครูผู้สอน
5. ด้านหน่วยงานสนับสนุน

3.41
4.00
4.04
3.64
3.17

S.D.
0.71
0.64
0.70
0.73
0.76

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง

ตารางที่ 2 รายละเอียดด้านบริบทของโรงเรียน ด้านแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนการสอน ด้านผู้บริหารโรงเรียน
ด้านครูผู้สอน และด้านหน่วยงานสนับสนุน
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รายการประเมิน
1. ด้านบริบทของโรงเรียน
1.1 มีคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
(สัดส่วนในการใช้งาน 1 เครื่อง ต่อ 1 คน)
1.2 มีอินเทอร์เน็ตสาหรับการสืบค้นข้อมูลของนักเรียน
1.3 ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากโครงการเน็ตในโรงเรียน
1.4 ใช้อินเทอร์เน็ตจากสมาร์ทโฟนของครูทุกครั้งในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.5 มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wifi) ในโรงเรียนที่มีคุณภาพ
และเพียงพอทั่วถึง
1.6 มีบุคลากรที่กากับดูและระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ในโรงเรียน
ค่าเฉลี่ยรวม
2. ด้านแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนการสอน
2.1 ใช้เป็นสื่อหลักการเรียนการสอนของครู
2.2 ใช้เป็นสื่อเสริมการเรียนการสอนของครู
2.3 ใช้เป็นสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนของครู
2.4 ต้องการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมที่สร้างสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
2.5 ต้องการเรียนรู้เทคนิคการสอนโดยการประยุกต์ใช้สื่อใน
การเรียนการสอน
ค่าเฉลี่ยรวม
3. ด้านผู้บริหารโรงเรียน
3.1 มีนโยบายให้ครูใช้คอมพิวเตอร์เพื่อใช้สื่อไอซีทีเพื่อการ
เรียนการสอน
3.2 สนับสนุนครูพัฒนาสื่อแอพพลิเคชั่นบนคอมพิวเตอร์
3.3 ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสื่อการ
สอน
3.4 สนับสนุนให้มีการใช้อุปกรณ์มือถือเพื่อการเรียนการ
สอน
3.5 โรงเรียนสนับสนุนครูพัฒนาอบรมพัฒนาสื่อ
แอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนการสอน
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S.D.

ระดับความพึงพอใจ

3.27

1.23

ปานกลาง

3.80
3.07
3.13

0.92
1.46
0.94

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

3.47

1.01

มาก

3.70

1.06

มาก

3.41 0.71

มาก

3.77
3.83
3.93
4.20

0.90
0.79
0.87
0.96

มาก
มาก
มาก
มาก

4.27

0.78

มากที่สุด

4.00 0.64

มาก

4.30

0.70

มากที่สุด

4.07
4.20

0.78
0.76

มาก
มาก

3.67

1.09

มาก

3.97

0.93

มาก

ค่าเฉลี่ยรวม

4.04 0.70

4. ด้านครูผู้สอน
4.1 มีคอมพิวเตอร์ใช้เป็นของตนเอง
3.93 1.17
4.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตสื่อการ
3.70 0.88
เรียนการสอน
4.3 มีความรู้ในการผลิตสื่อโดยใช้แอพพลิชั่นในการจัดการ 3.23 1.04
เรียนการสอน
4.4 มีความสนใจพัฒนาผลิตสื่อการเรียนการสอน
4.00 0.87
4.5 ได้รับการพัฒนาสื่อแอพพลิชั่นบนเครือข่ายแบบ
3.33 1.06
ออนไลน์
ค่าเฉลี่ยรวม
3.64 0.73
5. ด้านหน่วยงานสนับสนุน
5.1 หน่วยงานรัฐให้การสนับสนุนด้านเครื่องมือเพื่อพัฒนา 3.50 1.01
สื่อแอพพลิเคชั่น
5.2 หน่วยงานรัฐจัดการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาสื่อ
3.47 0.90
แอพพลิเคชั่น
5.3 หน่วยงานเอกชนสนับสนุนเป็นวิทยากรพัฒนาสื่อ
3.13 0.97
แอพพลิเคชั่น
5.4 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต พัฒนา 3.37 1.30
สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลายคลอบคลุมทุกกลุ่มสาระ
5.5 มีทุนวิจัย / ทุนวิจัยหน่วยงานภายนอก
2.40 1.16
ค่าเฉลี่ยรวม
3.17 0.76

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

น้อย
ปานกลาง

จากตารางที่ 2 แสดงระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยบริบทของโรงเรียนต่อการพัฒนาครูเพื่อการทา
M-learning มาใช้จานวนทั้งหมด 30 คน ใน โดยมีความพึงพอใจด้านผู้บริหารโรงเรียน ด้วยค่าเฉลี่ย 4.04 มี
ความพึงพอใจในระดับมาก ด้านแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนการสอน ด้วยค่าเฉลี่ย 4.00 มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก ด้านครูผู้สอน ด้วยค่าเฉลี่ย 3.64 มีความพึงพอใจในระดับมาก ด้านบริบทของโรงเรียน ด้วยค่าเฉลี่ย
3.41 มีความพึงพอใจในระดับมาก และด้านหน่วยงานสนับสนุน ด้วยค่าเฉลี่ย 3.17 มีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง
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ตารางที่ 3 ผลการสารวจ ในระดับความพึงพอใจ ต่อบริบทของโรงเรียนต่อการพัฒนาครูเพื่อการทา
M-learning มาใช้ ซึ่งแสดงให้เห็นในตารางที่ 3 และรายละเอียดในตารางที่ 4
รายการประเมิน

1. ด้านครูผู้สอน
2. ด้านเทคโนโลยี
3. ด้านการพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยี

3.17
3.39
3.81

S.D.
0.86
0.86
0.70

ระดับความพึงพอใจ
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

ตารางที่ 4 รายละเอียดด้านครูผู้สอน ด้านเทคโนโลยี และด้านการพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยี
รายการประเมิน
1. ด้านครูผู้สอน
1.1 พัฒนาใช้สื่อเพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอน
1.2 พัฒนาสื่อแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์มือถือ
1.3 ผู้สอนมีความรู้และความสามารถในการพัฒนาสื่อ
แอพพลิเคชั่นบนเอ็มเลิร์นนิ่ง (อุปกรณ์มือถือ)
1.4 ผู้สอนมีความรู้และความสามารถในการจัดหา
แอพพลิเคชั่นมาใช้สาหรับการเรียนการสอนบนอุปกรณ์มือถือ
1.5 ผู้สอนพัฒนาองความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
สม่าเสมอ
ค่าเฉลี่ยรวม
2. ด้านเทคโนโลยี
2.1 นาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเก็บรวบรวมพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
2.2 พัฒนาความรู้ในการประยุกต์ใช้ไอซีทีเพื่อติดตามการ
เข้างาน, ปฏิทินการเรียน, สามารถสื่อสารกับผู้เรียนได้โดยตรง
2.3 ส่งเสริมการเรียนแบบ (Active Learning) บูรณาการ
กับเทคโนโลยี
2.4 การนาไปสู่การพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ
2.5 การสร้างคาถาม คาตอบทางออนไลน์ พร้อมสรุปผล
คะแนน เพื่อให้มีระบบโต้ตอบครูและนักเรียนแบบออนไลน์
ค่าเฉลี่ยรวม

1371

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

3.33
3.03
2.97

0.96
0.93
1.00

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.10

1.09

ปานกลาง

3.40

1.00

ปานกลาง

3.17

0.86

ปานกลาง

3.53

1.11

มาก

3.43

0.94

มาก

3.57

1.04

มาก

3.37
3.03

1.00
1.07

ปานกลาง
ปานกลาง

3.39

0.86

ปานกลาง

3. ด้านการพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยี
3.1 ต้องการให้โรงเรียนสนับสนุนครูเข้าอบรมเพื่อพัฒนาสื่อ
แอพพลิเคชั่น
3.2 ต้องการมีซอฟต์แวร์ในการพัฒนาสื่อไว้ใช้สาหรับครู
3.3 ต้องการให้หน่วยงานรัฐ / เอกชน สนับสนุนโปรแกรม
ซอฟแวร์และฮาร์แวร์เพื่อผลิตสื่อแอพพลิเคชั่น
3.4 โรงเรียนมีอุปกรณ์พร้อมที่ในในการพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
3.5 มีการประเมินผลการใช้สื่อและให้รางวัลนวัตกรรมเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3.6 มีงบประมาณในการพัฒนาการใช้สื่อ และเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา
ค่าเฉลี่ยรวม

4.27

0.74

มากที่สุด

4.03
4.23

0.96
0.97

มาก
มากที่สุด

3.57

1.14

มาก

3.5

1.07

มาก

3.23

1.41

ปานกลาง

3.81

0.7

มาก

จากตารางที่ 4 แสดงระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยบริบทของโรงเรียนต่อการพัฒนาครูเพื่อการทา
M-learning มาใช้จานวนทั้งหมด 30 คน ใน โดยมีความพึงพอใจด้านการพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยี ด้วย
ค่าเฉลี่ย 3.81 มีความพึงพอใจในระดับมาก ด้านเทคโนโลยี ด้วยค่าเฉลี่ย 3.39 มีความพึงพอใจในระดับปาน
กลาง ด้านครูผู้สอน ด้วยค่าเฉลี่ย 3.17 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
สรุปและอภิปรายผล
การจัดการเรียนรู้ เน้นให้ทั้งผู้เรียนและครูก้าวเข้าสู้การเรียนรู้ ไปพร้อม ๆ กัน ผู้ที่ต้องพัฒนา ไม่ใช้
เพียงผู้เรียนเท่านั้น แต่รวมไปถึงครูด้ วยที่ต้องปรับบทบาทเป็ นครู โดยการไม่ตั้งตนเป็น “ผู้รู้” แต่เป็น “ผู้
เรียนรู้” เรียนไปพร้อมกับผู้เรียน ปรับกระบวนการเรียนการสอนเป็ น “สอนน้อย เรียนมาก” เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ เรียนรู้จากชีวิตจริง เรียนรู้จากความซับซ้อนและไม่ชัดเจนของโลกและสังคม รวมไปถึงสร้ างความรู้ขึ้น
เพื่อใช้เองและส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ขึ้นใช้เองเช่นกัน ครูต้องพัฒนาและปรับเปลี่ยนบทบาท
เป็น “โค้ช” และการออกแบบการเรียนรู้เพื่อผู้เรียน (นวพร ชลารักษ,2558)
เนื่องจากผู้วิจัยได้ศึกษาการเตรียมความพร้อมของครูในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สาหรับการ
เรียนรู้ผ่านอุปกรณ์มือถือ ได้สารวจประเมินความพึงพอใจต่อปัจจัยบริบทของโรงเรียนต่อการพัฒนาครูเพื่อการ
ทาM-learning มาใช้จานวนทั้งหมด 30 คน ใน โดยมีความพึงพอใจด้านผู้บริหารโรงเรียน ด้วยค่าเฉลี่ย 4.04
มีความพึงพอใจในระดับมาก ด้านแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนการสอน ด้วยค่าเฉลี่ย 4.00 มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก ด้านครูผู้สอน ด้วยค่าเฉลี่ย 3.64 มีความพึงพอใจในระดับมาก ด้านบริบทของโรงเรียน ด้วยค่าเฉลี่ย
3.41 มีความพึงพอใจในระดับมาก และด้านหน่วยงานสนับสนุน ด้วยค่าเฉลี่ย 3.17 มีความพึงพอใจในระดับ
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ปานกลาง และ โดยมีความพึงพอใจด้านการพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยี ด้วยค่าเฉลี่ย 3.81 มีความพึง
พอใจในระดับมาก ด้านเทคโนโลยี ด้วยค่าเฉลี่ย 3.39 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ด้านครูผู้สอน ด้วย
ค่าเฉลี่ย 3.17 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง จากการเปรียบเทียบพบว่าครูมีความสนใจในระดับที่มาก
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บทคัดย่อ
เนื่องจากสภาพปัญหาหาการจราจรที่ติดขัดไปทั่วทุกหัวเมืองใหญ่ในประเทศไทย ทาให้พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเปลี่ยนไป หันมามองหารถยนต์ที่ประหยัดน้ามันมากขึ้น รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล หรือ
รถยนต์ ECO Car (สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน , BOI) จึงตอบโจทย์ผู้บริโภค เพราะรถยนต์ที่มี
ขนาดใหญ่ เครื่องยนต์ใหญ่ ย่ อมใช้น้ ามันมากตามไปด้วย อีกทั้งด้ วยราคาที่ ไม่แพงมากนักและรูปลั กษณ์ ที่
ทันสมัย ทาให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายวัยที่กาลังเริ่มต้นการทางานได้อีกด้วย โดยในปัจจุบันประเทศไทยมีรถยนต์
ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลทั้งรถยนต์ ECO Car รุ่นที่ 1 และ 2 อยู่หลากหลายยี่ห้อ ซึ่งการที่ผู้บริโภคจะ
ตัดสินใจเลือกจากความคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งานนั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาจากต้นทุนรวมทั้งหมดที่
เกิดขึ้นจากการใช้งาน ซึ่งต้องทาการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ ยุ่งยากและซับซ้อน ทาให้ไม่มีเกณฑ์ที่
ผู้บริโภคสามารถใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจได้อย่างจริงจัง อีกทั้งการตัดสินใจเลือกซื้ อรถยนต์จากราคารถ
เพียงอย่างเดียวไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่ารถยนต์คันนั้นมีความคุ้มค่ามากที่สุดตลอดอายุการใช้งาน
หรือไม่ จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่ายตลอดวงจรชีวิตของรถยนต์ ECO Car ขนาดความจุ
รถยนต์ไม่เกิน 1,300 ซีซี ตามมาตรฐาน EURO 4 และ EURO 5 เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจ
เลือกซื้อรถยนต์ที่มีอยู่อย่างมากในตลาดรถยนต์ประเทศไทยได้ โดยใช้วิธีวิเคราะห์ต้นทุนวงจรชีวิต (Life Cycle
Cost, LCC)
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จากการศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนวงจรชีวิตตลอดอายุโครงการ โดยการรวมต้นทุ นที่เกี่ยวข้องในการ
ได้มาซึ่งรถยนต์ในระยะเริ่มต้น รวมถึงระยะดาเนินการ ระยะการบารุงรักษารถ ตลอดจนระยะมูลค่าเสื่อมของ
รถทั้ง 6 ยี่ห้อที่สภาวะในเมืองพบว่า รถยนต์ Mitsubishi Attrage ให้ต้นทุนวงจรชีวิตต่าที่สุด คือ 4.48 บาทต่อ
กิโลเมตร ตลอดวงจรชีวิตรถยนต์ 7 ปี คิดเป็น 627,669.36 บาท ซึ่งเป็นผลมาจากมีต้นทุน CAPEX ที่ต่าใน
ระยะเริ่มต้น ประกอบกับต้นทุนการใช้น้ามันต่อปีที่น้อยกว่ารุ่นอื่น ๆ ทาให้มีต้นทุน OPEX ลดลงไปด้วย
ในขณะที่ ร ถยนต์ ที่ มี ต้ น ทุ น รวมสู ง สุ ด คื อ รถยนต์ Mazda 2 คื อ 5.51 บาทต่ อ กิ โ ลเมตร ที่
771,636.67 บาท สิ่งหนึ่งที่มีผลต่อต้นทุน วงจรชีวิตรวมคือ ค่ามูลค่าเสื่อมของรถที่น้อยกว่ารถยนต์รุ่นอื่น ๆ
แม้ว่าจะมีต้นทุน OPEX ที่ต่าก็ตาม ส่วนรถยนต์ที่มีต้นทุน CAPEX ในระยะเริ่มต้นต่าที่สุดคือรถยนต์ Honda
Brio Amaze แต่เนื่องจากต้นทุนอัตราการใช้น้ามันที่มาก ทาให้ต้นทุน OPEX เพิ่มขึ้น ดังนั้นต้นทุนวงจรชีวิต
รวมจึงมากขึ้นตามไปด้วย
คาสาคัญ: ต้นทุนวงจรชีวิต รถยนต์อีโค้คาร์ รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตราฐานสากล
Abstract
Nowadays, regarding a traffic issue across all major cities in Thailand causing
consumers to choose to use cars that are more fuel-efficient cars or Ecology Car which are
becoming more popular. Due to the car market in Thailand, there are many brands of ECO
cars. Therefore, comparing by using engineering principles is one option that allows
consumers to decide to use more valuable cars. This research is to analyze the life cycle
cost (LCC) of ECO cars in Thailand based on the Global Standard EURO4 and EURO5. A car
selection is based on 6 cars with most expensive price of each brand that available in 2018.
The objective of this study aims to use Life Cycle Cost as a calculating tool in order to
compare the cost of ownership between 6 ECO cars.
The result of this study shows that in Urban Condition, the life cycle cost of
Mitsubishi Attrage has lowest LCC Cost at 4.48 baht per kilometer or 627,669.36 baht, due to
CAPEX and OPEX is lower than other ECO car while Mazda 2 is a highest total life cycle cost
at 5.51 baht per kilometer or 771,636.67 baht, one of the reason effect this result is Mazda 2
has a low price of asset sale cost in depreciation phase causing LCC high unless it has a
lower OPEX. In Addition, Honda Brio Amaze has a lowest CAPEX, because of higher OPEX,
overall LCC of Honda Brio Amaze become higher.
Keywords: Life Cycle Cost, Ecology car, Consumer choice model
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บทนา
หลายปีที่ผ่านมา สังคมไทยพัฒ นาจากชนบทไปสู่สังคมเมืองมากขึ้น การขยายสู่สังคมเมือง ขณะที่
โครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่งมวลชนยังพัฒนาตามไม่ทัน ทาให้ความต้องการใช้รถส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น แต่ค่า
ครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น ทาให้การตัดสินใจเลือกซื้อรถของผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนตามไปด้วย ในอดีตผู้บริโภคเลือก
พิจารณาเลือกซื้อรถจากราคารถเป็นส่วนใหญ่ แต่ในปัจจุบันผู้บริโภคจะคิดถึงต้นทุนรวมของการเป็นเจ้าของรถ
หรื อ Total Cost of Ownership ที่ ร วมทั้ ง ราคาของรถ ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ตลอดอายุ ก ารใช้ ง าน เช่ น ค่ า
บารุงรักษา ค่าประกันภัย ค่ าภาษีรถยนต์ ประจาปี เป็นต้น และสิ่งสาคัญที่สุดคือค่าน้ามันเชื้อเพลิงที่ผันผวน
และมีแนวโน้ มเพิ่มขึ้นอย่ างต่อเนื่อง รถขนาดใหญ่ ที่มีอัตราการใช้น้ามันสู งจะได้รับความนิยมลดลง แต่รถ
ประหยัดพลังงานหรือรถที่ใช้น้ามันราคาถูกจะได้รับความนิยมมากขึ้น ซึ่งในอุตสาหกรรมรถยนต์ประเทศไทยใน
ปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงของรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล หรือ รถยนต์ ECO Car (สำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน, BOI) ที่เข้ามามีบทบาทกับประเทศไทยเป็นอย่างมาก
รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล ชื่อโครงการอย่างเป็นทางการของโครงการที่ถูก เรี ยกว่า
ECO Car เป็นโครงการที่ทาให้ประเทศไทยมีรถยนต์รุ่นใหม่ที่ผลิตออกมาแล้วหลายรุ่น ที่มีขนาดกะทัดรัด แต่
จะถูกประกอบขึ้น ภายใต้เทคโนโลยีที่ทั นสมัยเพื่อตอบโจทย์ด้านการประหยัดน้ามัน รักษาสิ่งแวดล้อมและ
ปลอดภัยได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยุโรป แห่ งสหประชาชาติ (UNECE) ซึ่งเป็นที่
ยอมรับทั่วโลก ประกอบกับในปัจจุบัน รัฐบาลไทยมีการผลักดันมาตราการที่ส่งเสริมการลดมลพิษในอากาศ
อย่างจริงจัง รถยนต์ ECO Car จึงถูกผลิตออกมาเพื่อตอบสนองนโยบายมากขึ้น โดยในปัจจุบันประเทศไทยมี
รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลทั้งรถยนต์ ECO Car รุ่นที่ 1 และ 2 อยู่หลากหลายยี่ห้ อ ซึ่งการที่
ผู้ บริโภคจะตัด สิ น ใจเลื อกจากความคุ้ม ค่าตลอดอายุ การใช้งานนั้น จาเป็ นอย่ างยิ่ง เพราะจะทาให้ ผู้ บริโภค
สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจากการเป็นเจ้าของรถและเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด
จากการศึกษาตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้น พบว่ามีการนาเอาทฤษฎี Life Cycle Cost มาใช้ในการ
วิเคราะห์ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านโลจิสติกส์และการจัดการ ดังตัวอย่างจากงานวิจัยของ ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์
(2560) ที่ได้ทาการศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนรวมการเป็นเจ้าของรถยนต์แก๊สโซลีนและแก๊สโซลีนไฮบริ ดไฟฟ้า
ทางเลือกในประเทศไทย โดยใช้เทคนิคต้นทุนรวมการเป็นเจ้าของหรือ Total Cost of Ownership, TCO เพื่อ
หาความคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งานของรถจากรถยนต์แก๊สโซลีน 3 รุ่น (ICEVs) ได้แก่ รถยนต์ Honda Accord
2.4EL, Toyota Camry 2.5G และ Nissan X-Trail 2.0V 4WD และรถยนต์ไฮบริดไฟฟ้า 3 รุ่น (HEVs) ได้แก่
Honda Accord Hybrid Tech, Toyota Camry 2 .5 HV Premium แ ล ะ Nissan X-Trail 2 .0 V 4 WD
Hybrid. การศึกษาพบว่า รถยนต์ประเภท HEVs มีต้นทุนระยะการปฏิบัติการ (OPEX) ต่ากว่าต้นทุนระยะการ
ปฏิบั ติการของรถยนต์ป ระเภท ICEVs แต่รถยนต์ประเภท HEVs มีต้นทุนในระยะเริ่มต้น (CAPEX) สู งกว่า
รถยนต์ประเภท ICEVs ดังนั้น TCO ของรถยนต์ประเภท ICEVs มีต้นทุนรวมถูกกว่ารถยนต์ประเภท HEVs 5%
ตลอดอายุการใช้งาน ซึ่งจากการศึกษาชี้ให้เห็นว่า การใช้เทคนิค TCO สามารถวิเคราะห์ความคุ้มค่าตลอดอายุ
การใช้งานของรถยนต์ได้ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาในด้านนี้อีกหลายงานวิจัย เช่น การศึกษาการเปรียบเทียบ
ต้นทุนวงจรชีวิตระหว่างรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และรถยนต์ประเภทแก๊สโซลีน (ICEVs) ในประเทศออสเตรเรียจาก
งานวิจัย ของ Sami Kara, Wen Li, และ Nikkita Sadjiva (2556) ด้วยเทคนิ คต้นทุ นวงจรชีวิต Life Cycle
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Costing หรื อ LCC การศึกษาชี้ให้ เห็ น ถึงการเปรีย บเที ย บความคุ้มค่าระหว่างรถยนต์ไฟฟ้ า หรือ EV และ
รถยนต์ประเภทแก๊สโซลีน ICEV ตลอดอายุการใช้งาน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ผู้บริโภคสามารถนาไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ประเภทต่าง ๆ ได้ ส่วนในด้านอาคารและความยั่งยืน มีตัวอย่างงานวิจัยจากการศึกษา
ของ อธิยุต จงใจ (2556) ที่ได้ทาการศึกษาทางเลือกเพื่อใช้เครื่องปรับอากาศของใหม่และของเดิมโดยใช้เทคนิค
ต้นทุนวงจรชีวิต (Life Cycle Cost, LCC) โดยใช้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นกรณีศึกษา เพื่อเปรียบเทียบ
ต้นทุ น ค่าใช้จ่ายของเครื่ องปรับ อากาศใหม่และเครื่องปรับอากาศเดิม ตลอดอายุโครงการ 9 ปี การศึกษา
ชี้ให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ทางการเงินหรือมีความคุ้ มค่าในการลงทุนเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหม่หรือไม่ ซึ่ง
LCC เป็นเทคนิคทีส่ ามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตั้งแต่เริ่มต้นไปจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการได้
ดังนั้นการนาเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค LCC รวมถึงกระบวนการเก็บข้อมูลอย่างมีขั้นตอน
และเป็นระบบมาใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุนรวมตลอดอายุการใช้งาน รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ต้นทุนด้าน
ราคารถยนต์ ค่าบารุงรักษารถยนต์ ค่าภาษีรถประจาปี เป็นต้น เป็นสิ่ง ที่จาเป็นเพื่อให้ขอ้ มูลมีความแม่นยามาก
ที่สุด จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่ายตลอดวงจรชีวิตของรถยนต์ ECO Car ขนาดความจุ
รถยนต์ไม่เกิน 1,300 ซีซี ตามมาตรฐาน EURO 4 และ EURO 5 เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจ
เลือกซื้อรถยนต์ที่มีอยู่อย่างมากได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อเป็นเครื่องมือในการพิจารณาและตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลทางเลื อก
จากต้นทุนรวมของการเป็นเจ้าของรถตลอดอายุการใช้งาน
ขอบเขตของงานวิจัย
1. ทาการศึกษารถยนต์ประหยัดพลังงาน ขนาดเครื่ องยนต์ไม่เกิน 1.3 ซีซี ตามคุณสมบัติรถยนต์ ECO
Car รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 และต้องเป็นไปตามมาตรฐานมลพิษระดับ EURO 4 หรือ EURO 5
2. การศึกษานี้ กาหนดสภาวะการใช้งานของรถยนต์ประหยัดพลังงาน คือสภาวะในเมือง เนื่องจาก
รถยนต์ประหยัดพลังงานมีใช้กันอย่างแพร่หลาย และตอบโจทย์ผู้บริโภคในเมืองที่มีสภาพการจราจรที่หนาแน่น
3. กาหนดให้วงจรชีวิตของรถยนต์ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 7 ปี ตามที่กรมการขนส่งทางบก กาหนดให้
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป ต้องตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเสียภาษีประจาปี
4. จากมาตรฐานของผู้ผลิ ตรถยนต์ตามระยะการบารุงรั กษารถยนต์ กาหนดให้ 1 ปีมีระยะทางวิ่งที่
20,000 กิโลเมตร
5. รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลที่นามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นรถยนต์ประเภทใช้น้ามัน
แก๊สโซฮอล (Gasohol Internal Combustion Engine Vehicle, Gasohol ICEV)
6. น้ามันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ น้ามันแก๊สโซฮอล E20
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วิธีการดาเนินงานวิจัย
1. โมเดลต้นทุนวงจรชีวิต (LCC Model)
การศึกษานี้ได้นาเอาทฤษฎีการคานวณวงจรชีวิตมาใช้เป็นเกณฑ์ในการออกแบบโมเดลเพื่อที่จะได้ทราบ
ถึงต้นทุนตลอดอายุการใช้งานของรถยนต์ ซึ่งสามารถออกแบบโมเดลได้ดงั ภาพที่ 1.1

ภาพที่ 1.1 LCC Model
2. แนวทางการตัดสินใจเลือกกลุ่มตัวอย่างรถยนต์ ECO Car
การตัดสินใจเลือกรถยนต์ที่ใช้ในการวิเคราะห์นั้นพิจารณาจากรถยนต์ ECO Car ปี พ.ศ.2561 จาก
ผู้ผลิตรถยนต์ป ระหยัดพลังงานในประเทศไทย ได้แก่ โตโยต้า ฮอนด้า มิตซู บิ ชิ นิส สัน ซูซูกิ และมาสด้า ที่
เป็นไปตามคุณสมบัติของรถยนต์ ECO Car รุ่นที่ 1 และ 2 จากสานักงานส่งเสริมการลงทุน โดยเป็นรุ่นที่มี
ราคารถยนต์สูงสุดจากผู้ผลิตในแต่ละราย รวมทั้งสิ้น 6 คัน ดังนี้
Vehicle brand

Toyota
Yaris
Ativ S+

Nissan
Note
1.2VL

Mitsubishi Suzuki
Honda
Mazda
Attrage
Ciaz Brio Amaze Mazda 2
Vehicle Model
GLS-LTD RS CVT Black Sport 1.3 Sport
CVT
High Plus
Purchasing Price 639,000 640,000 613,000 675,000
579,000
670,000
Fuel type
E20
E20
E20
E20
E20
E20
Horsepower (PS)
108
106
100
118
110
123
CC
1,197
1,198
1,193
1,242
1,198
1,299
Standard
EURO 4 EURO 4 EURO 5 EURO 4
EURO 4
EURO 5
ตารางที่ 1.1 สรุปข้อมูลรถยนต์จากผู้ผลิตแต่ละราย
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3. การวิเคราะห์ต้นทุนด้านภาษีและประกันภัยรถยนต์
3.1 ภาษีรถยนต์ การคานวณภาษีรถจะขึ้นอยู่กับขนาดเครื่องยนต์ (ซีซี) ดังนี้ 600 ซีซีแรก ซีซีละ 0.50
บาท 601 - 1,800 ซีซี ซีซีละ 1.50 บาท และเกิน 1,800 ซีซี ซีซีละ 4.00 บาท โดยปีที่ 1-5 เป็นภาษีคงที่ ปีที่
6 มีการลดหย่อนภาษีร้อยละ 10 และปีที่ 7 ร้อยละ 20
ยีห่ ้อ
รุ่น
ขนาด
อัตราภาษีที่
อัตราภาษีที่
รวมอัตรา
รถยนต์
เครื่องยนต์ 600 CC แรก 601 - 1,800
ภาษี
(ซีซี)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
Toyota
Yaris
1,197 600x0.5=300 597x1.5=895.5 1,195.50
Nissan
Note
1,198 600x0.5=300 598x1.5=897.0 1,197.00
Mitsubishi Attrage
1,193 600x0.5=300 593x1.5=889.5 1,189.50
Suzuki
Ciaz
1,242 600x0.5=300 642x1.5=963.0 1,263.00
Honda
Brio Amaze 1,198 600x0.5=300 598x1.5=897.0 1,197.00
Mazda
Mazda 2
1,299 600x0.5=300 699x1.5=1,048.5 1,348.50
ตารางที่ 1.2 การคานวณอัตราภาษีรถยนต์
3.2 ประกันภัยรถภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 กาหนดให้
รถยนต์ส่วนบุคคลขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง มีหน้าทีเสีย พ.ร.บ.รถยนต์ ในอัตรา 600 บาทต่อปี ส่วนประกันภัย
รถยนต์ภาคบังคับ ในประเทศไทยมีหลากหลายประเภทให้เลือกใช้บริการ ในการศึกษาครั้งนี้จะใช้ประกันภัย
รถยนต์ชั้น 1 โดยกาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกประกันภัยจากบริษัทตัวแทนประกันภัยต่าง ๆ
กรุงเทพ
ไทยวิวัฒน์
เมืองไทย
เกณฑ์
บริษัทประกันภัย
ประกันภัย
ประกันภัย
เจ็บ/เสียชีวิต 2 ล้านบาท
1 ล้านบาท
1 ล้านบาท
คุ้มครองคู่กรณี
ทรัพย์สิน 5 ล้านบาท
5 ล้านบาท
5 ล้านบาท
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 7 x 200,000 7 x 200,000 7 x 100,000
คุ้มครองคนในรถ
รักษาพยาบาล 7 x 200,000 7 x 200,000 7 x 100,000
ประกันตัวผู้ขับขี่ 550,000
200,000
300,000
เสียหาย(ทุนประกัน) 510,000
510,000
510,000
คุ้มครองตัวรถ
หาย/ไฟไหม้ 510,000
510,000
510,000
รับผิด
ค่าเสียหายส่วนแรก
ประเภทการซ่อม
ซ่อมอู่ / ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
ศูนย์
ผู้ขับขี่
ระบุ/ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ราคาประกันภัย (บาท)
17,135
20,981
24,667
ตารางที่ 1.4 ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับสาหรับรถยนต์ Toyota Yaris Ativ รุ่น S+

1379

7

4. การวิเคราะห์ต้นทุนอัตราพลังงานเชื้อเพลิงของรถยนต์
การใช้น้ ามั น อ้ างอิ งเป็ น ค่ าที่ ได้จ ากการทดสอบอั ตราการใช้ น้ ามั น ตามมาตรฐาน UN R101 จาก
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยข้อมูลอัตราการใช้น้ามัน (หน่วย ลิตร/100 กิโลเมตร หรือ กิโลเมตรต่อ
ลิตร) ทีผ่ ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์ UN R101 ในห้องปฏิบัติการจะได้ตัวอย่างของ ECO sticker ที่นามาใช้
ในการคานวณในวิทยานิพนธ์นี้ ดังนั้น ข้อมูลอัตราการใช้น้ามันรถยนต์จาก ECO sticker แสดงดังตาราง
ยี่ห้อ
อัตราการใช้น้ามัน
อัตราการใช้น้ามัน
รุ่น
รถยนต์
อ้างอิง (L/100 km.)
(Km./L)
Toyota
Yaris Ativ
6.0
16.67
Nissan
Note
6.1
16.39
Mitsubishi
Attrage
4.9
20.41
Suzuki
Ciaz
6.2
16.13
Honda Brio amaze
6.1
16.39
Mazda
Mazda 2
5.1
19.61
ตารางที่ 1.5 อัตราการใช้น้ามันของรถยนต์ที่สภาวะในเมือง
ดังนั้น ต้นทุนการใช้น้ามันต่อปีคานวณได้จากสูตร
ต้นทุนกำรใช้นำมัน (บำท) = ระยะทำงวิ่ง 20,000 (กิโลเมตร/ปี) X ค่ำเฉลี่ยรำคำนำมัน (บำท/ลิตร)
อัตรำกำรใช้นำมัน (กิโลเมตร/ลิตร)
5. การวิเคราะห์ต้นทุนระยะซ่อมบารุงรักษารถยนต์ (Maintenance Phase)
5.1 ค่าบารุงรักษาของรถยนต์ประหยัดพลังงาน
ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลตารางระยะการบารุงรักษารถยนต์จากผู้ผลิตรถยนต์แต่ละราย

ภาพที่ 1.3 ตารางค่าบารุงรักษารถยนต์ Toyota Yaris Ativ รุ่น S+
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5.2 การเปลี่ยนยางของรถยนต์ประหยัดพลังงาน
การศึกษาครั้งนี้กาหนดให้มีการเปลี่ยนยางทุก ๆ 3 ปีหรือที่ 60,00 กิโลเมตร โดยต้นทุนการเปลี่ยน
ยางขึ้นอยู่กับยี่ห้อยางรถยนต์ที่เลือกใช้ ขนาดยางรถยนต์ รวมถึงค่าบริการในการเปลี่ยนยาง เป็นต้น ดังตาราง
Toyota
Nissan Mitsubishi Suzuki
Honda
Mazda
ยี่ห้อยาง
185/60
185/65
185/55
195/55
175/65
185/65
R15
R15
R15
R16
R14
R15
Bridgestone
3,500
3,130
3,480
4,040
3,450
3,130
Goodyear
2,650
2,540
2,680
3,740
2,150
2,540
Maxxis
2,050
2,125
2,050
2,200
1,850
2,125
Michelin
3,700
3,800
3,750
4,500
3,350
3,800
Yokohama
3,200
3,270
3,130
4,240
2,250
3,270
Dunlop
2,690
2,695
2,704
3,100
2,047
2,695
Toyo Tires
3,500
3,500
3,500
4,500
3,000
3,500
ค่าถอด-ใส่ยาง
100
100
100
100
100
100
ค่าบริการถ่วงล้อ
50
50
50
50
50
50
ค่าเปลี่ยนจุ๊บลมยางใหม่
100
100
100
100
100
100
ตั้งศูนย์
450
450
450
450
450
450
รวมค่าเปลี่ยนยาง 1,450
1,450
1,450
1,450
1,450
1,450
ค่าเฉลี่ยราคายาง 3,041
3,009
3,042
3,760
2,585
3,009
รวมราคาเปลี่ยนยาง 13,615.71 13,484.29 13,618.00 16,490.00 11,791.14 13,484.29

ตารางที่ 1.6 ต้นทุนรวมเปลี่ยนยางรถยนต์
6 การวิเคราะห์ต้นทุนวงจรชีวิต ระยะมูลค่าเสื่อม (Depreciation Phase)
ได้เก็บรวบรวมข้อมูลราคารถยนต์มือสองของแต่ละยี่ห้อหลั งจากครบวงจรชีวิตของรถยนต์ ที่อายุ 7 ปี
หรือ 140,000 กิโลเมตร แล้วนามาหาค่าดัชนีตัวคูณ (Index) เพื่อเป็นค่าเฉลี่ยที่บ่งบอกราคารถยนต์มือสอง
หลังครบอายุการใช้งานตามกาหนด ดังแสดงดังต่อไปนี้
ปี พ.ศ. รถ
ที่ขาย
2558
2556
2557
2557

รุ่น

เกรด

Yaris 1.2
Yaris 1.2
Yaris 1.2
Yaris 1.2

G
G
G
G

ราคารถเริ่มต้น
(บาท)
619,000.00
619,000.00
619,000.00
619,000.00

ระยะเลขไมล์
(กิโลเมตร)
175,000-180,000
155,000-160,000
150,000-155,000
145,000-150,000

ราคามือสอง
(บาท)
389,000.00
349,000.00
378,000.00
378,000.00
ร้อยละเฉลี่ย

ตารางที่ 1.7 ข้อมูลราคารถมือสองของรถยนต์ Toyota Yaris 1.2 G
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ผลการวิจัย
เปรียบเทียบต้นทุนวงจรชีวิตตลอดอายุการใช้งาน
Vehicle brand
Vehicle Model
CAPEX
- Purchase Cost
- Tax Cost
- Insurance Cost
OPEX
- Fuel consumption Cost
- Yearly Tax Cost
- Yearly Insurance Cost
Maintenance Cost
- Maintenance Cost
- Tire Replacement Cost
Depreciation
LCC
LCC per year
LCC per month
LCC per Km.

Toyota
Yaris Ativ

Nissan
Note

661,723.17
639,000.00
1,195.50
21,527.67
421,436.78
220,416.00
6,814.35
129,166.00
65,040.43
37,809.00
27,231.43
385,567.85
697,592.09
99,656.01
8,304.67
4.98

662,113.00
640,000.00
1,197.00
20,916.00
412,293.07
224,089.60
6,822.90
125,496.00
55,884.57
28,916.00
26,968.57
329,509.18
744,896.89
106,413.84
8,867.82
5.32

Mitsubishi

Suzuki

Attrage

Ciaz

Honda
Brio amaze

Mazda
Mazda 2

635,211.17 697,707.00 601,897.00 693,674.50
613,000.00 675,000.00 579,000.00 670,000.00
1,189.50
1,263.00
1,197.00
1,348.50
21,021.67 21,444.00 21,700.00 22,326.00
368,386.55 428,173.30 415,290.19 393,862.62
180,006.40 227,763.20 224,089.60 187,353.60
6,780.15
7,199.10
6,822.90
7,686.45
126,130.00 128,664.00 130,200.00 133,956.00
55,470.00 64,547.00 54,177.69 64,866.57
28,234.00 31,567.00 30,595.40 37,898.00
27,236.00 32,980.00 23,582.29 26,968.57
375,928.35 387,765.96 336,299.44 315,900.45
627,669.36 738,114.34 680,887.74 771,636.67
89,667.05 105,444.91 97,269.68 110,233.81
7,472.25
8,787.08
8,105.81
9,186.15
4.48
5.27
4.86
5.51

ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบต้นทุนวงจรชีวิตของรถยนต์ตลอดอายุการใช้งาน
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนวงจรชีวิตตลอดอายุโครงการ โดยการรวมต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการ
ได้มาซึ่งรถยนต์ในระยะเริ่มต้น รวมถึงระยะดาเนินการ ระยะการบารุงรักษารถ ตลอดจนระยะมูลค่าเสื่อมของ
รถทัง้ 6 ยี่ห้อที่สภาวะในเมืองพบว่า รถยนต์ Mitsubishi Attrage ให้ต้นทุนวงจรชีวิตต่าที่สุด คือ 4.48 บาทต่อ
กิโลเมตร ตลอดวงจรชีวิตรถยนต์ 7 ปี คิดเป็น 627,669.36 บาท ซึ่งเป็นผลมาจากมีต้นทุน CAPEX ที่ต่าใน
ระยะเริ่ม ต้ น ประกอบกั บ ต้น ทุ น การใช้น้ ามั น ต่อปี ที่ น้ อยกว่ารุ่น อื่ น ๆ ท าให้ มี ต้น ทุ น OPEX ลดลงไปด้ ว ย
ในขณะที่รถยนต์ที่มีต้นทุนรวมสูงสุดคือ รถยนต์ Mazda 2 คือ 5.51 บาทต่อกิโลเมตร ที่ 771,636.67 บาท
สิ่งหนึ่งที่มีผลต่อต้นทุนวงจรชีวิตรวมคือ ค่ามูลค่าเสื่อมของรถที่น้อยกว่ารถยนต์รุ่นอื่น ๆ แม้ว่าจะมีต้นทุน
OPEX ที่ต่าก็ตาม ส่วนรถยนต์ที่มีต้นทุน CAPEX ในระยะเริ่มต้นต่าที่สุดคือรถยนต์ Honda Brio Amaze แต่
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เนื่องจากต้นทุนอัตราการใช้น้ามันที่มาก ทาให้ต้นทุน OPEX เพิ่มขึ้น ดังนั้นต้นทุนวงจรชีวิตรวมจึงมากขึ้นตาม
ไปด้วย

กราฟที่ 3.1 การวิเคราะห์ LCC
การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าการวิเคราะห์ต้นทุนวงจรชีวิตของรถยนต์ตลอดอายุการใช้งานนั้น เกี่ยวข้องกับ
ต้นทุนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จึงจาเป็นต้องคานึ งถึงต้นทุนเหล่านี้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาเรื่องความคุ้มค่า
ของรถยนต์ ซึ่งการพิจารณาต้นทุนด้านราคารถเพียงอย่างเดียวไม่สามารถอธิ บายเรื่องความคุ้มค่าของรถยนต์
ตลอดอายุการใช้งานได้อย่างแท้จริง
ข้อเสนอแนะ
1. การวิ เคราะห์ ต้ น ทุ น วงจรชี วิ ต ของรถยนต์ ป ระหยั ด พลั งงานในประเทศไทยท าให้ ท ราบต้ น ทุ น
ค่าใช้จ่ายตั้งแต่เริ่มต้นการเป็นเจ้าของไปจนกระทั่งสิ้นสุดอายุการใช้งาน หากนามาใช้กันอย่างแพร่หลายในด้าน
อื่น ๆ จะเป็ นเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ และวางแผนต้นทุนในระยะยาว เพื่อ พลักดันการพัฒ นาประเทศให้ ดี
ยิ่งขึน้ ได้
2. อัตราเงินเฟ้อมีผลกระทบต่อมูลค่าเงินปัจจุบันและอนาคต ในการคานวณต้นทุนวงจรอายุช่วงเวลาที่
ต่างกันจะไม่เท่ากันทุกปี ในการวิเคราะห์ควรคานึงถึงภาวะเงินเฟ้อเท่ากันตลอดอายุโครงการ
3. ต้น ทุน ค่าใช้จ่ายเบ็ ดเตล็ ดอื่น ๆ ที่นอกเหนื อจากการศึกษา เป็น สิ่งที่ ควรตระหนั ก หากสามารถ
กาหนดรูปแบบของข้อมูลในแต่ละประเภทได้
4. การใช้วิธีวิเคราะห์ต้นทุนวงจรอายุเป็นหลักการทางวิศวกรรมที่ใช้การคานวณต้นทุนตลอดอายุของ
โครงการ ดังนั้นปัจจัยอื่น ๆ ที่เป็นปัจจัยส่วนบุคคล เช่น ความชอบส่วนบุคคลต่อรถยนต์ยี่ห้อต่าง ๆ ลักษณะ
รูปลักษณ์ภายนอกของรถยนต์ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถนามาคานวณต้นทุนวงจรชีวิตตามหลักวิศวกรรมได้
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5. เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเติบโต ทาให้มีรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ ออกมา ทาให้การศึกษาต้นทุน
วงจรชีวิต ควรตระหนักในเรื่องของข้อมูลที่จะศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ด้วย
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดของเสี ยที่เกิดจากข้อบกพร่องในกระบวนการผลิ ตแผงหน้าต่างกระจก
อลูมิเนียมสําเร็จรูป (Window Wall) โดยใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ ในการค้นหาสาเหตุและปรับปรุงคุณภาพใน
กระบวนการผลิตตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ได้ใช้ใบตรวจสอบ
(Check Sheet) ที่ใช้ในกระบวนการผลิต ทําการตรวจสอบของเสียและเก็บรวบรวมข้อมูลจํานวนของเสียจาก
กระบวนการผลิต และนํามาแจกแจงปัญหาด้วยแผนภูมิพาเรโต (Pareto-Diagram) แสดงถึงความถี่ของปัญหา
หลังจากนั้นระดมสมองเพื่อหาข้อบกพร่องในแต่ละสถานีปฎิบัติ การ โดยเลือกแก้ไขส่วนที่มีข้อบกพร่องที่ส่งผลให้
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เกิดของเสียมากที่สุด แล้วจึงนํามาวิเคราะห์ปัญหาด้วยแผนภูมิก้างปลา (Fish Bone Diagram) เพื่อวางมาตรการ
แก้ไขข้อบกพร่องทีเ่ กิดขึ้นในกระบวนการผลิตหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมสําเร็จรูป (Window Wall)
ผลการดําเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องสามารถลดของเสียที่เกิดจากอลูมิเนียมและกระจกที่เป็น
วัตถุดิบหลักในการผลิตแผงหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมสําเร็จรูปจากเดิมคิดเป็นร้อยละ 3.70 และ ร้อยละ 4.77 หลัง
การปรับปรุงสามารถลดข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตคิดเป็นร้อยละ 0.92 ซึ่งสามารถปรับลดลงได้ถึง
ร้อยละ 3.32 นอกจากนั้นสามารถลดมูลค่าขายเศษของเสียจากยอดเฉลี่ยรวมที่ 75,910 บาท ปรับลดเหลือมูลค่า
เฉลี่ยรวมที่ 25,230 บาทต่อเดือนต่อโครงการ
คาสาคัญ : เครื่องมือควบคุมคุณภาพ,ลดของเสีย,แผงหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมสําเร็จรูป
Abstract
The purpose of this study is to reduce waste stemmed from window wall production
process by using quality control tools to search for several related causes of waste from October
2018 until February 2019. This research implements Check sheet to investigate waste and collect
waste data from production and Pareto-Diagram to show the frequency of problems. Next, the
study employs brainstorming to identify the point that needed improvement in each work station.
Then Fish Bone Diagram is developed to select the process with the most problem to further
analyze in order to develop appropriate approaches for waste reduction. From the study, the results
show that aluminum and glass waste which are the main components of Window Wall production
can be reduced by 3.70% and 4.77% respectively. The improvement method also reduces
production problems by 0.92% which can be further improved to 3.32% and was able to reduce
waste sale amount from 75,190 Baht to 25,230 Baht for each project.
Keywords: Quality Control Tools, Waste Reduction ,Window Wall
บทนา
ในปัจจุบันผู้ประกอบการคอนโดใหม่ในประเทศไทยมีการแข่งขันที่สูงมาก เนื่องจากมีอุปทานเสนอขาย
ใหม่จากผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และรายย่อยถึง 6.27 หมื่นยูนิตจาก 126 โครงการในปี พ.ศ.2560 และในปี
พ.ศ.2561 มีการประมาณไว้ว่าจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครซึ่งมีการกระจายตัวสู่
รอบนอกโดยคาดว่าจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 10% (นลินรัตน์ เจริญสุพงษ์,2560)
ปัจจุบัน บริษัทกรณีศึกษาเป็นบริษัทที่ผลิตแผงผนังกระจกทั้งหน้าต่าง (Window Wall), ผนังกระจกแบบ
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สําเร็จรูป (Curtain Wall) ,ผนังกระจกแบบตัดประกอบหน้างาน (Stick Wall) ฯลฯ ด้วยสภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น
ของตลาดรวมถึงต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องต้องปรับตัว โดยปรับปรุง แก้ไข และ
พัฒนาระบบวิธีการทํางานการบริหารจัดการให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการอื่นๆได้ แม้ว่าจะมีการแก้ไข
ปรับปรุง งานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตมาโดยตลอด ยังพบว่าปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นยังคงมีอยู่ แสดงให้เห็น
ถึงการแก้ไขปัญหาที่อาจจะยังไม่ตรงจุด โดยพบปริมาณของเสียที่ยังไม่ได้ตามเป้าของบริษัท ดังกราฟที่ 1 และยัง
พบว่ามูลค่าซากที่เกิดขึ้นจากกระบวณการผลิตเฉลี่ยมากถึง 75,910 บาทต่อเดือนต่อโครงการดัง ตารางที่ 1

กราฟที่ 1 ข้อมูลของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตแผงหน้าต่างสําเร็จรูป (ก่อนการปรับปรุง)
ตารางที่1 แสดงมูลค่าของเสียที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เก็บข้อมูล 9 เดือน (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560-มิถุนายน พ.ศ.
2561) ของโครงการ Q CONDO และ XXXIX

เพื่อลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิ ตแผงหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมสําเร็จรูป งานวิจัยนี้จึงดําเนิน
การรวบรวมสาเหตุที่ทําให้เกิดของเสียในกระบวนกาผลิตแต่ละขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ ในการ
ค้นหาสาเหตุและปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิต เพื่อดําเนินการลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นให้ลดน้อยลง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเพิ่มผลิตภาพของการผลิตแผงหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมสําเร็จรูป โดยการลดของเสียที่เกิดขึ้น
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ภายในกระบวนการผลิต
2. เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่ทําให้เกิดของเสียและควบคุมคุณภาพการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายบริษัท
ขอบเขตของการดาเนินงานวิจัย
1. ศึกษาโรงงานผลิตแผงผนังกระจกโดยศึกษาแผงหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมสําเร็จรูปโครงการ KHUN
BY YOO เท่านั้น
2. ศึกษาในส่วนของแผงที่เป็นชนิดหน้าต่างบานกระทุ้งและบานฟิกซ์ ซึ่งเป็นแผงชนิดที่มีการผลิตสูงสุด
ของบริษัทตัวอย่าง
ทฤษฎีความรู้ เกี่ยวกับแผงหน้ าต่ างกระจกอลูมิเนียมสาเร็จรู ป(Window Wall)
Window Wall เป็นระบบผนังหน้าต่างที่พบเห็นจากตัวอาคารทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นสํานักงานใหญ่ คอนโดนิ
เนียม และอาคารสูง ลักษณะของงานผนังหน้าต่างกระจกอลูมิเนียม จะเป็นแผงสําเร็จรูปที่นําไปติดตั้งระหว่างพื้น
ถึงพื้นในแต่ละชั้นสามารถติดตั้งจากภายในอาคารได้ มีขั้นตอนการผลิตแผงหน้าต่างในตัวอย่างงานวิจัยดังนี้
1) ตัดอลูมิเนียมตามแบบที่ได้รับสั่งผลิต ตรวจสอบชิ้นงานที่ผลิต ส่งต่อจุดประกอบโครงดังภาพที่ 1
2) การใส่ยาง (Gasket) ให้ใส่ยางโดยอ้างอิงชื่อชิ้นส่วนชื่อยาง ทิศทางการใส่ ตามแบบ Bar drawing ให้
ติดกาวส่วนหัวกับท้ายของยาง ให้แนบติดกับชิ้นส่วน ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 1 การตรวจเช็คขนาดของอลูมิเนียม

ภาพที่ 2 การใส่ยางกันน้ํา

3) ดําเนิน การประกอบชิ้นงาน โดยประกอบชิ้นส่ วนให้ ครบตามแบบประกอบ โดยประกอบไปด้วย
ชิ้นงานหัวแผง ซ้าย-ขวา และชิ้นตีนแผงดังภาพที่ 3
4) ตรวจสอบความถูกต้อง และติด Sticker บ่งชี้แผงประกอบและวันที่ประกอบแผงเสร็จ ดังภาพที่ 4
5) ลอก Protect Tape ออก (บริเวณที่ต้องการโชว์อลูมิเนียม บริเวณที่ต้องการติดตั้งกระจกและยิง
ซิลิโคน ดังภาพที่ 5
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ภาพที่ 4 ลักษณะแท็กเบอร์ชื่อแผงประกอบเสร็จ

ภาพที่ 3 การประกอบแผงโครงประกอบ และอุปกรณ์
ภาพที่ 5 การลอก Protect Tape
6) ทําการเช็คทําความสะอาดละติดนอตันเทฟบริเวณที่ต้องทําการติดตั้งกระจก ดังภาพที่ 6
7) ยกกระจกวางตําแหน่งที่ต้องการติดตั้ง โดยต้องลอกนอตันเทปออกก่อนทําการยกกระจกลงติดตั้ง ดัง
ภาพที่ 7
8) เคลื่อนย้ายแผงไปยังจุด Clean Room เพื่อทําการยิงซิลิโคนละเก็บความเรียบร้อยพร้อมตรวจเช็ค
ความเรียบร้อย ติด Sticker ทับตรงจุดบ่งชี้แผงที่ติดมาจากจุดประกอบ ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 6 การเช็คและติดนอตันเทฟ ภาพที่ 7 การยกกระจกเพื่อติดตั้ง ภาพที่ 8 สติกเกอร์บ่งชี้แผงสําเร็จรูป
เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด ที่ได้รับการรองรับและนิยมใช้กันทั่วโลกดังนี้ 1) ใบตรวจสอบ(SheekSheets) เป็นตารางที่แสดงรายละเอียดต่างๆของข้อมูลโดยออกแบบให้ง่ายต่อการบันทึกข้อมูล สะดวกต่อการ
จําแนกข้อมูลและวิเคราะห์ผล 2) แผนภูมิพาเรโต(Pareto Diagram) คือแผนภูมิแบบหนึ่งที่นํามาใช้ในการแสดงให้
เห็ น ขนาดของปั ญ หาและเพื่ อ จั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของปั ญ หา 3) ผั ง แสดงเหตุ แ ละผล (Caues-and-Effect
Diagram) หรือผังก้างปลา เพื่อค้นหาสาเหตุหลายๆสาเหตุที่เกิดความสูญเปล่านําไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหา 4)
กราฟ (Graph) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแสดงนําเสนอข้อมูลให้ผู้อ่านเข้าใจข้อมูลต่างๆได้ง่ายและชัดเจนขึ้นและ
สามารถวิเคราะห์แปลกความหมาย ตลอดจนให้รายละเอียดของการเปรียบเทียบได้ดีโดยเฉพาะเมื่อข้อมูลมีจํานวน
มาก การนําเสนอข้อมูลด้วยกราฟสามารถใช้กราฟ เส้นกราฟแท่ง กราฟวงกลม ฯลฯ 5) ผังการกระจาย (Scatter
Diagram) คือ ผั งที่ใช้แสดงค่าของข้ อ มูล ที่ เกิ ดจากความสั ม พันธ์ ข องตัว แปร 2 ตัว ว่ามีแนวโน้มไปในทางใด
เพื่อที่จะใช้หาความสัมพันธ์ที่แท้จริง 6) ฮีสโตแกรม (Histogram) เป็นแผนภูมิแท่งที่บอกถึงความถี่ที่เกิดขึ้นในแต่
ละชั้นความถี่นั้น โดยแต่ละแท่งจะวางเรียงติดกัน แกนนอนจะกํากับด้วยค่าขอบบนและล่างของแต่ละแท่งจะขึ้นอยู่
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กับความถี่ที่เกิดขึ้นนั้น 7) แผนภูมิควบคุม (Control Chart) คือแผนภูมิที่มีการแสดงค่าที่ยอมรับได้ตาม ข้อกําหนด
ทางเทคนิค เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมกระบวนการโดยการติดตามผลของข้อมูลที่เกิดขึ้น เทียบกับ Spec.และ
ขีดจํากัดบน-ล่าง (Control limit) ที่ได้ทําการคํานวณไว้ตามวิธีการทางสถิติ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จุไรรัตน์ ลาธุนี (2559) ทําการศึกษาเพื่อลดประมาณของเสียในกระบวนการประกอบชิ้นส่วนสวิตซ์ชุด
ควบคุมกระจกไฟฟ้ามองข้างรถยนต์ โดยใช้เทคนิคกิจกรรมกลุ่ มคุณภาพ การคัดเลื อกปัญหาที่จะแก้ไข การ
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยแผนภูมิก้างปลา และ Why-Why analysis ผลจากการศึกษาพบว่า ปัญหาของเสีย
คือ การประกอบชิ้นงานไม่ลงล็อค ผลการปรับปรุงทําให้ของเสียก่อนปรับปรุงในช่วงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2558มีนาคม พ.ศ. 2559 จํานวน 3,825 ตัว ลดลงเป็นศูนย์ภายหลังการปรับปรุงในช่วงเดือนเมษายน2559-กรกฎาคม
พ.ศ. 2559
สิริพาวดี วิทยเบ็ญจางค์ (2560) การเพิ่มผลิตภาพของระบบการผลิตแบบไม่ต่อเนื่องโดยใช้หลักการศึกษา
การทํางาน กรณีศึกษาโรงงานผลิตผนังกระจก การศึกษาเวลาที่ใช้ในการผลิตของแต่ละสถานีงาน การวิเคราะห์หา
สถานีงานที่เป็นคอขวด และการวิเคราะห์ความสมดุลของสายการผลิต จากนั้นผู้วิจัยจึงได้นําหลักการ ECRS มา
ประยุกต์ใช้เพื่อลดขั้นตอนการทํางานที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มและได้นําหลักการทางสถิติมาประยุกต์ใช้ในการจัดทํา
เวลามาตรฐาน เมื่อนําผลจากการศึกษาไปจัดสร้างคู่มือมาตรฐานการทํางานและนําไปทดลองให้พนักงานปฏิบัติ
จริงพบว่าผลิตภาพของการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 17
กฤษฎา วงศ์วรรณ์ และวิมลิน เหล่าศิริถาวร (2560) การปรับปรุงผลิตภาพในการผลิตประตู – หน้าต่าง
ด้วยเทคนิคการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาในการวิเคราะห์ปัญหา และปรับปรุงการทํางานด้วยเทคนิคตัด รวม
จัดใหม่และทําให้ง่าย หลักการปรับปรุงการทํางานพบว่าสามารถลดเวลาการทํางานในสายการผลิตต่อรอบได้
2,018.4 วิน าที หรือ 23.1 เปอร์ เซ็นต์ และช่ว ยลดระยะเวลาทางในการเคลื่ อนที่ได้ 24.7 เมตร หรือ 24 .6
เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้จํานวนผลผลิตต่อวันเพิ่มขึ้นจากเดิมผลิตได้ 27.5 บานต่อวัน เพิ่มเป็น 49.1 บานต่อวัน คิดเป็น
อันตราที่เพิ่มขึ้นมากถึง 78.2 เปอร์เซ็นต์
ธีรนันท์ สุธาธรรมรัตน์ (2562) การลดของเสียในกรนการผลิตแผงหน้าต่างอลูมิเนียมระบบผนังกระจก
สําเร็จรูป พบว่าก่อนการปรับปรุงมีของเสียประเภทอลูมิเนียมที่เกิดขึ้นมูลค่าเฉลี่ย 123,247 บาทต่อเดือน คิดเป็น
12.28% ของมูลค่าเฉลี่ยของวัตถุดิบประเภทอลูมิเนียมในและเดือนงานวิจัยนีจึ งทําการศึกษาขั้นตอนการทํางาน
และวิเคราะห์หาข้อบกพร่องในการทํางานที่ มีผลกระทบให้เกิดปัญหา ด้วยการปรับเปลี่ ยนวิธีการทํางานและ
พยายามแก้ไขปัญหาที่ ถูกวิเคราะห์ส่ งผลให้ มูลค่าของเสียลดลงเฉลี่ ยเหลื อ 58,398 บาทต่อเดือน ลดลงเหลื อ
6.34%
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วิธีดาเนินงานวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการเพิ่มผลิตภาพของการผลิตแผงหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมสําเร็จรูป กรณีศึกษาบริษัทผลิต
และติดตั้งงานผนังกระจก โดยนําเครื่องมือควบคุมคุณภาพมาใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และนํา
เทคนิคการปรับปรุงงานมาใช้ปรับปรุงแก้ไขปัญหา โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยแสดงในภาพที่ 9

ภาพที่ 9 ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย
จากการดําเนินการสํารวจสภาพปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต สามารถวิเคราะห์และหาแนว
ทางการแก้ไข ปรับปรุง หรือกําจัดปัญหาจากสาเหตุที่แท้จริงได้ โดยการใช้เครื่องมือและวิธีการทางสถิติมาช่วยใน
การวิเคราะห์ ในเบื้องต้นผู้วิจัยได้มีการประชุมกับทีมงานซึ่งสาเหตุที่เป็นไปได้ทั้งหมด ในขั้นตอนการระดมสมองนั้น
จะให้ผู้ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตเสนอความคิดเห็น ในการศึกษาแนวคิดนั้นไม่มีการจํากัดปริมาณและ
คุณภาพของความคิดเห็น เพื่อป้องกันการตกหล่นของสาเหตุที่อาจจะมีผลกระทบต่อปัญหาที่กําลังพยายามแก้ไข
แล้วนําความคิดเห็นมาจัดทําเป็นหมวดหมู่ด้วยแผนภาพเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) หรือ แผนภาพ
ก้างปลา (Fish Bone Diagram) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและปัญหาที่ต้องการแก้ไขและศึกษา โดย
สามารถสรุปเป็นแผนภาพสาเหตุและผล ตามหัวข้อที่แสดงดังภาพที่ 10
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ภาพที่ 10 แผนภาพสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) ของปัญหาในกระบวณการผลิต

จากการวิเคราะห์หาปัญหาและการประชุมหารื่อระหว่างผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตในแต่ละ
สถานี ได้พิจารณาสาเหตุของปัญหาจากภาพที่ 10 แผนภาพสาเหตุและผล(Cause and Effect Diagram) ของ
ปัญหา 5 อันดับที่เกิดขึ้นในกระบวนการแผงหน้าต่างกระจกอลู มิเนียมสําเร็จรูป โดยสามารถสรุปปัญหา และ
วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันแล้วซึ่งได้ข้อปฎิบัติและแนวทางการดําเนินงาน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเสนอแนะเพื่อดําเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นปัญหาส่งผลให้เกิดของเสียใน
กระบวนการผลิตแผงหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมสําเร็จรูป (Window Wall)
ลําดับ

1

ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น
(Potential Failure Mode)

สาเหตุที่เป็นปัญหา
(Potential Cause Mechanism of
Failure)
การวางระยะตัดทีไ่ ม่เหมาะสม อลูมิเนียมที่ใช้ในโครงการมีหลายขนาด แต่
ละขนาดแตกต่างกันตามจํานวนชิน้ งานที่
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แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
(Recommend Action)
1.ในการสั่งผลิตงานแต่ละ Lot ให้
จัดทําเอกสารชี้แจงหรือระบุขนาด

9

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลการเสนอแนะเพื่อดําเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นปัญหาส่งผลให้เกิดของเสียใน
กระบวนการผลิตแผงหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมสําเร็จรูป (Window Wall)
ลําดับ

ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น
(Potential Failure Mode)
(ต่อ)การวางระยะตัดทีไ่ ม่
เหมาะสม

2

การเลื อ กใช้ อ ลู มิ เ นี ย ม Cut
Size ที่ผิดขนาด

3

คํานวณความยาวในการตัดผิด

4

แบบมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข

5

พนั ก งานเขี ย นข้ อ มู ล แบบลง
โปรแกรมผิดพลาด

6

ขาดความชํานาญของผู้
ปฎิบัติงาน

7

ตัวดูดกระจกเชื่อมสภาพ แรง
ดูดกระจกไม่เพียงพอ

สาเหตุที่เป็นปัญหา
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
(Potential Cause Mechanism of
(Recommend Action)
Failure)
ต้องผลิต เมื่อนํามาตัดแล้วอาจจะไม่ลงตัวทํา และจํานวนอลูมิเนียมเส้นเต็ม
ให้เหลือเศษที่เกิดขึ้นเป็นจํานวนมาก
รูปแบบการตัดที่คละความยาวตาม
จํานวนใน Lot การผลิตนั้นๆ
อลูมิเนียมในโครงการที่ทําการสั่งซือ้ เข้ามา 1.ฝ่ายสั่งวัสดุต้องส่งข้อมูลวัสดุของ
เพื่อทําการผลิตจะมีขนาดและจํานวนที่ไม่ โครงการให้กับพนักงานที่รับผิดชอบ
เหมือนกันทําให้เลือกใช้ผดิ ขนาดทําให้เมื่อ ในการตัดชิ้นงานของโครงการ
ต้องการใช้งานเส้นอลูมเิ นียมเส้นนัน้ กลับไม่ 2. ในการสั่งผลิตทุกครั้งฝ่ายแบบ
มีของให้ใช้ทําให้ต้องสั่งอลูมิเนียมความยาว ต้องระบุอลูมเิ นียม Cut Size ให้กับ
ที่ต้องการใช้อกี ครั้ง
พนักงานแนบไปกับแบบที่สั่งผลิต
การตัดอลูมิเนียมแต่ละ Lot จะมีขนาดและ 1.ฝ่ายสั่งวัสดุต้องส่งข้อมูลวัสดุของ
จํานวนที่สั่งผลิตแตกต่างกันออกไปเมื่อเลือก โครงการให้กับพนักงานที่รับผิดชอบ
ตัดอลูมเิ นียมความยาวที่ที่แตกต่าง ทําให้
ในการตัดชิ้นงานของโครงการ
เกิดของเสียที่เกิดจากความยาวที่เหลือไม่พอ 2. ในการสั่งผลิตทุกครั้งฝ่ายแบบ
นํามาตัดในชิ้นงาน
จะต้องระบุอลูมิเนียม
มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หลังจากมีการสั่ง 1.ก่อนทําการตัดชิ้นงานให้ดูเวลาใน
ผลิตชิ้นงานเรียบหรือช่องเปิดที่นําแผง
การสั่งผลิตกับระยะเวลาเขียนแบบ
สําเร็จรูปไปติดตั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เผื่อตรวจสอบแบบว่าได้รับแบบที่
ตามขนาดแบบ
Update หรือไม่
แบบของโครงการบางโครงการเป็นชิ้นงานที่ 1.เปลี่ยนวิธีการส่งข้อมูลให้กับฝ่าย
เพิ่งออกแบบมาใหม่ ไม่เคยผลิตให้โรงงานมา โปรแกรมที่ควบคุมเครื่อง CNC โดย
ก่อนทําให้พนักงานฝ่ายที่เขียนโปรแกรมไม่ การให้ฝ่ายแบบส่งงานเป็นชิ้นงาน
เข้าใจการมองแบบ2D ที่ฝ่ายแบบส่งมาให้จึง 3D พร้อมแนบแบบที่เป็น 2D เพื่อ
ทําการใส่ค่าข้อมูลผิดลงโปรแกรม
ตรวจสอบระยะ
หน้ า ตั ด อลู มิ เ นี ย มมี จํ า นวนมากในแต่ ล ะ 1.ในการผลิ ต ชิ้ น งานต้ อ งผลิ ต
โครงการ บางโครงการเป็นหน้าตัด ใหม่ ซึ่ง ตัวอย่างทุกครั้งเพื่อตรวจสอบความ
ทําให้เลือกใช้ชิ้นงานผิดชนิด
ถูกต้อง
พนั ก งานใหม่ ไ ม่ เ คยทํ า งานเกี่ ย วกั บ แผง 1.ทําคู่มือขั้นตอนในการประกอบ
หน้าต่างสําเร็จรูปมาก่อน ทําให้ไม่ทราบถึง กระจก 2.อบรมพนักงานใหม่
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ตารางที่ (ต่อ) ผลการเสนอแนะเพื่อดําเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นปัญหาส่งผลให้เกิดของเสียใน
กระบวนการผลิตแผงหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมสําเร็จรูป (Window Wall)
ลําดับ

8

ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น
(Potential Failure Mode)

สาเหตุที่เป็นปัญหา
(Potential Cause Mechanism of
Failure)
(ต่อ)ตัวดูดกระจกเชื่อมสภาพ ประเภทชนิดงานที่ควรใช้กับเครื่องมือ
แรงดูดกระจกไม่เพียงพอ
เกิดจากการจัดเก็บ
พื้นที่การจัดเก็บที่ไกลจากจุดที่ต้องนํา
กระจกไปประกอบ พร้อมกับบริเวณที่
กระจกจัดเก็บไว้มีสิ่งกีดขวาง

แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
(Recommend Action)
ตรวจเช็คและพนักงานเก่าช่วย
แนะนํา
1.ปรับแปลนการจัดเก็บให้เป็น
สัดส่วนของโครงการ
2.ทําคู่มือในการจัดเก็บและแพ็ค
แผงชิ้นงานสําเร็จรูปแล้วให้มีความ
ปลอดภัยในการเคลื่อนย้าย

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
แนวทางการดําเนินการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดําเนินการทั้งหมดในกระบวนการผลิตแล้วนําข้อมูลที่ได้ทําการ
บันทึกไว้ทั้งหมดของโครงการเป็นจํานวน Lot No. มาทําการเปรียบเทียบข้อมูลผลการเกิดของเสีย ผลิตภัณฑ์
ทั้งหมดซึง่ สามารถอธิบายข้อมูลรายละเอียดโดย แสดงข้อมูลการเกิดของเสียก่อนดําเนินการแก้ไขปรับปรุงจากการ
ผลิตชิ้นงานวัสดุทั้งหมดจํานวน 319,275 ชิ้น ในตารางที่ 3 สําหรับข้อมูลผลการเกิดของเสียหลังการปรับปรุง จาก
การผลิตงานอลูมิเนียมทั้งหมดจํานวน 46,535 ชิ้น ในตารางที่ 4
ตารางที่ 3 ข้อมูลการเกิดของเสีย (ก่อนการปรับปรุง)

P Chart of Defective Unit

P Chart of Defective Unit
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ตารางที่ 4 ข้อมูลการเกิดของเสีย (หลังการปรับปรุง)

P Chart of Defective Unit
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กราฟที่ 4 P-Chart โครงการKHUN BY YOO

จากข้อมูลของเสียก่อนและหลังการปรับปรุง เมื่อนํา P-Chart มาประยุกต์ใช้ พบว่า ก่อนการปรับปรุง ใน
กราฟที่ 2 และ กราฟที่ 3 มีค่า P=0.11447 และ P=0.15833 และยังพบว่ามีจุดที่ข้อมูล มากกว่าค่า UCL ใน
โครงการ Q Condo ถึ ง 2 จุ ด ในข้ อ มู ล หลั ง การปรั บ ปรุ ง พบว่ า มี ค่ า P=0.01601 ซึ่ ง จะเห็ น ได้ ถึ ง ค่ า การ
เปลี่ยนแปลงที่ลดน้อยลง นอกจากนั้นตัวข้อมูลหลังการปรับปรุงยังมีค่าอยู่ในช่วงที่สามารถควบคุมได้
จากการดําเนินการแก้ไขปรับปรุ งและเก็บข้อมูลปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น ในกระบวนการผลิตของโครงการ
Khun By Yoo ระหว่างช่วงเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 พบว่าอัตราส่วนระหว่างของเสียที่
เกิดขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3.70 และ 4.77 หลังการปรับปรุงพบว่ามีของเสียเกิดขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 0.92 ซึ่งสามารถ
ปรับปรุงลดของเสียได้ถึงร้อยละ 3.32 สามารถควบคุมของเสียได้ตาม KPI ของบริษัทกําหนดค่าของเสียเฉลี่ยรวม
ทุ ก สถานี ป ฎิ บั ติ ก ารของฝ่ า ยผลิ ต ไม่ เ กิ น 1% ซึ่ ง ได้ ค่ า เปรี ย บเที ย บก่ อ นและหลั ก การปรั บ ปรุ ง ดั ง กราฟที่ 5
นอกจากนั้นสามารถลดมูลค่าขายเศษของเสียจากยอดเฉลี่ยรวมที่ 75,910 บาท จากตารางที่1 ปรับลดเหลือมูลค่า
เฉลี่ยรวมที่ 25,230 บาทต่อเดือนต่อโครงการดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงมูลค่าของเสียหลังการปรับปรุง

กราฟที่ 5 สรุปร้อยละของเสียในการผลิตแผงหน้าต่าง
กระจกอลูมิเนียม ก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง
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จากการศึกษา “การเพิ่มผลิตภาพของการผลิตแผงหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมสําเร็จรูป ” โดยการลดของเสีย
พบว่ามีสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาเกี่ยวข้องกั บหลายส่วนงาน การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาเป็นการแก้ไขปัญหาต่างคน
ต่างแก้ไข เพื่อให้ ส ามารถแก้ไขปั ญหาได้ตรงจุด ได้ทํา การวิเคราะห์กระบวนการทํางาน เพื่อเพิ่มผลิ ตภาพใน
กระบวนการทํางานโดยการลดของเสีย ด้วยการอาศัยความร่วมมือของแต่ละสถานีปฎิบัติงาน สามารถดําเนินแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ตรงจุด และจากแนวทางที่ดําเนินการแก้ไขกับการวิจัยที่แสดงผลให้เห็นว่าสามารถ
ลดปัญหาของเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ตั้งไว้ ตามมาตรฐานที่ของบริษัทกําหนด การ
นําเทคนิค การวิเคราะห์หาเหตุและผลรวมทั้งการวิเคราะห์ กระบวนการทํางาน สามารถลดของเสียที่เกิดจาก
ข้อบกพร่องต่างๆ ที่เป็นส่วนสําคัญของกระบวนการผลิตแผงหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมสําเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาการเพิ่มผลิตภาพกระบวนการผลิตแผงหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมสําเร็จรูป โดยการลดของเสีย
ด้วยใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด การหาเหตุและผล หลังจากการปรับปรุงแก้ไขทําให้ปัญหาของเสียที่
เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตที่เป็นข้อบกพร่องโดยรวมของเสียลดลงตามที่บริษัทตั้งเป้าไว้ แต่ในหนึ่งโครงงานไม่ได้
มีแค่ส่วนงานที่เป็นแผงหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมสําเร็ จรูปแต่ยังมีส่วนงานที่เป็นงานแผ่นและงานประกอบอื่นๆ
เพื่อให้งานวิจัยนี้สามารถครอบคลุมทั้งโครงการมากยิ่งขึ้นควรมีการดําเนินการปรับปรุงงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ทางบริษัทสามารถประมูลงานมาได้ เพื่อลดโอกาสการเกิดปัญหาของเสียจากงานส่วนอื่นๆที่ทําให้โครงการอาจจะ
ได้ผลกําไรมากกว่า
เอกสารอ้างอิง
สุรพล ดาดี และ เจริญชัย โขมพัตราภรณ์ (2550) การปรับปรุงการวางแผนโครงการในงานประกอบแผง
อลูมิเนียมสําหรับตึกสูง,การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดําเนินงานแห่งชาติ ประจําปี 2550,ภาควิชาอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุไรรัตน์ ลาธุนี (2559) ทําการศึกษาเพื่อลดประมาณของเสียในกระบวนการประกอบชิ้นส่วนสวิตซ์ชุด
ควบคุมกระจกไฟฟ้ามองข้างรถยนต์ งานนิพนธ์มหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยบูรพา
สิริพาวดี วิทยเบ็ญจางค์ (2560) การเพิ่มผลิตภาพของระบบการผลิตแบบไม่ต่อเนื่องโดยใช้หลักการศึกษา
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
ธีรนันท์ สุธาธรรมรัตน์ (2562) การลดของเสียในการผลิตแผงหน้าต่างอลูมิเนียมระบบผนังกระจกสําเร็จรูป ,
การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ IAMBEST ครั้ ง ที่ 4, ด้ า นสารสนเทศ การเกษตร การจั ด การ บริ ห ารธุ ร กิ จ
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
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